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ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ NA CYKLISTICKÝCH TRASÁCH

1. ZÁKLADNÍ POJMY
1.1. VŠEOBECNĚ

1.2. ROZDĚLENÍ CYKLOTRAS

Zásady pro orientační značení na cyklistických
trasách stanovují základní podmínky pro užití,
provedení a umístění prvků (značek) orientační
ho značení na pozemních komunikacích i na
cestách, které jsou z hlediska bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu i sjízdnosti
určeny pro provoz cyklistů.

Cyklotrasy jsou rozděleny podle důležitosti na:

Prvky orientačního značení na cyklistických
trasách jsou příslušenstvím silnice a místní
komunikace, ve smyslu § 13, písmene b), zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a lze
je zařadit pod
jiné zařízení pro provozní
informace.

-vedlejší

- hlavní

I. třída (jsou označeny jednocifernými čísly),
II. třída (jsou označeny dvojcifernými čísly),

III. třída (jsou označeny třícifernými čísly),
- doplňkové

IV. třída (jsou označeny čtyřcifernými čísly),
Prvky orientačního značení na cyklistických
trasách jsou návěští v zájmu veřejné bezpečnosti
podle § 71 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a tudíž se povolení terénních úprav, prací
a zařízení od stavebního úřadu nevyžaduje.

1.3. ROZDĚLENÍ CYKLOTURISTICKÝCH TRAS

Cykloturistické trasy se rozdělují na:

Cyklistické trasy dělíme pro účely orientačního
značení na cyklotrasy a cykloturistické trasy.

- hlavní (označené červenou a modrou barvou),

Cyklotrasou se rozumí dopravní cesta vedená po
pozemní komunikaci (silnici, místní nebo
účelové komunikaci), která je z hlediska
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
vhodná pro provoz cyklistů a je označená podle
těchto "Zásad" cykloznačkami.

- vedlejší (označené zelenou barvou),

Cykloturistickou trasou se rozumí dopravní
cesta vedená zpravidla mimo pozemní
komunikace (v terénu, po polních nebo lesních
cestách apod.), která je z hlediska ochrany pří
rody a sjízdnosti vhodná pro provoz cyklistů a je
označená podle těchto "Zásad" cykloturistickými
značkami.

Dálkové, blízké a doplňkové cíle na jednotlivých
cyklistických trasách budou stanoveny před
jejich označením. Cíle se pro každý směr řadí
podle vzdálenosti - od nejvzdálenějšího cíle
k nejbližšímu. Při volbě cíle platí základní zásada
opakování cíle až do dosažení příslušného
místa.

- doplňkové (označené bílou barvou).

1.4. CÍLE
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2. UŽITÍ ZNAČEK
2.1 VŠEOBECNĚ
Pro účely těchto Zásad se směrové tabule pro
cyklisty rozdělují na:

V této části jsou uvedeny zásady pro užití
a umístění jednotlivých značek orientačního
značení na cyklistických trasách, tj. cykloznaček
a cykloturistických značek.

Směrová tabule (s jedním cílem - pro směr přímý)
(Ela) (obr. 2),

2.2.CYKLOZNAČKY
14
efe

Cykloznačkami se vyznačují cyklotrasy.
Cykloznačkami jsou
"Směrová tabule pro
cyklisty", "Návěst před křižovatkou" a "Směrová
tabulka".
K jejich umístění na silnici a místní komunikaci je
třeba souhlasu příslušného ředitelství Policie ČR,
silničního správního úřadu a majetkového
správce pozemní komunikace. Na účelové
komunikaci je třeba souhlasu vlastníka a Policie
ČR.

SEMICE

22

Obr. 2

Směrová tabule (s dvěma cíly - pro směr přímý)
(Flb) (obr. 3),

2.2.1. Směrová tabule pro cyklisty (č. D 37 b)

14

Značka informuje o cíli (cílech), směru
a vzdálenosti k vyznačenému cíli (vyznačeným
cílům), uváděné v kilometrech (obr. 1). Symbol
jízdního kola a číslo cyklotrasy jsou uvedeny ve
společném rámečku. Číslo cyklotrasy je uvedeno
nad symbolem jízdního kola. Zobrazení symbolu
jízdního kola je vyznačeno následovně:

NYMBURK 112
TURNOV
39

Obr. 3

Směrová tabule (s jedním cílem - pro směr vlevo)
(Fic) (obr. 4),

a) pro směry přímo a vlevo - směr jízdy kola
vlevo,
b) pro směr vpravo - směr jízdy kola vpravo.
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Obr. 4

Směrová tabule (s dvěma cíly - pro směr vlevo)
(F Id) (obr. 5),
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A

Směrová tabule (s jedním cílem - pro směr
vpravo) (F le) (obr. 6),
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Obr.6
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Směrová tabule (s dvěma cíly - pro směr vpravo)
(Flf) (obr. 7).
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Obr. 8

profilu. Pro provedení směrové tabule přiměřeně
platí ČSN 01 8020. Základní plocha značky je
nereflexní žluté barvy, písmo černé. Zkoušky se
provádípodleTPllB.

Obr.7

Pro užití a umístění směrové tabule pro cyklisty
platí "Systém značení cyklistických tras v CR"
schválený Ministerstvem vnitra pod č.j. OSS3256/96 ze dne 26. srpna 1996 a obdobné zásady
jako pro dopravní značku č. D 37b "Směrová
tabule k jinému cíli" (viz TP 65) v provedení ve
žluté barvě", pokud není dále stanoveno jinak.

2.2.2. Návěst před křižovatkou "F2"
Značka informuje o směru k vyznačeným cílům.
Na značce je schématicky vyjádřen tvar
křižovatky a před šipkou je zpravidla uvedeno
číslo cyklotrasy (obr. 9). Značky se užívá zejména
v obci, zpravidla samostatně před křižovatkou
významnějších cyklotras nebo k vyznačení
vedení trasy nebo více tras v nepřehledné oblasti.

Směrová tabule pro cyklisty se užívá v místech
křížení s dalšími cyklotrasami nebo na
křižovatkách, kde cyklotrasa probíhá jiným
směrem než je uveden cíl (jsou uvedeny cíle) na
dopravní značce (dopravních značkách)
"Směrová tabule" (č. D 36a - č. D 36d) a je třeba
zvýraznit odlišný průběh cyklotrasy. V ostatních
místech křížení se užívá přednostně "Směrová
tabulka".

Pro provedení a umístění návěsti přiměřeně platí
ČSN 01 8020. Základní plocha značky je
nereflexní žluté barvy, písmo černé. Zkoušky se
provádí podle TP118.

Směrové tabule pro cyklisty jsou umístěny na
zvláštním sloupku a řadí se pod sebe tak, že
nejvýše je umístěna tabule pro přímý směr, pod ní
pro směr vlevo a nejníže pro směr vpravo.
Pokud se ve výjimečném případě užije směrové
tabule pro cyklisty v kombinaci s dopravní
značkou např. č. D 36a až č. D 37a, umísťuje se
pod dopravní značku (obr. 8).
Pro výškové a boční umísťování směrové tabule
pro cyklisty platí obdobné zásady jako pro
dopravní značku č. D36a (viz TP 65). Ve
výjimečných případech může být výškové
umístění provedeno odlišně, nikdy však nesmí
zasahovat do průjezdního nebo průchozího

Obr. 9
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2.2.3. Směrová tabulka (F 3a, F 3b, F 3c).

Směrová tabulka pro směr vlevo (F 3b) (obr. 11),

Značka informuje o číslu a směru cyklotrasy.
Užívá se k upřesnění nebo potvrzení vedení trasy
v případě, kdy není účelné užití směrové
tabule pro cyklisty. Změna směru trasy je
vyjádřena umístěním šipky nad symbolem
jízdního kola.
Druhy směrových tabulek:

Obr. 11

Směrová tabulka pro směr přímý (F 3a) (obr. 10),

Směrová tabulka pro směr vpravo (F3c) (obr. 12).

Obr. 10

Obr. 12

7
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vnitra o výjimku z § 44 odst. 6 vyhlášky
FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na
pozemích komuni-kacích (pravidla silničního
provozu).

Směrová tabulka se umísťuje zpravidla
samostatně. Ve výjimečných případech lze
směrovou tabulku užít společně s dopravní
značkou č. D 36a až č. D 37a nebo s jinými
dopravními značkami (např. č.Bll "Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel, č. B 31 "Jiný
zákaz", č.D 9a "Slepá ulice") a umísťuje se vždy
pod dopravní značku. Příklad je uveden na
obr.13.

Pro opakování nebo upřesnění trasy lze značku
umístit i v prostoru křižovatky nebo za
křižovatkou.
Pro provedení a umístění tabulky přiměřeně
platí ČSN 01 8020. Základní plocha značky je
nereflexní žluté barvy, písmo černé. Rozměr
značky je 200 x 300 mm. Pro zkoušení platí
TP118.

K možnosti užití směrové tabulky pod výše
uvedené dopravní značky na cyklistic
kých trasách je třeba požádat Ministerstvo

OHHIH
Obr. 13
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2.3.CYKLOTURISTICKÉ ZNAČKY

2.3.2. Pásová značka

Cykloturistickými značkami se vyznačují
cykloturistické trasy. Cykloturistické značky jsou
"Směrovka" a "Pásová značka".

Značka informuje o průběhu cykloturistické
trasy.
Provedení a umístění cykloturistické značky
v terénu vychází z ČSN 01 8025, jedná se
0 modifikaci pásové značky pro turistické
značení. Barva okrajových pásů je žlutá a střední
pás je proveden v barvě odpovídající příslušné
trase. V případě změny směru trasy je značka
v provedení s šipkou. Oba příklady jsou
zobrazeny na obr. 15. Značka může být
1 v provedení významové značky, obdobně jako
u turistického značení (koncová značka,
odbočka k zajímavosti apod.) podle ČSN 018025,
pouze s odlišením obvodové barvy (žluté).

2.3.1. Směrovka
Značka informuje o cílech, směru a vzdálenosti
k vyznačeným cílům.
Provedení a umístění směrovky vychází
z ČSN 01 8025, jedná se o modifikaci směrovky
pro pásové nebo tvarové pěší značení (obr.14).
V případě uvedení dvou cílů se vzdálenější
umísťuje nahoře. Směrovka dále obsahuje
následující údaje: evidenční číslo směrovky, rok
vyvěšení a číslo cykloturistické trasy (resp.
"cyklotrasa KČT č....).

Základní rozměr značky je 140 x 140 mm,
jednotlivé pásy jsou široké 40 mm s mezerou
10 mm.

Základní plocha značky je žlutá, písmo černé, ve
hrotu směrovky se provádí barevné označení
odpovídající příslušné trase. Značka může být v
provedení s podtiskem jízdního kola.

V případě souběhu cykloturistické trasy s pěší
trasou se pásová značka umísťuje odděleně před
pěší pásovou značkou, ve stísněných podmín
kách 20 cm nad pěší pásovou značkou.

Základní rozměr značky je 450 x 140 mm.

V případě souběhu cyklotrasy s cykloturistickou
trasou se cykloznačky a cykloturistické značky
CYKLOTRASA KČT č. 2601

LHOTA
BAVOROV
1997

20 km
6 km
2601/12a

Obr. 15

Obr. 14
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SUMMARY

The technical regulation „The Principles for Directional Road Signing" determines details
about use, design and placement of traffic signing indicating selected destinations and
directions for their fruition and indicating traffic equipment. The „Principles" contains model
schemes of directional traffic signing at selected traffic situations.
The „Principles" are conformable with Traffic Code and comes out from appropriate technical
standards and regulations. The „Principles" also supplies and perfects Technical regulation
„The Principles for Road Signing".

The technical regulation „The Principles for Directional Road Signing on Cycle Routes"
determines details about use, design and placement of directional signing on roads, that are
from the point of view of road safety, suitable for cyclists.

The technical regidation „The Principles for Informatory-Directional Signing on Roads"
determines details about use, design and placement of directional signing in urban and rural
areas. The „Principles" contains fundamentals for indicating of cultural, tourist, communal
and commercial destinations, streets and numbers of houses. The purpose is achievement of
uniform use and design of informatory-directional traffic signing on roads. These technical
regulation are recommended form the aspect of its content.
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Černý Vůl, 252 62 STATENICE, Tel. 02/20970129, Fax 02/20970050

O lisované

□ osazování a montáž značek

□ v hliníkovém rámečku

□ projekce dopravního značení

□ lamelové

□ pasparty dopravního značení

Ö prosvětlováné

□ poradenský servis

□ elektronické diodové

□ orientační systémy
□ městský mobiliář

□ elektronické hranolové

INAS Jablonec

s.r.o.

Zlatá 10, 466 02 Jablonec n.N, Tel./fax: 0428/291 15, 0603 218 287

Návrhy, projekty a realizace
něstských informačních a orientačních systémů:
Informační navigační automobilový systém • Informační systém pro pěší
Značení ulic • Značení komunálních cílů a kulturních památek
Značení komerčních cílů atd.

REFLEXNÍ FOLIE
STIMSONITE reflexní pokovovaná,
translucentní
Fólie vysoké retroreflexe
poskytuje delší čas
k přečtení značky a reakci na ni.
Oblasti použití: dopravní značky
dopravní zařízení, komerční
značky, označení nákladních
vozidel, nálepky.

VÝSTRAŽNÉ
PRACOVNÍ
OBLEČENÍ

STIMSONITE
Přechodné či trvalé knoflíky
lepené, plužitelné knoflíky
se zvýšenou retroreflexí

Vesty v barvě

zasazené do povrchu vozovky

fluorescenční žlufé a

a svodidlové odrazky. Všechny

červeno-oranžové splňují

typy zaručují vysokou

vysokou hodnofu retroreflexe.

viditelnost v noci a představují

Atest k jejich používání
vydal Výzkumný ústav

mechanickou a optickou

bezpečnosti a práce v Praze

oporu pro řidiče během jízdy.

MATERIÁLY
PRO VODOROVNÉ
ZNAČENÍ
KOMUNIKACÍ
Jednosložkové barvy, dvousložkové plasty,
termoplasty, předformované termoplasty
Pavemark.

Ti
v>

DOPRAVNÍ KUŽELY
Slouží k vyznačování objížděk

i

či k vodorovnému značení.
Pokrytím foliovými návleky Starlux
vykazují vysokou retroreflexi.

VYMEZOVACÍ PÁSKY
A PLASTOVÉ PLOTY
Jejich použití je vhodné
u výkopových prací nebo k zamezení
a ohraničení vstupního prostoru.

Stim, s.r.o.
Školní 203, P.O.BOX 38,76001 Zlín
Tel.:++42-67-30992,521490
Fax:++42-67-521492
e-mail: stim @ iqnet.cz

dodává smaltované tabule a štíty pro úřady a státní instituce,
označení úřadů, názvy ulic, domovní čísla

POZARNI HYDRANT

NEBEZPEČÍ POŽÁRU
HOČUVVCH KiPiUN

(' Odolnost proti povětrnostním vlivům, proti
působení kyselého a alkalického prostředí,
plynů a rozdílů teplot.
(T zářuka dobrého vzhledu, stálosti barev a vysoké
životnosti i v obtížných klimatických
podmínkách.
C Kýalita zaručená dlouholetou tradicí výroby.
Pro městské úřady poskytujeme:
dodavatelské úvěry, splátkový kalendář
SMALTOVNA TUPESY
Tupesy 687
Telefon: 0632/ 59 71 68, 954 294
Fax: 0632/ 59 71 63

Vinohradská 82, 618 00 BRNO
tel.: (05) 45 21 64 46/kl.116
tel.: (05) 48 53 46 01
kontakt Praha (02) 78 22 57 8
• projekční a schématické řešení pro omezení
silničního provozu
• půjčovna dopravních značek a bezpečnostních
systémů na pozemních komunikacích
• instalace trvalého svislého dopravního značení
• vodorovné dopravní značení - parkoviště,
přechody, vodicí čáry, směrové šipky, vyhrazené
stání, zásobování apod.
• frézování vodorovného dopravního značení

SILNIČNÍ VÝVOJ, spoi. s r.o.
Inženýrská, expertní' a poradenská firma
0 ekonomika údržby a oprav silnic

0

bezpečnost práce a technických zanzení pri údržbových pracech v silničním hospodářství
(videoprogramy I

lečnosti:

r-ríiippjr'

T(/f

■

OJ-ZDZ spoi. s r.o.

&/;
NAPOO/ AKPEaTrtCNf ORGAN

0

zkoušení a hodnocení hmot
pro vodorovné dopravní značení

0

kontrolní měření parametrů
vodorovných dopravních značek

0

světelně technická měření
svislých dopravních značek
a dopravních zařízení

0

mechanické zkoušky
svislých dopravních značek
a dopravních zařízení

Český institut pro akreditaci
110 02 PRAHA 1, Biskupský dvůr 5
vydává

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI
č.

102 / 1998

zkušební laboratoře č. 1182
pro
Silniční vývoj - ZDZ, spoi. s r.o.
Jílkova 76 , P.O.Box 730,

663 30 Brno

Předmět akreditace :
Zkoušky dopravních značek a zařízení v rozsahu uvedeném v příloze
tohoto osvědčení.
vaně zkušební laboratoře jedná Ing. Jan Zalešák a za
colů odpovídají Ing. Jan Zalešák, Ing. Ivo Liškutín
šinková,CSc.
ČSN EN 45001
ROZHODNLITI č. 2/1998
Úřad pro technickou normalizaci, metról^^^JS^itni zkušebnictví podle § 11 ödst. I a § 20
zákona č. 22 1997 Sb., o technických j^glidj^ích na výrobky a o zmčně a doplněni
některých zákonů (dále jen „zákon"), p«&iéjÄ s iVIinisterstvem pro místní rozvoj ČR.
Ministerstvem vnitra ČR. Ministerstvem obřai^CR, Ministerstvem práce a sociálních věci ČR
a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
rozhodl o udělení

mi ;• oprávnil, používat při svá činnosti ívčstns úradního rarltha) v rozsahu tohoto os*

Č ský institut pro akraditaci účinnost tohoto oavádčani pozaa

osvědčení platí do: 30.06.2001

Í>.

AUTORIZACE
pro činnost podle zákona, kterou se pověřuje
SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ, společnost s ručením omezeným,
Jílkova 76. 615 00 Brno 16,
IČO 64507181.
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Jiří
Růžička
ředitel
,o institutu pro akreditaci
' á adresát možnost

i

íitky do 15 dnů od jeho převzetí. Včas podané námitky

k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 ödst. 1 zákona
nařízením vlády č. 178/1997 Sb., který m se stanoví technické požadavky na
stavební vý robky.
Rozsah tohoto rozhodnutí se vymezuje pro výrobky z přílohy č. 4 pod poř. č. 28:
- prvky dopravního značení a zařízeni.
Podmínky stanovené pro dodržování jednomého postupu autorizovaných osob jsou uvedeny
v příloze tohoto rozhodnutí, která tvoři jeho nedílnou součást. Součástí těchto podmínek je
používáni identifikačního čísla autorizované osoby
AO 208.
Podle § 11 odst. 4 zákona může být toto rozhodnuti vydám m nového rozhodnutí Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví změněno nebo zrušeno.
Odůvodnění
Ve výroku rozhodnuti uvedená právnická osoba vyhověla podmínkám stanoveným v
§ 11 odst. 2 zákona. Splněni podmínek je dokumentováno ve spisu čj. 292/98/01-278,30351/32, uloženém v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Při
rozhodováni o autorizaci bylo využito osvědčeni o akreditaci č. 102'1998 Českého institutu
pro akreditaci.
Poučení
. ,
Proti tomuto rozhodnuti lze do 15 dnů ode dne jeho doručeni podat odvolám u Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k Ministerstvu průmyslu a
obchodu ČR.

Posuzování technid<li|p5sobilosti laboratoří
v silničním hospodářství

ASPK,

s. r. o.

Šujanovo náměstí 3, 602 00 Brno

Jílkova 76, 615 00 Brno 15
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SPECIÁLNÍ SILNIČNÍ PRÁCE

EMULZNÍ KALOVÉ VRSTVY
Směsi kamenina 0-6, 0-8, 0-11 a modifikovaných
asfaltových emulzí, kladené na vozovky v tloušťkách
2-20 mm a vyrovnání podélných kolejí.
Metoda souvislé údržby vozovek.

VYSPRÁVKY VOZOVEK
Směsi kameniva 2-4, 4-8 a modifikovaných
asfaltových emulzí. Vysprávky se provádí tryskovou
metodou soupravou STRASSMAYR PATCHMATIC.

Kromě dodávek prací je odběratelům k dispozici
široký sortiment asfaltových emulzí a studených
obalených směsí.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
VODOROVNÉ - značkovači HOFMANN H33, H26,
H96 broušení značení, dvousložkové

SVISLÉ
DOČASNÉ

plasty
- osazování, dodávky, opravy, údržba
- uzavírky, objížďky, světelná dočasná
zařízení, značkovací knoflíky

BRNO tel.: +420 5/4521 6804, 4521 6786, 538 632 fax: +420 5/530 651
Středisko Ostrov n. Oslavou tel./fax: +420 616/678 220

Riegrova 175, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
Tel./fax: 0465/53 1112-3, 53 47 61
e-mail: hostalek@hrk.pvtnet.cz
spol. s r. o.

INFORMAČNĚ ORIENTAČNÍ SYSTÉMY MĚST. OBCÍ A AREÁLŮ
Jediný specializovaný dodavatel v ČR zabývající se ucelenými městskými a areálovými systémy ( návrh, projekt,
výroba, instalace, údržba, inovace) dle "Zásad pro informačně orientační značení - TP 117".
Realizace ve více jak 80 - ti městech a obcí. Prováděcí projekty ve městech a obcích zdarma!
Dodávky městských mobilierních prvků ( orientační plány, plakátnice, zastávky hromadné dopravy,
informační skříňky, lavičky, koše, atd.)

Vančurova

orientační plán města

směrovky ulic
směrovky komunálních cílů

Zajištění reklamních služeb, např.: reklamní poutače, airbrush obrazy, malby na fasády,
zpracování propagačních materiálů ( katalogy, vizitky, dopisní papíry,...), digitální tisk, barevné a černobílé kopírování,
propagační předměty, atd.

HONOR
NOVÝ DRUH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

PRUŽNÝ VÝSTRAŽNÝ MAJÁK

Provedení:
1. prosvětlené tzv. inlaid
2. neprosvětlené - reflexní
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Přikázané směry v křižovatkách
Tramvajové ostrůvky
Ochrana přechodů pro chodce
Označení zúžení vozovky
Parkoviště
Pěší zóny
Jiná nebezpečná místa

HONOR, s. r. o., Vídeňská 68, 639 00 Brno, tel.: 05/43 21 70 59, fax: 05/43 21 32 09

IP Reklama s. r. o.

provede rychle a s minimálními náklady

návrh orientačního
systému podle TP 100
instalace orientačního
systému
provoz orientačního
systému s využitím
moderní výpočetní
techniky
respektujeme požadavky
obcí, PČR a státní správy

,

ills’
IP Reklama, s. r. o.
Školní 3
370 10 České Budějovice
tel.: 038/282 90, 731 24 88
fax: 038/363 35

IP Reklama Praha
nám. Míru 9
120 53 Praha 2
tel.: 02/242 324 11
fax: 02/242 351 57

IP Reklama Brno
Grohova 26
618 00 Brno
tel.: 05/412 108 92
fax: 05/412 108 92

IP Reklama Plzeň
Vejprnická 56
318 07 Plzeň
tel.: 019/28 35 05
fax: 019/28 35 19

IP Reklama Ústí n./Lab.
Velká Hradební 2800
400 01 Ústí n./Lab.
tel.:047/523 02 92
fax: 047/523 02 92

IP Reklama Tábor
Budějovická 503/25
390 02 Tábor
tel.: 0361/25 62 00
fax: 0361/25 62 92

GEFAB CS

IP Reklama Hradec Králové
Velké náměstí 130
500 11 Hradec Králové
tel.: 049/551 56 65
fax: 049/551 56 65

IP Reklama Ostrava
J. Šavla 4
709 00 Ostrava
tel.: 069/662 02 99
fax: 069/662 02 99

*
,

spoi. s r. o.

Švédská 5, 620 00 Brno
Tel.+Fax:

VÝROBKY
PRO
BEZPEČNOST
SILNIČNÍHO
PROVOZU

(05) 4521 9433

- ohraničovací, uzavírací, zajišťovací, výstražné, řídící a ozna
čovací pásky
- ochranné bezpečnostní zařízení pro práce na silnicích a výkopové práce
- reklamní pásky, samolepicí pásky s potiskem, vyhledávací
pásky
- varovné a ochranné ploty, varovné označení pracovních
vozidel
- ochranné pracovní vesty,-stavební výstražné svítilny, ruční
svítilny
- bezpečnostní kužely /reflexní, fluorescenční, blikači/ plasto
vé řetězy včetně stojanů
- bezpečnostní zrcadla, vodící terče a lišty, směrové desky,
odrazky, semafory
- vodorovné silniční značení GEFAFLEX, GEFATHERM

,
.
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hěcom
dopravní signalizace

ORIENTAČNÍ MAPY
INTERII
ZPOMALOVACÍ PRAHY
PŘENOSNÉ OBRUBNÍKY
OCELOVÉ VODÍCÍ STĚli
VYBAVENÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE
ODPADKOVÉ KOŠE
VÝVĚSNÍ ŠTÍTY
UZAMYKATELNÉ ZÁBRANY
REKLAMNÍ TABULE
VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
HICON spol. s r. o., Kohoutovická 116,641 00 Brno - Žebětín, ČR
Tel.: 05/4621 7119, 4621 7139
FAX: 05/4621 7192, 4621 7119
e-mail: hicon@oasanet.cz, http://www.hicon.cz

Stim
MATERIÁLY PRO VODOROVNE
ZNAČENÍ KOMUNIKACÍ STRAMA
REFLEXNÍ FOLIE I. A II. TŘÍDY
VÝSTRAŽNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ

iJil

DOPRAVNÍ KUŽELY
VYMEZOVACÍ PÁSKY A PLASTOVÉ PLOTY
{TRVALÉ A PŘECHODNÉ ZNAČKOVACÍ KNOFLÍKY STIMSONITE

STIM, s.r.o.
Školní203, P.O.Box 38, 760 01 Zlín, Česká republika
tel.: +420-67-721 90 09, 521 489, 521 490
fax: +420-67-521 492
e-mail: stim@iqnet.cz, http://www.stim.cz

MAPA S CÍLI
PRO ÚČELY ODZ
(příloha k TP 100)

-4ÄQp£4Sr
dopravní značení - Doubravice nad Svitavou
Tel. /Fax : 0506 - 432 767 Tel. : 0506 - 433 010

dwTj SVITAVY
ÖD BLANSKO

zabezpečovací a světelné sicpializační techniky.

CENTRUM
DOPRAVNÍHO
VÝZKUMU

. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ORGANIZACE v
V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY CR

Reflexní materiály nej vyšší kvality firmy

3M
3M Scotchlite™ Diamond Grade™ Reflexní folie
Pro svislé dopravní značky. Díky vysokému svetelnému výkonu jsou zvlášť vhodné pro
dopravní značení, které musí vystupovat proti jasnému okolí ve složitých dopravních situacích
(hustý provoz, pouliční osvětlení, výkladní skříně), např. ve městech, kde by byly jinak
instalovány dopravní značky s vnějším
nebo vnitřním osvětlením. Je rovněž
vhodný tam, kde je při vyšších rychlostech
zapotřebí včas a jednoznačně informovat
řidiče i na velké vzdálenosti (dálnice,
rychlostní komunikace apod.)

3M Scotchlane™ Reflexní pásy
Pro přechodné vodorovné dopravní značení (VDZ). Jednoznačně vedou řidiče
uzavírkou i za snížené viditelnosti. Pásy jsou ručně odstranitelné bez
poškození vozovky. Materiál, ze kterého jsou pásy vyrobeny, umožňuje
likvidaci odstraněného přechodného VDZ do obecného odpadu.

3M Stamark™ Reflexní pásy
Pro trvalé vodorovné dopravní značení. Profilovaná
struktura zajišťuje jednoznačné vedení ve dne, v noci i za
deště. Díky použité technologii keramických kuliček
(namísto skleněné balotiny) je životnost materiálu
srovnatelná s životností živičné obrusné vrstvy (8-10 let).
Vysokou smykovou odolnost zajišťují korundové částice.

3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
tel.: 02/61 380 111
fax: 02/61 380 110

3M Kvalita

