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Vážení čitatelia, 

Premýšľal som nad tým čo povedať, ako sa 

vám prihovoriť. Vydanie tohto čísla pripravu-

jeme v období, keď sú médiá zahltené politi-

kou a smrťou novinára. Nie, že by sme sa 

chceli k tejto téme nejako vyjadrovať, no po 

zvážení situácie a širších súvislostí sa význam 

iných tém akosi rozplýva. Z prvotného jasného 

významu ostáva len silueta, ktorá sa postupne 

stráca v hmle. S ohľadom k tomu nebudem 

rozoberať obsah tohto vydania Buildustry. 

V stálych rubrikách reflektuje aj dianie 

v stavebníctve. O tom sa však dočítate neskôr. 

Čo si však nemôžem a, úprimne, ani nechcem 

odpustiť je fakt, že redakcia Buildustry je tu 

s vami už viac než jeden rok. Nesmierne ma to 

teší. Za rok si naša malá redakcia vybudovala 

okruh spolupracovníkov, na ktorých sa môže-

me spoľahnúť. 

Teší ma záujem o spoluprácu. Teší ma infor-

movanie o rozpracovaných témach / projek-

toch a ponuka na spracovanie článkov. Teší 

ma ochota recenzentov (a členov našej re-

dakčnej a vedeckej rady) prečítať si články 

a zaujať k nim stanovisko. Teší ma spätná 

väzba od ľudí, ktorých nepoznám a nejaký 

z našich článkov im pomohol vyriešiť problém. 

Teší ma rastúce povedomie o Buildustry. Teší 

ma štatistika návštevnosti a čítanosti časopi-

su. Teší ma, že ste s nami. Za prvý rok je toho 

toľko čo ma teší... Dodáva to odhodlanie po-

kračovať nielen mne, ale celej redakcii. Pro-

jekt Buildustry očividne má zmysel! 

Touto cestou preto ďakujem všetkým, ktorí sa 

v uvedených riadkoch spoznali.  

 

 

Peter Briatka 

Editoriál  

Editorial 

Vážení čitatelia, vo vydaní časopisu Buildustry 

4/2017 redakcia vlastným pochybením neza-

radila pripomienky jedného z oponentov 

k článku „Aplikácia výstužnej mreže do asfal-

tovej vozovky“, za čo sa ospravedlňujeme. 

V nasledovnom prinášane opravy / spresnenia 

ku zneniu článku. 

 

Zdôvodnenie, prečo referenčná vzorka bola 

spracovaná bez spojovacieho postreku. 

Referenčná vzorka sa zvolila bez postreku 

a mreže z dvoch dôvodov. 1) Aby sa určila 

súdržnosť spoja neovplyvnená prítomnosťou 

týchto dvoch materiálov a 2) TKP 6 umožňo-

vali upustiť od aplikácie spojovacieho postre-

ku ak bol spoj zhotovený ako tzv. čerstvý. 

 

Zdôvodnenie, prečo navrhované množstvá 

spojovacieho postreku sú nižšie ako upravuje 

TP064. 

Zvolené dávky zvyškového spojiva (150 / 300 / 

450) g/m2 vychádzali z dávkovania podľa TKP 

6 (150-500) g/m2 platnými  v čase realizácie 

projektu a z nadväznosti projektu na predchá-

dzajúce zisťovania mimo SR. 

 

Spôsob pripevnenia výstužnej mreže ku zmesi 

AC 22 P resp. ku spojovaciemu postreku 

a spôsob/rozhranie porušenia vzoriek. 

Výstužná mreža bola na zmes AC 22 P umies-

tnená a pritlačená po aplikácii spojovacieho 

postreku (podľa odporúčaní výrobcu), resp. 

v opačnom poradí, t.j. pred spojovacím pos-

trekom. Na pripevnenie neboli použité žiadne 

mechanické prostriedky. K porušeniu došlo 

vždy na rozhraní dvoch asfaltových vrstiev – 

strata adhézie, bez zjavnej systematickosti 

oddelenia pod alebo nad výstužnou vrstvou. 

 

Vysvetlenie faktora 3) spôsobujúceho rozdiel 

v súdržnosti vrstiev 

Jedným z možných faktorov ovplyvňujúcich 

súdržnosť spoja v prípade poradia aplikácie 

postreku pred aplikáciou výstužnej mreže je 

väčšie množstvo reziduálneho spojiva na roz-

hraní AC a výstužnej mreže než pri opačnej 

sekvencii aplikácie, a to z toho dôvodu, že 

emulzia nemá možnosť stekať z vláken výstu-

že.   

Vysvetlenie rozporného konštatovania v záve-

re „Vyššia pevnosť sa dosahuje zväčšením 

účinnej plochy mreží. Zväčšuje sa tak 

„separačná“ plocha výstuže medzi asfaltovými 

vrstvami.“ 

Štylistická oprava záveru: 

Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že prí-

tomnosť skúšanej výstužnej mreže vo všet-

kých prípadoch znížila súdržnosť dvoch skúša-

ných asfaltových vrstiev. Obdobné správanie 

sa preukázalo už v minulosti. Spravidla sa 

súdržnosť znižuje s vložením výstužného prv-

ku. Vplyv je daný viacerými faktormi. Doposiaľ 

sa podarilo preukázať súvislosť veľkosťou ôk, 

resp. s pevnosťou v ťahu výstužných mreží. 

Vyššia pevnosť výstužných mreží sa dosahuje 

zväčšením ich účinnej plochy. Avšak, zväčšuje 

sa tak „separačná“ plocha výstuže medzi as-

faltovými vrstvami. Parciálne s týmto fenomé-

nom súvisí aj hrúbka výstužnej mreže. Pre 

objektivizáciu výsledkov v rámci tohto projek-

tu sa použil prepočet pevnosti v ťahu na čistú 

plochu spoja – t.j. na plochu zanedbávajúcu 

plochu horizontálneho priemeru výstužnej 

mreže. Nutnosť takéhoto postupu sa už 

v minulosti preukázala. 

 

 

Erratum 

Erratum 
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Či zvažujete kúpu alebo predaj bytu alebo 

domu, určite si kladiete otázky... Je ten 

správny čas? Nemám počkať? Nekupujem 

neskoro? Ako sa budú meniť ceny neskôr? 

Zarobím alebo na transakcii stratím, prípad-

ne potenciálne stratím...? Univerzálna odpo-

veď neexistuje. Prinášame však prehľad fak-

tov, ktoré by mali pomôcť v rozhodovaní 

a predikcii vývoja v nasledujúcich mesiacoch. 

Kľúčové slová: 

Nehnuteľnosti, Ceny, Byty, Vývoj 

 

Either you think of buying or selling of flat or 

house, for sure you ask yourself... Is this the 

right time? Should´t I wait? Am I not buying 

too late? How the prices are going to change 

later? Will I profit from this transaction or will 

I loose...? There is no universal answer. Ho-

wever, web ring you some overview of avai-

lable information which can be helpful in ta-

king the decision and prediction of develop-

ment in next couple of months. 

Key words: 

Real estates, Prices, Apartments, Develop-

ment  

 

Rekordné „pokrízové“ ceny bytov v Bratisla-

ve 

Ceny bytov v Bratislave takéto drahé 

v pokrízovom období ešte neboli. Paradoxne, 

obava zo zvyšovania cien bytov vedie ľudí ku 

kúpe, čím podporuje dopyt a rast cien. Ďalšou 

motiváciou ku kúpe bola aj obava z následkov 

opatrení Národnej banky Slovenska (NBS), 

ktoré od januára 2018 mali zhoršiť dostupnosť 

bývania pre strednú vrstvu. Koniec roku 2017 

bol v predaji bytov v Bratislave tradične silný. 

A to aj napriek tomu, že priemerná cena pre-

daných bytov v štvrtom kvartáli dosiahla 1 

960 eur za 1m2 (bez DPH), čo je najviac v po-

krízovom období (podľa spoločnosti Lexxus). 

Oproti predošlému štvrťroku sa cena zvýšila o 

3,1 %, pri medziročnom porovnaní ide až o 8% 

zdraženie.  

 

Obr. 1: Krátkodobý vývoj cien bytov v Bratislave podľa 

kategórií [4]  

Najdrahšie byty sú tradične v prvom bratislav-

skom obvode, ich priemerná cena je 2 509 

eur/m² (bez DPH). Nasleduje tretí obvod s 

priemernou cenou 2 051 eur/m². Z pohľadu 

jednotlivých kategórií najdrahšie sú dvojizbo-

vé byty (v obvode Bratislava I sú za 2 610 eur/

m²). Naopak, najnižšiu cenu za meter štvorco-

vý zaznamenala kategória päť- a viacizbových 

bytových jednotiek v Bratislave IV (1 562 eur/

m²). Najväčší záujem je stále o dvojizbové 

byty, s výnimkou štvrtého obvodu, kde bol 

väčší dopyt po trojizbových bytoch. V závere 

vlaňajška sa v Bratislave predalo 1 230 bytov. 

V porovnaní s rovnakým obdobím predchá-

dzajúceho roku to bolo zhruba o 12,1 % me-

nej. V porovnaní s letom 2017 sa však výrazne 

zvýšila zazmluvnenosť bytov, a to až o 25,6 %. 

Tento rast spôsobilo viacero faktorov. Na 

rozdiel od letných dovolenkových mesiacov, 

nebol predaj nehnuteľností ovplyvnený apa-

tiou kupujúcich. Ďalším dôvodom je to, že 

klienti sa chceli vyhnúť očakávanému konco-

ročnému zdražovaniu, a v neposlednom rade 

išlo o snahu využiť výhody, keďže tie pri finan-

covaní cez hypotekárny úver mali byť od janu-

ára 2018 sprísnené. Oproti začiatku roku 2017 

koncom vlaňajška v Bratislave nové voľné byty 

zdraželi takmer o 11 %. Developeri najvyššie 

ceny za byty najviac nasadili (okrem obvodu I) 

v obvode Bratislava III, kde sa ku koncu minu-

lého roku priemerná jednotková cena voľného 

bytu pohybovala na úrovni 2 145 eur/m² (bez 

DPH). Do ponuky v hlavnom meste pribudlo 

deväť noviniek – šesť nových etáp a tri úplne 

nové projekty s celkovým počtom 694 bytov.  

Aktuálne si v Bratislave možno vybrať z palety 

107 projektov, kde je k dispozícii 3 656 voľ-

ných bytov. Z celkovej ponuky voľných bytov 

práve voľné dokončené jednotky, umožňujúce 

okamžité nasťahovanie, momentálne tvoria 

na trhu novostavieb až 14,7 % bytov. Keď si to 

porovnáme so začiatkom roku, tento podiel 

bol iba 6,34 %. Nižšia predajnosť bytov v ko-

laudujúcich sa projektoch voči novinkám a 

kolaudácia 

Prices of Residential Real Estates  

Vývoj cien nehnuteľností na bývanie 
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viacerých projektov ku koncu roku 2017 spô-

sobili naakumulovanie vyššej ponuky dokon-

čených bytov na trhu novostavieb. 

Očakávajú sa aj ďalšie zásahy NBS do systému 

hypotekárneho financovania, čo bude mať 

znovu stabilizujúci účinok na rezidenčný trh. 

Spoločnosť Lexxus predpokladá, že podobne 

ako zásahy národných bánk v okolitých kraji-

nách sa ďalšie zavádzanie reštrikcií zo strany 

NBS opäť premietne do výrazného sprísnenia 

podmienok hypotekárneho financovania na 

Slovensku. Povedie to k utlmovaniu dynamiky 

rastu trhu s bývaním v SR. Vysoký dôraz na 

hotovostnú zložku pri kúpe nehnuteľnosti a 

povinnosť vyššieho disponibilného zostatku 

zákazníka bude značne obmedzovať možnosti 

niektorých záujemcov o kúpu nehnuteľnosti 

na bývanie. Efekt týchto zmien na realitný trh 

bude postupný, pričom sa dá očakávať, že 

banky budú svojim klientom ponúkať akési 

hybridné formy produktov, ktoré im umožnia 

dofinancovať 100-percentnú hodnotu nehnu-

teľnosti. [1]  

 

Ako je to s množstvom hypoték a ich vývo-

jom? 

Banky na Slovensku schválili ku koncu vlaňajš-

ka 215 183 nových zmlúv na hypotekárne 

úvery. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejne-

ných NBS, v medziročnom porovnaní je to 

nárast o 5,4 %. Ku koncu roku 2016 to bolo 

niečo vyše 204-tisíc hypoték. Hranicu 100-tis. 

hypotekárnych úverov banky prekročili v júni 

2007, dvestotisícovú hranicu v septembri 

2016 a stav zmlúv každý mesiac narastá. Po-

čet uzavretých zmlúv z reálne čerpaných hy-

poték bol na konci minulého roku 155-tis. 

Celková výška nesplatených istín 

z hypotekárnych úverov predstavovala 5,948 

mld. eur. [2] 

 

Zlacnenie v závere 2017 

V poslednom kvartáli roku 2017 sa meter 

štvorcový nehnuteľností na bývanie predával 

na Slovensku v priemere 

za 1 360 eur, medziročný rast cien sa spomalil 

na 4,3 %. Oproti predošlému štvrťroku sa 

dokonca ceny nehnuteľností znížili o 1,3 %., 

teda o 18 eur/m2. Je to prvý kvartálny pokles 

cien za posledných dva a pol roka (podľa úda-

jov vychádzajúcich zo štatistík NBS). Za týmto 

poklesom sú (podľa Poštovej banky) len pre-

daje rodinných domov, ktorých cena klesla o 

20 eur/m2 oproti tretiemu štvrťroku 2017. V 

kategórii rodinných domov klesla najmä cena 

luxusnejších víl, a to zhruba až o 200 eur/m2. 

Pri bytoch cena v poslednom štvrťroku 2017 

oproti tretiemu kvartálu neklesla, ale naopak, 

vzrástla, a to o 34 eur/m2. Oproti tretiemu 

kvartálu zdraželi predovšetkým trojizbové 

byty (o 40 eur/m2) a jednoizbové byty (o 38 

eur/m2). Zlacneli jedine veľkometrážne päť- a 

viacizbové byty, a to o 37 eur/m2. V medziroč-

nom porovnaní nehnuteľnosti na bývanie na 

Slovensku vychádzajú drahšie ako v závere 

roku 2016 a 1 m2 sa predáva v priemere až 56 

eur drahšie. Zvýšenie cien ľudia najviac poci-

ťujú pri kúpe bytu, ktorého priemerná cena za 

1m2 je až o 102 eur vyššia ako v poslednom 

kvartáli roku 2016. Najvýraznejšie vzrástli 

ceny dvojizbových bytov, a to až o 122 eur/

m2. 

Ceny jednoizbových bytov vzrástli o rovných 

100 eur/m2 v porovnaní s rovnakým obdobím 

roku 2016. Najdrahšie priemerné ceny nehnu-

teľností sú v Bratislave a jej okolí, kde je cena 

na úrovni 1 905 eur za m2, je teda dvoj- až 

trojnásobne vyššia ako v ostatných regiónoch 

SR. Najlacnejšie nehnuteľnosti sú v Nitrian-

skom kraji (658 eur/m2). Nasledujú Bansko-

bystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj. 

 

Záver 

Napriek citeľnému medziročnému rastu cien 

sú nehnuteľnosti stále zhruba o 12 % lacnejšie 

v porovnaní s ich historickým maximom 

z polovice roku 2008. Priemerná cena za 1 m2 

nehnuteľnosti na bývanie je nižšia o 189 eur 

oproti druhému kvartálu 2008. Ceny domov 

sú nižšie oproti predkrízovým úrovniam o vyše 

14 % (o 182 eur/m2). Naopak, byty už svoje 

cenové maximum mierne prekročili, a to v 

priemere o 1,2 perc. (o 20 eur za meter štvor-

cový). [3] 

 

Literatúra: 
[1] Stavebné noviny 11.1.2018. 

[2] Stavebné noviny 05.2.2018 . 

[3] Stavebné noviny 09.2.2018 

[7] https://goo.gl/kFYkue. 
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Tab. 1: Medziročná zmena cien a zloženie predaných bytov v Bratislave – štvrtý kvartál 2017 

oproti poslednému štvrťroku 2016 [1] 

Okres   Kategória   

 1kk 2kk 3kk 4kk 5kk a viac 

BA I -8,2 % -2,8 % 2,3 % -2,6 % -6,9 % 

BA II 9,6 % 11,4 % 11,1 % 10,2 % 77,0 % 

BA III 11,1 % 18,0 % 14,8 % 2,0 % 11,2 % 

BA IV 3,1 % -2,5 % -5,2 % -6,1 % -27,5 % 

BA V -2,9 % 3,2 % -0,2 % -2,5 %  

Tab. 2: Medzikvartálna zmena cien a zloženie predaných bytov – štvrtý kvartál 2017 oproti 

tretiemu štvrťroku 2017 (tabuľka dole) [1] 

Okres   Kategória   

 1kk 2kk 3kk 4kk 5kk a viac 

BA I -11,2 % 1,1 % 2,5 % -8,6 % 1,7 % 

BA II 0,1 % 5,3 % 5,1 % -17,6 % -15,4 % 

BA III 14,8 % 2,5 % 1,8 % -1,0 % -24,1 % 

BA IV 2,1 % 0,4 % 1,4 % -0,8 % -3,4 % 

BA V 3,5 % 6,7 % 0,2 % 7,4 %  

https://goo.gl/kFYkue
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Opäť sme účastní rekordnej výstavby ko-
merčných nehnuteľností. V ostatnom roku sa 
v strednej a vo vý-chodnej Európe postavilo 
najviac priemyselných plôch v histórii - viac 
než 3,7 milióna m2. Reprezentuje to nárast o 
68 % v porovnaní s rokom 2016 a o 55 % 
oproti doterajšiemu rekor-du z roku 2007. 
Celková plo-cha priemyselných priestorov na 
Slovensku, v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rumun-
sku tak stúpla o 17 %. [1 a 4]    

 

Kľúčové slová: 

Nehnuteľnosti, Ceny, Byty, Vývoj  

 

Again, we are the witnesses of rekord-

breaking building up of commercial real es-

tates. The other year in Central and East Euro-

pe, more than 3,7 mil. m2 of industrial buil-

dings was constructed. It represents +68 % 

comparing to previous year and +55 % com-

paring to record dating to 2007. The total area 

of industrial buildings raised by 17 %. [1 a 4]  

Key words: 

Real estates, Prices, Apartments, Develop-

ment  

 

Rekordne vysoké hodnoty dosiahla vlani aj 

priemerná obsadenosť priemyselných priesto-

rov, ktorá sa vyšplhala na 95,1 %. Rekordný 

bol aj prenájom priemyselných plôch v stred-

nej a vo východnej Európe, celkovo 6,7 mil. 

m2. Hoci sa v regióne stavia v nevídanej miere 

a stredná Európa sa strmým tempom blíži k 

svojmu maximu, zásadného zlomu obávať 

nemusíme. Rekordné hodnoty sa v mno-hých 

ohľadoch blížia či dokonca predbehli predkrí-

zové roky, avšak jeden zásadný ukazovateľ 

klesá a to je neobsadenosť. 

Z celkových 6,7 mil. m2 prenajatých priemysel-

ných plôch vychádza-jú vyše 4 mil. m2 na Po-

ľsko, zďaleka najaktívnejšiu krajinu z hľadiska 

týchto transakcií, ktorá zaznamenala svoj 

osobný rekord. Aj Maďarsko a Rumunsko 

evidovali v počte metrov štvorcových prenaja-

tých priemyselných plôch svoj rekord, pričom 

v Maďarsku sa vlani prenajalo takmer o 200-

tisíc m2 viac ako v roku 2016. V Českej republi-

ke sa prenajalo 1,3 mil. m2, na Slovensku to 

bolo cca 284-tis. m2. Podiel voľných plôch v 

týchto krajinách klesol na historickú úroveň 

4,9 %, a to aj napriek rekordnej výstavbe. 

Očakáva sa, že rok 2018 bude opäť silný, a to 

tak z pohľadu novej výstavby, ako aj kontinu-

álne silného dopytu. Stredná a východná Eu-

rópa stále ťaží z nižších mzdových nákladov a 

výbornej polohy v rámci kontinentu. [1] 

Tento hospodársky a realitný investičný cyklus 

v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v 

Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku by podľa 

Colliers mohol vyvrcholiť v roku 2019. Indiká-

tory ekonomického sentimentu naznačujú 

ďalší nárast objemu investícií v krajinách 

strednej a východnej Európy nad vlaňajšiu 

úroveň v objeme 12,9 mld. eur. SVE región by 

k vrcholu hospodárskeho rastu mali priblížiť 

zvýšené investície z miestnych zdrojov a z 

Európskej únie, ale aj domáca spotreba. Výška 

cien prenájmov v celom regióne SVE sa rých-

lejšie zvyšuje v kancelárskom sektore. Svedčí 

to o vzostupnej hospodárskej aktivite. Ďalším 

príznakom dosiahnutia vrcholu investičného 

cyklu je aj objem investícií v hoteloch v SVE, 

ktorý sa v roku 2017 viac ako zdvojnásobil na 

988 mil. eur. [2]  

Zdá sa, že ekonomický sentiment v krajinách 

SVE bude v roku 2018 ešte stabilnejší, čo 

s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí vyšší 

rast hrubého domáceho produktu v regióne. 

Vývoj v Nemecku hýbal smerom nahor aj s 

indexom nálady v ekonomike pre šesť stredo-

európskych krajín. Eurozóna zaznamenala v 

treťom štvrťroku 2017 zdravý medziročný rast 

o 2,5 %. Miera rastu HDP v krajinách strednej 

a východnej Európy stúpa vďaka exportu do 

Európy (a inam), investíciám a spotrebe. Ru-

munsko zaznamenalo v treťom kvartáli vla-

ňajška medziročný rast reálneho HDP na úrov-

ni až 8,8 % HDP. Vo zvyšku regiónu sa 

v treťom štvrťroku v reálnej miere medziročne 

zvýšil o 3,4-5,0 %. Napriek tomu, že úrokové 

sadzby (v Českej republike a Rumunsku) stú-

pajú a tento rast bude pokračovať, zvyšovanie 

by sa malo udržať aj v roku 2018. S rastom 

sektora sa zvyšuje aj objem investícií. Zmieša-

ný index spotrebiteľskej nálady pre šesť stre-

doeurópskych krajín signalizoval mierny ná-

rast objemu investícií v porovnaní s predchá-

dzajúcim rokom. Rok 2017 priniesol transak-

cie v objeme 12,9 mld. eur, čo je o 6 % viac 

ako v roku 2016, keď tento objem predstavo-

val 12,2 mld. eur. Trajektória sentimentu na-

značuje ďalších 18 mesiacov pozitívneho ras-

tu. [2] 

Slovensko má čo ponúknuť v oblasti investícií 

do nehnuteľností v porovnaní so susednými 

trhmi, hoci počet aktívnych lokálnych aj inšti-

tucionálnych investorov je tu nižší. Bratislava 

je z hľadiska investícií stále zaujímavá, aj pre 

nových hráčov. Za každou treťou transakciou 

na našom trhu stojí nový investor. 

Nárast nájomného na väčšine hlavných miest 

na trhu vytvára dopyt po nehnuteľnostiach. 

Pred 12 mesiacmi spoločnosť Colliers Interna-

tional upozornila na nárast nájomného v tra-

dičných nákupných centrách. Ten pokračoval, 

najmä na najlikvidnejších trhoch, vo Varšave 

a v Prahe. Zaujímavosťou môže byť aj cyklický 

nárast nájomného kancelárií, 

Commercial Real Estate Market  

Trh s komerčnými nehnuteľnosťami 
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ktorý sa prejavil predovšetkým koncom roku 

2017. Čo znamená, že ekonomika vykazuje 

príznaky boomu, najviac v Budapešti, Sofii, 

Bukurešti a Prahe. [2] 

Obr. 1: Dvojročný rast cien prenájmov v hlavných mestách 

na trhu krajín SVE [2] 

Dopyt po nových investíciach sa generuje 

zvyšovaním nájomného už nejakú dobu. Na 

Slovensku sa v roku 2017 udiala historicky 

najväčšia investícia do logistických a priemy-

selných nehnuteľností v strednej a vo východ-

nej Európe. Napriek tomu celkový objem rea-

litných investícií klesol o takmer 40 %. Realit-

né poradenské spoločnosti CBRE a JLL vyčíslili 

vlaňajšie investície do komerčných nehnuteľ-

ností na Slovensku na 523 až 525 miliónov 

eur. V roku 2016 to bolo vyše 850 mil. eur, 

hlavnú zásluhu na tom mal vtedy predaj brati-

slavského nákupného komplexu Central za 

175 mil. eur. [3] 

Atraktívnosť investičného trhu v SR posilňuje 

zvýšený dopyt domácich i zahraničných inves-

torov, ktorí sú ochotní zvažovať aj rizikovejšie 

investície. Slovensko momentálne neponúka 

veľa investičných príležitostí na kúpu prvo-

triednych nehnuteľností s najnižším rizikovým 

profilom, keďže tie sa v posledných rokoch 

zobchodovali. Na trhu však možno nájsť príle-

žitosti s vyšším výnosom, a to kvalitné priemy-

selné nehnuteľnosti triedy A s potenciálom 

väčšieho zhodnotenia, nákupné strediská 

kategórie B a C v regionálnych a v okresných 

mestách, ako aj kancelárske budovy v Bratisla-

ve so zazmluvneným príjmom z prenájmu a 

s vhodným pomerom rizika a výnosu. V minu-

lom roku sa pozornosť sústredila najmä na 

priemyselný sektor. Najväčšou investíciou bol 

rekordný predaj logistického parku Galanta-

Gáň za 125 mil. eur. Ďalšou významnou trans-

akciou bol predaj logistickej haly developera 

Karimpol v Senci za 48 mil. eur. Odkúpené boli 

aj centrum Amazonu v Seredi a LogCenter 

Nové Mesto. Silný priemyselný sektor tak 

prilákal štyroch nových realitných investorov. 

Segment maloobchodu, ktorý v minulosti 

dominoval veľkými transakciami ako rekordný 

predaj Eurovey v Bratislave, Centralu, Au-

parkov či trečianskeho Laugaricia, zostáva 

napriek obmedzenej ponuke medzi investormi 

stále populárny. Vlani bol aktívny najmä KLM 

realitný fond Prvej penzijnej, ktorý rozšíril 

svoje portfólio nákupom viacerých maloob-

chodných skladov v regiónoch a podieľal sa na 

financovaní nákupného centra Eperia v Prešo-

ve. [3] 

Záujem naďalej priťahovali aj kancelárie v 

Bratislave. V druhom polroku vlaňajška bola 

najvýznamnejšou transakciou kúpa Westend 

Tower v Bratislave za 14 mil. eur. Majiteľa 

počas minulého roka zmenili aj Reding Tower 

II, Quadro, CEOP a Park One. V segmente mix 

used zaujali YIT Slovakia a Immocap kúpou 

budovy Istropolisu v Bratislave za doteraz 

nezverejnenú cenu. Ešte na jar 2017 uspel 

Eset v boji o areál na bratislavskej Patrónke, 

kde si chce postaviť nové sídlo. Koncom roku 

sa v Bratislave na šiesty pokus podarilo vydra-

žiť sídlo s predajňou nábytku firmy Galan za 7 

mil. eur. Hoci sa väčšina transakcií odohrala 

tradične v Bratislavskom kraji a hlavnom mes-

te SR, v druhom polroku to bolo päť projektov 

za 98 mil. eur, finančným objemom domino-

val Trnavský kraj so 125 miliónmi, čo zname-

nalo podiel 37 %. [3] 

Primárne výnosy v oblasti komerčných nehnu-

teľností však pokračujú v poklese. Odráža to 

prílev nového kapitálu (prilákaného rastúcim 

nájomným), ako i zúženie veľkého rozpätia 

úrovne primárnych výnosov oproti susedným 

krajinám SVE. Napriek tomu ostáva úroveň 

primárnych výnosov na slovenskom trhu 

o viac než 1 % nad úrovňou na českého alebo 

poľského trhu. Dá sa však predpokladať, že 

čisté výnosy budú aj tento rok tlačené sme-

rom nadol vo všetkých segmentoch komerč-

ných nehnuteľností. 

Región strednej a východnej Európy investo-

rov do nehnuteľností stále láka. Vlani si podľa 

JLL objem investícií pripísal nový rekord tak-

mer 13 miliárd eur, o 3,3 % viac ako v roku 

2016. Na čele sa tradične držia Poľsko a Česká 

republika. Slovensko má podiel 4 %.  

V roku 2018 očakávajú realitní odborníci pod-

statne vyšší objem investícií ako vlani. Rekord 

z roku 2016 sa však podarí prekonať len vtedy, 

ak sa predá jedna-dve veľké prémiové nehnu-

teľnosti, ktoré však nie sú aktuálne na trhu. Už 

v prvom polroku 2018 by sa malo dotiahnuť 

niekoľko transakcií nad 90 mil. eur. Tento rok 

by mal byť hlavným ťahúňom investičnej akti-

vity kancelársky trh v hlavnom meste SR. 

Sprevádzať by ho mal retailový segment v 

regiónoch. V roku 2018 sa očakáva investičný 

objem na úrovni 650 mil. eur. [3] 
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Tab. 1: Primárne výnosy z nehnuteľností v strednej a vo východnej Európe  (zdroj: JLL - Q4 

2017 predbežné výsledky) 

Krajina Kancelárie Nákupné centrá Priemysel 

Česká republika 4,85 4,85 5,75 

Poľsko 5,00 4,90 6,50 

Maďarsko 6,00 6,00 7,50 

Slovensko 6,50 6,00 7,50 

Rumunsko 7,50 7,25 8,50 

Srbsko 8,50 8,00 9,75 

https://goo.gl/q4TSq8


 8 

 

Selected project documentation errors, part 1 

Vybrané chyby projektových dokumentácií, časť 1 

Stavbu a jej členenie popisuje legislatíva, 

normy a odborné literatúry. Definícia stavby 

je, ak má pevné základy, ale pevným spoje-

ním so zemou sa rozumie aj upevnenie stroj-

nými súčiastkami alebo zvarom o pevný 

základ v zemi alebo o inú stavbu, ukotvenie 

pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo 

na inej stavbe, pripojenie na siete a zariade-

nia technického vybavenia územia (napr. 

vodu, plyn, elektrinu, a pod.), umiestnenie 

pod zemou. Na jej uskutočnenie je potrebná 

súhra, participácia, odbornosť a hlavne 

zhmotnenie celej predstavy – projektovej 

dokumentácie. Projektová dokumentácia je 

súbor dvojrozmerných schém a výkresov (v 

súčasnosti aj trojrozmerné „výkresy“) dopl-

nených textovou časťou, slúžiacich najmä na 

popis stavby pre celkový stavebný proces – 

podľa nej teda prebieha výstavba. Výstavba 

akéhokoľvek objektu začína spracovaním 

jeho projektovej dokumentácie ktorá presne 

vymedzuje, ako bude daný objekt vyzerať a 

fungovať. Ak však projektová dokumentácia 

nie je komplexná alebo obsahuje chyby, 

vzniká celý sled nedorozumení a chýb v stav-

be samotnej. Vybrané chyby projektovej 

dokumentácie prinášame v článku. 

Kľúčové slová: 

Projektová dokumentácia, Chyby budovy 

 

Construction and its breakdown describes 

legislation, standards and professional litera-

ture. The definition of a building is a structure 

if it has solid foundations, but a firm con-

nection to the ground is also understood to 

be the attachment by machine parts or wel-

ding to a solid foundation in the ground or to 

another structure, anchoring by piles or ropes 

with anchor in the ground or another con-

struction, network connection and equipment 

of the territory (eg water, gas, electricity, 

etc.), grounding. In order to achieve it, it is 

necessary to compile, participate, expertise 

and, in particular, materialize the whole idea - 

the project documentation. The project do-

cumentation is a set of two-dimensional dia-

grams and drawings (at present 3D) supple-

mented by a text part, serving in particular for 

describing the building for the overall building 

process - according to the construction. The 

construction of any object begins with the 

processing of its project documentation which 

precisely defines how the object will look and 

work. However, if the design documentation 

is not complex or contains errors, the whole 

sequence of misunderstandings and errors in 

the construction itself arises. Selected errors 

of the project documentation are presented 

in the article.   

Key words: 

Project documentation, Errors  

 

Úvod  

Podľa stavebného zákona [1] je stavba staveb-

ná konštrukcia postavená stavebnými prácami 

zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spoje-

ná so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje 

úpravu podkladu. Výstavba akéhokoľvek ob-

jektu začína spracovaním jeho projektovej 

dokumentácie ktorá presne vymedzuje, ako 

bude daný objekt vyzerať a fungovať. Je po-

trebná úzka spolupráca všetkých účastníkov 

ktorých sa týka predprojektová príprava.  

Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie 

delíme na: 

Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebný zámer: 

 DÚR – Dokumentácia pre územné rozhod-

nutie 

 DSP – Dokumentácia pre stavebné povole-

nie 

 DRS – Dokumentácia pre realizáciu stavby 

 DSRS – Dokumentácia skutočnej realizácie 

stavby 

Obsah projektovej dokumentácie predklada-

nej pri stavebnom konaní stanovuje § 9 vy-

hlášky č. 453/2000 Z. z. Projektová dokumen-

tácia stavby (projekt stavby – projekt pre sta-

vebné povolenie), ktorá sa predkladá k sta-

vebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a 

účelu stavby najmä: 

 sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňa-

jú základné údaje o stavbe uvedené v 

žiadosti o stavebné povolenie, s informá-

ciami o dodržaní podmienok rozhodnutia 

o umiestnení stavby, ak bolo vydané, ale-

bo o dodržaní podmienok schváleného 

územného plánu zóny, ak sa územné roz-

hodnutie nevyžaduje, s informáciami o 

výsledku vykonaných prieskumov a mera-

ní,  

 súhrnnú technickú správu, z ktorej musia 

byť dostatočne zrejmé  

 navrhované urbanistické, architekto-

nické a stavebnotechnické riešenie 

stavby, jej konštrukčných častí a použi-

tie vhodných stavebných výrobkov vo 

väzbe na splnenie základných požiada-

viek na stavby (§ 43d zákona) a dodr-

žanie všeobecných technických požia-

daviek na výstavbu vrátane všeobec-

ných technických požiadaviek na stav-

by užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu, 

 nároky na zásobovanie energiami a 

vodou, odvádzanie odpadových vôd, 

dopravu (vrátane parkovania), zneš-

kodňovanie odpadov a riešenie napo-

jenia stavby na jestvujúce siete a za-

riadenia technického vybavenia, 
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 požiarno-bezpečnostné riešenie podľa 

osobitných predpisov, 

 údaje o nadzemných a podzemných 

stavbách na stavebnom pozemku 

(vrátane sietí a zariadení technického 

vybavenia) a o jestvujúcich ochran-

ných pásmach, 

 pri stavbách s prevádzkovým, výrob-

ným alebo technickým zariadením 

údaje o tomto zariadení, o koncepcii 

skladovania, riešení vnútornej dopra-

vy a plôch pre obsluhu, údržbu a opra-

vy a nároky na vykonanie skúšobnej 

prevádzky po dokončení stavby, 

 údaje o splnení podmienok určených 

dotknutými orgánmi štátnej správy, ak 

boli obstarané pred podaním žiadosti, 

 usporiadanie staveniska a opatrenia 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ak ide o uskutočňo-

vanie stavebných prác za mimoriad-

nych podmienok, 

 spôsob zaistenia bezpečnosti a ochra-

ny zdravia pri práci a bezpečnosti 

technických zariadení pri výstavbe aj 

pri budúcej prevádzke, 

 celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) 

v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyzna-

čením  

 hraníc pozemkov a ich parcelných čísel 

podľa katastra nehnuteľností vrátane 

susedných pozemkov a jestvujúcich 

stavieb na nich, 

 podzemných sietí a zariadení technic-

kého vybavenia, 

 návrhu prípojok na dopravné a tech-

nické vybavenie územia, 

 ochranných pásem; ak ide o líniovú 

stavbu, zakreslenie jej trasy v mapo-

vom podklade v mierke 1:10 000 alebo 

1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a 

zložitosti stavby, 

 vytyčovacie výkresy alebo potrebné geo-

metrické parametre vyznačené v zastavo-

vacom pláne jednoduchých stavieb, 

 o stavebné výkresy stavby, z ktorých je 

zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predo-

všetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mier-

ke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé 

druhy konštrukcií a častí stavby (napr. 

základy, nosné konštrukcie, schodištia, 

obvodový plášť, strešné konštrukcie, ko-

míny), polohové a výškové usporiadanie 

stavby a všetkých jej priestorov s presným 

vyznačením funkčného určenia, schema-

tické vyznačenie vnútorných rozvodov a 

inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane 

požiarneho vodovodu, silnoprúdové, sla-

boprúdové, plynové, teplovodné), technic-

ké zariadenia (napr. kotolne a výťahy), 

úpravy a riešenia predpísané na osobitné 

zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej 

ochrany, 8) požiarnej ochrany 4) a z hľa-

diska splnenia základných požiadaviek na 

stavby, 

 o statické posúdenie stavby, ktoré preu-

kazuje mechanickú odolnosť a stabilitu 

nosnej konštrukcie, 

 o návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a 

návrh ochrany zelene počas uskutočňova-

nia stavby, 

 o ak ide o stavby s prevádzkovým, vý-

robným alebo technickým zariadením, 

stavebné výkresy, ktoré obsahujú priesto-

rové umiestnenie strojov a zariadení vrá-

tane riešenia vnútorných komunikácií, 

 o ak ide o stavby s osobitnými nárokmi 

na uskutočňovanie, projekt organizácie 

výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v 

súhrnnej technickej správe.. 

 

Projektant 

Projektant vykonáva projektovú činnosť a 

zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracova-

nia dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projek-

tant vypracovaného projektu stavby zodpo-

vedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický 

výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, 

aby bol kontrolovateľný. Projektant je povin-

ný prizvať na vypracovanie častí územnoplá-

novacích podkladov, návrhu územnoplánova-

cej dokumentácie alebo projektu stavby 

ďalších oprávnených projektantov, ak nie je 

oprávnený niektorú časť vypracovať sám. 

Projektant je povinný v rámci technických, 

funkčných a ekonomických podmienok stav-

by navrhovať nové budovy a významne obno-

vované existujúce budovy s využitím vhod-

ných stavebných konštrukcií, alternatívnych 

energetických systémov založených na obno-

viteľných zdrojoch energie a automatizova-

ných riadiacich, regulačných a monitorova-

cích systémov. [1]  

 

Vybrané chyby 

Pri kontrolovaní projektovej dokumentácie 

na rekonštrukciu objektu školy bolo identifi-

kovaných niekoľko nižšie popísaných nedos-

tatkov, ktoré ovplyvnia realizáciu diela. Pro-

jekt má byť v prvom rade zrealizovateľný bez 

dodatočných dodatkov k zmluve a autorský 

dozor v takomto prípade je viac než potreb-

ný. Z hľadiska investora nižšie uvedené ne-

dostatky PD môžu viesť k nepredvídateľným 

komplikáciám pri samotnej realizácií a to 

znamená nie len finančné navýšenie investí-

cií, ale aj ohrozenie bezpečnosti pri užívaní 

stavebného diela. Ďalším dôležitým fakto-

rom, ktorý nepriamo ovplyvňuje investičné 

náklady stavby je samotná životnosť staveb-

ných objektov ako celok, či už jednotlivých 

detailov, ktoré postupne zlyhávajú 

a potrebujú predčasné investície. V takýchto 

prípadoch je mimoriadne náročné dokázať 

zlyhanie „odborníkov“, autorov PD, aj z tohto 

dôvodu najlepším spôsobom ako sa vyhnúť 

týmto komplikáciám je vytknutie chýb 

a upozornenie na nedostatky už v projekčnej 

fáze.  

 

 

 

 

Obr. 1: Výrez pôdorysu 1. NP - nový stav 
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Obr. 2: Výrez pôdorysu strechy - nový stav 

Obr. 3: Zvislý rez - nový stav 

Vybrané nedostatky príkladnej projektovej 

dokumentácie sú v súhrne nižšie. Nie je mož-

né všetky vady a nedostatky zobraziť pretože 

majú estetický, koncepčný, rozsahový alebo 

iný charakter. Technické riešenia musia byť 

navrhnuté v zmysle platných STN. Nie je mož-

né špecifikovať všetky chyby, pretože ak ab-

sentuje určité technické riešenie, nedajú sa 

pripomienkovať detaily. Zoznam príkladných 

nedostatkov na vybranej projektovej doku-

mentácii je popísaný nižšie. 

 Bolo by potrebné detailnejšie popísanie 

pôvodného stavu. Z PD nie je jasné, či 

objekt je zateplený v súčasnosti, alebo či 

sú okná vymenené.  

 Projektová dokumentácia je podľa názvu 

na obálke vypracovaná v stupni „PROJEKT 

PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU 

STAVBY“ na objekte ... (podľa rozsahu 

spracovania PD sa jednalo o PSP) 

 Z grafickej časti nie je jasné, ktoré sú nové 

a ktoré sú jestvujúce konštrukcie. Chýba 

legenda búracích a dostavovacích prác, 

farebné značenie v grafickej časti. Projek-

tová dokumentácia nie je spracovaná v 

zmysle STN 01 3420 [4]  . 

 Zateplenie prístrešku zo spodnej strany 

expandovaným polystyrénom nad vchodo-

vými dverami (pravdepodobne únikové 

cesty) z hľadiska požiarnej ochrany nie je 

prípustné - overiť. (skladba Z4, Baumit 

StarTherm). 

 V grafickej časti chýba vyspádovanie atiky, 

prístreškov.... 

 Odporúčame doplniť a dopracovať detaily 

na realizačnú úroveň - omietacie lišty, 

zakladacie lišty, hrúbky materiálov, rozme-

ry klampiarskych výrobkov, atď.. 

 Detailnejšie vypracovanie výkresu strechy! 

(spádovanie strechy, odtoky vyznačiť, 

dokótovať, ďalšie prestupy strechou...) 

 Súčasný stav pôvodných omietok? Je po-

trebné odstrániť pred zateplením? 

 Detailnejšie riešenie soklovej časti! Soklo-

vá časť bez hydroizolácie? 

 Do technickej správy doplniť charakteris-

tické údaje objektu pred a po zateplení 

(zastavaná plocha). 

 V EHB nie je posúdená budova na primár-

nu energiu. (zákon č. 555/2005 Z. z.) [5]   

 Chýba detail osadenia okna. 

 Upresniť spôsob kotvenia zatepľovacieho 

systému. Podľa statického posudku stačia 

2 kotvy na m2, bude to stačiť aj z kon-

štrukčného hľadiska? Upresniť umiestne-

nie jednotlivých kotiev. Prípadne je po-

trebné sa držať priložených detailov BAU-

MIT? 

 V rozpočte je uvádzané štandardné rieše-

nie zatepľovania so systémom Baumit Star 

s lepiacimi kotvami (v mieste polystyrénu). 

Statický výpočet je posúdený s totožnými 

kotvami? 

 Údaje uvádzané v tabuľke pre odpady 

vznikajúce počas realizácie stavby sú reál-

ne? (v rozpočte a v technickej správe)  

 V rozpočte uvádzaná fúkaná tepelná izolá-

cia stien 216,603 m3, kde sa nachádzajú 

dané steny? 

 V rozpočte uvádzaná murovaná stena z 

Premac systému, ktoré sú to steny vo 

výkresovej časti? (položka 3) 

 K čomu je spracovaný rozpočet Objektu 11 

– Prístavby Domu služieb – sklad a 2x vý-

klenok? 

 

Záver  

Projektová dokumentácia stavby sa predkladá 

k stavebnému konaniu.  Obsahuje sprievodnú 

správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné úda-

je o stavbe uvedené v žiadosti o stavebne 

povolenie. Súčasťou projektovej dokumentá-

cie je aj súhrnná technická správa. V nej musia 

byť dostatočne popísané a vysvetlené nasle-

dovné veci: urbanistické, architektonické a 

stavebno-technické riešenie stavby a jej kon-

štrukčných častí, použitie vhodných staveb-

ných výrobkov, požiarno-bezpečnostné rieše-

nie, zásobovanie energiami a vodou, odvádza-

nie odpadových vôd, likvidácia odpadov a ich 

napojenie na jestvujúce siete, opatrenia na 

zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri 

stavbe a iné. Po vydaní právoplatného staveb-

ného povolenia je možne začať s výstavbou 

stavby. V mnohých prípadoch je potrebné 

vypracovať projekt pre realizáciu stavby. Pro-

jekt pre realizáciu stavby obsahuje sprievodnú 

správu, súhrnnú technickú správu, v ktorej je 

zahrnutá charakteristika daného riešeného 

územia stavby, popísané urbanistické, archi-

tektonické a stavebnotechnické riešenie stav-

by, údaje o technologickej časti stavby ak 

objekt túto časť obsahuje. Technologická časť 

stavby je zvyčajne pri pasívnych a nízkoener-

getických domoch, kde sú použité novodobé 

technológie pre správne fungovanie objektu. 

Ďalej obsahuje popis zemných prác, podzem-

nej vody, kanalizácie, zásobovania vodou, 

tepla a palív, rozvodu elektrickej energie, 

ostatnej energetiky ako napr. solárna, fotovol-

taická a pod.. Popis vonkajšieho a verejného 

osvetlenia, slaboprúdových rozvodov  a iných 

káblových rozvodov. Projekt pre realizáciu 

stavby ďalej obsahuje celkovú situáciu stavby 

– zastavovací plán, koordinačné výkresy stav-

by, dokumentáciu stavebných objektov – 

stavebnú časť, spracovanú dokumentáciu 

jednotlivých profesií. Podľa dobre vyhotove-

nej projektovej dokumentácie je možné zreali-

zovať stavbu a vyhnúť sa chybám spôsobe-

ných v PD. Ak však obsahuje nedostatky alebo 

chyby je potrebné ich eliminovať najneskôr pri 

príprave rozpočtu alebo pred podpisom zmlu-

vy s realizačnou firmou. 
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Zhotovitelia stavebných diel kladú veľký 

dôraz efektívne využívanie financií pri vý-

stavbe. Čo predstavuje znižovanie celkových 

nákladov stavby, medzi ktoré sa zaraďujú aj 

náklady zariadenia staveniska. Optimalizova-

nie návrhu zariadenia staveniska je v súčas-

nosti podstatné z dôvodu znižovania nákla-

dov firmy. Toto riešenie zabezpečuje konku-

rencieschopnosť firmy. Optimalizovanie ná-

vrhu zariadenia staveniska nesmie byť reali-

zované na úkor požiadaviek na zariadenie 

staveniska a pracovníkov. Na začiatku pri 

návrhu zariadení staveniska je dôležité upria-

miť pozornosť na vhodné umiestnenie objek-

tov zariadenia staveniska, ich konštrukčno-

materiálovú charakteristiku a aj technológiu 

zhotovenia. Ak zhotoviteľ tieto konštrukčno-

technologické hľadiská vie zohľadniť, je 

schopný zredukovať svoje náklady na zaria-

denia staveniska a tým aj celkové náklady 

stavby.  Príspevok je zameraný na vybrané 

objekty zariadenia staveniska a ich kon-

štrukčno-technologickým hľadiskám riešenia 

na stavenisku. 

Kľúčové slová: 

Zariadenie staveniska, Náklady, Faktory 

 

Contractors building works attach importance 

to the effective use of finances during con-

struction. Representing a reduction of the 

total cost of construction, which are classified 

among the cost of construction site equip-

ment. Optimized design of construction site 

equipment is now essential because of the 

cost reduction the company. This solution 

ensures the competitiveness of the company. 

Optimized design of construction site equip-

ment must be carried out at the expense of 

the requirements of the construction site and 

workers. At the beginning of the design of 

construction site equipment, it is important to 

draw attention to the appropriate location of 

objects equipment, its construction-material 

characteristics and the technology of con-

struction. If the Contractor these constructio-

nal and technological aspects can consider is 

able to reduce its cost of construction site 

equipment, and thus the overall cost of con-

struction. The paper is focused on selected 

objects construction site equipment and con-

structional-technological aspects of solutions 

on site. 

Key words: 

Construction site equipment, Costs, Factors 

 

Úvod  

Náklady zariadenia staveniska sú súčasťou 

celkových nákladov stavby (CNS), preto sú 

kladené požiadavky na ich efektívne vynakla-

danie. Technologické hľadiská zariadenia sta-

veniska ovplyvňujúce náklady je potrebné 

zohľadniť už pri samotnom návrhu v etape 

predprípravy stavebného diela. Výber správ-

neho vybavenia staveniska bol vždy kľúčovým 

faktorom úspechu každého stavebného pro-

jektu. Je potrebné sa zaoberať produktivitou 

zariadenia, kapacitou zariadenia, a nákladmi 

zariadenia staveniska. [1] 

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutoč-

ňovania stavby určený na vykonávanie staveb-

ných prác na stavbe, na uskladňovanie staveb-

ných výrobkov a dopravných a iných zariadení 

potrebných na uskutočňovanie stavby a na 

umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa 

stavebný pozemok, prípadne v určenom roz-

sahu aj iné pozemky alebo ich časti. [2] 

Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a 

zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stav-

by, zmeny stavby alebo udržiavacích prác, 

slúžia prevádzkovým, výrobným, skladovacím 

a sociálnym účelom; týmto účelom slúžia 

dočasne. [2] Jednotlivé objekty zariadenia 

staveniska sa navrhujú stanovenými platnými 

normami a predpismi.  

Návrh zariadenia staveniska závisí aj od veľ-

kosti staveniska ako i doby výstavby. Vlastný 

návrh zariadenia staveniska si vypracováva 

zhotoviteľ v rámci svojej stavebno- technolo-

gickej prípravy, pričom vychádza z podkladov 

pre územné, ale najmä pre stavebné konanie. 

[3] 

Rozdelenie zariadenia staveniska podľa spôso-

bu užívania: 

 vlastné (napr. pre jedného zhotoviteľa)– 

kancelárie, šatne,... 

 spoločné (pre viac zhotoviteľov)– hygienic-

ké zariadenia, šatne,... 

 združené (pre viac zhotoviteľov z rôznych 

stavieb) – jedáleň. 

Rozdelenie zariadenia staveniska podľa rozsa-

hu a umiestnenia: 

 miestne (objektové) – slúžia pre sústrede-

nú výstavbu, sú typické pre pozemné stav-

by, 

 úsekové – slúžia pre časť (úsek) rozsiahlej 

stavby, sú typické pre líniové stavby, 

 centrálne – slúžia pri výstavbe viacerých 

stavieb – betonárne. [4]  

 

Zariadenie staveniska musí taktiež spĺňať po-

žiadavky kvality, časového využitia, bezpeč-

nosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

okolia staveniska. Príspevok je zameraný na 

vybrané objekty zariadenia staveniska a ich 

konštrukčno-technologickým faktorom. 

Celkové náklady stavby (CNS) sú všetky nákla-

dy a výdavky investora súvisiace s jej obstara-

ním. Určujú sa v zadaní a v projekte. Celkové 

náklady sa určia ako zmluvná cena stavby, 

pokiaľ to osobitné predpisy umožňujú, alebo 

ako súčet čiastkových cien dodávok a (alebo) 

nákladov dodávok a ostatných výdavkov. Ak 

nie je dohodnutá zmluvná cena stavby alebo 

čiastkové ceny dodávok, určia sa náklady pod-

ľa cenových predpisov. [4] Pre definovanie 

CNS je využitá vyhláška č. 43/1990 Zb., ktorá 

bola v roku 1992 zrušená. Odvtedy v súkrom-

nom sektore sa CNS spracovávajú podľa uvá-

ženia a potreby s tým, že spracovateľ môže 

využiť neplatnú zaužívanú metodiku. Celkové 

náklady  kryjú všetky náklady investora, ktoré 

súvisia s prípravou, realizáciou a s uvedením 

stavby do prevádzky. Je možné sa riadiť aj 

platným zákonom č. 254/1998 Z.z. 

o verejných prácach v znení zákona č. 

260/2007 Z.z.. 

Technological aspects affecting costs of construction site equipment 

Technologické hľadiská ovplyvňujúce náklady zariadenia staveniska 
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Kalkulovanie nákladov zariadenia staveniska 

sa oceňuje pomocou vedľajších rozpočtových 

nákladov (VRN). Náklady prezentujú tú oblasť 

aktivít zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k reali-

zácii stavebného diela. 

 

Oplotenie staveniska 

Oddeľuje priestor staveniska od okolitého 

priestoru. Buduje sa ešte pred začatím staveb-

ných prác. Môže byť trvalé, navrhované ako 

stavebný objekt zahrnutý v projektovej doku-

mentácii stavby, alebo dočasné, ktoré bude 

slúžiť iba počas výstavby. [3, 6] Oplotenie sa 

zväčša zhotovuje na hraniciach pozemku sta-

vebného diela, prípadne len na časti pozemku 

alebo aj mimo neho z dôvodu realizovateľnos-

ti stavby. Oplotenie musí byť navrhnuté aj v 

súlade s požiadavkami kompetentných úradov 

ako i investora. Oplotenie staveniska v zasta-

vanom území obce alebo v mieste výkonu 

musí byť vysoké minimálne 1,80 metra. Jeho 

konštrukcia býva individuálna a závisí od 

umiestnenia staveniska, trvania výstavby, ale 

aj od požiadaviek povoľujúcich úradov, príp. 

od stavebníka. Ak sa využije trvalé ohradenie 

objektov a pracovísk pre staveniskové účely, 

nesmie v dobe výstavby byť nižšie ako 1,10 

metra. Vstupy na stavenisko sa navrhujú v 

šírke 1000 mm pre pracovníkov a 4000 mm 

pre vozidlá. Brány majú byť ľahko otvárateľné 

a uzamykateľné. 

Optimálny návrh zohľadňuje konštrukčné 

riešenie oplotenia pre danú stavbu, ktoré 

môže byť napr. priehľadné sieťové alebo aj 

prefabrikované plné z trapézových plechov 

(obr.1). Voľba typu závisí od umiestnenia sta-

veniska a trvania výstavby. Z pohľadu nákla-

dov je dôležité vhodne zvoliť hranice staveni-

ska oplotením. Nakoľko nie vždy je vyhovujú-

ce voliť oplotenie po hranici pozemku z dôvo-

du rozsiahlosti pozemku a plošne malého 

stavebného objektu a zariadenia staveniska. 

Najmenej nákladné je nezriadiť žiadne oplote-

nie, ale toto riešenie nie je prípustné, nakoľko 

stavenisko musí byť z bezpečnostných dôvo-

dov oplotené. V zastavenej časti obce je po-

trebné zamedziť, v čo najväčšej miere vzniku 

prašnosti a z toho dôvodu sa navrhujú plné 

staveniskové oplotenia. Toto je možné vyriešiť 

drahším riešením oplotením z trapézových 

plechov alebo lacnejším sieťovým oplotením, 

na ktoré sa natiahne napr. plachta. Túto 

plachtu častokrát investori (zhotovitelia) vyu-

žijú na svoju reklamu, ktorá im zvyšuje marke-

ting firmy. 

Oplotenie zahŕňa vstupné brány pre stavenis-

kové mechanizmy ako aj pre pracovníkov 

výstavby. Rozmiestnenie vstupných brán súvi-

sí so situovaním vnútrostaveniskovej komuni-

kácie.   

 

Vnútrostaveniskové komunikácie 

Obr. 1: Konštrukčné riešenie oplotenia 

Plnia funkciu na prepravu materiálu, dielcov, 

strojov a zariadení a umožňujú aj pohyb ľudí. 

Staveniskové komunikácie sa navrhujú už v 

projekte organizácie výstavby. [6] Komuniká-

cie sa budujú hlavne na stavenisku, ale občas 

aj mimo ako pri napojení na verejné cesty. 

Zvyčajne sa vybudujú ako dočasné, okrem 

prípadu, keď je možné využívať naprojektova-

né komunikácie postavené skôr a využívané 

už počas realizácie výstavby. Riešenie stave-

niskových komunikácií, ako je umiestnenie a 

konštrukčný návrh, závisí hlavne od zaťaženia, 

ktorému budú vystavené počas výstavby. Pre 

staveniskovú dopravu materiálu je dôležité 

situovať komunikáciu v dosahu žeriava. Komu-

nikácia na stavenisku môže byť jednosmerná 

alebo obojsmerná, buď so samostatným vjaz-

dom a výjazdom alebo s obratiskom. Zriade-

ním vrátnice zvlášť pri vjazde aj pri výjazde 

vznikajú náklady na jej osadenie aj obsluhu. 

Dočasná vozovka sa navrhuje v dosahu žeria-

vu, má byť jednosmerná, priama a prehľadná 

bez križovaní. Pri dlhších jednoprúdových 

dvojsmerných trasách sa navrhujú výhybky, t. 

j. miesta kde sa rozširuje cesta o polovicu 

šírky cesty alebo o celý jazdný pruh (celá vý-

hybka). 

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim náklady je 

konštrukčné riešenie staveniskovej vozovky. 

Výber konštrukčného riešenia vnútrostavenis-

kovej vozovky závisí od: 

 individuálnych podmienok na stavenisku, 

 doby výstavby a používateľnosti vozovky, 

 typu a veľkosti dopravných prostriedkov, 

 predpokladaného zaťaženia vozovky, 

 počtu prejazdov. 

Komunikácie sa navrhujú buď zemné, spevne-

né, štrkové, betónové, panelové, alebo zo 

špeciálnych kovových konštrukcií. Pri štrkovej 

komunikácii sa zväčša navrhuje konštrukcia z 

ťaženého alebo drveného kameniva. Pre zní-

ženie nákladov je možné použiť recyklovaný 

materiál. Zhotovenie betónovej komunikácie 

je časovo a finančne náročnejšie, ale buduje 

sa v prípade, kedy ju možno využívať nielen 

počas výstavby, ale následne aj ako trvalú 

komunikáciu. Pri návrhu je dôležité zohľadniť 

aj skladbu dočasnej vnútrostaveniskovej ko-

munikácie vopred, nakoľko je možné spätne 

po odstránení komunikácie zo staveniska 

získať výzisk z materiálu. To znamená, že ma-

teriál sa môže odpredať a zhotoviteľovi sa 

vráti späť časť nákladov z vybudovania vnútro 

staveniskovej komunikácie. Panelová komuni-

kácia je z hľadiska obstarania prefabrikova-

ných panelov nákladnejšia, ale zhotoviteľ 

môže optimalizovať svoje náklady opakova-

ným využitím (obrátkovosť) panelov pri reali-

zácii i viacerých stavebných diel (obr. 2). Za 

určitých podmienok je vhodné staveniskové 

komunikácie zriadiť v miestach projektova-

ných spevnených plôch. 

Obr. 2: Príklad riešenia panelovej komunikácie pri vjazde na 

stavenisko 

 

Kancelárie, šatne a hygienické zariadenia 

Slúžia pracovníkom prípadne i návštevníkom 

stavby. Pri návrhu je potrebné zvážiť, či nie je 

možné využiť existujúce objekty v mieste stav-

by. Pri budovaní dočasných objektov je po-

trebné, aby boli osadené na stavenisku pred 

začatím výstavby, alebo už počas prípravných 

prác v požadovanom množstve. Mali by sa 

nachádzať max. 300 m od miesta realizácie 

stavebných prác.  
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Rozsah a veľkosť sociálnych a hygienických 

zariadení staveniska sa navrhuje podľa pred-

pokladaného najvyššieho počtu pracovníkov v 

jednej smene, ktorý závisí od konkrétnych 

podmienok realizácie stavby. Musia sa vyko-

nať opatrenia na oddelenie záchodov pre 

mužov a ženy alebo zabezpečiť ich oddelené 

používanie. [7] Z technologicko-

ekonomického hľadiska vhodné umiestnenie 

objektov je v blízkosti napojenia na kanalizá-

ciu, vodovod a elektrickú energiu, nakoľko 

každý meter rozvodov zvyšuje náklady. Tak-

tiež musia byť vetrateľné, osvetlené a vybave-

né nábytkom ako sú lavice, skrinky, príp. za-

riaďovacími predmetmi ako sú umývadlá, 

záchody a iné [8]. Častým javom je postupné 

dobudovanie hygienických a sociálnych objek-

tov spolu s jednotlivými etapami výstavby a 

postupná demontáž ku koncu výstavby. Taký-

to spôsob je výhodný z hľadiska prenájmu 

jednotlivých objektov, ktorý sa zväčša uhrádza 

mesačnými poplatkami. Ďalším technologic-

kým faktorom je usporiadanie objektov. Jed-

ným z možných riešení je, že sú objekty uspo-

riadané vedľa seba v zoradené v rade. Pre 

uloženie objektov je potrebné zhotoviť zákla-

dy, ako aj vnútrostaveniskové rozvody vodo-

vodu, kanalizácie a elektrickej energie, po 

celej ich dĺžke. Tu je nevýhodou potreba zá-

kladovej konštrukcie a rozvodov po celej dĺžke 

objektov ako aj náročnosť na priestor na sta-

venisku. Ako druhú možnosť je možné využiť 

poschodové riešenie pričom hygienické objek-

ty sa osadia na prízemí. Táto možnosť je pre-

ferovaná v súčasnosti na staveniskách 

z dôvodu obmedzeným priestorových pod-

mienok na stavenisku. Výhodou je menej 

nákladná základová konštrukcia. Hygienické 

objekty umiestnené na prízemí znamenajú, že 

pre poschodie už nebude potrebné viesť roz-

vod pre vodovod a kanalizáciu, nakoľko do 

šatní (kancelárií) stačí zabezpečiť elektrickú 

energiu. Na druhej strane, pre zabezpečenie 

bezpečného pohybu zamestnancov pri 

poschodovom riešení je potrebné vybudovať 

schodiskovú konštrukciu, ktorá náklady zaria-

denia staveniska zvyšuje (obr.3). Potrebné je 

zohľadniť náklady na osadenie ako i odstráne-

nie objektov.  

Obr. 3: Varianty usporiadania objektov zariadenia staveni-

ska 

 

Záver  

Pre optimalizovanie nákladov zariadenia sta-

veniska je potrebné poznať požiadavky pre 

stavenisko a daný zámer projektu. Pri samot-

nom návrhu zariadenia staveniska by nemali 

rozhodovať len finančné prostriedky. Úsporne 

konštrukčne riešené, nevhodne osadené ale-

bo chýbajúce zariadenie staveniska môže 

sťažiť organizáciu prác, prípadne spôsobiť 

predĺženie doby výstavby, čím môže negatív-

ne ovplyvniť náklady stavby na materiál, me-

chanizáciu aj pracovníkov. Optimálny návrh 

objektov zariadenia staveniska a ich využitie 

zohráva dôležitú úlohu v celkovej efektívnosti 

stavby vzhľadom na čas realizácie, výslednú 

cenu, výkonnosť pracovníkov na stavenisku 

ako aj použitie mechanizmov nasadenia. [9] 

Potrebné je nezabudnúť, že každé stavebné 

dielo má špecifické požiadavky na výstavbu 

ako aj každá stavba neumiestňuje na rovna-

kom mieste. Pri návrhu zariadenia staveniska 

je potrebné si tieto charakteristiky zistiť resp. 

vyžiadať od investora (zhotoviteľa). Občas 

nezahrnutie riešenia malého detailu dokáže 

badateľne zvýšiť náklady na zariadenie stave-

niska a v konečnom dôsledku navýšenie celko-

vých nákladov zariadenia staveniska.  
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Zhotoviteľ sa v súčasnosti často stretáva 

s problematikou dopravy materiálu, mecha-

nizmov, pracovníkov alebo konštrukcií na 

stavbu. Zhustená zástavba objektov, úzke 

uličky, malý manipulačný priestor 

a nevhodne zaparkované vozidlá na cestách 

komplikujú už tak náročnú stavbu. Po vyrie-

šení dopravných problémov na verejných 

priestranstvách - komunikáciách prichádzajú 

na rad tie vnútrostaveniskové – dočasné 

komunikácie, ich návrh a realizácia. Termín 

výstavby, financie a zvolená technológia 

majú vplyv na návrh dopravných prostried-

kov a logistiku realizácie stavby. Všetky pred-

realizačné prípravy a samotná realizácia sú 

jednoduchšie so simulačnými softvérmi, kto-

ré preveria navrhovaný spôsob dopravy a jej 

vplyv na výstavbu. Taktiež odkryjú možné 

kolízie počas transportu a zmiernia dopad 

prípadných problémov. Obalové krivky vozi-

diel, ktoré slúžia na simuláciu dopravných 

prostriedkov sú softvérový nastroj využívaný 

v súčasnosti hlavne projektantmi dopravných 

stavieb. Článok sa zaoberá možnosťami vyu-

žitia týchto softvérov zhotoviteľom. 

 

Kľúčové slová: 

Obalové krivky vozidiel, Vnútrostaveniskové 
komunikácie 

 

The contractor is currently confronted with 

the issue of transport of materials, mecha-

nisms, workers or construction structures. 

Collapsible buildings, narrow aisles, small 

handling space and inappropriately parked 

vehicles on the road complicate the already 

demanding construction. After solving the 

traffic problems in the public spaces - commu-

nications, they come to the advice of those 

who are in-house - temporary communica-

tions, their design and realization. The term 

construction, finance and the chosen techno-

logy have an impact on the design of the me-

ans of transport and the logistics of the con-

struction. All pre-implementation and imple-

mentation is simpler with simulation software 

that will test the proposed mode of transport 

and its impact on construction. They also 

uncover possible collisions during transport 

and mitigate the impact of potential prob-

lems. Vehicle packaging curves that are used 

to simulate vehicles are software tools curren-

tly used mainly by transport designers. The 

article deals with the possibilities of using 

these software by the contractor. 

Key words: 

Outline edges of vehicles, Site roads   

 

Úvod  

Obalové čiary vozidiel v projektovej etape 

pomáhajú prípravárom vysporiadať sa 

s dopravou materiálu, konštrukcie alebo pra-

covníkov, s logistikou zásobovania 

a koncepciou vnútrostaveniskových komuni-

kácií. Kolízie dopravy spôsobené nepremysle-

ným a nenaplánovaným postupom 

a neodborným odhadom majú dopad na fi-

nančné a občas aj technologické problémy 

počas výstavby. Tie neskôr na stavbe musí 

stavbyvedúci akútne riešiť a unikajú mu iné 

niekedy závažnejšie problémy. Pri doprave 

stavebného stroja nie je vždy najvhodnejším 

riešením pustiť trajler na stavenisko, odkiaľ 

nemusí byť jednoduché vrátiť sa na komuniká-

ciu.  

Outline edges of vehicles, importance and utilization 

Obalové čiary vozidiel, význam a využitie 
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Taktiež nie vždy je povolené počas výstavby 

zabrať časť alebo celú komunikáciu na vylože-

nie stroja. V prípade, že doprava ovplyvní 

dianie na komunikácii, spadá problematika 

pod Projekt organizácie dopravy a príslušné 

povolenia a úrady [10]. Dopravný problém 

môže vzniknúť pri prejazde niekedy jednos-

mernými ulicami s ťažkou technikou. Spôsob 

dopravy ako aj prostriedok je na zodpoved-

nosti prepravcu a šoféra, avšak prípravári 

v prípade odhalenia kolízie v predprojektovej 

príprave vedia na toto upozorniť a navrhnúť 

riešenia. Práve preto sa na simulácie prejaz-

dov, podjazdov a doprave používajú softvéry 

s inteligentnými prvkami, ktoré vykresľujú 

trajektóriu vozidla (obalové čiary, krivky) 

a overujú tak vhodnosť nadimenzovanej do-

pravy. V súčasnosti existuje niekoľko softvé-

rov - nadstavieb pracujúcich v CAD progra-

moch v 2D alebo 3D.  

Obr. 1: Trajler so stavebným strojom 

Obr. 2: Príkladný obrázok dopravnej kolízie 

Dočasné staveniskové komunikácie 

Hlavná funkcia staveniskovej komunikácie je 

preprava a pohyb stavebných strojov, strojno-

technologického zariadenia, preprava výrob-

kov, dielcov a stavebného materiálu. Podľa 

základného charakteru a celkového vzťahu k 

doprave môžeme komunikácie na stavenisku 

rozdeliť na: 

 vodorovné komunikácie (cesty, koľaje); 

 zvislé komunikácie (výťahy, žeriavy, klad-

kostroje); 

 šikmé komunikácie (pásy, rúrovody). 

Komunikácie sa budujú hlavne na stavenisku, 

ale občas aj mimo ako pri napojení na verejné 

cesty. Zvyčajne sa vybudujú ako dočasné, 

okrem prípadu, keď je možné využívať napro-

jektované komunikácie postavené skôr a vyu-

žívané už počas realizácie výstavby. [1, 2] 

Komunikácie sa menia v priebehu výstavby, 

preto je potrebné pri ich návrhu poznať: 

 Rozsah stavby - etapovosť 

 Časový predpoklad výstavby 

 Predpokladané zaťaženie 

 Predpokladané finančné náklady - rozpo-

čet 

Správnu voľbu staveniskovej vozovky ovplyv-

ňujú najmä: 

 staveniskové podmienky (terén, rozsah, 

napojenie na verejnú komunikáciu a pod.); 

 čas a interval využívania staveniskovej 

komunikácie; 

 predpokladané zaťaženie komunikácie 

dopravou; 

 druh, veľkosť a hmotnosť dopravných 

prostriedkov; 

 počet prejazdov. 

Voľba a výber sa uskutoční v rámci stavebno - 

technologickej prípravy, pričom sa navrhujú: 

 zemné, prípadne škvarové vozovky – krát-

kodobé používanie s malým počtom pre-

jazdov a s ľahkým zaťažením cca 100 ton / 

deň; 

 štrkové, prípadne s cementom alebo bitú-

menové spevnené vozovky – pri dlhšom 

používaní 3 – 4 mesiace a pri strednom 

zaťažení cca 300 ton / deň; 

 panelové, prípadne betónové vozovky – 

dlhodobé používanie, veľký počet prejaz-

dov a pri ťažkom zaťažení 

Účelom prepravy na stavenisku je presun: 

 stavebný materiál (sypké hmoty, murova-

cie prvky, výstuž .....); 

 stavebné stroje; 

 stavebné konštrukcie; 

 pracovníci. [1, 2] 

 

Dočasné staveniskové cesty 

Rozdeľujú sa na: 

 Vozovky; 

 chodníky pre chodcov; 

 cesty určené pre bicyklistov. 

Ich poloha a celkové rozmiestnenie sa navrhu-

je už v projekte organizácie výstavby. Konečná 

poloha a konštrukčný návrh je vecou zhotovi-

teľa. Ten to vo výrobnej príprave stavby, pod-

ľa postupu realizácie a technológie upresní. 

Všetky typy staveniskovej cesty sa naprojektu-

jú a zrealizujú tak, aby pri ich prevádzke mali 

všetci užívatelia cesty plynulú a bezpečnú 

premávku. [1, 2]. Pri názvosloví musí byť do-

držané názvoslovie v zmysle normy. [3] 

 

Zásady návrhu dočasných komunikácií počas 

výstavby 

 Dočasná stavenisková vozovka sa má vy-

budovať tak, aby bola v dosahu žeriava. 

Podľa možností by mala byt jednosmerná, 

priamočiara a prehľadná bez križovatiek. 

Pri jednoprúdových dvojsmerných dlhých 

trasách, kde by mohlo dôjsť k zdržaniu sa 

navrhuje takzvaná výhybka. Je to miesto 

kde sa vozovka rozširuje o polovicu svojej 

šírky vtedy ide o polovičnú výhybku, alebo 

sa rozšíri o celú svoju šírku a jedná sa o 

celú výhybku. 

 Šírka vozovky a polomer oblúkov je určená 

projektom s ohľadom na celkovú šírku a 

dĺžku najväčšieho vozidla prechádzajúce-

ho danou vozovkou, predpokladanú hus-

totu prevádzky a maximálnu povolenú 

rýchlosť dopravných prostriedkov na sta-

venisku. Bežná navrhovaná šírka pri jed-

noprúdových cestách je min. 3 m a pri 

dvojprúdových je to 5 m. Pri všetkých 

druhoch vozovky sa vyhotovujú nespevne-

né krajnice široké 0,5 m. 

 Minimálna vzdialenosť vo vodorovnom 

smere od kraja vozovky po akúkoľvek 

pevnú časť konštrukcie objektu je 60 cm a 

pri rampách 30 cm.  

 Výška vozidiel vrátane ich nákladu pri 

prechode pod akoukoľvek prekážkou musí 

byt min. o 0,3 m nižšia ako svetlá výška 

tohto prechodu. 

 Pozdĺžne sklony komunikácií pre dopravné 

prostriedky na stavenisku sú prípustné 

max. do 15%. Pri väčšom sklone ako 8% 

musí byt komunikácia na konci spádu v 

rovine a musí mat vodorovnú časť dlhú 

aspoň 30 m. Pri panelových vozovkách je 

povolený maximálne 8% sklon. Ak je sklon 

väčší ako 8% odporúča sa vozovku navrh-

núť ako štrkovú. 

 Priečny sklon ciest sa navrhuje od 2% do 

4% záležiac od druhu vozovky. Najlepšia 

alternatíva je jednostranný sklon v pozdĺž-

nom smere k odvodňovacej priekope. 

 Maximálna povolená rýchlosť dopravných 

prostriedkov na stavenisku je 10 km.h-1. V 

mieste kde sa vykonáva pracovná činnosť 

5 km.h-1 a kde nie je možný únik len 3 

km.h-1. [1, 2] 

 Zmena smeru trasy je riešená pomocou 

oblúkov. Kvôli bezpečnosti a celkovej ply-

nulosti sa navrhujú minimálne polomery 

oblúkov: 
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osobný automobil – rozstup do 3,7 m a rádius 

6 m  

Obr. 3: Polomery osobného vozidla do 3,5t (Vehicle 

Tracking) 

nákladný automobil – rozstup do 6 m a rádius 

10 m  

Obr. 5: Polomery nákladného vozidla (Vehicle Tracking) 

Na slovenskom území poznáme základné trie-

denie vozidiel podľa Zákona č. 725/2004 Z. z.  

[4]. Podľa vyhlášky SR c. 20/2002 Z. z. sú sta-

novené maximálne rozmery vozidla na cest-

ných komunikáciách a to nasledovne: maxi-

málna šírka 2,55 m, maximálna výška 4,0 m, 

maximálna dĺžka jedného vozidla 12 m, náve-

sová súprava s ťahačom 15,5 m, prívesová 

súprava s jedným prívesom 18 m. [5]   

Ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje 

najväčšie prípustné rozmery uvedené v prílo-

he č. 1 (ďalej len „nadrozmerná preprava“) 

alebo prekračuje najväčšie prípustné hmot-

nosti podľa § 4 (ďalej len „nadmerná prepra-

va“) alebo ak vozidlo alebo jazdná súprava 

prepravuje nedeliteľný náklad presahujúci 

najväčšie prípustné rozmery alebo najväčšie 

prípustné hmotnosti, môže sa používať v pre-

mávke na pozemných komunikáciách len na 

základe povolenia na zvláštne užívanie podľa 

osobitného predpisu. [6, 7, 8, 9]  

Obr. 4: Reprezentatívne rozmery vozidla do 3,5t (Renault 

Master)  

 

Obr. 6: Reprezentatívne rozmery nákladného vozidla (Tatra 

815)  

 

Obr. 7: Polomery nákladného vozidla s návesom (Vehicle 

Tracking) 

 

 

Obrysové - obalové čiary vozidiel 

Nadstavbové aplikácie pre AutoCAD - obsahu-

jú funkcie pre navrhovanie dopravných sta-

vieb s využitím prejazdových (obalových, vleč-

ných) kriviek vozidiel v 2D alebo 3D. Ponúkajú 

rozsiahlu databázu rôznych typov reálnych 

vozidiel, vrátane nákladných vozidiel, kamió-

nov, autobusov, električiek či lietadiel. Podpo-

ruje i české knižnice podľa TP 171 (Vlečné 

krivky pre overovanie prejazdnosti smerových 

prvkov pozemných komunikácií). 
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vozidlo s návesom – rádius min. 15 ale lepšie 

20 m  

Obr. 8: polomery nákladného vozidla s návesom (Vehicle 

Tracking)  

Medzi najpoužívanejšie programy tvorby oba-

lových kriviek vozidiel patria Autocad nadstav-

by: 

 Vehicle tracking 

 Autopath 

 Autoturn......a iné 

Pre predstavenie týchto softvérov bol vybratý 

prvý z vyššie uvedených. Vehicle Tracking  

(ďalej VT) je nadstavbový softvér programu 

AutoCad, ktorý slúži pre vykresľovanie 

(obalových, vlečných) kriviek vozidiel v 2D 

alebo 3D. Je to produktový nástroj spoločnosti 

AUTODESK, stiahnuteľný z web stránky, prí-

padne zakúpený licenčne (http://

www.autodesk.com/). Pre využívanie všet-

kých funkcií programu je potrebné mať nain-

štalovaný AutoCad vo verzii požadovanej VT. 

Nasledujúca časť sa venuje niektorým 

vlastnostiam a možnostiam využitia softvéru 

pri tvorbe, overovaní a úpravách dočasných 

staveniskových komunikácií. Pri návrhu komu-

nikácie je potrebné poznať situáciu staveni-

ska. Je potrebné zvážiť a premyslieť rozmies-

tnenie zariadenia staveniska, zdvíhacie pro-

striedky, možnosti vjazdu a výjazdu a priesto-

ru pre otočenie vozidla.  

Tvorba komunikácie môže pozostávať z dvoch 

postupových krokov: 

 Návrh komunikácie, overenie komunikácie 

vozidlom, úprava komunikácie; 

 Vloženie vozidla s prejazdom a obrysový-

mi čiarami, tvorba a úprava komunikácie. 

Knižnicu vozidiel tvorí široký sortiment podľa 

jednotlivých krajín, prípadne kategórií  

Obr. 9: Hore knižnica vozidiel, dole ukážka a parametre 

zvoleného vozidla (Vehicle Tracking)  

vozidiel. Na obrázku 8 nižšie je výrez 

z databázy ponúkanej softvérom aj s ukážkou 

zvoleného vozidla. 

 

Využitie softvérov s obalovými krivkami vozi-

diel 

Návrh vnútrostaveniskovej komunikácie.  

 Ako vzorový príklad je použitý pôdorys 

projektovanej budovy, kde je potrebné 

navrhnúť komunikácii pre veľký nákladný 

automobil, pričom je potrebné zabezpečiť: 

 Vjazd na stavenisko. 

 Dopravu materiálu k žeriavom – zvislá 

preprava materiálu. 

 Zabezpečenie otočenia vozidla – je po-

trebné zabezpečiť, aby vozidlo necúvalo 

na verejnú komunikáciu. 

 Zabezpečiť výjazd na stavenisko. 

 Zabezpečiť umiestnenie aspoň 3 vozidiel 

na stavenisku súbežne (1x autočerpadlo 

na čerstvý betón, 2x autodomiešavač) 

 Skontrolovať vstupnú bránu (v prípade 

potreby prispôsobiť) 

 Navrhnúť a vykresliť komunikáciu na sta-

venisku (s ohľadom na ostatné súčasti 

zariadenia staveniska)  
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Obr. 10: Situácia zariadenia staveniska (screen autori)  

Obr. 11: Situácia zariadenia staveniska so staveniskovou 

komunikáciou (screen autori)  

Simulácia dopravy, technológií 

a mechanizmov napr. pri betonáži.  

Automobilové čerpadlo na čerstvý betón a po 

stabilizácii – rozpätkovaní oporných nôh zvy-

šuje pôdorysnú plochu, s čím treba uvažovať 

pri návrhu betonáže. Popri tom je potrebné 

v niektorých prípadoch navrhnúť aj spôsob 

dopravy betónu k čerpadlu. Vo VT je možná 

kontrola prejazdov a spôsobu zásobovania 

automobilového čerpadla na čerstvý betón 

a autodomiešavačmi b, c, d.  Popri overovaniu 

manévrovania autodomiešavačov b, c, d vie-

me zistiť zostatkovú šírku jazdných pruhov f 

na verejnej komunikácii e, či už po čerpadlo 

alebo autodomiešavač. Taktiež vieme určiť  

 

maximálne množstvo vozidiel vo fronte, ktorá 

ešte nebude mať zásadný vplyv na cestnú 

premávku.  

 

Obr. 12: Simulácia betonáže z cestnej komunikácie (screen 

autori)  

Overovanie prejazdu  

Pri niektorých stavbách, ktoré je potrebné 

zásobovať cez úzke jednosmerné ulice, je 

potrebná skúsenosť šoférov, alebo simulácia 

pomocou VT. Pomocou VT je možné overiť 

vozidlá, s ktorými sa uvažuje počas výstavby, 

alebo navrhnúť vozidlá s menšími rozmermi, 

no s častejšou frekvenciou jázd. Na obrázku 

nižšie je potrebné dopraviť materiál na veľ-

kom nákladnom automobile l a stroj na vŕta-

nie pilót na trailery m z bodu i na komunikácii 

do bodu j ku stavbe. Veľký nákladný automo-

bil pri manévrovaní do cieľového bodu nemá 

žiadne kolízie. Trailer má pár kolízií k, a vďaka 

simulácii je možné vidieť, kde nesmú stáť 

osobné vozidlá a ani iná prekážka počas pre-

jazdu. 

Obr. 13: Výrez mapy z google street view (screen autori)  

Obr. 14: Výrez mapy z google street view osadený do 

programu a simulácia prejazdu vozidlom (screen autori)  

 

Vertikálna prejazdnosť 

Vertikálna prejazdnosť overuje prejazdnosť 

vozidla vo vertikálnom smere po nerovnom 

teréne. Túto funkciu využívame prioritne pre 

overenie prejazdu zvoleného vozidla po ram-

pe, napríklad pri vjazde do výkopovej 

(stavebnej) jamy. Ale aj priechodnosť v nedo-

stupnom – nerovinatom teréne.  
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Obr. 15: Simulácia vertikálneho prejazdu rampou (screen 

autori)  

 

Záver  

Obalové krivky vozidiel sú veľmi dobrou po-

môckou pre overenie návrhov dopravy 

v predprojektovej príprave zhotoviteľa. Zhoto-

viteľ stavby si vie tak naplánovať spôsob do-

pravy, vozidlové fronty, miesta nakládok 

a vykládok, miesta vjazdov a výjazdov zo sta-

veniska a na stavenisko, a zadať požiadavky 

prepravcom. Vnútrostavenisková komunikácia 

potom už potrebuje len upresniť skladbu pod-

ľa obrátkovosti vozidiel, dopravného zaťaže-

nia a iných vstupných parametrov [11]. Tak-

tiež je jej skladba závislá od ceny a doby reali-

zácie samotnej stavby. Projektanti doprav-

ných stavieb využívajú softvéry pri návrhoch 

ciest, kruhových objazdov, parkoviskách, na 

simulácie dopravy a dopravných stavbách. Pre 

simuláciu hypotéz dopravy stavbyvedúceho 

a prípravárov je to postačujúci nástroj na 

návrh a realizáciu dočasných vnútrostavenis-

kových komunikácií, voľbu takého stavebného 

mechanizmu, ktorý nebude problém dopraviť 

na stavbu a voľbu správneho dopravného 

prostriedku na dovoz materiálu, pracovníkov 

alebo konštrukcie. Pri návrhoch POV alebo 

zariadenia staveniska tvoria simulácie 

a obalové krivky podklad pre návrh komuniká-

cie a jej kalkuláciu.  
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Maintenance of building construction in the facility management system 

Údržba stavebných konštrukcií budov v systéme facility managementu 

Cieľom príspevku je návrh metodiky, ktorá 

sa môže stať efektívnym nástrojom pri roz-

hodovaní o materiálovom riešení stavebných 

konštrukcií. Výberom materiálového riešenia 

vo fáze projektovania má vplyv na rôzne 

činnosti údržby, ktoré určujú budúce pre-

vádzkové náklady budovy. Pomocou navrh-

nutej metodiky sa môžu jednoduchým a 

rýchlym spôsobom stanoviť vybrané náklady 

životného cyklu, teda aj náklady budúcej 

údržby, a to už počas fázy projektovania 

budov. Určujúcimi faktormi pri výbere sú v 

metodike určené ekonomické ukazovatele: 

investičných nákladov, nákladov na údržbu a 

nákladov na vykurovanie. Investori v súčas-

nosti rozhodujú o materiálovom riešení pod-

ľa výšky investičných nákladov. S aktuálne 

preferovanou problematikou trvalej udrža-

teľnosti narastá potreba zamyslieť sa nad 

budúcimi prevádzkovými nákladmi už počas 

fázy projektovania budovy. 

Kľúčové slová: 

Údržba budov, Facility management, Metodi-

ka 

 

The aim of this article is to propose a metho-

dology that can become an effective tool for 

deciding on the material solution of building 

structures. Future operating costs can be 

greatly influenced by choosing a material 

solution at the design stage. This is what 

affects the various maintenance activities that 

determine the future operating costs of the 

building. Using the proposed methodology, 

selected lifecycle costs, including future main-

tenance costs, can be determined in a simple 

and rapid manner during the building design 

phase. The determinants of material selection 

in the methodology are the economic indica-

tors: investment costs, maintenance costs and 

heating costs. Investors are currently deciding 

on a material solution based on investment 

costs. The current preferred sustainability 

issue raises the need to reflect on future ope-

rating costs during the building design phase.   

 

Key words: 

Building maintenance, Facility management, 

Methodology  

 

Úvod  

Väčšina údržby budov sa v terajšom období 

realizuje ako tzv. vyvolaná údržba. Takáto 

úloha údržby môže spôsobiť trojnásobný až 

štvornásobný nárast nákladov ako pri rovna-

kej oprave, ak by bola realizovaná s pomocou 

plánu údržby. Táto prax je neúčinná.  Úloha 

údržby, ktorá je vyvolaná, sa zväčša sústredí 

na opravu jestvujúcich prejavov, nie na príči-

nu poruchy, tým naďalej rastie frekvencia a aj 

náklady na opravu a údržbu. V dôsledku toho 

je nevyhnutné sa zamerať na preventívnu 

údržbu (plánovanú). Udržiavanie a ukladanie 

spoľahlivých informácií o stave budovy a jej 

konštrukcií je nevyhnutné pre kvalitné pláno-

vanie údržby.    Optimálne fungovanie budovy 

je podmienené aplikáciou facility manage-

mentu, ktorý má vplyv na efektívnosť údržby 

stavebných konštrukcií. 

Účelom facility managementu je vytvárať, 

vylepšiť, plánovať a udržiavať vnútorné pro-

stredie budovy s minimálnymi požiadavkami 

na zdroje v takom stave, aby posilňovali hlav-

né činnosti v spoločnosti, ako investora, tak aj 

nájomcov budovy. Účinným nástrojom pre 

predĺženie životnosti je plánovaná údržba vo 

fáze užívania budovy. [1] 

Budova je zhotovená pomocou stavebných 

konštrukcii, ktoré majú rôznu dĺžku technickej 

životnosti, ktorá podmieňuje ich budúcu údrž-

bu. 

Technická životnosť stavebných konštrukcií 

budovy závisí od: 

 výberu materiálového riešenia stavebných 

konštrukcií v projektovej fáze, kde mate-

riál má vplyv na budúcu údržbu staveb-

ných konštrukcií, 

 kvality realizácie pravidelnej údržby, 

 lokality, klimatických podmienok, 

 kvality realizácie: technologická disciplína 

výroby a zabudovania do konštrukcie. 

 

Návrh metodiky údržby stavebných kon-

štrukcií budov 

Metodika údržby stavebných konštrukcií bu-

dov pozostáva z viacerých na seba nadväzujú-

cich postupových činností. Tieto činnosti sa 

navzájom ovplyvňujú a vedú k vyhodnoteniu a 

výberu vhodného a ekonomicky výhodného 

materiálového riešenia stavebných konštruk-

cií budov. 

Vo fáze projektovania pri výbere materiálové-

ho riešenia stavebnej konštrukcie budovy 

(VVYB) je dôležité identifikovať náklady, ktoré 

sú ukazovateľmi ekonomickej efektívnosti 

počas životného cyklu a následne sa stávajú 

efektívnym nástrojom pri rozhodovacom pro-

cese. Pre metodiku boli vybrané prevádzkové 

náklady, ktoré počas životného cyklu dosahu-

jú percentuálne najvyšší podiel a priamo súvi-

sia s materiálovým riešením stavebných kon-

štrukcií, náklady na vykurovanie a náklady na 

údržbu. Metodika je znázornená na obrázku 2. 
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Pri tvorbe metodiky boli definované určujúce 

podmienky:  

 budova bude realizovaná v prostredí so 

štandardnými poveternostnými podmien-

kami,  

 počas realizácie stavebných konštrukcií 

budovy budú dodržané príslušné techno-

logické predpisy,  

 zabezpečí sa potrebná kvalita realizovanej 

konštrukcie. 

Do tvorby metodiky sú zapojený viacerí účas-

tníci investičného procesu (obr. 1) 

 Projektant po upresnení požiadaviek od 

investora rozhoduje o materiálovom rieše-

ní stavebných konštrukcií budovy. Vypra-

cuje množinu M možných variantov rieše-

nia. Mi = {V1,V2,V3,.......Vn} 

 Rozpočtár vypracuje pre každý variant z 

množiny riešení M rozpočet pre stavebnú 

konštrukciu. Rozpočtom sú stanovené 

investičné náklady na zhotovenie staveb-

nej konštrukcie budovy: CINV. 

 Projektant TZB spracuje podklady pre 

energetickú náročnosť budov pre všetky 

varianty riešenia, podľa ktorých sa stano-

via náklady na vykurovanie: COPh. 

 Facility manažér v spolupráci s projektan-

tom, podľa vysledovaných údajov a skúse-

ností, vypracuje dokumenty facility mana-

gementu, a to manuál údržby stavebnej 

konštrukcie spolu s procesnými listami pre 

všetky varianty riešenia. Sú v ňom defino-

vané jednotlivé činnosti údržby staveb-

ných konštrukcií s ich periodicitou. Nákla-

dy na držbu: COPm  sa stanovia vypraco-

vaním rozpočtu podľa platných cenníkov 

stavebných materiálov a prác alebo kola-

boráciou s firmami, ktoré poskytujú služby 

Facility managementu, alebo priamo s 

firmami poskytujúcimi konkrétne činnosti 

údržby. 

Hlavnou úlohou facility managementu je opti-

malizácia podporných procesov, čiže aj údržby 

stavebných konštrukcií budov. Facility mana-

žéri majú vysledované činnosti údržby pre 

rôzne varianty riešení stavebných konštrukcií 

budov.   

Po n-rokoch závisí budúca hodnota súčasných 

peňazí od súčasnej hodnoty a od spôsobu 

úrokovania. Pre všetky varianty je v metodike 

použitá rovnaká úroková miera a preto hod-

noty získané výpočtom sú navzájom porovna-

teľné. Vypočítané jednotlivé vybrané náklady 

životného cyklu pre množinu možných varian-

tov M sa spracujú do hodnotiacej tabuľky 

(tab. 1). Jednotlivé náklady sú určujúcim pro-

striedkom pri rozhodovaní účastníkov inves-

tičného procesu o výbere mat. riešenia sta-

vebnej konštrukcie z ekonomického hľadiska. 

Obr. 1:  Účastníci investičného procesu pri tvorbe metodiky  

Obr. 2:  Návrh metodiky údržby stavebných konštrukcií 

budov v systéme FM 
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MATERIÁLOVÉ 

RIEŠENIE  VVYB

Stavebná konštrukcia 

V1.....Vn

MATERIÁLOVÉ 

RIEŠENIE  V1.....Vn

CINV V1.....Vn

COPh V1.....Vn

Materiálové riešenie

VVYB

COPm V1.....Vn

FÁZA 

PROJEKTOVANIA

FÁZA UŽÍVANIA

Životnosť 

V1.....Vn

Procesný list údržby 

(KPI) V1.....Vn

 Manuál údržby 

konštrukcií V1.....Vn

LCC V1.....Vn

 Manuál údržby 

konštrukcií VVYB

Procesný list údržby 

(KPI) VVYB

FM

Tab. 1: Návrh hodnotiacej tabuľky s prehľadom nákladov 

V1(rok X) V2(rok X) ............ Vn(rok X) Náklady (€) 

Investičné náklady CINVl - - - - 

Náklady na vykurovanie COPhl - - - - 

Náklady na údržbu COPml - - - - 

Náklady životného cyklu LCCl - - - - 
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Zvolené náklady je možné podľa metodiky 

určiť pre ľubovoľný rok počas fázy užívania 

budovy. Predpokladom pre výber optimálne-

ho variantu materiálového riešenia obvodovej 

konštrukcie VVYB je že:  

 

                      

Záver  

Spracovaná metodika slúži pri rozhodovacom 

procese pri výbere materiálového riešenia 

stavebných konštrukcií budov. Je zrozumiteľ-

ná pre všetkých účastníkov investičného pro-

cesu. Pomocou ukazovateľov vybraných ná-

kladov životného cyklu budovy sa stáva nená-

ročným nástrojom, podľa ktorého sa pomo-

cou výberu optimálneho materiálového rieše-

nia vo fáze projektovania dokáže zvýšiť efek-

tívnosť budúcej údržby konštrukcií. Metodika 

je taktiež nástrojom pre facility manažérov, 

napomáha im pri kvalitnom vypracovaní FM 

dokumentov pre vybraný variant materiálové-

ho riešenia a tým sa stávajú podkladom pre 

bezproblémové spracovanie zmlúv s poskyto-

vateľmi služieb pre údržbu stavebných kon-

štrukcií. 
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Obalové konštrukcie budovy oddeľujú von-

kajšie a vnútorné prostredie. Okrem ochrany 

vnútorného prostredia pred poveternostný-

mi vplyvmi vytvára obalová konštrukcia aj 

bariéru proti vode, ktorá je najväčším ne-

priateľom stavby. Vo väčšine prípadov bráni 

napríklad zrážkovej vode preniknúť do stav-

by. Jednou z takýchto konštrukcií je aj stre-

cha. Ak sa však voda do strešnej konštrukcie 

dostane, potrebujeme správne a rýchlo iden-

tifikovať miesto vniku, aby bola oprava účin-

ná.  

Kľúčové slová: 

Strecha, Zatekanie, Detekcia, Diagnostika  

 

The building envelopes separates the interior 

from exterior environment. Besides of pro-

tection of the interior from climatic condi-

tions, the envelope represents the barrier 

against water, which is the building´s enemy. 

Usually, it prevents a penetration of rain wa-

ter into the building. One of these structures 

is the roof. However, if the water leaked 

somehow into the roof, we need to quicly 

identify the leaking in order to effectively 

repair the roof.   

Key words: 

Roof, Leaking, Detection, Diagnostics  

 

Podľa sklonu α možno strešné konštrukcie 

rozdeliť na ploché (α ≤ 10 °), šikmé (10 ° < α ≤ 

45 °) a strmé so sklonom α > 45 °. Od čias 

rozvoja priemyslu, a neskôr typizovanej pane-

lovej výstavby až dodnes, celková rozloha 

plochých striech neustále narastá. S nárastom 

rozlohy a súčasným starnutím súboru plo-

chých striech vzrastá počet ich porúch, a teda 

aj význam diagnostiky. V tomto článku sú 

uvedené poznatky a skúsenosti z konkrétnych 

situácií diagnostickej praxe v oblasti strešných 

plášťov, nie však statických porúch. 

Konzervatívny údaj o pomernom zastúpení 

plochých striech 30 až 40 % vychádza z pôvod-

ného tradičného staviteľstva a nereflektuje 

meniace sa trendy v skladbe fondu budov, 

ktoré vyplývajú zo zmien v odvetví pozemné-

ho staviteľstva ako sú budovanie priemysel-

ných parkov, nákupných centier a hypermar-

ketov. V súčasnosti by sa mal z celkového 

počtu striech uvažovať aspoň 40 percentný 

podiel plochých striech, ak nie viac. Na zákla-

de preukázaných údajov sa odhaduje, že z 

toho množstva má približne 70 % poruchy [1]. 

 

Rozdelenie plochých striech a typické poru-

chy a chyby 

Aj keď je presne zadefinované čo ploché stre-

chy sú, delia sa ďalej z viacerých hľadísk. Pod-

ľa skladby strešného plášťa sa rozlišujú jed-

noplášťové, dvojplášťové a viacplášťové plo-

ché strechy. Podľa využitia môžu byť bezúče-

lové (nepochôdzne) strechy, na ktoré je mož-

ný prístup len na nevyhnutnú údržbu a účelo-

vé (pochôdzne) strechy, ktoré sa využívajú na 

zvolený účel prevádzky (doprava, rekreácia, 

umiestnenie špeciálnych technológií a pod.). 

Dôležitým faktorom vo vzťahu k prevádzke 

budovy a funkčnosti strechy je použitie pa-

rozábrany (alebo inej vrstvy s podobnou funk-

ciou). Obzvlášť pri starších budovách je dôleži-

té sa počas diagnostiky venovať aj zisťovaniu 

skutočnej skladby strešného plášťa. 

Poruchou plochej strechy sa rozumie úplná 

alebo čiastočná strata ktorejkoľvek z funkcií.  

Leaking - Practical Diagnostics of Flat Roofs  

Zatekanie - Praktická diagnostika plochých striech 
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Môžu to byť hydroizolačná funkcia, tepelnoi-

zolačná, estetická. Zoradené sú podľa význam-

nosti. Zmenená hydroizolačná funkcia zvyčaj-

ne mení tepelnotechnické vlastnosti strešné-

ho plášťa a skôr alebo neskôr aj estetické 

vlastnosti (nehovoriac o hygienických, ktoré 

sú zahrnuté vo forme hygienického kritéria v 

tepelnotechnickom posudzovaní obalovej 

konštrukcie budovy). 

Nie je ničím prekvapujúcim, že najzávažnejšou 

chybou je poškodenie celistvosti hydroizolač-

nej vrstvy – krytiny a následná strata hydroi-

zolačnej funkcie, jednoducho zatekanie. Zvy-

čajne sa tieto chyby vyskytujú v charakteristic-

kých miestach: 

 fragment plochej strechy (povlaková kryti-

na a jej spoje); 

 styk plochej strechy s vysokou obvodovou 

stenou (napr. výťahová šachta); 

 styk plochej strechy s nízkou stenou (napr. 

atika); 

 dažďové žľaby a strešné vtoky; 

 prieniky konštrukcií a inštalácií cez strešnú 

rovinu (napr. odvetrávacie potrubia, obr. 

1).  

Obr. 1: Prechod odvetrávacieho potrubia strešným plášťom 

 

Požiadavky z praxe 

V priebehu ostatných rokov sa zaznamenal 

zvýšený dopyt v oblasti diagnostiky plochých 

striech. Keď by sa vychádzalo len zo znenia 

zadaní alebo formulovania požiadaviek zákaz-

níkov, možno aj bez vážnejšej analýzy príčin 

definovať dva hlavné dôvody diagnostiky 

striech. Prvým je zatekanie a následná rekla-

mácia práce alebo diela. Bohužiaľ, väčšinou 

nie je požiadavka na laboratórne overenie 

vhodnosti skladby vrstiev strešného plášťa 

počas projektovej prípravy alebo s výrobno-

kontrolnými skúškami počas realizácie opravy. 

Na strechy sa potom diagnostický pracovník 

dostáva až ex post. Druhým dôvodom diag-

nostiky striech často býva kontrola identity 

dodanej a zabudovanej povlakovej krytiny. 

Investor má podozrenie, že počas výstavby 

došlo k zámene povlakovej krytiny za iný výro-

bok alebo za výrobok s menšou hrúbkou. 

Takéto požiadavky sa opakujú najmä v prípa-

de priemyselných parkov. 

Diagnostika strechy sa začína prvotnou ob-

hliadkou in situ a konfrontáciou požiadaviek 

zákazníka s dostupnými zdrojmi informácií o 

budove, streche, období a spôsobe realizácie. 

Identifikujú sa všetky pravdepodobné príčiny 

poruchy a zostavia sa postupové kroky k preu-

kázaniu alebo zamietnutiu týchto hypotéz. 

Postupové kroky sa volia tak, aby bol zásah do 

konštrukcie strechy pokiaľ možno neinvazív-

ny. Ak treba pristúpiť k odberu vzoriek, prak-

ticky vždy sa robí prieskum vlastností na výbe-

re. Jeho veľkosť sa stanovuje podľa účelu 

zamýšľanej skúšky. Ak je účelom zistiť 

(odhadnúť) nejakú vlastnosť v ktorejkoľvek 

časti strešného plášťa, môžu sa použiť naprí-

klad metódy štatistickej prebierky a vychádza 

sa z plochy celého strešného plášťa. Ak je 

účelom napríklad porovnať určité vlastnosti 

dvoch konkrétnych plôch, rozsah výberu vzo-

riek sa stanoví buď podľa konkrétnych skúšob-

ných noriem na danú vlastnosť alebo sa sta-

noví primerane k rozlohe plôch tak, aby vzni-

kol štatisticky spracovateľný výber, z ktorého 

sa bude dať odhadnúť hodnota vlastností 

plôch ako súboru. Rozsah výberov ovplyvňuje 

cenu diagnostiky. Prevláda všeobecná tenden-

cia zákazníkov minimalizovať počty skúšok na 

dogmatickú hodnotu 3. Nemalo by sa zabú-

dať, že potom pri spracovávaní výsledkov a 

odhade vlastností súboru napríklad jednos-

tranným tolerančným intervalom a pri zacho-

vaní určitej konfidenčnej úrovne sa výrazne 

„zhorší“ (na strane bezpečnosti) hodnota 

ukazovateľa danej vlastnosti. (Poznámka: 

obdobou je charakteristická pevnosť betónu 

určená ako 5 % kvantil základného súboru.) 

Navrhnutý zoznam skúšok a ich rozsah sa 

predkladá zákazníkovi. 

Na skúšanie vodotesnosti zabudovaných pov-

lakových krytín plochých striech existujú zau-

žívané skúšobné postupy. Treba však rozlišo-

vať medzi metódami na kvalitatívne zhodno-

tenie či do strechy zateká alebo nie (napríklad 

tzv. zátopová skúška) a na odhalenie poškode-

ného miesta (skúška tzv. vákuovým zvonom, 

skúška preiskrením alebo tzv. ihlová skúška).  

Zátopová skúška sa vykonáva tak, že sa plochá 

strecha (alebo jej časť) zaplaví vodou, v ktorej 

môže byť rozpustený hypermangán alebo 

potravinárske farbivo. Po určitom čase 

(optimálne 24 hodín) sa kontrolujú nižšie po-

ložené podlažia, či došlo k ich zafarbeniu. 

Zátopová skúška by sa dala modifikovať aj na 

meranie poklesu hladiny v kontrolnom valci, 

ak by sa počas skúšky meralo jednotkové 

množstvo straty vody z referenčnej vodnej 

plochy. Obdobne možno použiť aj skúšku 

dymom (tzv. mataki test) použiteľnú v prípade 

voľne uložených asfaltových pásoch a fólií. Do 

jedného otvoru v povlakovej krytine sa vpúšťa 

farebný dym a sleduje sa, či na niektorom 

mieste uniká. Únik dymu však v tom momente 

jednoznačne identifikuje chybné miesto, zatiaľ 

čo zátopová skúška identifikuje len orientačnú 

oblasť poškodenia. 

Zvyšné skúšky na odhalenie poškodeného 

miesta sú pomerne zdĺhavé a časovo náročné. 

Napríklad počas vákuovej skúšky sa skúšaný 

spoj povlakovej krytiny natrie mydlovým roz-

tokom, nasadí sa na neho vákuový zvon a 

následne sa z neho vysaje vzduch. V prípade 

vytvárania bubliniek vo zvone možno konšta-

tovať, že dané miesto je netesné. Metóda je 

vhodná na náhodnú kontrolu spojov povlako-

vej krytiny, nie však na kontrolu celej dĺžky 

spojov. Ak by bola rozloha strechy napríklad 

nad bežnou výrobnou halou približne 5 000 

m2 predstavovalo by to približne 2 750 m 

spojov hydroizolačných pásov. Pri takomto 

množstve spojov by bolo nesmierne náročné 

kontrolovať touto metódou všetky pásy a 

spoje. Skúška preiskrením je jednou z metód, 

ktorú možno racionálne použiť na identifiko-

vanie miest zatekania do strešného plášťa. Do 

podkladu krytiny sa zavedie jedna elektróda s 

napätím približne 30 až 40 kV a nad spojmi 

krytiny sa prechádza druhou elektródou rých-

losťou asi 10 m/min. V mieste poruchy celis-

tvosti krytiny dochádza k iskreniu. Metóda 

však nie je účinná na strechách, kde je pod-

klad krytiny suchý. Keby uvádzaná strecha (5 

000 m2) bola celá vhodná na túto skúšku, jej 

vykonanie by zabralo asi 5 až 6 hodín, aj s 

prípravou. 

Ak treba zistiť či do strechy zateká, lebo na 

vnútornej strane stropnej konštrukcie sa vy-

skytujú náznaky (obr. 2), že k tomu dochádza, 

je vhodné spraviť prieskum či je zatekanie len 

lokálne alebo sa tieto náznaky vyskytujú na 

viacerých miestach.  

Obr. 2: Znaky zatekania na vnútornom povrchu strešnej 

konštrukcie 
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Ak je také miesto len jedno, zistí sa (napríklad 

kontaktným vlhkomerom), že je tam skutočne 

zvýšená vlhkosť a vylúči sa riziko pôvodu v 

kondenzácii vodnej pary, môže sa zúžiť oblasť 

prieskumu strešného plášťa na okolie tohto 

defektu. Zohľadniť treba konštrukčné a geo-

metrické usporiadanie plochej strechy v tejto 

oblasti. Ak je viacero miest, na ktorých zateká, 

počas prvotnej obhliadky je snahou odhaliť 

spojitosť medzi nimi – či nemajú nejakého 

spoločného menovateľa, napríklad prieniky 

potrubí, strešné vtoky alebo svetlíky. Ak sa 

vylúči riziko takejto opakovanej chyby, postu-

puje sa ďalej k potenciálnej kondenzácii. Za 

týmto účelom je vhodné oboznámiť sa dô-

kladne s technológiou prevádzky – či a kde 

vzniká veľké množstvo vodnej pary, ako sa 

odvádza, aké sú okrajové podmienky vnútor-

ného prostredia a aký je režim prevádzky. 

Kondenzácia sa môže vyskytovať buď priamo 

na vnútornom povrchu strešnej konštrukcie, 

predovšetkým v miestach tepelných mostoch 

(napríklad medzistrešné alebo zaatikové 

žľaby, atika, svetlíková obruba atď.) alebo v 

jednotlivých vrstvách strešného plášťa. Pokiaľ 

nie je známa skladba strechy a je predpoklad, 

že môže obsahovať vrstvy, v ktorých počas 

dlhšieho času mohla kondenzovať vodná para 

(napríklad škvárové násypy s neodvetranou 

vzduchovou vrstvou) a porucha na vnútornom 

povrchu sa prejavila až po určitom čase, odpo-

rúča sa realizovať sondy z vnútornej strany 

(obr. 3). 

Obr. 3: Sondáž na zistenie skladby vrstiev pôvodného 

strešného plášťa 

Keď sa hypotéza o kondenzácii nepotvrdí (buď 

podľa projektovej dokumentácie, technológie 

prevádzky, merania povrchovej teploty, nu-

merického posúdenia na hygienické kritérium 

alebo sondážou) treba zistiť konkrétne rozhra-

nia so zvýšenou vlhkosťou v skladbe strešné-

ho plášťa. Na tieto účely dobre poslúži naprí-

klad kapacitné meranie vlhkosti (obr. 4). Podľa 

rozlohy oblasti, ktorá sa identifikovala ako 

postihnutá zatekaním strechy sa vytvorí vhod-

ný merací raster. Na ňom sa vykonajú jednot-

livé merania. Zistené výsledky sa vynesú v 

súradnicovom systéme napríklad vo forme 3D 

grafu vlhkosti v strešnom plášti (obr. 5).  

Obr. 4: Kapacitný vlhkomer Almemo 

 

Obr. 5: Príklad výsledného grafu rozloženia vlhkosti v streš-

nom plášti 

Keď sa medzi dvomi meracími bodmi identifi-

kuje výrazná zmena vlhkosti (skokom), môže 

sa vykonať niekoľko medziľahlých meraní na 

zistenie rozhrania suchej a vlhkej oblasti.  

 

Obr. 6: Príklad sondáže v mieste identifikovanej zvýšenej 

vlhkosti strešného plášťa 

Pospájaním takto identifikovaných bodov 

možno určiť napríklad aj plochu strechy, ktorú 

bezpodmienečne treba vysušiť a/alebo opra-

viť nahradením tepelnej izolácie. Rovnaký 

metodický postup možno aplikovať aj pri me-

raní vlhkosti strešného plášťa tzv. Troxlerom. 

Pri tejto metóde sa stanovuje množstvo vody 

(vlhkosti) v materiáli pomocou gama žiarenia 

emitovaného žiaričom v prístroji. Emitované 

rýchle neutróny sú v meranom materiáli spo-

maľované kolíziami s atómami vodíka. Pomo-

cou Helium3 sondy sa detekuje množstvo 

spomalených neutrónov. Existuje priama 

úmernosť medzi množstvom vody (vlhkosti) a 

množstvom spomalených neutrónov. 

V takejto oblasti sa na správnu opravu musia 

identifikovať aj miesta, ktorými do strechy 

zateká (obr. 7 až 9). Okrem vizuálnej prehliad-

ky širšieho okolia by sa práve na túto oblasť 

mala sústrediť pozornosť skúšok tesnosti pov-

lakovej krytiny. Keď sa nezistia poškodenia v 

ploche pásov krytiny, treba overiť ich spoje. 

Jednou z metód je napríklad skúška ihlou, keď 

sa špicatým predmetom prechádza po spoji 

susedných pásov krytiny. Akákoľvek nespoji-

tosť sa prejaví vpichom ihly do spoja. Takéto 

miesta sa výrazne označia. 

Obr. 7: Perforácia povlakovej krytiny ostrým predmetom 

Obr. 8: Hroziaca perforácia povlakovej krytiny na hrane 

nefunkčnej mechanickej kotvy 

Obr. 9: Nefunkčný spoj pásov krytiny  
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Okrem diagnostiky plochých striech sa možno 

často stretnúť s požiadavkou na overenie tzv. 

identity použitej povlakovej krytiny. Ak je 

rozhodujúcim kritériom napríklad hrúbka 

krytiny, možno postupovať metódou ultrazvu-

kovej kontroly hrúbky membrány (povlaku) 

bez potreby odberu vzoriek. Podľa rozmerov 

pásov sa zvolí počet kontrolných meraní na 

jednom páse následne podľa rozmerov stre-

chy na celej streche alebo na niektorých jej 

častiach. Množstvo meraní a spôsob vyhodno-

covania a interpretácie výsledkov sa prispôso-

buje individuálnym potrebám zákazníka, resp. 

špecifickej situácii (prípad od prípadu na kaž-

dej stavbe individuálne). Ak sa podarí odobrať 

kontrolné vzorky krytiny, dajú sa veľmi dobre 

použiť na kalibráciu ultrazvukového prístroja 

fyzickým zmeraním hrúbky krytiny napríklad 

opakovaným meraním pomocou skrutkového 

mikrometra alebo analýzou snímok priečnych 

rezov krytiny zostrojených digitálnym mikro-

skopom (obr. 10). 

Obr. 11: Hrúbka povlakovej krytiny stanovená meraním z 

fotografie pod mikroskopom 

Jednou z požiadaviek zákazníkov je aj posúde-

nie skladby strešného plášťa z hľadiska tepel-

notechnických vlastností. V tomto prípade nie 

je iná možnosť ako vykonať sondáž na zistenie 

skutočných hrúbok jednotlivých vrstiev obno-

veného strešného plášťa a odber vzoriek na 

stanovenie objemovej hmotnosti tepelnoizo-

lačnej vrstvy a vlhkosti, vrátane overenia sú-

činiteľa tepelnej vodivosti. S ohľadom na mini-

malizovanie zásahov do konštrukcie možno aj 

na tieto, inak štandardizované, skúšky použiť 

alternatívne metódy umožňujúce zmenšenie 

veľkosti vzoriek. Napríklad súčiniteľ vodivosti 

sa v praktických aplikáciách môže zisťovať aj 

in situ prístrojom Isomet slovenskej výroby. 

Efektívnosť merania in situ však závisí od tep-

loty skúšanej vzorky. Metóda je vhodná naprí-

klad aj na meranie tepelnoizolačných vlast-

ností tzv. PUR striech.  

Obr. 12: Sondáž na určenie hrúbky vrstiev a zároveň aj na 

odber drobných vzoriek  

 

Príčiny porúch plochých striech 

Príčinu poruchy plochej strechy je pravdepo-

dobne jedna (alebo viacero) z nasledovných 

príčin: 

 nevhodné projektové riešenie strechy 

(podrobnosti, spôsob a dimenzie odvod-

nenia); 

 nevhodný výber materiálov; 

 nekvalitná realizácia a nedodržanie tech-

nologickej disciplíny (vplyvy počasia); 

 chyby použitých materiálov; 

 zmeny okrajových podmienok, ktoré pôso-

bia na strešný plášť (napr. zmenená pre-

vádzka budovy); 

 zanedbaná údržba (znížená životnosť ma-

teriálov a spojov); 

 mimoriadne udalosti (havárie). 

Pred samotným zostavením metodiky diag-

nostiky je vhodné mať, na základe dostupných 

informácií a skúseností s podobnými strecha-

mi, vytipované pravdepodobné príčiny poru-

chy a diagnostikou tieto predpoklady overiť 

alebo vyvrátiť. Horšia situácia nastane, keď sa 

predpoklady nenaplnia a treba hľadať príčinu 

poruchy niekde inde. Stáva sa to, a práve tieto 

situácie rozširujú skúsenosti a umožňujú for-

mulovať o to správnejšie predpoklady na 

ďalšej stavbe. 

 

Literatúra: 

[1] Oláh, J., a kol.: Konštrukcie plochých striech. Bratisla-
va: JAGA GROUP, 2001.  

[2] Oláh, J. – Mikuláš, M.: Krytiny a doplnkové konštruk-
cie striech. Bratislava: JAGA GROUP, 2001.  

[3] Kupilík, V.: Závady a životnost staveb. Praha: Grada, 
1999.  

[4] Fajkoš, A. – Novotný, M. – Straka, B.: Střechy 1 – 
Opravy a rekonstrukce. Praha: Grada, 2000.  

[5]  Blaich, J.: Poruchy stavieb. Bratislava: JAGA GROUP, 
2000. 

[6] Peráčková, J – Jánošková, T. – Tonhauzer, I. – Beňo, S. 
– Sumec, A: Technické zariadenia budov I. Zdravotná 
technika. Cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava: 
STU, 2004.  

[7] Wagner, V.: Poruchy plochých striech bytových 
domov a metódy ich sanácie, 5. Odborná konference 
doktorského studia s mezinárodní účastí, Brno, 2003.  

[8] STN 01 3431: 1985: Výkresy pozemných stavieb. 
Kreslenie striech. 

[9] STN 73 1901: 2005: Navrhovanie striech. Základné 
ustanovenia. 

[10] STN EN 13956: 2006: Hydroizolačné pásy a fólie. 
Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu 
striech. Definície a charakteristiky. 

[11] STN EN 1849-2: 2010: Hydroizolačné pásy a fólie. 
Stanovenie hrúbky a plošnej hmotnosti. Časť 2: 
Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. 

Autori: 

 Ing. Roman Briatka, BaB real, s.r.o., Nitrianske Rudno, 

Stavebná fakulta STU, Bratislava 

 Dr. Peter Briatka, MBA., COLAS Slovensko, Košice 

Zaradenie článku: 

 Odborný 



 27 

Súčasťou mnohých dnešných stavieb sú 

mokré procesy, či už pri vyhotovovaní nos-

ných alebo nenosných konštrukcií. Pri týchto 

procesoch je nutnosť dodržania dostatoč-

ných technologických prestávok, dôvodom je 

náchylnosť konštrukcií vytváraných týmto 

spôsob na vznik porúch. Pri nedodržaní dos-

tatočnej technologickej prestávky po vlhkých 

procesoch, môže dôjsť k zabudovaniu preby-

točnej vlhkosti do vyhotovovanej konštruk-

cie alebo jej budúcich častí. Táto vlhkosť 

môže byť budúcim hlavným dôvodom vzniku 

porúch. Tieto poruchy sa prejavia neskôr v 

znížení pohodlia, štandardu pre bývanie, 

možných sporoch medzi užívateľmi. Môžu 

vzniknúť poruchy v rôznej podobe ako naprí-

klad zvlnenie drevenej podlahy, vznik vzdu-

chových bublín na linoleu, nepriľnavosť po-

vrchovej úpravy ku konštrukcii a pod.. Príkla-

dom vzniku týchto porúch sú podlahové 

konštrukcie zložené z cementového poteru a 

na ňom uložených ďalších vrstiev podlahy. 

Článok sa zaoberá meraním vlhkosti štyrmi 

dostupnými spôsobmi priamo na stavbe.  

Kľúčové slová: 

Vlhkosť, Poter, Betón, Vlhkomer  

Many of today's structures are wet processes, 

whether in the construction of load-bearing 

or non-load-bearing structures. These pro-

cesses require the maintenance of sufficient 

technological breaks, as a result of the ten-

dency of the structures created by this 

method to cause failures. Failure to adhere to 

a sufficient technological break in wet pro-

cesses may result in the incorporation of ex-

cess moisture into the construction or its 

future parts. This moisture may be the next 

major cause of the disorder. These disorders 

will later result in reduced comfort, the stan-

dard of living, possible disputes between 

users. Disturbances in various forms such as 

corrugations of the wooden floor, the forma-

tion of air bubbles on linoleum, the non-

adhesion of the surface finish to the con-

struction and etc.. Examples of these failures 

are the floor structures composed of a ce-

ment screed and other floor layers placed 

thereon.   

 

 

Key words: 

Moisture, Screed, Concrete, Hygrometer  

Úvod 

Pri nedodržaní technologickej prestávky a  

zabudovaní vlhkosti v podlahovej konštrukcii 

dochádza k vzniku porúch nášľapnej vrstvy 

podlahy. Vlhkosť sa v novostavbách vyskytuje 

pri všetkých mokrých procesoch [10]. Poruchy 

sa najčastejšie prejavujú deformáciou po-

vrchových vrstiev [11] (vyduje, zvlní sa - najmä 

pri drevených podlahách alebo sa pod po-

vrchom nášľapnej vrstvy vytvoria vzduchové 

„bubliny“ - pri laminátových podlahách) alebo 

dochádza k zmene jej farby. Preto je dôležité 

správne určenie dĺžky technologických prestá-

vok po mokrých procesoch, ale aj dodržanie 

týchto časových úsekov v praxi. V súčasnej 

dobe sú stále väčšie nároky zo strany investo-

rov na rýchlosť výstavby a preto môže dochá-

dzať zo strany zhotoviteľa k chybám v nedodr-

žaní dostatočných časových intervalov medzi 

mokrým procesom a procesom za ním nasle-

dujúcim a následnému zabudovaniu vlhkosti v 

konštrukcii.  

Measurement in cement screed - selected methods 

Meranie vlhkosti v cementovom potere vybrané metódy 
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Existujú rôzne metódy merania prípustnej 

úrovne vlhkosti. Pri experimente merania 

vlhkosti, popísanom v článku, boli vybrané a 

porovnávané konkrétne štyri vybrané spôso-

by. Jeden z týchto spôsobov bol využitý ako 

referenčný, ktorý predstavoval najpresnejšiu 

skúšku vlhkosti – gravimetrická metóda. 

Existuje niekoľko metód na meranie vlhkosti v 

betóne, z ktorých sú tu experimentálne vyskú-

šané štyri: gravimetrická metóda, meranie 

relatívnej vlhkosti betónu, CM metóda a me-

tóda pomocou príložného vlhkomera. Vybra-

né boli metódy deštruktívneho aj nedeštruk-

tívneho charakteru. Výber metód nebol ná-

hodný. Gravimetrická metóda umožňuje do-

siahnuť najpresnejšie výsledky a vytvoriť tak 

základné hodnoty, s ktorými sa budú výsledky 

ostatných metód porovnávať. CM metóda je 

metóda použiteľná jednoducho aj v praxi, 

dochádza pri nej len k malému poškodeniu pri 

odbere vzoriek. Meranie relatívnej vlhkosti 

pomocou vlhkomernej sondy je metóda využí-

vaná najmä v USA a Anglicku, je to taktiež 

jednoduchá metóda pri ktorej je nutné vyho-

toviť zanedbateľné vrty do konštrukcie. Po-

slednou vybranou metódou je meranie prílož-

ným vlhkomerom. Tento spôsob merania je 

najjednoduchšie realizovateľný, nízko náklad-

ný, ale predstavuje najvyššiu nepresnosť me-

rania. 

 

Metódy merania vlhkosti  

Meranie vlhkosti príložným vlhkomerom: 

Metóda je založená na meraní elektrickej 

vodivosti alebo odporu. Je často používanou 

metódou, pretože umožňuje vyhodnocovať 

meranie IN-SITU priamo v mieste a patrí me-

dzi  nedeštruktívne, kedy sa meraná vzorka 

neporuší. Výsledok merania predstavuje vlh-

kosť len na povrchu konštrukcie do hĺbky pri-

bližne 20 až 30 mm a aj to v závislosti od me-

raného materiálu a použitého prístroja. Keď je 

povrchovým vlhkomerom nameraná prí-

pustná hodnota vlhkosti poteru, je nutné to 

preveriť gravimetrickou skúškou, pretože 

meranie len v takejto hĺbke je nedostatočné, 

keďže je zmeraná len povrchová vlhkosť pote-

ru. V celom priereze však môže byť vlhkosť s 

narastajúcou hĺbkou väčšia. Napríklad, ak pri 

nameraní už vhodnej vlhkosti poteru povrcho-

vým vlhkomerom zakryjeme vzorku 

(konštrukciu) paronepriepustnou vrstvou 

(vrstvami podlahy), dochádza k vyrovnávaniu 

vlhkosti v celej výške prierezu vzorky, z dolnej 

časti s väčším obsahom vody sa vlhkosť šíri 

smerom nahor do oblasti s nižšou vlhkosťou a 

následne dochádza k vyrovnaniu vlhkosti v 

priereze betónu. Je veľmi pravdepodobné, že 

táto vyrovnaná vlhkosť dosiahne omnoho 

vyššie hodnoty ako sú povolené normou STN 

74 4505. Meranie prebiehalo podľa návodu 

výrobcu prístroja. [1,2,3,4]  

Metóda merania relatívnej vlhkosti: 

Tento spôsob merania vlhkosti v betóne je 

využívaný najmä v USA a preto musíme vychá-

dzať z normy ASTM F2170-11, ktorá predpisu-

je postup merania. Norma ASTM F710 udáva 

hodnoty relatívnej vlhkosti, ktoré musia byť 

dosiahnuté.  

Je to deštruktívna metóda, ale poškodenie 

konštrukcie je minimálne, keďže sa do nej 

vyvŕtajú otvory prierezu menšieho ako 7mm. 

Výhodou je možnosť opätovného získavania 

výsledkov počas dlhšej doby merania v roz-

medzí niekoľkých týždňov, resp. mesiacov.  

Obr.1: Odvodenie ekvivalentnej hĺbky, a- vlhkostný profil 

pred začiatkom schnutia, b- vlhkostný profil po začatí 

schnutia, c- vlhkostný profil po prikrytí paronepriepustnou 

podlahovinou, [1] 

 

Nevýhodou je ovplyvňovanie výsledkov okoli-

tými podmienkami. Otvory na umiestnenie 

sondy môžu byť vyhotovené dvomi spôsobmi 

a to vŕtaním alebo zabudovaním pri zhotovo-

vaní vzorky. Pre experiment bol zvolený druhý 

spôsob, pretože pri prvom dochádza k ohria-

tiu otvoru na sondu vrtákom, čo by mohlo 

ovplyvniť výsledky. Hĺbka uloženia sondy je 

stanovená na 40% hĺbky skúšanej vzorky. V 

tomto prípade ide o poter hrúbky 70 mm, čiže 

hĺbka meranie je 30 mm. Goran Hadenblad 

zaviedol pojem „ekvivalentná hĺbka“, keďže 

podľa autorovej teórie existuje určitá 

„ekvivalentná hĺbka“ meraná od povrchu 

konštrukcie, v ktorej je vlhkosť presne rovná 

vlhkosti, ktorú by obsahovala konštrukcia v 

celej svojej hrúbke potom, ako sa na ňu položí 

podlahová vrstva. [1] 

Ekvivalentná hĺbka je potom rovná: 

ekvivalentná hĺbka = 0,4*H, 

kde H je hrúbka konštrukcie.    [1] 

 

Krivka „a“ zachytáva vlhkostný profil kon-

štrukcie pred začiatkom schnutia, bezpro-

stredne po realizácii. Vlhkosť je rovnomerne 

rozložená v konštrukcii a obsah vody závisí od 

množstva vody pridaného do zámesi. 

Krivka „b“ kopíruje rozloženie vlhkosti po 

určitej dobe schnutia a podľa nej je možné 

skonštatovať, že vysušovanie začína na jej 

povrchu, zatiaľ čo obsah vlhkosti v jej strede 

ostáva stále vysoký. 
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Krivka „c“ zobrazuje vlhkostný profil potom, 

ako sa na povrch konštrukcie položila viac či 

menej paronepriepustná podlahová vrstva. 

Vlhkosť v strede konštrukcie, pod paroneprie-

pustnou vrstvou, sa prerozdelí a vyrovná sa 

rozdiel parciálnych tlakov. [1] 

Obr. 2: Prevod % relatívnej vlhkosti na % hmotnostné (RH – 

relatívna vlhkosť, M - % hmotnostné, červená krivka – 

odporúčanie firmy Proceq) [7]  

 

Trubička na uloženie sondy sa umiestni tak, 

aby nedošlo k zmene jej polohy počas plnenia 

formy a to tak, že sa pripevní o výstuž. Do 

tejto trubičky sa zasunie tyčinka, ktorá má 

menší priemer ako vnútro trubičky a to tak, 

aby spodok tyčinky bol v rovine so spodnou 

hranou trubičky, tyčinka bude pri tom vytŕčať 

von aby sa dala vytiahnuť. Tyčinka slúži na 

zabránenie prieniku čerstvého betónu do 

trubičky. Následne sa do formy uloží betón a 

spracuje sa potrebným spôsobom.  

Takto zhotovené otvory na sondy nám umož-

ňujú meranie hneď po zatuhnutí betónu. V 

experimentálnom prípade začne meranie až 

po dostatočnom ošetrovaní betónu a uplynutí 

28 dní od doby uloženia betónu. Pred mera-

ním sa odstránila gumová zátka z trubičky a 

odstránila tyčinku z trubičky, vložila sa sonda 

a napojila na dataloger. Ak je nutné, priestor 

medzi sondou a trubičkou sa utesní pomocou 

plastelíny. Merania prebiehajú ihneď, ale aby 

sa zabezpečila presnosť výsledkov, musia byť 

namerané hodnoty konštantné po dobu as-

poň 5 minút, výsledky sú udávané v % relatív-

nej vlhkosti. Táto metóda umožňuje merať 

relatívnu vlhkosť v akejkoľvek hĺbke vzorky, 

preto ak by bolo potrebné počas experimentu 

zmerať hodnoty relatívnej vlhkosti v iných 

hĺbkach, bude to možné uskutočniť vytvore-

ním nových otvorov pomocou vŕtania. [5,6] 

Namerané hodnoty % relatívnej vlhkosti budú 

prepočítané pomocou obr. 2 na % hmotnost-

né. 

 

Gravimetrická metóda: 

Táto skúška merania vlhkosti je predpísaná v 

norme  STN EN ISO 12570, resp. STN 73 1316. 

Je to deštruktívna skúška, ktorá prebieha v 

laboratóriu. Pri tejto skúške sa vlhkosť vzorky 

udáva v % hmotnosti vysušenej vzorky. Skúša-

nie prebieha porovnávaním hmotnosti vzorky 

pred vysušením a po vysušení, hmotnostný 

rozdiel je množstvo fyzikálne viazanej vody 

(vlhkosti), ktoré sa vo vzorke pred vysušením 

nachádzalo. Výhodou je presnosť výsledkov. 

Nevýhodou je náročnosť a trvanie skúšky, 

nutnosť vysekávania vzoriek, potrebné labora-

tórne vybavenie a nemožnosť opakovania 

merania zo vzorky. Môže dôjsť k zmene vý-

sledkov, ak by boli vzorky vyhotovované po-

mocou vŕtania (ohrev vzorky) alebo pri ne-

správnej preprave vzorky, kedy by mohlo 

dôjsť k úniku vlhkosti zo vzorky. [8] 

Skúšobné vzorky majú mať objem aspoň 

0,001m3 pri použití kameniva s najväčším 

zrnom do 22 mm  alebo 0,003m3 pri veľkosti 

zŕn kameniva nad 22 mm. Vlhká skúšobná 

vzorka sa odváži. Potom sa vysuší do ustálenej 

hmotnosti pri teplote 110 ± 5 ºC a znova sa 

odváži. Vlhkosť betónu ωm v % hmotnosti je 

daná vzťahom podľa normy STN 73 1316 [8]. 

 

 

kde je  mw hmotnosť skúšobnej vzorky 

 (kg), 

 md hmotnosť vysušenej vzorky 

 (kg), 

 ωm hmotnostná vlhkosť (% 

 hmotnostných).   

 

Metóda merania CM prístrojom: 

Jednou z rozšírených metód je karbidová me-

tóda. Meria sa pomocou CM prístroja, jedno-

duchým meraním vzorky odobranej priamo na 

stavbe pri zabezpečení vysokej presnosti na-

meraných výsledkov. Odobranie vzorky sa 

vyhotoví ručným odsekaním časti betónu, v 

ktorom má byť vlhkosť meraná. Vzorku mož-

no odobrať aj vŕtaním, pri čom ale môže dôjsť 

k skresleniu nameraných výsledkov ohriatím 

vzorky pri vŕtaní a zníženiu vlhkosti v nej. 

Vzorky sa rozdrvia v oceľovej miske, naváži sa 

presné množstvo vzorky. Navážené množstvo 

sa vloží do tlakovej nádoby spolu s ampulkou 

karbidu vápnika, priložia sa aj oceľové guľôčky 

presnej hmotnosti. Tlaková nádoba sa uzavrie 

a po dobu niekoľkých minút sa trasie, ampul-

ka karbidu vápnika sa roztriešti oceľovými 

guľôčkami. Tlak v nádobe začne stúpať na 

základe reakcie vody v skúšanej vzorke a kar-

bidu vápnika. Tento tlak následne stúpa po-

maly a je nutné opakovane triasť s nádobou, 

aby došlo k úplnému premiešaniu a uvoľneniu 

vlhkosti zo vzorky. Vznikajúci tlak sa odčítal na 

manometre, ktorý obsahuje aj stupnice podľa 

množstva vloženej vzorky. Z týchto stupníc 

bola odčítaná výsledná vlhkosť určená touto 

skúškou a to v percentách CM. Tieto percentá 

CM nie sú totožné s percentami hmotnostný-

mi (pri gravimetrickej skúške), preto je nutné 

previesť ich na percentá hmotnostné podľa 

tabuľky 1. [9] 

Porovnanie nameraných hodnôt 

Meranie vyššie opísanými spôsobmi bolo 

vyhotovené na stavbe rodinného domu. Me-

rania prebiehali počas jedného dňa v rôznych 

miestnostiach. V každej miestnosti boli vybra-

né dve miesta merania, na ktorých boli počas 

betonáže uložené trubičky na skúšanie relatív-

nej vlhkosti pomocou vlhkomernej sondy. Na 

oboch miestach boli vyhotovené merania 

pomocou všetkých štyroch metód. Príložným 

vlhkomerom sa v tesnej blízkosti trubičiek 

namerala hodnota vlhkosti trikrát. Vlkhomer-

nou sondou sa merala hodnota presne podľa 

postupu opísanom v ASTM F2170-11.  

Tab. 1: Prepočet zvyškovej vlhkosti v % medzi gravimetriou a karbidovou metódou skúšania 

 Vlhkosť % 

Gravimetrická metóda 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 5,5 5,9 

Karbidová metóda 0,7 1,0 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 
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V tesnej blízkosti zabudovaných trubičiek boli 

odobrané vzorky cementového poteru v celej 

hrúbke poteru. Tieto vzorky sa využili na sta-

novenie vlhkosti v cementovom potere gravi-

metrickou metódou a pomocou CM prístroja. 

Po odobratí boli vzorky uložené do parone-

priepustných vreciek. Vyhotovila sa skúška 

pomocou prístroja CM presne podľa návodu, 

zvyšok odobratých vzoriek bol odvezený do 

laboratórnych priestorov a bola vyhotovená 

gravimetrická skúška v zmysle STN 73 1316. 

Pri nameraných hodnotách príložným vlhko-

merom bol stanovený priemer týchto hodnôt 

na porovnanie s ostatnými spôsobmi merania. 

Výsledky merania sú uvedené v tabuľke 2, 

ktorá uvádza rozdelenie do jednotlivých 

miestností a následne na 2 meracie miesta. V 

tabuľke sú uvedené hodnoty už prepočítané 

na percentá hmotnostné, aby mohli byť po-

rovnané s najpresnejšou z týchto metód – 

gravimetrickou skúškou. Pri príložnom vlhko-

meri sú uvedené len slovné hodnotenia podľa 

návodu, nie je možné presne stanoviť vlhkosť. 

Len popisuje či je betón suchý (0-5), vlhký (6-

9) alebo mokrý (9 a viac), vo všetkých mera-

niach ukázal hodnotenie mokrý.  

 

Záver 

Experiment pozostával zo zrealizovania 6 sond 

na rôznych miestach cementového poteru 

štyrmi rôznymi spôsobmi použiteľnými v sú-

časnosti. Metódy merania boli porovnané na 

základe výsledkov z meraní experimentu. 

Výsledky merania je možné hodnotiť tak, že 

jednotlivé metódy merania majú dostatočnú 

presnosť na určenie vlhkosti betónu. Menej 

presné výsledky preukázal príložný vlhkomer. 

Príložný vlhkomer nedokáže určiť presnú hod-

notu vlhkosti v potere, preukazuje len vlhkosť, 

z ktorej je možné zvážiť ďalšie kroky pri 

pokládke ďalších vrstiev podlahy. Experimen-

tálne overovaný poter nie je možné 

Obr. 3: Meranie vlhkomernou sondou, CM prístrojom a 

príložným vlhkomerom (autor) 

zakrývať podlahovými vrstvami bez rizika 

vzniku poruchy (s prihliadnutím na výsledky 

ostatných skúšok). Hodnoty nameranej vlh-

kosti ostatnými metódami boli síce nižšie ako 

hodnoty vlhkosti namerané gravimetrickou 

skúškou. K týmto odchýlkam mohlo prísť ma-

nipuláciou so vzorkami, únikom časti vlhkosti 

z trubičky sondy a aj prispením ľudského fak-

toru. Pri skúšaní týmito metódami  je preto 

vhodné počítať aj s určitou rezervou. 
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Tab. 2: Porovnanie nameraných hodnôt vlhkosti v cementovom potere rôznymi spôsobmi 

skúšania. Zdroj: Autor 

Vlhkosť cementového poteru (% hmotnostné) Metóda mera-

nia Miestnosť A Miestnosť B Miestnosť C 

Sonda 1 Sonda 2 Sonda 1 Sonda 2 Sonda 1 Sonda 2 

Gravimetrická 

skúška 

5,84 5,22 5,98 6,02 6,23 6,26 

Príložný vlhko-

mer 

mokrý mokrý mokrý mokrý mokrý mokrý 

CM prístroj            5,70 5,25 5,90 6,00 6,20 6,20 

Vlhkomerná 

sonda 

5,50 5,10 5,80 5,80 6,00 6,10 
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Cost analysis of the systems and technologies for finishing works 

Nákladová analýza systémov a technológií pre dokončovacie procesy 

Nové trendy v stavebníctve prinášajú nové 

systémy, inovácie a technológie, ktoré ozna-

čujeme ako efektívne riešenia výstavby prá-

ve pre ich výhody, hlavne skrátenie doby 

výstavby, eliminovanie vlhkosti v realizač-

ných procesoch, adaptácii komplexných sys-

témových riešení a zabezpečením vyššej 

kvality výstavby. Príspevok je zameraný na 

analýzu mokrých (tradičných) a suchých do-

končovacích procesov z hľadiska nákladov. 

Náklady sú často rozhodujúce kritérium 

v stavebných projektoch. Nákladová analýza 

je spracovaná pre rôzne kombinácie 

mokrých a suchých technológií pre dokončo-

vacie procesy určené na realizáciu priečok, 

podláh, omietok a podhľadov. Skúmanie 

nákladov je potrebné pre následné preuká-

zanie potenciálu suchej výstavby. 

Kľúčové slová: 

Stavebníctvo, Dokončovacie práce, Náklady   

 

The new trends in construction bring new 

systems, innovations and technologies, which 

we call effective construction solutions for 

their advantages, mainly shortening con-

struction times, eliminating moisture in the 

implementation processes, adapting complex 

system solutions and ensuring higher quality 

construction. The paper is focused on the 

analysis of wet (traditional) and dry finishing 

works in terms of cost. Costs are often a cru-

cial criterion in building projects. Cost analysis 

is processed for various combinations of wet 

and dry technologies for finishing works de-

signed for the construction of partitions, flo-

ors, plasters and ceilings. Exploration of costs 

is necessary for the subsequent demonstra-

tion of the potential of dry construction.    

Key words: 

Construction, Finishing works, Cost   

 

Aktuálne trendy výstavby   

Udržateľnosť v stavebníctve podporuje vývoj 

materiálov a výrobkov s novými vlastnosťami 

a funkciami, ktorých hlavný cieľ je zlepšiť pa-

rametre výstavby budov. Stavebný trh ponúka 

nielen inovované tradičné postupy 

a technológie ale aj nové systémy 

a technológie suchej modernej výstavby. 

V súčasnosti existuje veľa výhod na prechod 

z mokrej (tradičnej) výstavby k moderným 

systémom a technológiám suchej výstavby. 

Moderné spôsoby výstavby zvyšujú predo-

všetkým produktivitu výroby materiálov 

(komplexné systémové riešenia) a práce. 

Kozlovská a Urbán [1] argumentovali, že mno-

hé z výhod používania moderných systémov 

sú stále neoverené alebo pochybné. Medzi 

nepopierateľné pozitíva patrí čas výstavby, 

zlepšenie kvality, zníženie množstva odpadu, 

zvyšovanie účinnosti prác na stavenisku. 

Z hľadiska nákladov sú moderné systémy o 

niečo drahšie ako tradičné technológie [2]. 

Náklady na moderné systémy sú diskutabilné. 

Jedna skupina vedcov Venables, Barlow, 

Gann, tvrdí, že sú z hľadiska nákladov efektív-

ne a naopak druhá skupina výskumníkov Na-

wi, Lee, Nor [3], Peng, Kadir, Jaafar, Salit, [4] 

tvrdí, že náklady na ich používanie sú vyššie. 

 

Analýza systémov a technológií pre dokončo-

vacie práce 

V súčasnosti stavebný trh ponúka rôzne va-

rianty a možnosti realizácie mokrej alebo 

suchej výstavby v rôznych fázach výstavby. 

Suchá konštrukcia môže byť rozdelená na 

systémy a technológie pre dokončovacie pro-

cesy. Investori sa niekedy nedokážu rozhod-

núť, aký typ výstavby si vyberú a zvolia. Nie-

ktorí investori sú naklonení k mokrej výstav-

be, iní preferujú len suchú konštrukciu alebo 

možnosť kombinovať mokrú a suchú výstav-

bu. Kombinácia suchej a mokrej výstavby 

ponúka množstvo výhod, ale aj technologické 

obmedzenia. Nákladová analýza prináša bliž-

šie informácie o výške nákladov jednotlivých 

systémov a technológií a ich kombinácií.  

Fáza dokončovacích prác je zvyčajne najdlhšia 

v procese výstavby, preto je dôležité vybrať si 

vhodné systémy a technológie konečných 

úprav. Mokré dokončovacie systémy a tech-

nológie zahŕňajú technologické prestávky, čas 

dozrievania a schnutia konštrukcie. Naopak, 

suché systémy a technológie eliminujú tieto 

technologické prestávky a urýchľujú proces 

výstavby. Pre analýzu sú vybrané mokré a 

suché dokončovacie procesy určené na reali-

záciu priečok, podláh, omietok a stropov. 

Kombinácia týchto technológií ovplyvňuje aj 

poradie procesov v rámci zaradenia do výstav-

by.  

 

 

 

Obr. 1: Nákladová analýza kombinácií dokončovacích prác 

(€/m2) 
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Cieľom analýzy je preskúmať najbežnejšie 

používané systémy a technológie z hľadiska 

nákladových parametrov na základe orientač-

ných cien získaných z cenníkovej databázy 

stavebného softvéru CENKROS 4. Analýza 

nákladových parametrov bola spracovaná na 

m2 (Tab. 1).  

 

Výsledok analýzy 

Cieľom príspevku je analýza nákladových pa-

rametrov vytvorených kombinácií z vybraných 

suchých a mokrých dokončovacích procesov 

(Obr. 1). Z nasledujúcich výsledkov vyplýva, že 

najnižšie náklady sú pre kombináciu mokrých 

procesov MMP + MOP + MOS + MPS (model 

M1) 63,75 €/m2. Najvyššie náklady sú pre 

kombináciu zloženú len zo suchých technoló-

gií SMP + SSP + SOS + SPS (model M16) 75,84 

€/m2. Rozdiel medzi najlacnejšou a najdrah-

šou kombináciou je 20%, ale po odstránení 

extrémnej hodnoty je rozdiel v rozmedzí 10%.  

 

 

Záver 

Predmetom analýzy sú systémy a technológie 

mokrej a suchej výstavby pre dokončovacie 

procesy. Nákladová analýza pozostáva zo 

šestnástich modelov, ktoré pozostávajú 

z rôznych kombinácií dokončovacích procesov 

– mokrých alebo suchých technológií priečok, 

podhľadov, omietok stien a podláh. Výsledky 

analýzy nákladov preukazujú rozdiely medzi 

kombináciami vybraných dokončovacích pro-

cesov. Rozdiel medzi najlacnejšou a najdrah-

šou kombináciou je 20%, po odstránení ex-

trémnej hodnoty je rozdiel v rozmedzí 10%. Aj 

keď sú náklady na suché technológie vyššie 

ako náklady na tradičné mokré konštrukčné 

riešenia, v konečnom dôsledku riešenia celej 

stavby môžu prispieť k nižším nákladom na 

obstaranie stavby ale aj jej prevádzku a údrž-

bu počas doby užívania, resp. životnosti.  
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Tab. 1:   Jednotkové náklady vybraných typov dokončovacích prác 

Názov konštrukcie  Skratka  Jednotkové náklady €/m2  

Mokrá murovaná priečka  MMP 22,16 

Suchá montovaná priečka  SMP 25,04 

Mokrá omietka podhľadu  MOP 13,31 

Suchý systém podhľadu  SSP 16,56 

Mokrá omietka stien  MOS 8,90 

Suchá omietka stien  SOS 11,30 

Mokrý podlahový systém  MPS 19,38 

Suchý podlahový systém  SPS 22,94 
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Introduction to Warm Asphalts 

Úvod k nízkoteplotným asfaltom 

Výstavba a údržba ciest má významný dopad 

na tvorbu a ochranu životného prostredia. V 

prípade asfaltových zmesí je tento dopad 

sčasti viazaný na teplotu, ktorá sa pri ich 

výrobe pohybuje v rozmedzí od 155 do 195 

°C (TKP 6). Takú vysokú teplotu je potrebné 

dosiahnuť pre dostatočné vysušenie kameni-

va a zároveň pre úpravu (zníženie) viskozity 

bitúmenu, čo má nepriaznivý dopad na život-

né prostredie. V praxi sa už používajú viaceré 

technológie, ktorými je možné znížiť teploty 

pri výrobe asfaltových zmesí. Základnou 

požiadavkou pre ich uplatnenie je dosiahnu-

tie rovnakej spracovateľnosti a rovnakých 

výsledných parametrov asfaltových zmesí 

ako pri štandardných zmesiach. [7]        

Kľúčové slová: 

Asfaltová zmes, Nízkoteplotná asfaltová zmes, 

Energie, Vlastnosti 

 

The construction of the roads affects the envi-

ronment significantly. In case of the asphalt 

mixtures, this impact is related partly to pro-

duction temperature which varies from 155 to 

195 °C (TKP 6). The temperature shall be 

achieved in order to dry out the aggregate 

and to decrease the bitumen´s viscosity at the 

same time. That affects the environment ad-

versly. In praxis, several technologies, ena-

bling to decrease the tempereature at pro-

duction stage, are used. The essential condi-

tion of their adoption is that the same worka-

bility and performances must be achieved as 

the conventional mixtures have. [7]. 

Key words: 

Asphalt mixture, Warm asphalt mixture, Ener-

gy, Characteristics  

 

Úvod 

Výstavba a údržba ciest má významný dopad 

na tvorbu a ochranu životného prostredia. 

V prípade asfaltových zmesí je tento dopad 

sčasti viazaný na teplotu, ktorá sa pri ich výro-

be pohybuje v rozmedzí od 155 do 195 °C 

(TKP 6). Takú vysokú teplotu je potrebné do-

siahnuť pre dostatočné vysušenie kameniva 

a zároveň pre úpravu (zníženie) viskozity bitú-

menu na 0,2 Pa.s. Tým sa zabezpečí potrebné 

obalenie kameniva asfaltom, požadovaná 

spracovateľnosť zmesi pri ukladaní a hutnení 

a následne aj požadovaná životnosť zmesi 

v konštrukcii vozovky. 

V posledných rokoch môžeme v našich zeme-

pisných šírkach pozorovať nárast priemerných 

teplôt. Následkom tejto skutočnosti musia 

asfaltové zmesi odolávať zvýšeným klimatic-

kým účinkom, čo v konečnom dôsledku vedie 

k zmene ich správania smerom od pružno-

plastického k plastickému. V kombinácii so 

zaťažením ťažkými nákladnými vozidlami tak 

vznikajú v asfaltových vrstvách trvalé defor-

mácie. Na elimináciu týchto negatívnych účin-

kov sa postupne prechádza na gradačne tvrd-

šie typy cestných asfaltov, resp. na polymé-

rom modifikované asfalty. Tieto typy spojív 

však, vzhľadom na svoju viskozitu, vedú 

k zvyšovaniu teplôt pri výrobe asfaltových 

zmesí, čo má nepriaznivý dopad na životné 

prostredie.  

V praxi sa už používajú viaceré technológie, 

ktorými je možné znížiť teploty pri výrobe 

asfaltových zmesí. Základnou požiadavkou pre 

ich uplatnenie je dosiahnutie rovnakej 
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spracovateľnosti a rovnakých výsledných pa-

rametrov asfaltových zmesí ako pri štandard-

ných asfaltových zmesiach. [7] 

 

Prečo sa zaoberať znižovaním teploty 

Zníženie výrobnej teploty asfaltových zmesí 

okrem zníženia nákladov na energie. 

V podmienkach bežnej praxe  obaľovacích 

súprav (t.j. prerušovaná výroba v priebehu 

dňa) sa spotreba energie na jednu tonu asfal-

tovej zmesi pohybuje okolo 300 MJ. Veľmi 

nahrubo je možné odhadnúť úsporu cca 12-15 

MJ na „každých“ 10 °C zníženia teploty zmesi. 

To samozrejme vedie aj k redukcii emisií 

a skleníkových plynov priamo ale i nepriamo, 

napr. pri produkcii a transporte palív. Taktiež 

to umožňuje redukovať výpary TOC, a tým 

zlepšuje pracovné prostredie asfaltérskych 

čiat. Z technického hľadiska umožňuje zväčšiť 

dopravné vzdialenosti alebo „predĺžiť“ staveb-

nú sezónu pri zachovaní pôvodnej teploty 

zmesi, a to znížením už spomínanej viskozity, 

ktorá sa ako optimálna pre zhutňovanie asfal-

tovej zmesi udáva v intervale 2 až 20 Pa.s 

(Obr. 1). 

Obr. 1: Príklad výsledku základných skúšok bitúmenu, a 

nadväznosť na optimálne pracovné teploty asfaltovej zmesi  

[10]  

 

Pred a po 2017 

Do januára 2017 sme na Slovensku síce po-

znali a vyrábali nízkoteplotné asfaltové zmesi, 

no z pohľadu hlavných verejných zákazníkov 

neboli dostatočne identifikované 

a regulované. Vzhľadom k tomu, že spravidla 

pozostávajú z rovnakých zložiek ako bežné 

asfaltové zmesi a musia spĺňať rovnaké krité-

riá po zabudovaní, prihliadalo sa na ne ako na 

obvyklé hutnené asfaltové zmesi (TKP 6). 

TKP 6 z roku 2015 obsahoval označenie NAZ 

(Nízkoteplotná Asfaltová Zmes), nikde ju však 

nedefinoval. V niektorých kapitolách indiko-

val, že dôjde k vydaniu samostatného doku-

mentu venovaného práve tejto problematike. 

Toto medziobdobie sa upravovalo požiadav-

kou na predkladanie objednávateľovi stavby 

technologického predpisu na výrobu, spraco-

vanie a kontrolu NAZ.  

Čo sa týka klimatických podmienok, TKP 6 

upravuje požiadavky. Asfaltové zmesi na zho-

tovenie asfaltových vrstiev sa nesmú ukladať 

za dažďa alebo ak je na podkladovej vrstve 

súvislý vodný film, sneh či zvyšky ľadu. Horná 

podkladová vrstva a ložná vrstva môžu byť 

rozprestierané na mierne zavlhnutý povrch. 

Obrusná vrstva sa môže položiť len na suchý 

povrch ložnej vrstvy. Požiadavky na teploty 

sumarizujeme v tabuľke 1.  

Prvého januára 2017 však vstúpil do platnosti 

nový rezortný predpis Ministerstva Dopravy, 

Výstavby a Regionálneho Rozvoja, TKP 41: 

Nízkoteplotné asfaltové zmesi. TKP 41 de 

facto zozáväzňuje isté požiadavky a novinky. 

Ako principiálna zmena sa nám javí zavedenie 

definície NAZ. Nízkoteplotná asfaltová zmes je 

podľa nej hutnená asfaltová zmes vyrobená a 

spracovaná pri teplote nižšej o 10 °C až 30 °C 

ako štandardná zmes rovnakého zloženia. 

Zníženie teplôt pri výrobe a spracovaní je 

umožnené použitím prísad alebo technológi-

ou výroby (penoasfalt). Výsledné vlastnosti 

NAZ a štandardnej zmesi rovnakého zloženia 

sú si navzájom ekvivalentné. TKP rozlišuje a 

definuje rôzne druhy prísad použiteľných pre 

výrobu NAZ, či už na základe ich mechanizmu 

pôsobenia alebo účinku na vlastnosti spojiva. 

Keďže NAZ je ekologickým ekvivalentom bež-

nej horúcej asfaltovej zmesi, označenie alebo 

špecifikácia NAZ sa v projektovej dokumentá-

cii nevyskytuje. 

Zaujímavosťou je, že sa vyzdvihuje redukcia 

emisie CO2 a teda zvýšená vhodnosť asfalto-

vých úprav do interiérových použití.  

Tab. 1: Požiadavky na TKP 6 na klimatické podmienky pri ukladaní asfaltových zmesí 

Vrstva Teplota vzduchu 

(°C) 

Priemerná teplota vzdu-

chu za 24 h. (°C) 

Podkladná a ložná +3 0 

Podkladná a ložná (PmB) +5 +3 

Obrusná +7 +5 

Obrusná (PmB alebo s hrúbkou < 30 mm) +10 +7 
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V prípade použitia NAZ technológiou penoas-

faltu, je potrebné stanoviť optimálnu teplotu 

pri hutnení zhutňovacím pokusom. Tieto vý-

sledky sa uvedú v skúške typu štandardnej 

zmesi s poznámkou NAZ. 

Ak sa má NAZ použiť na diaľnice alebo rých-

lostné cesty, je potrebné dokladovať aj modul 

tuhosti a odolnosť proti únave (podľa tab. 2 a 

3). V prípade penoasfaltu to môže predstavo-

vať mierny problém z hľadiska logistiky. Peno-

asfalt by sa mal vyrobiť na zariadení, ktoré 

bude reálne používané na jeho výrobu a mal 

by sa priviezť do laboratória, kde by sa mali z 

neho (ešte pri vhodnej teplote) vyrobiť pred-

písaným spôsobom vzorky na neskoršie skúša-

nie tuhosti a odolnosti proti únave. Tu bude-

me čeliť ďalšej výzve, pretože zariadenia na 

tieto skúšky nie sú bežnou súčasťou výbavy 

laboratórií. Ani veľké a silné spoločnosti ne-

majú zriadené väčšie množstvo takýchto labo-

ratórií v regióne, ak vôbec jedno. 

Z hľadiska klimatických podmienok platí, že 

NAZ sa nesmú ukladať v daždi a teploty musia 

vyhovovať požiadavkám uvedeným v tab. 4.  

 

Záver 

V ďalšom pokračovaní cyklu sa už budeme 

venovať priekopníkom technológie výroby 

NAZ na Slovensku, úskaliach výroby, výsled-

kom laboratórnych skúšok a praktickým skú-

senostiam.  
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Tab. 2: Požiadavky TKP 41 na klimatické podmienky pri ukladaní NAZ 

Typ zmesi Minimálna tuhosť 

Smin1) (MPa) 

Maximálna tuhosť 

Smax1) (MPa) 

NAZ AC2), cestné asfalty 5 500 11 000 

NAZ AC2), PmB 4 500 9 000 

1) Stanovené podľa STN EN 12697-26  
2) Platí pre obrusné, ložné aj podkladové vrstvy. 

Tab. 3: Modul tuhosti asfaltových zmesí NAZ (AC)  

Typ zmesi Minimálna odolnosť proti únave Ɛ61) (μS) 

NAZ AC, cestné asfalty 100 

NAZ AC, PmB 160 

1) Stanovené podľa STN EN 12697-24 príloha D štvorbodová metóda 

Tab. 4: Minimálna odolnosť proti únave NAZ (AC) 

Vrstva Teplota vzduchu (°C) Priemerná teplota 

Akákoľvek vrstva z NAZ +7 +5 

NAZ (PmB alebo s hrúbkou < 30 mm) +10 +7 

https://goo.gl/hei8kv
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Poznatky z diagnostiky porúch predpätých mostov z 80-tych rokov v 

Bratislave 

Článok sa venuje problematike diagnostiky 

stavu konštrukcie predpätých mostov, naj-

častejších chýb a porúch, ktoré sa vyskytli na 

viacerých mostných objektoch postavených 

v rokoch 1983 až 1985 v Bratislave. Získané 

poznatky by mali slúžiť pre projektantov, 

zhotoviteľov a správcov mostov na vyvaro-

vanie sa nevhodným technickým a kon-

štrukčným riešeniam.  

Kľúčové slová: 

Diagnostika, Predpäté, Mosty  

 

The article deals with condition diagnostics of 

superstructures and substructures of pre-

stressed bridges and diagnostics of their most 

common defects, which have been found on 

several bridge objects built between 1983 and 

1985 in Bratislava. Findings should be benefi-

cial for structural engineers, builders and for 

the bridge-keepers to prevent inappropriate 

technical solutions. 

 

Key words: 

Diagnostics, Prestressed, Bridges  

 

Úvod 

V rámci diagnostiky predpätých mostov Brati-

slave bolo podrobne prehliadnutých 8 mostov 

celkovej dĺžky približne 1450 metrov, pričom 

sa jednalo o komorové predpäté mosty posta-

vené v rokoch 1983 až 1985. Diagnostika, 

ktorú vykonali pracovníci Katedry betónových 

konštrukcií a mostov, Stavebnej fakulty STU 

(KBKM SvF STU) a Technického a skúšobného 

ústavu stavebného (TSÚS Bratislava), zahŕňa-

la: 

 Klasifikáciu, fotografovanie a zakreslenie 

porúch v súlade s technickým predpisom 

Slovenskej správy ciest. [1] 

 Zakreslenie všetkých trhlín, ktoré by mohli 

byť statického charakteru, resp. ktorých 

šírka je väčšia ako 0,3 mm. 

 Nedeštruktívne skúšky in-situ: pevnosť 

určenú Schmidtovým tvrdomerom, odtr-

hové skúšky, utrazvukové meranie hrúbok 

elementov, meranie elektrického poten-

ciálu (CANIN), meranie krytia výstuže pro-

fometrom, kontrola stavu predpínacej 

výstuže endoskopom. 

 Jadrové odvŕtanie skúšobných vzoriek, na 

ktorých sa stanovila hĺbka karbonatácie (in

-situ), koncentrácia chloridov v povrcho-

vých vrstvách, pevnosť v tlaku, modul 

pružnosti a pórová štruktúra. 

 Zhotovenie vrtov na overenie reálnych 

hrúbok častí komory. 

 Mechanické skúšky betonárskej výstuže 

odobratej z konštrukcie a skúšky predpí-

nacej výstuže nájdenej v komorách mosta 

Nedeštruktívne merania ako pevnosť betónu 

stanovená Schmidtovým tvrdomerom CANIN. 

Meranie krytia výstuže sa vykonali každých 5 

metrov na 5 miestach komory mosta. Celkovo 

na 1450 miestach. Z mostov sa odobralo 95 

vzoriek betónu jadrovými vrtmi priemeru 100 

mm a dĺžky min. 200 mm, ako aj 20 kusov 

betonárskej výstuže. Na mostoch sa vykonalo 

186 odtrhových skúšok.  S takýmto množ-

stvom vzoriek a meraní bolo možné pre každý 

most štatisticky vyhodnotiť pevnostné para-

metre betónu a výstuže. Odskúšala sa tiež 

štyri kusy predpínacej výstuže nájdenej v ko-

morách mosta.  

Trieda betónu hornej stavby stanovená na 

vzorkách z jadrových vrtov, sa pre jednotlivé 

objekty pohybovala od C 30/37 po C 50/60. 

Výrazný rozdiel v pevnostiach betónu pre 

jednotlivé objekty je zrejme zapríčinená fak-

tom, že objekty boli postavené rôznymi firma-

mi v rôznom časovom období. Vysoké hodno-

ty pevností v tlaku, v prípade niektorých ob-

jektov boli dosiahnuté pomerne vysokou dáv-

kou cementu, stanovenou spätnou analýzou 

pri jednom z objektov až na viac ako 600 kg/

m3. Vysoké dávky cementov v betónových 

zámesiach sú uvedené aj v odbornej literatúre 

z obdobia stavby týchto mostov, kde sa uvá-

dza dávka cementu na úrovni 520 kg/m3. 

Namerané moduly pružnosti zodpovedali 

pevnostným triedam betónu.  

Výstuž mostov zodpovedala triede 10425(V) 

podľa ČSN 736206 [2] s priemernou medzou 

klzu 475 MPa. Pevnosť predpínacej výstuže pri 

pretrhnutí bola v priemere 1617 MPa.  

Najčastejšie sa vyskytujúce poruchy na diag-

nostikovaných konštrukciách 

Nedostatočné krytie výstuže. 

Všetky mosty vykazovali nedostatočné krytia 

výstuže. Krytie v niektorých miestach bolo 

projektované na  1 cm, ale v skutočnosti na 

niektorých miestach úplne absentovalo a 

výstuž bola obnažená. Obnažená výstuž sa 

vyskytovala najmä na spodnej strane krídel 

komory a vo vnútri komory v miestach napo-

jenia stien komory na spodnú dosku. Napriek 

tomuto nedostatočnému krytiu v miestach 

kde nedochádzalo k zatekaniu konštrukcie 

výstuž bola len mierne skorodovaná. Výraz-

nejšia korózia postihla len miesta, ktoré zate-

kali (obr. 2), avšak väčšinou sa jednalo len o 

nenosnú, konštrukčnú výstuž.  Zabráneniu 

korózii výstuže, aj napriek minimálnemu kry-

tiu napomohol fakt, že betón nekarbonatoval. 

Na konštrukciii sa namerali len minimálne 

hodnoty karbonatácie (do 2 mm) aj napriek 

tomu, že betón bol vystavený atmosferickým 

vplyvom viac ako 30 rokov. Dôvod tak nízkej 

hodnoty karbonatácie je predmetom výsku-

mu. Jedným z dôvodov tak nízkej karbonatá-

cie môže byť pomerne vysoká dávka cementu 

v použitej zámesi (nad 520 kg/m3) a hutná 

štruktúra betónu s pomerne nízkou permeabi-

litou stanovenou in-situ meraním Torrento-

vým prístrojom (v priemere kT = 0,3.10-16 

m2, miestami pod 0,1.10-16 m2).  

 

Absencia drážky na spodnom povrchu krídel 

komory. 

Dnes už štandardné riešenie (Obr. 1) uvádza-

né aj vo Vzorových listoch VL-04 [3], na týchto 

mostoch ešte použité nebolo. 

Absencia drážky zapríčinila, že voda, ktorá 

presakuje popod rímsy steká po spodnom 

povrchu krídel komory až na steny komory. 

Spolu s vodou sa dostávajú na túto časť kon-

štrukcie aj chloridy.  

Findings from diagnostics of prestressed bridges from the 80th in Brati-

slava 



 37 

Obr. 1:  Detail krídla komory uvádzaný v [3] 

Výstuž v týchto miestach koroduje (obr. 2) a v 

kombinácii s nízkym krytím tak môže byť ži-

votnosť mosta výrazne skrátená.  

Obr. 2:  Zatekanie krídel komory a korózia výstuže  

 

Zatekanie montážnych otvorov v hornej 

doske. 

Väčšina montážnych otvorov v hornej doske, 

ktoré boli dodatočne zabetónované, zateká. 

Montážne otvory slúžili na uľahčenie prístupu 

do komôr mosta a boli dobetónované doda-

točne. Tým že sa použil obyčajný betón s po-

rtlandským cementom došlo k zmrašťovaniu 

tejto dobetonávky a vzniku trhlín. V týchto 

miestach následne vplyvom dynamických 

účinkov dopravy došlo aj k poškodeniu hydroi-

zolácie, čo viedlo k významnému zatekaniu. 

Cez trhliny prenikajú vo vode rozpustené chlo-

ridy z posypovej soli, ktoré spôsobujú viditeľ-

nú koróziu nosnej výstuže na spodnom po-

vrchu hornej dosky (obr. 3).  

Obr. 3: Zatekanie montážnych otvorov v hornej doske, 

vykryštalizovaná posypová soľ a korózia nosnej výstuže 

Korózia v týchto miestach spôsobila úbytok 

prierezovej plochy výstuže o viac ako 50 %. 

Chloridy z posypovej soli vnútri komory kryš-

talizujú. Ďalším problémom týchto miest je 

nedostatočné stykovanie nosnej výstuže na 

spodnom povrchu hornej dosky (priemeru 20 

mm), ktoré je často len niekoľko centimetrov 

a teda takýto styk výstuže sa nedá považovať 

za dostatočný.  (obr. 4). 

Obr. 4: Nedostatočné stykovanie nosnej výstuže v miestach 

montážnych otvorov a jej pokročilá korózia 

 

Obnažené káblové kanáliky 

Dnešné konštrukčné zásady nedovoľujú men-

šiu vzdialenosť medzi káblovými kanálikmi ako 

je priemer káblového kanálika a taktiež defi-

nujú jeho minimálne krytie, ktoré je tiež mini-

málne priemer káblového kanálika. Táto po-

žiadavka má svoje opodstatnenie najmä z 

dôvodu aby sa dala stena komory mosta do-

bre zabetónovať. V diagnostikovaných mos-

toch je na mnohých miestach vidieť obnažené 

káblové kanáliky (obr. 5). Dôvodom je to, že 

sa betón nedostal cez úzke medzery medzi  

samotnými káblovými kanálikmi a taktiež 

medzi káblovým kanálikom a stenou debne-

nia. Tento druh poruchy sa vyskytuje najmä v 

spodnej časti stien komory, v miestach, kde sa 

nevenovala dostatočná pozornosť hutneniu 

betónovej zmesi.  

Obr. 5: Obnažený káblový kanálik v komore mosta 

 

Trhliny pozdĺž káblových kanálikov. 

S betonážou a káblovými kanálikmi súvisí aj 

problematika trhlín pod káblovými kanálikmi. 

Na mnohých miestach diagnostikovaných 

mostov sa na konštrukcii vyskytujú trhliny 

pozdĺž káblových kanálikov, ktoré súvisia s 

plastickým sadaním  a zmrašťovaním tuhnúcej 

betónovej zmesi. Pozdĺž týchto trhlín dochá-

dza na mnohých miestach k transportu vody a 

tak sa môžu agresívne látky ako chloridy dos-

tať pomerne ľahko až k predpínacej výstuži 

(Obr. 6).  

Obr. 6:   Inkrustované trhliny pozdĺž káblového kanálika 

 

Zanedbaná údržba dilatačných záverov. 

Zanedbaná údržba dilatačných záverov vý-

znamne prispieva k zatekaniu nosnej kon-

štrukcie, čím sa urýchľuje jej degradácia (obr. 

7 a obr.8)  

Obr. 7:   Znečistený mostný záver 

Obr. 8:   Zatekanie opory 

 

Otvorené vstupné otvory v spodnej doske 

komory. 

Otvorené poklopy na vstupných otvoroch do 

komory mosta sú príčinou významného zne-

čistenia komôr mosta. V komorách mosta, kde 

poklopy neboli zatvorené sa usídlili holuby, 

ktoré svojimi exkrementami komoru význam-

ne znečisťujú (obr. 9). Tieto exkrementy obsa-

hujú látky agresívne pôsobiace na betón a 

výstuž a sú preto nezanedbateľnou hrozbou 

pre životnosť mostov. 

Obr. 9:   Znečistenie komory exkrementami holubov  
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Obr. 9: Znečistenie komory exkrementami holubov 

 

Nefunkčné odvodnenie komory mosta 

V prípade jedného mosta boli odvodňovacie 

rúrky komory nefunkčné a postupným priesa-

kom vody cez netesné montážne otvory v 

hornej doske došlo k zaplneniu komôr vodou. 

Po navŕtaní steny komory voda vytekala nie-

koľko hodín (obr. 10). Voda v komore mosta 

predstavuje významné priťaženie konštrukcie 

a je preto potrebné riešeniu detailu odvodne-

nia komôr venovať zvýšenú pozornosť.  

Obr. 10: Vytekanie vody z komory mosta po zhotovení 

jadrového vrtu 

 

Vybrané vhodné detaily a riešenia na pred-

metných diagnostikovaných mostoch 

Vrubové kĺby 

Riešenie napojenia nosnej konštrukcie hornej 

stavby na piliere prostredníctvom vrubových 

kĺbov sa ukázalo ako veľmi vhodné. Tieto 

miesta nevykazujú žiadne poruchy a sú plne 

funkčné. 

Obr. 11: Zosilnenie ozubov predpínacími tyčami 

Zosilnenie ozubov predpínacími tyčami 

Problematické miesta ozubov boli dodatočne 

zosilnené predpínacími tyčami, ktorými sa 

zachytili ťahové napätia (obr. 11). Toto zosil-

nenie sa ukázalo ako veľmi účinné. Trhliny, 

ktoré sa v týchto miestach vyskytovali sa sta-

bilizovali a ozuby sú, čo sa statického pôsobe-

nia týka v dobrom stave. Jediným problémom 

je obnažená výstuž a nedostatočná ochrana 

kotiev predpínacích tyčí. 

Obr. 12: Takmer nulová karbonatácia na jadrových vrtoch z 

konštrukcie stanovená roztokom fenolftaleínu 

 

Zloženie betónovej zmesi 

Vysoká dávka cementu a ďalšie parametre 

betónovej zmesi dokázali takmer úplne elimi-

novať karbonatáciu betónu (obr. 12). Táto 

problematika je súčasťou pokračujúceho vý-

skumu. Tak nízka karbonatácia na  betónoch 

bez povrchovej úpravy nebola doteraz na 

mostoch pozorovaná. 

  

Záver 

Poruchy mostov uvádzané v článku boli vybra-

né tak, aby ukázali najhoršie miesta a dôsled-

ky zlého riešenia konštrukčných detailov, 

resp. ich realizácie. Tieto vybrané poruchy 

nereflektujú celkový stav týchto mostov, ktorý 

bol v globále zhodnotený ako uspokojivý. Je 

však zjavné, že ak sa včas ich rekonštrukcia 

nezačne riešiť, ich plánovaná životnosť (100 

rokov) nebude dosiahnutá.   

Uvádzané poruchy majú slúžiť mostárom, ako 

výstraha, aby sa podobné chyby pri návrhu, 

resp. realizácii a údržbe mostov viac neopako-

vali. O životnosti často môžu rozhodnúť nepa-

trné detaily, ktoré sa môžu v čase návrhu, 

resp. realizácii, mosta javiť ako nepodstatné. 

Konštrukčné detaily sú z hľadiska životnosti 

tak isto dôležité ako statické riešenie kon-

štrukcie. Most musí totižto byť spoľahlivý a 

bezpečný nielen v čase uvedenia do prevádz-

ky, ale počas svojej celej plánovanej životnos-

ti. A to sa bez venovania pozornosti kon-

štrukčným detailom a údržby dosiahnuť nedá 

[4].  
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New Standard Governing Concrete Pavements  

Nová norma na cementobetónové kryty 

V roku 2017 sa otvorila odborná diskusia k 

pripravovanej zmene/revízii STN 73 6123. Po 

opakovaných kolách pripomienkovania to 

vyzerá tak, že čoskoro vstúpi do platnosti 

nová norma na cementobetónové (CB) kryty 

vozoviek. V tomto článku predstavujeme 

zásadné rozdiely voči norme z roku 2010 a 

poukazujeme aj na isté sporné ustanovenia, 

ktoré (podľa nás) norma obsahuje.         

Kľúčové slová: 

Cementobetónová vozovka, Betón, Tuhá, 

Vozovka, Norma  

 

In 2017 the professional discussion on up-

coming revision of STN 73 6123 has been 

launched. After several rounds of commen-

ting it seems that, in April 2018, the new stan-

dard governing the concrete pavements (CB) 

will come into force. In this paper we introdu-

ce the essential changes comparing to the 

standard dated to 2010 and we point out also 

some money-saving provisions, which (we are 

convinced) the standard contains.  

Key words: 

Concrete pavement, Concrete, Rigid, Pave-

ment, Standard   

 

Táto norma platí na zhotovovanie a skúšanie 

nevystužených CB krytov vozoviek diaľnic a 

rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy, 

miestnych a účelových ciest, pohybových 

plôch na letiskách a iných dopravných plôch 

kladených finišermi, prípadne iným mechani-

zovaným spôsobom. Máme zato, že vynecha-

ním projektovania/návrhu z taxatívneho vy-

medzenie predmetu normy sa všetky ustano-

venia upravujúce parametre a konštrukčné 

riešenia súvisiace s navrhovaním stávajú indi-

katívnymi. Nejedná sa v tomto prípade o zme-

nu, no nemení to nič na závažnosti. 

V rámci členenia CB krytov CBI – CBIII sa defi-

novalo použitie CBIII krytu pre komunikácie a 

plochy triedy dopravného zaťaženia V a VI. 

V súvislosti s už zmienenými konštrukčnými 

zásadami došlo ku zmene najmenšej hrúbky 

dosky jednovrstvového krytu zo 100 mm na 

180 mm. Zmena nastala aj v najmenšej hrúb-

ke hornej vrstvy dvojvrstvového krytu, a to z 

60 na 50 mm. 

Obr. 2: Parkovisko s krytom CB III 

 

Norma jednoznačne uvádza, že v CB krytoch 

vozoviek sa majú zhotovovať škáry – priečne a 

pozdĺžne, pričom upravuje aj ich vzdialenosti 

a hĺbky. 
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 priečne škáry; realizujú sa vo vzdialenosti 

25 násobku hrúbky dosky, avšak najviac vo 

vzdialenosti 5 m. Najmenšia dĺžka dosky je 

3,0 m. 

 pozdĺžne škáry; nesmú byť umiestnené v 

stope vozidiel a musia byť umiestnené vo 

vzdialenosti minimálne 100 mm od okraja 

vodorovného dopravného značenia. 

Na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I 

a II triedy musia byť priečne škáry vystužené 

klznými tŕňmi a pozdĺžne škáry kotvené kotev-

nými tyčami. Problematickými bývali veľké 

plochy bez jasného/jednoznačného usmerne-

nia dopravy. To sa vo vzťahu ku škáram upra-

vilo nasledovne: „V prípade zhotovovania 

plôch parkovísk a manipulačných plôch nie je 

rozdiel v smerovaní škár, škáry je možné po-

važovať za priečne.“  

Obr. 3: Vkladanie klzných tŕňov  

Kontrakčné škáry (priečne aj pozdĺžne) sa 

zhotovujú v čerstvom alebo zatvrdnutom 

betóne spravidla kolmo na os CB krytu 

(výnimočne šikmo). Najvhodnejšie je rezanie 

škár kotúčovými pílami do zatvrdnutého betó-

nu. Hĺbka rezu v zatvrdnutom betóne pri 

priečnych škárach s klznými tŕňmi sa odporú-

ča 0,30 h až 0,35 násobku hrúbky CB krytu a 

pri pozdĺžnych kotvených škárach 0,35 h až 

0,40 násobku hrúbky CB krytu. 

V norme pribudla časť týkajúca sa otvorov v 

CB krytoch. Táto upravuje spôsob vytvárania 

otvorov, na zásadne kruhové. Účelom je pred-

chádzať koncentrácii napätí a vzniku trhlín v 

rohoch CB krytov pri pravouhlých otvoroch.  

Obr. 4: Ilustračný obrázok - šachta 

Z hľadiska zložiek betónu tiež došlo ku zme-

nám. Napríklad, ako kamenivo sa do CB I a CB 

II krytov bude môcť použiť drobné kamenivo 

ťažené. V rámci kameniva došlo aj k úprave 

maximálneho zrna kameniva na Dmax 11 a Dmax 

8, a to pre horné vrstvy CB krytu vyhotovené-

ho technológiou úpravy povrchu obnaženým 

kamenivom. Tomu sa prispôsobila aj tabuľka s 

medzami zrnitosti kameniva. 

V prípade tzv. geosyntetík na medzivrstvu sa 

zmenila požiadavka na plošnú hmotnosť net-

kanej separačnej geotextílie, ktorá odoláva 

alkalickému prostrediu, a to z intervalu 400-

500 g/m2 na interval 300-500 g/m2, pri dodr-

žaní odporúčanej pevnosti v ťahu 15 kN/m. 

Z hľadiska vlastností betónu je dôležité upria-

miť pozornosť na odporúčané informatívne 

dávkovanie cementu. Keďže norma neupravu-

je výrobu betónu a doslova sa v nej uvádza 

„informatívne hodnoty dávkovaní“, máme 

zato, že zaužívané hodnoty dávok cementu 

370 kg/m3 pre CB I a CB II, resp. 340 kg/m3 pre 

CB III nemusia byť splnené. Naviac, máme 

overené, že úžitkové vlastnosti CB krytov sa 

dajú poľahky dosiahnuť aj s podstatne nižšími 

dávkami cementu bez špeciálnych opatrení.  

Obr. 5: Ilustračný obrázok - betonáreň 

Pre splnenie úžitkových vlastností je okrem 

dávky cementu dôležité aj správne prevzduš-

nenie. Preto sa do normy dostala tabuľka 

upravujúca rozsah prevzdušnenia podľa Dmax. 

Z pohľadu úžitkových (mechanických) vlast-

ností došlo ku zmene v požiadavkách na sta-

novenie a interpretáciu pevnosti v tlaku. Po 

novom sa bude (informatívna) pevnosť v tlaku 

skúšať na zlomkoch trámcov. Pre CB I a CB II 

by mala byť vyššia ako 37 N/mm2 a pre CB III 

by mala byť vyššia ako 30 N/mm2. 

Pre samotné stavebné práce a zhotovenie CB 

krytov došlo tiež k zmenám. Pre dopravu CB III 

s ručným spracovaním sa povolilo použitie 

domiešavačov. Maximálna dopravná vzdiale-

nosť sa upravila tak, že je daná časom medzi 

pridaním zámesovej vody do čerstvého betó-

nu a jeho spracovaním finišerom. Tento čas 

nemá byť pri teplote čerstvého betónu porov-

nateľnej s teplotou v skúške typu (+20±2 °C) 

dlhší ako uvádza skúška typu ohľadne doby 

spracovateľnosti. Každé ďalšie zvýšenie teplo-

ty čerstvého betónu o 10 °C predstavuje skrá-

tenie maximálneho času na prepravu čerstvé-

ho betónu na polovicu. Pri zhutňovaní čer-

stvého betónu finišermi s vnútornou vibráciou 

má byť čerstvý betón spracovaný podľa skúš-

ky typu a stanovenej doby spracovateľnosti.  

Norma pomerne jednoznačne zadefinovala 

obdobie vysokých teplôt a činnosti, ktoré je 

potrebné vykonať. V období vysokých teplôt 

(priemerná denná teplota meraná v tieni, 0,5 

m nad zemou 3 dni za sebou +25 °C, ojedinele 

+30 °C) sa musí pred kladením čerstvého be-

tónu povrch podkladu vlhčiť tak, aby sa zabrá-

nilo odoberaniu vody z čerstvého betónu. 

Počas vlhčenia nesmú vzniknúť na podklade 

kaluže. Vysychaniu podkladu z nestmeleného 

materiálu a vydrolovaniu zŕn z podkladu môže 

zabrániť ochranný postrek, napr. katiónaktív-

nou asfaltovou emulziou. Strate vody z betó-

nu do podložia možno zabezpečiť aj poklád-

kou PE fólie na podklad. Na zníženie erózie 

podkladovej vrstvy stmelenej hydraulickým 

spojivom je možné použiť separačnú geotextí-

liu, s plošnou hmotnosťou 300 g/m2, max. 500 

g/m2 (v tomto prípade sa nemusia robiť v 

podkladovej vrstve vrypy alebo škáry). 

Optimálne podmienky na betónovanie sú pri 

teplote vzduchu v intervale +(5-25) °C, pri 

relatívnej vlhkosti vzduchu nad 70 % a teplot-

nom rozdiele najvyššej a najnižšej dennej 

teploty menšom ako 10 °C. 

Pri teplote vzduchu pod + 5 °C sa nesmie be-

tónovať. Norma upravuje postupy pri teplote 

+30 °C alebo vyššej. Povrch betónu musí byť 

bezprostredne po uložení chránený pred pria-

mym slnečným žiarením. Pri predpovedi poča-

sia ako zrážky, búrky, prehánky, vietor nad 16 

km/h alebo teploty nad +35 °C sa odporúča 

posunúť termín betonáže na vhodnejšie obdo-

bie. Toto má zásadný dopad na praktickú 

stránku realizácie hlavne menších CB krytov 

pre súkromných zákazníkov. Ak zotrvajú na 

pôvodnom termíne realizácie (v nevhodných 

podmienkach) preberajú na seba istú mieru 

zodpovednosti za kvalitu.  

Pre zhotovovanie CB krytu skupiny CB I, CB II a 

CB III treba na rozprestieranie a spracovanie 

betónu použiť finišer. Pri stavbe krytu na ko-

munikáciách a plochách, ktoré nie je možné 

vyhotoviť finišerom (u CB I a CB II pre prípady 

napojenia, koncovania dosiek a zhotovovania 

konštrukcie, kde nie je možné použiť finišer, u 

skupiny CB III  pre plochy a odstavné parkovi-

ská, ktoré nie je možné vyhotoviť finišerom), 

musí zhotoviteľ vypracovať osobitný technolo-

gický postup a predložiť ho na schválenie 

objednávateľovi a projektantovi. Schválený 

alternatívny technologický postup neznamená 

úľavu z úžitkových vlastností betónu CB krytu. 

Naopak, zatvrdnutý betón musí mať kvalitatív- 
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ne parametre podľa tejto normy. 

Norma upravuje aj technológie zhotovenia. 

Jednou z najvýznamnejších úprav je zákaz 

použitia rotačných hladičiek na úpravu po-

vrchu. Napriek tomu, že poznáme kvalitne 

realizované CB kryty s úspešným použitím 

rotačných hladičiek, vo väčšine prípadov ich 

nasadenie dramaticky zhoršuje trvanlivosť CB 

krytov. 

Norma ponecháva „referenčný úsek“ so všet-

kými zásadami a princípmi a dopĺňa ho o zho-

tovenie CB krytov skupiny III. Pre ručné spra-

covanie CB III sa odporúča zabezpečiť refe-

renčný úsek na stavbe alebo napr. z inej stav-

by min. o výmere 100 m2. 

Posledné zmeny sa týkajú kontroly kvality. V 

oblasti kontroly vstupných surovín výroby 

betónu sa sprísnila požiadavka na kontrolu 

pevnosti a doby tuhnutia cementu v prípade 

CB III z pôvodných 1/2000 m3 na 1/1200 m3. 

Zjednotila sa tým početnosť pre všetky skupi-

ny CB krytov. Plánované skúšky zatvrdnutého 

betónu sa upravujú nasledovne: 

 Pevnosť v ťahu pri ohybe pre CB I a CB II sa 

bude skúšať 1 x z 300 m3, avšak maximál-

ne 2 skúšky za deň.  

 Pevnosť v priečnom ťahu pre CB I a CB II 

sa bude skúšať 1 x z 300 m3, avšak maxi-

málne 2 skúšky za deň. 

 Odolnosť proti pôsobeniu vody a chemic-

kých rozmrazovacích látok sa bude skúšať 

pre všetky skupiny CB krytov 1 x z 2000 

m3, avšak najmenej 1 skúška za 3 mesiace. 

Na hotovom CB kryte sa robia merania prieč-

nej a pozdĺžnej nerovnosti povrchu podľa STN 

EN 13036-7, odchýlok od projektovaných 

výšok a skúšky na vývrtoch z hotovej vrstvy. 

Na vývrtoch sa stanovuje: 

 hrúbka CB krytu; 

 pevnosť betónu v priečnom ťahu; 

 objemová hmotnosť betónu; 

 odolnosť povrchu proti pôsobeniu vody a 

chemických rozmrazovacích látok. 

Priečne nerovnosti sa merajú v profiloch po 

100 m latou dĺžky 3 m, pričom najväčšia prí-

pustná hodnota nerovnosti povrchu je: 

 na krytoch CB I 4 mm; 

 na krytoch CB II a CB III 6 mm; 

 na krytoch CB II a CB III 10 mm v prí-

pade manipulačných a parkoviskových 

plôch. 

Na všesmerných CB krytoch skupiny CB III 

realizovaných ručne platí priečna tolerancia 

nerovnosti aj pre pozdĺžny smer. 

V prípade skúšok na vývrtoch sa upravila po-

čet vývrtov pre CB I a CB II na 1 / 1000 m2 a 

pre CB III na 3 / 10000 m2. Avšak pre kontrolu 

hrúbky musia byť odobraté najmenej tri vývr-

ty a z každej ďalšej začatej plochy do 1 000 m2 

sa musí odobrať ďalší dopĺňajúci vývrt. Zna-

mená to, že pre všetky plochy CB krytu skupi-

ny III do 10000 m2 budú postačovať na kon-

trolu hrúbky 3 vývrty – rovnako pre plochu 

900 m2 ako aj pre plochy 9000 m2, ak medzi 

zákazníkom a zhotoviteľom nedôjde k inej 

dohode.  

Novinkou je aj informatívna príloha A, ktorá 

upravuje konštrukčné riešenie koncových 

častí CB dosiek so zohľadnením teplotných 

dĺžkových zmien.  

 

Záver 

Norma ako celok zohľadňuje najaktuálnejšie 

teoretické poznatky, praktické skúsenosti a 

koncepčne rieši realizáciu CB krytov. Reflektu-

je skúsenosti s CB krytmi na Slovensku i v 

zahraničí a potreby aj okrajové podmienky 

stavebného trhu so zohľadnením princípov 

udržateľnej výstavby. Treba však objektívne 

povedať aj to, že v niektorých otázkach/

témach umožňuje dvojaký výklad. V prípade 

útlmu stavebníctva keď budeme opäť svedka-

mi prílišného tlaku na zadržiavanie peňazí za 

nekvalitu (ako to bolo v rokoch 2009-2012) sa 

nám to môže vypomstiť. 
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Practical Aspects of Execution of Concrete Pavements  

Praktické zhotovovanie cementobetónových krytov  

V nadväznosti na revíziu normy STN 73 6123 

sme sa rozhodli spracovať článok venovaný 

praktickým aspektom realizácie cementobe-

tónových (CB) krytov vozoviek - Počnúc výro-

bou betónu, cez transport, ukladanie, zhut-

ňovanie a až po ošetrovanie.          

Kľúčové slová: 

Cementobetónová vozovka, Betón, Tuhá, 

Vozovka, Zhotovenie, Stroje   

 

Refering to the revision of STN 73 6123, we 

decided to write an article dedicated to 

practical aspects of execution of the concrete 

pavements (CB) – starting with production of 

concrete, throught transport, laying, com-

pacting and curing.  

Key words: 

Concrete pavement, Concrete, Rigid, Pave-

ment, Execution, Machinery    

 

Výroba betónu 

Pri kladení betónu rôznych tried na spodnú a 

hornú vrstvu CB krytu treba zriadiť v dispozič-

nej vzdialenosti betonáreň s dvoma miešacími 

jadrami (na zabezpečenie kontinuálnej spotre-

by betónu). Okrem toho je prinajmenšom 

vhodné mať zazmluvnenú záložnú betonáreň. 

S ohľadom na rozsah výroby betónu 

a minimalizovanie transportov je vhodné zria-

ďovať betonárne v bezprostrednej vzdialenos-

ti budovaných úsekov diaľnic a rýchlostných 

ciest. 

Miešačky musia zaistiť dokonalé premiešanie 

a homogenizáciu a svojím výkonom zaručiť 

plynulú prevádzku finišera pri jeho optimálnej 

rýchlosti postupu pri kladení a zhutňovaní 

čerstvého betónu, cca 180-240 m3/h. Na kon-

trolu dodržiavania potrebného času miešania 

a rovnomernej konzistencie betónovu musia 

byť betonárne na výrobu betónu pre vozovky 

skupín CB I a CB II vybavené konzistometrom 

alebo iným podobným prístrojom s registrač-

ným zariadením. Kontrolné zariadenie sa od-

porúča používať aj pri výrobe betónu na kryty 

ostatných skupín vozoviek. Dávkované množ-

stvo vody je regulované tak, aby sa dosiahla 

rovnomerná konzistencia čerstvého betónu. 

Zložky čerstvého betónu sa dávkujú takto: 

 cement vždy hmotnostne (teplota cemen-

tu môže byť najviac + 60 °C), 

 voda hmotnostne alebo objemovo, 

 kamenivo vždy hmotnostne, 

 tekuté prísady objemovo alebo hmotnost-

ne, 

 práškové prísady vždy hmotnostne, 

 v prípade použitia niekoľkých druhov prí-

sad sa dávkujú tak, ako sa to predpíše v 

skúške typu, 

 prímesi objemovo alebo hmotnostne. 

Presnosť dávkovacích zariadení a dávkovanie 

jednotlivých zložiek čerstvého betónu sa riadi 

podľa STN EN 206+A1.  

Obr. 2: Výrobňa čerstvého betónu 

 

Doprava betónu 

Doprava betónu z výrobne do miesta spotreby 

sa spravidla uskutočňuje nákladnými automo-

bilmi so sklápacou oceľovou korbou (čistou 

a vodotesnou), a to s ohľadom na konzisten-

ciu betónu. Pre ručne spracovávané CB III 

kryty sa môžu používať aj autodomiešavače. 

Prísun čerstvého betónu k finišeru sa musí 

zabezpečiť tak, aby umožňoval jeho plynulý 

a rovnomerný chod. Na zaistenie plynulosti 

betónovania je nevyhnutné mať k dispozícii 

nákladné vozidlá, ktorých počet je odvodený z 

času pracovného cyklu zväčšeného o 20 %. 

Kapacita sklápacích korieb zohľadňuje vrstvu 

vozovky (spodná alebo horná) a ich vzájomné 

pomery, dopravné vzdialenosti a rýchlosť 

pokládky. Zohľadňovať môže aj iné obmedze-

nia, napríklad svetlú výšku v tunelovej rúre.  

Jednotnú maximálnu dopravnú vzdialenosť 

definovať nemôžeme. Ovplyvňuje ju zloženie 

betónu – niekedy až dramaticky. Je daná ča-

som medzi pridaním zámesovej vody do čer-

stvého betónu a jeho spracovaním finišerom. 

Tento čas nemá byť pri teplote čerstvého 

betónu porovnateľnej s teplotou v skúške 

typu (+20±2 °C) dlhší ako uvádza skúška typu 

ohľadne doby spracovateľnosti (bežne 60 

minút a viac). Každé ďalšie zvýšenie teploty 

čerstvého betónu o 10 °C predstavuje skráte-

nie maximálneho času na prepravu čerstvého 

betónu na polovicu. Pri zhutňovaní čerstvého 

betónu finišermi s vnútornou vibráciou má 

byť čerstvý betón spracovaný podľa skúšky 

typu a stanovenej doby spracovateľnosti. 

Čerstvý betón sa musí až do spracovania chrá-

niť pred vysychaním, ako aj pred vodnými 

zrážkami. 

 

Ukladanie  

Pri zhotovovaní CB krytu skupiny CB I, CB II a 

CB III treba na rozprestieranie a spracovanie 

betónu použiť finišer. Pri stavbe krytu na ko-

munikáciách a plochách, ktoré nie je možné 

vyhotoviť finišerom 
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(u CB I a CB II pre prípady napojenia, koncova-

nia dosiek a zhotovovania konštrukcie, kde nie 

je možné použiť finišer, u skupiny CB III pre 

plochy a odstavné parkoviská, ktoré nie je 

možné vyhotoviť finišerom), musí zhotoviteľ 

vypracovať osobitný technologický postup a 

predložiť ho na schválenie objednávateľovi a 

projektantovi. 

Štandardný postup pri rozprestieraní a spra-

covaní betónu je taký, kedy nákladné vozidlá 

so sklopnou korbou vyklápajú čerstvý betón 

čelne pred finišer, alebo medzi bočnice po 

celej šírke betónovaného pásu. Čerstvý betón 

sa má vyklápať postupne na niekoľko kôp, aby 

nedochádzalo k nadmernému predhutneniu a 

vytvoril sa väčší manipulačný priestor pre 

rozhrňovač pred finišerom. Ak nie je možné z 

technologických dôvodov vyklápať čerstvý 

betón priamo pred finišer, dopravuje sa čer-

stvý betón pred finišer pomocou podávača s 

rozdeľovacím dopravníkom, ktorý umožňuje 

rovnomerné rozprestretie čerstvého betónu 

po celej šírke betónovaného pásu. Pri stavbe 

CB krytov na cestách II. a III. triedy a na účelo-

vých komunikáciách, kde by bolo použitie 

finišera neefektívne, môže sa použiť aj iný 

postup spracovania s podmienkou, že sa do-

siahnu a preukážu vlastnosti zatvrdnutého 

betónu podľa tejto normy. 

Základ finišera tvorí rám, ktorý sa pohybuje 

po krajniciach a na ňom sú uložené pracovné 

orgány, ktoré bývajú obyčajne riadené progra-

movo s digitálnymi výstupmi. Podľa počtu 

kladených vrstiev rozoznávame dva typy fini-

šerov, na kladenie jednovrstvového alebo 

dvojvrstvového krytu. Čerstvý betón hornej 

vrstvy CB krytu musí byť zhutnený najneskôr 

pokiaľ je ešte čerstvý tak, aby sa nevytvoril 

tzv. studený spoj na rozhraní so spodnou 

vrstvou. Pracovná šírka finišera je až 16 m a 

hrúbka zhutňovanej vrstvy je až 60 cm. Kon-

štrukcia finišera je riešená tak, aby položenie 

krytu vozovky bolo realizované len jedným 

prejazdom. [4] 

Obr. 3: Rozhŕňanie čerstvého betónu  

Rozhrňovač rozhŕňa betón na požadovanú 

šírku krytu vozovky. Pozostáva z rámu, ktorý 

sa pohybuje po bočniciach pred finišérom a z 

pracovného orgánu, ktorý zabezpečuje rozhŕ-

ňanie zmesi. Podľa princípu pracovného orgá-

nu rozhrňovače môžu byť [4]: 

 Radlicové, betónová zmes sa rozhŕňa 

priečne pohyblivou otočnou radlicou. 

Vhodné sú pre menej plastické betónové 

zmesi; 

 Závitovkové, pracovný orgán tvorí jedna 

alebo dve závitovky. Vhodné sú pre plas-

tické až tekuté zmesi; 

 Korbové, pracovný orgán tvorí zásobník 

(korba), ktorý sa pohybuje kolmo na po-

zdĺžnu os vozovky a ktorý rozhŕňa zmes 

svojou spodnou hranou. Používajú sa pri 

dovoze zmesi z boku; 

 Lopatkové, pracovný orgán tvorí priečne 

uložený hriadeľ s lopatkami, ktoré sa otá-

čajú voľne okolo svojej osi; 

 S vibračnou kladinou, pracovný orgán je 

trám, ktorý kmitá s malou amplitúdou a 

frekvenciou kolmo na pozdĺžnu os vozov-

ky. 

Rozhrňovačom rozprestretá zmes je zrovnaná, 

zhutnená a uhladená do požadovanej roviny 

(prípustná odchýlka: ±5 mm) finišerom s klz-

nými bočnicami, ktorý má dva až štyri pracov-

né orgány: 

 zhutňovací trám, vibračný alebo pechova-

cí, s frekvenciou vibrácie 50 Hz, obyčajne 

uložený kolmo na os vozovky, 

 hladiaci trám, s frekvenciou až 130 Hz, čo 

zlepšuje zhutnenie, kvalitu a vzhľad po-

vrchu, 

 hladiacu lištu. 

Obr. 4: Podávač čerstvého betónu (horná vrstva krytu)  

 

Obr. 5: Schémy práce finišera pri jednovrstvovom 

a dvojvrstvovom kryte  

Stroje na úpravu povrchu CB krytu sú samo-

hybné stroj na pásovom alebo kolesovom 

podvozku, ktoré sú nasadzované pri kladení 

betónových vozoviek za finišer s posuvným 

debnením. Spravidla sú vybavené samočin-

ným postrekovacím a hladiacim zariadením.  

Obr. 6: Aplikácia ochranného/ošetrovacieho postreku  

Obr. 7: Ťahaný rám vytvárajúci tzv. metličkovú úpravu 

povrchu krytu  

Obr. 8: Tvorba krytu s obnaženým kamenivom 

V prípade tzv. CB krytu s obnaženým kameni-

vom sa po zahladení povrchu a aplikovaní 

ošetrovacieho nástreku (prípadne 

s regulátorom rýchlosti tuhnutia) s odstupom 

času umožní pojazd CB krytu mechanizmom 

s kefou/ na horizontálnom hriadeli, ktorou sa 

odstráni nezatvrdnutý cementový tmel 

z povrchu CB krytu. Získava sa tak drsnejší 

povrch CB krytu s hlbšou makrotextúrou.  
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Súprava na ukladanie CB krytu vozovky teda 

obvykle pozostáva z: 

 rozhrňovača betónovej zmesi, 

 finišera na úpravu povrchu s klznými boč-

nicami, 

 stroja na úpravu povrchu CB krytu vozov-

ky, 

 prípadne ďalšieho stroja na konečnú úpra-

vu krytu (napr. mechanickým zdrsňova-

ním) 

Pri vhodnej receptúre betónu možno betón 

krytu vozovky rozprestierať aj finišermi iného 

typu. Vyžaduje si to však adaptovať technoló-

giu zhutňovania a úpravy povrchu CB krytu. 

 

Ďalšie procesy prebiehajúce v rámci uklada-

nia 

Počas ukladania jednej alebo dvoch vrstiev 

betónu CB krytu súčasne prebiehajú aj ďalšie 

procesy. Betón CB krytu sa po rozhrnutí zhut-

ňuje. Súčasne sa vystužujú kontrakčné/

priečne škáry a vkladajú sa kotvy do pozdĺž-

nych škár. 

Čerstvý betón sa zhutňuje strojovo. Zhutňova-

cie segmenty umiestnené na základnom ráme 

musia pôsobiť rovnomerne po celej šírke be-

tónovaného pásu a tak, aby bol betón spraco-

vaný po celej hrúbke. Podľa počtu vrstiev CB 

krytu sa používa aj príslušný počet rámov so 

zhutňovacími segmentami. 

Obr. 9: Vystuženie priečnych škár 

Použitie klzných tŕňov v priečnych škárach a 

kotvenie pozdĺžnych škár v kryte treba robiť 

na vozovkách so skupinou CB krytu I a II, pri-

čom pri skupinách CB III sa odporúča použiť 

tŕne. Vystuženie priečnych škár klznými tŕňmi 

sa požaduje všade tam, kde je možné očaká-

vať väčšie vertikálne pohyby dosiek (na vyso-

kých násypoch, v zárezoch, pri väčších sklo-

noch nivelety). Kotvenie pozdĺžnych škár sa 

odporúča na zamedzenie rozstupu susedných 

dosiek. Na letiskových plochách príp. parko-

viskách logistických centier apod. Sa obvykle 

požaduje použitie kotiev len na okrajových 

častiach plôch. Klzné oceľové tŕne musia byť 

uložené v strede hrúbky dosky v jednej rovine, 

rovnobežne s povrchom vozovky a kolmo na 

škáru. Kotevné tyče sa umiestňujú v priamych 

úsekoch kolmo na pozdĺžne škáry, najmenej 

tri kotvy na dosku.  

Obr. 10: Vystuženie pozdĺžnych škár 

Vystuženie možno vykonať predprípravou 

výstuže do montážnych košov a ich fixovaním 

na danej pozícii pred finišerom. Druhou mož-

nosťou je zavibrovávanie do rozhrnutého 

a zhutneného betónu, a to automatizovane 

v prípade klzných tŕňov a manuálne v prípade 

kotiev. Metóda sa uplatňuje najmä pri dvoj-

vrstvových CB krytoch. Horný kryt vozovky 

spoľahlivo vyrovná lokálne priehlbne po vlože-

ných prvkoch.  

Na úpravu povrchu krytov skupiny CB I sa 

musí finišer vybaviť prídavnou hladiacou liš-

tou, oscilujúcou pri dokončovanej úprave v 

pozdĺžnom a priečnom smere. Po položení CB 

krytu, kým je betón v čerstvom stave, sa vyko-

náva protišmyková úprava povrchu  

Obr. 11: Vystužovanie škár vo fixovaných armokošoch 

technológiou obnaženého kameniva, priečnou 

striážou, vlečenou jutou, silonovými alebo 

oceľovými kefami. Povrch krytu vozovky musí 

byť homogénny v celej šírke a dĺžke a spĺnať 

požadovanú drsnosť vyjadrenú hĺbkou makro-

textúry. Na úpravu povrchu pomocou jutové-

ho závesu sa môže použiť pás juty s hmotnos-

ťou najmenej 300 g/m2, ktorý je dlhý najme-

nej 2 m alebo iný vhodný spôsob určený v 

technickej dokumentácii. Jutu je potrebné 

pravidelne čistiť. Na diaľniciach a rýchlostných 

cestách sa odporúča úprava povrchu techno-

lógiou obnaženého kameniva.  

Obr. 12: Vystužovanie klznými tŕňmi automatizovane  

Obr. 13: Vystužovanie pozdĺžnych škár kotvami – ručným 

zavibrovaním 

Obr. 14: Aplikácia ochranného/ošetrovacieho postreku 

CB kryt vozovky sa musí hneď po dohotovení 

chrániť proti rýchlemu odparovaniu vody. 

Betón sa proti rýchlemu odparovaniu vody 

môže chrániť ochranným postrekom parotes-

nými látkami, prikrytím fóliami a podobne.  
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Spôsob ochrany proti odparovaniu vody musí 

byť primeraný daným klimatickým podmien-

kam. Pokiaľ sa použijú rohože, minimálne 

počas prvých troch dní od ich položenia sa 

musia udržiavať vo vlhkom stave. Pri očakáva-

nom rýchlom ochladení vzduchu je nevyhnut-

né čerstvý betón chrániť najmenej do doby 

narezania škár tepelnoizolačnými rohožami. 

 

Rezanie škár 

V CB krytoch rozlišujeme kontrakčné 

a pracovné škáry. Pracovné škáry slúžia na 

prerušenie betonáže. Kontrakčné škáry slúžia 

na preddefinovanie miesta uvoľnenia napätí 

zo zmrašťovania alebo termálnej kontrakcie 

betónu. Vhodný čas rezania škár je potrebné 

voliť tak, aby sa predišlo vzniku nesúmerných 

zmrašťovacích trhlín. Možno to overiť skúšob-

ným rezom. Pri rezaní sa nesmú poškodzovať 

hrany škár vytrhávaním zŕn kameniva. 

Priečne kontrakčné škáry v rozsahu denného 

úseku betonáže sa majú rezať v čase, keď je 

zhotovený cementobetónový kryt v dôsledku 

hydraulického a teplotného napätia predpätý. 

Priečne kontrakčné škáry sa odporúča rezať 

postupne. V prípade rýchleho poklesu relatív-

nej vlhkosti vzduchu alebo pri neočakávanom 

výpadku rezacích strojov sa môže najprv rezať 

každá tretia škára a dodatočne (ale v čo naj-

kratšom čase) medziľahlé škáry. Pozdĺžne 

škáry sa musia rezať najneskôr 48 h po dokon-

čení rezania priečnych škár na úseku v urči-

tom dni. 

Na rezanie škár v cementobetónovom kryte 

skupín CB I, CB II a CB III sa obvykle použijú 

kotúčové píly s reznými kotúčmi s hrúbkou 

najviac 4 mm. Hĺbka rezu sa odporúča pre 

priečne škáry s klznými tŕňmi 1/3 hB, pre po-

zdĺžne škáry s kotvami 1/2,5 hB. Na vyplnenie 

škár sa odporúča urobiť ich rozšírenie v hornej 

časti na 8 mm až 10 mm, pozdĺžnych škár na 6 

mm až 8 mm, a to do hĺbky najmenej 1,5-

násobku šírky škáry. 

Obr. 15: Rezanie škár  

Ihneď po prerezaní škáry na požadovanú hĺb-

ku sa musí rezný kal zo škáry bez zvyšku od-

strániť. Po vyčistení sa škáry predtesnia vhod-

ným profilom. 

Výplň škár sa môže robiť: 

 zálievkou, 

 tmelom, 

 pružnými tvarovanými vložkami. 

Rôzne povrchové úpravy, technológie ošetro-

vania CB krytov a úpravy škár ovplyvňujú bez-

pečnosť a trvanlivosť. Bude sa im preto veno-

vať pokračovanie tohto článku v niektorom 

z nasledujúcich vydaní časopisu.  
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