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Jeden z nejdůležitějších parametrů správně provedeného vodorovného dopravního značení (VDZ) je 

noční viditelnost, neboli zpětná světelná odrazivost (retroreflexe) při osvětlení světlomety vozidla.  
Při provádění vodorovného dopravního značení je na hmoty nanášen materiál na dodatečný posyp, a to 

buď balotina nebo směs balotiny a protismykových přísad, případně jsou tyto složky přidávány již při 
výrobě (fólie a jiná předem připravená vodorovná dopravní značení). Balotina jsou většinou skleněné 
kuličky, zajišťující zpětný odraz světla reflektorů směrem k řidiči (viz obr. 1).  

 

 
Obr. 1 – Znázornění retroreflexe VDZ při osvětlení světlomety vozidla, zdroj: DELTA Lights & Optics 

 
Je nanejvýš důležité, aby kuličky balotiny byly při pokládce vodorovného dopravního značení do hmoty 

správně zabudovány, a to tak, aby nebyly buď příliš „utopeny“ ve hmotě, nebo naopak nedostatečně 
„uchyceny“. V prvním případě by docházelo k nedostatečnému odrazu světla, což je však možné 
v průběhu času napravit, kdy ze vodorovné dopravní značení tzv. „ojezdí“, dojde k otěru hmoty 
v důsledku pojíždění VDZ koly vozidel a tím balotinové kuličky vystoupí na povrch značení. V druhém 
případě by došlo k jejich uvolnění z hmoty a rozprachu, což je jev nevratný a jedinou nápravou je 
obnovení nástřiku VDZ. Správné a nesprávné zabudování balotiny do hmoty je zobrazeno na obr. 2 a 3. 

 

    



Obr. 2 – Správné zabudování balotiny do hmoty vodorovného dopravního značení, zdroj: Internet 
 
 

    
Obr. 3 – Balotina „utopená“ ve hmotě (vlevo) a  balotina nedostatečně zabudovaná (vpravo), zdroj: 
Silniční vývoj - ZDZ 

 
Měření retrorefelxe 

Hodnota retroreflexe při osvětlení světlomety vozidla je vyjádřena měrným součinitelem svítivosti RL, 
jehož jednotkou je mcd.m-2.lx-1 a je definován jako podíl jasu L pole vodorovného dopravního značení ve 
směru pozorování a osvětlení E┴ na poli kolmo ke směru dopadajícího světla. Zařízení pro měření 
měrného součinitele svítivosti RL pole vodorovného dopravního značení zahrnuje osvětlovací systém, 
fotometr a prostředky pro stanovení vodorovné referenční roviny s referenčním středem. 

Přenosná (ruční) zařízení (viz obr. 4) jsou určena k měření hodnot RL vodorovného značení přímo na 
vozovce a mají již vestavěný fotometr a osvětlovací systém. U přístrojů s pevným zaměřovačem jsou 
referenční rovina a referenční střed definovány základnou přístroje. Pro přístroje, které zaměřují, jsou 
referenční rovina a referenční střed definovány zaměřovacím postupem. 

   
Obr. 4 – Ukázky přenosných (ručních) měřících přístrojů, zleva Delta LTL-XL, Zehntner ZRP 6030R, 
RoadVista StripeMasterBalotina, zdroj: webové stránky výrobců 

 
Fotometr měří pole referenční roviny umístěné okolo referenčního středu. Osvětlovací systém 

osvětlující pole referenční roviny normalizovaným druhem světla A je taktéž umístěn okolo referenčního 
středu.  



Směr pozorování odpovídá střednímu směru všech paprsků, které směřují z měřené oblasti k fotometru a 
jsou detekovány. Úhel pozorování α je úhel mezi směrem pozorování a referenční rovinou.  

Směr osvětlení odpovídá střednímu směru všech paprsků, které směřují z osvětlovacího systému do 
měřené oblasti. Úhel osvětlení označovaný ε je úhel mezi směrem osvětlení a referenční rovinou. 

V běžných podmínkách měření je úhel pozorování 2,29° ± 0,05°, úhel osvětlení ε je 1,24° ± 0,05° a úhel 
mezi dvěma vertikálními rovinami obsahujícími směr pozorování a směr osvětlení je 0° ± 0,05°. Tyto 
podmínky měření mají simulovat pohled řidiče osobního automobilu s očima ve výšce 1,2 m nad 
povrchem vozovky na vzdálenost 30 m se světly umístěnými 0,65 m nad povrchem vozovky. Princip 
měření retroreflexe je popsán v normě ČSN EN-1436+A1, geometrie měření je znázorněna na obr. 5.  

 

1.24° 2.29°

30m

1.24° 2.29°

30m  
Obr. 5 – Geometrie měření retroreflexe, zdroj: Silniční vývoj - ZDZ 
 
 

Mobilní měřící přístroje 
Od konce 90. let minulého století jsou komerčně k dispozici také mobilní přístroje pro měření 

retroreflexe. Ve svých počátcích byly mobilní přístroje používány pouze k prostému sběru dat a hrubému 
hodnocení kvality VDZ. Během pohybu vozidla je velice obtížné zajistit stálou referenční rovinu 
měřeného pole, a tím i předepsanou geometrii měření je nutné aplikovat velké množství korekčních 
výpočtů ve velmi krátkém časovém úseku v závislosti na rychlosti pohybu vozidla. Chyby měření byly 
příliš velké na to, aby mobilní přístroje plně nahradily svou přesností ruční přístroje. Nicméně bylo 
zřejmé, že vývoj spolehlivých mobilních přístrojů je nutností, neboť kromě sběru velkého množství dat 
během krátkého časového úseku mobilní měření významně zvyšuje bezpečnost personálu provádějícího 
měření a eliminuje nutnost dopravních opatření (uzavírky, částečné omezení provozu, atd.) během měření 
retroreflexe VDZ. 

V posledních letech se přesnost měření mnohonásobně zvýšila a zvětšil se také počet komerčně 
dostupných mobilních přístrojů. V současnosti existují na trhu čtyři nejvýznamnější výrobci optických 
měřících zařízení, kteří mají mobilní přístroje pro měření retroreflexe ve své nabídce. Jedná se o 
francouzský Ecodyn 30, švýcarský přístroj Zehntner ZDR 6020, dánský LTL-M a americký Laserlux. 
Každý z výrobců zvolil poněkud odlišný přístup při konstrukci přístroje, nicméně všechny mají shodnou 
geometrii měření 30m, která je ve všech případech redukována na 6m, tak jak je znázorněno na 
následujícím obrázku.  

 

1.24°

2.29°

6 m  
Obr. 6 – Geometrie měření retroreflexe redukována na vzdálenost 6m, zdroj: Silniční vývoj - ZDZ   
 



Round Robin Test 
S rostoucím množstvím rozdílných druhů přístrojů dostupných na trhu vyvstala otázka, zda jsou hodnoty 

retroreflexe naměřené různými přístroji srovnatelné a nakolik tyto hodnoty korelují s hodnotami 
naměřenými ručními přístroji. Z tohoto důvodu byl v září 2010 belgickým a švédským výzkumným 
institutem (BRRC a VTI) uspořádán tzv. Round Robin Test, kterého se zúčastnili všichni tři evropští 
výrobci mobilních měřících přístrojů. Měření byla provedena celkem na 21 úsecích silnic v okolí Bruselu, 
z čehož 8 úseků bylo měřeno opakovaně. Zbylých 12 úseků bylo změřeno pouze jednou. Každý 
z účastníků měl za úkol změřit daný úsek při stabilní rychlosti 50 km/h a každý úsek byl změřen i ručním 
přístrojem.  

 

 
Obr. 7 – Účastníci Round Robin Testu v Belgii 2010, zdroj: BRRC   
 
Výsledky testu ukázaly, že u všech typů přístrojů je velmi dobrá opakovatelnost měření, tzn. že 

výsledky opakovaných měření na jednom úseku jsou velmi podobné (chyby měření v rozmezí 1,8% - 
3,3%). Na obr. 8 jsou znázorněny výsledky měření jednotlivými přístroji ve srovnání s ručním přístrojem.  

 

 
Obr. 8 – Srovnání výsledků měření mobilními přístroji tří evropských výrobců a ručním přístrojem, zdroj: 
BRRC   

 



Na obrázcích představuje tečkovaná čára případ, kdy by výsledky měření mobilním a ručním přístrojem 
byly 100% shodné. Plná čára představuje regresní přímku hodnot naměřených mobilním přístrojem. 
Odchylka regresní přímky od „ideální“ přímky tak představuje rozdíl mezi hodnotami naměřenými 
mobilním a ručním přístrojem. Závěrečná zpráva z měření byla dále postoupena evropskému výboru pro 
normalizaci CEN/TC 226 WG2, který by se do budoucna měl zabývat tvorbou evropské normy zahrnující 
také možnost měření retroreflexe pomocí mobilních přístrojů. Současná verze normy EN-1436+A1 
možnost měření pomocí mobilních přístrojů připouští, avšak metodika měření je zmíněna pouze okrajově. 

 
Systém monitorování a plánování obnovy VDZ 

Ve světě jsou běžně využívány systémy hospodaření s vozovkou pro posouzení potřeb údržby povrchů 
vozovek. Opotřebení, nezbytnost údržby a určení jejího rozsahu jsou vypočítány na základě parametrů 
jako jsou např. podélná a příčná nerovnost, podélný a příčný sklon, makrotextura, protismykové 
vlastnosti, intenzita dopravy apod. Vytvoření podobného nástroje pro VDZ by přineslo značnou hodnotu, 
neboť dopravní značení je stejně jako povrch vozovky opotřebováváno důsledkem dopravy a vyžaduje 
pravidelnou údržbu. 

V České republice funguje od roku 1997 Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS a od roku 2003 
Systém hospodaření s mosty BMS. Principem obou systémů je metodika pro hodnocení stavu  vozovky / 
mostů a plánování údržby a oprav. Oba systémy jsou používány Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
krajskými SÚS (Správa a údržba silnic) a městy jako správci komunikací. Ani jeden ze systémů však 
nesleduje kvalitu VDZ a nepomáhá k optimalizaci plánování obnovy VDZ. 

Ve Spojených státech amerických byly Státní univerzitou v Iowě vyvinuty takzvané Systémy 
hospodaření s VDZ – PMMS (Pavement Markings Management Systems). Nicméně, tyto, stejně jako 
další systémy v USA, jsou zaměřeny zejména na sběr dat; měření retroreflexe jsou uložena do databází a 
složí jako základ pro vyhodnocení potřeby údržby v budoucnosti. O krok dál postoupili v Norském 
království, kde byl v roce 2008 norskou Správou státních komunikací (Norwegian Public Roads 
Administration – NPRA) a firmou Ramboll RST zahájen projekt strategie dopravního značení. Cílem 
projektu je zajistit vysokou kvalitu dopravního značení vzhledem k celkovým nákladům po dobu jeho 
životnosti. Projekt zahrnuje velké množství měření v průběhu alespoň tří let, např. chování dopravního 
značení je měřeno mobilními zařízeními od jeho pokládky a v letech následujících. 

Na základě dat z východního regionu Norska byl vytvořen model, který byl posléze použit k predikci 
retroreflexe dopravního značení v regionu Jih a k porovnání této predikce se skutečně naměřenými 
hodnotami. Výsledky prokázaly, že model vykazuje extrémně přesné výsledky pro rok staré dopravní 
značení, kde standardní odchylka mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami činila pouhá 4%.  

Vývoj mobilních přístrojů pro měření retroreflexe nyní umožňuje sběr velkého množství dostatečně 
přesných dat pro tvorbu takovýchto modelů. Cílem je nejen vytvoření robustní databáze, ale zejména 
určení závislosti jednotlivých proměnných modelu tak, aby bylo možné odhadnout kvalitu VDZ a nutnost 
jeho obnovy na základě porovnání dat jako je intenzita provozu, klimatické podmínky, způsob zimní 
údržby, typ a způsob provedeného VDZ, druh komunikace a jejího povrchu apod. V některých evropských 
zemích již v současnosti probíhají projekty, jejichž cílem je takovýto nástroj pro správce komunikací 
vytvořit. 


