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SPOLEČNOST ZNAČKY MORAVA, A.S.

• Člen skupiny Značky Morava Group

• Komplexní dodavatel v oblasti dopravního stavitelství

• Významná společnost na tuzemském trhu a na Slovensku

• Realizace zakázek i v EU

• Nejmodernější technologie a postupy

• Silné zázemí, finanční stabilita, dlouholeté zkušenosti (25 let)

• Spolupráce – soukromá i státní sféra, odborná pracoviště, specializované firmy i vysoké školy

SPOLEČNOS

T



BARVOVÉ STROJE
(Hofmann)

značení barvou

SPOTFLEX + STRUKTURA
(Hofmann)
univerzální stroj – obě technologie současně

SPOTFLEX
(Hofmann)

značení plastem za studena

STRUKTURA
(Hofmann)
značení plastem za studena

MULTIDOT LINE
(Hofmann)

značení termoplastem

BORUM
airless systém pro aplikaci VDZ barvou

BLASTRAC
pro povrchovou úpravu komunikací tryskáním – ocelové broky

PEELJET
pro povrchovou úpravu komunikací za pomocí vodního paprsku 

BERANIDLA (Orteco)
k instalaci zádržných systémů

FRÉZY
pro instalaci zafrézovaných dopravních odrazek – knoflíků

pro odstraňování nevyhovujícího VDZ

FLOTILA NÁKLADNÍCH VOZŮ
pro přepravu materiálu a techniky

DODÁVKOVÉ VOZY
pro přepravu materiálu a vybavení

STROJNÍ A VOZOVÝ

PARKStrojní park společnosti Značky Morava, a.s. se vyvíjí dynamicky v přímé souvislosti  

s rozvojem firmy a prochází pravidelně obměnou technologií a inovací.



BEZPEČNOSTNÍ POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA
Samočinný systém snižující dopravní 

nehodovost

Pro úseky se zvýšeným rizikem 

nehodovosti



FROSTGRIP

Bezpečnostní protismyková úprava pro mostní

konstrukce, místa s rizikem tvorby náledí

- DRCENÁ ŽULA POJENÁ KVALITNÍ PRYSKYŘICÍ A LEPIDLEM

- ÚČINNÝ ODVOD VODY – OMEZUJE VZNIK AQUAPLANINGU

- ZVÝŠENÁ PŘILNAVOST PNEUMATIK K POVRCHU

- OSTROST POVRCHU ZPŮSOBUJE NESOURODOST NÁMRAZY

- ELIMINUJE VZNIK NÁLEDÍ, KONZISTENCI – PEVNOST LEDU

- PROJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA ROZBIJÍ TVOŘÍCÍ SE NÁLEDÍ

- OPTICKÉ UPOZORNĚNÍ NA MÍSTO S RIZIKEM TVORBY NÁLEDÍ

- SYSTÉM JE VŽDY OPATŘEN SYMBOLEM A24



FROSTGRIP

Bezpečnostní protismyková úprava pro mostní

konstrukce, místa s rizikem tvorby náledí



FROSTGRIP

Bezpečnostní protismyková úprava pro mostní

konstrukce, místa s rizikem tvorby náledí

REALIZACE SÉRIE MĚŘENÍ NA FUNKČNOST, ÚČINNOST I VEDLEJŠÍ PROJEVY SYSTÉMU:

- Hluková zátěž

- Povrchové vlastnosti - měření mikrotextury kyvadlem PTV)

- provedení odtrhové zkoušky

- měření protismykových vlastností fp (drsnost povrchu/tření)

- měření makrotextury MPD

- Porovnány statistické hodnoty nehodovosti



FROSTGRIP

Měření hlukové zátěže

Realizováno společností Laboratoře dopravní infrastruktury a 

životního prostředí při Centru dopravního výzkumu, v.v.i.

- Nemá vliv na zvýšení hlukové zátěže v zast. částech obce

- Na některých úsecích došlo ke snížení hlukové zátěže

Tigerpaw Uniroyal 225/60 R16
Dle normy ISO/CD 11819-3



FROSTGRIP

Povrchové vlastnosti – měření přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu – odtrhová zkouška

Realizováno společností CONSULTEST s.r.o.

- přilnavost vrstev a pevnost v tahu, výsledky průkazních zkoušek systému v průměru dosahuji pevnosti

v tahu 1,5 MPa (viz protokol laboratoře QUALIFORM, a.s.)

- přilnavost vrstev a pevnost v tahu, výsledky

z terénu dosahuji pevnosti v tahu 0,6 - 1,45 MPa

Minimální hodnota tahové přilnavosti dle TP 213 je 0,5 MPa. Závěrem lze konstatovat, že jsou výsledky nadstandardní. 



FROSTGRIP

Povrchové vlastnosti – měření protismykových vlastností povrchu, zkouška kyvadlem

Realizováno společností CONSULTEST s.r.o.

- průměrné výsledky mikrotextury - hodnota 

součinitele tření zjištěná kyvadlem PTV 75

(klasifikační číslo). Min. hodnota dle TP 213 je 70

- hodnoty z průkazní (počáteční) zkoušky

provedené laboratoří IMOS



FROSTGRIP

Povrchové vlastnosti – měření protismykových vlastností (drsnosti povrchu) zařízením 

Griptester

Realizováno společností CONSULTEST s.r.o.

- Měření při rychlosti 60km/h při poměru skluzu 14,5% a výšce vodního filmu 0,25 mm

(provedení a klasifikace dle ČSN 73 6177) 

- Z provedených měření je zřejmé, že protismykové vlastnosti po úpravě FROSTGRIP jsou hodnoceny

kvalifikačním stupněm 1 s průměrnými hodnotami Fp 0,82. Měření protismykových vlastností systému je 

tedy vyhovující (standardně požadovaná hodnota drsnosti/tření Fp je větší nebo rovno 0,6).



FROSTGRIP

Povrchové vlastnosti – měření střední hloubky makrotextury MPD zařízením HawkEye

1000

Realizováno společností CONSULTEST s.r.o.

- provedeno pomocí laserové techniky

Z provedených měření makrotextury MPD

je zřejmé, že jsou všechny úseky hodnoceny 

prvním kvalifikačním stupněm a jsou tedy

vyhovující (dle TP větší nebo rovno 0,75 mm)



Z jednotlivých měření lze konstatovat, že úpravy realizované v roce 2015 dosahují srovnatelných
výsledků povrchových vlastností jako úpravy realizované v roce 2016. Ze všech provedených měření 
je zřejmé, že zjišťované parametry jsou zcela vyhovující. Bylo provedeno srovnání s průkazními 
zkouškami a srovnání s TP 213. Detailní hodnocení jednotlivých parametrů, z několika náhodně 
vybraných lokalit, je uvedeno a k dispozici v jednotlivých kapitolách rozsáhlé zprávy o Zhodnocení 
výsledků měření technologie FROSTGRIP.

FROSTGRIP

Povrchové vlastnosti – měření závěrem

😊



FROSTGRIP

Statistika nehodovosti

Pro zjištění vlivu provedeného bezpečnostního opatření na nehodovost v silničním provozu, byly využity výstupy z 

Geografického informačního systému MD - Jednotná dopravní vektorová mapa. Posouzení vlivu na 

nehodovost bude mít větší váhu samozřejmě až v delším časovém horizontu, ale již nyní je zjevné, že na většině 

lokalit opatřených bezpečnostní povrchovou úpravou FROSTGRIP, nebyla od provedení úpravy žádná nebo 

vážnější nehoda. Pokles počtu nehod např. na velmi vytížené a frekventované lokalitě (ul. Rudná v Ostravě) není 

tak zřetelný, ale od aplikace systému FROSTGRIP nebyla na tomto úseku žádná nehoda s následkem na zdraví, 

ani s lehce zraněnými osobami. Je tak zjevné, že systém FROSTGRIP svou funkci plní a nehodovost nebo její 

následky prokazatelně eliminuje.



FROSTGRIP

Statistika nehodovosti

Ostrava, Rudná ul.



FROSTGRIP

Statistika nehodovosti

Stará Ves nad Ondřejnicí



FROSTGRIP – PEELJET SYSTÉM

Bezpečnostní protismyková úprava pro mostní

konstrukce, místa s rizikem tvorby náledí

PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO PŘILNUTÍ MATERIÁLU SE POVRCH 

NEJDŘÍVE OŠETŘÍ SYSTÉMEM PeelJet

PODKLAD SE HLOUBKOVĚ VYČISTI, ZDRSNÍ A NEDESTRUKTIVNĚ 

HOMOGENIZUJE

HNACÍ SILOU JE POUZE ČISTÁ VODA BEZ NEBEZPEČNÝCH ADITIV, 

ABRAZIV ČI JINÝCH LÁTEK

SÍLA VODNÍHO POPRSKU JE AŽ 2500 BAR

SYSTÉMEM PEELJET DÁLE PROVÁDÍME:

DRSNĚNÍ POVRCHŮ, ČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ SE SNÍŽENOU 

HLUČNOSTÍ – TZV. TICHÉ KRYTY

ODSTRANĚNÍ VDZ, ODGUMOVÁNÍ PLOCH, PŘIPRAVÍME PODKLAD 

PRO NOVÉ ZNAČENÍ, REALIZUJEME ČIŠTĚNÍ V TUNELECH



ZEBRA ANTISLIP- Zdrsněný

přechodVodorovné dopravní značení - plošné

• Certifikovaný systém

• Protiskluzový nátěr funguje na  

bázi studeného plastu a kvalitního  

abraziva (tvrdé drcené žuly)

• Robustní systém eliminuje vznik  

náledí

• Vrchní vrstva – retroreflexní balotina  

pro zvýšení viditelnosti

• Dlouhá životnost a nadstandardní  

protiskluzové vlastnosti

• Možné kombinovat se slepeckými  

vodícími pásky



www.znackymoravagroup.cz

DĚKUJEME ZA

POZORNOST!

Ladislav Polák

Obchodní manažer

Tel.: 727 971 332

E-mail: polak@znackymorava.cz
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