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Křižovatka na R4 se silnicí I/19 – vizualizace

Současná křižovatka silnic I/4 a I/19 z ptačí perspektivy
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Identifikační údaje

Název stavby:			

R4 Lety–Čimelice

Místo stavby:				

Jihočeský kraj

Katastrální území:			

Lety, Horosedly, Dolní Nerestce

Druh stavby:				

novostavba

Objednatel:				
					

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Projektant DSP:			
					
					

Valbek, spol. s r.o.,
středisko Plzeň
Radyňská 21, Plzeň

Hlavní inženýr projektu:		

Ing. Jaroslav Šípek

Evidenční číslo akce
dle smlouvy se SFDI:		

3271212013

Předpokládaná cena stavby:

562 000 000 Kč (bez DPH)

Stanovisko EIA:		
Schválení investičního záměru:
Vydání územního rozhodnutí:
Vydání stavebního povolení:
Vyhl. výběr. řízení na zhotovitele:
Zahájení výstavby:		
Uvedení do provozu:		
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01 / 2000
10 / 2002
03 / 2007
08 / 2012
03/2013
09/2013
09/2015
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Dopravní význam stavby
Stavba R4 Lety–Čimelice řeší výstavbu čtyřpruhové směrově rozdělené rychlostní komunikace,
která po dokončení stavby nahradí
stávající dvoupruhovou směrově
nerozdělenou silnici I/4. Dílčím cílem stavby je také odstranění stávajícího problematického úrovňového křížení silnice I/4 a I/19.
Stávající silnice I/4, která je v úseku
Praha–Skalka vybudována jako čtyřpruhová rychlostní komunikace R4,
spojuje hlavní město Prahu s hraničním
přechodem Strážný (státní hranice se
SRN) přes kraj Středočeský a Jihočeský. Stávající silnice I/4 je v úseku Skalka–Strakonice dvoupruhová, směrově
i výškově nevyhovující, prochází řadou
dopravně závadných míst a v mnohých případech je vedená zastavěným
územím. Na trase dochází k častým
dopravním nehodám, mimo jiné i v důsledku stávajícího nevyhovujícího úrovňového křížení s ostatními pozemními
komunikacemi v nepřehledných úsecích, respektive také vlastní nevhodnou
stavební úpravou těchto křížení.
Výstavbou
rychlostní
komunikace
z Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 Nová Hospoda bude zajištěno
kvalitní dopravního spojení mezi Prahou a významnými jihočeskými městy
(Strakonice, po I/20 Písek a České Budějovice). Umožní se tím také oddělení
dálkové a místní obslužné dopravy.

stávající silnice I/4, ale převedení výrazné části silničního provozu na novou
rychlostní komunikaci umožní změnu
kategorie komunikace na II/604.
Převedením dálkového silničního provozu na rychlostní komunikaci dojde ke
snížení zatížení stávající silnice, v důsledku čehož dojde ke zmenšení rizika
vzniku kolizních situací.
Změna zařazení silnice I/4 do kategorie rychlostních silnic (přeznačení na
R4) po dokončení stavby vyžaduje, aby
v celé délce úpravy byla zřízena doprovodná (obslužná) komunikace, která
umožní přímou dopravní obsluhu a připojení sousedních sídelních celků a napojení místních komunikací, jelikož není
možné realizovat přímé připojení stávajících komunikací na plánovanou rychlostní komunikaci. Pro tento účel bude
zčásti využita stávající silnice I/4, která
bude po dokončení stavby přeřazena
do kategorie silnic II. třídy, jako silnice
II/604, a systém místních a účelových
komunikací.
Pøíbram

Blatná

Výstavbou rychlostní komunikace nedojde k odstranění závadných míst ze
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Milevsko

Písek
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Stručný popis stavby
Stavba na začátku úpravy navazuje
na předcházející stavbu rychlostní
komunikace R4 v úseku Milín–Lety.
Navržená rychlostní komunikace je
vedena v trase stávající silnice I/4
(na začátku úpravy) a na konci úpravy je v souběhu vpravo se stávající
silnicí I/4. Na konci úpravy je niveleta rychlostní komunikace R4 a stávající niveleta silnice I/4 přibližně na
stejné výškové úrovni, s ohledem
na možnost zajištění provizorního
ukončení stavby a provizorního napojení na stávající silnici.
Délka připravovaného úseku rychlostní
komunikace R4 Lety–Čimelice činí 2590
metrů. Návrhová technické kategorie je
R 25,5/100. Na trase je navrženo jedno
mimoúrovňové křížení se silnicí I/19, pomocí mostního objektu o třech polích.
V návaznosti na toto mimoúrovňové křížení bude zřízena mimoúrovňová křižovatka propojující silnici I/19 s navrhovanou rychlostní komunikací R4.
Trasa je vedena volným, nezastavěným
územím jednak na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a dále na
ostatní půdě. Samotné umístění trasy
rychlostní komunikace nevyžaduje demolice žádných objektů.
Propojení doprovodné komunikace
(II/604) a ostatních komunikací s novou rychlostní komunikací bude zajištěno pomocí mimoúrovňové křižovatky
(MÚK) v návaznosti na křížení se stávající silnicí I/19.
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V důsledku změny stávajícího úrovňového křížení silnic I/4 a I/19 na křížení
mimoúrovňové, je nutné upravit silnici
I/19, v rozsahu nezbytném pro zřízení
samostatných jízdních pruhů pro odbočení vlevo. V rámci stavby rovněž dojde k přeložce stávající silnice I/4 (budoucí doprovodné komunikace II/604)
ve dvou úsecích. Tato přeložka bude
v průběhu vlastní stavby využita na
převedení veřejného silničního provozu
a po dokončení stavby bude ponechána jako doprovodná komunikace zajišťující potřebnou obsluhu území, jako
silnice II/604.
Součástí stavby jsou rovněž přeložky
dvou místních komunikací, které jsou
navrženy jako náhrada za zrušené
stávajícího připojení na silnici I/4. Tyto
místní komunikace zajistí obsluhu čerpací stanice PHM a areálu Jatka Lety.
Vystavěna bude také účelová komunikace k rozvodně Lety a přeložka jedné
polní cesty v souběhu po pravé straně
s hlavní trasou.
Stavba vyvolá přeložky vedení sítí inženýrského vybavení nacházejícího se
v území. Jedná se například o elektrické vedení VVN 110 kV, VN 22 kV, podzemní sdělovací vedení, vodovodní, plynovodní a meliorační potrubí.
Realizace stavby úseku Lety–Čimelice
by se měla časově překrývat se stavbou předcházejícího úseku Milín–Lety,
zejména s ohledem na řešení odvodnění v úseku R4 Lety–Čimelice.

Rychlostní silnice R4 Lety – Čimelice

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 2591 m
kategorie: R 25,5/100
plocha vozovek: 30 500 m2
počet stavebních objektů: 51
Mostní objekty:
počet celkem: 3
z toho na rychlostní silnici: 2
nad rychlostní silnicí: 1
celková délka mostů: 179 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1 (MÚK Lety)
délka větví: 850 m
Přeložky a úpravy ostatních
komunikací:
celková délka přeložek: 5359 m
– silnice I/19: 700 m
– silnice II/604: 2112 m
– místní a účelové kom.: 1528 m
– polní cesty: 1019 m

Přeložky a úpravy inženýrských
sítí:
vodohospodářské objekty: 9
– vodovod DN 700: 909 m
objekty elektro: 14
– přeložky slaboproudých vedení:
5335 m
– přeložky silnoproudých zařízení:
3750 m
přeložky plynovodu: 1
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 227 173,25 m3
násypy: 253 949,31 m3
sejmutí ornice: 107 185 m3
ohumusování: 30 067 m3
aktivní zóna: 75 781 m3
sanace nás. materiál: 66 998 m3
sanace zlepšený: 21 851 m3

Rychlostní silnice R4 Lety – Čimelice
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Přehledová mapa stavby
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Seznam stavebních objektů
000 Přípravné práce
001 Kácení zeleně
002 Skrývka ornice
100 Pozemní komunikace
101 R4 Lety–Čimelice
		 115 MÚK Lety
		 130 Rozšíření silnice I/19
		 131 Přeložka silnice II/604 (km 0,000–0,750)
		 132 Přeložka silnice II/604 (km 0,750–2,115)
		 133A Účelová komunikace k rozvodně – E.ON R a.s. (km 0,786–0,844)
		 133B Účelová komunikace k rozvodně – E.ON R a.s. (km 0,844–1,180)
		 134A Místní komunikace k S PHM (km 0,758–0,694)
		 134B Místní komunikace k S PHM (km 0,694–0,578)
		 134C Místní komunikace k S PHM (km 0,578–0,385)
		 135 Místní komunikace k areálu Jatka Lety (km 0,115–0,255)
		 150A Přeložka polní cesty (km 1,650–2,240)
		 150B Přeložka polní cesty (km 2,240–2,591)
		 151 Dočasné připojení polní cesty v KÚ
		 190 Dopravní značení R4
		 191 Dopravně informační systém
		 192 Provizorní komunikace a dopravní značení
		 193 Oplocení R4 (km ZÚ–KÚ)
200 Mostní objekty
201 Most přes I/19 (km 0,754)
271 Rámový propustek v km 0,552
272 Rámový propustek v km 1,491
300 Vodohospodářské objekty
301 Dešťová kanalizace (ZÚ–km 1,500)
302 Dešťová kanalizace (km 1,500–KÚ)
310 Přeložka vodovodu DN 700 (km 0,660)
311 Přeložka vodovodu DN 700 (km 1,840–KÚ)
312 Přeložka vodovodu DN 700 (km 0,180)
320 Úprava melioračního systému (ZÚ–KÚ)

Rychlostní silnice R4 Lety – Čimelice
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Seznam stavebních objektů
321 Přeložka melioračního kanálu (ZÚ–km 0,210)
322 Přeložka melioračního kanálu (km 0,550)
330 Norná stěna v KÚ
400 Elektro a sdělovací objekty
		 410 Přeložka sdělovacího kabelu – E.ON R a.s. (km 0,125–1,850)
		 411 Přeložka sdělovacího kabelu k rozvodně – E.ON R a.s. (km 1,275)
		 420 Přeložka 2x MK – Telefónica O2 (km 0,000–1,100)
		 422 Přeložka PDK Mirovice – Telefónica O2 (km 0,800–1,100)
		 423 Přeložka trasy DOK Písek–Orlík – Telefónica O2 (km 0,800–1,100)
		 430 Přeložka vedení VN 22kV Kamýk – E.ON R a.s. (km 1,275)
		 431 Přeložka vedení VN 22kV Milevsko – E.ON R a.s. (km 1,275)
		 432 Přeložka vedení VN 22kV Záhoří – E.ON R a.s. (km 1,275)
		 433 Přeložka vedení VN 22kV Nepořice – E.ON R a.s. (km 1,275)
		 440 Demontáž vedení VN 22kV MIRAN, MIRPŘÍ – STE a.s. (km 0,000–1,260)
		 441 Demontáž vedení VN 22kV MIRAN odbočka k TS291904 Lety2 – STE a.s. (km 0,450)
		 442 Přeložka vedení VN 22kV MIRAN, MIRPŘÍ – STE a.s. (km 0,000–1,260)
		 443 Přeložka vedení VN 22kV MIRAN odbočka k TS291904 Lety 2 – STE a.s. (km 0,450)
		 444 Přeložka vedení VN 110kV V1964 Kamýk, 1965 Sedlčany – STE a.s. (km 0,860–0,980)
500 Objekty trubních vedení
		 510 Úprava VTL plynovodu DN 100 – JČP a.s. (km 1,400)
700 Objekty pozemních staveb
			701 Protihluková úprava oken penzion „Pod proudem“ (km 1,300)
800 Objekty úpravy území
			801 Ozelenění stavby
			820 Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště
			830 Rekultivace ploch stávajících komunikací
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komunikace
stavba

R4

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

R4 Lety – Čimelice

PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
velikost při tisku

(š x v)

888 x 210 mm
6 x A5

zpracováno k tisku

10/2012

měřítko při tisku

1:10 000

komunikace
stavba

R4

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

R4 Lety – Čimelice

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
velikost při tisku

(š x v)

590 x 210 mm
4 x A5

zpracováno k tisku

10/2012

měřítko při tisku

1:100

Rámový propustek
/km 1,492/

271

272

Most přes I/19

Název

Rámový propustek
/km 0,552/

201

Číslo
objektu

61,14

pravá 84,9°

70,00

48,00

15,5+21+15,5

Rozpětí
(m)

Výška mostu
(m)

6,60

Délka
mostu
(m)

Šikmost
mostu

53,20

13,50–13,62
13,50 (Praha)

Délka
NK (m)

Volná
šířka
(m)

50,80

1944

Délka
přemostění
(m)

Plocha
mostu
(m2)
Nosná konstrukce

Třípolový předpjatý spojitý dvoutrám s výškovými náběhy

Souhrnná tabulka mostních objektů

Opěry
a podpěry

Hlubinné

Krajní a střední
opěry

Hlubinné

Opěry
a podpěry

Hlubinné

Spodní
stavba

Založení

15

1:4000

PRAHA

MÚK Lety

>

Schéma MÚK Lety

< I/19 Plzeň

I/19 T

< STRAKONICE

ábor

16

Rychlostní silnice R4 Lety – Čimelice

>

Příjezd km MÚK Lety od Prahy po silnici I/4

Křižovatka s silnic I/4 a I/19 – výstražné značení

