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Článek představuje výsledky vývoje hydroizo-

lačních krystalizačních nátěrů a  stěrek pro-

váděného ve  spolupráci Betosan, s. r. o., 

a Fakulty stavební VUT v Brně v rámci projektu 

spolufinancovaného Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR. Tyto inovativní nátěrové mate-

riály byly vyvíjeny na  bázi sekundární krystali-

zace cementu (Xypex Admin) za  současného 

použití odpadních surovin, jako jsou vyso-

kopecní struska a  elektrárenský popílek, se 

zaměřením na  těsnost vůči různým agresiv-

ním chemikáliím. Článek se především zamě-

řuje na  výsledky nestandardních experimen-

tálních metod používaných v  rámci tohoto 

projektu, jako např. měření pomocí speciálně 

zkonstruované aparatury pro zkoušky těsnos-

ti povrchových úprav vůči agresivním che-

mikáliím. ❚ The article presents results of 

development of crystallization hydroinsulation 

coatings and screeds, done in cooperation of 

Betosan s.r.o. with College of civil engineering 

of Technical university Brno, in the framework 

of a project co-financed by Ministry of industry 

and trade of the Czech Republic. These 

innovative coating materials were developed on 

the basis of secondary crystallization of cement 

with simultaneous use of waste materials, 

like blast furnace slag and fly-ash, focusing 

on impermeability against various aggressive 

chemicals. The article primarily focuses on the 

results of non-standard experimental methods 

used in the framework of this project, like 

testing using specially designed apparatus for 

testing of surface finishes against aggressive 

chemicals.

Nových poznatků v  oblasti použití 

sekundární krystalizace jako hydroizo-

lace betonu bylo v uplynulých cca pěti 

letech málo. Přitom se i v ČR a SR za-

čala v širším měřítku prosazovat tech-

nologie bílých van s  využitím těchto 

krystalizačních materiálů, bylo a  je po-

třeba řešit ochranu objektů v  země-

dělství (hnojiva, silážní šťávy) a v mno-

hem širším měřítku se v  rámci vstupu 

do Evropské unie uplatňují zvýšené ná-

roky na ochranu spodních vod (čistírny 

odpadních vod, úložiště odpadů, mani-

pulační plochy v třídírnách druhotného 

odpadu, záchytné vany a jímky v petro-

chemickém průmyslu aj.).

Víceletý, částečně ze strany státu 

spolufinancovaný, výzkumný projekt, 

ve  spolupráci Betosan, s. r. o., a  Fa-

kulty stavební VUT v  Brně, jmenovitě 

Prof.  Drochytky, vedoucího Ústavu 

technologie hmot a  dílců, si předse-

vzal hledat další, nová využití sekun-

dární krystalizace betonu. Cílem pro-

jektu je formulace polymercemento-

vých nátěrů (dvoukomponentní systém 

s  tekutou disperzní složkou) a  stěrek 

(jednokomponentní práškový materiál) 

se zvýšenou plynotěsností, např. vů-

či vzdušnému CO2 a radonu, za využití 

sekundární krystalizace betonu a ově-

ření jejich chemické odolnosti a nepro-

pustnosti pro různé ekologicky nebez-

pečné kapalné látky.

Jednou z  dílčích etap výzkumného 

projektu byla konstrukce a  praktické 

využití aparatury pro ověřování nepro-

pustnosti betonů či malt s nanesenými 

krystalizačními nátěry a  stěrkami vůči 

rozmanitým vodným roztokům či ne-

vodným kapalinám.

V  minulosti bylo mnohokrát řeče-

no i  prakticky ověřeno, že sekundár-

ní krystalizace betonu má schopnost 

účinně omezovat transport vody be-

tonem. Nicméně bylo současně mno-

hokrát řečeno, že pro detailnější stu-

dium účinné dávky, ověření charakte-

ru vlhkostního uložení zkušebních tě-

les apod. se klasické zkoušky vodo-

těsnosti ukázaly jako velmi omezeně 

použitelné. Dopady na  změny vnitř-

ní struktury, rychlost utěsňování zku-

šebních těles, účinné množství přísa-

dy ve vztahu k obsahu cementu a dal-

ší technologicky významné parametry 

se klasickou zkouškou vodonepropus-

nosti betonu dle ČSN EN 12 390-8 ne-

dají detailně zkoumat. 

Jako výrazně citlivější se ukázala být 

zkouška propustnosti zkušebních tě-

les vůči nevodným kapalinám. Z  řa-

dy zkoušených médií se zejména ja-

ko velmi citlivá testovací kapalina uká-

zal být automobilový bezolovnatý ben-

zin typu Natural, který penetruje struk-

turu betonu výrazně rychleji a zároveň 

hlouběji než voda, a proto lépe ukazu-

je na  rozdíly v bariérových schopnos-

tech mezi různými recepturami nátěrů 

než při použití vody. Více jak deset let 

staré zkoušky provedené na Kloknero-

vě ústavu ČVUT v Praze, které byly ov-

šem primárně orientovány na praktic-

ké ověření účinnosti utěsňování betonu 

havarijních jímek ve  stáčírnách PHM, 

ukázaly velmi přesvědčivě výrazné do-

pady těsnící přísady sekundární krys-

talizace betonu na transportní parame-

try ošetřených betonů. 

Proto bylo v  rámci projektu přikro-

čeno ke  konstrukci vhodné zkušební 

aparatury pro otestování naformulova-

ných nátěrů a stěrek, za účelem výbě-

ru nejperspektivnějších receptur. Na-

víc tato aparatura umožňuje naprosto 

reál né, praxi blízké, ověření odolnos-

ti povrchové úpravy vůči různorodým 

agresivním kapalinám.

VÝVOJ A  KONSTRUKCE 

PŘETLAKOVÉ APARATURY PRO 

ZKOUŠKY ODOLNOSTI  VŮČI 

AGRESIVNÍM KAPALINÁM

Nejprve byla provedena příprava na eta-

pu projektu „Zhodnocení vlivu navr-

žených hmot na  zvýšení bariérových 

schopností betonu vůči průniku agre-

sivních látek.“ V  rámci této etapy byla 

ve spolupráci Synpo, a. s., a Betosan, 

s. r. o., zkonstruována aparatura pro 

přetlakové testování bariérových vlast-

ností nově navržených nátěrů a  stěrek 

vůči průniku různých agresivních médií. 

V  případě této aparatury se specificky 

jednalo o  bariérové vlastnosti vůči růz-

ným agresivním kapalinám. V rámci pro-

jektu bylo uvažováno s následujícími ty-

py agresivních kapalin: 

• benzin typu Natural, 

• motorová nafta, 

• motorový olej, 

• brzdová kapalina, ředidlo (aceton). 

Jak je z  předchozího výčtu patrno, 

jedná se buď o  látky vysoce hořla-

vé, žíravé či těkavé nebo alespoň sil-

ně zapáchající. Současně většina uži-

vatelů bariérových nátěrů má požada-

vek na  odolání minimálnímu přetlaku 

alespoň 500  mm, někdy však i  více. 

Zkušební plocha nátěru či stěrky mu-

sí být proto zatěžována sloupcem mi-

nimální výšky 500  mm, a  tím pádem 

i  příslušného minimálního objemu da-

né kapaliny. Z toho vyplývá nebezpeč-

nost (hořlaviny, žíraviny) nebo nepří-

jemnost (zápach) provozování podob-

ných zkoušek. 

Proto byla v  rámci projektu sesta-
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vena přetlaková aparatura pro zkouš-

ky navržených nátěrů a  stěrek, která 

umožnila testování povrchových úprav 

za  použití minimálního množství dané 

agresivní kapaliny. Jedná se o  princi-

piálně jednoduchou aparaturu (obr. 1), 

která používá stlačený vzduch, v tom-

to případě dodávaný z  tlakové lahve 

(alternativně z kompresoru), k vytvoře-

ní potřebného přetlaku na malou vrst-

vu agresivní kapaliny na  testovaném 

vzorku. Úroveň přetlaku je regulována 

pomocí nastavitelného vodního sloup-

ce (obr. 2) v rozmezí 500 až 1 000 mm 

a  je jednotná pro všech osm testova-

cích míst aparatury. Zkoušený vzo-

rek nátěru či stěrky je vždy nanesen 

na  standardní, velmi porézní betono-

vé těleso o průměru 100 mm a tloušť-

ky 20  mm. Tento je poté upevněn 

se zkoušenou povrchovou úpravou 

na  horním líci do  rozebíratelné objím-

ky z vysoce chemicky odolného plas-

tu a  dotěsněn gumovými o-kroužky. 

Objímka je chemicky odolným tmelem 

pevně přitmelena k obrácené násypce 

z  laboratorního skla, která slouží jako 

zkušební komora (obr.  2). Přívod stla-

čeného vzduchu k  vytvoření přetlaku 

z  tlakové láhve přes regulační ventil je 

realizován systémem ventilů a  plasto-

vých hadiček napojených na jednotlivá 

zkušební místa a  jemnou regulaci po-

mocí nastavitelného vodního sloupce. 

V  rámci projektu byla zvolena maxi-

mální doba sledování testovacího mís-

ta jeden týden (168  h). Sledování by-

lo prováděno několikrát denně, jed-

nak přímou vizuální kontrolou odvrá-

cené strany betonové testovacího tě-

lesa na  přítomnost průsaků a  jednak 

pro kontrolu pomocí filtračního papíru 

umístěného v úkapové misce pod da-

ným testovacím místem. Pokud zku-

šební místo vykázalo průsak před do-

vršením 168 h, byl čas prvního průsa-

ku zaznamenán a zkouška na daném 

místě byla ukončena. Jako výsledek 

byl brán vždy poslední zaznamenaný 

čas, kdy bylo testovací místo kontro-

lováno a nevykazovalo žádný průsak.

V  rámci provádění zkoušky byly od-

zkoušeny celkem tři vzorky dané re-

ceptury nátěrového systému se zatí-

žením danou agresivní chemikálií. Bylo 

testováno šest receptur zatížených pě-

ti agresivními chemikáliemi, tři vzorky 

od  kaž dé receptury, tedy celkem de-

vadesát vzorků. Vzhledem k  tomu, že 

aparatura umožňuje současné testo-

vání osmi vzorků, byl celý objem zkou-

šek proveden za přibližně tři měsíce.

Navržené receptury nátěrů 

a stěrek

V rámci 4. etapy projektu byly navrženy 

celkem dvacet čtyři receptury cemen-

topolymerních nátěrů a stěrek. 

Dvanáct receptur bylo označeno jako 

nátěry (N1 až N12), konkrétně se jed-

nalo o dvousložkový cementopolymer-

ní systém s  tekutou polymerní disper-

zí a sypkou cementovou složkou. Dva-

náct receptur řady N se vzájemně lišilo 

jak úrovní obsahu krystalizační přísady 

(tři úrovně), tak obsahem odpadní pří-

měsi popílku nebo vysokopecní strus-

ky či jejich vzájemné kombinace. Zbý-

vajících dvanáct receptur byly jedno-

složkové cementopolymerní stěrky (S1 

až S12) s práškovou polymerní disper-

zí. Dvanáct receptur řady S se vzájem-

ně lišilo jak úrovní obsahu krystalizač-

ní přísady (tři úrovně), tak obsahem od-

padní příměsi popílku nebo vysokopec-

ní strusky či jejich vzájemné kombinace.

Odolnost vůči agresivním 

kapalinám – receptury řady S

Z uvedeného souhrnu výsledků zkoušek 

penetrace agresivních kapalin na recep-

turách řady S vyplývá (tab. 1, obr. 3 a 4), 

že tyto jsou v součtu všech testovacích 

kapalin méně odolné, než receptury řa-

dy N. Receptury řady S  jsou po  dobu 

jednoho týdne plně odolné motorové-

mu oleji, ale u všech dalších testovacích 

kapalin došlo k průsaku testovací kapa-

liny skrz zkoušenou stěrkovou hmotu 

na betonové podložce. Průměrná výdrž 

zkušebního místa při použití ředidla by-

la 109,6 h, v případě brzdové kapaliny 

128,8 h, u motorové nafty 50 h a u ben-

zinu typu Natural 33,6 h. 

Pro účely této práce je však zajímavěj-

ší porovnání mezi jednotlivými recep-

turami řady S  (S1, S2, S3), ze kterého 

můžeme vidět, že receptura S2 má vý-

razně lepší výdrže u jednotlivých testo-

vacích kapalin než receptura S1, v su-

mě je rozdíl 11  %. Naopak receptura 

S3 má pouze o málo delší výdrže (v su-

mě o 2 %) než receptura S2, která má 

však pouze polovinu aktivní krystalizač-

ní látky. Z toho vyplývá, že u receptury 

S2 je dosaženo optimální dávky krys-

talizační přísady, kde zvýšení množství 

přísady na  úroveň receptury S3 vede 

ke zlepšení vlastností, které je na hraně 

měřitelnosti. Naopak nižší dávka krys-

talizační přísady u  receptury S1, oproti 

S2, je vykoupena citelně horšími vlast-

nostmi (rozdíl 11 %) výsledné stěrkové 

kompozice.

Obr. 1 Přetlaková testovací aparatura – 

celkový pohled ❚ Fig. 1 Overpressure 

testing apparatus – overall view

Obr. 2 Detail testovacího místa s přívodem 

vzduchu (1), zátkou (2), laboratorní násypkou 

(3), vlepenou objímkou (4), testovací kapalinou 

(5) na testovaném nátěru (6) naneseném 

na podkladní betonové těleso (7) 

❚ Fig. 2 Detail of testing the cell with an 

air inlet (1), plug (2), laboratory funnel (3), 

adhered collar (4), testing liquid (5), on tested 

coating (6), applied on substrate concrete 

specimen (7)

1
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Odolnost vůči agresivním 

kapalinám – receptury řady N

Z  uvedeného souhrnu vý  sledků tes-

tování penetrace agresivních kapalin 

(tab. 1) na recepturách řady N vyplývá, 

že tyto jsou v součtu všech testovacích 

kapalin odolnější, než receptury řady 

S  (obr.  3 a  4). Receptury řady N  jsou 

po dobu jednoho týdne plně odolné ře-

didlu (aceton), motorovému oleji a brz-

dové kapalině, ale u nafty a benzínu do-

šlo k  průsaku testovací kapaliny skrz 

zkoušenou nátěrovou hmotu na beto-

nové podložce. Průměrná výdrž testo-

vacího místa při použití motorové nafty 

byla 68,2 h a v případě benzínu Natu-

ral pak 61,5 h.

Pro účely této práce je však zajíma-

vější porovnání mezi jednotlivými re-

cepturami řady N (N1, N2, N3). Z  to-

hoto porovnání můžeme vidět, že re-

ceptura N2 má výrazně lepší výdrže 

u  jednotlivých testovacích kapalin než 

receptura N1, v sumě je rozdíl o 3 %. 

Naopak receptura N3 má pouze o má-

lo delší výdrže (v sumě o 2 %) než re-

ceptura N2, která má však pouze po-

lovinu aktivní krystalizační látky. Ty-

to velmi malé rozdíly mezi jednotlivý-

mi recepturami jsou dány stejnou výdr-

ží všech receptur na celou testovanou 

dobu (168  h) u  ředidla, motorového 

oleje a  brzdové kapaliny. Rozdíly jsou 

proto demonstrovány pouze u výsled-

ků měření s motorovou naftou a benzi-

nem Natural.

Výrazné rozdíly receptur se projevi-

ly zejména u výsledků benzinu Natural, 

kde má kompozice N2 o celých 39 % 

delší výdrž než receptura N1. Receptu-

ra N3 má pouze o 1,5 % delší časovou 

výdrž než receptura N2. U  motorové 

nafty jsou rozdíly receptur jinak rozlože-

ny. Mezi N2 a N1 je rozdíl pouze 7,5 % 

a mezi N3 a N2 celých 18 %, což ne-

odpovídá výsledkům dosaženým u tes-

tování s benzinem. Nicméně z celkové-

ho srovnání výsledků vyplývá, že recep-

tura N2 se jeví jako nejvhodnější, vzhle-

dem k poměru dosahovaných výsledků 

a přidané krystalizační přísady.

ZKOUŠKY PROSTUPU PLYNŮ 

POVRCHOVÝMI  ÚPRAVAMI

Další součástí výzkumného projektu 

bylo zkoušení navržených stěrek a ná-

těrů na  prostup plynů. Konkrétně ze-

jména vzduchu, a  tím pádem i vzduš-

ného CO2, dále radonu pro případ-

nou následnou certifikaci výsledných 

materiálů jako protiradonová bariéra. 

Na  testování prostupu vzduchu navr-

ženými nátěry a  stěrkami byla zkon-

struována jednoduchá zkušební apa-

ratura (obr. 5) umožňující uchycení be-

tonových vzorků s  danou povrchovou 

úpravou. 

Na povrch testovaného povrchu pů-

Tab. 1 Souhrn výsledků měření průsaku agresivních kapalin ❚ Tab. 1 Summary of results 
from testing of penetration of aggressive liquids

Receptura Součet [h] Ředidlo [h]
Motorový 

olej [h]
Brzdová 

kapalina [h]
Motorová 
nafta [h]

Benzín 
Natural [h]

S1 451,6 91,7 168 122,7 42,4 26,8

S2 503,5 116,3 168 130,3 52,2 36,7

S3 514,7 120,7 168 133,3 55,4 37,3

N1 617,3 168 168 168 61,2 52,1

N2 635,5 168 168 168 65,8 65,7

N3 648,4 168 168 168 77,7 66,7

Průměr S 489,  9 109,6 168 128,8 50 33,6

Průměr N 633,7 168 168 168 68,2 61,5

Tab. 2 Výsledky měření plynotěsnosti – nátěrové materiály ❚ Tab. 2 Results of gas-tightness 
testing – coating materials

Materiál x2 x Konstanta R2
Zůstatkový tlak 

po 25 min 
[kPa]

Čas poklesu 
tlaku o 1 kPa 

[h:min:s]

N1 1,03E-05 -0,01 6,0078 0,9999 4,68 0:19:42

N2 1,75E-05 -0,013 5,957 0,9999 4,39 0:15:51

N3 3,00E-05 -0,0172 5,9777 0,9997 4,01 0:11:36

Průměr 1,93E-05 -0,0134 5,9808 0,9998 4,36 0:15:43

Tab. 3 Výsledky měření plynotěsnosti – stěrkové materiály ❚ Tab. 3 Results of gas-tightness 
testing – screed materials

Materiál x2 x Konstanta R2
Zůstatkový tlak 

po 30 min 
[kPa]

Čas poklesu 
tlaku o 3 kPa 
[hod:min:s]

S1 9,00E-05 -0,0357 5,9072 0,9957 2,33 0:20:39

S2 9,78E-05 -0,0399 5,6492 0,9914 2,1 0:16:41

S3 1,38E-04 -0,0443 5,4523 0,9824 1,86 0:14:42

Průměr 1,09E-04 -0,04 5,6696 0,9898 2,1 0:17:21

Obr. 3 Porovnání času bez průsaků – rozdíl 

mezi recepturami řady S a N ❚ 

Fig. 3 Comparison of time without leakage – 

difference between formulas of S and N line

Obr. 4 Porovnání součtů času bez průsaku 

❚ Fig. 4 Comparison of sum of time without 

leakage

Obr. 5 Aparatura pro zkoušení prostupu 

plynů povrchovými úpravami ❚ 

Fig. 5 Apparatus for testing gas penetration 

through surface treatments

Obr. 6 Plynotěsnost – porovnání receptur 

N1 a S1 ❚ Fig. 6 Gas tightness – 

comparison of N1 and S1 formulas

109,7

168,0 168,0 168,0

128,8

168,0

49,9

68,3

33,7

61,3

0,0

24,0

48,0

72,0

96,0

120,0

144,0

168,0

R
o

z
d

íl 
č
a
s
u
 b

e
z

p
rů

s
a
k
u
 [
h
]

Testovací kapalina

Ředidlo Motorový

olej

Brzdová

kapalina

Motorová

nafta

Benzín

natural

Průměr S

Průměr N

451,1

503,5
515,5

617,0
635,7

648,0

400,0

450,0

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

S
o

u
č
e
t 

č
a
s
ů

 b
e
z
 p

rů
d

s
a
k
u

 [
h

]

S1 S2 S3 N1 N2 N3

Receptura4

3



7 71 / 2 0 1 3  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

sobí přetlak daného plynu, v tomto pří-

padě vzduchu na úrovni 5 kPa. Po sta-

bilizaci počátečního přetlaku je uzavřen 

přívod plynu z tlakové láhve a je aktivo-

ván digitální dataloger měřící postupný 

pokles tlaku ve zkušební komoře, kte-

rý je daný pouze prostupem plynu tes-

tovanou povrchovou úpravou. Digitální 

záznam je poté analyzován v  počíta-

či, kde je zejména sledována směrnice 

přímky proložené grafem naměřených 

dat, zůstatkový tlak v aparatuře po da-

ném čase (25 nebo 30 min) a čas po-

klesu tlaku v aparatuře o 1 nebo 3 kPa.

Výsledky zkoušek prostupu plynů 

povrchovými úpravami

Výsledky měření jsou shrnuty v  tab. 2 

a 3. Z porovnání výsledků je zřejmé, že 

nátěrové kompozice mají výrazně lepší 

odolnosti vůči prostupu vzduchu oproti 

materiálům stěrkovým (obr. 6), jak bylo 

původně předpokládáno. Hlavními vý-

sledky jsou porovnání jednotlivých re-

ceptur v  rámci daného typu receptu-

ry, tedy zvlášť mezi nátěry a stěrkami.

Mezi nátěry se dle všech naměře-

ných výsledků jako nejlepší ukázala 

receptura N1, která vykázala nejvyš-

ší zůstatkový tlak po 25 min na úrov-

ni 4,68 kPa, výrazně delší čas poklesu 

tlaku v testovací komoře o 1 kPa, kon-

krétně 19  min a  42  s,  nejlepší koefi-

cienty proložené spojnice trendu. 

Mezi stěrkovými materiály se dle na-

měřených výsledků jako nejlepší jeví re-

ceptura S1 ve všech sledovaných pa-

rametrech: zůstatkový tlak po  30  min 

byl naměřen na  úrovni 2,33  kPa, čas 

poklesu tlaku v  testovací komoře byl 

v průměru 20 min 39 s, proložená po-

lynomiální spojnice trendu měla nejpří-

znivější koeficienty.

Jak bylo popsáno v sekci experimen-

tálních výsledků, v kategorii cemento-

-polymerních nátěrových receptur by-

la z  pohledu provedené experimen-

tální zkoušky plynotěsnosti jako nej-

lepší vyhodnocena receptura nátěru 

N1. Tato receptura se odlišuje od  re-

ceptur N2 a  N3 dávkou krystalizační 

přísady, která je v  tomto případě nej-

nižší. To poukazuje na  fakt, že přída-

vek příliš velkého množství krystalizač-

ní přísady je z  pohledu plynotěsnos-

ti, ale i z pohledu ekonomického kon-

traproduktivní. Výsledek je však nutné 

vyhodnotit spolu s  výsledky ostatních 

experimentů a  zvolit recepturu s  op-

timální kombinací všech sledovaných 

vlastností.

Podobně v  kategorii cementopoly-

merních stěrkových receptur byla ja-

ko nejlepší vyhodnocena receptura S1, 

která se odlišuje od receptur S2 a S3 

dávkou krystalizační přísady. Konkrét-

ně S1 obsahuje ze sledovaných recep-

tur nejnižší množství krystalizační pří-

sady. Jak již bylo řečeno, tento výsle-

dek je nutné použít pouze jako dílčí 

v  rozhodování o  finální receptuře jako 

výsledku výzkumného projektu.

ZÁVĚR

Z  uvedených experimentálních postu-

pů a  jejich výsledků vyplývá, že ce-

mentopolymerní nátěry a  stěrky s  pří-

davkem krystalizační přísady mají vý-

bornou chemickou odolnost vůči růz-

ným agresivním kapalinám. Zároveň se 

použité experimentální postupy ukáza-

ly jako prakticky použitelné pro rozlišení 

mezi jednotlivými recepturami nově na-

vržených nátěrů a stěrek s krystalizač-

ní přísadou. Na základě uvedených vý-

sledků a  výsledků dalších nezávislých 

zkoušek bylo rozhodnuto o  nejper-

spektivnější receptuře nátěrové a stěr-

kové hmoty, která byla následně podro-

bena dalším zkouškám a optimalizaci. 

V  současné době jsou tyto inovativní 

materiály již dostupné na trhu pod ob-

chodními názvy Corofix a Coroflex.

Tento projekt je spolufinancován 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Text článku byl posouzen 

odborným lektorem.
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