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Tomáš Ťažký

Článek informuje o dokončeném úseku 

Oldřichovice–Bystřice na silnici I/11 a pojednává 

zejména o technologii výroby a ukládky dvou-

vrstvého cementobetonového krytu CB I s obna-

ženým kamenivem horní vrstvy. Tato infrastruk-

turní stavba je pro Třinec a  jeho okolí velmi 

zásadní, protože současná dopravní situace 

je zde velice špatná, dlouhodobě neudržitelná 

a její vysoká hustota, kterou umocňují časté 

dopravní havárie a komplikace, se zásadně podílí 

na špatném ovzduší. Vybudováním nové silni-

ce se sníží dopad i  na životní prostředí CHKO 

Beskydy. ❚ This article focuses and provides 

details on the completed section of the I/11 

road, stretch from Oldřichovice to Bystřice, and 

particularly describes the technology used to 

produce and lay the two-layer CB I cement-

concrete pavement, exposing the aggregate of 

the top layer. This infrastructure construction 

work is crucial for the region and the area around 

Třinec, as the current traffic situation in the region 

is very poor and unsustainable and the high traffic 

density, which results in frequent road accidents 

and complications, is a considerable factor in the 

deterioration of air quality; the construction of this 

infrastructure will also reduce the environmental 

impact in the Beskydy Protected Landscape Area.

PROJEKT S ILNICE I /11  –  ÚSEK 

OLDŘICHOVICE–BYSTŘICE

Novostavba silnice I. třídy v úseku Čes-

ký Těšín – Mosty u Jablunkova nahra-

zuje stávající silnici I/11 procházející za-

stavěným územím okrajové části Třince, 

obcemi Oldřichovice, Lyžbice a Vendry-

ně, severně od CHKO Beskydy, využíva-

né zejména k  tranzitní dopravě se Slo-

venskem a  Polskem. V  současné do-

bě je také jedinou komunikací, kterou 

je obsluhován podnik Třinecké železár-

ny. Všechna křížení s ostatními silnicemi 

i místními komunikacemi jsou úrovňová 

a  je zde mnoho sjezdů na přilehlé po-

zemky a vjezdy do jednotlivých objektů. 

Při sčítání dopravy v  roce 2004 byl 

denní průměr průjezdu vozidel obcí 

Vendryně 22 tisíc a  vzhledem k okol-

nosti, že zde silnice stoupá od řeky Ol-

še směrem na Oldřichovice, se jedna-

lo o nejkritičtější místo. Nutnost výstav-

by nové silnice I/11 vyplynula i z nevy-

hovujících parametrů stávajícího smě-

rového a výškového řešení a šířkového 

uspořádání. Význam výstavby byl zná-

soben i v souvislosti se zprovozněním 

automobilky Hyundai Motor Compa-

ny (lokalita Nošovice) a s požadavkem 

na kapacitní propojení s automobilkou 

KIA Motors na Slovensku.

Stavba I/11 Oldřichovice–Bystřice řeší 

přeložku stávající silnice I/11 mimo hus-

tě zastavěná území. Přeložka je navrže-

na v kategorii S24,5/100, měří 6 240 m 

a  je zde vybudováno 13 mostních ob-

jektů (z toho devět na silnici I/11 a čty-

ři na ostatních komunikacích, celková 

délka mostů je 1 819 m a jejich celko-

vá plocha je 37 497 m2), jedna mimo-

úrovňová křižovatka (MÚK Bystřice – 

délka větví 1 121 m), jedna okružní kři-

žovatka (průměr 40 m) a 18 protihlu-

kových stěn (délka stěn 7 746 m a plo-

cha 34 857  m2). Celková cena díla je 

1 697 728 250 Kč bez DPH. 

Začátek stavby je situován do prosto-

ru za mimoúrovňovou křižovatku Oldři-

chovice s přivaděčem silnice II/476 v km 

10,260, který je součástí stavby I/11 Ne-

bory–Oldřichovice. Trasa na začátku 

prochází lesním komplexem v  katas-

trálním území Oldřichovic a Lyžbic, dále 

přechází mostním objektem údolí Tiso-

vého potoka a místní komunikaci a po-

kračuje po zemědělských pozemcích. 

Přechod místní komunikace, řeky Olše 

a údolní nivy na levostranném břehu, 

koryta řeky a silnice III/01142 na pravém 

břehu je řešeno v délce 782 m mostní 

estakádou SO 206 o 16 polích s horní 

mostovkou, která je ve výškovém a pů-

dorysném oblouku. Zde je vystavěna 

trámová spřažená ocelobetonová spo-

jitá mostní konstrukce se součtem roz-

pětí 722 m a rozpětím hlavního most-

ního pole 70 m. Dále se trasa přibližuje 

ke stávající silnici I/11, pokračuje v  jejím 

souběhu a mostním objektem přechá-

zí silnici III/01144. Konec stavby je v pro-

storu stávající silnice I/11 za obcí Bystři-

ce v km 16,500, kde navazuje na stavbu 

průtahu Hrádkem realizovanou v  rámci 

modernizace III. železničního koridoru. 

Všechna křížení se stávajícími silnicemi 

a polními cestami jsou mimoúrovňová 

(obr. 1). Silnice prochází územím pahor-

kovitého charakteru s nadmořskou výš-

kou v rozsahu 321 až 380 m n. m.

REALIZACE 

CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU

Cementobetonový kryt třídy CB I byl na 

stavbě navrhnut jako dvouvrstvý s  ob-

naženým kamenivem o celkové tloušť-

ce 270  mm (tloušťka spodní vrstvy je 

220 mm a tloušťka horní vrstvy 50 mm).

Beton byl navrhnut a průkazní zkouš-

ky vypracovány ve spolupráci s nezá-

vislou společností AZL při VUT v Brně 

Obr. 1 Nově vystavěný úsek silnice I/11 

Oldřichovice–Bystřice ❚ Fig. 1 Newly 

built section of the I/11 road, stretch from 

Oldřichovice to Bystřice
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a společností MC-Bauchemie, kte-

rá byla dodavatelem chemie do beto-

nu i vymetacích a ošetřujících postřiků. 

Jako pojivo byl použit silniční cement 

CEM I 42,5R (sc) Prachovice. Plnivo do 

spodní vrstvy bylo drobné těžené ka-

menivo frakce 0/4 mm z lokality Náklo 

a hrubé drcené kamenivo frakce 8/16 

a 11/22 mm z lokality Jakubčovice. Do 

horní vrstvy cementobetonového kry-

tu s  obnaženým kamenivem bylo po-

užito těžené kamenivo frakce 0/2 mm 

z  lokality Bienkowice a  hrubé těžené 

kamenivo frakce 4/8 mm z lokality Ja-

kubčovice. U kameniv bylo dbáno, aby 

splnilo veškeré parametry, které na něj 

klade norma ČSN  73  6123-1, Tab. 4. 

Byly použity superplastifikační přísada 

Muraplast FK19, která zároveň působí 

i  jako retardační přísada, a provzduš-

ňující přísada na tenzidové bázi – Cen-

trament Air 202 koncentrát. Jako vy-

metací prostředek byl po uložení be-

tonu nanášen Emcoril RC a jako paro-

těsný postřik po vymetení byl nanesen 

prostředek Emcoril S.

Spodní vrstva betonu byla míchána 

v mobilní betonárně, kde objem jedné 

záměsi činil 4 m3, a  horní vrstva byla 

dodávána z betonárny v Třinci, kde byl 

maximální objem záměsi 2 m3. Beto-

nárna Stonava byla pouze jako záložní 

závod v případě poruchy a byla využi-

ta pouze jeden pracovní den.

Na stavbě byla udržována konzistence 

betonu u spodní vrstvy cca 0 až 20 mm 

sednutí kužele a  u  horní vrstvy 20 až 

50  mm (tento interval byl ovlivněn ze-

jména klimatickými podmínkami a  do-

bou dodání na stavbu – dopravní situa-

cí), provzdušnění betonu spodní vrst-

vy bylo 3,5 až 6 % a u horní vrstvy 4,5 

až 7 %. Snahou bylo, aby teplota čers-

tvého betonu před ukládkou nebyla vyš-

ší než 30 °C. V nejteplejších dnech byla 

tato hodnota i mírně překročena a v jed-

nom případě musela být z důvodu vy-

soké teploty betonu betonáž přerušena.

Hodnoty pevností v  tlaku betonu po 

28 dnech se pohybovaly v  rozmezích 

40 až 51 MPa u horní vrstvy a 43 až 

61 MPa u spodní vrstvy, pevnost v ta-

hu za ohybu obou vrstev byla 5 až 

9 MPa a odpady při zkoušce odolnosti 

povrchu proti chemickým rozmrazova-

cím látkám (CHRL) byly u betonů obou 

vrstev 50 až 800 g/m2.

Ukládka cementobetonového krytu 

byla provedena pomocí dvouvrstvé-

ho finišeru Wirtgen 1600 (obr. 2 až 5). 

Obr. 2 Dvouvrstvý finišer Wirtgen 1600 ❚ Fig. 2 Two-layer finisher 

Wirtgen 1600

Obr. 3 Betonáž spodní vrstvy cementobetonového krytu třídy CB I ❚ 

Fig. 3 Concreting the bottom layer of the cement-concrete pavement 

(CB class I)

Obr. 4 Betonáž horní vrstvy cementobetonového krytu třídy CB I 

❚ Fig. 4 Concreting the top layer of the cement-concrete pavement 

(CB class I)

Obr. 5 Cementobetonový kryt po uložení a před nanesením vymetacího 

prostředku ❚ Fig. 5 Cement-concrete pavement after laying and 

before applying the brush-out agent

Obr. 6 Vymetací práce na cementobetonovém krytu 

❚ Fig. 6 Brush-out works on the cement-concrete pavement

Obr. 7 Finální cementobetonový kryt ❚ Fig. 7 Final cement-

concrete pavement
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Pokládka zkušebního úseku proběhla 

26. září 2016 a betonáž prvního úse-

ku o dva dny později. V  říjnu 2016 se 

celá stavba zastavila z důvodu zámě-

ru sdružení odstoupit od smlouvy kvůli 

insolvenci jednoho člena sdružení. Po 

mnoha jednáních ŘSD a vlády se zho-

tovitelem se stavba znovu začátkem 

roku 2017 dala do pohybu a  betoná-

že dalších úseků probíhaly od dubna 

až do října letošního roku (včetně veš-

kerých připojovacích a odbočovacích 

pruhů a oprav).

Celkem bylo na stavbě uloženo cca 

22 000 m3 cementobetonového krytu 

CB I spodní vrstvy a cca 7 100 m3 hor-

ní vrstvy. Vymetání cementového tme-

le, a tím obnažování kameniva horní 

vrstvy probíhalo po 6 až 8 h od zabe-

tonování a zastříkání betonu retardač-

ním přípravkem Emcoril RC (obr.  6). 

Po vymetení probíhala ihned aplikace 

ošetřujícího prostředku Emcoril S. 

V  zatvrdlém betonu byla sledována 

homogenita propojení spodní a  hor-

ní vrstvy, hloubka vymetení povrchu – 

hloubka textury MDT – a rozmístění zrn 

ve vymetaném povrchu. 

ZÁVĚR

Příspěvek informuje o dokončené no-

vostavbě rychlostní komunikace silnice 

I/11, zejména o ukládce cementobeto-

nového krytu. 

Stavba nebyla kvůli svým hydrogeo-

logickým poměrům vůbec jednoduchá 

a firmy se musely vypořádat s oprav-

du složitými podmínkami. Velkým pro-

blém byla velká hustota dopravy na 

stávající komunikaci, která byla využí-

vána jako příjezdová, kdy i přes relativ-

ně malou vzdálenost dodávajících be-

tonáren byl občas problém dostat na 

stavbu beton v  době zpracovatelnos-

ti, protože díky reliéfu okolního teré-

nu a blízkosti CHKO Beskydy na stav-

bu téměř nejsou alternativní příjezdové 

komunikace.

Po uvedení do provozu by dopravní 

situace měla být v  těchto místech vý-

razně lepší. Bude však nutné vybudo-

vat další úseky před obcí Nebory, aby 

se tento problém neposunul pouze 

o několik kilometrů vedle.

Ing. Tomáš Ťažký

CEMEX Czech Republic, s. r. o.

e-mail: tomas.tazky@cemex.com
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NAVRHOVANIE PREDPÄTÝCH 
KONŠTRUKCI Í  PODĽA 
EURÓPSKYCH NORIEM

doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Predpätý be-

tón využívame 

v stavebníctve 

už viac ako 

100 rokov a  je-

ho aplikácie 

dnes evidu-

jeme naprieč 

celým spek-

trom staveb-

ných konštruk-

cií. Od objek-

tov pozemné-

ho staviteľstva, 

cez inžinierske 

konštrukcie na -

pr. vodohospo-

dárskych sta-

vieb, líniových stavieb, až po mostné kon-

štrukcie prakticky všetkých rozpätí. Súčas-

nosť je charakteristická nárastom požiada-

viek na spoľahlivosť stavebných kon štrukcií, 

ktorá je primárne zaistená v  kvalitnej analý-

ze konštrukcie premietnutej do výpočtových 

postupov. V každej dobe sa využívajú sché-

my a  procedúry návrhu konštrukcie, zodpo-

vedajúce aktuálnej úrovni vedeckého pozna-

nia. Preto myšlienka poskytnúť ucelený po-

hľad na modernú teóriu navrhovania a analýzu 

predpätých konštrukcií bola hlavnou inšpirá-

ciou a dala podnet pre vznik tejto monogra-

fickej publikácie. Základnou líniou publikácie 

je v rozsahu osmich kapitol prezentovať hlav-

né princípy statickej analýzy a  navrhovania 

predpätých konštrukcií z pohľadu súčasných 

poznatkov obsiahnutých v  európskych nor-

mách. Teoretický výklad problematiky a  vý-

počtové postupy sú doplnené ilustračnými prí-

kladmi, ako aj príkladmi z praxe obohatenými 

o  výsledky autorových diagnostických mera-

ní, prieskumov a analýz predpätých konštruk-

cií. Publikácia je tiež bohato doplnená aj fareb-

nými obrázkami a grafmi.
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