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     V letech 2007- 2010 řešila firma Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., za účasti Vysokého učení 
technického v Brně, Fakulty stavební, Ústavu pozemních komunikací, projekt Ministerstva dopravy č. 
CG711-010-120 s názvem „Vodorovné dopravní značení pro bezpečný provoz na pozemních 
komunikacích“. Projekt byl zaměřen na sledování vlivu technologie pokládky na kvalitu vodorovného 
dopravního značení, resp. retroreflexi a sledování vlivu drsnosti podkladu na drsnost vodorovného 
dopravního značení. 
 
     Vliv technologie pokládky na kvalitu vodorovného dopravního značení 
     Retroreflexe je jedním z nejdůležitějších parametrů vodorovného dopravního značení. Tato 
vlastnost je zajištěna skleněnými kuličkami (balotinou), které jsou fixovány ve vrstvě základního 
materiálu. Stupeň zabudování, daný hloubkou ponoření balotiny, je závislý na energii, kterou je 
balotina do hmoty vpravována. Je zřejmé, že balotina ukotvená do hmoty pouze pomocí své gravitační 
energie bude v této hmotě uchycena nedostatečně, což se v krátkém časovém úseku projeví jejím 
vydrolením. Negativní vliv však může mít i nadbytečná energie, která  způsobí  „utopení“ balotiny ve 
hmotě nebo „rozprach“.  
     Cílem řešení tohoto projektu bylo sledování energie potřebné pro optimální zabudování balotiny do 
hmoty při její aplikaci. Při optimálním zabudování balotiny do hmoty se dosáhne kvalitnějšího 
značení, a to jak z hlediska úrovně dosahovaných hodnot retroreflexe, tak i z hlediska délky doby, po 
kterou bude tento parametr vyhovující. 
     V rámci řešení projektu  byly vytvořeny vzorky vodorovného dopravního značení, u kterých byla 
balotina aplikována tak, aby bylo dosaženo různé míry jejího zabudování do hmoty. V reálných 
podmínkách silničního provozu bylo zhotoveno 52 úseků značení použitím různých variant aplikace 
materiálu na dodatečný posyp do barvy, přičemž polovina úseků byla opatřena balotinou, druhá 
polovina směsí balotiny a zdrsňujících přísad. Na těchto úsecích byla následně průběžně měřena 
retroreflexe značení. 
     Z výsledků řešení vyplynulo, že téměř všechny  vzorky dosáhly nejvyšších hodnot retroreflexe při 
měření v novém stavu. Bez ohledu na použitou variantu aplikace posypu vyhovovalo minimálnímu 
požadavku  ještě na konci druhého roku sledování (tedy cca 1,5 roku po pokládce) 83% vzorků (obr. 
1). V závěru sledovaného období vyhovoval požadavku na retroreflexi značení pouze 1 úsek. V této 
souvislosti je třeba zmínit fakt, že u vodorovného dopravního značení zhotoveného z barev se funkční 
životnost z hlediska retroreflexe pohybuje v délce 1 až 2  roky od pokládky, a to v závislosti na celé 
řadě faktorů (zejména intenzita dopravy, šířkové uspořádání pozemní komunikace, místní podmínky). 

 

Průběh retroreflexe 
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Obr. 1 : Průběh retroreflexe v čase u vzorků opatřených směsí balotiny a zdrsňovadel 



     Na základě  získaných poznatků lze konstatovat, že úroveň zabudování balotiny/materiálu na 
dodatečný posyp, respektive  vybavení strojního zařízení z hlediska možnosti aplikace 
balotiny/materiálu na dodatečný posyp má vliv na hodnotu parametru retroreflexe, ať už se jedná o 
nastavení tlaku v zásobníku, nebo tlaku v tlakové pistoli. Z výsledků je však zřejmé, že bez ohledu na 
použité strojní vybavení bylo možné docílit vyhovujícího značení (retroreflexe) po dobu 1,5 roku od 
pokládky, tedy po běžně používanou délku záruční doby. Z toho vyplývá, že je nezbytně nutné 
věnovat pozornost správnému nastavení daného stroje, neboť optimální zabudování balotiny se projeví 
nejen vyššími hodnotami retroreflexe, ale především delší funkční životností značení. Zde je třeba 
zdůraznit, že jednotlivé barvy stejně jako materiály na dodatečný posyp mají odlišné vlastnosti, což se 
rovněž podílí na úrovni zabudování materiálu na dodatečný posyp ve hmotě. Nelze tedy předpokládat, 
že při správném nastavení strojního zařízení pro jeden certifikovaný systém (hmota s materiálem na 
dodatečný posyp odzkoušená na zkušebním úseku, u které bylo provedeno posouzení shody a vydán 
certifikát) bude automaticky dosaženo optimálního zabudování také u jiných systémů. 
  
     Vliv drsnosti podkladu na drsnost vodorovného dopravního značení 
     Drsnost vodorovného dopravního značení  je výrazně ovlivněna materiálem na dodatečný posyp. 
Na výsledné drsnosti značení se však podílí také drsnost podkladu, na který je toto značení 
aplikováno. V reálných podmínkách často nastává situace, kdy je nové značení aplikováno na stávající 
vrstvu značení, která může mít hodnotu drsnosti mnohem nižší, než je povrch pozemní komunikace. 
Hmoty nanášené ve větších tloušťkách (plasty) tento vliv potlačují.  To však neplatí u barev 
používaných v mnohem nižších dávkách.   
     Cílem řešení projektu bylo vysledovat vliv drsnosti podkladu na drsnost značení při jeho obnově a 
dále specifikovat podmínky, které při obnově značení zajistí požadovanou úroveň tohoto parametru. 
Pozornost byla zaměřena na značení prováděné z barev. Pro řešení byl použit systém zkoušení na 
zkušebním úseku, tedy v reálných podmínkách silničního provozu. V rámci vlastního řešení byla 
nasimulována situace, kdy na stávající (cíleně vytvořenou) vrstvu značení byla aplikována nová vrstva 
značení. Nejprve byla tedy připravena první vrstva značení, tzv.  podkladní pásy o různé drsnosti, na 
které byly po roce aplikovány vzorky značení ošetřené různým materiálem na dodatečný posyp. 
Celkem bylo vytvořeno 96 vzorků, na kterých byla následně  měřena drsnost. 
     Z výsledků provedených měření vyplynulo, že u vzorků opatřených dodatečným posypem směsí 
balotiny a zdrsňovadel byla po celou dobu sledování, u všech kombinací hmot, posypů a podkladů, 
drsnost rovna nebo vyšší minimálnímu požadavku na tento parametr. U většiny vzorků došlo k nárůstu 
hodnot, pouze ve 4. sérii měření se u některých vzorků projevil mírný pokles, případně hodnoty 
zůstaly konstantní. Vzorky ošetřené pouze balotinou dosahují v celém sledovaném období obecně 
nižších hodnot, než vzorky se směsí balotiny a zdrsňujících přísad, a to bez dominantního vlivu 
použité barvy (obr. 2). 
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Obr. 2: Průběh drsnosti - (čáry plné černé – vzorky s balotinou, čáry přerušované šedé – vzorky se 
směsí balotiny a zdrsňujících přísad, každá čára představuje 8 vzorků ošetřených stejným typem 
materiálu na dodatečný posyp). 
 
     Nejvyšší průměrné hodnoty drsnosti byly dosaženy u vzorků aplikovaných na podkladních pásech 
s nejvyšší drsností, a to jak u vzorků opatřených pouze balotinou, tak u vzorků opatřených směsí 
balotiny a zdrsňujících přísad. Lze také říci, že vliv drsnosti podkladu se významněji projevil u 
systémů hmota + balotina. Nicméně i přes tento vliv nebyl ve všech případech splněn požadavek na 
minimální hodnotu tohoto parametru.  U systémů hmota + směs balotiny a zdrsňujících přísad  byl 
požadavek na minimální hodnotu drsnosti splněn ve všech případech, u těchto systémů zůstává tedy 
převažující vliv posypu.  
     Při srovnání s výsledky na ostatních podkladních pásech lze usuzovat, že se vzrůstající hodnotou 
drsnosti podkladu budou i hodnoty drsnosti aplikovaného značení vyšší. Na základě těchto poznatků 
tedy není při obnově vyloučeno použití hmot s posypem pouze balotinou, ale  vzhledem k tomu, že 
nelze předpokládat systémové a pravidelné měření drsnosti značení před jeho obnovou a zejména 
z důvodu neprokázané limitní hranice drsnosti podkladu, je nutné za účelem splnění minimálního 
požadavku na drsnost  použít při aplikaci značení z barev na stávající vodorovné dopravní značení 
certifikovaný systém (hmota + materiál na dodatečný posyp) zahrnující směs balotiny a zdrsňujících 
přísad.  
 
 
 


