
Obaľovačka kameniva Višňové 

Názov aktivity/akcie: Obaľovačka kameniva Višňové 

Dátum konania:  12.4. 2016 

Počet zúčastnených žiakov:   26 

Miesto konania:  Višňové 

Zodpovedný učiteľ:  Ing. Katarína Ilčíková, Mgr. Viera Sabová 

Cieľ:  Rozšíriť teoretické vedomosti z dopravného staviteľstva. 

Vo Višňovom je táto obaľovačka už pár desiatok rokov. Kamenivo nepotrebovali dovážať nakoľko 
mali vlastnú baňu. Keď narazili na výdatný prúd podzemnej vody, bolo nerentabilné vodu odčerpávať. 
Dnes všetko kamenivo dovážajú z blízkeho okolia. Vedúci obaľovačky nám povedal všeobecné 
informácie o tejto obaľovačke. Ukázal nám silá v ktorých boli uskladnené zložky zmesí – asfalty, 
slinky, frakcie kamenív. Potom nás zobral do riadiaceho centra celého výrobného procesu, kde jeden 
pracovník ovládal celú výrobu. Videli sme prípravu zmesi aj s naložením na nákladné auto. 

 

Účastníci exkurzie – žiaci II.D – pri obaľovačke kameniva 



 

Počítačový softvér slúžiaci pre ovládanie výrobného procesu 

 

Skládka frakcií kamenív 

 



Tunel Poľana 

Názov aktivity/akcie: Tunel Poľana   

Dátum konania:  13.4. 2016 

Počet zúčastnených žiakov:  26 

Miesto konania:   Skalité 

Zodpovedný učiteľ:  Ing. Katarína Ilčíková, Mgr. Viera Skácelová 

Cieľ:  Rozšíriť teoretické vedomosti z predmetu tunely.   

Po príchode na stavenisko sa nás ujal technik firmy Metrostav. Najskôr nám povedal pár pokynov 
v konferenčnej miestnosti, neskôr poskytol školenie o bezpečnosti a doniesol prilby s reflexnými 
vestami. Až keď bolo všetko v súlade s bezpečnosťou, mohli sme vojsť do tunela. Hlavná tunelová 
rúra už bola prerazená. Takisto už bolo hotové primárne ostenie na celej dĺžke tunela. Sekundárne 
ostenie bolo vybetónované na takmer celej dĺžke a práce sa sústreďovali na betonáž výklenku. V jeho 
stene bola hydroizolácia, oceľová výstuž. Zo spodných vrstiev chýbalo dokončenie zemného telesa 
a kanalizácie. Presúvali sme sa najmä v únikovej štôlni, aby sme neprekážali stavebnej činnosti. Na 
opačnej strane tunela bol rozostavený betónovací stroj, ktorý zároveň slúžil ako debnenie. 

 

Žiaci II.D v útrobách tunela 



 

Demontáž betónovacej súpravy 

 

Žltá hydroizolácia pod oceľobetónovou výstužou sú pripravené na betonáž 

 



Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach 

Názov aktivity/akcie: Rajecké Teplice – múzeum dopravy   

Dátum konania:   14.4. 2016 

Počet zúčastnených žiakov:  26 

Miesto konania:  Rajecké Teplice 

Zodpovedný učiteľ:  Ing. Katarína Ilčíková, Ing. Eva Makovníková 

Cieľ:  Rozšírenie vedomostí z oblasti dopravného staviteľstva a železníc. 

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach je otvorené už dva roky. Expozíciu tvoria historické objekty. 
Sú to tieto: Modely historických parných strojov, vlakov, motocyklov a automobilov;  technické 
zariadenia vlakových staníc slúžiacich pre komunikáciu medzi stanicami; historické oblečenia, 
uniformy a dopravné značky. Rozmach dopravy rýchlo narastá čo nám potvrdil pracovník múzea. 
Kedysi stačili cesty jednopruhové a nemuseli byť ani dláždené. Dnes sú požiadavky omnoho 
náročnejšie, požadujú sa dvoj- až trojpruhové z pevných a odolných materiálov. 

 

Vstup do múzea dopravy 



 

Historické zariadenie slúžiace na obsluhu výhybiek 

 

Model trate 



Železničná stanica Žilina 

Názov aktivity/akcie: Železničná stanica Žilina   

Dátum konania:  15.4. 2016 

Počet zúčastnených žiakov:  26 

Miesto konania:    Žilina 

Zodpovedný učiteľ:  Ing. Katarína Ilčíková, Ing. Eva Makovníková 

Cieľ:   Rozšírenie vedomostí z oblasti dopravného staviteľstva a železníc. 

Železničná stanica Žilina je charakterizovaná ako križovatková stanica. Boli sme si pozrieť prvky koľají 
a vybavenie stanice. Ukázali sme si koľajnice, koľaje, výhybky, návestidlá, zvažný pahorok, montážnu 
jamu, námedzník, trakčné vedenie a budovu dispečingu. V interiéri stanice sme sa zamerali na 
informačnú tabuľu príchodov a odchodov vlakov s ich aktuálnymi meškaniami, staničný rozhlas, 
pokladne, úschovňu batožín, bufety a reštaurácie. 

 

Stanica Žilina, pohľad od vstupu 



 

Výhybka 

 

Nástupište pri stanici Žilina 

Jakub Fojtík a Peter Kuriak, II.D 


