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Výběr materiálu 
 
Významnou částí přípravy pokládky vodorovného dopravního značení je výběr vhodných 
materiálů ve vztahu ke zvolenému značení. V tomto případě se jedná o strukturální značení 
s příčně rozmístěnými baretami v různých vzájemných vzdálenostech, které jsou vytvářeny 
při provádění VDZ ze stejné hmoty v rámci jednoho technologického cyklu.  
 
Pro provedení tohoto typu značení jsou vhodné plastické materiály nanášené za studena. 
Výrobky certifikované v České republice jsou uveřejněny na stránkách Ředitelství silnic a 
dálnic (http://www.pjpk.cz/vodorovne-dopravni-znaceni) ve formě certifikovaných 
systémů, tedy hmota + materiál na dodatečný posyp. U mnoha těchto systémů jsou navíc 
k dispozici i údaje ze sledování po 18, 24, 30, 36 nebo 42 měsících od pokládky na 
zkušebním úseku. Pro každý certifikovaný systém je možné dohledat základní údaje o 
vlastnostech hmoty, podmínkách aplikace systému, dávkování obou složek systému a 
výsledky měření parametrů zjišťované na zkušebním úseku.  
 
V souboru více než 170 certifikovaných systémů je 27 systémů odzkoušených v provedení 
strukturálním, ze kterých si zhotovitel se zohledněním požadavků výběrového řízení 
vybere vhodnou hmotu. Příklad katalogového listu s uvedením dosažených parametrů 
v rámci zkoušek na zkušebním úseku je uveden na obrázku 1. Tabulka 1 obsahuje přehled 
certifikovaných systémů strukturálního značení z Katalogu pro rok 2017. 
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Obrázek 1 – Příklad katalogového listu certifikované plastické hmoty 

 
TABULKA 1 – Přehled certifikovaných systémů pro strukturální značení (Katalog 2017) 

název  výrobku materiál na dodatečný posyp 
dávkování hmoty/
materiálu na dod. 
posyp (g.m-2) 

měření na ZÚ 
po 18 - 42 
měsících od 
pokládky 

ALTECO-Line Kaltplastik FP-2K Sovitec Echostar 20 BCP SRT 2200 / 350 24 

BASCOPLAST FEIN BA 10 Sovitec 600-125 SBP (MB1B2T P) 2200 / 370 24, 42 

BASCOPLAST FEIN BA 10 Weissker 180-850 140H1 90/10 2200 / 370 24 
Bascoplast fein BA, strukturální Sovitec MB1B2T (F) 3300 / 400 24,36 
Bascoplast fein BA, strukturální Swarco T14 200-800 3300 / 400 24,36 
Bascoplast fein BA, strukturální Microbeads 125-630 TEF 2500 / 250 - 
Bascoplast fein BA, strukturální Sovitec MB1B2T (F) 3000 / 500 - 
Signodur Struktural 12823 Swarcoflex 100-600 T14 3000 / 320 18,24 
Sinokryl 2K Interminglass 125-630 MBT 2700 / 300 - 
Konturplast Sovitec 250-850 BCP 2000 / 400 18, 24 
Umanax 2K Str Swarco T 18 100-800 2600 / 370 24, 36 
Umanax 2K Str-W Swarco T14 200-800 2400 / 400 - 
Plastmal SILENT Sovitec MBG1B2T P 2700 / 350 - 
Remo 2000 EQ Struktur Swarco T14 200-800 2500 / 400 24 
Remo 2000 EQ Struktur Sovitec Echostar 5 BCP 125-630 2500 / 400 24 
Remo 2000 EQ Struktur Swarco 200-800 T18 2700 / 450 24, 36 
Remo 2000 EQ Struktur Sovitec Echostar 5 710-125 2700 / 450 24, 36 
Siga Road CP 100 Potters 125-850 TEF 2700 / 400 - 
Leaplast SW Swarcoflex 200-800 T18 2100 / 450 24, 30, 36 
LIMBOPLAST D480 Swarcoflex 200-800 T18 2500 / 450 18,24 
LIMBOPLAST D480 Swarcoflex 200-800 T18 2700 / 400 18,24 
LIMBOPLAST D480 Swarcoflex 200-800 T18 2500 / 400 24, 36 

Sinoflex Moser Sovitec MB1A2T P2 (500-180 SBP ECO) 2500 / 350 - 

Sinoflex Moser Sovitec MB1A2T F (500-180 BCP) 2500 / 350 24, 36 
Sinoflex Moser Sovitec MB1B2T F (600-125 BCP) 4100 / 350 18 
Sinoflex Moser Sovitec MB1A2T F (500-180 BCP) 4100 / 340 - 
Sinoflex Moser Ultra  Sovitec MB1A2TF (500-180 BCP) 2500 / 350 18, 24, 30, 36 
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Ověření nastavení stroje pro pokládku VDZ 
 
Další neméně důležitou činností spojenou s přípravou pokládky je ověření správného 
nastavení stroje. Je třeba udělat několik zkušebních pokládek požadovaného značení, u 
nichž se ověří: 
- dávkování obou složek systému (hmota a posyp),  
- provedená struktura a barety, 
- rozteče baret a šířka čáry,  
- míra zabudování materiálu na dodatečný posyp ve hmotě.   
 
 
DÁVKOVÁNÍ OBOU SLOŽEK SYSTÉMU (HMOTA A POSYP) 
Nastavení správného dávkování hmoty a materiálu na dodatečný posyp se provádí 
vážením. Hmota i materiál na dodatečný posyp se používaným strojem nanesou na 
vhodnou podložku o známé hmotnosti a množství nanesených materiálů se stanoví z 
rozdílu hmotností (viz ČSN EN 1824).  

 
 

PROVEDENÁ STRUKTURA A BARETY 
Při zkušební pokládce značení se ověří, zda provedená struktura typově odpovídá vzorku 
značení, který je na fotografii v Katalogovém listu příslušného certifikovaného systému 
(výrobku), přičemž tloušťka vrstvy strukturálního značení by měla být cca 3 mm. Dále se 
také zkontroluje rovnoměrnost  a jednolitost provedení baret (barety stále stejné, výškově 
rovnoměrné), viz obrázek 2. 
 

 
 
Obrázek 2 – Příklad správně provedeného strukturálního značení s baretami 
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ROZTEČE BARET A ŠÍŘKA ČÁRY 
Pro měření roztečí baret je třeba zkušební vzorek značení zahrnující  minimálně 5 baret, 
přičemž vzájemná vzdálenost se měří nejprve od třetí provedené barety. Měření se provádí 
v ose značení, vždy od středu ke středu  dvou  po sobě následujících baret.  
 
Na základě praktických zkušeností s prováděním vodorovného dopravního značení  nelze 
přesně specifikovat požadavky na barety, resp. na jejich rozměry. Doporučuje se, aby šířka 
baret (ve směru jízdy vozidel) byla v rozmezí 2,0 – 4,5 cm a výška baret minimálně 
dvojnásobek výšky strukturálního značení.  
 
Šířka čar se měří kolmo na osu zkušebního vzorku příslušné podélné čáry, a to  minimálně 
na dvou místech značení ve vzdálenosti nejméně 2 m, přičemž minimálně první metr 
značení od začátku pokládky se vynechá. 
 
 
MÍRA ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU NA DODATEČNÝ POSYP VE HMOTĚ 
Posouzení správnosti zabudování materiálu na dodatečný posyp se provádí vizuálně 
pomocí mikrolupy. Jednotlivá zrna by měla být ve hmotě ponořena cca 50 - 60% svého 
průměru (v závislosti na indexu lomu balotiny), viz obrázek 3, obrázek 4 a obrázek 5.  
 
 

 
 
Obrázek 3 – Příklad nedostatečného zabudování materiálu na dodatečný posyp 
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Obrázek 4 – Příklad správného zabudování materiálu na dodatečný posyp 
 

 
 
Obrázek 5 – Příklad tzv. „utopeného“ materiálu na dodatečný posyp 
 
 
V případě zjištěných nedostatků je nutné přistoupit k opakovanému nastavení strojního 
zařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                   7 

 
 
 
 

 
Podrobnosti týkající se pokládky materiálů určených pro vodorovné dopravní značení jsou 
uvedeny v normě ČSN P ENV 13459-2 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro 
dopravní značení – Řízení jakosti – Část 2: Směrnice pro přípravu plánů jakosti pro 
pokládku materiálů, kde se mimo jiné uvádí, že před pokládkou je třeba zajistit:  
a) že se postupuje podle instrukcí výrobce nebo dovozce, týkajících se manipulace 

s materiálem; 
b) že jednotlivé složky a výsledná směs, která má být použita, je homogenní (pokud je 

to aplikovatelné); 
c) že předpokládaná doba zpracovatelnosti výsledné směsi se bere v úvahu; 
d) že materiál na dodatečný posyp, pokud je použit, neobsahuje shluky, které by 

zabraňovaly pravidelnému toku dávkovačem (je-li to nutné, materiál se roztřídí na 
sítě). 

 
Během pokládky a po pokládce je třeba:  
e) zajistit správné dávkování každé složky a rovnoměrné nanášení plastu a pokud je 

použit materiál na dodatečný posyp, je nutno rovněž zajistit jeho rovnoměrné 
dávkování včetně dostatečného zabudování jednotlivých zrn, které musí 
odpovídat jejich třídě indexu lomu (dle ČSN EN 1423).  
POZNÁMKA Zabudování (ponoření) závisí na indexu lomu balotiny. U balotiny 
s indexem lomu > 1,5 by mělo lehce převýšit poloměr zrn nebo mu být rovno. Zrna 
balotiny s indexem lomu > 1,7 a < 1,9 by měla mít ponořenu polovinu průměru. 

f) zkontrolovat spotřebu plastické hmoty nanášené za studena i materiálu na 
dodatečný posyp (dle ČSN EN 1824).  

 
 
Následování technologického postupu 
 
Jedním z klíčových prvků ovlivňujících kvalitu aplikovaného značení je dodržení 
technologické kázně při vlastní realizaci značení a respektování podmínek pro pokládku, 
které jsou specifikovány výrobcem hmoty. Silný vítr, nízké nebo naopak příliš vysoké 
teploty nejen vzduchu, ale také povrchu vozovky se výraznou měrou podílí na kvalitě 
značení, rovněž vlhkost povrchu a vysoká relativní vlhkost vzduchu negativním způsobem 
ovlivňuje přilnavost hmoty k povrchu vozovky a následně trvanlivost značení. Instrukce 
pro pokládku hmoty  pro vodorovné dopravní značení (návod) včetně bezpečnostního listu 
je výrobce/dovozce povinen poskytnout odběrateli hmoty.  Příklad návodu na použití je 
uveden na obrázku 6. 
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Obrázek 6 – Příklad návodu na použití plastické hmoty 
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SOUHRN DOPORUČENÍ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PROJEKTU  
 
Na základě dosažených výsledků projektu je možné vyvodit následující závěry pro 
pokládku strukturálního značení s baretami: 
1) Dodržování certifikovaných systémů pro strukturální značení včetně jejich provedení 

(viz Katalog hmot). 
2) Provedení baret ve vzájemné vzdálenosti v podélném směru ve variantách 0,25 m, 0,50 

m, 0,75 m, 1,00 m nebo 1,25 m. 
3) Pokud nebude objednatelem specifikována rozteč baret,  může zhotovitel po 

odsouhlasení Technologického předpisu provádět dopravní značení s baretami ve 
zvolené vzdálenosti, která však musí být v rozmezí 0,25 m až 1,25 m. 

 
Doporučení: 
S ohledem na akustický efekt, hodnoty hladiny akustického tlaku, ekonomické 
aspekty a dopad na životní prostředí  se doporučuje provádět vodorovné dopravní 
značení strukturální s baretami ve vzdálenostech od 0,50 m do 0,75 m.  
 
Takto provedené strukturální vodorovné dopravní značení s baretami dává předpoklad 
nejen zajištění dostatečného akustického efektu, ale také lepší viditelnosti značení v noci a 
zejména za zhoršených klimatických podmínek a za deště.  

 


