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Na společné cestě

ÚPRAVY ZEMIN
LIDÉ - TECHNOLOGIE - ZKUŠENOSTI
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Stále se zvyšující ceny za dopravu, ná-
klady na nákup nových materiálů, ros-
toucí poplatky za skládky, ale i hlediska
ekologická a hygienická negativně
ovlivňují ekonomiku staveb. Technolo-
gie úprav zemin na místě umožňuje
tyto vlivy maximálně eliminovat. 

Princip technologie
Zamísením vhodného pojiva těžkou
zemní frézou do nevyhovující zeminy
se vlastnosti zeminy zlepší do té míry,
že splňují požadavky platných norem 
a technických předpisů. Upravenou
zeminu lze použít do všech zemních
konstrukcí až po úroveň zemní pláně.
Úprava vlastností zeminy je velmi
rychlá a trvalá.

Hlavní výhody
� Významná časová úspora stavby 

v harmonogramu zemních prací
� Využitelnost téměř veškerého míst-

ního materiálu
� Minimalizace nároků na nákup a do-

pravu vhodné zeminy
� Minimalizace nároků na odvoz 

a skládkování nevhodné zeminy
� Možnost projektovat strmější svahy
� Proveditelnost i za velmi nepřízni-



vých podmínek, kdy jiné technologie
není možné provádět

� Použitelnost na všech typech staveb
- silnice, železnice, průmyslové plo-
chy, přechodové oblasti mostů

� Zaručené parametry v celém objemu
upravené vrstvy

� Šetrnost k životnímu prostředí

Pojiva
� Nehašené vápno podle ČSN EN 459-

1 (v bezprašném provedení vhodné 
i do intravilánu)

� Cement podle ČSN EN 197-1
� Směsná pojiva cementu a vápna
� Elektrárenský popílek
� Dávkování pojiva v závislosti na ze-

mině: 0,5 až 4 % objemu

Strojní vybavení
� Těžké zemní frézy
� Traktorem tažené zemní frézy
� DSP s přesným dávkováním

Reference
D11 Osičky - Hradec Králové 03/2006 - 09/2009
MO Praha 02/2009 - 06/2010
R55 Skalka - Hulín 03/2009 - 04/2010
R6 Sokolov - Tisová 04/2009 - 10/2010
Vysočanská radiála 04/2009 - 11/2010
OT Planá - Cheb 04/2009 - 08/2010
PPP R1 Nitra - Tekovské Nemce 10/2009 - 07/2011
OT Benešov - Votice 03/2010 - 12/2011

Od roku 1998 jsme ke spokojenosti zákazníků upravili řádově 
miliony m3 zemin.



Recyklace vozovek

Postřiky, penetrace, 
nátěry

Silniční frézování

Dopravní značeníAsfaltové emulze

Modifikované asfalty Mostní hydroizolace

Autodoprava Asfaltové zálivky

Mikrokoberce 
GRIPFIBRE®

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