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ÚVOD 

  

Ve své diplomové práci řeším část obchvatu České Lípy se zaměřením na druhou etapu 

přeložky silnice I/9 v části Dubice – Dolní Libchava. Diplomová práce je zpracována jako studie 

úpravy technického řešení s cílem minimalizace nákladů na realizaci této stavby. Studie dodržuje již 

předem stanovený koridor na kterém vzhledem k předchozímu stupni projektové dokumentace došlo k 

výkupu potřebných pozemků. 

V součastné době je příprava stavby pozastavena, ikdyž na stavbu bylo vydáno územní 

rozhodnutí. Vzhledem k navrženému technickému řešení v podobě stavby dvou velkých 

mimoúrovňových křižovatek s komunikací kategorie S11,5/80 pro převedení dopravního zatížení v 

hodnotě intenzity 16500 vozidel / 24 hodin z toho 4950 těžkých nákladních vozidel / 24 hodin. Takto 

technicky navržená stavba je velmi ekonomicky náročná a proto je v součastné době zpracovávána 

studie na úpravu technického řešení s cílem minimalizovat náklady na stavbu této části obchvatu. Na 

základě těchto informací zpracovávám ve své diplomové práci již zmíněnou studie se zaměřením na 

úpravu technického řešení dané stavby. 
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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 
Stavba:   Druhá etapa přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava 
 
Druh stavby:   Studie se zaměřením na úpravu technického řešení  
 
Investor:   Ředitelství silnic a dálnic ČR 

                                      Správa Liberec 

    Zeyerova 1310 

    Liberec, 460 55 

 

Kraj:    Liberecký 
    
 
Zpracovatel:   Bc. Miroslav Belda 

    V Pastvinách 5110/21 

    Jablonec nad Nisou 7, 468 04 
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2. ČLENĚNÍ DOKUMENTACE   

  A. Průvodní a technická zpráva 

  B.1 Výkresová část  - varianta I 

   B.1.1 Přehledná situace    
   B.1.2 Situace rozdělení do sekcí   M 1:2000 
   B.1.3.1 Situace – sekce 1    M 1:500 
   B.1.3.2 Situace – sekce 2    M 1:500 
   B.1.3.3 Situace – sekce 3    M 1:500 
   B.1.3.4 Situace – sekce 4    M 1:500 
   B.1.3.5 Situace – sekce 5    M 1:500 
   B.1.3.6 Situace – sekce 6    M 1:500 
   B.1.3.7 Situace – sekce 7    M 1:500 
   B.1.3.8 Situace – sekce 8    M 1:500 
   B.1.3.9 Situace – sekce 9    M 1:500 
   B.1.3.10 Situace – sekce 10    M 1:500 
   B.1.4 Podélný profil    M 1:2000/200 
   B.1.5.1 Vzorové příčné řezy – násyp, zářez  M 1:50 
   B.1.5.2 Vzorový příčný řez – mostní kce  M 1:50 
   B.1.5.3 Vzorové příčné řezy – intravilán 1  M 1:50 
   B.1.5.4 Vzorové příčné řezy – intravilán 2  M 1:50 
   B.1.5.5 Vzorové příčné řezy – křižovatky  M 1:50 
   B.1.6 Pracovní příčné řezy    M 1:200 
  B.2 Výkresová část  - varianta II 

   B.2.1 Přehledná situace 
   B.2.2 Situace rozdělení do sekcí   M 1:2000 
   B.2.3.1 Situace – sekce 1    M 1:500  
   B.2.3.2 Situace – sekce 2    M 1:500 
   B.2.3.3 Situace – sekce 3    M 1:500 
   B.2.3.4 Situace – sekce 4    M 1:500 
   B.2.3.5 Situace – sekce 5    M 1:500 
   B.2.3.6 Situace – sekce 6    M 1:500 
   B.2.3.7 Situace – sekce 7    M 1:500 
   B.2.3.8 Situace – sekce 8    M 1:500 
   B.2.3.9 Situace – sekce 9    M 1:500 
   B.2.3.10 Situace – sekce 10    M 1:500 
   B.2.3.11 Situace – sekce 11    M 1:500 
   B.2.4.1 Podélný profil 1    M 1:2000/200 
   B.2.4.2 Podélný profil 2    M 1:2000/200 
   B.1.5.1 Vzorové příčné řezy – násyp, zářez  M 1:50 
   B.1.5.2 Vzorový příčný řez – mostní kce  M 1:50 
   B.1.5.3 Vzorové příčné řezy – intravilán 1  M 1:50 
   B.1.5.4 Vzorové příčné řezy – intravilán 2  M 1:50 
   B.2.6 Pracovní příčné řezy    M 1:200  

  C. Odhad stavebních nákladů
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Stavba je zpracována v kategorie komunikace S 9,5/70 s variantním řešením dvou významných 

křižovatek v podobě křižovatek okružních a v druhé variantě křižovatky stykové. Stavba je v první 

části novostavbou extravilánové komunikace a v druhé části rekonstrukcí stávající ulice U Obecního 

lesa se změnou šířkových poměrů v dané lokalitě. Jelikož druhá část stavby prochází průmyslovou 

zónou, kde je plánovaný rozvoj této lokality byla v této části navržena opatření pro zlepšení 

bezpečnosti v podobě nových parkovacích stání a dále zde byly na křižovatkách navrženy odbočovací 

pruhy a také připojovací pruh vlevo od průběžného jízdního pruhu pro zlepšení výjezdu z vedlejší 

komunikace. Studie dodržuje již předem stanovaný koridor na kterém vzhledem k předchozímu stupni 

projektové dokumentace došlo k výkupu potřebných pozemků.  

Předpokládaný průběh stavby 

Předpokládaný průběh stavby je závislí na zvolené variantě řešení, ale lze předpokládat 

etapovou výstavby s rozdělením na realizaci mostních objektů, realizaci první části novostavby 

komunikace v extravilánu, která není omezena vazbami na okolí a následná realizace rekonstrukce 

druhé části stavby, která vzhledem ke svému umístění v průmyslové zóně slouží pro obsluhu 

přilehlých průmyslových areálů bude realizována tak aby neomezila provoz dotčených areálů. 

Vazby na územní plán a územní rozhodnutí 

 Původní navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím města a je zahrnuta do 

územního plánu, ale vzhledem k úpravě technické řešení stavby je na zvážení příslušných úřadů a 

jejich následných požadavcích, zda bude zapotřebí vypracování nové dokumentace pro územní 

rozhodnutí s úpravou stávajícího územního plánu. 

Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

 Dosavadní využití zájmového území je v první části nacházející se v extravilánu pouze jako 

louky a v druhé části, která slouží jako obsluha průmyslové zóny a přilehlých areálů. V první části je 

vzhledem k charakteru území nutno mimoúrovňově křížit stávající vodoteče, místní komunikace a 

především stávající železniční trať Česká Lípa – Děčín. Intenzity v dané lokalitě jsou minimální 

vzhledem k uvažovaným intenzitám po dokončení stavby. 
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Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

 Vzhledem k charakteru stavby dojde ke změně využití dané lokality z obslužné komunikace 

sloužící k obsluze průmyslové zóny na komunikace mezinárodního významu spočívající v přeložení 

stávající mezinárodní komunikace I/9 do daného koridoru. Tento aspekt ovlivnění krajinu ale životního 

prostředí by nemělo být s přihlédnutím k technickému řešení významně ovlivněno. Stavba bude 

umožňovat plynulý průjezd danou lokalito a při nárůstu dopravy negativně neovlivní stávající lokalitu. 

Celkový dopad na dotčené území a navrhovaná opatření 

 Využití území se zlepší ikdyž dojde k nárůstu dopravy, protože se zvýší plynulost dopravy a 

zlepší se obslužnost průmyslové zóny ve směru na Děčín. Stavba změní v okolí průmyslové zóny 

umístění chodníků a nově zde vzniknou přechody pro chodce a místa pro přecházení, které zvýší 

bezpečnost chodců v lokalitě průmyslové zóny. 

4. VÝCHOZÍ  PODKLADY  PRO NÁVRH  ŘEŠENÍ 

 Pro řešení stavby byly získány polohopisné a výškopisné geodetické zaměření. K samotnému 

návrhu byly použity informace o intenzitách dopravy ze sčítání dopravy v roce 2010, informační leták 

Ředitelství silnic a dálnic ČR pro danou stavbu, územní plán České Lípy a mapa linek městské 

hromadné dopravy.  

5. PODMÍNKY  REALIZACE  STAVBY 

Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků  

 Pro realizaci stavby bude nutné koordinovat přeložky inženýrských sítí v koridoru stavby, které 

jsou plánované realizovat na jaře 2013. Přeložky jsou navrženy vzhledem k původnímu návrhu řešení 

přeložky komunikace I/9, ale vzhledem k dodržení koridoru stavby není nutné přepracování umístění 

jednotlivých přeložek inženýrských sítí. 

Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Výstavba bude provedena v etapách s její plynulost zajistí dodavatel stavby. Koordinace jednotlivých 

staveb přeložky zajistí dodavatel stavby.  V době realizace stavby budou přeložky inženýrských sítí 

hotové. 

Zajištění přístupu na stavbu 

 Přístup na jednotlivá staveniště bude po stávající síti místních komunikací a v jednotlivých 

fázích výstavby i v prostoru přeložky komunikace I/9. 
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Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Objízdná trasa v případě realizace první části stavby není vzhledem k jejímu charakteru nutná a  

v druhé části stavby je zřízení objízdné trasy na zvážení, jelikož v součastné době je doprava po ulici 

U Obecního lesa zatížena pouze minimální dopravou související s obsluhou průmyslové zóny o velmi 

nízkých intenzitách a lze uvažovat o řízení provozu za pomocí dočasného světelně signalizačního 

zařízení. Uvažované intenzity lze předpokládat na této stavbě až po dokončení celé přeložky jejíž 

uvažovaný konec je až u Nového Boru.  

Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 

Před zahájením stavby a souvisejících prací zajistí dodavatel stavby vytyčení skutečných 

průběhů inženýrských sítí na stavbě, vyjádření správců k plánované stavbě (na základě harmonogramu 

stavebních prací vypracovaných dodavatelem).  

Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

 Termín výstavby bude odvozen od časových a finančních možností investora stavby. Navržený 

postup stavebních prací je proveden bez znalostí možností a kapacit vybraného dodavatele stavby. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude výstavba rozdělena do etap. 

 
Postup stavebních prací: 

–  Osazení provizorního dopravního značení a zabezpečení prostoru stavby 

–  Stavba mostních objektů a provedení souvisejících prací – Etapa 1 

–  Provedení zemních prací a hlavních terénních úprav – Etapa 2 

–  Stavba křižovatky v první části stavby v blízkosti komunikace II/262 – Etapa 2 

–  Provedení souvisejících prací s pokládkou nových konstrukčních vrstev vozovky – Etapa 2 

–  Osazení vybavení komunikace – Etapa 2 

–  Odstranění konstrukčních vrstev vozovky – Etapa 3 

–  Stavba křižovatky v druhé části stavby v blízkosti ulice Dubická – Etapa 3 

–  Provedení souvisejících prací s pokládkou nových konstrukčních vrstev vozovky – Etapa 3 

–  Odstranění provizorního dopravního značení 
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Významná ochranná pásma a ochranná pásma inženýrských sítí 

- komunikace 

 silnice I.třídy - 50m od osy nebo od osy přilehlého jízdního pásu 

 silnice II. a III.třídy - 15 m od osy 

- vodní zdroje 

 zájmové území v blízkém okolí stavby obsahuje vodní zdroje Stručického potoka a Ploučnice 

- lesní porosty 

 zájmové území v blízkém okolí stavby obsahuje lesní porosty 

- vodní plochy rybníků 

 zájmové území v blízkém okolí stavby neobsahuje vodní plochy  

- ochranná pásma inženýrských sítí 

 vzdušné elektrické vedení : 

    400 kV - 25 m od osy krajního vodiče 

    110 kV - 15 m od osy krajního vodiče 

    22 kV - 7 m od osy krajního vodiče 

 plynovody :  

    vysokotlaký DN 200 – 500 - 8 m od okraje potrubí 

    středotlaký - 4 m od okraje potrubí 

    technologické objekty - 4 m od objektu 

vodovody:    2 m od okraje potrubí 

kanalizace:    3 m od okraje potrubí 

dálkové kabely:   2 m od kabelu 

ostatní kabely:   1 m od kabelu 

ochranné pásmo dráhy:  60 m od osy krajní koleje 

Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Stavba se nachází v druhé části v intravilánovém prostoru, kde se pohybují převážně motorová 

vozidla, ale je zde i pohyb pěších účastníků silničního provozu. Provoz motorových účastníků 

silničního provozu bude vzhledem k rozsahu stavby omezen – po dobu stavby bude umožněn přístup 

pouze rezidentům a vozidlům IZS. Pohyb motorových vozidel bude regulován dle provizorních 

dopravních opatření za pomocí světelného signalizačního zařízení, pohyb pěších se uvažuje po 

stávajících chodnících, které jsou předmětem plánovaných oprav. V místě stavebních prací umožní 

dodavatel stavby bezpečný pohyb pěších. 
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I v případě označení staveniště příslušným přechodným dopravním značením může dojít k vzájemným 

kolizím mezi účastníky silničního provozu. Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření k 

minimalizaci těchto situací. Každé pracoviště bude zajištěno příslušnými pevnými zábranami nebo 

zřetelným označením. 

Vliv stavby na zdroje a její potřeby 

Pro výstavbu bude potřeba zajistit elektrickou energii, která bude zajištěna z mobilního zdroje, 

není tedy potřeba vytvářet žádné přípojky k elektrické síti NN. Pro výstavbu bude potřeba připojení 

k vodovodní síti, takže se pro staveniště zřídí provizorní přípojka k vodovodní síti. 

Samotná stavba pozemní komunikace nebude mít vliv na zdroje, kromě elektrické energie 

pro osvětlení PK. Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady. 

 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby 

 Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 Účinnost zákona od 1.1.2007. 

§ 3 Zhotovitel zajistí, aby: 

– při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních 

prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6) dodržovány bližší 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto 

nařízení 

– byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k 

tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

– práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 

zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při 

zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (7) 

a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), 

– práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 

přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 

"betonářské práce"), 

– práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 

tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání 

stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn 

například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 
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– práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, 

betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, 

plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném 

tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

– práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, 

které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem (9), (dále jen "bourací práce"),  

– svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10) 

– lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 

– práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například 

malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, 

revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu 

potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací 

práce"), 

– sklenářské práce, 

– práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

– potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 

– práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

– práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu (12) 

 
Vysvětlivky: 

– (6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

– (7) stavební zákon 

– (8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona 

– (9) § 128 a 130 stavebního zákona 

– (10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

– (11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 

– (12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997 

Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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– Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

– Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

§3 zákona č. 309/2006 Sb. 

– (1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 

udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s 

touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 

zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovišti náležitě zajištěno a vybaveno. 

– (2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

– a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

– b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

– c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

– d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

– e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

– f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 

nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

– g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

– h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

– i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

– j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

– k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 

– l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 

– m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

– n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
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– těsné blízkosti,  

– o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 

– p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

– vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

– q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 

vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při 

jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§15 zákona č. 309/2006 Sb. 

– (1) V případech, kdy při realizaci stavby: 

– a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

– b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, 

jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 

místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 

změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu 

jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 

na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 

užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením 

potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo 

stavbě.  

– (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně 

jako v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 

velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 

plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž 
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přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

– Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Obvod záboru 

staveniště bude dočasně ohrazen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. 

 

– a) Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, bezpečný průchod pro 

pěší v dotčené oblasti a příjezd a přístup k přilehlým objektům, jmenovitě pro pohotovostní vozidla.  

– b) Veškeré stavební činnosti spojené s realizací stavby nesmí omezit automobilový a pěší 

provoz na stávajících přilehlých komunikacích, nesmí být omezen provoz MHD-BUS.  

– c) Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítí ke vstupním 

šachtám veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám 

stávajících vedení technického vybavení.  

– d) Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům.  

– e) Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 

veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně.  

– f) Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou 

ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny.  

– g) Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení.  

– h) Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 

–  i) Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních  

– požárních hydrantů.  

– j) Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním 

objektům. 
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6. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ  POPIS STAVBY 

Stručný technický popis stavby 

Stavba je zpracována v kategorie komunikace S 9,5/70 s variantním řešením dvou významných 

křižovatek v podobě křižovatek okružních a v druhé variantě křižovatky stykové. Stavba je v první 

části novostavbou extravilánové komunikace a v druhé části rekonstrukcí stávající ulice U Obecního 

lesa se změnou šířkových poměrů v dané lokalitě. Jelikož druhá část stavby prochází průmyslovou 

zónou, kde je plánovaný rozvoj této lokality byla v této části navržena opatření pro zlepšení 

bezpečnosti v podobě nových parkovacích stání a dále zde byly na křižovatkách navrženy odbočovací 

pruhy a také připojovací pruh vlevo od průběžného jízdního pruhu pro zlepšení výjezdu z vedlejší 

komunikace. Studie dodržuje již předem stanovaný koridor na kterém vzhledem k předchozímu stupni 

projektové dokumentace došlo k výkupu potřebných pozemků.  

Směrové vedení trasy – varianta I 

Stavba je navržena ve svém směrovém vedení vzhledem k rekonstrukci druhé části přeložky s 

přihlédnutím na stávající stav. Z tohoto důvodu byly lomy směrového polygonu navrženy pomocí 

prostého kružnicového oblouku. V první části byl z tohoto důvodu navržen prostý kružnicový oblouk o 

poloměru R=800 m, který připouští příslušná ČSN 73 6101. 

Přeložka komunikace I/9: 

 označení staničení směr. prvek  délka 

 ZÚ  9,00000 přímá   1101,20 m 

 TK  10,10120 R=800,00 m  350,70 m 

 KT  10,45190 přímá   77,91 m 

 TT  10,52981 přímá   43,71 m 

 TK  10,57352 R=600,00 m  158,84 m 

 KT  10,73236 přímá   252,48 m 

TK  10,98484 R=400,00 m  234,07 m 

 KT  11,21891 přímá   646,66 m 

 TK  11,86557 R=700,00 m  80,20 m 

 KT  11,94577 přímá   7,06 m 

 KÚ  11,95283 

 



Diplomová práce                                                                                                                      Druhá etapa p řeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava 

Průvodní a technická zpráva                                                                                                                                                        str. 15 z celkem 27 

Výškové vedení trasy – varianta I 

Výškové vedení trasy je navrženo dle příslušné ČSN 73 6101, jsou dodrženy minimální 

podélné sklony a vzdálenosti mezi jednotlivými vrcholovými a údolnicovými oblouky. 

Přeložka komunikace I/9: 

 označení  staničení sklon  délka  poloměr délka tečny 

 ZÚ  9,00000 - 0,49 %  647,34 m 

 VVP 1  9,64734 - 0,49 % 647,34 m R=10000 m t= 41,54 m 

     - 1,32 % 863,44 m  

 VVP 2  10,51078 - 1,32 % 863,44 m R=10000 m t= 80,51 m

     + 0,30 % 1053,37 m  

 VVP 3  11,56415 + 0,30 % 1053,37 m R=10000 m t= 26,98 m

     + 0,84 % 243,67 m  

 VVP 4  11,80782 + 0,84 % 243,67 m R=10000 m t= 55,35 m

     - 0,30 % 145,01 m 

 KÚ  11,95283 - 0,30 % 145,01 m 

  

Výšky vrcholu lomu polygonu přeložky I/9: 

 označení  staničení výška lomu   

 ZÚ  9,00000 260,83 m.n.m.  

 VVP 1  9,64734 257,64 m.n.m.    

 VVP 2  10,51078 246,21 m.n.m.    

 VVP 3  11,56415 249,37 m.n.m.  

 VVP 4  11,80782 251,42 m.n.m.   

 KÚ  11,95283 251,03 m.n.m.  

 

Směrové vedení trasy – varianta II 

Stavba je navržena ve svém směrovém vedení vzhledem k rekonstrukci druhé části přeložky s 

přihlédnutím na stávající stav. Z tohoto důvodu byly lomy směrového polygonu navrženy pomocí 

prostého kružnicového oblouku. V první části byl z tohoto důvodu navržen prostý kružnicový oblouk o 

poloměru R=800 m, který připouští příslušná ČSN 73 6101. V prostoru křižovatky je směrový oblouk 

o poloměru R= 600 m. 
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Větev pro připojení ulice Dubická: 

označení staničení směr. prvek  délka 

 ZÚ  0,00000 přímá   30,99 m 

 TK  0,03099 R=65,00 m  99,12 m 

 KT  0,13011 přímá   149,89 m 

 KÚ  0,28000  

Přeložka komunikace I/9: 

označení staničení směr. prvek  délka 

 ZÚ  9,00000 přímá   55,59 m 

 TK  9,05559 R=600,00 m  379,16 m 

 KT  9,43475 přímá   812,03 m 

 TK  10,24678 R=800,00 m  381,87 m 

 KT  10,62865 přímá   153,95 m 

 TK  10,78260 R=1000,00 m  186,58 m 

 KT  10,96918 přímá   235,32 m 

TK  11,20450 R=400,00 m  234,07 m 

 KT  11,43857 přímá   646,66 m 

 TK  12,08523 R=700,00 m  80,20 m 

 KT  12,16543 přímá   7,06 m 

 KÚ  12,17249    

 

Výškové vedení trasy – varianta II 

Výškové vedení trasy je navrženo dle příslušné ČSN 73 6101, jsou dodrženy minimální 

podélné sklony a vzdálenosti mezi jednotlivými vrcholovými a údolnicovými oblouky. 

Větev pro připojení ulice Dubická: 

označení  staničení sklon  délka  poloměr délka tečny 

 ZÚ  0,00000 + 0,50 %  95,12 m 

 VVP 1  0,09512 + 0,50 %  95,12 m R=5000 m t= 48,85 m 

     + 2,50 % 184,88 m 

 KÚ  0,28000 + 2,50 % 184,88 m 
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Výšky vrcholu lomu polygonu – větev pro připojení ulice Dubická: 

 označení  staničení výška lomu   

 ZÚ  0,00000 246,35 m.n.m.  

 VVP 1  0,09512 246,82 m.n.m.    

 KÚ  0,28000 251,45 m.n.m.  

Přeložka komunikace I/9: 

označení  staničení sklon  délka  poloměr délka tečny 

 ZÚ  9,00000 + 0,30 %  177,17 m 

 VVP 1  9,17717 + 0,30 %  177,17 m R=10000 m t= 39,23 m 

     -  0,43 % 696,93 m  

 VVP 2  9,87410 -  0,43 % 696,93 m R=10000 m t= 63,37 m

     -  1,70 % 589,10 m  

 VVP 3  10,46320 -  1,70 % 589,10 m R=5000 m t= 88,10 m

     + 1,82 % 338,58 m 

 VVP 4  10,80178 + 1,82 % 338,58 m R=3650 m t=104,23 m

     - 3,88 % 177,45 m 

 VVP 5  10,897923 - 3,88 % 177,45 m R=3860 m t= 73,22 m

     + 0,30 % 804,58 m 

 VVP 6  11,78381 + 0,30 % 804,58 m R=10000 m t= 26,98 m

     + 0,84 % 243,67 m  

 VVP 7  12,02748 + 0,84 % 243,67 m R=10000 m t= 55,35 m

     - 0,30 % 145,01 m 

 KÚ  12,17249 - 0,30 % 145,01 m  

Výšky vrcholu lomu polygonu přeložky I/9: 

 označení  staničení výška lomu   

 ZÚ  9,00000 260,09 m.n.m.  

 VVP 1  9,17717 260,73 m.n.m.  

 VVP 2  9,87410 257,70 m.n.m.  

 VVP 3  10,46320 247,68 m.n.m.  

 VVP 4  10,80178 253,85 m.n.m.  

 VVP 5  10,897923 246,85 m.n.m.  

 VVP 6  11,78381 249,37 m.n.m.   

 VVP 7  12,02748 251,42 m.n.m. 

 KÚ  12,17249 251,03 m.n.m. 
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Křižovatky – varianty I 

Okružní k řižovatka A 

Okružní křižovatka je navržena s ohledem na možná pokračování obchvatu směrem na Nový 

Bor, pro tuto variantu je možné připojení čtvrtého paprsku. Kapacita jednopruhové okružní křižovatky 

je dle TP 188 v rozmezí 25000 až 30000 voz/den. Tato kapacita je uvažována jako součet všech vjezdu 

do křižovatky. Navržená okružní křižovatka má intenzitu v součtu na všech vjezdech s uvažovanou 

intenzitou na přeložce silnice I/9, kde je uvažováno 16500 vozidel / 24 hodin a intenzitě na silnici 

II/262  s intenzitou 4523 vozidel / 24 hodin blížící se přibližné hodnotě 12500 voz / 24 hodin. Jelikož 

uvažovaná intenzita na okružní křižovatce dosahuje maximálně polovinu kapacity toho typu 

křižovatky není v tomto stupni variantního řešení křižovatky v této lokalitě potřebné podrobné řešení 

kapacity, protože lze říci, že takto navržená křižovatka tomuto zatížení vyhoví. 

Navržená okružní křižovatka  má parametry: 

Počet paprsků 3 

Vnější průměr 41,00m 

Průměr středového ostrova 22,70m 

Šířka okružního pásu 6,00m 

Šířka prstence 3,15m 

Šířka vjezdové větve  3,75m  

Šířka výjezdové větve  4,50m 

Sklon okružního pásu 2,50% 

Sklon prstence 6,00% 

Poloměr vjezdu 9,00m + 15,00m s přídlažbou 

Poloměr výjezdu 12,00m + 25,00m s přídlažbou 

 

Okružní k řižovatka B 

Kapacita jednopruhové okružní křižovatky je dle TP 188 v rozmezí 25000 až 30000 voz/den. 

Tato kapacita je uvažována jako součet všech vjezdu do křižovatky. Navržená okružní křižovatka má 

intenzitu v součtu na všech vjezdech s uvažovanou intenzitou na přeložce silnice I/9, kde je uvažováno 

16500 vozidel / 24 hodin a intenzitě na ulici Dubická s intenzitou 2465 vozidel / 24 hodin blížící se 

přibližné hodnotě 10700 voz / 24 hodin. Jelikož uvažovaná intenzita na okružní křižovatce dosahuje 

maximálně polovinu kapacity toho typu křižovatky není v tomto stupni variantního řešení křižovatky v 

této lokalitě potřebné řešení kapacity, protože lze říci, že takto navržená křižovatka tomuto zatížení 

vyhoví. 
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Navržená okružní křižovatka  má parametry: 

 Počet paprsků     3 

 Vnější průměr     31,00m 

 Průměr středového ostrova   7,00m 

 Šířka okružního pásu    6,00m 

 Šířka prstence     2,50m 

 Šířka vjezdové větve     3,75m 

 Šířka výjezdové větve    4,50m 

Sklon okružního pásu  2,50% 

Sklon prstence  6,00% 

Poloměr vjezdu  9,00m + 15,00m s přídlažbou 

Poloměr výjezdu  12,00m + 25,00m s přídlažbou 

Křižovatky – varianty II 

Styková křižovatka A 

 Obecně platí, že kapacita neřízené křižovatky je v rozsahu 18000 až 24000 voz / den. 

Kapacita takto navržené křižovatky je dle postupu výpočtu uvedeného v TP 188 ovlivněna existencí 

přídatného pruhu pro odbočování vlevo a připojovacího pruhu vlevo od průběžného jízdního pruhu, 

kde tímto návrhem odpadá v samotné křižovatce při výjezdu z vedlejší komunikace dávání přednosti 

pro oba hlavní dopravní směry najednou, kde přednost vozidlům je posunuta do připojovacího pruhu 

vlevo od průběžného jízdního pruhu, kde dochází k zařazení vozidla v rychlosti a v manévrovací části 

připojovacího pruhu. Při zohlednění těchto parametru vyšla kapacita této křižovatky přibližně 20500 

voz / den. Navržená styková křižovatka má intenzitu v součtu na všech vjezdech s uvažovanou 

intenzitou na přeložce silnice I/9, kde je uvažováno 16500 vozidel / 24 hodin a intenzitě na silnici 

II/262  s intenzitou 4523 vozidel / 24 hodin blížící se přibližné hodnotě 12500 voz / 24 hodin. Lze říci, 

že uvažovaná intenzita stykové křižovatky má dostatečnou rezervu v kapacitě a tomuto navrženému 

zatížení vyhoví. 

Navržená styková křižovatka  má parametry: 

 Počet paprsků       3 

 Úhel křížení       86° 

 Poloměry oblouku v křižovatce    20,00m 

 Přídatný pruh pro odbočování vlevo    š=3,25m 

 Připojovací pruh vlevo od průběžného jízdního pruhu  š=3,25m 

 Hlavní dopravní směr      Děčín - Sosnová 
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Styková křižovatka B 

Obecně platí, že kapacita neřízené křižovatky je v rozsahu 18000 až 24000 voz / den. Kapacita 

takto navržené křižovatky je dle postupu výpočtu uvedeného v TP 188 ovlivněna existencí přídatného 

pruhu pro odbočování vlevo a připojovacího pruhu vlevo od průběžného jízdního pruhu, kde tímto 

návrhem odpadá v samotné křižovatce při výjezdu z vedlejší komunikace dávání přednosti pro oba 

hlavní dopravní směry najednou, kde přednost vozidlům je posunuta do připojovacího pruhu vlevo od 

průběžného jízdního pruhu, kde dochází k zařazení vozidla v rychlosti a v manévrovací části 

připojovacího pruhu. Při porovnání parametrů stykové křižovatky A se stykovou křižovatkou  B lze 

bez výpočtu kapacity v tomto stupni návrhu uvažovat shodnou kapacitu i v křižovatce B. Navržená 

styková křižovatka má intenzitu v součtu na všech vjezdech s uvažovanou intenzitou na přeložce 

silnice I/9, kde je uvažováno 16500 vozidel / 24 hodin a intenzitě na ulici Dubická  s intenzitou 2465 

vozidel / 24 hodin blížící se přibližné hodnotě 10700 voz / 24 hodin. Lze říci, že uvažovaná intenzita 

stykové křižovatky má dostatečnou rezervu v kapacitě a tomuto navrženému zatížení vyhoví. 

Navržená styková křižovatka  má parametry: 

 Počet paprsků       3 

 Úhel křížení       82° 

 Poloměry oblouku v křižovatce    19,50m a 17,50m 

 Přídatný pruh pro odbočování vlevo    š=3,25m 

 Připojovací pruh vlevo od průběžného jízdního pruhu  š=3,25m 

 Hlavní dopravní směr      Děčín - Sosnová 

Mostní objekty, zdi, tunely, podzemní stavby a galerie – varianta I 

Mostní objekt 1 

–  délka mostu = 75 m, délka přemostění = 45 m  

–  počet polí = 2 

–  staničení  = 9,59500 

–  křížení přeložky místní komunikace a železniční trati Česká Lípa – Děčín 

 

Mostní objekt 2 

–  délka mostu = 60 m, délka přemostění = 38 m  

–  počet polí = 1 

–  staničení  = 9,72900 

–  křížení koryta Stružnického potoka 
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Přesypaný most 

–  délka mostu = 25 m 

–  staničení  = 9,94650 

–  křížení místní komunikace 

 

Mostní objekt 3 

–  délka mostu = 40 m, délka přemostění = 15 m  

–  počet polí = 1 

–  staničení  = 10,02050 

–  křížení místní komunikace 

 

Mostní objekt 4 

–  délka mostu = 60 m, délka přemostění = 35 m  

–  počet polí = 1 

–  staničení  = 10,23900 

–  křížení koryta řeky Ploučnice 

 

Stávající most 

–  rekonstrukce stávajícího mostního objektu ve špatném technickém stavu 

–  počet polí = 1 

–  staničení  = 11,07000 

–  křížení koryta potoka 

Mostní objekty, zdi, tunely, podzemní stavby a galerie – varianta II 

Mostní objekt 1 

–  délka mostu = 75 m, délka přemostění = 45 m  

–  počet polí = 2 

–  staničení  = 9,81870 

–  křížení přeložky místní komunikace a železniční trati Česká Lípa – Děčín
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Mostní objekt 2 

–  délka mostu = 60 m, délka přemostění = 38 m  

–  počet polí = 1 

–  staničení  = 9,95260 

–  křížení koryta Stružnického potoka 

 

Přesypaný most 

– délka mostu = 25 m 

– staničení  = 10,17000 

– křížení místní komunikace 

 

Mostní objekt 3 

–  délka mostu = 40 m, délka přemostění = 15 m  

–  počet polí = 1 

–  staničení  = 10,24355 

–  křížení místní komunikace 

 

Mostní objekt 4 

–  délka mostu = 496 m, délka přemostění = 400 m  

–  počet polí = 10 

–  staničení  = 10,68200 

–  křížení koryta řeky Ploučnice a křížení ulice Dubická 

 

Stávající most 

–  rekonstrukce stávajícího mostního objektu ve špatném technickém stavu 

–  počet polí = 1 

–  staničení  = 11,28500 

–  křížení koryta potoka  
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Mostní objekt 5 

–  délka mostu = 195 m, délka přemostění = 105 m  

–  počet polí = 3 

–  staničení  = 0,26000 

–  připojení ulice Dubická k I/9 

 

Skladby konstrukčních vrstev 

Konstrukce je navržena dle TP 170 
 
Konstrukce vozovky přeložky I/9 – D0–N–1, P II, TDZ I 

–  asfaltový koberec mastixový     SMA 11S tl. 40 mm 

–  postřik spojovací emulzí 

–  asfaltový beton ložní      ACL 22S tl. 80 mm 

–  postřik spojovací emulzí 

–  asfaltový beton podkladní     ACP 22S tl. 110 mm 

–  postřik infiltrační asfaltový 

–  mechanicky zpevněné kamenivo     MZK  tl. 200 mm 

–  štěrkodrť        ŠDA  tl. 150 mm 

– celkem          tl. 580 mm 

 

Konstrukce vozovky na mostní konstrukci 

–  asfaltový koberec mastixový     SMA 11S tl. 40 mm 

–  postřik spojovací emulzí 

–  asfaltový beton ložní      ACL 22S tl. 80 mm 

–  izolační souvrství mostní konstrukce     tl. 10 mm 

–  železobetonová deska mostu 

 



Diplomová práce                                                                                                                      Druhá etapa p řeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava 

Průvodní a technická zpráva                                                                                                                                                        str. 24 z celkem 27 

Konstrukce vozovky ostatních komunikací v rámci stavby – D1–N–1, P II, TDZ III 

–  asfaltový beton střednězrnný     ACO 11+ tl. 40 mm 

–  postřik spojovací emulzí 

–  asfaltový beton ložní      ACL 16 + tl. 60 mm 

–  postřik spojovací emulzí 

–  asfaltový beton podkladní     ACP 16 + tl. 50 mm 

–  mechanicky zpevněné kamenivo     MZK  tl. 170 mm 

–  štěrkodrť        ŠDA  tl. 150 mm 

– celkem          tl. 470 mm 

 

Konstrukce parkovacích ploch a vjezdů z dlažby – D1–D–3, P II, TDZ V 

–  betonová zámková dlažba     DL  tl. 80 mm 

–  lože z drceného drobného kameniva    L  tl. 40 mm 

–  mechanicky zpevněné kamenivo     MZK  tl. 200 mm 

–  štěrkodrť        ŠDA  tl. 150 mm 

– celkem          tl. 470 mm 

 

Konstrukce ostrůvků a středového ostrova okružní křižovatky – D1–D–3, P II, TDZ IV 

–  dlažba ze žulových kostek 180/180/180   DL  tl. 180 mm 

–  lože z drceného drobného kameniva    L  tl. 40 mm 

–  mechanicky zpevněné kamenivo     MZK  tl. 220 mm 

–  štěrkodrť        ŠDA  tl. 200 mm 

– celkem          tl. 640 mm 

 

Konstrukce chodníků 

–  betonová zámková dlažba     DL  tl. 60 mm 

–  lože z drceného drobného kameniva    L  tl. 40 mm 

–  štěrkodrť        ŠDA  min.tl. 250 mm 

– celkem          min. tl.350 mm 
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Odvodnění 

V první části, kde je komunikace v extravilánu bude voda z pozemní komunikace svedena pomocí 

příčného a podélného sklonu do příkopů, kde bude odvedena do přilehlých vodotečí nebo vsakovacích 

jam. Zemní pláň v této části stavby bude odvodněna do podélných otevřených příkopů. V druhé části 

bude voda z pozemní komunikace příčným sklonem odvedena k obrubníku, podél kterého se pak díky 

příčnému sklonu dostane k uliční vpusti. Přes uliční vpusť vteče voda do kanalizace. Zemní pláň bude 

odvodněna pomocí podélných drenážních trativodů průměru DN 150. 

Zemní práce 

V rámci stavby budou provedeny zemní práce spojené s výkopem a násypem pro novou přeložku 

komunikace I/9 v úseku Dubice – Dolní Libchava. 

V rámci stavby se předpokládá dovoz zemního materiálu vč. dovozu materiálu konstrukčních vrstev. 

Dosypávky budou provedeny z nesoudržného a nenamrzavého materiálu a před pokládkou 

konstrukčních vrstev dojde k jejich zhutnění na předepsanou míru. 

Dle ČSN 736133 je požadována míra zhutnění v konstrukční pláni a 0,5 m pod úrovní pláně 102% 

PCS. Minimální požadovaná únosnost zemní pláně musí dosahovat 45 MPa. Požadovaný minimální 

modul přetvárnosti Edef,2 nestmelené ochranné vrstvy před pokládkou následné podkladní vrstvy 

konstrukce je 70 MPa. Jedná se zejména o pojížděné plochy, kde bude položena nová konstrukce. 

Je nutné provést zkoušky a ověřit splnění výše uvedených zhutnění a únosnosti před prováděním 

konstrukcí zpevněných ploch. 

Je nutné dodržet všechny související normy. 

Při stavbě budou respektovány veškeré podmínky státních norem, zejména ČSN 73 3050 Zemní práce 

a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich 

protokolární předání zástupci  dodavatele. 
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ZÁVĚR 
 

Vzhledem k zadání diplomové práce bylo cílem nalezení vhodného technického řešení stavby, 

aby zároveň vyhovělo uvažovanému dopravnímu zatížení a především došlo ke snížení nákladů na 

samotnou stavbu. Na základě těchto informací bylo zpracováno variantní řešení stavby v této lokalitě.  

Na základě zpracování diplomové práce a odhadu stavebních nákladů s přihlédnutím na 

technické hledisko stavby doporučuji jako vhodnou variantu k dalšímu stupni projektové dokumentace 

zpracovat podrobněji variantu I s řešením okružních křižovatek, které významně sníží stavební 

náklady oproti původnímu navrženému řešení a technické řešení této varianty splňuje i uvažované 

dopravní zatížení.
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ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLAD Ů
1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE

Stavba: Druhá etapa přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava

Druh stavby: Studie se zaměřením na úpravu technického řešení 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

                                     Správa Liberec

Zeyerova 1310

Liberec, 460 55

Kraj: Liberecký

Zpracovatel: Bc. Miroslav Belda

V Pastvinách 5110/21

Jablonec nad Nisou 7, 468 04
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2. OCENĚNÍ KONSTRUK ČNÍCH VRSTEV

Konstrukce vozovky přeložky I/9 – D0–N–1, P II, TDZ I

– asfaltový koberec mastixový SMA 11S tl. 40 mm

– postřik spojovací emulzí

– asfaltový beton ložní ACL 22S tl. 80 mm

– postřik spojovací emulzí

– asfaltový beton podkladní ACP 22S tl. 110 mm

– postřik infiltační asfaltový

– mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200 mm

–   štěrkodrť                                                              ŠD  A                   tl. 150 mm  

–celkem tl. 580 mm

Odhadovaná cena za m2 konstrukce = 2500 kč /  m2

Konstrukce vozovky ostatních komunikací v rámci stavby – D1–N–1, P II, TDZ III

– asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ tl. 40 mm

– postřik spojovací emulz

– asfaltový beton ložní ACL 16 + tl. 60 mm

– postřik spojovací emulzí

– asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 50 mm

– mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 170 mm

–   štěrkodrť                                                              ŠD  A                   tl. 150 mm  

–celkem tl. 470 mm

Odhadovaná cena za m2 konstrukce = 1200 kč /  m2

Konstrukce parkovacích ploch a vjezdů z dlažby – D1–D–3, P II, TDZ V

– betonová zámková dlažba DL tl. 80 mm

– lože z drceného drobného kameniva L tl. 40 mm

– mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200 mm

–   štěrkodrť                                                              ŠD  A                   tl. 150 mm  

–celkem tl. 470 mm

Odhadovaná cena za m2 konstrukce = 850 kč /  m2
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Konstrukce ostrůvků a středového ostrova okružní křižovatky – D1–D–3, P II, TDZ IV

– dlažba ze žulových kostek 180/180/180 DL tl. 180 mm

– lože z drceného drobného kameniva L tl. 40 mm

– mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 220 mm

–   štěrkodrť                                                              ŠD  A                   tl. 200 mm  

–celkem tl. 640 mm

Odhadovaná cena za m2 konstrukce = 1950 kč /  m2

Konstrukce chodníků
– betonová zámková dlažba DL tl. 60 mm

– lože z drceného drobného kameniva L tl. 40 mm

–   štěrkodrť                                                              ŠD  A                   min.tl. 250 mm  

–celkem min. tl.350 mm

Odhadovaná cena za m2 konstrukce = 600 kč /  m2

3. OCENĚNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Mostní objekt 1

– délka mostu = 75 m, délka přemostění = 45 m, počet polí = 2

– odhadovaná cena objektu = 36 000 tis. kč

Mostní objekt 2

– délka mostu = 60 m, délka přemostění = 38 m, počet polí = 1

– odhadovaná cena objektu = 28 500 tis. kč

Přesypaný most

– délka mostu = 25 m

– odhadovaná cena objektu =  4 500 tis. kč

Mostní objekt 3

–délka mostu = 40 m, délka přemostění = 15 m, počet polí = 1
– odhadovaná cena objektu = 19 000 tis. kč
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Mostní objekt 4 – var. I

– délka mostu = 60 m, délka přemostění = 35 m, počet polí = 1
– odhadovaná cena objektu = 28 500 tis. kč

Mostní objekt 4 – var. II

– délka mostu = 496 m, délka přemostění = 400 m, počet polí = 10

– odhadovaná cena objektu = 200 000 tis. kč

Stávající most

– rekonstrukce stávajícího mostního objektu ve špatném technickém stavu

– odhadovaná cena objektu = 8 000 tis. kč

Mostní objekt 5 – var. II

–délka mostu = 195 m, délka přemostění = 105 m, počet polí = 3
– odhadovaná cena objektu = 95 000 tis. kč

3. ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLAD Ů – VARIANTA I

Odhad stavebních nákladů je proveden dle dokumentace – studie pro obě navržené varianty.

Jedná se o odhad stavebních nákladů, v kterém nejsou zahrnuty případné přeložky či jiné související

úpravy inženýrských sítí a zároveň odhad neobsahuje náklady spojené s výkupem pozemků či jiným

majetkovým vypořádáním.  Vzhledem ke stupni dokumentace odhad stavebních nákladů neobsahuje

ani nákladny spojené se svislým a vodorovným dopravním značením.Cenová úroveň r.  2012/2013,

základní položky bez DPH.

– Konstrukce vozovky přeložky I/9 – D0–N–1, P II, TDZ I

40000m2 x 2500 Kč/m2 = 100 000 tis. kč

– Konstrukce vozovky ostatních komunikací v rámci stavby – D1–N–1, P II, TDZ III

5750m2 x 1200 Kč/m2 = 6 900 tis. kč

– Konstrukce parkovacích ploch a vjezdů z dlažby – D1–D–3, P II, TDZ V

2280 m2 x 850 Kč/ m2 = 1 938 tis. kč 

– Konstrukce ostrůvků a středového ostrova okružní křižovatky – D1–D–3, P II, TDZ IV

1550 m2 x 1950 Kč/ m2 = 3 022.5 tis. kč
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– Konstrukce chodníků

6500 m2 x 600 Kč/ m2 = 3 900 tis. kč

– Úpravy svahů se zatravněním
16000 m2 x 300 Kč/ m2 = 4 800 tis. kč 

– Mostní objekty

124 500 tis. kč

– Zemní práce – Násyp 178650 m3 a zářez  58250 m3  = rozdíl 120 400 m3 
120400 m3 x 250 Kč/ m3 = 30 100 tis. kč

– Odstanění stávajích konstrukcí vozovky
17000 m2 x 600 Kč/ m = 10 200 tis. kč

– Osazení nových obrub
8000 m x 550 Kč/ m = 4 400 tis. kč

– Nová ocelová svodidla
1700 m x 2500 Kč/ m = 4 250 tis. kč

celkem mezisoučet stavebních nákladů varianty I = 294 010 500 Kč + DPH

4. ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLAD Ů – VARIANTA II

Odhad stavebních nákladů je proveden dle dokumentace – studie pro obě navržené varianty.

Jedná se o odhad stavebních nákladů, v kterém nejsou zahrnuty případné přeložky či jiné související

úpravy inženýrských sítí a zároveň odhad neobsahuje náklady spojené s výkupem pozemků či jiným

majetkovým vypořádáním.  Vzhledem ke stupni dokumentace odhad stavebních nákladů neobsahuje

ani nákladny spojené se svislým a vodorovným dopravním značením.Cenová úroveň r.  2012/2013,

základní položky bez DPH.

– Konstrukce vozovky přeložky I/9 – D0–N–1, P II, TDZ I

42500m2 x 2500 Kč/m2 = 106 250 tis. kč

– Konstrukce vozovky ostatních komunikací v rámci stavby – D1–N–1, P II, TDZ III

5500m2 x 1200 Kč/m2 = 6 600 tis. kč

– Konstrukce parkovacích ploch a vjezdů z dlažby – D1–D–3, P II, TDZ V

2260 m2 x 850 Kč/ m2 = 1 921 tis. kč 
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– Konstrukce ostrůvků a středového ostrova okružní křižovatky – D1–D–3, P II, TDZ IV

800 m2 x 1950 Kč/ m2 = 1 560 tis. kč

– Konstrukce chodníků

5800 m2 x 600 Kč/ m2 = 3 480 tis. kč

– Úpravy svahů se zatravněním

12500 m2 x 300 Kč/ m2 = 3 750 tis. kč 

– Mostní objekty

441 000 tis. kč

– Zemní práce – Násyp 167362 m3 a zářez  62250 m3  = rozdíl 105 112 m3 
105112 m3 x 250 Kč/ m3 = 26 278 tis.  kč
   
– Odstanění stávajích konstrukcí vozovky

16500 m2 x 600 Kč/ m = 9 900 tis. kč

– Osazení nových obrub
7000 m x 550 Kč/ m = 3 850 tis. kč

– Nová ocelová svodidla

1450 m x 2500 Kč/ m = 3 625 tis. kč

celkem mezisoučet stavebních nákladů varianty II =  558 214 000 Kč + DPH

5. CELKOVÉ STAVEBNÍ NÁKLADY

Varianta I:      294 010 500 Kč + DPH  

Varianta II:      558 214 000 Kč + DPH  

 V Liberci leden 2013           Bc. Miroslav Belda
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