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Na společné cestě

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
LIDÉ - TECHNOLOGIE - ZKUŠENOSTI
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Vhodně navržené a bezvadně prove-
dené dopravní značení výrazně zvyšuje
bezpečnost na pozemních komunika-
cích a chrání lidské životy a zdraví. 

Oblast použití
� Všechny typy komunikací – dálnice,

silnice, místní komunikace i parko-
viště

� Novostavby, rekonstrukce i údržba

Zajistíme
Komplexně pro Vás zajišťujeme služby
a technologie:
� Dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR)

s grafickým návrhem či projektem 
a potřebnými povoleními příslušných
úřadů

� Dopravně inženýrská opatření (DIO)
� Přechodné dopravní značení (PDZ)
� Svislé dopravní značení (SDZ) od ná-

vrhu, přes betonování základů až 
k osazení značek. Provádíme veškeré
standardní dopravní značení a zaří-
zení, velkoplošné značky, portálové
značení, směrové sloupky, montáž
orientačních systémů a speciálních
označení jako např. železničních sta-



novišť a budov nádraží. Nabízíme
obcím a městům zpracování paspor-
tu dopravního značení

� Vodorovné dopravní značení (VDZ)
ploch barvou či plastem s reflexní
úpravou, které provádíme moderními
značkovacími stroji typu HOFMANN
H-18 a H-9 od výrobce HARDMAN
UH. Barva je stříkána vysokotlakým
systémem Airless

� Barevné povrchy vozovek s výbor-
nými protismykovými vlastnostmi
typu „Rocbinda“ s minimální život-
ností 6 až 10 let při velmi vysokém
zatížení automobilů, které významně
zvyšují bezpečnost silničního pro-
vozu. Podle požadavků provádíme
také symboly a nápisy

Reference
PPP R1 Beladice – Tekovské Nemce 
PPP R1 severní obchvat Bánské Bystrice 
R 35  Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou
I/11 okružní křižovatka „ČKD“ Hradec Králové 
I/11 okružní křižovatka „Bláhovka“ Hradec Králové 
I/11 Hřibsko 
I/14 Liberec, Jablonecká ul. 
I/31 Hradec Králové, ul. V. Nejedlého 
I/35 Moravská Třebová 
I/35 Sedlejovice 
Garáže ČEZ Praha-Michle 
Informační systém nádraží Beroun 
Obnova VDZ silnic I. třídy okr. Chrudim 
Železniční přejezdy Chodová Planá, Mladá Boleslav, Nižbor 



Silniční frézování

Recyklace vozovek

Úpravy zemin

Mikrokoberce 
GRIPFIBRE®

Asfaltové emulze

Mostní hydroizolace Postřiky, penetrace, 
nátěry

Autodoprava Asfaltové zálivky

Modifikované asfalty

Společnost EUROVIA CS, a. s., je držitelem certifikátů 
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, 
ČSN OHSAS 18001:2008. 
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