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STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Dálnice D5, úsek 0510/II Útuice  Sulkov
Od naeho posledního setkání
ve Stavebních a investorských
novinách uplynul ji pøiblinì rok.
Proto bychom Vás opìt rádi informovali o aktuálním vývoji snad
nejsledovanìjí stavby dálnièního
úseku v ÈR, Plzeòského obchvatu. Byly zahájeny nebo zadány
zbývající èásti celého obchvatu,
co je urèitý dùvod k provedení
rekapitulace provedených prací i
technického øeení úseku, který
provádí Dálnièní stavby Praha, a.s.
jako vedoucí èlen Sdruení ve
spolupráci se spoleènostmi
Strabag a.s., SMP Construction,
a.s. a Berger Bohemia, a.s.

#

Umístìní stavby
Mezi Prahou a hranièním pøechodem Rozvadov (silnice è. 50) je dálnice pøeruená mìstem Plzní v délce
cca 20 km. Vekerá doprava vè. tranzitu je v souèasné dobì vedena pøes
mìsto a má tudí nepøíznivé dùsledky jak pro dopravu (úrovòové køiovatky, MHD, úrovòový pøejezd ÈD)
tak i pro obyvatele mìsta.
Úèelem stavby 0510 je propojit
stávající úseky dálnice mimo mìstskou aglomeraci, zlepit ivotní podmínky obyvatel a øidièùm vytvoøit
jasnou a bezpeènou trasu mezi Prahou a hranièním pøechodem Rozvadov. V souèasné dobì je v hrubé
stavbì dokonèen most pøes øeku
Radbuzu a to vè. vyvolaných pøeloek inenýrských sítí a potøebných
zemních prací. Stavbou 0510/II
bude zúroèena tato investice.
Stavba 0510 je dìlena na úseky
0510/I èást A a B Ejpovice  Útuice
km 67,941  79,980 a 0510/II Útui-

ce  Sulkov km 79,980  88.377.
Mosty pøes Úhlavu, Úslavu a Radbuzu jsou projektovì i investorsky
samostatnými stavbami.
Struèný popis stavby
Trasa dálnice, která je souèástí
stavby 0510/II navazuje v km 79,980
na stavbu 0510/IB (rovnì projektovaný úsek) a konèí u dokonèené èásti
dálnice pøed Sulkovem v km 88,377.
Jedná se o úsek délky 8 397,0 m navrený v kategorii D 27,5/120. Ke
stavbì 0510/II je pøiøazena dílèí pøeloka silnice I/27 v délce 2.934,0 m
v kategorii S 22,5/100. Ve stavbì
budou vybudovány dvì mimoúrovòové køiovatky, dvì velké odpoèívky, postaveno 12 mostù a provedeny pøeloky dotèených silnic a
inenýrských sítí.
Mezi Útuicemi, lovicemi a Radbuzou je trasa vedena po mírnì
zvlnìném terénu zemìdìlsky obdìlávaných pozemcích. Od Radbuzy a
k Sulkovu je území zalesnìno. Z geologického
hlediska trasa prochází
územím budovaným
algonkickými bøidlicemi
a permonkarbonskými
horninami Plzeòské
pánve.
V úseku mezi øekou
Radbuzou a Sulkovem
je dálnice vedena po
poddolovaném území.
Dùlní èinnost byla spojena jednak s tìbou
uhlí, jednak zde probíhalo hlubinné tìení jílù.
Tìba èerného uhlí byla provádìna v hloubkách 100  500 m pøed

50  90 lety. V nìkterých úsecích
jsou na povrchu zøetelné poklesy
po této dùlní èinnosti. K poklesùm
pøispívá i nepravidelné èerpání
spodní vody ze zaplavených chodeb.
Hlukové posouzení
K základnímu hlukovému posouzení ze zadání byla zpracována nová
studie zohledòující závazný posudek
Krajského hygienika k DÚR. Upøesnìní trasy D5 z dùvodu poddolování, zmìny nivelety D5 z dùvodu
zachování pøíjezdu k VÚ Línì a zmìny trasy sil. I/27. Výsledkem je
následující rozmístìní protihlukových clon:
 km 83,574  84,230 vpravo clona
výky 4,0 m  obj. 760 (navazuje
PHC na mostì pøes tratì ÈD a
na mostì pøes Radbuzu)
 km 85,120  85,250 vlevo clona
výky 4,0 m a 3,0 m  obj. 765
(navazuje protihlukový val obj.
762)
 km 85,250  85,280 vlevo
protihlukový val výky 2,0 m
 km 85,450  85,635 vlevo clona
výky 4,0m  obj. 766
Expertní posouzení poddolovaného
území
Z tohoto prùzkumu vyplynulo,
e poddolování mùe mít vliv na
stavbu a stabilitu dálnièního tìlesa. V prùbìhu zpracování tohoto
stupnì dokumentace byl prùzkum
doplnìn a provedena zkouka zaplnìní zjitìných dutin. Zkouka
byla provedena v trase dálnice a
výsledky zapracovány do provádìní stavby.
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Opatøení na prevenci a minimalizaci
úèinkù stavby na ivotní prostøedí
Na základì hlukové studie byla
navrena protihluková opatøení tak,
aby byly dodreny maximálnì pøípustné hladiny hluku ve venkovním
prostoru dané Hygienickým pøedpisem MZ ÈR 37/1977 è. 41.
Protihluková opatøení jsou souèástí stavby dálnice  jedná se o zemní val a clony jejich polohy a výka
je stanovena hlukovou studií.
Svahy komunikací, protihlukový
val a clony, plochy na odpoèívkách
budou osázeny stromy a keøi nenároèné na následnou údrbu. Kromì
pøíznivých estetických úèinkù budou
plnit funkci ochrany pøed nepøíznivými vlivy z provozu dálnice.
Odvodnìní je provedeno za
pomoci støedové kanalizace. Kanalizace jsou vyústìny pøes sedimentaèní nádre, bezpeènostní nádre a
norné stìny.
Èást trasy dálnice prochází II.
ochranným pásmem vodního zdroje. Z této èásti je vekerá voda
z vozovky odvedena mimo ochranné
pásmo, trativody i kanalizace jsou
opatøeny nepropustnou folií.
Vliv ochrany pøírody na návrh stavby
Trasa dálnice D5, stavby 0510
byla navrena na základì podmínek,
které jsou dány ve stanovisku o hodnocení vlivu stavby vydaného MP
ÈR dne 17.5.1993 pod è.j. 1160/
OPV/93 a dále na základì schválených 2. zmìn a doplòkù ÚP VÚC,
ke kterým se vyjadøovalo rovnì
MP. Pro tuto stavbu byla zpracována dokumentace o hodnocení vlivu
stavby na ivotní prostøedí podle
zákona ÈNR 244/192 Sb., vypracovaná hluková a exhalaèní studie.
Podmínky výe uvedených dokumentù jsou v dokumentaci splnìny.
Pro návrh trasy se jedná zejména o
respektování komplexu Mìstského
lesa (úsek I.), chránìné pøírodní
lokality se v zájmovém území nenacházejí. Souèástí stavby dálnice je
likvidace komunálního odpadu
uloeného haldy popela H1.
Souèasný stav výstavby úseku D5
0510/II
Rok 2002 byl rozhodující pro
vèasné a kvalitní dokonèení celého
úseku, který provádí Sdruení pod
vedením DSP, a.s. Na konci roku byly
hotovy podkladní ivièné vrstvy na
celém úseku hlavní trasy i pøeloky
silnice I/ 27. Z cca 90 % bylo provedeno také ohumusování svahù, cca
v polovinì byly práce na ozelenìní a
výsadbì keøù a stromù. V souladu
s harmonogramem stavby je také
stav rozpracovanosti mostních objektù. Nìkteré mosty pøes trasu dálnice
jsou ji pøedány do uívání, nìkteré
jsou pro pøejímky pøipraveny v zimním období, u nìkterých mostních
objektù bude doplnìna obrusná
ivièná vrstva a technické vybavení.
Dùleitým faktorem pro dokonèení stavby, který se projevil pøedevím do øízení prací, bylo posunutí
termínu dokonèení a zprovoznìní do
12/ 2003 v souladu a v koordinaci

s probíhající stavbou 0510/1B. DSP,
a.s. jako koordinátor stavby provedly ve spolupráci s ostatními èleny
sdruení pøestavbu harmonogramu
tak, aby tato zmìna dodacích podmínek nemìla vliv na záruèní doby,
kvalitu prací, ani na cenu díla. Výe
fixních nákladù stavby touto zmìnou
pøekroèila pùvodní kalkulaèní
rámec, ale zmìnou organizace
stavebních prací vech partnerù a
uplatnìním tøeba i jiných technologických øeení pøi zachování tradiènì zvýených kvalitativních nárokù
investora se podaøilo pùvodní cenu
stavby dodret.
Provádìní prací v roce 2003 a zprovoznìní obchvatu Plznì
Pro zprovoznìní v 1. polovinì
prosince 2003 je jetì nutno vyvinout
znaèné úsilí vech zhotovitelù a ostatních zúèastnìných stran  pøedevím
na stavbì 0510 1B, ale i na naem
úseku tento rok nebude jednoduchý.
V prvé øadì budou pokládány
zbývající ivièné vrstvy, dále betonové odvodòovací pøíkopy a rigoly,
v souèasné dobì je ji osazováno ocelové svodidlo ve støedním dìlícím
pásu, budou dokonèovány výsadby
zelenì a provedeno dopravní znaèení. U mostních objektù bude provedena obrusná vrstva a dokonèena
technická výbava zbývajících mostních objektù.
V prùbìhu roku 2003 bude probíhat pøejímací øízení na vechny
postupnì dokonèované objekty stavby. Tato èinnost klade na koordinaci a pøedevím zástupce sdruení,
tedy DSP, a.s. velmi vysoké nároky.
Zvlátì investor, jakým je ØSD ÈR je
ve svých poadavcích na dodrování
vech smluvních podkladù velmi
nároèný a právì v závìreèných fázích
stavby se projevuje zkuenost zhotovitele s poadavky vech odborných
pracovníkù objednatele. Právì zdokumentování prùbìhu výstavby
v závìreèné zprávì o kvalitì a vech
potøebných podkladech pro pøejímku prodává pøedchozí roky na stavbì. Právì tady zúroèuje DSP, a.s. své
zkuenosti s vedením rùzných Sdruení zhotovitelù a provádìním
velkých dopravních staveb.
Vlastní zprovoznìní obchvatu
bude dlouho oèekávanou událostí
nejen pro celý region. Pro zhotovitele jednotlivých úsekù se pak bude
v závìru roku jednat o zvýené pracovní nasazení a snahu o bezproblémové zahájení provozu. Trasa dálnice bohuel nebude kompletní,
teprve v létì bude zahájen úsek
0510/1B, opìt pod vedení DSP, a.s.
za úèasti firem Metrostav, a.s. a
BERGER BOHEMIA a.s. Nicménì
ji odvedení provozu z Plznì po zprovoznìné polovinì úseku 0510 /1A,
silnici II/180, nové pøeloce I/27 a
kompletnì dokonèené stavbì 0510/
II bude velkým zadostiuèinìním pro
vechny, kteøí se na pøípravì i realizaci dlouho odkládaného úseku D5 0510 podíleli a dílo v poadované
kvalitì na konci roku dokonèí.

Rekapitulace technických parametrù stavby
Název stavby
Dálnice D5, stavba 0510 Ejpovice  Sulkov, II. èást Útuice-Sulkov
Okres
Plzeò  sever, Plzeò  jih, Plzeò  mìsto
Katastrální území
pøeloka silnice I/27  Litice
dálnice D5  Útuice, Litice, lovice, Dobøany, Nová Ves, Línì, Lhota
u Dobøan
Investor
Ústøední orgán: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR
Pøímý investor: Øeditelství silnic a dálnic ÈR, na Pankráci 56, 145 05
Praha 4
Zhotovitel
Z výbìrového øízení vylo vítìznì Sdruení 510/II, tvoøené spoleènostmi Dálnièní stavby Praha, a.s.; STRABAG a.s.; BERGER BOHEMIA, a.s.; SMP Construction, a.s.
Zhotovitel je zastoupen spoleèností Dálnièní stavby Praha, a.s.,
Tyrova 3, 120 48 Praha 2.
Projektant
Fa VALBEK s.r.o., Vaòurova 505/17, 460 01 Liberec 1

Tyrova 3, 120 48 Praha 2
tel.: 224 266 939, fax: 224 266 946
e-mail: dsp@dsp.cz, http://www.dsp.cz
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