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OPTICKÉ PRVKY
Vodorovné dopravní značení



VÝHODY
POUŽITÍ

Zpřehledňují
komunikace

Doplňují vodorovné
dopravní značení

Optické prvky nejen 
dodáváme, ale i odborně
instalujeme v souladu s 
předpisy

Dlouhá životnost, velmi odolný
materiál, tvrzené sklo

Nutí řidiče k větší 
pozornosti a opatrnosti

Pomáhají udržet správný směr 
a polohu vozidla na komunikaci
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Kromě zafrézovaných dopravních knoflíků osazujeme do vyfrézovaných otvorů obrubníků 
obrubníkové odrazky, určené pro znázornění okraje komunikace. Zvýrazňují kruhové objezdy, ostrůvky, 
chodníky atd. Obrubníkové odrazky jsou vyrobené z tvrzeného skla. Světlo odráží vratným odrazem 
ze všech směrů přibližně stejně. 

Neméně důležité, pro bezpečný a plynulý silniční provoz na pozemních komunikacích, jsou optické 
prvky. Stávají se velmi efektivním doplňkem dopravního značení a v dnešní době se bez nich už 
neobejdeme. Optické prvky komunikaci bezesporu zpřehledňují a  řidiče nutí k  větší pozornosti 
a  tím opatrnosti. Dodáváme a odborně instalujeme dopravní knoflíky, které doplňují a  zvýrazňují 
vodorovné dopravní značení. V noci nebo při zhoršeném počasí, doprovázeného nízkou viditelností, 
výrazně zlepšují přehled o celé komunikaci. Silné retroreflexní vlastnosti dávají řidiči možnost mít 
větší jistotu o správné poloze jeho vozidla na vozovce.

OPTICKÉ PRVKY Vodorovné dopravní
značení

DOPRAVNÍ KNOFLÍK ZAFRÉZOVANÝ
Knoflíky s vysokou retroreflexí zasazené do povrchu vozovky. Všechny typy 
zaručují vysokou viditelnost v noci a za zhoršených klimatických podmínek. 
Dlouhá životnost, odolnost při zimní údržbě pluhy a vyšší čistota reflektorů 
díky tenké vrstvě skla na odrazové ploše.

DOPRAVNÍ KNOFLÍK LEPENÝ
Je vyroben z kvalitního plastu, který snese vysoké mechanické zatížení. Oblé 
hrany knoflíků a  nízký profil prodlužují životnost. Optická část je tvořena 
umělohmotnou odrazkou a  vyrábí se ve dvou variantách - jednostranný 
a oboustranný knoflík. Rozměr je 6×12 cm, výška 15 mm.

OBRUBNÍKOVÁ ODRAZKA BÍLÁ A MODRÁ
Jde o všesměrový optický prvek, který odráží světlo vratným odrazem ze 
všech směrů přibližně stejně. Obrubníkové odrazky jsou vyrobeny z tvrzeného 
skla. Dolní polokoule je pokovena odraznou vrstvou a přechází ve válcovou 
část sloužící pro upevnění v obrubníku. 
Modré odrazky se osazují do vyfrézovaných otvorů mostních říms. Bílé odrazky 
se osazují do vyfrézovaných otvorů do obrubníků. Díky své odrazivosti zvyšují 
viditelnost objektů osazených ve vozovce či na jejím okraji - kruhových 
objezdů, ostrůvků, chodníků, atd. 

DOPRAVNÍ KNOFLÍKY
Dopravní knoflíky doplňují a zvýrazňují vodorovné dopravní značení. 
Výrazné retroreflexní vlastnosti zlepšují viditelnost za špatných klimatických 
podmínek, za mokra nebo mlhy. Zejména vhodné jsou v nepřehledných 
úsecích. Podle účelu a umístění se využívá konflík bílé, modré (úseky se 
zvýšeným nebezpečím výskytu náledí), zelené (připojovací pruhy dálnic  
a silnic pro motorová vozidla) nebo oranžové barvy (přechodné vodorovné 
značení). 




