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Vážení čitatelia, 

V tomto roku Vám prinesieme opäť dve vyda-

nia Buildustry. Prvé sa Vám už dostalo na 

monitor. Tesne pred prázdninami, tesne pred 

oddychom. Opäť je polovica roka za nami. 

Opäť môžeme hodnotiť polčas... Každý sám za 

seba. Každý voči svojim očakávaniam, plánom 

a túžbam. 

Pre nás bol prvý polrok pomerne turbulentný, 

ťažko plánovateľný. Prekvapila nás intenzita 

dopytu, časová nadväznosť, jeho pôvod 

a charakter a v neposlednom rade i miera 

konverzie (a jej ďalšie aspekty). Z viacerých 

prípadov vyplynuli ponaučenia nielen pre nás, 

ale hlavne pre širokú odbornú i laickú verej-

nosť. Postupne Vám ich budeme anonymizo-

vane približovať v našich článkoch, či už 

v Buildustry alebo priamo v blogu. 

Čo sa tematického zamerania júnového a 

decembrového čísla týka, radi by sme ich mali 

vyvážené najmä z hľadiska rozdelenia medzi 

a pozemné a inžinierske stavby. Ak sa nevy-

skytnú závažné okolnosti alebo ukončovanie 

výskumných projektov jednostranne zamera-

ných, ktorých výstupy by mali byť publikované 

ešte v tomto roku, budeme sa snažiť napĺňať 

stále rubriky rovnomerne. 

Preto vás vyzývam už teraz, čitatelia a autori 

naši... Ak si nájdete počas leta alebo jesene 

čas, napíšte články na témy, o ktorých sme sa 

mnohokrát i osobne rozprávali a pošlite nám 

ich do redakcie. Vaše poznatky a skúsenosti si 

istotne nájdu čitateľské publikum. Uvedomu-

jem si, že takéto výzvy ku aktivite počas dovo-

lenkového obdobia môžu pôsobiť až naivne, 

a preto vám prajem oddychové prázdniny, 

pekné dovolenky bohaté na zážitky a radostné 

spomienky a šťastné návraty domov...   

 

 

Peter Briatka 

Editoriál  

Editorial 
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New Non-Residential Buildings shall be Equipped with Charging Station 

for Electric Vehicles 

Nové nebytové budovy budú musieť mať nabíjaciu stanicu pre elektro-

mobily 

K elektrifikácii osobnej dopravy sa pomaly 

blížime. Okrem pomerne obmedzeného do-

jazdu narážame však na nedostatočnú infra-

štruktúru. K riešeniu infraštruktúry má pri-

spieť nový zákon o energetickej hospodár-

nosti budov, ktorý schválila vláda SR. 

Kľúčové slová: 

Elektromobil, Infraštruktúra, Budova, Nabíja-

cia stanica, Zákon     

 

We are on a way of elecrification of individual 

transportation. However, besides of rather 

limited reach, we face to insufficient infras-

tructure. To solve this instrastructure, also 

new Act on Energy Efficiency of the Buildings, 

which has been passed through Government, 

should contribute.    

Key words: 

Electric vehicle, Infrastructure, Building, Char-

ging station, Law    

 

Nové a významne obnovované existujúce 

nebytové budovy s viac ako desiatimi parko-

vacími miestami budú musieť mať v rámci 

podpory elektromobility najmenej jednu nabí-

jaciu stanicu elektrických vozidiel. Zároveň by 

mali byť vybavené infraštruktúrou vedenia, 

najmä rozvodmi pre elektrické káble aspoň na 

jednom z piatich miest na parkovanie pre 

neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elek-

tromobily. Vyplýva to z návrhu novelizácie 

zákona o energetickej hospodárnosti budov, 

ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy a vý-

stavby SR a včera ho schválila vláda SR. 

Infraštruktúru pre zriadenie nabíjacej stanice 

v budúcnosti budú musieť mať aj nové a vý-

znamne obnovované bytové domy s parkovis-

kom pre viac než desať áut. Každá nebytová 

budova s vyše 20 parkovacími miestami bude 

musieť mať minimálne jednu nabíjačku elek-

trických automobilov od 1. januára 2025. 

Novela prevezme smernicu Európskeho parla-

mentu a Rady EÚ z 30. mája 2018, ktorou sa 

menia smernice o energetickej hospodárnosti 

budov a o energetickej efektívnosti. Spresňuje 

tiež definíciu technického systému budovy a 

zavádza novú definíciu systému automatizácie 

a riadenia budovy. Zmeny by po schválení 

v parlamente mali nadobudnúť účinnosť 10. 

marca 2020. „Cieľom právnej úpravy je pod-

poriť energetickú hospodárnosť budov 

a nákladovo efektívnu obnovu súčasného 

fondu budov vzhľadom na dlhodobý cieľ v 

oblasti dekarbonizácie (zníženie emisií sklení-

kových plynov) a zavádzanie inteligentných 

technických systémov, ako aj automatizácie a 

riadenia budov,“ informoval rezort dopravy a 

výstavby. „Taktiež podporiť elektromobilitu 

zavedením požiadavky inštalácie nabíjacích 

staníc a infraštruktúry vedenia s cieľom umož-

niť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pri 

výstavbe nových budov alebo obnove existu-

júcich budov,“ uviedlo ministerstvo. Požiadav-

ky na nové a významne obnovované nebytové 

budovy sa podľa novely nebudú vzťahovať na 

budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povo-

lenie alebo o povolenie zmeny stavby bude 

podaná do 10. marca 2021. Nebude sa to 

týkať ani tých významne obnovovaných bu-

dov, ak náklady na nabíjacie stanice a infra-

štruktúru vedenia presiahnu 7 percent celko-

vých nákladov na významnú obnovu budovy. 

Ministerstvo dopravy a výstavby predpokladá 

náklady zhruba 4-tisíc eur na inštaláciu jednej 

nabíjacej stanice s výkonom od 3,5 kilowattu 

do 22 kW. „Inštalácia nabíjacej stanice s vyš-

ším výkonom a časom nabíjania kratším ako 

jedna hodina sa v budovách nepredpokladá. 

Elektromobil možno pripojiť aj na bežnú zá-

suvku, 230 V alebo 400 V, prostredníctvom 

špecifického adaptéra, ktorý sa dodáva spolu 

s vozidlom, čo by sa mohlo tiež považovať za 

splnenie povinnosti súvisiacej a elektromobili-

tou v budovách,“ priblížil rezort dopravy. Ná-

klady spojené s prípravou infraštruktúry vede-

nia pre neskoršiu inštaláciu nabíjacej stanice 

sú podľa ministerstva zanedbateľné oproti 

nákladom na výstavbu novej či na významnú 

obnovu existujúcej budovy. 

Text a obrázky boli prevzaté z [1] s minimálny-

mi zásahmi.  

Literatúra: 

[1] Stavebné noviny, Číslo 104 / Streda 5. jún 2019.  

 

Autori: 

 Ing. Roman Briatka, B a B real, s.r.o., Nitrianske Rudno  

Zaradenie článku: 

 Odborný 
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The Companies which Intend to Rehabilitate Building may get a Substan-

tial Subsidy 

Spoločnosti, ktoré plánujú obnovu svojej budovy môžu získať význam-

nú dotáciu 

Od Slovenskej inovačnej a energetickej agen-

túry (SIEA) môžu firmy získať z eurofondov 

desiatky miliónov eur. Agentúra je spro-

stredkovateľským orgánom pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia. 

Kľúčové slová: 

Obnova budovy, Audit, Dotácia, Energetická 

efektívnosť     

 

The companies may get tens of milions euro 

through Eurofunds from Slovak Innovation & 

Energy Agency (SIEA). The agency is an inter-

mediary institution for Opperational Program 

„Quality of the Environment“. 

Key words: 

Rehabilitation of the building, Audit, Subsidy, 

Energy efficiency      

 

Podniky na Slovensku môžu predkladať žia-

dosti o nenávratné finančné príspevky zame-

rané na zníženie energetickej náročnosti a 

zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov 

energií (OZE). Podmienkou je mať vypracova-

ný energetický audit. V závere vlaňajška SIEA 

vyhlásila 46. výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného prí-

spevku. Výzva je zameraná na zníženie ener-

getickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE 

vo firmách, k dispozícii je 50 miliónov eur. 

Podniky môžu na realizáciu opatrení, ktoré im 

odporučí energetický audit, získať z eurofon-

dov príspevok od 200 tisíc eur do 2 miliónov 

eur, so spoluúčasťou 55 % oprávnených vý-

davkov na projekt pre veľké spoločnosti a 50 

% pre malé a stredné firmy. „Prvé hodnotiace 

kolo bolo vo februári 2019, druhé v apríli. 

Ďalšie kolá sa budú uzatvárať v posledný pra-

covný deň každého nasledujúceho párneho 

mesiaca, až do vyčerpania peňazí. Upozorne-

nie o plánovanom uzavretí výzvy bude na 

stránke www.op-kzp.sk najneskôr mesiac 

pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. 

Zároveň sa táto informácia objaví aj na webe 

www.siea.sk. 

V hre sú aj iné podobné výzvy. Výhodná je 

napríklad výzva č. 30 na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (kód OPKZP-

PO4-SC421-2017-30). Vyhlásili ju 29. septem-

bra 2017, zameraná je takisto na zníženie 

energetickej náročnosti a zvýšenie využívania 

OZE v podnikoch. K dispozícii bolo sprvu 40 

mil. eur, po 1,5 roku v polovici februára t.r. 

bolo voľných ešte 26 mil. eur. Rozdiel medzi 

výzvami 46 a 30 je v intenzite pomoci. Láka-

vejšia je výzva č. 30, podpora - tu môže do-

siahnuť až 85 % oprávnených výdavkov a stačí 

15 % vlastných peňazí. Nevýhodou je, že ide 

len o projekty do 200 tisíc eur. Ak má firma 

väčší rozpočet, zostáva jej iba možnosť využiť 

výzvu 46, kde je nenávratný finančný príspe-

vok od 200 tis. eur do 2 mil. eur. Všetko závisí 

od konkrétneho podniku. 

„Netreba sa obávať, že niektoré kolá sú už 

uzatvorené, pretože samotné výzvy sú ešte 

otvorené. Treba tiež vedieť, že viac ako polo-

vica projektov nie je schválená, lebo zamrzli 

na zlých auditoch. Veľmi dôležité je preto 

správne vypracovať audit a žiadosť. Šancu 

získať eurofondy majú len opatrenia, ktoré 

vyplynú z energetického auditu a budú obsa-

hovať ekonomické, environmentálne a tech-

nické hodnotenie navrhovaných krokov. Pod-

mienkou je, že audit musí vypracovať odborne 

spôsobilá osoba a že navrhne opatrenia v 

oblasti energetickej efektívnosti a využívania 

OZE. 

Príspevky sú určené napríklad na rekonštruk-

ciu a zatepľovanie budov, obnovu energetic-

kých zariadení, zavádzanie systémov merania 

a riadenia, na modernizáciu a rekonštrukciu 

rozvodov energie. Z eurofondov sa v rámci 

tejto výzvy môžu obnoviť iba budovy zapísané 

v katastri nehnuteľností ako stavby s kódom 

pre priemyselné alebo administratívne objek-

ty. Budovy sa musia prioritne využívať na 

vlastnú podnikateľskú činnosť v oprávnených 

odvetviach podpory zo sektora priemyselnej 

výroby. 

Text a obrázky boli prevzaté z [1] s minimálny-

mi zásahmi. .  

Literatúra: 

[1] Stavebné noviny, Číslo 98 / Utorok 28. mája 2019.  

 

Autori: 

 Ing. Jana Briatková Olšová, Bria Invenia, s.r.o., Nitrian-

ske Rudno  

Zaradenie článku: 

 Odborný 
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Initiative Investigation on your Property – Foresighting the Construction 

around You 

Iniciatívna pasportizácia nehnuteľnosti – Predvídavo pri výstavbe vo 

vašom okolí  

Zrejme to je všeobecný trend v spoločnosti. 

Zrejme sme sa voči tomu stali odolní 

a prispôsobili sa... Tí ktorí zatiaľ nie, musia 

predvídať intenzívnejšie. Aj sociologické 

prieskumy potvrdzujú, že ľudia, ako 

v bežnom živote – tak aj vo výstavbe, sú 

čoraz viac egocentrickí, strácajú ohľadupl-

nosť. Spoliehajú sa na definície v zákone. 

Avšak hranica je veľmi úzka. Hovorí sa totiž, 

že práva jedného sa končia tam, kde sa začí-

najú práva druhého. Jednoduché a pravdivé. 

Ak sa spoliehame len na taxatívne dodržiava-

nie podmienok výstavby podľa stavebného 

povolenia a ostatné nás nezaujíma, ľahko sa 

môže stať že (hoc i nevedomky) hranicu pre-

kročíme a poškodíme niečie (napríklad) 

vlastnícke práva. Prevencia je na každom 

z nás. Jednak na strane zhotoviteľov 

a investorov, no i na strane potenciálnych 

poškodených. 

 

 

Kľúčové slová: 

Pasportizácia, Výstavba, Výstavba v okolí, 

Preskúmanie stavby, Zdokumentovanie stavu    

 

Obviously it´s a common trend in our society. 

Obviously, we have become resistant and 

adapted to that... Those – who, so far, ha-

ven´s, must foresee intensively. Even social 

researches confirm that people, equally in 

common life and in constrection, become still 

more and more egocentric and loose conside-

ration. They rely on definitions by laws. Ho-

wever, the line is too narrow. There is 

a saying: „One´s rights end wher the other´s 

rights start.“.Simple and truthful.If we only 

rely on exhaustive keeping the conditions of 

construction by building permission and we 

do not care of the rest, we can easily cross the 

border (even unconsciously) and harm some-

one´s rights (e.g. proprietary. A prevention is 

up to each of us. On one hand, on the side ot 

the investors, on the other hand, on side of 

potentially harmed person.    

Key words: 

Investigation, Construction, Construction in 

surrounding, Examination of the building; 

Documenting of the condition     

 

Čo to pasportizácia je?  

Pasportizácia ako pojem nie je pevne ustálená 

a nemá oporu v slovenských právnych alebo 

technických normách. Najlepšie ju možno 

vysvetliť deskriptívne účelom, rozsahom 

a prípadne členením. Pasportizáciu teda chá-

peme ako súbor činností, ktoré skúmajú, hod-

notia a popisujú predmet (v našom prípade 

stavbu) ako celok alebo jeho časť (napr. ob-

jekt, konštrukciu, funkčnú jednotku alebo 

prevádzkový súbor) komplexne alebo so špe-

ciálnym zameraním. Komplexný prístup sa 

v ostatnom období začal využívať vo Facility 

Management-e. Uplatňuje sa najmä za úče-

lom bezpečného prevádzkovania stavby, 
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riadneho zabezpečenia jej správy 

a optimalizácie nákladov energie, správu a 

prevádzku majetku. Jednotlivé dielčie zamera-

nia pasportizácie sú: 

 Lokalizácia a dispozícia stavby a jej častí 

 Stavebné konštrukcie a ich stav 

 Technické vybavenie (technické zariade-

nia) 

 Fixné prevádzkové náklady a variabilné 

spotreby energií  

 Využiteľnosť stavby / majetku 

Z uvedeného popisu je jasné, že pasportizácia 

bude oslovovať dve základné skupiny zákazní-

kov. Prvou sú správcovské spoločnosti, spolo-

čenstvá vlastníkov, spoločnosti podnikajúce 

v oblasti výstavby, správy, prenájmu a predaja 

nehnuteľností a pod. Zvyčajne prichádzame 

do kontaktu s profesionálne zdatnými ľuďmi, 

ktorí vedia čo potrebujú a prečo. Druhou sku-

pinou, ktorá je takpovediac „v plienkach“ sú 

individuálni zákazníci (spravidla fyzické oso-

by). V drvivej väčšine prípadov sa o „nejakej 

pasportizácii“ dozvedajú neskoro keď sa sna-

žia riešiť konkrétny problém zisťovaním na 

webe. Skúsenosti dokazujú, že v prevažnej 

väčšine prípadov potrebujú riešiť len jedno 

zameranie – prevažne na stavebné konštruk-

cie. 

Dve vzorové situácie sme predstavili v jednom 

zo starších článkov. Keďže opakovanie je mat-

kou múdrosti, zopakujeme aspoň tie rozhodu-

júce informácie. 

Prvým a jednoduchším prípadom, je pasporti-

zácia stavu existujúcej nehnuteľnosti pred, 

počas a po ukončení akýchkoľvek činností, 

ktoré by mohli mať negatívny dopad na stav 

alebo úžitkové vlastnosti danej nehnuteľnosti, 

stavby alebo konštrukcie. Spravidla sa digitál-

ne zaznamenávajú vizuálne aspekty a mera-

niami hodnoty parametrov funkčných vlast-

ností. Zadávateľom nemusí byť len zhotoviteľ 

stavby. Pasportizáciu „dotknutej“ nehnuteľ-

nosti si môže dať spracovať aj jej vlastník na 

vlastné náklady. 

Druhým Druhým – náročnejším prípadom 

pasportizácie je ukončenie zmluvného vzťahu. 

S tým súvisí nielen zdokumentovanie kvality 

diela, stavby alebo stavebných prác, no spra-

vidla aj ich množstva. Zvyčajne sa stretávame 

so zákazníkmi nespokojnými s prácou staveb-

ných firiem, no nechceme tvrdiť, že to je jedi-

ný dôvod ukončenia zmluvného vzťahu. Karta 

sa pokojne môže obrátiť a od zmluvy môže 

odstúpiť zhotoviteľ, ak je napríklad klient v 

omeškaní s platbami. Predmet pasportizácie 

stavu nehnuteľnosti sa však pravdepodobne 

zredukuje na kvantifikáciu vykonaných prác 

(ak vychádzame z prezumpcie, že zákazník 

nespochybnil ich kvalitu). 

Obr. 1: Preventívna pasportizácia stavu fasád pred začiat-

kom obnovy námestia 

Obr. 2: Preventívne zdokumentovanie stavu fasád pred 

začiatkom obnovy námestia 

Potrebujem ju aj keď nič nestaviam? 

Keby ste sa nás spýtali pred 10 rokmi, odpove-

dali by sme: „pravdepodobne nie“. Pred pár 

rokmi sme už boli opatrnejší vo vyjadreniach. 

Za ostatné 2-3 roky sme však nazbierali toľko 

skúseností zo živých stavieb, že odpovedáme 

úplne inak. „Teraz ju nepotrebujete, ale keď 

sa niečo stane budete si nadávať...“ Je to akási 

forma poistky. V rozhodujúcom okamihu je 

veľmi dobré ju mať. Vychádzame zo skúsenos-

tí z ostatných rokov poznačených tempom 

výstavby, pomerne častou bezohľadnosťou 

alebo čoraz väčšou zastavanosťou miest 

a obcí a približujúcou sa výstavbou k už existu-

júcim nehnuteľnostiam.  

Pochopiteľne, nemôžeme hovoriť podrobnosti 

o zákazníkoch, o prípadoch, ktoré sme riešili.  

 

 

Nebolo by to korektné. Na druhej strane, po 

citlivom zvážení a vytriedení detailov, rôz-

nych identifikačných znakov a za účelom šíre-

nia osvety sme sa rozhodli prehovoriť... Za 

všetky vyberáme jeden výsostne aktuálny 

príklad.  

V blízkosti bytového domu sa začali prípravné 

a vedľajšie stavebné práce na novom rezi-

denčnom projekte. Oslovil nás vlastník jedné-

ho bytu v dome dotknutom výstavbou.  
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Obr. 3: Príklad nesprávnej rovinnosti fasády v zakladacej 

lište  

Popísal nám situáciu a dohodli sme termín 

pasportizácie (pozn.: dielčia pasportizácia 

stavu stavebných konštrukcií). Zhotoviteľ 

novej rezidenčnej výstavby pred začiatkom 

prác dal spracovať pasportizáciu dotknutej 

budovy, no vlastníkovi spochybňoval dôsled-

nosť jej spracovania. Preto, aj keď s istým 

časovým odstupom po začiatku akýchkoľvek 

prác na stavenisku, sme vykonali pasportizá-

ciu konkrétneho bytu. 

Byt sa nachádzal na prvom poschodí bytového 

domu, prakticky najbližšie ku stavenisku 

a predpokladanému zdroju vibrácií. Z tohto 

hľadiska hodnotíme toto rozhodnutie ako 

obozretné a predvídavé. A aj keď si želáme, 

aby k tomu nedošlo, sme viac než presvedče-

ní, že správu z pasportizácie ešte využije. 

Avšak, poďme k veci... Dotknutou nehnuteľ-

nosťou je bytový dom so železobetónovou 

stĺpovou nosnou konštrukciou, výplňovým 

murivom, murovanými priečkami a so siedmy-

mi nadzemnými podlažiami. Materiálovú 

skladbu sa nám nepodarilo určiť. Dostupná 

projektová dokumentácia materiálovú bázu 

muriva neriešila a sondy sme nemohli spraviť. 

Podľa štruktúry povrchu, ako povrchové úpra-

vy boli použité buď vápenno-cementové 

omietky (s vyšším podielom cementu) alebo 

čisto cementové omietky. Podlahy boli pláva-

júce. Vylúčili sa z rozsahu pasportizácie. Jej 

zameranie bolo zúžené na zmeny (vznik 

trhlín), ktoré sa prejavili so začiatkom prác 

vyvolávajúcich vibrácie. Keďže trhliny sa ne-

prejavili na spodnom povrchu stropnej kon-

štrukcie, je bezpečné predpokladať, že ne-

vznikli ani pod „plávajúcou“ nášľapnou 

vrstvou podlahy.  

Problematické teda boli trhliny v omietkach 

prakticky všetkých miestností. Ich poloha, 

rozsah, orientácia, sklon a šírky sa zdokumen-

tovali. Identifikovali sa tri základné  

 

 

Obr. 4: Schéma a šírka trhlín  

Obr. 5: Lokálne usporiadané trhliny (pred vznikom trhlín 

zrkadlovo otočených)  

typy trhlín. Podľa vonkajších prejavov, žiaden 

z nich nebol statického pôvodu. Takmer všet-

ky trhliny boli len ťažko pozorovateľné (so 

šírkou do cca 0,20 mm). Tvar vzájomná vzdia-

lenosť a usporiadanie indikujú, že sú len po-

vrchové a vznikli v dôsledku vibrácií 

v materiáli vysokej tuhosti. Reprezentant kaž-

dého typu trhliny sa opatril najjednoduchším 

monitorovacím zariadením – sadrovým terčí-

kom. Presadzujeme riešenia primerané prob-

lému. Keď do záhradky pre rajčinu nepôjdete 

s kombajnom, tak ani na meranie prípadných 

pohybov budovy, rozvoja trhlín a pod. nebu-

dete hneď tasiť najväčší kaliber (napr. akcele-

rometre, tenzometre, trigonometrické mera-

nia alebo fixné odchýlkomery). Na to bude čas 

neskôr, ak by sa ukázalo, že výstavba skutočne 

negatívne vplýva na stavebné konštrukcie 

dotknutej stavby.  
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Obr. 6 Sekundárna sieť trhlín v omietke 

Obr. 7 Sadrový terčík pre monitorovanie vzniku a  rozvoja 

trhlín 

Treba si uvedomiť, že vtedy by sa už pravde-

podobne jednalo o poškodzovanie spoločné-

ho majetku a objednávateľom by mal správca 

domu (zo spoločných zdrojov). V každom prí-

pade, je potrebné monitorovanie vzniku 

a rozvoja vád. Od miery automatizácie  

 

a zapojenia externých meracích zariadení 

a laboratórií závisí cena. Tú vopred nikdy nie 

je možné určiť ešte pred prvotnou obhliad-

kou, resp. základnou pasportizáciou, z ktorej 

môže vyplynúť identifikovanie nebezpečných 

trhlín / javov, ktoré si vyžadujú dôsledný mo-

nitoring. 

Prípadným ďalším krokom môže byť určenie 

technického rozsahu poškodenia a kvantifi-

kovanie množstva a hodnoty stavebných prác 

na uvedenie stavby do pôvodného stavu 

a odhad náhrady škody da obmedzenie riad-

neho užívania diela.  

  

Záver 

Veríme, že sme pomohli či už vám alebo va-

šim blízkym / známym, aby si predvídavo 

chránili svoj majetok / svoje práva. 

Aj keď to už nespadá do úloh pasportizácie, 

nemôžme si odpustiť upozornenie na dôsled-

ný návrh sanácie, ak bola vaša stavba poško-

dená... Odporúčame preto buď vychádzať 

z porealizačnej pasportizácie s kvantifi-

kovaním rozsahu a miery poškodenia alebo si 

dať spracovať prieskum poškodenia konštruk-

cií a riadny návrh sanácie so všetkým čo 

k tomu patrí. Myslíme tým najmä správny 

výber technológie, materiálov a metodiky 

sanácie, kontroly kvality a hlavne spracovaním 

skúšobného úseku / plochy ešte pred veľkop-

lošnou sanáciou. 
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Modeling of Future Maintenance Costs of Facade for an Administrative 

Building 

Modelovanie budúcich nákladov na údržbu obvodového plášťa na ad-

ministratívnej budove  

Cieľom príspevku je poukázať na v súčasnos-

ti podceňované plánovanie údržby obvodo-

vých konštrukcií vo fáze projektovania. Veľ-

kú časť stavebnej produkcie na Slovensku 

predstavujú práve náklady na údržbu 

a opravy stavebných konštrukcií. Budúce 

náklady na ich údržbu boli v príspevku mo-

delované na troch vybraných variantoch 

obvodového plášťa na vybranej administra-

tívnej budove. Náklady boli definované po-

mocou určenia životnosti prvkov stavebných 

konštrukcií a vypracovaním dokumentov 

facility managementu. 

Kľúčové slová: 

Údržba budov, Obvodový plášť, Náklady      

 

The aim of the paper is to point out the cur-

rently underestimated planning of facade 

maintenance in the planning phase. Most of 

the construction production in Slovakia repre-

sents the costs of maintenance and repair of 

building structures. Future maintenance costs 

were modeled on three selected facade va-

riants in the selected office building. Costs 

have been defined by determining the lifeti-

me of building construction elements and 

developing facility management documents. 

Key words: 

Building Maintenance, Facade, Costs      

 

Úvod  

Podľa štatistického úradu SR náklady na údrž-

bu a opravy tvoria v posledných rokoch pri-

bližne 30% z celkovej stavebnej produkcie, čo 

je podmienené absenciou pozornosti samot-

nej údržbe. 

Výberom materiálového riešenia obvodových 

plášťov vo fáze projektovania je možné vo 

veľkej miere ovplyvniť budúce prevádzkové 

náklady. Investori v súčasnosti rozhodujú o 

materiálovom riešení podľa výšky investič-

ných nákladov. S aktuálne preferovanou prob-

lematikou trvalej udržateľnosti narastá potre-

ba zamyslieť sa nad budúcimi prevádzkovými 

nákladmi už počas fázy projektovania budovy.  

Optimalizácia podporných procesov čiže aj 

údržby stavebných konštrukcií budov je hlav-

nou úlohou facility managementu. Facility 

manažéri disponujú cennými vysledovanými 

informáciami z fázy užívania rôznych druhov 

budov, podľa ktorých sú schopný definovať 

podmienky budúcej údržby stavebných kon-

štrukcií budov. 

Efektívnosť investičného procesu je daná opti-

málnymi nákladmi životného cyklu budovy 

LCC, t.j. investičnými nákladmi a prevádzkový-

mi nákladmi. 

 

Určenie variantov materiálového riešenia 

obvodového plášťa 

Na začiatku investičného procesu si musia 

jeho účastníci určiť obmedzujúce podmienky, 

podľa ktorých sa vyhotoví množina M mož-

ných variantov materiálového riešenia obvo-

dového plášťa budovy. 

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

Projektant na základe obmedzujúcich podmie-

nok vypracuje konkrétne skladby obvodových 

plášťov, tak aby vyhovovali podľa Stavebného 

zákona všetkým požiadavkám na stavebné 

konštrukcie budov na: 

 mechanickú odolnosť a stabilitu stavby, 

 energetickú hospodárnosť a udržiavanie 

tepla, 

 bezpečnosť, 

 hygienu, zdravie a životné prostredie, 

 trvalú udržateľnosť, 

 bezpečnosť v prípade požiaru, 

 ochranu proti hluku. 

Budúce náklady na údržbu obvodových kon-

štrukcií v príspevku boli modelované pre tri 

varianty na administratívnej budove. Jedná sa 

o 5 poschodovú budovu, v ktorej sa nachádza-

jú kancelárske priestory a priestory pre rôzne 

prevádzky.  

Varianty materiálového riešenia obvodového 

plášťa:  

V1: Murovaná obvodová konštrukcia :   

1. vnútorná sadrová omietka Baumit Ratio 20  

hr.:10mm 

2. Porotherm 50 EKO+ Profi 

3. vonkajšia tepelnoizolačná zatepľovacia 

omietka ETG B-450 ThermoShield hr.:25mm  

V2: Železobetónová obvodová konštrukcia + 

KZS 

1. vnútorná Baumit vápenná tenkovrstvová 

omietka hr.: 2mm 

2. železobetón hr.:200mm 

3. lepiaca a výstužná hmota weber.therm KPS  
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4. tepelnoizolačná doska z expandovaného 

polystyrénu (EPS biely/šedý) hr.:200mm 

5. sklotextilná mriežka 

6. podkladný náter weber 700 

7. vonkajšia tenkovrstvá omietka weber.pas 

akrylátová hr: 1,5mm 

V3: Celozasklenná obvodová konštrukcia: 

Komplexný fasádny systém Schüco E²  

 

Určenie životnosti stavebných konštrukcií 

budov 

Životnosť stavebných konštrukcií určuje perio-

dicitu niektorých činností údržby, hlavne vý-

meny vrstiev stavebných konštrukcií s krátko-

dobou životnosťou a tým vplýva na výšku 

nákladov na údržbu. 

Základná životnosť sa určí pre každú vrstvu zo 

skladby stavebnej konštrukcie. Ak má vrstva 

stavebnej konštrukcie dlhšiu životnosť ako je 

životnosť budovy vo výpočte sa životnosť 

vrstvy rovná životnosti budovy. 

Základné životnosti materiálových variantov 

vrstiev stavebných konštrukcií uvádzajú rôzne 

zdroje aj výrobca. Pre dosiahnutie čo najpres-

nejšej doby životnosti je vhodné porovnať 

životnosti z dostupných zdrojov so skúsenos-

ťami odborníkov z praxe ako sú napr.: súdni 

znalci.    

Výsledná tabuľka 1 životností, z ktorej údaje 

vstupujú do výpočtu, bola spracovaná podľa 

uvedených zdrojov a s konzultáciou so súd-

nym znalcom.  

 

Vypracovanie manuálu údržby stavebných 

konštrukcií budov 

Pre kvalitnú údržbu stavebných konštrukcií je 

rozhodujúce jej plánovanie a hodnotenie. Pre 

každú stavebnú konštrukciu sa v manuály 

určia špecifické činnosti údržby a ich periodici-

ta.  

Periodicity niektorých činností údržby sú dané 

legislatívnymi požiadavkami, ktoré je nutné 

dodržať. Periodicitu činností, ktoré neurčuje 

legislatíva je možné prispôsobiť požiadavkám 

facility manažéra, projektanta a investora a 

rovnomerne činnosti rozložiť v čase. 

Podľa vypracovaných dokumentov facility 

managementu pre všetky varianty riešenia, sa 

stanovia náklady na údržbu, ktoré tvoria sú-

časť budúcich prevádzkových nákladov život-

ného cyklu budovy. 

V1: Náklady na údržbu obvodovej konštrukcie 

sú:  

 náklady na realizáciu fasádneho ochranné-

ho náteru  ThermoShield Exterieur  

 náklady na odstránenie vonkajšej tepelno-

izolačnej zatepľovacej omietky ETG B-450 

ThermoShield hr.:25mm a realizáciu novej 

vonkajšej tepelnoizolačnej zatepľovacej 

omietky.  

Náklady boli spracované stavebným softvé-

rom CENKROS4. Realizácia náteru obvodovej 

konštrukcie bude realizovaná s periodicitou 

7rokov. Počas životnosti vonkajšej tepelnoizo-

lačnej zatepľovacej omietky ETG B-450 Ther-

moShield  bude zhotovený 2-krát. V roku keď 

bude realizovaná oprava obvodovej konštruk-

cie ochranný náter nebude vyhotovený. 

Výmena vonkajšej tepelnoizolačnej zatepľova-

cej omietky obvodovej konštrukcie bude reali-

zovaná po ukončení jej životnosti. 

Činnosti údržby v čase sú zobrazené na obráz-

ku 1.  

Obr. 1: Zobrazenie činností údržby obvodovej konštrukcie 

V1 počas jej životnosti  

Obr. 2: Zobrazenie činností údržby obvodovej konštrukcie 

V2  počas jej životnosti  

 

V2: Náklady na údržbu obvodovej konštrukcie 

sú :  

 náklady na realizáciu fasádneho ochranné-

ho náteru weber.ton akrylát-silikón  

 náklady na odstránenie kontaktného za-

tepľovacieho systému weber.therm terra-

nova a jeho následnú realizáciu.  

Náklady boli spracované stavebným softvé-

rom CENKROS4.  

Realizácia náteru obvodovej konštrukcie bude 

realizovaná s periodicitou 8rokov, počas život-

nosti kontaktného zatepľovacieho systému 

weber.therm terranova bude zhotovený 3-

krát. V roku keď bude realizovaná oprava 

obvodovej konštrukcie ochranný náter nebu-

de vyhotovený.  

Výmena kontaktného zatepľovacieho systému 

weber.therm terranova obvodovej konštruk-

cie bude realizovaná po ukončení jeho život-

nosti. 

Činnosti údržby v čase sú zobrazené na obráz-

ku 2. 

Tab. 1: Životnosť V1-V3  

 Životnosť [Rok]  

Údržba  V1 V3 V2 

Veľmi dobrá  30 88 33 

Normálna  20 80 30 

Zanedbaná  15 78 27 

0

20 40 60

80

Výmena vonkajšej omietky

7 14 27 34 47 54 67 74

Realizácia fasádneho náteru

0

30 60

80

Výmena KZS

Realizácia fasádneho náteru

8 15 23 38 45 53 67 74
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V3: Náklady na údržbu celozasklenej obvodo-

vej konštrukcie sú :  

 náklady na umývanie, ktoré sa vykonáva 

dvakrát do roka podľa prílohy č. 3 k naria-

deniu vlády č. 391/2006 Z. z. O minimál-

nych bezpečnostných a zdravotných požia-

davkách na pracovisko.3 

 náklady na výmenu jedného rozbitého 

celoplošného skla obvodovej konštrukcie s 

plochou 8,91 m2 s pravdepodobnosťou 

ročnej periodicity výmeny. 4  

Po n-rokoch závisí budúca hodnota súčasných 

peňazí od súčasnej hodnoty a od spôsobu 

úrokovania. Úroková miera je veľmi premenli-

vá a závisí od množstva faktorov ako miera 

inflácie, daň, miera rizika, stav peňažných 

trhov, preto ju nie je možné považovať za 

presné nemenné číslo. Pre všetky varianty je 

použitá rovnaká úroková miera a preto hod-

noty získané výpočtom sú navzájom porovna-

teľné. 

 

Vyhodnotenie jednotlivých variantov 

Náklady je možné modelovať v ľubovoľnom 

roku počas životnosti budovy.  

Pre porovnanie boli náklady na budúcu údrž-

bu vyčíslené pre dve zrovnávacie obdobia a to 

po 30 rokoch a po 80 rokoch. Jednotlivé ná-

klady sú pre porovnanie uvedené v grafoch 1 

a 2.  

Najnižšie náklady na údržbu počas životného 

cyklu budovy sú náklady V1. Náklady na údrž-

bu V2 počas životného cyklu budovy sú 1,25-

krát vyššie ako náklady pre V1. Náklady na 

údržbu V3 sú 7,5-krát vyššie ako náklady pre 

V1 a 6-krát vyššie ako náklady na údržbu V2. 

 

Záver  

Pre posudzovanie efektívnosti údržby staveb-

ných konštrukcií budov je rozhodujúca ekono-

mická efektívnosť údržby, posudzovaná  

 

Graf 1: Porovnanie nákladov na údržbu za 30 rokov 

Graf 2: Porovnanie nákladov na údržbu za 80 rokov, počas 

životného cyklu budovy  

 

počas životného cyklu budovy. Náklady na 

údržbu spolu s ostatnými nákladmi životného 

cyklu, by sa mali stať určujúcim prostriedkom 

pri rozhodovaní účastníkov investičného pro-

cesu o výbere materiálového riešenia staveb-

nej konštrukcie z ekonomického hľadiska. 

 

Literatúra: 

[1] SOMOROVÁ, V.: Údržba budov. Facility management. 
Vydavateľstvo STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-227-
3372-4.  

[2] MV a VP SR. Životnosť stavebných materiálov a kon-
štrukcií bytového domu. Bratislava: MV a VP SR v 
spolupráci s VVÚPS-NOVA, 1999. ISBN 80-88997-02-X.  

[3] Vyparina M. a kol.: Metodika výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností a stavieb. Žilina: vydavateľstvo 
ŽU, 2001. ISBN 80-7100-827-3    

[4] Nagy J.: Rozpočtové ukazovatele vybraných staveb-
ných objektov. Bratislava: Ústav Stavebnej ekonomiky, 
s.r.o., 2016. ISBN: 978-80-970019-2-6. 

 

 

[5] SOMOROVÁ, V.: Determination of the Optimum Va-
riant of the Material Solution of Building Construction 
from the Aspect of Effectiveness of the Real Estate 
Development. In Advanced Materials Research: se-
lected, peer reviewed papers from the 2014 3rd Glo-
bal Conference on Civil, Structural and Environmental 
Engineering (GCCSEE 2014). Chengdu, China, 21.-
22.10.2014. s. 2454-2458.   

[6] HANKO, M.: Zefektívnenie údržby stavebných kon-
štrukcií budov v systéme FM. Dizertačná práca. STU 
Bratislava, 2017  

 

Autori: 

 Ing. Martin Hanko, PhD., Stavebná fakulta STU v 

Bratislave 

 Ing. Richard Matúšek, PhD., Stavebná fakulta STU v 

Bratislave    

Zaradenie článku: 

 Odborný 



 13 

 

Analysis of the Impact of Insulation of the Foundation Construction in 

Terms of Economic and Thermal Engineering 

Analýza vplyvu zateplenia základovej konštrukcie z tepelnotechnického 

a ekonomického hľadiska 

Obr. 1 Pôdorys analyzovaného rodinného domu  

Konštrukcie pre budovy s takmer nulovou 

potrebou energie musia spĺňať požiadavky 

v zmysle STN 73 0540 - 2. Okrem návrhu 

jednotlivých fragmentov je potrebné vyriešiť 

aj technické riešenie jednotlivých kritických 

detailov. Pri návrhu takýchto detailov je 

potrebné zohľadniť aj ekonomický dopad na 

danú budovu.  Preto je hlavným cieľom da-

ného príspevku nájsť optimálne riešenie 

zateplenia kritického detailu pri základe 

z hľadiska ekonomického a e tepelnotechnic-

kého. 

Kľúčové slová: 

Vnútorná povrchová teplota, Tepelné mosty, 

budova s takmer nulovou potrebou energie,  

detaily pri základe      

 

Structures for buildings with nearly zero ener-

gy needs must meet the requirements accor-

ding to STN 73 0540-2. In addition to de-

signing individual fragments, it is also ne-

cessary to resolve the technical details of each 

critical detail. Therefore, the main goal of the 

paper is to find the optimal solution for the 

thermal insulation of the foundation in terms 

of economic and thermal engineering. 

Key words: 

Internal surface temperature, Thermal brid-

ges, nearly zero energy needs, detail of foun-

dation       

 

Úvod  

V prepracovanej smernici o energetickej hos-

podárnosti budov (EPBD) sa stanovuje, že 

všetky nové budovy postavené v rámci Európ-

skej únie po roku 2020 by mali dosiahnuť 

takmer nulovú úroveň energie. To znamená, 

že všetky nové budovy budú preukazovať 

veľmi vysokú energetickú výkonnosť a ich 

znížené alebo veľmi nízke energetické potreby 

budú výrazne pokryté obnoviteľnými zdrojmi 

energie. Navrhované budovy majú zvýšené 

požiadavky na tepelnú ochranu. Tepelné stra-

ty sú výrazne znížené prostredníctvom obalo-

vej konštrukcie budovy. Významné tepelné 

straty budovy sú tepelné straty spôsobené 

jednotlivými tepelnými mostmi [1].  Pri návr-

hu budov s takmer nulovou potrebou energie 

je potrebné už v projekte eliminovať všetky 

tepelné mosty. V tomto príspevku sa zameria-

vame na vplyv rôznej hrúbky zateplenia zákla-

dovej konštrukcie na vnútornú povrchovú 

teplotu  v budove. 

 

Opis analyzovanej budovy 

Na analýzu vnútornej teploty bol vybraný 

rodinný dom v Nitre (Obr. 1). 

Základný koncept pre výstavbu obvodového 

plášťa bolo použiť také materiály, ktoré budú 

vyhovovať z tepelno-technického hľadiska 

cieľovým odporúčaným hodnotám, ktoré sú 

stanovené v norme STN 73 0540-2:2012 [2]. 

Celkový obvodový plášť rodinného domu 

(Obr.1) je tvorený z obvodových stien,  



 14 

stropu pod povalou, otvorových konštrukcií 

a podlahy na teréne.  

 

Teoretická analýza detailu pri základe 

Na nasledovnom obrázku je zobrazený analy-

zovaný kritický detail pri základe (Obr. 2). 

Murivo obvodovej steny je tvorené 

z keramických tvárnic Heluz a prvá rada muri-

va je vysypaná sypaným polystyrénom. Zatep-

lenie obvodovej steny je tepelnou izoláciou 

EPS F70 hr. 200mm. Podlaha na teréne je 

navrhnutá zo železobetónovej základovej 

dosky, z podlahovej tepelnej izolácie z EPS 

S 150 hr. 200mm, cementového poteru hr. 

60mm a nášľapnej vrstvy. Základové konštruk-

cie sú z vystuženého betónu a na vyrovnanie 

svahovitého terénu boli použité zalievané 

debniace tvárnice. Pre danú analýzu sa menila 

hrúbka zateplenia základovej konštrukcie. Na 

analýzu tepelného mosta sme použili 2D me-

tódu povrchovej teploty. Použili sme program 

Psi-Therm [2]. Vo výpočte sa brali do úvahy 

okrajové podmienky podľa STN 73 0540-2 [3]. 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené výsledné 

povrchové teploty pre rôzne hrúbky zateple-

nia základovej konštrukcie. Pri modelovaní a 

pri výpočte sme uvažovali deklarované tepel-

né vodivosti jednotlivých komerčných mate-

riálov. Tepelnotechnické vlastnosti monolitic-

kých betónových konštrukcií boli prevzaté z 

normy STN 73 0540- 3.  

Obr. 2:   Model posudzovaného kritického detailu pri zákla-

de 

Na nasledovnom obrázku sú zobrazené detail 

a vypočítané povrchové teploty závislé od 

rôznych hrúbok tepelnej izolácie základov.  

 

Obr. 3:   Zobrazenie priebehu teplôt pre jednotlivé varianty 

zateplenia základovej konštrukcie, a)bez zateplenia, b) 

zateplenie hr. 60mm,  c) zateplenie hr. 100mm,  b) zateple-

nie hr. 160mm  

Závislosť povrchovej teploty od rôznej hrúbky 

zateplenia základovej konštrukcie je zobraze-

ná na nasledovnom obrázku.   

 

Obr. 4:   Závislosť povrchovej teploty od hrúbky zateplenia 

základovej konštrukcie   

Tab. 1: Závislosť povrchovej teploty od hrúbky zateplenia základovej konštrukcie   

Extrudovaný polystyrén - XPS  Vnútorná povrchová teplota  

Hrúbka  
Vnútorná povrchová teplota v °

C  
Vonkajšia povrchová teplota  

v °C  

0 17,75  -7,35  

60 17,98  -3,23  

100 18,02  -2,53  

160 18,06  -2  
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Ako je vidno z predošlej tabuľky tak medzi 

zateplením hr. 60 mm a zateplením hr. 160 

mm je rozdiel ceny 10,7 €/m2. Čo môže byť pri 

zložitej geometrie budov už dosť výrazný fi-

nančný prírastok.  

Obr. 5:   Závislosť ceny za zhotovenie zateplenia pre jednot-

livé varianty zateplenia základovej konštrukcie  

Výsledky a diskusia 

Ako je vidno z obrázku č. 4 najideálnejším 

zateplením základovej konštrukcie z hľadiska 

nárastu vnútornej povrchovej teploty je za-

teplenie hrúbky 100 mm. Najväčší nárast vnú-

tornej povrchovej teploty je medzi variantom 

bez tepelnej izolácie a zateplením tepelnou 

izoláciou hr. 60 mm. Od zateplenia hr. 60mm 

po zateplenie hrúbky 160 mm je už nárast 

minimálny. Preto z danej analýzy pre daný 

kritický detail pri základe je najideálnejším 

zateplením základovej konštrukcie hrúbka 

100mm.  Cena práce a materiálu je skoro 

lineáre závislá od hrúbky tepelnej izolácie. 

Najmenší nárast ceny je medzi zateplením 

hrúbky 60mm a zateplením hr. 100 mm.  

 

Záver  

Z predchádzajúcich obrázkov je zrejmé, že 

vnútorná povrchová teplota pre analyzovaný 

detail nie je nižšia ako kritická povrchová tep-

lota. Povrchová teplota vyhovuje aj bez tepel-

ne izolácie základovej konštrukcie. To je spô-

sobené tým, že je použitá zakladacia tvárnica 

s nasypaným polystyrénom a a tepelná izolá-

cia fasády začína od hornej hrany základovej 

dosky. Nakoľko by mohlo dochádzať ku kon-

denzácii v konštrukcii a možnosti k sorpcii 

vlhkosti do muriva tak takýto variant neodpo-

rúčame. Z danej analýzy vyplýva, že ideálnym 

zateplením základovej konštrukcie je hrúbka 

izolácie od 80 po 100 mm.   

Tento výskum bol podporený výskumným 

projektom VEGA č. 01/0087/16 Slovenskej 

technickej univerzity.  
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Tab. 2: Cena materiálu a práce pre jednotlivé varianty hrúbok tepelnej izolácia základovej konštrukcie  

XPS  Cena materiálu a práce v €/ m2  Prírastok v €/m2   Cena na cely dom pri obvode dom - 60m v €   

0 0 0 0 

60 11,4  0 684 

100 15,7 4,3 942 

160 22,1  10,7  1326 
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Measurement of a Shear Strength of a Soil Reinforced Using a Geogrid 

Meranie šmykovej pevnosti zeminy vystuženej tuhou geomrežou 

Článok sa zaoberá laboratórnym meraním 

šmykovej pevnosti hrubozrnnej zeminy na 

kontakte s geosyntetickou výstuhou. Pozna-

nie vlastností rozhrania zemina – geosynteti-

ka je nevyhnutné na spoľahlivý 

a hospodárny návrh vystuženej zemnej kon-

štrukcie, tak analytickým výpočtom ako aj 

numerickým modelovaním. Laboratórne 

skúšky na určenie týchto vlastností boli vy-

konané pomocou veľkorozmerového šmyko-

vého prístroja. Testované boli tri druhy hru-

bozrnných zemín: hrubý piesok, drobný 

a stredný štrk zle zrnený. Na skúšky bola 

použitá tuhá polypropylénová výstuha. Pre 

vrcholovú šmykovú pevnosť bola zazname-

naná mierna redukcia len pri drobnom štrku. 

Redukcia reziduálnej šmykovej pevnosti 

nastala len pri hrubom štrku, nakoľko pri 

drobnom štrku a hrubom piesku došlo k jej 

zvýšeniu v porovnaní so šmykovou pevnos-

ťou čistého nevystuženého materiálu. 

Kľúčové slová: 

Geosyntetika, Šmyková pevnosť zeminy, Vy-

stužená zemina, Polypropylénová výstuha         

 

The article deals with laboratory testing of a 

shear strength of coarse-grained soil on a 

interface with a geosynthetic reinforcement. 

The properties of soil – geosynthetics interfa-

ce are required for reliable and effective de-

sign of a reinforced soil structures. The pro-

perties are required for analytical approaches 

as well as numerical modelling. The laborato-

ry tests were executed using a large scale 

direct shear test apparatus on three coarse-

grained materials: coarse sand, fine and me-

dium gravel poor graded. A polypropylene 

stiff geogrid was used and tested. In the case 

of peak shear strength, a reduction of soil - 

geosynthetic interface shear strength was 

determined only for a sample of fine gravel. 

The reduction of residual shear strength of 

the soil - geosynthetic interface was determi-

ned only in the case of medium gravel, beca-

asue in the case coarse sand and fine gravel, 

the soil - geosynthetic interface shear stren-

gth was bigger than shear astrength of pure 

unreinforced material. 

Key words: 

Geosynthetics, Shear strength of soil, Reinfor-

ced soil, Polypropylene geogrid         

 

Úvod    

Vystužovanie zemín pomocou geosyntetiky 

patrí medzi často používané metódy navrho-

vania geotechnických konštrukcií. Použitie 

geosyntetiky sa uplatňuje pri vystužení opor-

ných konštrukcií, násypoch líniových stavieb, 

ale aj pri zlepšení pevnostných 

a deformačných vlastností málo únosného 

podložia, ako uvádzajú napr. [1, 2]. Pri navr-

hovaní vystuženej zemnej konštrukcie je 

okrem vlastností použitej zeminy a geosynte-

tickej výstuhy potrebné dôkladne poznať aj 

vlastnosti kontaktu zeminy s geosyntetickou 

výstuhou. Šmykovú pevnosť rozhrania zemina 

– geosyntetika možno stanoviť pomocou veľ-

korozmerového šmykového prístroja [3, 4]. Pri 

výstužných geomrežiach ovplyvňujú túto šmy-

kovú pevnosť tri faktory: trenie zeminy 

o priečne a pozdĺžne rebrá výstuhy; vzájomné 

trenie zŕn zeminy v otvorenom priestore (v 

okách) výstuhy a odpor, ktorý vytvárajú prieč-

ne rebrá so zrnami zaklinenými v otvorenom 

priestore výstuhy [5]. Zvýšenie, alebo zníženie 

šmykovej pevnosti rozhrania zemina – geo-

syntetika definuje parameter redukcie šmyko-

vej pevnosti . Ten vyjadruje vzájomný pomer 

šmykovej pevnosti rozhrania zemina – geo-

syntetika a šmykovej pevnosti nevystuženej 

zeminy [6]. V závislosti od typu hrubozrnnej 

zeminy a použitej výstuhy sa hodnota para-

metra  pohybuje v rozmedzí 0,83 – 1,12 [3, 

7, 8]. V našich podmienkach sú pre návrh 

konštrukcií vystužených geosyntetikou 

k dispozícii len orientačné hodnoty parametra 

, ktoré uvádza technický predpis TP97/2008 

[9]. Pre hrubozrnné zeminy vystužené geo-

mrežami sa uvádza hodnota  = 0,9 – 1,0. 

V predloženom článku sú uvedené výsledky 

skúšok merania šmykovej pevnosti rozhrania 

zemina – geosyntetika pre tri hrubozrnné 

materiály: hrubý piesok zle zrnený, drobný 

a stredný štrk zle zrnený. Vzorky hrubozrn-

ných zemín boli vystužované tuhou polypro-

pylénovou výstuhou. Laboratórnymi skúškami 

boli pre testované zeminy stanovené všetky 

potrebné indexové vlastnosti pre komplexné 

spracovanie výsledkov meraní.   

 

Zvolená metodika riešenia 

Pre testované vzorky hrubozrnných zemín boli 

určené indexové vlastnosti, ako sú: suchá 

minimálna objemová hmotnosť d,min; suchá 

maximálna objemová hmotnosť d,max; obje-

mová hmotnosť pevných častíc s. Tie umožni-

li stanoviť hodnoty indexov uľahnutosti ID a 

číslo pórovitosti e, pri ktorých sa šmykové 

skúšky vykonali. Ďalej sa stanovili krivky zrni-

tosti a vzorky zemín sa zatriedili v zmysle STN 

72 1001: 2010 - Klasifikácia zemín a skalných 

hornín.  
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Krivky zrnitosti testovaného materiálu, názov, 

trieda a symbol sú uvedené na obr. 1.  

Šmykové skúšky sa realizovali pomocou veľko-

rozmerového krabicového šmykového prístro-

ja SHEARMATIC 27-WF 2304. Šmyková krabica 

prístroja má pôdorysný rozmer 30 x 30 cm 

a výšku 20 cm. Prístroj je plne automatizovaný 

a počas skúšky zaznamenáva hodnoty zvislej 

a vodorovnej deformácie (posunu), normálo-

vé napätie a šmykovú silu (šmykové napätie). 

Štandardne je objem skúšanej vzorky približne 

15 l a hmotnosť zeminy 26 – 30 kg. Skúšky sa 

vykonali pre normálové napätia  = 50, 100 

a 150 kPa. Postup skúšania prebiehal v dvoch 

fázach: konsolidácia vzorky, šmyková skúška. 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa testovali hru-

bozrnné suché zeminy, fáza konsolidácie 

predstavovala len okamžité zatlačenie vzorky 

požadovaným normálovým napätím . Rých-

losť šmýkania vzorky bola 1 mm.min-1 

a celkový vodorovný posun bol približne 60 

mm. Šmykové skúšky sa realizovali dva krát, 

najprv pre čisté nevystužené vzorky zemín 

a následne pre vystužené vzorky zemín. Šmy-

kové skúšky vystužených zemín sa vykonali 

tak, že na hornú polovicu krabice šmykového 

prístroja bola osadená výstužná geomreža 

a skúška sa zopakovala pri dodržaní rovnakých 

okrajových podmienok ako pri nevystuženej 

zemine. Schéma šmykového prístroja 

a osadenie výstuhy na krabicu je znázornené 

na obr. 2.  

Vzorky zemín boli vystužené geomrežou Thra-

ce TG3030S. Ide o tuhú polypropylénovú ex-

trudovanú dvojosovú geomrežu. Ťahová pev-

nosť výstuhy je v oboch smeroch 30 kN.m-1 

a veľkosť oka siete je osovo 40 x 40 mm [10]. 

Otvorená plocha výstuhy predstavuje 77,43 % 

z celkovej plochy výstuhy. Šmykovou skúškou 

sa určil priebeh šmykovej pevnosti 

a parametre šmykovej pevnosti na rozhraní 

zemina – geosyntetika. Redukčný súčiniteľ 

 sa stanovil podľa vzťahu:  

 = tzemina-geosyntetika / tzemina  

kde tzemina-geosyntetika je šmyková pevnosť roz-

hrania zemina – geosyntetika a tzemina je šmy-

ková pevnosť čistej nevystuženej zeminy.  

 

Výsledky meraní 

V prvom kroku sa vykonali šmykové skúšky 

čistej nevystuženej zeminy. Výsledkom meraní 

boli pracovné diagramy šmykovej pevnosti, 

ktoré reprezentujú závislosť vodorovného 

posunu a šmykového napätia t. Z nich sa sta-

novila vrcholová šmyková pevnosť, ktorá  

 

Obr. 1:   Krivky zrnitosti testovaných hrubozrnných zemín 

Obr. 2:   Schéma osadenia výstuhy na krabicu šmykového 

prístroja  

zodpovedá maximálnemu šmykovému napä-

tiu a reziduálna šmyková pevnosť. Reziduálna 

šmyková pevnosť sa dosahuje po prekonaní 

vrcholovej šmykovej pevnosti a stanovila sa 

pre ustálené šmykové napätie ku ktorému 

dochádzalo pri vodorovných posunoch 40 – 

60 mm. Čiary vrcholovej a reziduálnej šmyko-

vej pevnosti  vystuženej a nevystuženej zemi-

ny sú uvedené na obr. 3 pre vzorku 1 (hrubý 

piesok zle zrnený S2/SP), na obr. 4 pre vzorku 

2 (drobný štrk zle zrnený G2/GP) a na obr. 5 

pre vzorku 3 (stredný štrk zle zrnený G2/GP).  

Obr. 3:   Čiary vrcholovej (vľavo) a reziduálnej (vpravo) 

šmykovej pevnosti pre vzorku 1 

 

 

Z výsledkov meraní na vzorke 1 (obr. 3) je 

vidno, že geomreža nemá vplyv na vrcholovú 

šmykovú pevnosť. Zmena nastala len pri rezi-

duálnej šmykovej pevnosti, kde nastal nárast 

šmykovej pevnosti rozhrania zemina – geo-

syntetika v porovnaní s nevystuženou zemi-

nou. V prípade vzorky 2 (obr. 4) spôsobilo 

osadenie geomreže mierny pokles vrcholovej 

šmykovej pevnosti a mierny nárast reziduálnej 

šmykovej pevnosti. Pri vzorke 3 (obr. 5) opäť 

nedošlo k zmene vrcholovej šmykovej pevnos-

ti. Zanedbateľný pokles šmykovej pevnosti bol 

stanovený pre reziduálnu šmykovú pevnosť.  

 

Pri všetkých meraniach boli určené parametre 

kritickej šmykovej pevnosti (c´ a 0,c´),  
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ktoré boli stanovené v mieste maximálnej 

zvislej deformácie vzorky. Z výsledkov meraní 

boli vypočítané hodnoty redukčného súčinite-

ľu  podľa vzťahu (1), ktoré sú zhrnuté v grafe 

na obr. 6.  

Pri vzorke 1 boli všetky hodnoty redukčného 

súčiniteľu a rovné alebo väčšie ako 1,0.  Šmy-

ková pevnosť rozhrania zemina – geosyntetika 

bola rovná alebo vyššia ako šmyková pevnosť 

samotnej zeminy, čo sa prejavilo aj na para-

metroch šmykovej pevnosti. Hodnoty súčini-

teľu  pre reziduálnu šmykovú pevnosť sú 

pritom vždy vyššie ako pre vrcholovú. Pri vzor-

ke 2 boli hodnoty a vyššie len pre reziduálnu 

šmykovú pevnosť tr´ a pre parametre r´ a c´, 

nakoľko vrcholová šmyková pevnosť  a uhol 

šmykovej pevnosti ´ vykazovali mierny po-

kles. Pri vzorke 3 boli hodnoty a v rozmedzí 

0,94 – 1,0. Redukcia bola zaznamenaná pri 

reziduálnej šmykovej pevnosti r 

a parametroch r´ a c´.  

Počiatočnú šmykovú pevnosť (0´, 0,r´ a 0,c´) 

spôsobovalo zaklinenie zŕn. Redukčné súčini-

tele  vykazujú pomerne väčší rozptyl, avšak 

vzhľadom na nízke hodnoty počiatočnej šmy-

kovej pevnosti majú len informatívny charak-

ter.  

Obr. 6:   Hodnoty redukčného súčiniteľu a pre testované 

vzorky hrubozrnných materiálov   

 

Záver 

Zmenu šmykovej pevnosti zeminy na rozhraní 

zemina – geosyntetika vzhľadom k šmykovej 

pevnosti čistej nevystuženej zeminy definuje 

redukčný súčiniteľ .  

Obr. 4:   Čiary vrcholovej (vľavo) a reziduálnej (vpravo) 

šmykovej pevnosti pre vzorku 2  

Obr. 5:   Čiary vrcholovej (vľavo) a reziduálnej (vpravo) 

šmykovej pevnosti pre vzorku 3  

Parametre šmykovej pevnosti rozhrania zemi-

na – geosyntetika ovplyvňuje vzájomné trenie 

zŕn v otvorenom priestore výstuhy, trenie zŕn 

o rebrá výstuhy a odpor, ktorý vytvárajú prieč-

ne rebrá výstuhy voči vodorovnému posunu 

po šmykovej ploche. Vzájomný pomer týchto 

faktorov ovplyvňuje výslednú hodnotu súčini-

teľu . Uvedené sú výsledky meraní šmykovej  

 

 

pevnosti rozhraní zemina – geosyntetika pre 

tri vzorky zemín vystužené tuhou polypropylé-

novou geomrežou Thrace TG3030S. Vrcholová 

šmyková pevnosť nevystuženej zeminy a roz-

hrania zemina – geosyntetika bola rovnaká, 

mierny pokles bol zaznamenaný len pri vzorke 

drobného štrku.  
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Reziduálna šmyková pevnosť rozhrania zemi-

na – geosyntetika vykazovala najvyšší nárast 

v porovnaní s nevystuženou zeminou pri vzor-

ke 1 – hrubom piesku zle zrnenom. Pri tejto 

vzorke bol najmenší priemer zrna testovanej 

zeminy, pričom priemer zrna bol menší ako 

hrúbka rebra geomreže, t.j. 2 mm, čo umožni-

lo mobilizáciu odporu priečneho rebra geo-

mreže voči posunu po šmykovej ploche. So 

zväčšujúcim sa priemerom zrna klesala hod-

nota súčiniteľu a pre reziduálnu šmykovú 

pevnosť. Pokles je spôsobený predovšetkým 

nižším odporom priečnych rebier voči vodo-

rovnému posunu a menším množstvom zŕn 

zaklinených do seba v otvorenom priestore 

výstužnej geomreže. Výsledky meraní možno 

aplikovať len pre podobné zeminy a výstuhy 

s rovnakými parametrami. Na stanovenie 

parametrov šmykovej pevnosti rozhrania 

zemina – geosyntetika pri iných typoch zemín 

a výstuh je možné postupovať podľa prezen-

tovanej metódy pomocou veľkorozmerovej 

šmykovej skúšky.   
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Wooden House in Winter Period –  A Blessing in Disguise  

Drevostavba v zime – Šťastie v nešťastí  

Tento článok sme sa rozhodli napísať len 

preto, aby sme na konkrétnom príklade pou-

kázali na staré známe spojenie „všetko zlé je 

na niečo dobré“. Konkrétnym príkladom je 

drevostavba. Vieme, že drevostavby sú špe-

cifické jednak svojim riešením, ale aj samot-

nou témou, ktorá „polarizuje“ odbornú aj 

laickú verejnosť na ich nadšencov a zarytých 

odporcov. Článok nemá ambíciu hodnotiť 

drevostavby ani ich výhody a nevýhody. 

Nemáme ambíciu presviedčať, aj keď svoj 

názor máme. Rozhodne však chceme pouká-

zať na niektoré zistenia, ktoré ich budúcim 

užívateľom môžu pomôcť. 

Kľúčové slová: 

Drevostavba, Montáž, Chyby, Voda, Vlhkosť, 

Statika        

 

We decided to write this paper just to point-

out one familiar saying „a blessing in disguise“ 

on one particular case. This case is a wooden 

house. All we know that wooden houses are 

specific as for their design as well as for the 

topic itself which polarizes professionals and 

general public also into two groups – fans and 

staunch defendants. This paper has no ambi-

tion to assess the wooden houses, their pros 

and cons. It has no ambition to persuade even 

though we have our own opinions. Definitely, 

we intend to point out on some findings, 

which may help to the final users of the wo-

oden houses. 

Key words: 

Wooden house, Assembly, Fails, Water, Mois-

ture, Stability        

 

Aké výhody drevostavieb sa často prezentu-

jú?   

Keď budete hľadať na webe, pravdepodobne 

natrafíte na tieto alebo podobné formulácie 

hlavných výhod drevostavieb. Nechceme ich 

spochybňovať a tvrdiť, že sú nepravdivé. Ako 

vždy, nabádame čitateľa ku kritickému mysle-

niu a vytvoreniu si vlastného názoru.  

 Vynikajúce izolačné vlastnosti – údajne je 

možné drevostavby veľmi rýchlo vykúriť, 

a to s minimálnymi nákladmi. 

 Akustická pohoda – technológie vrstvenia 

(tzv. sendvičov) s rôznymi akustickými 

vlastnosťami (dynamická tuhosť) vo vhod-

nej hrúbke a vzdialenosti zabezpečujú 

výborný útlm hluku a akustickú pohodu 

interiéru. 

 Rýchlosť výstavby – sa často uvádza do-

bou 4 mesiace. Táto doba zvyčajne zahŕňa 

aj všetky kompletizačné práce a prípravu 

na nasťahovanie. Znie to atraktívne. Ob-

vykle to však znamená presunutie časti 

prác do výrobne – t.j. prefabrikáciu. Nie-

kedy sa uplatňuje prakticky úplná prefab-

rikácia vrátane výplňových klampiarskych 

konštrukcií. Inokedy je sa uplatňuje čias-

točná prefabrikácia, kedy sa predpripravu-

jú len podlahové a stenové panely 

a strešné nosník. Výplňové konštrukcie sa 

montujú in situ. 

 Výstavba aj v zime – V niektorých prípa-

doch to môže byť pravdou. Hlavne ak si 

vyberiete systém s úplnou prefabrikáciou. 

V opačnom prípade (a hlavne ak výroba 

zvislých konštrukcií a strechy nie je koordi-

novaná správne – ideálne od jedného 

dodávateľa) môžete byť vystavení milosti / 

nemilosti počasia. 
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 Certifikáty – Dodávatelia a zhotovitelia sa 

často a radi prezentujú tým , aké všeliaké 

certifikáty a „papiere“ majú a aké prísne 

normy a štandardy spĺňajú a dodržiavajú. 

Z praktického hľadiska je potrebné hlavne 

túto snahu brať so značnou rezervou... 

Certifikáty zvyčajne hovoria len o tom, že 

si splnili byrokratické povinnosti zo strany 

štátu pre legálne pôsobenie na trhu, 

rovnako ako aj ostatní výrobcovia 

stavebných materiálov, a že spĺňajú 

minimálne požiadavky. Reálne kvalitné 

a pokrokové materiály a systémy výrazne 

prevyšujú tieto požiadavky a spravidla sa 

to prejavuje aj na cene. 

 Životnosť / záruka – Nachádzame rôzne 

argumenty... Mnohé z nich sú 

polopravdami. Akoby sme nevedeli, že 

každá minca má dve strany. Opäť, 

nechceme hodnotiť drevo ako materiál / 

hmotu. Len poukazujeme na to, že je to 

prírodný materiál citlivý na poveternostné 

vplyvy a možnosťou ako predĺžiť jeho 

životnosť je buď pravidelná a častá údržba 

alebo ochrana iným materiálom. Niektoré 

firmy dávajú záruky, napríklad na drevenú 

nosnú konštrukciu – až 30 rokov. Nie 

návrhová životnosť budov na bývanie / 

rodinných domov minimálne 50 rokov? 

 Viac priestoru – Vďaka lepším 

tepelnoizolačným vlastnostiam je možné 

zhotoviť obvodové konštrukcie menších 

hrúbok. Tým sa zväčšuje využiteľná plocha 

miestností budovy / domu. Na druhej 

strane, ak sa využije tento potenciál, 

potom sa čiastočne potláča argument 1 

a 2. 

Skrátka, ako život je vo väčšine prípadov 

otázkou kompromisu a voľby priorít, tak aj 

výber technológie výstavby... hľadajte 

rovnováhu medzi výhodami a nevýhodami 

systémov. Poraďte sa s ľuďmi, o ktorých 

odbornosti budete presvedčení a budete si 

istí, že vám nezaujate poradia tak, aby 

rešpektovali vami stanovené okrajové 

podmienky a vaše preferencie.  

 

Nedávno sme riešili posúdenie nešťastnej 

drevostavby 

Z pochopiteľných dôvodov vynechávame 

podrobnosti a detaily, ktoré by mohli viesť 

k identifikácii prípadu – zainteresovaných 

strán. Pre účely tohto článku to nie je ani 

potrebné... 

Jednalo sa o stavbu rodinného domu, ktorého 

začiatok výstavby bol naplánovaný 

a dohodnutý na pomerne neskoré obdobie – 

koniec októbra. Projektová dokumentácia  

Obr. 1: Montáž panelov  

Obr. 2: Ochrana stavby pred poveternostnými vplyvmi  

Obr. 3: Ochrana stavby pred poveternostnými vplyvmi  

určovala spôsob výstavby z drevených 

stenových panelov, drevenej väzníkovej 

strešnej konštrukcie a drevených podlahových 

panelov. Panely pozostávali z drevených „I“ 

profilov, z exteriérového záklopu DHF 

doskami a z interiérového záklopu OSB 

doskami. Medzi ne bola navrhnutá tepelná 

izolácia (fúkaná celulóza). Zo strany interiéru 

mala byť spracovaná inštalačná predstena. 

Výplňové konštrukcie boli montované  

 

dodatočne. 

Začiatok montáže sa však presunul až do 

predvianočného obdobia. Aby sme vás 

nezaťažovali celou genézou, skrátka stavba 

ostala neuzavretá, nezabezpečená proti 

poveternostným vplyvom. To si vybralo svoju 

daň. Snehové a dažďové zrážky boli natoľko 

intenzívne a preventívne opatrenia natoľko 

neúčinné, že tepelné izolácie absorbovali také 

množstvo vlhkosti, že si neudržali tvarovú  
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stabilitu a dutinách panelov prakticky konsoli-

dovali. Vlhkosť vo zvyškoch tepelnej izolácie 

sa (s odstupom cca 3 mesiace) sa zistila cca 50 

% v stenách a 230 % v podlahe. 

Obr. 4: Plesne vo vnútri panela  

Obr. 5: Čiastočne absentujúca tepelná izolácia  

Obr. 6: Čiastočne absentujúca tepelná izolácia  

Keď už bolo jasné, že prirodzené vyschnutie 

nie je možné, pristúpilo sa k odstráneniu takto 

saturovanej tepelnej izolácie. To si však vyžia-

dalo odstránenie vnútorného záklopu (OSB 

dosiek). Práve to bolo šťastím. Prakticky oka-

mžite sa identifikovali zásadné problémy.  

Obr. 7: Zbortená, chýbajúca a vlhká tepelná izolácia v 

podlahe  

Obr. 8: Kolízia nosnej časti podlahového panela s inštalácia-

mi  

Uvádzaná vlhkosť sa začala v uzavretých pries-

toroch odparovala drevené nosné prvky boli 

napadnuté plesňami. V paneloch sa zistilo 

nesprávna, nedostatočná alebo úplne absen-

tujúca aplikácia tepelnej izolácie. Okrem toho 

sa zistilo, že nosné časti panelov sú zhotovené 

inak, ako boli špecifikované v statickom vý-

počte. Upozorňujeme, že sa nejednalo 

o absenciu horizontálneho stužidla (priečnika) 

a diagonálneho stuženia (tzv. zavetrenia) 

v kútoch domu. V podlahových paneloch sa 

zistilo ich nesprávne osadenie a kolízie ich 

nosnej časti s inštaláciami.  

Napriek všetkým nepríjemnostiam, ktoré 

z toho plynú, sme však toho názoru, že inves-

tor mal nakoniec aj veľké šťastie, že nedôve-

roval vyjadreniam zhotoviteľa, že konštrukcia 

je „difúzne otvorená“ a že spoľahlivo 

a bezpečne vyschne. Odhalili sa skutočnosti, 

ktoré môžu mať výrazný vplyv na bezpečnosť 

a stabilitu stavby a zdravotnú nezávadnosť. 
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Solutions for Soil Treatment  

Riešenia v oblasti stabilizácií zemín 

V súčasnej dobe je povedomie ohľadom 

stabilizácie zemín materiálmi na báze vápna 

v stavebnom priemysle rozšírené vo veľkej 

miere a neustále rastie. Súbežne s tým na-

rastajú požiadavky zo strany stavebných 

firiem na používané materiály. Kvalita sa-

motného produktu je samozrejmosťou a do 

popredia vystupuje potreba komplexných 

riešení. Pre naplnenie týchto očakávaní 

a požiadaviek zákazníkov je dôležitá flexibili-

ta a schopnosť reagovať na zmeny operatív-

ne a vo veľmi krátkom čase. 

Kľúčové slová: 

Stabilizácia zeminy, Vápno, Služby         

 

Nowadays, the awareness about soil tre-

atment utilizing lime-based materials in con-

struction is on quite good level and constantly 

grows. Along with that, the construction com-

panies increases their requirements on em-

plyed materials. The quality of the product is 

considered obvious and a need of complex 

solutions starts to play the main role. In order 

to meet these cliesnts´ expectations and requ-

irements, a flexibility and ability to react on 

the changes operationally in short time is 

important . 

Key words: 

Soil treatment, Lime, Services         

 

Firma CARMEUSE s viac než 158-ročnými skú-

senosťami je popredným výrobcom kalcitické-

ho a dolomitického vápna, vápenca s vysokým 

obsahom uhličitanu vápenatého a tiež mleté-

ho vápencového kameniva. Tieto produkty sú 

dôležitou súčasťou rôznych priemyselných 

procesov v oblasti oceliarstva, energetiky, 

životného prostredia a stavebníctva. Naším 

základným cieľom je dodávať produkty vyso-

kej kvality. V poslednom období sa  zameria-

vame  na uspokojovanie trhových potrieb 

v oblasti služieb a komplexných riešení. 

 

Dodané a stabilizované 

V roku 2018 sme z CZ závodov pre našich 

zákazníkov dodali o cca 40 % viac zmesí Viac-

alco ako v r.2016 a z HU závodov takmer 4 x 

viac. Súbežne s tým narastá aj požiadavka na 

množstvo dodaného vápna. Zvyšuje sa množ-

stvo CL80, v r.2018 sme zaznamenali cca 30 % 

nárast oproti r.2016. CL90 zaznamenalo v r. 

2018 nárast v porovnaní s r. 2016 o cca 57 %. 

Aby sme naplnili všetky potreby našich zákaz-

níkov, na zvyšujúci sa dopyt reagujeme rozši-

rovaním výrobných kapacít. Jedným 

z príkladov je projekt mobilnej zmiešavacej 

stanice v našom regióne. Týmto spôsobom 

dokážeme zabezpečiť plynulosť dodávok ma-

teriálu aj v čase najvyššieho dopytu. Strategic-

kým rozmiestnením výrobných liniek vieme 

pokryť potreby zákazníkov v rámci regiónu. 

 

Flexibilita 

Jednou z veľkých výhod rozloženia výrobných 

liniek v rámci rôznych závodov v rôznych kraji-

nách je flexibilita. V prípade potreby veľkých 

množstiev materiálu, sme schopní dodávať na 

jedno miesto realizácie stavby z viacerých 

výrobných lokalít. Zároveň, v prípade výpadku 

dodávok z jedného zo závodov, napríklad kvôli 

poruche technológie, zákazník túto skutoč-

nosť nepocíti. 

V prípade výskytu akýchkoľvek nedostatkov, 

máme k dispozícii zástupcu Carmeuse 24 h 

denne, na ktorého sa naši zákazníci môžu 

obrátiť. Následne je touto osobou zorganizo-

vaný krízový štáb pozostávajúci z členov rôz-

nych oddelení podľa typu vyskytnutého sa 

problému  – výroba, kvalita, logistika... Aj keď 

sme z rôznych kútov Európy, využitím digitál-

nych nástrojov sa vieme v prípade potreby 

spojiť a riešiť vzniknutú situáciu bezprostred-

ne po jej vzniku.  

 

 

Kvalita a trvalé zlepšovanie 

Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu samotného 

materiálu a aj služieb si plne uvedomujeme 

a preto sa zameriavame na ich neustále zlep-

šovanie. Viacúrovňovou kontrolou kvality 

máme ucelený obraz o kameni, ktorý sa chys-

táme ťažiť, vyťažíme, o vápne, ktoré vyrobíme 

a následne podľa potreby spracujeme. 

 

Kontrola vstupnej suroviny 

Jednou z činností, ktoré vykonáva náš tím 

geológov, sú prieskumné vrty. Tých je niekoľ-

ko typov a ich realizácia pomáha pri vytváraní 

geologickej mapy, ktorá poskytuje ucelený 

obraz o miestach budúcej ťažby. Stanovením 

chemického zloženia vzoriek z vrtov vieme 

presne určiť oblasti s materiálom vhodným 

pre naplnenie rôznych požiadaviek našich 

interných a externých zákazníkov. 

Pred každým clonovým odstrelom sa vykoná-

va kontrola materiálu z vrtov. Takto potvrdí-

me požadovanú kvalitu a uskutočníme efek-

tívnu ťažbu. 

Následne, počas spracovania kameňa v lome 

sú odoberané a analyzované vzorky. Zároveň, 

počas expedície našim interným alebo exter-

ným zákazníkom, odoberáme ďalšie vzorky 

kvôli celistvosti obrazu o kvalite vyrábaného 

kameniva.  

Po dodaní kameňa našim interným zákazní-

kom, vápenkám, uskutočňujeme vstupnú 

kontrolu odoberaním vzoriek zo skládky suro-

viny pre výrobu vápna.  
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Medzioperačná kontrola  

Pre zabezpečenie kvality vyrábaného vápna 

máme nastavenú frekvenciu odberu a analýzy 

vzoriek počas výroby tak, aby bolo možné 

proces spoľahlivo riadiť. Naše laboratória sú 

vybavené personálom a zariadeniami, ktoré 

umožňujú, v potrebnom čase a požadovanej 

kvalite analýz poskytnúť potrebné výsledky 

meraní. 

 

Výstupná kontrola 

Vzhľadom na to, že portfólio našich 

zákazníkov je naozaj široké a ich požiadavky 

na rôzne parametre môžu byť odlišné, 

súčasťou nášho systému kontroly kvality je aj 

expedičná kontrola. Rozsah analýz je stále 

prispôsobený špecifickým potrebám 

a požadovaným parametrom vápna daného 

zákazníka.   

 

Inovácie 

Carmeuse neustále prináša v rámci 

hydraulických spojív inovácie do produktov a 

služieb v rámci celej Európy. Cieľom je 

poskytovať pre našich zákazníkov komplexné 

riešenia. 

Jednou z inovácií je mobilné laboratórium 

v Rumunsku. Jeho použitiu predchádza 

povolenie používania daného spojiva a celý 

schvaľovací proces na konkrétnej stavbe, slúži 

teda len ako doplnková služba a samozrejme 

ako marketingový nástroj, nenahrádza 

akreditované subjekty. Vhodné je ho použiť 

v prípade, ak dôjde z výraznej zmene 

materiálu na stavbe – agresívne prostredie   

Obr. 1: Mobilné laboratórium  

(napr. podzemná voda s vysokým obsahom 

sulfátov), organická zložka a pod. Je 

využiteľné aj kvôli optimalizácii dávkovania 

spojiva, prípadne pri riešení sporov alebo 

reklamácií.  

 

Trvalé zlepšovanie 

Jedným z bodov trvalého zlepšovania je aj 

zvýšenie úrovne našich laboratórií a nimi 

poskytovaných meraní. Pre správne riadenie 

procesu a splnenie požiadaviek a očakávaní 

našich interných a externých zákazníkov sú 

nevyhnutné presné a spoľahlivé výsledky 

analýz. Preto je jedným z našich cieľov v rámci 

tohto bodu akreditácia našich laboratórií so 

zameraním na analýzy vápna. 

 

Záver 

Neustále pracujeme na monitorovaní potrieb 

našich zákazníkov a celkového trhu s cieľom 

rozvíjať spoluprácu prostredníctvom správnej 

kvality produktov, služieb a riešení. V prípade 

Vašich doporučení a požiadaviek nás 

neváhajte kontaktovať. 

 

Autori: 

 Tibor Dragon, Carmeuse Slovakia, s.r.o. 

 Zoltán Varga, Carmeuse Slovakia, s.r.o.  

Zaradenie článku: 

 Odborný 
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A Retrospection in Soil Treatment 

Retrospektíva v stabilizácií zemín 

Postupným aplikovaním úpravy zemín na 

území dnešného Slovenska za pomoci vápna 

a cementu najprv prevažne v pozemnom 

staviteľstve (podložia priemyselných hál, 

obchodných domov, spevnených plôch 

a parkovísk), sa technológia začala využívať 

aj v dopravnom staviteľstve. Napriek tomu, 

že v zahraničí túto metódu aplikovali už nie-

koľko rokov, nebola v našej krajine zaužíva-

nou praxou. Výkonnejšie strojné zostavy 

umožnili lepšie zapracovanie spojiva do 

zemín, aj do požadovanej hĺbky. Technické 

normy a predpisy boli dočasne prevzaté z ČR 

a informácie sa šírili veľmi pomaly. Len po 

malých krokoch sa úprava zemín dostávala 

do povedomia a nahrádzala iné metódy zlep-

šovania, ktoré boli pre danú stavbu ekono-

micky nevýhodnejšie. Hlad po dobrej tech-

nológii, ktorá šetrila čas i peniaze, nám po-

mohol preniknúť hlbšie do tajomstiev spomí-

nanej technológie a priblížiť sa štandardu vo 

svete. 

Kľúčové slová: 

Stabilizácia zemín, Spojivá, Vápna, Parametre, 

Skúšky          

 

By gradual application of soil treatment in 

Slovakia, utilizing a lime and cement, initially 

in building contruction mainly (bese for indus-

trial halls, supermarkets, hardened areas and 

parking lots), this technology has begun to be 

employed in road construction as well. Despi-

te, this method had been used abroad for 

years, in Slovakia, it was not a daily praxis. 

More effective/powerful machinery enabled 

better and incorporation of the binder into 

the soil, down to desired level (depth). The 

technical standards and regulations have be-

en temporarily adopted from CZ and informe-

ation were spread too slowly. Step by step, 

the soil treatment was slowly becoming fami-

liar and replaced other methods which were 

for the particular sites more expensive. 

A demand for good technology saving time 

and money allowed us to get deeper in details 

of abovementioned technology and get closer 

to worldwide standards. 

Key words: 

Soil treatment, Binders, Limes, Parameters, 

Tests          

 

Úprava zemín - názvoslovie 

V minulosti sa označovali úpravy zemín spoji-

vom ako stabilizácie zemín. Jediným usmerňo-

vačom správneho technologického postupu 

bol predpis TP 94 z ČR. Dnes je uvádzaná pres-

ná definícia v TKP 27 (2015):  

zemina zlepšená spojivom – zmes, ktorá 

vznikne úpravou zeminy spojivom , ktoré zlep-

ší okamžité vlastnosti zmesi, zredukovaním 

vlhkosti, zvýšením únosnosti, úpravou plastici-

ty. Vytvára pracovnú pláň pre položenie nasle-

dujúcej vrstvy. 

zemina stabilizovaná spojivom – zmes, ktorá 

vznikne úpravou zeminy spojivom, a ktorá vo 

všeobecnosti výrazne zvýši (stredne až dlho-

dobo) jej mechanické vlastnosti, stabilitu, 

odolnosť proti pôsobeniu vody a mrazu. 

Zavedením STN EN 14227-15:2016 Zmesi 

stmelené hydraulickými spojivami – Špecifiká-

cia - Časť 15: Zeminy stabilizované hydraulic-

kými spojivami sa termín zlepšenia používa 

pre úpravu zemín spojivami v podloží násypov 

a technologických vrstvách násypov s okrem 

použitia v aktívnej zóne vozovky. Stabilizácia 

zemín je termín pre úpravu zemín v aktívnej 

zóne vozovky. 

 

Úprava zemín - spojivá 

Tak ako v minulosti, i v prítomnosti majú pre-

vahu v technológiách úpravy zemín 

(zlepšovanie a stabilizácie zemín) vzdušné 

vápna  a cementy používané aj v hydraulicky 

stmelených zmesiach kameniva a zemín.  

Pre čo najlepšie využitie  technológie sa zavá-

dza použitie aj pôvodne odpadov z výroby ako 

kremičité popolčeky a vysokopecné trosky. No 

ako spojivo sa užívali len ojedinele a spravidla 

so štartovacím spojivom (napr. popolčekové 

stabilizáty, odprašky z bypassu). Tento trend 

možno očakávať i v budúcnosti.  

Pôvodná európska norma EN 14227-11 pre 

zeminy upravené vápnom vyžadovala použitie 

nehaseného alebo haseného bieleho vápna 

triedy CL 90 a CL 80 a to na zlepšovanie, ako i 

pre stabilizáciu zemín. V dôsledku dostatoč-

ných skúseností z praxe, bolo v národnej prílo-

he ČSN EN 14227-11 v ČR umožnené použitie i 

iných vzdušných nehasených vápien o nižších 

triedach a či vápien dolomitických. Pri použití 

týchto slabších tried už nehovoríme o stabili-

zácii, ale len o zlepšovaní. V SR norma tieto 

slabšie vápna používať neumožňuje.  

Pri cementoch celkovo (5 tried) sa podľa STN 

EN 197-1, sa do zmesí podľa STN EN 14227-10 

používajú hlavne cementy nižších tried od 

CEM II/BS-32,5 R(N) portlandský cement 

zmesný s vysokou (normálnou) počiatočnou 

pevnosťou, CEM III/BS 32,5 R(N) vysokopecný 

cement s vysokou (normálnou) počiatočnou 

pevnosťou atď.  
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Hydraulické cestné spojivá sú zmesné 

a obsahujú jednu či viac majoritných zložiek 

s hydraulickou reakciou a minoritné zložky či 

aditíva. (STN EN 13282-1 a STN EN 13282-3. 

Nad 10 % hmotnosti (majoritné) sú to 

(portlandský slinok, granulovaná vysokopecná 

troska, prírodný puzolán, vrátane kalcinova-

ného, popolčeky kremičité, či vápenaté, kalci-

novaná bridlica, vápenec). Hydraulické cestné 

spojivá delíme na rýchlo a normálne tvrdnúce. 

U rýchlo tvrdnúcich spojív je hlavnou zložkou 

biele hasené vápno CL-S a prírodné hydraulic-

ké spojivo NHL. U normálne tvrdnúcich spojív 

je to fluidný kremičitý popolček (Va) 

a nehasený vápenatý popolček aktívnym CaO 

(Wa), popolček so spaľovania papierenského 

kalu (WP), kryštalické vysokopecná troska (Sb) 

z premeny surového železa na oceľ oxidačnou 

metódou a nehasené alebo hasené biele váp-

no CL-Q, CL-S alebo prírodné vápno NHL. Mi-

noritné zložky (pod 10 % hmotnosti) sú vole-

né, tak aby zvýšili účinnosť spojiva, alebo aby 

zlepšili jeho vlastnosti. Nesmú znižovať efekt 

pôsobenia hlavnej hydraulickej zložky. To sa 

týka aj prísad do 1 % hmotnosti. Používame 4 

triedy pevností. 

Vysokopecnú trosku možno použiť do zmesi 

stmelených podľa STN EN 14227-2 buď granu-

lovanú alebo mletú. Vysokopecná troska ako 

spojivo reaguje hydraulickou reakciou na roz-

diel od vzduchom chladenej trosky, ktorá 

charakterizuje proces karbonatizácie. Za urči-

tých podmienok sa však používa ako plnivo 

a nie ako spojivo do zmesí. 

Zmesi kameniva stmelené popolčekmi (STN 

EN 450-1) sú definované STN EN 14227-3. 

Možno použiť kremičitý popolček – aluminium

-silikátový (kremičitý) popolček, ktorý má 

puzolánové vlastnosti, kde je dobré naštarto-

vať reakcie nehaseným vápnom. Sulfátovápe-

natý (vápenatý) popolček vykazuje puzoláno-

vý efekt ako aj hydraulickú reakciu a možno 

ho použiť ako spojivo pre zmesi 

s obmedzenou axiálnou pevnosťou. 

Popolčeky aj vysokopecnú trosku pripúšťa do 

stabilizácii zemín aj norma STN EN 14227 – 15 

zeminy stabilizované hydraulickými spojivami.   

 

Zlepšovanie  a stabilizácie zemín vápnom 

Úpravu vápnom realizujeme na jemnozrnných 

zeminách (ílovité až hlinitopiesčité), ktoré sú 

nevhodné či podmienečne vhodné. Pridanie 

vápna do zemín sa prejavuje okamžitými 

a dlhodobými účinkami:  

 Okamžitý pokles  obsahu voľnej vody 

v dôsledku chemickej reakcie vody H2O 

s voľným vápnom CaO  

 Zmena obsahu pevne viazanej vody  a s 

tým spojená flokulácia (zhlukovanie) ílovi-

tých častíc, priaznivejšia optimálna vlhkosť  

 Chemická reakcia voľného CaO 

s reaktívnymi formami SiO2, (puzolánové 

reakcie premena na minerály typu tober-

morit a chabezit – hydratované hlinitokre-

mičitany).  

 

Obr. 1: Porovnanie jednoosej pevnosti Rc a medze plastiity 

wp u montmorilinitickej zeminy (Hilt a Davidson 1960)  

Množstvo dodaného voľného vápna vychádza 

z požiadaviek na dosiahnutie takých vlastnos-

tí, ktoré zabezpečujú technologické ale aj 

technické požiadavky (fyzikálno mechanická 

zmena - nutný prejazd techniky, splnenie 

požiadaviek STN, TP, či TKP, pred uzavretím 

ďalšou vrstvou). Percentuálny obsah vápna 

počítaný zo suchej max. objemovej hmotnosti 

zeminy dodaného za účelom, dosiahnutia 

požadovaných parametrov ovplyvňuje vlh-

kosť, obsah organických prímesí so zamera-

ním na huminové látky, granulometrické zlo-

ženie, obsah reaktívnych SiO2, Iónovo výmen-

ná kapacita, mineralogické zloženie na obsah 

ílovitých minerálov a amorfných zložiek).  

Najmenšie množstvo vápna potrebné pre 

vznik puzolánových reakcií rozhoduje o tom, 

či v zemine vzniknú stabilizačné reakcie. Po-

kiaľ je toto množstvo vápna nižšie, dochádza 

len k modifikácii zeminy, čo v stavebnej praxi 

dostačuje. Modifikácia zeminy prebehne pre-

važne do 24 hodín. Tento bod voláme LFP 

lime fixation point stanovené metódou mera-

nia zmeny konzistenčných charakteristík, naj-

mä medze plasticity a prípadne zmeny pev-

nosti. Je to hodnota, kedy zemina absorbuje 

vápno pre iónovú výmenu. Po dokončení io-

novej výmeny voľné vápno umožní vznik puz-

olánových reakcií. A to je začiatok dosiahnutia 

stabilizačnej reakcie. Ten je vyšší ako len do-

siahnutie požadovaných modifikácii zeminy 

a odpovedá zeminám stabilizovaným. 

Dosiahnutie tohto minima sa stanovuje aj 

podľa pH, kedy po jednej hodine od primieša-

nia dosiahne pH = 12,4 a zároveň sa stáva 

neplastickou. Tento test je známy ako initial 

consumption of lime ICL. Táto metóda je veľ-

mi rýchla a jednoduchšia, aj keď ukazuje na 

mierne navýšenia obsahu vápna potrebného 

na dosiahnutie min. hodnôt.  
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Čas potrebný na spracovanie zmesi sa líši od 

zeminy, jej vlhkosti a množstva dodaného 

vápna.  V prípade, že po dodaní vápna zemina 

vyschne, flokuláciou sa zemina stane piesčitá 

a suchá, nebude ju možné spracovať. Opravu 

možno vykonať opätovným pridaním voľného 

vápna a vody a následným premiešaním. 

V prípade, že sa má zemina malú vlhkosť pri 

prvom zamiešaní, nezreaguje všetko vápno 

a nebudú dosiahnuté požadované parametre 

určené preukaznou skúškou. Problém 

s vysušením zeminy možno vyriešiť použitím 

haseného vápna Ca(OH)2, (Roggers et. al. 

1997). Vápenný hydrát totiž v zemine ďalej 

nehydratuje, v zemine už nedochádza 

k exotermickej reakcii. Dôjde len k minimálnej 

strate vody pri vzniku novovytvorených 

minerálov. Problém flokulácie je ale spoločný 

pre všetky anorganické spojivá. Skúšky 

pevnosti sú vhodným stanovením LFP. Sú ale 

zdĺhavé, pretože zmeny pevnosti v zemine sú 

merateľné až po 7 dňoch zrenia. Ostatné 

metódy merania (index plasticity, RTG 

difrakcia, či atómová absorbčná 

spektroskopia) sú pre prax náročné na čas 

a vybavenie. 

V TKP 27 či STN 736133 je spôsob prebratia 

danej vrstvy stanovený parametrami pre 

upravenú zeminu pomocou IBI v čase do 90 

min alebo CBR (7 dní vo vlhku a 4 dni vo vode 

STN 736125). Požadované hodnoty sú v tab.1. 

Nezávisle na tom musí vrstva spĺňať tieto 

požiadavky deformačnej odolnosti tab.2. Tu 

už ale nie je definovaný min. počet dní pre 

preukázanie dosiahnutých parametrov. 

V praxi je doporučené merať min. po troch 

dňoch, ale je možné merať aj v kratšom či 

dlhšom čase.  

Obr. 2: Výsledky ICL testu (Al - Mukhtar et al., 2010)  

Obr. 3: Meranie hodnôt IBI na vrstve násypu diaľnice D1 

Budimír - Bidovce  

Edef,2 je teda nadradený spôsob merania pri 

preberaní vrstvy násypu. Podľa TP 94 V ČR 

dostačujúcim parametrom je hodnota IBI10 

a Edef,2 sa na vrstve násypu nemeria. 

Kontroluje sa najmä miera zhutnenia.  

 

Určite pre rôzne zeminy neplatí, že ak je 

splnené IBI10, je splnené aj požadované Edef,2 ≥ 

45 MPa. Ale s odstupom času (1 deň a viac), 

by sme mohli hodnotu namerať. To už však 

nie je IBI ale CBR.  

Tab. 1: Parametre pre upravenú zeminu (TKP) 

Druh zmesi Použitie zmesi Index okamžitej únosnosti IBI Kalifornský pomer únosnosti CBR 

Zlepšovaná zemina Vrstva násypu IBI10 - 

Podložie násypu IBI15 CBR20 

Stabilizovaná zemina  Aktívna zóna IBI20 CBR30 

Ochranná vrstva IBI20 CBR30 

Tab. 2: Preberacie skúšky – únosnosť vrstvy (TKP 27)  

Typ vrstvy TDZ 

Modul deformácie 

Edef2 

(MPa) 

Pomer  

Edef2/Edef1 

Norma Početnosť 

Podložie násypu I.—VI. ≥ 30 ≤ 2,5 1/2 000 m2 

STN 73 6133 

Teleso násypu I.-VI. ≥ 45 ≤ 2,5 1/2 000 m2 

Aktívna zóna  I.-III. ≥ 90 ≤ 2,5 1/2 000 m2 

IV.-VI. ≥ 50 ≤ 2,5 1/3 000 m2 

Ochranná vrstva IV.-VI ≥ 50 ≤ 2,5 1/3 000 m2 



 30 

Ako teda zrýchliť budovanie vrstiev, aby sme 

splnili tab 2 a tab 1, pri minimálnom obsahu 

vápna LFP? Je potrebná prax, alebo vykonať 

väčší porovnávací súbor meraní, či sa stačí 

držať uvedených predpisov? 

Preukazná skúška odhalí kedy daná zemina 

dosahuje po úprave vápnom IBI10. Je to teda 

závislosť typu zeminy a množstva daného 

vápna, prirodzenej vlhkosti zeminy, teploty 

ovzdušia, kvality premiešania a doby spraco-

vania do vrstvy. Je potrebné vyhodnotiť, či 

hodnoty a spôsoby merania, ktoré boli pre-

vzaté zo zahraničia (ČR) a zaužívané metódy 

budeme porovnávať alebo využívať 

k dosiahnutiu efektívnejšej výstavby. 
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Zaradenie článku: 

 Odborný 

Warm Asphalt Mixes - for Both Quality Classes 

Nízkoteplotné asfaltové zmesi - pre obe kvalitatívne triedy 

V dnešnej dobe môžeme badať rozličné kli-

matické javy, ktoré sú dôsledkom výraznej-

šieho zvýšenia negatívnych aspektov klima-

tických zmien. Vzhľadom na klimatické zme-

ny je otázka najmä ochrany životného pro-

stredia jedna z najdiskutovanejších tém celo-

svetovo, kde každá krajina hľadá spôsob 

akým znížiť náročnosť na energie 

a produkciu emisií pri výrobe asfaltových 

zmesí, ďalej AZ. Naša spoločnosť sa dlhodo-

bo zaoberá znižovaním spotreby energie, 

produkciou emisií a ochranou životného 

prostredia. Používanie nízkoteplotných zme-

sí, ďalej NAZ, nám nielen umožňuje znižova-

nie rôznych negatívnych vplyvov ale nám pri 

určitých okolnostiach dovoľuje predĺžiť sezó-

nu výroby asfaltových zmesí a taktiež aj pre-

dĺženie dopravných vzdialeností za podmie-

nok výroby NAZ pri štandardných teplotách. 

Kľúčové slová: 

Asfaltová zmes, Nízkoteplotná asfaltová zmes, 

Zhutňovanie, Penoasfalt, Prísady, Modul tu-

hosti, Odolnosť proti únave           

 

Nowadays, we can observe various climatic 

phenomenons, which are caused by a sub-

stantial increase of negative aspects of clima-

tic changes. Regarding the climatic changes, 

a question of protection of the environment is 

one of the most discussed topics worldwide, 

whereas each country searches for a mean, 

how to reduce energy demand and emissions 

within production of asphalt mixes (AZ). Our 

company deals with reduction of this energy 

demand, emissions and environmental pro-

tection as such for a long time now. An em-

ployment of Warm Mixes (NAZ) enables us 

not only to reduce the negative impacts on 

the environment, but at some circumstances 

allows us to extend the asphalt-work season 

or extend the serviceable areas (transport the 

asphalt over longer distances) at production 

of NAZ at normal temperature. 

Key words: 

Asphalt mixture, Warm Asphalt Mixture, Com-

paction, Foam-Asphalt, Additives, Stiffness 

Modulus, Resistance to Fatigue           

 

Nízkoteplotné asfaltové zmesi všeobecne 

Čo je vlastne nízkoteplotná asfaltová zmes? Je 

to hutnená asfaltová zmes vyrobená a spraco-

vaná pri teplotách nižších ako štandardná 

zmes. Výsledné vlastnosti NAZ a štandardnej 

zmesi rovnakého zloženia sú si navzájom ekvi-

valentné. Všetky požiadavky a potreby pre 

použitie NAZ sú uvedené vo TKP 41/2017. 

Akým spôsobom dosiahneme zníženie pre-

vádzkových teplôt výroby asfaltových zmesí? 

Poznáme niekoľko druhov možností, najmä 

pridávaním rozličných prísad na zníženie tep-

lôt výroby AZ alebo zmenou technológie výro-

by AZ.  

Prísady rozlišujeme podľa pôvodu, resp. pôso-

benia: 

 Kombinované, látky, ktoré menia vlastnos-

ti asfaltu a asfaltových zmesí tak, že po ich 

pridaní sa dá znížiť teplota pri výrobe a 

spracovaní asfaltových zmesí a ktoré sú-

časne zlepšujú priľnavosť asfaltu ku kame-

nivu. 
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 Organické, látky, ktoré menia vlastnosti 

asfaltu a asfaltových zmesí tak, že po ich 

pridaní sa dá znížiť teplota pri výrobe a 

spracovaní asfaltových zmesí. 

 Minerálne, prírodné, resp. syntetické látky 

obsahujúce fyzikálne alebo chemicky via-

zanú vodu, ktorá sa v procese výroby as-

faltových zmesí uvoľní vo forme pary a 

zníži viskozitu bitúmenu natoľko, že umož-

ní rovnaké obalenie zŕn kameniva ako 

bežný bitúmen pri vyššej teplote. Umož-

ňujú teda znížiť výrobné teploty. Medzi 

tieto prísady patria syntetické a prírodné 

zeolity. 

 Voda, pridávaná v tekutom skupenstve 

priamo do dávkovaného bitúmenu. Vzniká 

penoasfalt.  

 

Overovanie vlastností NAZ - Penoasfalt 

Prvé počiatky výroby NAZ s použitím vody 

siahajú do USA, kde používali danú technoló-

giu najmä pre dosiahnutie lepšieho zhutnenia 

na stavbe, ktorú sme overili aj v našich pod-

mienkach a všeobecne je potrebné viac pojaz-

dov valca pri zhutňovaní NAZ a týmto spôso-

bom dosahujeme lepšieho zhutnenia ako pri 

štandardných zmesiach, Tabuľka 1. 

Začiatky výroby NAZ neboli iba v technológii 

penoasfaltu, ale realizovala sa aj technológia 

dvojitého obaľovania – v prvom kroku 

s mäkkým asfaltom a v druhom kroku 

s tvrdým asfaltom, prípadne sa používali aj 

asfaltové emulzie. Základom výroby penoas-

faltu je speňovanie bitúmenu, to znamená 

pridávanie voľnej vody do asfaltu. Prudký var 

pridanej vody vytvorí asfaltovú penu. Tá za-

bezpečuje požadované obalenie kameniva aj 

pri jeho nižšej teplote ako pri výrobe štan-

dardných asfaltových zmesí. Pre potreby výro-

by NAZ speňovacou technológiou sa vyžaduje 

modifikácia existujúcich výrobných zariadení 

montážou prídavného speňovacieho zariade-

nia včleneného pred miešačku. Existuje viace-

ro takýchto technologických zostáv umožňujú-

cich pridávať vodu do horúceho bitúmenu. 

Skupina COLAS má patentovo chránenú vlast-

nú zostavu. Táto zabezpečuje, aby sa do bitú-

menu štandardnej teploty pridalo požadované 

množstvo studenej vody. Vo výrobe v skupine 

COLAS sa s ohľadom na parametre bitúmeno-

vej peny určila optimálna dávka vody 

v intervale 2 % až 3 %. Zohľadňujúc praktické 

skúsenosti z výroby sa neskôr sa prešlo na  

dávky vody 1,5 %. Voda  pridaná do NAZ sa vo 

veľkom množstve odparí v miešacom jadre. 

Zvyšky sa odparia počas prepravy 

a spracovávania NAZ na stavbe. Vzhľadom na 

tieto poznatky a požiadavky je veľmi obtiažne 

vykonávať porovnávajúce skúšky bez rozlič-

ných prístrojov priamo v laboratóriu. Je dôle-

žité vytvorenie laboratória priamo na obaľo-

vacej súprave, v lepšom prípade vývoja labo-

ratórneho  speňovacieho zariadenia prístroja 

priamo v laboratóriu.  

COLAS Slovakia má záujem v technológií NAZ 

pokračovať a nielen to, dokonca ju rozšíriť aj 

na AZ prvej kvalitatívnej triedy. Máme skúse-

nosti za ostatné roky kedy sme na Slovensku 

vyrobili cca 100.000 t NAZ. Technológia je 

overená a okrem iných výhod nám umožňuje 

znižovať environmentálne dopady stavebnej 

výroby na životné prostredie. Určili sme preto 

zatiaľ pilotnú asfaltovú zmes NAZ AC 22 L, 

ktorú sme podrobili skúškam modulu tuhosti 

a odolnosti proti únave, ako to určuje TKP 41.  

 

Overovanie modulu tuhosti, únavy pre NAZ 

a AZ  

Skúšky sme vykonali v centrálnom laboratóriu 

pre COLAS EU v Budapešti. Ako spojivo sme 

použili PMB 45/80-55. Cieľom bolo zistiť 

a preukázať modul tuhosti a odolnosť proti 

únave rovnakej zmesi AC 22 L s uvedeným 

spojivom raz vyrobenej tradičnou „horúcou“ 

technológiou a iný raz s použitím penoasfaltu.  

Skúšky sa vykonali  podľa  STN EN 12697-26, 

príloha B a sú v súlade s požiadavkami štvor-

bodovej metódy TP15/2015. Pri použití spe-

neného asfaltu dosahujeme vyššie hodnoty 

modulu ako v prípade štandardnej zmesi. Pre 

skúšku odolnosti proti únave sa použila skú-

šobná metóda podľa STN EN 12697-26, prílo-

ha D. Prehľad vykonaných skúšok overenia AC 

22 L pre I. kvalitatívnu triedu prezentujeme 

v tabuľke 2.  

 

 

 

Overovanie vlastností NAZ - použitie chemic-

kej prísady 

Rok 2018 bol pre naše laboratórium i rokom 

štúdií NAZ. , Overovali sme účinnosť jednej 

nízkoteplotnej prísady. Ďalej ju označujeme 

len „PRA“. Našim hlavným cieľom bolo porov-

nanie zhutnených objemových hmotností 

a ich vplyv na výslednú medzerovitosť asfalto-

vých zmesí.  Bolo použité kamenivo vyvretého 

pôvodu s vyššou nasiakavosťou a kamenivo 

sedimentárneho 

Tab. 1: Porovnanie zhutnenia NAZ na stavbe  

Asfaltová zmes Technológia 
Pojazdy 

valca 

Obj. Hmotnosť in situ 

(kg/m3) 

Miera zhutnenia 

(%) 

AC 16 O 50/70 II 
Štandardná 

2 2337 97,5 

3 max. 2388 99,6 

Penoasfalt 
3 2374 99,8 

6 max. 2416 99,8 

AC 11 O 50/70 II 
Štandardná 

5 2353 97,5 

6 max. 2375 98,4 

Penoasfalt 
5 2359 97,7 

7 max. 2411 99,9 

Štandardná 
5 2370 97,3 AC 11 O 50/70 II 

6 max. 2413 99,0 

Penoasfalt 
5 2363 97,0 

9 max. 3432 99,8 

Tab. 2: Prehľad výsledkov skúšok AC 22 L PMB 45/80-55 I  

Modul tuhosti 

[MPa] 

Modul tuhosti 

[MPa] 

Únava 

[ε6] 

Únava 

[ε6] Názov zmesi  

Namerané Požiadavky Namerané Požiadavky 

AC 22 L PMB 45/80-55 I bez pridania vody 6652 - 171 - 

AC 22 L PMB 45/80-55 I s pridaním vody 7499 4500 - 9000 172 min 160 
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pôvodu z lokálnych zdrojov na Slovensku. 

Taktiež bol použitý vo všetkých prípadoch 

rovnaký typ cestného asfaltu CA 50/70. 

V laboratóriu sme vybrali jeden typ AZ pre II. 

Kvalitatívnu triedu a pracovali sme s rôznymi 

kombináciami. Prvým miešaním bola príprava 

skúšky typu asfaltovej zmesi a spracovanie 

výsledkov skúšok a nastavenie cieľových para-

metrov. V ďalšom kroku sme spracovali jed-

notlivé zmesi pridaním rovnakého percenta 

prísady avšak pri miešaní a najmä zhutňovaní 

sme pripravovali dané zmesi s rozdielnymi 

teplotami. V poslednom kroku sme miešanie 

asfaltov pripravovali v rovnakých podmien-

kach ako predtým, kde následne sme zvýšili 

počet úderov pri zhutňovaní asfaltovej zmesi, 

za účelom zistenia priebehu zhutňovania. 

Všetky skúšky sú uvedené v tabuľke 3. 

Spätnou extrakciou zmesí sa potvrdilo rovna-

ké percento obsahu asfaltu a takmer totožné 

čiary zrnitosti. Taktiež sme zistili približne 

rovnaké hodnoty maximálnej objemovej 

hmotnosti AZ (so zanedbateľný-

mi odchýlkami). Vzhľadom na tieto skutočnos-

ti sa ďalej týmito výsledkami skúšok nebude-

me zaoberať.   

Z výsledkov skúšok môžeme vidieť že po pri-

daní  prísady a pri štandardnej teplote sa nám 

rapídne zníži zhutnená objemová hmotnosť 

a zvýši medzerovitosť. Vysvetlením je použitie 

kameniva s vyššou pórovitosťou. Negatívna 

vlastnosť kameniva sa ešte zvýraznila nízko-

teplotnou prísadou, ktorá pôsobí na princípe 

znižovania povrchového napätia kvapalín 

(teda aj spojiva). 

Uvedené pôsobenie demonštruje obrázok 1. 

Pri použití asfaltovej zmesi s vápencovým 

kamenivom (s výrazne nižšou pórovitosťou 

ako má zvyčajne kamenivo z vyvretých hornín) 

sa po zmes s prísadou pri rovnakej teplote 

150 °C „uzavrela“. Pochopiteľne, vzorky 

s nižšou teplotou môžu dosiahnuť nižšie zhut-

nené objemové hmotnosti (namerané hodno-

ty hraničia s opakovateľnosťou skúšky), no aj 

pri poklese teploty na 120 °C sa stále dosahu-

je lepšie zhutnenie ako bez prísady. V prípade 

použitia andezitového kameniva pozorujeme 

opačný trend, ktorý vysvetľujeme „stratou 

spracovateľnosti vsiaknutím bitúmenu do 

pórovej štruktúry, čo podporuje prísada, ktoré 

znižuje povrchové napätie kvapalín. Zvýrazňu-

je tak slabú stránku pórovitých vulkanických 

hornín. V tomto článku sa ďalej nevenujeme 

pórovitosti ako takej, na makroskopickej ani 

mikroskopickej úrovni, vnútrozrnnej ani me-

dzizrnnej pórovitosti, špecifickému povrchu 

kameniva a charakteristikám kapilár alebo 

pórov s vo vzťahu ku kvapalinám. Musíme 

však zdôrazniť, že skúšané kamenivá nemali 

nadmerne vysokú nasiakavosť. Práve naopak, 

výborne reprezentovala klasické podmienky 

stavebnej praxe. Nesmieme preto zamieňať 

nasiakavosť, a pórovitosť spolu so špecifickým 

povrchom.  

 

Obr. 1: Závislosť zhutnenej objemovej hmotnosti od teploty 

zhutňovania a druhu kameniva  

 

Ďalší obrázok (2) zachytáva zhutnené objemo-

vé hmotnosti vzoriek zmesi s andezitovým 

kamenivom pri 150 °C bez použitia prísady 

a s ňou. Pri štandardnom počte úderov 

(zhutňovacej práci) 75 zaznamenávame po-

kles objemovej hmotnosti pri použití prísady.  

Tab. 3: Výsledky skúšok 
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Zrnitosť  - Sitá (%) 

16 mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11,2 mm 94,9 95,7 95,5 95,5 94,9 94,1 94,9 94,1 98,6 96,6 

4 mm 48,6 48,5 48,5 48,5 50,1 48,9 50,1 48,9 52,4 50,1 

2 mm 33,8 33,4 33,7 33,7 33,7 34,1 33,7 34,1 29,9 28,0 

0,5 mm 16,4 14,6 17,1 17,1 14,3 16,7 14,3 16,7 14,3 14,6 

0,063 mm 9,3 8,7 8,9 8,9 8,8 9,0 8,8 9,0 7,9 7,9 

Obsah asfaltu 

Bmin, % 
6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,4 5,4 

Zhutnená OH, 

Mg.m-3 

2,32

2 
2,287 2,348 2,361 2,286 2,292 2,311 2,275 2,289 2,310 2,411 2,463 2,459 2,444 

Maximálna OH, 

Mg.m-3 

2,40

7 
2,411 2,411 2,411 2,397 2,406 2,406 2,397 2,406 2,406 2,498 2,512 2,512 2,512 

Medzerovitosť,   

V (%) 
3,5 5,1 2,6 2,1 4,6 4,8 4,0 5,1 4,9 4,0 3,5 2,0 2,1 2,7 
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Aby sa tento pokles eliminoval, je potrebné 

dodať väčšiu zhutňovaciu prácu. 

V laboratórnych podmienkach simulovanú 

zvýšením počtu úderov na 100, resp. 125. 

V praktickej aplikácii na stavbe to však nemož-

no stotožňovať so zvýšením počtu prejazdov 

valca. V reálnych podmienkach zmes chladne.  

Obr. 2: Vplyv hutniacej práce na zhutnenú objemovú hmot-

nosť (s prísadou a bez prísady)  

Posledný obrázok (4) zachytáva rovnakú zmes 

s andezitovým kamenivom a s použitím nízko-

teplotnej prísady, pričom sa variovala teplota 

zmesi pri zhutňovaní a zhutňovacia práca. 

Záverom tohto porovnania je, že pre pórovité 

kamenivá nie je vhodné zásadne znižovať 

teploty asfaltových zmesí, t.j. o viac než 10 až 

15 °C. Zmes sa najlepšie zhutňovala pri 150 °C. 

Pre kompenzáciu nižších mier zhutnenia na 

stavbe by bolo potrebné  

Obr. 3: Zhutnená objemová hmotnosť zmesi s andezitovým 

kamenivom s prísadou v závislosti od teploty pri zhutňovaní 

 

dodanie väčšej zhutňovacej práce („silnejšími“ 

valcami, nasadením väčšieho počtu valcov 

alebo väčším množstvom pojazdov). Posledné 

uvedené má najnižší príspevok ku zhutneniu, 

resp. môže ľahko viesť naopak k poškodeniu 

asfaltovej zmesi. Ako z obr. 10 možno vidieť, 

prírastok zhutnenia pri nižších teplotách je 

neprimerane nízky.  

  

Záver 

Znižovanie výrobných teplôt a súvisiace úspo-

ry primárnych zdrojov energií, zlepšenie eko-

nomiky výroby a znižovane environmentálne-

ho dopadu výroby asfaltových zmesí na život-

né prostredie, najmä emisiami CO2 a NOx je 

téma, ktorej sa nevyhneme, naopak, ako závä-

zok voči životnému prostrediu a celej spoloč-

nosti ho budeme presadzovať a podporovať. 

Je však potrebné voliť také metódy, ktoré sú 

efektívne, overené a ktorých použitím nevzni-

kajú problémy takpovediac na inom mieste. 

Nízkoteplotné prísady umožňujú znížiť výrob-

né teploty pri zachovaní všetkých vlastností 

asfaltových zmesí nezmenených. Neplatí to 

však vždy. Preto bolo potrebné identifikovať 

zistiť kedy to neplatí, zistiť spoločný atribút 

týchto zmesí / stavieb alebo situácií a na zá-

klade teoretického štúdia problematiky zosta-

viť hypotézu a metodiku jej overenia. 
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