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Myšlienka vystužiť asfaltové vrstvy oceľo-
vou sieťou vznikla už v 70. rokoch minulé-
ho storočia. Odvtedy sa táto výstuž používa 
a stala sa súčasťou bežnej praxe inžinierov 
v rôznych krajinách. V niektorých z nich je ta-
kéto riešenie také zaužívané, že už neprebie-
hajú žiadne polemiky o účinnosti a potrebe 
oceľovej siete, inde je to stále problematické, 
resp. odborná verejnosť tomuto riešeniu veľ-
mi nedôveruje. Myslíme si, že prínos oceľo-
vej výstuže k zlepšeniu vlastností asfaltových 
vrstiev nemožno spochybňovať, problém vi-
díme v najväčšej miere v spôsobe jej inštalá-
cie, ktorý sa často končí absolútnym odmie-
taním takejto aplikácie. 

Pohľad do histórie – sieť 
Sommerfeld ako predchodca 
dnešných výstuží
Americká armáda sa počas 2. svetovej voj-
ny stretávala pri budovaní svojich doprav-
ných ciest a realizácii prenosných vzletových 
a pristávacích dráh pre lietadlá s mnohý-
mi problémami pri riešení únosnosti podlo-
žia v rôznych podmienkach. Tieto problémy 
vyriešila použitím oceľovej siete, ktorú si do-
konca v roku 1944 patentovala pod názvom 
SOMMERFELD TRACK. 

Sieť nesie meno nemeckého vysťahovalca 
a inžiniera Kurta Joachima Sommerfelda, žijú-
ceho v Anglicku. Išlo o ľahkú sieť na budova-
nie prefabrikovaných plôch letísk. Ako prví ju 
použili Briti v roku 1941 ako drôtenú sieť prieč-
ne vystuženú oceľovými tyčami. Mala dosta-
točnú nosnosť a súčasne bola dostatočne 
flexibilná na inštaláciu rolovaním. Sieť Som-
merfeld mala tiež prezývku „tin lino“, pozo-
stávala totiž z roliek širokých 3,25 m a dlhých 
23,0 m. Pevnosť zabezpečovali tyče z mäkkej 
ocele fixované v intervaloch 0,229 m. Rolky sa 
na okrajoch spájali pomocou plochých oce-
ľových profilov cez slučky na koncoch prieč-
nych oceľových tyčí. Sieť Sommerfeld sa po-

užívala na budovanie ciest pre nákladné autá 
– bez použitia tejto pružnej „podložky“ sa ná-
pravy áut zabárali do piesku. V prípade bahni-
tého močiarneho podložia sa pod sieť Som-
merfeld položila kokosová rohož. 

Vývoj siete Mesh Track® na 
historickom základe siete 
Sommerfeld
Na základe pôvodnej myšlienky siete Som-
merfeld, a to využiť oceľovú sieť na vystuženie 
podložia, pokračoval vývoj novodobej siete, 
pri ktorom sa využili modernejšie technolo-
gické možnosti výroby. Hlavnou myšlienkou 
každého vývoja je zlepšenie produktu a jeho 
vlastností. Takto vznikla v Belgicku prvá ge-
nerácia siete pod názvom Mesh Track®. Išlo 
o dvojzákrutovú sieť s výstužnými oceľový-
mi prútmi s kruhovým prierezom, ktorá uzre-
la svetlo sveta v roku 1974. Prvá generácia sie-
te Mesh Track® sa používala v 70. rokoch na 
vystužovanie podložia cestných komunikácií 
a na budovanie dočasných dopravných ciest 
napríklad na ťažbu dreva. V roku 1977 sa sieť 
Mesh Track® prvý raz použila ako výstuž asfal-
tovej vrstvy pri rekonštrukcii úsekov s výraz-
nými koľajami v oblasti svetelných križovatiek 
v meste Menen v Belgicku. 

Na základe skúseností s prvou generáciou 
postúpil vývoj ďalej a v roku 1980 bola pred-
stavená druhá generácia siete Mesh Track®. 
Cieľom bolo zlepšiť ukotvenie priečneho 
drôtu oproti jednému okrúhlemu priečne-
mu drôtu prvej generácie. Išlo o dvojzákruto-
vú sieť priečne vystuženú oceľovým pramen-
com z troch drôtov. V roku 1982 sa realizoval 
prvý skúšobný projekt vystuženia asfaltových 
vrstiev v holandskom meste Nootdorp. Fixá-
cia siete sa realizovala pomocou nastreľova-
cích klincov. V období rokov 1982 až 1987 
už bolo zrealizovaných 250-tisíc m2 asfalto-
vých vrstiev vystužených sieťou Mesh Track® 
druhej generácie. V roku 1985 prebehol vý-

skum porovnania správania sa asfaltových 
vrstiev vystužených sieťou Mesh Track® a ne-
vystužených vrstiev. Od roku 1989 sa rozšíri-
lo používanie siete Mesh Track® do viacerých 
krajín, medzi ktorými boli Francúzsko, Belgic-
ko, Izrael a štáty Škandinávie. V roku 1990 sa 
začali na vystuženie asfaltových vrstiev pou-
žívať už žiarovo pozinkované siete. 

Na základe postupujúceho výskumu a vy-
hodnocovania výsledkov sa sieť ďalej modifi-
kovala. Výsledky výskumov poukázali na po-
trebu zvýšiť kotvenie/fixáciu siete v asfaltovej 
vrstve, čo by prinieslo lepší roznos napätí. Vý-
sledkom modifikácie bola tretia generácia 
siete MeshTrack®, vystužená priečnym torz-
ným plochým oceľovým drôtom, ktorá bola 
predstavená v roku 1998. Špeciálne strieda-
vé skrútenie oceľového profilu zabezpečuje 
jeho ideálnu fixáciu a spolupôsobenie asfal-
tovej vrstvy so sieťou. Takáto priečna výstuž 
garantuje rovnomernú distribúciu zaťaženia.

Bitufor® – optimálny systém na 
rekonštrukciu starých vozoviek
Jedným z kľúčových faktorov úspechu funkč-
nosti všetkých medzivrstiev a asfaltových vý-
stuží je správna a vhodná inštalácia. Rovna-
ko ako pri všetkých stavebných prácach na 
cestách je prvoradá príprava staveniska. Exis-
tujúci povrch cesty by sa mal pripraviť frézo-
vaním požadovanej hrúbky asfaltu, čistením 
povrchu vysokotlakovým oplachom, kefova-
ním i úpravou trhlín a spojov. Pri oceľových 
sieťach sú v praxi zaužívané dve možnosti in-
štalácie, a to spojenie alebo upevnenie siete 
pomocou kalového zákrytu, ako aj ukotvenie 
pomocou nastreľovacích klincov. Od apliká-
cie siete pomocou nastreľovacích klincov sa 
vzhľadom na inštalačné problémy upustilo, 
technologický líder a tvorca myšlienky apli-
kácie oceľovej siete, spoločnosť BEKAERT, ta-
kúto aplikáciu neodporúča. Za jedinú vhod-
nú aplikačnú metódu sa dnes považuje len 

Vystužovanie asfaltových vrstiev oceľovou 
dvojzákrutovou sieťou – 40 rokov skúseností
Príspevok sa venuje histórii použitia oceľovej dvojzákrutovej siete na vystužovanie asfaltových vrstiev a jej aplikácii pomocou kalového 
zákrytu.

Použitie siete Sommerfeld Inštalácia siete Sommerfeld
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fixovanie siete do kalového zákrytu, klincova-
nie sa používa len ako veľmi okrajová metó-
da vo výnimočných prípadoch.

Už v roku 1991 bol vyvinutý a patentova-
ný systém Bitufor®, ktorý predstavoval kom-
bináciu siete Mesh Track® a kalového zákrytu 
(autori Germain Baert & Yves Vancraeynest). 
Oceľová výstužná sieť Mesh Track® sa na 
podklad fixuje pomocou kalového zákrytu, 
s ktorým vytvára jeden ucelený systém. Prvá 
inštalácia siete pomocou systému Bitufor® 
prebehla na ceste N368 v Belgicku v roku 
1991. V roku 1993 sa sieť Mesh Track® prvý 
raz použila na vystuženie vojenského letis-
ka vo Florennes v Belgicku. V rokoch 1998 až 
2001 realizovala príslušný výskum nezávislá 
spoločnosť BRRC (s názvom Design of crac-
ked roads with finite elements and the exact 
modelling of the Bitufor® system for the re-
habilitation with reinforced asphalt overlays). 
Od roku 2000 sa sieť Mesh Track® použila 
v mnohých krajinách – napríklad v Čile, Špa-
nielsku, vo Francúzsku, v Kanade, vo Veľkej 
Británii, v USA a v roku 2004 aj na Slovensku. 
V októbri 2013 sa v Holandsku dosiahlo spo-
lu 5 miliónov m2 sietí Mesh Track® zabudo-
vaných ako výstuž asfaltových vrstiev. V roku 

2013 sa uskutočnila prvá realizácia s plochou 
30-tisíc m2 v Rusku. V Európe sa ročne zabu-
duje približne 1,5 milióna m², z toho približne 
500-tisíc m2 v susednom Poľsku. Všetky zabu-
dované aplikácie (Belgicko, Írsko, Holandsko, 
Veľká Británia a pod.) sa inštalovali systémom 
Bitufor®. Takáto bilancia jasne deklaruje in-
štalačné výhody oproti nevhodne používa-
nému ukotveniu siete k podkladu pomocou 
nastreľovacích klincov.

Inštalácia systému Bitufor® 
Pozostáva z týchto krokov:
•	 príprava povrchu,
•	 inštalácia výstužnej siete Mesh Track®,
•	 realizácia spojovacieho nástreku,
•	 realizácia kalového zákrytu,
•	 realizácia asfaltovej vrstvy po vyštiepení 

a vytvrdnutí kalového zákrytu.

Účinky a výhody Bituforu®
Bitufor®:
•	 znižuje deformácie v asfaltovej krycej vrstve,
•	 absorbuje ťahové napätia v asfaltovej vrstve,
•	 fixuje asfaltové kamenivo do výstuže-siete 

(kotvenie),
•	 zabezpečuje optimálne rozloženie zaťaženia,

•	 poskytuje celej cestnej konštrukcii zvýšenú 
húževnatosť.

K jeho výhodám patrí, že  
•	 kalový zákryt ponúka zvýšenú elasticitu 

v medzivrstve a lepšie absorbuje deformá-
cie v krycom asfalte,

•	 zabezpečuje rýchlu a ekonomickú metó-
du pri kladení a fixovaní výstužnej siete,

•	 zabezpečuje spoľahlivú a rovnomernú ad-
héziu,

•	 odoláva prenikaniu vody do podložia,
•	 znižuje kryciu asfaltovú vrstvu od 1 do 2 cm,
•	 oceľ aj asfalt sú 100-percentne recyklova-

teľné, 
•	 zabezpečuje zvýšenú životnosť a celkovo 

ekonomické riešenie.

Možnosti použitia siete Mesh 
Track®
Sieť Mesh Track® možno použiť na:
•	 obnovu krytu asfaltových vozoviek,
•	 obnovu krytu betónových vozoviek,
•	 vystuženie trávnatých plôch.

Obnova krytu asfaltových vozoviek
Mesh Track® v týchto prípadoch:

INOVATÍVNE RIEŠENIA NA BÁZE OCELE 
PRE ZVÝŠENIE ŽIVOTNOSTI VOZOVIEK
GEOSOUL s.r.o.      Rusovská cesta 13, Bratislava 851 01
+421 903 292968   |   +421 918 929747   |   info@geosoul.sk   |   www.geosoul.sk

Fortifix® 
proti kopírovaniu a vzniku trhlín

Mesh Track® 
riešenie porúch konštrukcie vozovky

    100%
Recyklovateľné 
Riešenia 

    NIŽŠIE 
investície opRoti 
kompletnej 
RekonštRukcii 
vozovky

Odvíjanie oceľovej siete Inštalácia siete pomocou systému Bitufor®
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•	 umožňuje udržiavať vozovky v optimál-
nom stave,

•	 zabezpečuje dostatočnú únosnosť na pre-
nos zaťaženia distribuovaného na povrchu 
vozovky, 

•	 optimalizuje skladbu vozovky so zabezpe-
čením spojenia jednotlivých vrstiev,

•	 zabraňuje trhlinám (reflexným, sieťovému 
rozpadu, pozdĺžnym trhlinám),

•	 zabraňuje deformáciám – koľajam,
•	 zvyšuje únosnosť existujúcej skladby vo-

zovky.

Obnova krytu betónových vozoviek 
Mesh Track® v týchto prípadoch:
•	 zabraňuje reflexným trhlinám, ktoré vzni-

kajú z dilatácii betónových dosiek,
•	 zabraňuje reflexným trhlinám, ktoré sú vý-

sledkom poškodených betónových dosiek,
•	 zvyšuje komfort jazdy,
•	 vyžaduje si minimálnu hrúbku nového as-

faltu aj pri zvýšení nápravového zaťaženia.

Vystuženie trávnatých plôch
Použitie Mesh Track® na trávnatých plo-
chách je najlepším riešením pri tvorbe do-

časných alebo dlhodobých parkovacích 
plôch. Je to zároveň výstuž vhodná pre 
podkladové vrstvy v rámci verejných podu-
jatí, ako sú napríklad festivaly. Mesh Track® 
sa kladie na povrchovú plochu, pričom po 
zasiatí sa plocha zazelená. Kosenie nie je ob-
medzené.

Odstraňovanie siete Mesh Track® 
a recyklácia
Pri realizácii obnovy krycej vrstvy sa odporú-
ča odfrézovať starú asfaltovú vrstvu do úrovne 
1 cm nad sieťou a následne klásť novú kryciu 
vrstvu. Sieť nie je potrebné odstraňovať, keďže 
funkcia medzivrstvy schopnej absorbovať na-
pätia a deformácie zostáva zachovaná (ak sieť 
nie je mechanicky poškodená). Najmä na kon-
ci životnosti vozovky je dôležité vedieť, kde 
a ako je umiestnená výstužná oceľová sieť, 
inak môžu vzniknúť problémy s frézovaním 
asfaltových vrstiev. Upevnenie siete pomo-
cou systému Bitufor® predstavuje jediný spô-
sob, ako zabezpečiť presnú polohu na starom 
povrchu. To je miesto, kde musí sieť plniť svoju 
funkciu a pôsobiť ako výstuž, súčasne je však 
dôležité môcť sieť jednoducho odstrániť. Od-
frézovanie je možné 1 cm nad sieťou, násled-
ne sa dá sieť vytiahnuť. Pri fixácii siete nastre-
ľovacími klincami sú potrebné minimálne tri 
klince/m2, avšak ani potom nie je úplne zaru-
čená spoľahlivá fixácia na starú asfaltovú vrs-
tvu. Fixácia pomocou klincov spôsobuje vznik 
menších či väčších vĺn, čo bude po životnos-
ti vozovky spôsobovať problémy pri odstraňo-
vaní siete. V zahraničí rezonuje citlivá otázka 
separácie materiálu asfaltu a vystuženia a jeho 
následná recyklácia. Výhodou použitia oceľo-
vých výstuží je ich možná recyklácia. Odde-
lenie oceľových sietí od asfaltovej matrice je 
jednoduché. Asfalt sa nepovažuje za znečis-
tený a možno ho opätovne použiť na rozdiel 
od mreží na báze polymérov. Mreže na báze 
polymérov nie je možné oddeliť od asfaltovej 
zmesi a v niektorých krajinách nie je legislatív-
ne možné opätovné použitie takto znečiste-
nej asfaltovej zmesi. Jednou z takýchto krajín 
je aj Švajčiarsko, kde sa Mesh Track® používa 
na vystužovanie asfaltových vrstiev už viac 
ako 20 rokov. Aplikácia sietí Mesh Track® sa tu 
však vždy realizovala len systémom Bitufor®, 

nepoužíva sa uchytenie pomocou nastreľova-
cích klincov. 

Záver
Po dlhodobej snahe o vyvrátenie mýtov 
o nevhodnosti oceľovej dvojzákrutovej sie-
te do asfaltových vrstiev sa v poslednom 
čase ukazuje, že dôkladná analýza problému 
a technické vysvetlenie príčin môžu zmeniť 
mienku odbornej verejnosti. Ako sme uviedli, 
fixácia oceľovej siete do kalového zákrytu po-
skytuje bezproblémovú inštaláciu a aplikáciu 
ďalších vrstiev asfaltu bez komplikácií. Pri ta-
kejto inštalácii predstavuje aplikácia siete mi-
nimálne spomalenie kladenia asfaltu – v prí-
pade, že je prizvaná odborná aplikačná firma. 
Takisto možno pri komplexnej rekonštrukcii 
sieť odstrániť a asfalt i oceľ recyklovať. Množ-
stvo súčasných projektov, kde je ako výstuž-
ná vrstva použitá oceľová dvojzákrutová sieť 
fixovaná do kalového zákrytu, dokazuje, že 
pozitíva tejto aplikácie presvedčili investorov, 
projektantov a zhotoviteľov o jej technických 
a aj ekonomických výhodách. Nespornou vý-
hodou je zvýšenie životnosti a minimalizácia 
nákladov na údržbu a opravu asfaltových vo-
zoviek.

TEXT: Ing. Jozef Sňahničan,  
RNDr. Branislav Prelovský 

FOTO: GEOSOUL, s. r. o.

Jozef Sňahničan a Branislav Prelovský pôsobia 
v spoločnosti GEOSOUL, s. r. o.

Literatúra
1. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Som-

merfeld_Tracking.
2. Firemná dokumentácia Bekaert GmbH.
3. Firemná dokumentácia GEOSOUL s.r.o.

Asphalt reinforcement with steel 
doubletwist wire mesh – 40 years of 
experiences 
The article describes the usage of steel 
doubletwist wire mesh as a asphalt reinfor-
cement and it’s history. It is focused to ap-
plication of product Mesh Track® with slur-
ry seal, as a system Bitufor®.

Separácia oceľovej siete Vyrovnávanie siete pneumatickým valcom

Fixácia siete do kalového zákrytu, systém Bitufor®


