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1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby:  I/13 Ostrov – Smilov, 4-pruhové uspořádání; vyhledávací a porovnávací 

studie 

Stupeň:   Vyhledávací a porovnávací studie (VS a PS) 

Druh stavby:   Novostavba 

Kraj:    Karlovarský  

Katastrální území:  Boč, Smilov n. Ohří, Damice, Krásný Les, Květnová, Korunní, Osvinov, 

Stráž n. Ohří, Peklo 

1.2 Zadavatel studie 

 Název a adresa: 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR  

 Na Pankráci 546/56 

 140 00 Praha 4 

 IČ: 659 93 390 DIČ: CZ 659 93 390 

 

1.3 Zhotovitel studie 

 Název a adresa: 

 SAGASTA s.r.o. 

 Novodvorská 1010/14 

 142 00 Praha 4 

 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ 045 98 555 

1.3.1 Zpracovatelé 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Zuzana Biela 

Zodpovědný projektant: Ing. Zuzana Biela, ČKAIT 0010470 

Projektanti – silniční řešení: David Suchánek 

Odhad stavebních nákladů: Ing. Kateřina Hanzlová 

1.3.2 Podzhotovitelé 

Inženýrskogeologická rešerše: Martin Jech, GTS Geotechnika, s.r.o. 

Ekonomické hodnocení stavby (HDM-4),  

Dopravní model: Ing. Ivana Adamová, Ing. Andrea Plíšková, SUDOP Praha a.s. 

2. Zdůvodnění studie 

Cílem této studie je ověření proveditelnosti nové trasy silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov v podobě 

rychlostní směrově rozdělené komunikace s 4-pruhovým uspořádáním po levém břehu řeky Ohře. 
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V minulosti byly vypracovány studie, které řešily varianty na levém a pravém břehu řeky. Všechna 

navrhovaná řešení byla však značně nákladná. Poslední studie byla vypracována v roce 2019. 

Silnice I/13 je významným silničním tahem a je součástí mezinárodní evropské komunikace E442. 

Úsek silnice I/13 od ukončení obchvatu Ostrova až po Smilov je vedle trasy silnice I/13 v Klášterci nad 

Ohří posledním nevyřešeným úsekem komunikace E442, tj. mezinárodní silnice spojující Karlovy Vary, 

Liberec, Olomouc a Žilinu. 

Stávající komunikace prochází zvlněným pahorkovitým územím Ostrovské pánve až za obec Damice 

a dále pak postupuje údolím řeky Ohře. Trasa silnice od Stráže nad Ohří do Boče prochází stísněným 

údolím Ohře a kopíruje její levý břeh. Šířka stávající vozovky je převážně 8 m s minimálními krajnicemi, 

v některých úsecích dokonce bez krajnic, což je s ohledem na strmé skalní útvary a strmé svahy koryta 

bez svodidel velmi nebezpečné. Časté odstavování vozidel na silnici v kombinaci s úzkou vozovkou 

blokuje dopravu. Silnice má nevyhovující směrové a výškové parametry. Vzhledem k terénu a přilehlé 

zástavbě ji nelze zrekonstruovat do normových parametrů. V celém řešeném území se nachází pouze 

jeden úsek umožňující předjíždění. To nutí řidiče k nekázni a stává se tak místem častých dopravních 

nehod. Silnice je silně zatížena kamionovou dopravou. Průtahy obcemi Damice, Stráž nad Ohří a Boč 

mají výrazně negativní vliv na jejich obyvatelstvo a to zvláště z hlediska hluku, exhalací a dopravní 

bezpečnosti. Zejména v zimních měsících způsobují vysoké podélné sklony problémy nákladní 

dopravě a vzhledem k absenci objízdné trasy je tak komunikace zablokována až na několik hodin. 

Studie obsahuje dvě základní varianty trasy tak, aby mohlo být provedeno celkové ekonomické 

hodnocení těchto variant (dle HDM4). U ekonomicky nejefektivnějších variant se předpokládá 

posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). 

3. Zájmové území 

Zájmové území se nachází v severní části Karlovarského kraje. Začátek úpravy silnice I/13 navazuje 

na stavbu obchvatu Ostrova v místě stávající mimoúrovňové křižovatky ve směru na Horní Žďár. 

Konec úpravy této silnice je na hranici kraje u obce Smilov. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o významný zásah do mimořádně cenného území, a to 

jak z hlediska přítomnosti přírodních biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlin a živočichů, tak i 

krajinářského. 

Do území zasahují plochy zařazené do soustavy Natura 2000. Mezi obcemi Stráž nad Ohří a Korunní 

je také území významné z hlediska pramenišť (přírodní minerální voda Korunní). 
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Trasy navržených variant jsou vedeny po svazích na Krušnohorské straně, převážně na pozemcích 

určených pro plnění funkce lesa. Terén je zde velmi členitý a představuje cenné území z hlediska 

ochrany přírody a krajiny.  

V lokalitě se nacházejí následující prioritní biotopy soustavy Natura 2000: Smíšené jasanovo-olšové 

lužní lesy temperátní a boreální Evropy, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých 

podložích, Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a 

v roklích. 

Dále se v oblasti nachází vyšší hierarchie územního systému ekologické stability, evropsky významná 

lokalita Doupovské hory, několik významných krajinných prvků: Třemdava, Malý Stolec, Louka pod 

Nebesy a přírodní památka Čedičová žíla Boč. Na sever od stávající silnice I/13 se rozkládá území 

CHOPAV Krušné Hory. 

V prostoru je evidována řada ostatních chráněných prvků: ohniskové lokality výskytu užovky stromové, 

památné stromy Květnovská lípa, Damický kaštanovník, Damická lípa u potoka, Slavibojův břek, 

Pekelský buk, Lípa ve Stráži a Buk u Stráže. Zejména v okolí obce Stráž nad Ohří je kvůli 

nedostačujícímu pokrytí vodovodního řadu několik studní pro čerpání užitkové vody. Jejich přesná 

poloha není nikde zanesena, proto jsou v situacích znázorněny pouze orientačně. 

Stavba zasahuje do následujících ochranných pásem: 

 ochranné pásmo dráhy 

 ochranné pásmo I. a II. stupně PMV Korunní  

 ochranné pásmo vodního zdroje 

 ochranné pásmo lesa 

 ochranná pásma inženýrských sítí (vodovod, plynovod, elektrická energie, kanalizace) 

 vymezené území Ministerstva obrany ČR – 1 km vně od hranice vojenského újezdu (nutnost 

vyjádření Ministerstva obrany ČR v rámci územního a stavebního povolení).  

 radioreleová trasa (V ochranném pásmu se nesmějí zřizovat elektrická vedení, železné 

konstrukce, plynojemy, jeřáby, věže, vysazovat porosty a ani měnit tvar půdy, pokud by 

výsledek těchto činností mohl rušit provoz rádiového zařízení). V rámci studie lze konstatovat, 

že navrhovaná stavba nezasahuje do 1. a 2. Fresnelové zóny (prostorový útvar, který vznikne 

rotací elipsy kolem osy procházející středem antén) mezi krajními vysílači rádioreleového 

signálu. V dalším stupni PD lze podrobně prověřit příčným řezem terénu v délce rádioreleové 

trasy (od vysílače k vysílači). 
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4. Podklady 

Podklady poskytnuté objednatelem:  

Vyhledávací studie „Silnice I/13 Ostrov – Smilov“ Pragoprojekt a.s., 6/2004 

Vyhledávací studie „Silnice I/13 Stráž nad Ohří – Boč“ Pragoprojekt a.s., 10/2006 

Vyhledávací studie „Silnice I/13 Stráž nad Ohří – Boč“ Pragoprojekt a.s., 4/2008 

Investiční záměr „I/13 Ostrov – Smilov“ 12/2008 

Studie „Přeložka silnice I/13 Ostrov – Smilov“ Sagasta s.r.o., 12/2019 

Vlastní podklady: 

Smlouva mezi ŘSD ČR a Sagasta s.r.o. 

Základní mapa 1 : 5 000 ČÚZK  

Základní mapa 1 : 50 000 ČÚZK  

Ortofotomapa 1:5000 ČÚZK 

Mapa přírodních biotopů AOPK ČR 

Datové vrstvy ÚAP KÚKK 

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR) KÚKK 

Územní plán Ostrov účinný od 3. 1. 2014 

Územní plán Krásný les účinný od 23. 1. 2020 

Územní plán sídelního útvaru Stráž nad Ohří 

Návrh územního plánu Stráž nad Ohří – stav před veřejným projednáním 

Sčítání dopravy  ŘSD ČR   r. 2016 

Součástí prací na studii bylo zpracování následujících podkladů nebo posudků: 

Inženýrskogeologická rešerše (GTS Geotechnika, s.r.o.) – viz C. 2 

Zpráva ekonomického hodnocení (SUDOP Praha, a.s.) – viz C. 3  

5. Výchozí údaje pro návrh variant 

Zadání této studie je prověřit ve dvou variantách komunikaci s čtyřpruhovým uspořádáním směrově 

vedenou obdobně jako varianta č. 2 (levobřežní) v studii „Přeložka silnice I/13 Ostrov – Smilov“ 

zpracované společností Sagasta s.r.o. v roce 2019. 

Směrové vedení navržených variant je upraveno z důvodů zvětšení směrových oblouků na 

požadovanou návrhovou rychlost vn = 110 km/hod. K zásadnímu odchýlení od směrového vedení 

předchozí studie dochází cca v km 9,000 – 14,161 (KÚ). Na začátku tohoto úseku se jedná o odlišné 

překonání přírodní památky Čedičová žíla Boč a dále pak o zvětšení směrových poloměrů tras 
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v blízkosti obce Boč. V tomto místě není možné směrové vedení komunikace s velkými směrovými 

poloměry. 

Navržená komunikace je silnice I. třídy v kategorii S 21,5/110: 

 nezpevněná krajnice 2x 0,75 m. V místech se svodidlem 2x 1,50 m 

 zpevněná krajnice 2x 1,50 m  

 jízdní pruh 2x 3,50 m 

 jízdní pruh 2x 3,25 m 

 zpevněná krajnice 2x 0,50 m 

 střední dělící pás 3,00 m 

V směrových obloucích nejsou při základní šířce nezpevněné krajnice a středního dělícího pásu 

zajištěny délky rozhledů pro zastavení na návrhovou rychlost 110 km/hod. Problematika rozhledů pro 

zastavení bude řešena v navazujících stupních PD např. stavební úpravou (rozšířením) SDP, krajnic, 

případně lokálním omezením maximální dovolené rychlosti.   

Základní příčný sklon je navržen 2,50 %. Ve směrových obloucích je navrženo dostředné klopení. 

Spolu s krytem vozovky je klopena také pláň dle normy ČSN 73 6101. Klopení je prováděno tak, aby 

byl dodržen minimální sklon vzestupnice (sestupnice). 

Křižovatky se stávajícími komunikacemi nebo jejich přeložkami jsou řešeny jako mimoúrovňové 

křižovatky s připojovacími a odbočovacími pruhy dle návrhové rychlosti. Šířka odbočovacího pruhu je 

3,25 m. V  každém směru trasy bude navrženo kontrolní stanoviště Policie ČR. Přesné místo bude 

určeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

V trase variant se nachází několik mostních objektů a zdí pro překonání překážek v území a za účelem 

minimalizace zemních prací. Ve variantě 2 je navržen dlouhý tunel s dvěma tubusy. Návrhy těchto 

objektů je třeba v tomto stupni dokumentace považovat pouze za předběžné. 

Všechny varianty jsou staničení ve směru od Ostrova do Smilova. 

Předpoklad postupu prací je následující: 

 rok 2021/2022 – EIA 

 rok 2023/2024 – GTP+DUR 

 rok 2025/2026 – GTP+DSP 

 rok 2028 - 2032 - realizace 

 rok 2033 – zprovoznění  
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Doba výstavby se předpokládá 5 let. Stávající intenzity byly získány z celostátního sčítání dopravy 

v roce 2016. Výhledová intenzita v roce 2053 byla vypočtena na cca 10 000 voz/24 hod (dopravní 

model je součástí ekonomického hodnocení). 

6. Charakteristiky území 

Dotčené území se nachází v Podkrušnohorské oblasti a jako takové je velmi členité. Jedná se o 

morfologicky velmi výrazné údolí řeky Ohře doprovázené nápadnými tvary sopečných vrchů, které jsou 

krajinářsky a esteticky velmi působivé. Z tohoto důvodu je ve variantách navrženo větší množství 

mostních objektu, zdí a tunelový objekt. Obě základní varianty prochází přírodním parkem Stráž nad 

Ohří a oblastí zařazenou do soustavy Natura 2000. Dále se v oblasti nachází vyšší hierarchie 

územního systému ekologické stability, evropsky významná lokalita Doupovské hory, několik 

významných krajinných prvků: Třemdava, Malý Stolec, Louka pod Nebesy a přírodní památka 

Čedičová žíla Boč. V blízkosti obce Korunní je jímána a stáčena přírodní minerální voda Korunní 

kyselka.  

Na levém břehu řeky Ohře je terén na Krušnohorské straně velmi členitý a představuje území velmi 

cenné pro své krajinářské a přírodovědecké hodnoty, kvůli kterým je v současné době zpracováván 

návrh na vyhlášení národní přírodní rezervace Nebesa. V prostoru se vyskytuje řada chráněných, 

ohrožených až kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Geologické, hydrogeologické a klimatické poměry zájmového území jsou uvedeny v části C. 2 IG 

rešerše. 

Inženýrskogeologické údaje: 

Většina řešeného území náleží morfologicky do systému Hercynského, soustavy Krušnohorské, 

podsoustavy Podkrušnohorské, celku Doupovské hory a okrsku Jehličenská hornatina. Začátek trasy 

u obce Květnová náleží východnímu okraji celku sokolovské pánve, okrsku Sokolovská pánev. 

Doupovské hory jsou vulkanicko-sedimentárním komplexem vzniklým ze štítové sopky. Posuzovaná 

trasa v první společné části prochází mírně zvlněným terénem, pak poměrně hlubokým a po většinu 

posuzované trasy velmi úzkým údolím s příkrými svahy okolních kopců, umístěných v severozápadní 

části Jehličenské hornatiny na severním okraji Doupovských hor. Sokolovská pánev je terciérní pánev 

s vrásově zlomovou stavbou. Je to oboustranně tektonicky ohraničený, stupňovitý, příčně asymetrický 

příkop, protažený ve směru západ východ. Jedná se o příkopovou propadlinu vzniklou v ose 

podkrušnohorského prolomu. Je omezena vysokými a příkrými svahy Krušných hor a Slavkovského 

lesa a její reliéf má mírně zvlněný charakter a je vyplněná jezerními sedimenty. Je prostorově a 

genetický úzce svázána s vulkanismem. Hlavním zdrojem vulkanického materiálu byly vulkanické 
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systémy v západní části Doupovských hor, izolovaná vulkanická centra na území Sokolovské pánve, 

přilehlé části Krušných hor a Slavkovského lesa. 

Skalní podklad – řešené území se nachází na rozhraní krušnohorského krystalinika a oblasti 

intenzivního terciérního vulkanismu Doupovského stratovulkánu. Skalní podloží je zde zastoupeno 

několika typy bazaltických a metamorfovaných, vesměs velmi pevných hornin, které na úbočích říčního 

údolí utvářejí skalní výchozy, stěny a defilé. Starší, peleozoické až proterozoické horniny jsou 

zastoupeny granulity a ortorulami, mladší, terciérní horniny jsou zastoupeny ve většině bazaltickými 

horninami s charakteristickou strukturou a odlučností. V části území se vyskytují rovněž doprovodná 

pyroklastika, zastoupená především tufy a tufovými aglomeráty. 

Kvartérní pokryv je tvořen navážkami, humózními hlínami, diluviálními a fluviálními sedimenty. 

Navážky jsou v rámci řešeného území tvořeny převážně zeminami použitými k výstavbě silničního 

náspu, včetně materiálů konstrukčních. Charakter diluviálních sedimentů je závislý na poloze daného 

místa. 

Hydrogeologické poměry – Oběh podzemní vody v metamorfovaných horninách je vázán jednak na 

prostředí zvětralinového pláště, hlubší zvodně pak na kolektor přípovrchového zvětrání a rozpukání 

horniny s kombinovanou průlinovo-puklinovou propustností. Neogenní vyvřelé horniny se vyznačují 

puklinovou propustností, pyroklastika pak propustností průlinovo-puklinovou. Obecně lze celé území 

charakterizovat relativně vysokou propustností, dobrými odvodňovacími poměry a volnou hladinou 

podzemní vody, jejíž úroveň bude kolísat v závislosti na aktuálních srážkových úhrnech. Směr 

proudění podzemní vody se odehrává k toku řeky Ohře. 

7. Projednání navržených variant 

Koncept navržených variant byl 6. 8. 2020 prezentován před zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Karlovarského kraje, obcí a dalších dotčených organizací. Jejich připomínky byly zapracovány 

v dohodnutém rozsahu s objednavatelem studie. Text vypořádání připomínek je součástí zápisu 

výrobního výboru z 26. 8. 2020. Veškeré došlé připomínky a zápisy výrobních výborů jsou součástí 

části D Doklady. 

8. Základní údaje navržených variant 

Studie řeší 2 základní varianty.  

Obě varianty mají shodné vedení trasy, liší se pouze v místě čedičové žíly Boč a Pekelské skály, mezi 

9. a 12. km. 
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Varianta č. 1 – červená je vedena přibližně po terénu na severním úbočí údolí řeky s několika mosty 

překonávajícími potoky a další terénní překážky. V místě čedičové žíly Boč je trasa vedena na dlouhém 

mostě. 

Varianta č. 2 – modrá vychází z motivu varianty č. 2 (červená levobřežní varianta) vyhledávací studie 

zpracované společností Sagasta v roce 2019, avšak s použitím 4pruhového uspořádání, a tedy většími 

směrovými poloměry a tunelem navrženým v blízkosti čedičové žíly Boč.  

V obou variantách se předpokládá ponechání či přeložení stávající silnice I/13 s příp. rekultivací 

některých částí, která bude sloužit pro zajištění místního provozu včetně přístupu na zemědělské 

pozemky.  

Byla prověřena potřeba zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupání. Vzhledem k dopravním intenzitám 

není nutné zvětšovat počet jízdních pruhů ve stoupání. Výpočet vychází z padesátirázové intenzity 

vozidel pro rok 2053 v jednotlivých směrech s 18% podílem pomalých vozidel. Kartogram dopravního 

zatížení je přílohou této zprávy. 

8.1 Varianta č. 1 – červená 

8.1.1 Směrové a výškové řešení 

Varianta č. 1 vychází z návrhu levobřežní varianty č. 2 studie řešeného úseku s 2pruhovým 

uspořádáním z roku 2019. Trasa varianty je upravena oproti předchozí studii na vyšší návrhovou 

rychlost s většími směrovými poloměry. Směrové vedení trasy je navrženo s ohledem na chráněné 

přírodní lokality v území (zejména prioritní biotopy Natura 2000) a obce se zachováním maximální 

možné návrhové rychlosti při řešení trasy vedené po povrchu. Směrové vedení obou navržených 

variant je téměř identické. Rozdíl je pouze v úseku km 8,000 až 12,750, kde mají varianty odlišné 

řešení. Varianta č. 1 je v tomto místě vedena po mostě a po terénu. Varianta č. 2 je vedena tunelem. 

Trasa této varianty plně nerespektuje koridor komunikace dle Zásad územního rozvoje Karlovarského 

kraje ani koridor komunikace v územních plánech dotčených obcí. Navržená trasa odpovídá 

stanoveným koridorům v územních plánech města Ostrov a obce Krásný Les pouze mezi km 0,000 a 

5,500. Koridor komunikace dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje odpovídá pouze v úseku 

km 0,000 – 7,000 a km 13,500 – 14,161 (KÚ). V případě výběru této varianty pro další stupeň PD bude 

nutné zpracovat nové územně plánovací dokumentace (ZÚR a ÚP). 

Počátek navrženého úseku je na konci stávající silniční estakády, kde se trasa plynule napojuje na 

stávající směrově rozdělené 4pruhové uspořádání silnice I/13 ve směru na Karlovy Vary. Odtud trasa 

pokračuje ve stopě stávající silnice I/13 k obcím Květnová a Damice, které severně obchází. Dále trasa 

pokračuje po levém úbočí údolí řeky Ohře nad obcí Stráž nad Ohří. Za obcí trasa překračuje řeku, 
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železnici (traťový úsek č. 140, Chomutov – Karlovy Vary – Cheb) a lokálně zasahuje do 1. stupně 

ochranného vodního pásma přírodního minerálního zdroje na pravém břehu. Okamžitě se však vrací 

zpět na levý břeh řeky. Trasa v blízkosti obce Boč, kterou severně obchází, překonává pomocí 

přemostění hluboké údolí Bočského potoka a napojuje se na stávající I/13 u obce Smilov. 

Návrhová rychlost je vn = 110 km/hod. Celková délka navržené varianty je 14,161 km. Směrové oblouky 

jsou navrženy kružnicové s přechodnicemi. Vzhledem k velikosti směrových oblouků je bez nutnosti 

rozšíření krajnic a středního dělícího pásu dodržena délka rozhledu pro zastavení vozidel pouze na 

rychlost 100 km/hod a to do km 8,300, dále pak 90 km/hod. 

Niveleta je navržena s důrazem na vedení trasy po povrchu s eliminací zásahu do území a minimalizací 

množství zemních prací. Maximální navržený podélný spád komunikace je 6,0 %. Veškeré sklony a 

zaoblení byly provedeny v souladu s platnými normami.  

Návrh počítá se standartním zemním tělesem komunikace. Opěrné zdi, zárubní zdí, protihluková 

opatření a další doprovodné konstrukce a stavby budou navrženy v dalších stupních projektové 

dokumentace dle požadavků pro zásah do pozemků, dotčených orgánů a posouzení vlivu stavby na 

životní prostředí.  

Výškové řešení má jen orientační charakter, jelikož podkladem je model terénu konstruovaný 

z vrstevnicové mapy s krokem vrstevnic 5 m. 

Odvodnění navržených komunikací je navrženo pomocí podélných příkopů a zaústěno do místních 

potoků vlévajících se do řeky Ohře.  

8.1.2 Křižovatky 

Obě varianty mají shodný počet křižovatek. Jedná se o 3 mimoúrovňové křižovatky. Podrobný popis 

je uveden v kapitole 8.4. 

8.1.3 Mostní objekty, tunelové objekty 

S ohledem na členitost terénu je navrženo několik mostních objektů. Jedná se o mimoúrovňová křížení 

stávajících komunikací nižších tříd, překonání vedlejších údolí místních potoků a pouze jedno křížení 

s řekou a železnicí. 

Návrh těchto objektů vychází z dostupných informací o terénu, které jsou minimální. Jako podklad pro 

návrh sloužil pouze model terénu vytvořený z vrstevnicové mapy s krokem vrstevnic 5 m, proto je 

uváděné údaje nutno považovat za předběžné. 

Mostní objekty 
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km překážka délka maximální výška 

0,325 silnice II/25 30 m 5 m 

1,037 Borecký potok 30 m 5 m 

2,832 silnice III/2236 30 m 5 m 

5,144 silnice III/2238 30 m 5 m 

6,386 Polní cesta, zahrádky 210 m 7 m 

6,840 Hornohradský potok, stávající I/13 345 m 38 m 

8,269 Pekelský potok 515 m 55 m 

9,927 řeka Ohře, železnice (140), řeka Ohře 875 m 47 m 

12,370 potok, stávající I/13, Bočský potok 790 m 23 m 

13,232 Místní komunikace (Smilov) 35 m 5 m 

 

8.1.4 Obslužná zařízení 

V dalším stupni projektové dokumentace bude na trase navržen prostor pro kontrolní stanoviště určené 

k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích. Uvažováno je v každém směru 1 místo. Přesné umístění bude navrženo v dalším stupni 

PD. 

Stávající vedení linek veřejné hromadné dopravy včetně stávajících zastávek nebylo v rámci studie 

detailně řešeno. Předpokládá se jejich zachování na původní I/13. Podrobněji bude řešeno v dalším 

stupni PD pro vybranou konkrétní variantu. 

Na konci úseku budou přesunuty stávající autobusové zastávky Straž nad Ohří, Smilov. Zastávky je 

nutné posunout na nově navrženou přeložku stávající silnice I/13 souběžnou s hlavní trasou. K těmto 

zastávkám je navrženo napojení do obce Smilov včetně chodníku. Také je nutné posunout 

autobusovou zastávku Krásný les, Damice na stávající I/13 za navrženou okružní křižovatku MÚK 

Damice západ. 

Jiná obslužná zařízení nejsou navržena. 

8.1.5 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Stavba si vyžádá několik přeložek současných komunikací. Jedná se o silnice II. a III. třídy a místní 

komunikace. 

Silnice I/13 Ostrov – Květnová (km 0,325 – 2,000 vpravo) 
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Nově navržené řešení trasy obsahuje napojení na stávající síť komunikací jen v místech navržených 

mimoúrovňových křižovatek. Pro zachování dopravní obslužnosti pro místní dopravu je navržena 

souběžná komunikace s hlavní trasou silnice I/13 v délce 1782 m vedoucí od upravené stávající 

mimoúrovňové křižovatky Horní Žďár k obci Květnová. Tato komunikace je navržena v kategorii S 6,5. 

Silnice III/2233 (km 5,364) 

Součástí MÚK Damice západ je i přeložka silnice III/2233 ve směru Krásný Les. Přeložka kategorie 

S 6,5 je dlouhá 289 m. 

Silnice I/13 Damice – Stráž n. O. (km 5,910) 

V km 5,910 kříží stávající silnice I/13 nově navrženou trasu. V tomto místě bude zřízen nadjezd 

přeložky stávající silnice I/13 kategorie S 7,5 s mostem délky 200 m a opěrnou zdí délky 157 m. Délka 

přeložky je 770 m. 

Silnice I/13 Damice – Stráž n. O. (km 6,400 vlevo) 

Z důvodů umístění MÚK Damice východ je nutná přeložka silnice I/13 kategorie S 7,5 v délce 196 m. 

S následující přeložkou (v km 6,600) silnice I/13 tvoří úrovňovou křižovatku, která umožňuje napojení 

větví MÚK na stávající I/13. 

Silnice I/13 Damice – Stráž n. O. (km 6,600 vlevo) 

S předchozí přeložkou silnice I/13 tvoří úrovňovou křižovatku umožňující napojení větví MÚK Damice 

východ na stávající I/13. Přeložka kategorie S 7,5 je dlouhá 627 m. 

Místní komunikace do Smilova (km 13,235) 

V km 13,232 je v rámci MÚK Smilov navržen podjezd s přeložkou stávající místní komunikace. V místě 

této křižovatky dojde k přeložení stávající místní komunikace kategorie S 7,5 do obce Smilov v délce 

724 m.  

Silnice I/13 Smilov (km 13,400 – 14,161 vlevo) 

Pro zachování průjezdu místní dopravy a dopravní obslužnosti objektů a zemědělských pozemků bude 

zřízena přeložka stávající silnice I/13 v kategorií S 6,5/90 o délce 1000 m z místa přerušení až na 

konec hlavní trasy. Součástí této přeložky je i autobusová zastávka, nahrazení současné autobusové 

zastávky Stráž n. Ohří, Smilov a napojení na obec Smilov. 

Cyklotrasa Ostrov – Květnová (km 0,200 – 1,100 vpravo) 
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Podél navržené přeložky silnice I/13 bude doplněna samostatná komunikace s asfaltovým povrchem 

pro cyklisty v délce 932 m. Začátek bude v místě přerušení stávající cyklostezky v blízkosti zahrádek 

u Boreckých rybníků a ukončena bude v blízkosti Boreckého pokoje, kde se napojí na stávající místní 

komunikaci. 

Polní cesta Vykmanov – Květnová (km 2, 000 – 2,900 vlevo) 

Podél hlavní trasy přeložky silnice I/13 je navržena přeložka polní cesty v délce 1069 m jako náhrada 

přerušení stávající polní cesty ve směru Vykmanov - Květnová.  

Polní cesta (km 6,400 vlevo) 

Přeložka polní cesty kategorie P 4,5/30 v délce 171 m umožňuje zachování napojení polní cesty 

vedoucí k zahrádkářské kolonii na stávající I/13.  

V případě realizace navrhované varianty budou všechny přeložky součástí realizované stavby včetně 

nutnosti překvalifikování současné silnice I/13 na nižší kategorii, jelikož tato komunikace bude sloužit 

prioritně pro místní dopravu včetně přístupu na zemědělské pozemky. 

8.1.6 Bilance základních výměr 

Základní bilance zemních prací pro hlavní trasu bez navazujících přeložek byla orientačně odečtena 

z programu RoadPac 2019. 

Výkop 978 534 m3 

Násyp 509 664 m3 

8.1.7 Životní prostředí, příroda a krajina 

Varianta vede po celou dobu v oblasti přírodního parku Stráž nad Ohří. Z části zasahuje do prioritních 

biotopů Natura 2000. Návrh komunikace je veden ve snaze zásah do těchto biotopů co nejvíce 

minimalizovat. V km 9,600 až 10,300 prochází ochranným pásmem přírodních minerálních vod 1. 

stupně. Trasa je vedena přes nadregionální i regionální koridory a biocentra územního systému 

ekologické stability dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. 

V lokalitě Pekelská skála a vrcholu Nebesa je v současnosti zpracováván návrh na vyhlášení Národní 

přírodní rezervace Nebesa. Trasa se nachází pouze v ochranném pásmu navrhované Národní přírodní 

rezerva Nebesa. 

Rozsah zásahu do lokalit chráněné přírody a chráněných biotopů je možné omezit doplněním návrhu 

zemních těles navržené komunikace o zárubní a opěrné zdi. 
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Stavba se nachází v lokalitách výskytu kriticky ohrožené užovky stromové. Jedná se zejména o lokality 

Korunní, Kamenec, chatová osada Býčí louka, lokalita pastvin a luk mezi Horním Hradem a obcí Boč, 

Pekelský potok a okolí Ráje. Z tohoto důvodu je nutné při realizaci stavby zavést opatření, která budou 

minimalizovat negativní vliv na její populaci. Před realizací by měla být zavedena tato opatření:  

 Stavební práce by měly být prováděny mimo aktivitu druhu (listopad – březen) 

 V místech, kde by mohlo dojít ke střetu s užovkou, se zbudují jednoduché biotopy, kam se hadi 

přirozeně stáhnou 

 Součástí návrhu budou ve vybraných místech propustky s úpravou okolí umožňující bezpečný 

přechod užovek přes komunikaci 

 Bude provedena osvěta pracovníků na staveništi o chování k ohroženým živočichům 

 Po celou dobu stavby bude zajištěn ekologický dozor stavby osobou znalou místních poměrů 

a chování užovek 

 Bude s dostatečným předstihem zajištěno přemístění líhnišť v blízkosti stavby 

 Budou zřízeny trvalé náhradní biotopy jako kompenzace záboru stávajících biotopů 

 Opěrné zdi budou prováděny jako gabiony nebo s kamenným obkladem, tedy vhodným 

povrchem po užovky 

 Bude prováděn monitoring druhu po uvedení stavby do provozu a budou případně provedeny 

následná opatření negativního vlivu na výskyt užovek 

8.1.8 Inženýrskogeologické zhodnocení trasy 

Celkové inženýrskogeologické zhodnocení vycházející z archivních vrtů v území je součástí části C.2 

Inženýrskogeologická rešerše. Uvádíme stručnou charakteristiku geologie v místě trasy: 

0,000-1,180 trasa v úrovni terénu, zářez do 3 m  

V místě navážky silničního násypu, kvartér do 2,1 – 3 m, v podloží čedič. Doporučujeme trasu silnice 

vést s využitím stávajícího násypu. 

1,037 most přes Borecký potok  

Morfologicky mělká erozní rýha s úzkou nivou Boreckého potoka, kvartér do 3 m, v podloží čedič. 

Doporučujeme hlubinné základy do úrovně skalního podloží v předpokládané hloubce 5 m.  

1,180-2,260 zářez do 3 m, násyp do 3 m  

Kvartér do 2,7 – 3 m (F4/CS) s hladinou podzemní vody, v podloží jíly s extrémně vysokou plasticitou. 

V úrovni pláně, podloží násypu, se budou vyskytovat vysoce plastické terciérní jíly s velmi nepříznivými 

geotechnickými vlastnostmi. 
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2,260-2,620 zářez do 7 m  

Kvartér do 2,5 m (F4/CS), v podloží terciérní jíly s pyroklastiky (klasifikační rozpětí F2/CG – G5/GC). 

Vzhledem k hloubce zářezu a nejednoznačné klasifikaci terciérních uloženin doporučujeme přesnější 

průzkum s ověřením hladiny podzemní vody.  

2,620-3,200 násyp do 7 m  

Kvartér do 4,0 m (F6/CI), v podloží jíly s vysokou až extrémně vysokou plasticitou, mělká hladina 

podzemní vody. Podloží násypu bude potřeba upravit dle ČSN 736133.  

2,832 most přes silnici III/2236  

Kvartér do 3,5 – 4,0 m (F6/CI), v podloží jíly s vysokou až extrémně vysokou plasticitou, mělká hladina 

podzemní vody. Most doporučujeme založit na plovoucích širokoprofilových pilotách vetknutých do 

sedimentů.  

3,200-3,780 trasa v úrovni terénu, odřez do 3 m  

Kvartér charakteru jílů štěrkovitého (F2/CG) až štěrky jílovité (G5/GC) do 2,5 m, mělká hladina 

podzemní vody. Trasa je do hloubky cca 2,5 m vedena odřezem v nesoudržných zeminách v podloží 

s jíly s vysokou plasticitou, které jsou pro podloží vozovky nevhodné.  

3,780-4,225 násyp do 6 m  

Kvartér charakteru hlíny písčité (F3/MS) až jíly písčité (F4/CS) do 1,8 m, v podloží vulkanity třídy R6-

F2/CG, R6-G5/GC až R4, mělká hladina podzemní vody. Podloží násypu je tvořeno písčitými zeminami 

podmínečně vhodnými.  

3,975-4,225 zářez do 11 m  

Kvartér charakteru hlíny písčité (F3/MS) až jíly písčité (F4/CS) se sutí do 1,6 – 4,5 m, v podloží 

vulkanity, mělká hladina podzemní vody. Podloží komunikace z hornin třídy R5-R4. Svahy zářezu bude 

nutno bezpečně svahovat v úrovni jílů.  

4,225-4,710 násyp do 7 m  

Kvartér charakteru písčito-štěrkovité zemin (F3/MS, F4/CS, G4/GM) až sutě do 4,5 – 5 m, v podloží 

vulkanity, mělká hladina podzemní vody. Podloží násypu tvořeno písčito-štěrkovito-kamenitými 

zeminami (sutě), lokálně vysoce plastickými zeminami (F7/MV).  

4,710-5,150 MÚK Damice západ - zářez do 5 m  
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Kvartér charakteru písčito-štěrkovité zeminy až sutě, v podloží vulkanity třídy R6-G5/GC až R5, mělká 

hladina podzemních vod. Podloží komunikace z hornin třídy R5 a hlinitých písků (S4/SM) až štěrků 

(G4/GM) s nepravidelnými vložkami jílu s vysokou plasticitou (F8/CH). Svahy zářezu bude nutno 

bezpečně svahovat.  

5,144 most dl. 30 m  

Zvětralé horniny do hloubky 12,0 m (neověřená mocnost) charakteru písčito-štěrkovitých zemin až sutí, 

mělká hladina podzemní vody. Most doporučujeme založit na plovoucích širokoprofilových pilotách. 

Konkrétní hloubku a charakter zemin je třeba ověřit.  

5,120-5,435 MÚK Damice západ - násyp do 6 m  

Kvartér charakteru písčito-štěrkovité zeminy do 6 m s mělkou hladinou podzemní vody, v podloží 

granulit až granulitová rula. Podloží násypu ze zemin podmínečně vhodných do podloží násypu.  

5,435-6,340 zářez a odřez do 10 m  

Navážky silničního násypu, kvartér charakteru jílovito-písčitých zeminy do 3 - 6 m s mělkou hladinou 

podzemní vody, v podloží granulit až granulitová rula. Dno zářezu z větší části tvořeno zvětralými 

horninami. Doporučujeme ověřit hloubku skalního podloží včetně mocnosti zvětralinových zón.  

5,702 most dl. 200 m na přeložce stávající I/13  

Kvartér charakteru jílovito-písčité zeminy do 3 - 6 m s mělkou hladinou podzemní vody, v podloží 

granulit až granulitová rula. Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Hloubku 

skalního podloží je nutno ověřit.  

6,280-6,490 most dl. 210 m přes polní cesty  

Kvarétr charakteru jílovito-písčité až štěrkovité zeminy do 3 – 6 m s mělkou podzemní vodou, v podloží 

granulit až granulitová rula. Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Hloubka 

skalního podloží je nutno ověřit.  

6,471-6,660 MÚK Damice východ – násyp, zářez do 4 m  

Malá mocnost kvartérních zemin písčito-štěrkovité povahy, v podloží granulity a terciérní vulkanity. 

Podloží násypu (západní část) bude tvořeno zeminami, dno zářezu (východní část) v horninách.  

6,660-7,000 most dl. 345 m přes Hornohradský potok a stávající I/13  

V západní části nižší mocnosti kvartérních zemin písčito-štěrkovité povahy s mělkou hladinou 

podzemní vody. V podloží granulity a terciérní vulkanity. V prostoru údolní nivy fluviální uloženiny v 
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mocnostech více než 12 m. Ve východní části hrubě kamenité až balvanité svahové sutě, v podloží 

granulit až granulitová rula. Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Hloubka 

skalního podloží bude nezbytná ověřit.  

7,000-7,100 násyp až odřez do 10 m  

Mělká hladina podzemní vody, v podloží granulit až granulitová rula a vulkanity. Podloží násypu ze sutí 

hrubě kamenitých až balvanitých ve svažitých podmínkách po přitížení nelze považovat za stabilní 

podloží.  

7,100-7,670 zářez do 6 m, odřez do 4 m 

Hrubě kamenité až balvanité svahové sutě, v podloží granulit až granulitová rula a vulkanity. Podzemní 

voda v rozpukaném skalním podloží. U severních svahů zářezu nutno posoudit stabilitu z důvodu 

výskytu svahových sutí a zemin s nižší soudržností. Podloží násypové části bude tvořeno sutěmi, 

jejichž stabilitu bude třeba ověřit.  

7,670-7,800 násyp do 10 m  

V podloží vulkanity. Podzemní voda v rozpukaném skalním podloží. Podloží násypu ze sutí hrubě 

kamenitých až balvanitých, které pro násyp nelze považovat za stabilní. Vzhledem k pozici řešeného 

úseku a výšce násypu doporučujeme překonat tento úsek přemostěním.  

7,800-7,890 odřez do 2 m  

Hrubě kamenité až balvanité svahové sutě, v podloží vulkanity. Podzemní voda v rozpukaném skalním 

podloží. Podloží násypové části bude tvořeno sutěmi, jejichž stabilitu je třeba ověřit.  

7,890-8,550 most přes údolí dl. 515 m a násyp do 7 m  

Ve svazích údolí kamenité až balvanité sutě. V podloží vulkanity. Doporučujeme hlubinné založení do 

úrovně skalního podloží. Hloubku skalního podloží je nezbytné ověřit.  

8,550-8,690 zářez do 6 m  

Mělce pod povrchem velmi pevné žilné magmatity. Východní okraj zářezu může zasahovat do 

rozsáhlého útvaru sprašové hlíny o mocnosti větší než 3 m. Dno zářezu v extrémně pevných horninách. 

V případě sprašových hlín ve východní části zářezu bude nutné posoudit stabilitu.  

8,690-8,980 násyp do 7 m  

Kvartérní sedimenty charakteru sprašových hlín o mocnosti větší než 3 m. V podloží vulkanity. Povrch 

úseku ze sprašových hlín podmínečně vhodných pro podloží násypu. 
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8,980-9,130 zářez do 4 m  

Kvartér tvořený hlinitopísčitou zeminou s kolísavým podílem úlomků podložních hornin. Severní okraj 

zářezu může zasahovat do rozsáhlého útvaru sprašových hlín o mocnosti větší než 3 m. V podloží 

granulit až granulitová rula. Dno zářezu v horninách třídy R4-R3. V případě výskytu sprašových hlín v 

severní části zářezu bude nutné posoudit stabilitu.  

9,130-9,545 násyp do 14 m  

Kvartérní sediment tvořeny hlinitopísčitou zeminou s kolísavým podílem úlomků podložních hornin o 

mocnosti cca 1,5 m. V podloží granulit až granulitová rula. Z geotechnického hlediska je vysoký násyp 

v daných podmínkách extrémně náročnou konstrukcí s mnoha riziky.  

9,545-10,300 most dl. 875 m přes údolí Ohře a trať  

Kvartérní sediment při úbočí tvořen hlinitopísčitými zeminami s kolísavým podílem úlomků podložních 

hornin. V prostoru údolní nivy štěrkovito-kamenité sedimenty řeky Ohře. V podloží granulit až 

granulitová rula. Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží na obou březích Ohře. 

Hloubku skalního podloží bude nezbytné ověřit.  

10,300-12,000 odřez – násyp do 10 m, zářez do 7 m  

Kvartérní sedimenty při úbočí tvořeny jílovopísčitými zeminami s kolísavým podílem úlomků podložních 

hornin o mocnosti lokálně až 6 m. V podloží nefelinit. V místě nejhlubšího zářezu jílovitopísčité zeminy. 

Podloží násypové části z jílovitopísčitých zemin, jejichž mocnost a stabilitu bude třeba ověřit.  

12,000-12,750 most dl. 790 m přes údolí Bočského potoka (přírodní park) a násyp do 4 m  

Kvartérní sedimenty při úbočí tvořeny hrubě kamenitými a suťovými zeminami mocnosti více jak 2 m. 

V prostoru údolní nivy hlinitopísčité až štěrkovité sedimenty Bočského potoka o mocnosti více než 6 

m. V podloží západní části výskyt tufů, ve východní části pak ortoruly. Mělká hladina podzemní vody. 

Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Hloubku skalního podloží bude nezbytné 

ověřit. Na malých vzdálenostech se hloubka a charakter zvětrání ortorul výrazně liší.  

12,750-13,080 odřez do 7 m  

Písčité hlíny až jíly do 1-3 m s mělkou hladinou podzemní vody. V podloží ortoruly. Na malých 

vzdálenostech se hloubka a charakter zvětrání ortorul výrazně liší. Dno a svahy zářezu z horniny třídy 

R6-R3.  

13,017-13,500 MÚK Smilov - násyp do 10 m, odřez do 4 m  
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Kvartérní sedimenty charakteru písčité hlíny až jíly do 2 m s mělkou hladinou podzemní vody. V podloží 

ortoruly. Severozápadně od MÚK vede významná tektonická linie ve směru SV-JZ. Podloží násypové 

části z písčitých hlín a písčitých jílů podmínečně vhodných. Na malých vzdálenostech se hloubka a 

charakter zvětrání ortorul výrazně liší. Dno a svahy zářezu z hornin třídy R6-R3.  

13,232 most dl. 35 m přes místní komunikaci  

Kvartérní sedimenty charakteru písčitých hlín až jílů do 2 m s mělkou podzemní vodou. V podloží 

ortoruly. Severozápadně od mostu vede významná tektonická linie ve směru SV-JZ. Doporučujeme 

hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Na malých vzdálenostech se hloubka a charakter 

zvětrání ortorul výrazně liší a bude nezbytné ji ověřit. Podloží násypové části z písčitých hlín a písčitých 

jílů podmínečně vhodných.  

13,500-13,745 odřez - zářez do 4 m, násyp do 5 m  

Kvartérní sedimenty charakteru písčitých hlín až jílů do 1 m. V podloží rozhraní ortoruly a tufu. 

Podzemní voda v hloubce 3,5 m. Podloží násypové části z písčitých hlín a písčitých jílů podmínečně 

vhodných. Dno a svahy zářezu z hornin třídy R6-R3.  

13,745-14,161 zářez do 11 m  

Navážky tělesa silničního násypu, v podloží kvartér do 1 m. Na konci úseku plošně rozsáhlý útvar 

sprašových hlín o mocnosti větší než 3 m. Skalní podloží z tufů. Dno a svahy zářezu z hornin třídy R6-

R3. Doporučujeme ověření hladiny podzemní vody. 

V místě vodního zdroje u Stráže nad Ohří v cca km 7.200 a v prostoru jímání vody na pozemcích 

349/3, 432/9 a 432/13 (km 7.0-7.4) stavebními zásahy velmi pravděpodobně dojde k dočasné změně 

hydrogeologických podmínek s očekávaným dočasným vlivem na kvalitu a možným trvalým vlivem na 

vydatnost čerpaných vod, přičemž změny trvalé zcela vyloučit nelze. Konkrétní rozsah ovlivnění bude 

třeba ověřit v rámci podrobného IGP, kdy bude již známa konečná podoba trasy navržené silnice. Před 

začátkem prací rozhodně doporučujeme ověření vydatnosti a kvality čerpaných vod pro následné 

posouzení a konečné stanovení skutečného ovlivnění navrženou stavbou. 

8.2 Varianta č. 2 – modrá 

8.2.1 Směrové a výškové řešení 

Varianta č. 2 vychází stejně jako varianta č. 1 z návrhu levobřežní varianty č. 2 studie řešeného úseku 

s 2-pruhovým uspořádáním z roku 2019. Trasa varianty je upravena oproti předchozí studii na vyšší 

návrhovou rychlost s většími směrovými poloměry. 
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Tato trasa je navržena s ohledem na chráněné přírodní lokality v území (zejména prioritní biotopy 

Natura 2000) a obce se zachováním maximální možné návrhové rychlosti při řešení trasy s tunelem. 

Směrové vedení obou navržených variant je téměř identické. Rozdíl je pouze v úseku km 8,000 až 

12,750, kde mají varianty odlišné řešení. Varianta č. 1 je v tomto místě vedena po mostě a po terénu. 

Varianta č. 2 je vedena tunelem. 

Trasa této varianty plně nerespektuje koridor komunikace dle Zásad územního rozvoje Karlovarského 

kraje ani koridor komunikace v územních plánech dotčených obcí. Navržená trasa odpovídá 

stanoveným koridorům v územních plánech města Ostrov a obce Krásný Les mezi km 0,000 a 5,500. 

Koridor komunikace dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje odpovídá pouze v úseku km 

0,000 – 7,000 a km 13,500 – 13,850 (KÚ). V případě výběru této varianty pro další stupeň PD bude 

nutné zpracovat nové územně plánovací dokumentace (ZÚR a ÚP). 

Počátek navržené trasy je na konci stávající silniční estakády, kde se trasa plynule napojuje na 

stávající směrově rozdělené 4-pruhové uspořádání silnice I/13 ve směru Karlovy Vary. Odtud trasa 

pokračuje ve stopě stávající silnice I/13 k obcím Květnová a Damice, které severně obchází. Dále trasa 

pokračuje po levém úbočí údolí řeky Ohře nad obcí Stráž nad Ohří. Za obcí trasa pokračuje dlouhým 

tunelem délky 2530 m. Pomocí přemostění překonává trasa hluboké údolí Bočského potoka a napojuje 

se na stávající I/13 u obce Smilov. 

Návrhová rychlost je vn = 110 km/hod., v tunelu vn = 80 km/hod (nejvyšší dovolená rychlost dle platné 

normy ČSN). Směrové a výškové vedení tunelu odpovídá délkám pro zastavení vozidel na rychlost 

100 km/hod. Celková délka navržené varianty je 13,850 km. Navržené směrové oblouky jsou navrženy 

jako kružnicové s přechodnicemi. Směrové oblouky bez rozšíření krajnic a středního dělícího pásu 

vyhovují do km 12,600 délkám rozhledu pro zastavení pouze na rychlost 100 km/hod. Dále pak na 

rychlost 90 km/hod. 

Niveleta je navržena s důrazem na vedení trasy po povrchu s eliminací zásahu do území a to zejména 

s ohledem na chráněné přírodní lokality. Maximální navržený podélný spád komunikace je 5,25 %. 

Veškeré sklony a zaoblení byly provedeny v souladu s platnými normami. 

Návrh počítá se standartním zemním tělesem komunikace. Opěrné zdi, zárubní zdí, protihluková 

opatření a další doprovodné konstrukce a stavby budou navrženy v dalších stupních projektové 

dokumentace dle požadavků pro zásah do pozemků, dotčených orgánů a posouzení vlivu stavby na 

životní prostředí.  

Výškové řešení má jen orientační charakter, jelikož podkladem je model terénu konstruovaný 

z vrstevnicové mapy s krokem vrstevnic 5 m. 
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Odvodnění navržených komunikací je navrženo pomocí podélných příkopů a zaústěno do místních 

potoků vlévajících se do řeky Ohře. 

8.2.2 Křižovatky 

Obě varianty mají shodný počet křižovatek. Jedná se o 3 mimoúrovňové křižovatky. Podrobný popis 

je uveden v kapitole 8.4. 

8.2.3 Mostní objekty, tunelové objekty 

S ohledem na členitost terénu je navrženo několik mostních objektů. Jedná se o mimoúrovňová křížení 

stávajících komunikací nižších tříd a překonání vedlejších údolí místních potoků. 

Návrh těchto objektů vychází z dostupných informací o terénu, které jsou minimální. Jako podklad pro 

návrh sloužil pouze model terénu vytvořený z vrstevnicové mapy s krokem vrstevnic 5 m, proto je 

uváděné údaje nutno považovat za předběžné. 

Mostní objekty 

km překážka délka maximální výška 

0,325 silnice II/25 30 m 5 m 

1,037 Borecký potok 30 m 5 m 

2,832 silnice III/2236 30 m 5 m 

5,144 silnice III/2238 30 m 5 m 

6,386 Polní cesta, zahrádky 210 m 7 m 

6,840 Hornohradský potok, stávající I/13 345 m 38 m 

8,261 Pekelský potok 515 m 55 m 

11,785 potok 150 m 14 m 

12,280 stávající I/13, Bočský potok 400 m 40 m 

13,232 Místní komunikace (Smilov) 35 m 5 m 

V km 9,140 trasa překonává členitý terén tunelem o délce 2530 m. 

8.2.4 Obslužná zařízení 

V dalším stupni projektové dokumentace bude na trase navržen prostor pro kontrolní stanoviště určené 

k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích. Uvažováno je v každém směru 1 místo. Přesná poloha kontrolního stanoviště Policie 

ČR bude upřesněna v dalším stupni PD. 
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Stávající vedení linek veřejné hromadné dopravy včetně stávajících zastávek nebylo v rámci studie 

detailně řešeno. Předpokládá se jejich zachování na původní I/13. Podrobněji bude řešeno v dalším 

stupni PD pro vybranou konkrétní variantu. 

Na konci úseku budou přesunuty stávající autobusové zastávky Straž nad Ohří, Smilov. Zastávky je 

nutné posunout na nově navrženou přeložku stávající silnice I/13 souběžnou s hlavní trasou. K těmto 

zastávkám je navrženo napojení do obce Smilov včetně chodníku. Také je nutné posunout 

autobusovou zastávku Krásný les, Damice na stávající I/13 za navrženou okružní křižovatku MÚK 

Damice západ. 

Jiná obslužná zařízení nejsou navržena. 

8.2.5 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Stavba si vyžádá několik přeložek současných komunikací. Jedná se o silnice a místní komunikace. 

Přeložky jsou shodné s variantou č. 1 s výjimkou přístupových komunikací k tunelu. 

Silnice I/13 Ostrov – Květnová (km 0,325 – 2,000 vpravo) 

Nově navržené řešení trasy obsahuje napojení na stávající síť komunikací jen v místech navržených 

mimoúrovňových křižovatek. Pro zachování dopravní obslužnosti pro místní dopravu je navržena 

souběžná komunikace s hlavní trasou silnice I/13 v délce 1782 m vedoucí od upravené stávající 

mimoúrovňové křižovatky Horní Žďár k obci Květnová. Tato komunikace je navržena v kategorii S 6,5. 

Silnice III/2233 (km 5,364) 

Součástí MÚK Damice západ je i přeložka silnice III/2233 ve směru Krásný Les. Přeložka kategorie 

S 6,5/40 je dlouhá 289 m. 

Silnice I/13 Damice – Stráž n. O. (km 5,910) 

V km 5,910 kříží stávající silnice I/13 nově navrženou trasu. V tomto místě bude zřízen nadjezd 

přeložky stávající silnice I/13 kategorie S 7,5 s mostem délky 200 m a opěrnou zdí délky 157 m. Délka 

přeložky je 770 m. 

Silnice I/13 Damice – Stráž n. O. (km 6,400 vlevo) 

Z důvodů umístění MÚK Damice východ je nutná přeložka silnice I/13 kategorie S 7,5 v délce 196 m. 

S následující přeložkou (v km 6,600) silnice I/13 tvoří úrovňovou křižovatku, která umožňuje napojení 

větví MÚK na stávající I/13. 

Silnice I/13 Damice – Stráž n. O. (km 6,600 vlevo) 
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S předchozí přeložkou silnice I/13 tvoří úrovňovou křižovatku umožňující napojení větví MÚK Damice 

východ na stávající I/13. Přeložka kategorie S 7,5 je dlouhá 627 m. 

 

Přístup k tunelu (km 9,140) 

Tato nově navržená komunikace včetně obslužné plochy tunelu umožňuje přístup k portálu tunelu pro 

záchranné složky. Je napojena na stávající silnici I/13 a je navržena v kategorii S 7,5 v délce 1168 m. 

Přístup k tunelu (km 11,670) 

Tato komunikace umožňuje přístup k tunelu z opačné strany tunelu než předchozí komunikace. Opět 

je určena pro případný zásah záchranných složek. I tato komunikace je napojena na stávající I/13 a je 

navržena v kategorii S 7,5 v délce 595 m. 

Místní komunikace do Smilova (km 12,924) 

V km 12,924 je v rámci MÚK Smilov navržen podjezd s přeložkou stávající místní komunikace. V místě 

této křižovatky dojde k přeložení stávající místní komunikace kategorie S 7,5 do obce Smilov v délce 

724 m. 

Silnice I/13 Smilov (km 13,400 – 14,161 vlevo) 

Pro zachování průjezdu místní dopravy a dopravní obslužnosti objektů a zemědělských pozemků bude 

zřízena přeložka stávající silnice I/13 v kategorií S 6,5/90 o délce 1000 m z místa přerušení až na 

konec hlavní trasy. Součástí této přeložky je i autobusová zastávka, nahrazení současné autobusové 

zastávky Stráž n. Ohří, Smilov a napojení na obec Smilov. 

Cyklotrasa Ostrov – Květnová (km 0,200 – 1,100 vpravo) 

Podél navržené přeložky silnice I/13 bude doplněna samostatná komunikace s asfaltovým povrchem 

pro cyklisty v délce 932 m. Začátek bude v místě přerušení stávající cyklostezky v blízkost zahrádek u 

Boreckých rybníků a ukončena bude v blízkosti Boreckého pokoje, kde se napojí na stávající místní 

komunikaci. 

Polní cesta Vykmanov – Květnová (km 2, 000 – 2,900 vlevo) 

Podél hlavní trasy přeložky silnice I/13 je navržena přeložka polní cesty v délce 1069 m jako náhrada 

přerušení stávající polní cesty ve směru Vykmanov - Květnová.  

Polní cesta (km 6,400 vlevo) 



 

I/13 Ostrov – Smilov, 4pruhové uspořádání            - 25 - Vyhledávací a porovnávací studie 

Přeložka polní cesty kategorie P 4,5/30 v délce 171 m umožňuje zachování napojení polní cesty 

vedoucí k zahrádkářské kolonii na stávající I/13.  

V případě realizace navrhované varianty budou všechny přeložky součástí realizované stavby včetně 

nutnosti překvalifikování současné silnice I/13 na nižší kategorii, jelikož tato komunikace bude sloužit 

prioritně pro místní dopravu včetně přístupu na zemědělské pozemky. 

8.2.6 Bilance základních výměr 

Základní počty a délky jsou uvedeny v přechozím textu. Z důležitých údajů je třeba doplnit kubatury 

zemních prací. Ty byly odečteny z programu RoadPac 2019 a jsou tedy pouze orientační a platí pro 

hlavní trasu – přeložku I/13, bez navazujících přeložek. 

Výkop 1 276 197 m3 (z toho 440 220 m3 výkop tunelu) 

Násyp 474 472 m3 

8.2.7 Životní prostředí, příroda a krajina 

Tato varianta vede po celou dobu v oblasti přírodního parku Stráž nad Ohří. Z části zasahuje do 

prioritních biotopů Natura 2000. Návrh komunikace je veden ve snaze zásah do těchto biotopů co 

nejvíce minimalizovat. Trasa je vedena přes nadregionální i regionální koridory a biocentra územního 

systému ekologické stability dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. 

V lokalitě Pekelská skála a vrcholu Nebesa je v současnosti zpracováván návrh na vyhlášení Národní 

přírodní rezervace Nebesa. Trasa vedená po povrchu se nachází pouze v navrhovaném ochranném 

pásmu této rezervace. Národní rezervaci trasa prochází tunelem. 

Rozsah zásahu do lokalit chráněné přírody a chráněných biotopů je možné omezit doplněním návrhu 

zemních těles navržené komunikace o zárubní a opěrné zdi. 

Stavba se nachází v lokalitách výskytu kriticky ohrožené užovky stromové. Jedná se zejména o lokality 

Korunní, Kamenec, chatová osada Býčí louka, lokalita pastvin a luk mezi Horním Hradem a obcí Boč, 

Pekelský potok a okolí Ráje. Z tohoto důvodu je nutné při realizaci stavby zavést opatření, která budou 

minimalizovat negativní vliv na její populaci. Před realizací by měla být zavedena tato opatření:  

 Stavební práce by měly být prováděny mimo aktivitu druhu (listopad – březen) 

 V místech, kde by mohlo dojít ke střetu s užovkou, se zbudují jednoduché biotopy, kam se hadi 

přirozeně stáhnou 

 Součástí návrhu budou ve vybraných místech propustky s úpravou okolí umožňující bezpečný 

přechod užovek přes komunikaci 
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 Bude provedena osvěta pracovníků na staveništi o chování k ohroženým živočichům 

 Po celou dobu stavby bude zajištěn ekologický dozor stavby osobou znalou místních poměrů 

a chování užovek 

 Bude s dostatečným předstihem zajištěno přemístění líhnišť v blízkosti stavby 

 Budou zřízeny trvalé náhradní biotopy jako kompenzace záboru stávajících biotopů 

 Opěrné zdi budou prováděny jako gabiony nebo s kamenným obkladem, tedy vhodným 

povrchem po užovky 

 Bude prováděn monitoring druhu po uvedení stavby do provozu a budou případně provedeny 

následná opatření negativního vlivu na výskyt užovek 

8.2.8 Inženýrskogeologické zhodnocení trasy 

Celkové inženýrskogeologické zhodnocení vycházející z archivních vrtů v území je součástí části C.2 

Inženýrskogeologická rešerše. Uvádíme stručnou charakteristiku geologie v místě trasy: 

7,890-8,570 most přes údolí dl. 515 m a násyp do 11 m  

Ve svazích údolí kamenité až balvanité sutě. V podloží vulkanity. Doporučujeme hlubinné založení do 

úrovně skalního podloží. Hloubka skalního podloží bude nezbytná ověřit.  

8,570-9,010 násyp do 14 m  

Kvartérní sedimenty charakteru sprašových hlín o mocnosti větší než 3 m. V severní části kamenité až 

balvanité sutě. V podloží bazické vulkanity. Sprašové hlíny podmínečně vhodné do podloží násypu. 

Sutě hrubě kamenité až balvanité po přitížení v takto svažitých podmínkách nelze považovat za stabilní 

podloží pro násyp. Z geotechnického hlediska považujeme takto vysoký násyp v daných podmínkách 

za extrémně náročnou konstrukci s mnoha riziky.  

9,010-11,690 tunel dl. 2530 m, hloubka 34 - 160 m a zářez do 6 m  

Hrubě kamenité až balvanité svahové sutě, v podloží granulit až granulitová rula, případně ortorula. 

Podzemní voda v rozpukaném skalním podloží v různých hloubkách. Tunel bude ražen ve skalních 

horninách, vulkanitech, třídy R4-R1. V blízkosti trasy tunelu vede významná tektonická linie ve směru 

SV – JZ, tzv. krušnohorského směru. Nelze vyloučit také tektonické linie ve směru SZ – JV, tzv. 

jáchymovského směru i tektonické linie k nim kosé, směru S-J. Tektonické porušení horninového 

masivu nelze nyní posoudit. Portály a zářezy budou hloubeny v málo soudržných až nesoudržných 

hlinitokamenitých až balvanitých sutích.  

11,690-11,920 most dl. 150 m přes potok a násyp do 7 m  
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Hrubě kamenité až balvanité svahové sutě o mocnosti více než 3 metry. V prostoru údolní nivy 

hlinitopísčité až štěrkovité sedimenty potoka o mocnosti více než 3 m. V podloží vulkanity. Mělká 

hladina podzemní vody. Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Hloubka 

skalního podloží bude nezbytná ověřit. Podloží násypu ze sutí hrubě kamenitých až balvanitých nelze 

po přitížení v takto svažitých podmínkách považovat za stabilní podloží.  

11,920-12,060 odřez a zářez do 6 m  

Hrubě kamenité až balvanité svahové sutě o mocnosti více než 3 metry. V podloží vulkanity. Podzemní 

voda v rozpukaném skalním podloží. Dno zářezu v horninách třídy R4-R3. Nutno posoudit stabilitu 

zářezu. Podloží násypové části ze sutí hrubě kamenitých až balvanitých, které po přitížení v takto 

svažitých podmínkách nelze považovat za stabilní podloží.  

12,060-12,560 most dl. 400 m přes údolí Bočského potoka (přírodní park) a násyp do 8 m  

Kvartérní sedimenty při úbočí jsou tvořeny hrubě kamenité a suťové zeminami mocnosti více jak 2 m. 

V údolní nivě hlinitopísčité až štěrkovité sedimenty Bočského potoka o mocnosti více než 6 m. V 

podloží západní části tufy, ve východní části pak ortorula. Mělká hladina podzemní vody. 

Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Hloubka skalního podloží bude nezbytná 

ověřit. Na malých vzdálenostech se hloubka a charakter zvětrání ortorul výrazně liší.  

12,560-12,710 odřez do 7 m  

Kvartérní sedimenty charakteru písčitých hlín až jílů do 1-3 m. V podloží ortoruly. Mělká hladina 

podzemní vody. Na malých vzdálenostech se hloubka a charakter zvětrání ortorul výrazně liší. Dno a 

svahy zářezu z hornin třídy R6-R3.  

12,710-13,195 MÚK Smilov - násyp do 10 m, odřez do 4 m  

Kvartérní sedimenty charakteru písčitých hlín až jílů do 2 m. V podloží ortoruly. Mělká hladina 

podzemní vody. Severozápadně od MÚK vede významná tektonická linie ve směru SV-JZ. Podloží 

násypové části z písčitých hlín a písčitých jílů podmínečně vhodných. Na malých vzdálenostech se 

hloubka a charakter zvětrání ortorul výrazně liší, dno a svahy zářezu z hornin třídy R6-R3.  

12,730-13,060 most dl. 35 m přes přeložku místní komunikace a násyp do 11 m  

Kvartérní sedimenty charakteru písčitých hlín až jílů do 2 m. V podloží ortoruly. Mělká hladina 

podzemní vody. Severozápadně od mostu vede významná tektonická linie ve směru SV-JZ. 

Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Na malých vzdálenostech se hloubka a 

charakter zvětrání ortorul výrazně liší a bude nezbytné ji ověřit. Podloží násypové částí z písčitých hlín 

a písčitých jílů podmínečně vhodných. 
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13,060-13,420 odřez - zářez do 4 m, násyp do 5 m  

Kvartérní sedimenty charakteru písčitých hlín až jílů do 1 m. V podloží rozhraní ortoruly a tufu. 

Podzemní voda v hloubce 3,5 m. Podloží násypové části z písčitých hlín a písčitých jílů podmínečně 

vhodných. Dno a svahy zářezu z hornin třídy R6-R3.  

13,420-13,850 zářez do 11 m  

Navážky tělesa silničního násypu, v podloží kvartér do 1 m. Na konci úseku rozsáhlý útvar sprašových 

hlín o mocnosti větší než 3 m. Skalní podloží tvořeno tufy. Dno a svahy zářezu z hornin třídy R6-R3. 

Doporučujeme ověření hladiny podzemní vody v zářezu. 

V místě vodního zdroje u Stráže nad Ohří v cca km 7,200 a v prostoru jímání vody na pozemcích 

349/3, 432/9 a 432/13 (km 7.0-7.4) stavebními zásahy velmi pravděpodobně dojde k dočasné změně 

hydrogeologických podmínek s očekávaným dočasným vlivem na kvalitu a možným trvalým vlivem na 

vydatnost čerpaných vod, přičemž změny trvalé zcela vyloučit nelze. Konkrétní rozsah ovlivnění bude 

třeba ověřit v rámci podrobného IGP, kdy bude již známa konečná podoba trasy navržené silnice. Před 

začátkem prací rozhodně doporučujeme ověření vydatnosti a kvality čerpaných vod pro následné 

posouzení a konečné stanovení skutečného ovlivnění navrženou stavbou. 

8.3 Prověření trasy km 6,000 – 9,000 

8.3.1 Směrové a výškové řešení 

Na základě připomínek obce Stráž nad Ohří bylo vypracováno prověření možného odklonu navržené 

trasy mezi km 6,000 a 9,000 s vedením trasy tunelem v lokalitě v blízkosti vodního zdroje. 

Tato trasa je navržena s ohledem na chráněné přírodní lokality v území (zejména prioritní biotopy 

Natura 2000) a obce se zachováním maximální možné návrhové rychlosti při řešení trasy s tunelem.  

Prověřovaný odklon trasy nerespektuje koridor komunikace dle Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje ani koridor komunikace v územních plánech dotčených obcí. V případě výběru 

této trasy pro další stupeň projektu bude nutné zpracovat nové územně plánovací dokumentace (ZÚR 

a ÚP). 

Počátek tohoto prověření trasy je v km 6,000 těsně před navrženým napojením hlavní trasy na stávající 

silnici I/13 – MÚK Damice východ. Odtud bylo provedeno prověření směrového a výškového vedení 

trasy umístěné v tunelu s návazností na předchozí a následující úsek shodný pro obě varianty. 
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Návrhová rychlost je vn = 110 km/hod., v tunelu vn = 80 km/hod. (nejvyšší dovolená rychlost dle platné 

normy ČSN). Celková délka prověřované trasy je 3 km. Směrové oblouky jsou navrženy jako 

kružnicové s přechodnicemi. Směrové oblouky bez rozšíření krajnic a středního dělícího pásu 

odpovídají délkám zastavení vozidel pro rychlost 100 km/hod. 

Niveleta je navržena s důrazem na výškovou návaznost předchozího a následujícího úseku shodného 

pro obě varianty. Maximální navržený podélný spád komunikace je 6 %. Veškeré sklony a zaoblení 

byly provedeny v souladu s platnými normami. 

Výškové řešení má jen orientační charakter, jelikož podkladem je model terénu konstruovaný 

z vrstevnicové mapy s krokem vrstevnic 5 m. 

Odvodnění navržených komunikací je navrženo pomocí podélných příkopů a zaústěno do místních 

potoků vlévajících se do řeky Ohře. 

8.3.2 Křižovatky 

Prověření trasy km 6,000 – 9,000 nemění navržených počet mimoúrovňových křižovatek. Podrobný 

popis je uveden v kapitole 8.4. 

8.3.3 Mostní objekty, tunelové objekty 

S ohledem na členitost terénu jsou v prověřovaném úseku navrženy 2 mostní objekty. Jedná se o 

mimoúrovňová křížení stávajících komunikací nižších tříd, překonání vedlejších údolí místních potoků. 

Návrh těchto objektů vychází z dostupných informací o terénu, které jsou minimální. Jako podklad pro 

návrh sloužil pouze model terénu vytvořený z vrstevnicové mapy s krokem vrstevnic 5 m, proto je 

uváděné údaje nutno považovat za předběžné. 

Mostní objekty 

km překážka délka maximální výška 

6,270 Polní cesta, zahrádky 230 m 7,5 m 

6,720 Hornohradský potok, Stávající I/13 220 m 41 m 

8,000 Pekelský potok 520 m 50 m 

V km 7,010 trasa překonává členitý terén tunelem o délce 920 m. 

8.3.4 Obslužná zařízení 

V dalším stupni projektové dokumentace bude na trase navržen prostor pro kontrolní stanoviště určené 

k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
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komunikacích. Uvažováno je v každém směru 1 místo. Přesná poloha kontrolního stanoviště Policie 

ČR bude navržena v dalším stupni PD. 

8.3.5 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Přeložky související s prověřením vedení trasy mezi km 6,000 a 9,000 jsou shodné s variantou č. 1 

s výjimkou přístupových komunikací k tunelu, které ovšem nejsou součástí prověření vedení trasy. Pro 

tunel v délce 920 m bude nutné zřídit alespoň jednu přístupovou komunikaci v parametrech pro přístup 

vozidel IZS. 

8.3.6 Bilance základních výměr 

Základní počty a délky jsou uvedeny v přechozím textu. Z důležitých údajů je třeba doplnit kubatury 

zemních prací. Ty byly odečteny z programu RoadPac 2019 a jsou tedy pouze orientační a platí pro 

hlavní trasu – přeložku I/13, bez navazujících přeložek. 

Výkop 300 281 m3 (z toho 160 080 m3 výkop tunelu) 

Násyp 52 812 m3 

Pro srovnání uvádíme kubatury shodného úseku varianty č. 1: 

Výkop 163 107 m3 

Násyp 176 451 m3 

8.3.7 Životní prostředí, příroda a krajina 

Prověřovaný odklon hlavní trasy je veden stejně jako obě varianty po celou dobu v oblasti přírodního 

parku Stráž nad Ohří. Z části zasahuje do prioritních biotopů Natura 2000. Návrh komunikace je veden 

ve snaze zásah do těchto biotopů co nejvíce minimalizovat. Trasa je vedena přes nadregionální i 

regionální koridory a biocentra územního systému ekologické stability dle Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje. 

V lokalitě Pekelská skála a vrcholu Nebesa je v současnosti zpracováván návrh na vyhlášení Národní 

přírodní rezervace Nebesa. Prověřovaná trasa prochází částí přírodní rezervace Nebesa v délce cca 

200 m v místě vstupního portálu prověřované trasy. Zbylá část se nachází v ochranném pásmu 

přírodní rezervace Nebesa. 

Rozsah zásahu do lokalit chráněné přírody a chráněných biotopů je možné omezit doplněním návrhu 

zemních těles navržené komunikace o zárubní a opěrné zdi. 

Stavba se nachází v lokalitách výskytu kriticky ohrožené užovky stromové. Jedná se zejména o lokality 

Korunní, Kamenec, chatová osada Býčí louka, lokalita pastvin a luk mezi Horním Hradem a obcí Boč, 
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Pekelský potok a okolí Ráje. Z tohoto důvodu je nutné při realizaci stavby zavést opatření, která budou 

minimalizovat negativní vliv na její populaci. Před realizací by měla být zavedena tato opatření:  

 Stavební práce by měly být prováděny mimo aktivitu druhu (listopad – březen) 

 V místech, kde by mohlo dojít ke střetu s užovkou, se zbudují jednoduché biotopy, kam se hadi 

přirozeně stáhnou 

 Součástí návrhu budou ve vybraných místech propustky s úpravou okolí umožňující bezpečný 

přechod užovek přes komunikaci 

 Bude provedena osvěta pracovníků na staveništi o chování k ohroženým živočichům 

 Po celou dobu stavby bude zajištěn ekologický dozor stavby osobou znalou místních poměrů 

a chování užovek 

 Bude s dostatečným předstihem zajištěno přemístění líhnišť v blízkosti stavby 

 Budou zřízeny trvalé náhradní biotopy jako kompenzace záboru stávajících biotopů 

 Opěrné zdi budou prováděny jako gabiony nebo s kamenným obkladem, tedy vhodným 

povrchem po užovky 

 Bude prováděn monitoring druhu po uvedení stavby do provozu a budou případně provedeny 

následná opatření negativního vlivu na výskyt užovek 

8.3.8 Inženýrskogeologické zhodnocení trasy 

Celkové inženýrskogeologické zhodnocení vycházející z archivních vrtů v území je součástí části C.2 

Inženýrskogeologická rešerše. Uvádíme stručnou charakteristiku geologie v místě trasy: 

Km 6,660-7,000 - most přes Hornohradský potok a stávající I/13  

V západní části nižší mocnosti kvartérních zemin písčito-štěrkovité povahy s mělkou hladinou 

podzemní vody s podložím z granulitu a terciérních vulkanit. V prostoru údolní nivy fluviální uloženiny 

v mocnostech více než 12 m. Ve východní části hrubě kamenité až balvanité svahové sutě s podložím 

z granulitu až granulitových rul. Doporučujeme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. Hloubka 

skalního podloží bude nezbytná ověřit. 

Km 6,965-7,970 - tunel dl. 920 m  

Hrubě kamenité až balvanité svahové sutě, v podloží vulkanity. Podzemní voda v rozpukaném skalním 

podloží. Tunel bude ražen ve skalních horninách, vulkanitech, třídy R4-R1. Tektonické porušení 

horninového masivu nelze v této etapě posoudit. Portály a zářezy budou hloubeny v málo soudržných 

až nesoudržných hlinito-kamenitých až balvanitých sutích. 

Km 7,890-8,550 most přes údolí 
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Ve svazích údolí kamenité až balvanité sutě s podložím z vulkanitů. Doporučujeme hlubinné založení 

do úrovně skalního podloží. Hloubku skalního podloží je nezbytné ověřit. 

V místě vodního zdroje u Stráže nad Ohří v cca km 7.200 a v prostoru jímání vody na pozemcích 

349/3, 432/9 a 432/13 (km 7.0-7.4) stavebními zásahy velmi pravděpodobně dojde k dočasné změně 

hydrogeologických podmínek s očekávaným dočasným vlivem na kvalitu a možným trvalým vlivem na 

vydatnost čerpaných vod, přičemž změny trvalé zcela vyloučit nelze. Konkrétní rozsah ovlivnění bude 

třeba ověřit v rámci podrobného IGP, kdy bude již známa konečná podoba trasy navržené silnice. Před 

začátkem prací rozhodně doporučujeme ověření vydatnosti a kvality čerpaných vod pro následné 

posouzení a konečné stanovení skutečného ovlivnění navrženou stavbou. 

Z hydrogeologického hlediska lze pro zásadnější ovlivnění podmínek na výše uvedených pozemcích 

považovat variantu tunelu, neboť jeho trasa povede pod dotčenými pozemky a lze s vysokou 

pravděpodobností předpokládat výraznou změnu podmínek v režimu puklinových zvodní. 

8.4 Křižovatky 

Obě navržené varianty obsahují stejný počet křižovatek. Jedná se o 3 mimoúrovňové křižovatky 

s připojovacími a odbočovacími pruhy ve všech směrech pro napojení blízkých obcí a navazujících 

komunikací na hlavní navrženou trasu. 

MÚK Horní Žďár 

Jedná se o úpravu stávajícího mimoúrovňového křížení silnice I/13 a silnice I/25. Úprava stávající 

křižovatky spočívá především v rozšíření stávajícího tělesa komunikace ve směru Chomutov na 

4pruhovou směrově rozdělenou komunikaci včetně odbočovacích a připojovacích pruhů a doplnění 

jedné větve křižovatky ve směru obce Květnová. Tato tvoří přeložku stávající I/13 – souběžnou 

komunikaci k hlavní trase, určenou pro místní dopravu. Napojení této komunikace do křižovatky je 

řešeno okružní křižovatkou se 4 rameny o poloměru 28 m. Z důvodů rozšíření zemního tělesa je nutné 

nahradit také stávající most v místě mimoúrovňového křížení s hlavní trasou novým mostem 

v odpovídající šířce. 

Tato křižovatka bude sloužit k napojení silnice I/25 ve směru Jáchymov, pomocí navržené přeložky ve 

směru Květnová k napojení silnice III/2236 ve směru Krásný Les a stávající I/13 ve směru Stráž nad 

Ohří na hlavní trasu.  

MÚK Damice 

Mimoúrovňová křižovatka Damice je navržena jako odsunutá a skládá se ze dvou částí.  
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Část MÚK Damice západ řeší pomocí okružní křižovatky o poloměru 23 m napojení na stávající silnici 

I/13, silnici III/2238 v obci Damice a napojení na hlavní trasu s odbočovacím a připojovacím pruhem 

ve směru Ostrov – Chomutov. Tato část křižovatky napojuje silnici III/2238 ve směru Krásný Les, silnici 

III/22125 ve směru Vojkovice a stávající silnici I/13 na hlavní trasu ve směru Chomutov. 

Část MÚK Damice východ tvoří druhou polovinu mimoúrovňového křížení hlavní trasy se stávající 

silnicí I/13 ve směru Chomutov – Ostrov. Tato část MÚK je odsunuta cca 1,5 km od obce Damice blíže 

ke Stráži nad Ohří. Na hlavní trasu se zde napojuje stávající silnice I/13 ve směru na Ostrov. 

MÚK Smilov 

Tato křižovatka řeší návaznost hlavní trasy na stávající I/13 a mimoúrovňové křížení s přeložkou místní 

komunikací ve směru obce Smilov. 

Návrh křižovatky obsahuje křižovatkové větve napojení na stávající I/13 ve směru Boč a Stráž nad 

Ohří (navazující silnici III/2235 ve směru Srní) a větve napojené na místní komunikace do obce Smilov. 

Jednotlivé křižovatky jsou dokladovány na samostatných výkresech v měřítku 1:2000. 

9. Celkové posouzení 

9.1 Zhodnocení variant 

Varianty navrhovaných tras s sebou nesou všechna negativa spojená s realizací stavby takového 

měřítka. I přes navrhovaná opatření a minimalizaci zásahu, dojde k nepříznivému ovlivnění krajinného 

rázu a obecně k bariérovému působení liniové stavby a do volné krajiny přeložka I/13 přinese zvýšenou 

ekologickou zátěž. Provozování přeložky však přinese nesporná trvalá pozitiva dotýkající se místních 

obyvatel, především snížení hluku, emisí, intenzity dopravy (odklon tranzitní dopravy na novou 

komunikaci) a tím zvýšení bezpečnosti. Dojde ke zlepšení dopravní bezpečnosti a plynulosti trasy a 

zvýšení efektivity dopravy. Sníží se pravděpodobnost dopravních a ekologických havárií a jejich dopad 

na okolní přírodu a krajinu. 

Obě varianty jsou situovány do svahů Krušných hor, na levý břeh řeky Ohře. Do oblasti zástavby obcí 

téměř nezasahují, ovšem za cenu zásahu do krajinářsky i ekologicky hodnotných prostorů. Obě 

varianty jsou vedeny v blízkosti chatové oblasti u Stráže nad Ohří a v případě varianty č. 1 i v blízkosti 

zástavby obce Boč. Varianty č. 2 zasahuje do krajinného rázu o něco menší z důvodů, že varianta 

počítá s dlouhým tunelem. Pro posouzení vlivu na krajinný ráz (posouzení EIA) bude nutné zakreslit 

vybrané lokality tras variant z hlediska pohledů. 
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Výstavbu lze řešit po etapách, jelikož nová trasa se nachází převážně mimo stávající silniční síť a 

v místech, kde trasa překrývá či křižuje stávající komunikace a jsou navrženy přeložky nebo 

mimoúrovňová křížení.  

U mostního objektu varianty č. 1 na pravém břehu řeky Ohře bude nutno uzpůsobit zakládání kvůli 

ochrannému pásmu minerálních vod, které se zde nachází. Tunel varianty č. 2 bude ražen ve velmi 

pevných a obtížně rozpojitelných bazaltických horninách, je proto třeba počítat s vysokou energetickou 

náročností ražby. Výskyt podzemní vody bude vázán především na prostředí puklin v místech hlubších 

zářezů a je třeba počítat s její pravděpodobnou vyšší agresivitou (XA1, příp. XA2). 

Obě varianty vyžadují změnu územně plánovací dokumentace na úrovní obcí i kraje. Nejvíce trasy 

variant odpovídají koridoru vymezeném v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje mezi km 

0,000 a 7,000 a územním plánům Ostrova a Krásný Les mezi km 0,000 – 5,500. 

9.2 Porovnání základních údajů variant 

Délka trasy: 

Varianta 1 – červená  14,161 km 

Varianta 2 – modrá  13,850 km 

Dodržení předepsané návrhové rychlosti 110 km/hod  

Varianta 1 – červená  Ano 

Varianta 2 – modrá  Ano 

 Tunel - 80 km/hod. (dle platné normy ČSN) 

Šířkové uspořádání, zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupání 

Varianta 1 – červená  S 21,5 dle ČSN, zvětšení počtu jízdních pruhů není navrženo 

Varianta 2 – modrá S 21,5 dle ČSN, zvětšení počtu jízdních pruhů není navrženo 

Křižovatky 

Varianta 1 – červená  3 mimoúrovňové křižovatky  

Varianta 2 – modrá 3 mimoúrovňové křižovatky  

Dopravní obslužnost v okolí přeložky I/13  

Varianta 1 – červená  dobrá, křižovatky umístěné mimo centrum sídelních útvarů kromě obce 

Damice, napojení na silnice nižších tříd, stávající I/13 zachována pro 

místní dopravu, veřejnou hromadnou dopravu a přístup na pozemky  
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Varianta 2 – modrá  dobrá, křižovatky umístěné mimo centrum sídelních útvarů kromě obce 

Damice, napojení na silnice nižších tříd, stávající I/13 zachována pro 

místní dopravu, veřejnou hromadnou dopravu a přístup na pozemky 

Mosty, opěrné zdi, tunely 

Varianta 1 – červená  10 mostů – celková délka 2890 m, 0 tunel 

Varianta 2 – modrá 10 mostů – celková délka 1775 m, 1 tunel – délka 2530 m 

Návrh obsahuje jen jednu opěrnou zeď o délce 157 m a výšce 5 m a to na navržené přeložce silnice 

I/13 v km 6,000 křižující obě varianty. 

Zemní práce (vztahují se pouze k přeložce I/13)  

     Výkop      Násyp 

Varianta 1 – červená 978 534 m3     509 664 m3 

Varianta 2 – modrá 1 276 197 m3 (z toho 440 220 m3 tunel) 474 472 m3  

Geologické problémy a rizika 

Varianta 1 – červená Zářezy – Dno zářezu v prostředí jílovitopísčitých zemin nebo hornin třídy 

R4-R1. V případě výskytu sprašových hlín ve východní části nutno 

posoudit zářez z hlediska stability. 

  Násypy – Povrch tvořen sprašovými hlínami, podmínečně vhodnými pro 

podloží násypu, hlinitopísčitými zeminami nebo jílovitopísčítými 

zeminami s kolísavým podílem úlomků hornin. Z geotechnického 

hlediska považujeme vysoké násypy v daných podmínkách za extrémně 

náročnou konstrukci s mnoha riziky. 

Mosty - Předpokládáme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. 

Hloubka skalního podloží bude značně variabilní. 

Varianta 2 – modrá Zářezy – Dno zářezu v horninách třídy R4-R3. Vzhledem k výšce zářezu 

bude nutné posoudit zářez z hlediska stability. 

  Násypy – Povrch je tvořen sprašovými hlínami, podmínečně vhodnými 

do podloží násypů a sutěmi hrubě kamenitými až balvanitými, které po 

přitížení vysokým násypem a v takto svažitých podmínkách nelze 

považovat za stabilní podloží. Z geotechnického hlediska považujeme 

takto vysoký násyp v daných podmínkách za extrémně náročnou 

konstrukci s mnoha riziky 

Mosty - Předpokládáme hlubinné založení do úrovně skalního podloží. 

 Tunel dl. 2530 m – Tunel ražen v prostředí skalních hornin třídy R4-R1. 

V blízkosti vede tektonická linie. Portály a zářezy budou hloubeny 
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v prostředí málo soudržných až nesoudržných hlinitokamenitých až 

balvanitých sutí. 

Vztah k současné zástavbě, demolice 

Varianta 1 – červená  trasa prochází lokálně v blízkosti trvalých a rekreačních staveb,  

bez demolic 

Varianta 2 – modrá trasa prochází lokálně v blízkosti trvalých a rekreačních staveb,  

bez demolic 

Vztah k ochranným pásmům 

Varianta 1 – červená  zásah do 1. a 2. ochranného pásma přírodního minerálního zdroje 

Korunní 

zásah do ochranným pásmem dráhy (traťový úsek č. 140, Chomutov – 

Karlovy Vary – Cheb) 

zásah do ochranného pásma připravované NPR Nebesa 

Varianta 2 – modrá zásah do 2. ochranného pásma přírodního minerálního zdroje Korunní 

zásah do ochranného pásma připravované NPR Nebesa 

okrajový zásah do významného krajinného prvku Louka pod Nebesy  

Vztah k rozvoji dle ÚP, ZÚR 

Varianta 1 – červená  Km 0,000 – 5,500 odpovídá ÚP Ostrov + ÚP Krásný les 

 Km 0,000 – 7,000 + km 13,500 – 13,850 (KÚ) odpovídá ZÚR  

Varianta 2 – modrá Km 0,000 – 5,500 odpovídá ÚP Ostrov + ÚP Krásný les 

 Km 0,000 – 7,000 + km 13,500 – 14,161 (KÚ) odpovídá ZÚR 

Vliv na obyvatelstvo, hluk, exhalace - předpoklad  

Varianta 1 – červená  minimální, lze řešit technickým opatřením 

Varianta 2 – modrá minimální, lze řešit technickým opatřením 

Bezpečnost provozu, chodci 

Varianta 1 – červená výrazné zvýšení bezpečnosti na komunikaci i chodců 

Varianta 2 – modrá výrazné zvýšení bezpečnosti na komunikaci i chodců 

Vztah k přírodě a krajině 

Varianta 1 – červená velký zásah do údolí řeky Ohře 

Varianta 2 – modrá velký zásah do údolí řeky Ohře, zmenšený o část trasy vedené v tunelu 

Proveditelnost, doprava během výstavby 

Varianta 1 – červená náročná realizace, po realizaci přeložek možná doprava po stávající I/13 
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Varianta 2 – modrá náročná realizace komplikovaná realizací tunelu, po realizaci přeložek 

možná doprava po stávající I/13 

Investiční náklady (odhad) 

Varianta 1 – červená 11,519 mld. 

Varianta 2 – modrá 17,265 mld. 

 

9.3 Výsledné posouzení variant 

V předchozích odstavcích je provedeno vzájemné srovnání jednotlivých variant z několika hledisek. 

Váha jednotlivých hledisek je však vzájemně těžko porovnatelná. 

Z dopravního hlediska je nejvýhodnější varianta č. 1 

Varianta č. 1 má tři úseky s podélným sklonem větším než 5 %. 

Varianta č. 2 obsahuje úsek vedený v tunelu, kde je nejvyšší dovolená rychlost omezena na 80 km/h 

(dle platné normy ČSN). Tato varianta má maximální podélný sklon do 5,25 % a to jen v úseku (km 3, 

592 – 4,854).  

Ve všech ostatních parametrech jsou obě varianty shodné. 

Z hlediska ochrany přírody je výhodnější varianta č. 2 

Varianta č. 2. prochází 2. ochranným pásmem přírodního minerálního zdroje Korunní a okrajově 

zasahuje do významného krajinného prvku Louka pod Nebesy. Varianta č. 1 prochází 1. i 2. ochranným 

pásmem přírodního minerálního zdroje Korunní. Obě varianty prochází územím bohatým na chráněné 

přírodní lokality a biotopy včetně ochranného pásma navrhované národní přírodní rezervace Nebesa. 

Z hlediska krajinného rázu je lepší varianta č. 2 

V rámci varianty č. 2 je navržen 2530 m dlouhý tunel, který eliminuje změny do krajinného rázu oproti 

variantě č. 1, která vede trasu po povrchu a překonává terénní překážky pomocí delších mostů než 

varianta č. 2. Obě varianty výrazně mění charakter a krajinný ráz údolí řeky Ohře. Pro posouzení vlivu 

na krajinný ráz (posouzení EIA) bude nutné zakreslit vybrané lokality variant z hlediska pohledů.  

Z pohledu obcí je výhodnější varianta č. 2 

Varianta č. 2 zahrnuje tunel v místě, kde varianta č. 1 prochází v těsné blízkosti obce Boč. Dopravní 

obslužnost obcí je u obou variant shodná. 

Z pohledu geotechnického hlediska je výhodnější varianta č. 1 
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V částech trasy společné obou variantám jsou geologické poměry velmi složité a realizace komunikací 

velmi náročná. 

Varianta č. 1 prochází územím sprašových hlín podmínečně vhodných do podloží násypu a tvrdých 

hornin. Pouze založení násypu v km 9,130 - 9,545 se jeví jako extrémně náročné s mnoha riziky. Mosty 

varianty se předpokládají s hlubinným založením s variabilní hloubkou skalního podloží. 

Varianta č. 2 prochází územím sprašových jílů a sutí, které v místech násypů nelze považovat za 

stabilní podloží. Dlouhý tunel je ražen v tvrdých bazických vulkanitech třídy R4-R1. V blízkosti tunelu 

vede tektonická linie. Portály tunelů a zářezy jsou také v málo soudržných až nesoudržných sutích. 

Z hlediska investičních nákladů (odhadu) převažuje varianta č. 1 

Varianta č. 1 má dle odhadu nižší investiční náklady a to zejména díky absenci tunelu, který 

představuje navýšení investičních nákladů u varianty č. 2.  

U obou variant je nutná změna územně plánovací dokumentace na úrovni kraje a obcí. 

10. Expertiza 

Expertiza na předložené řešení zadavatelem studie nebyla zpracována. 

11. Závěr a doporučení 

Tato studie reprezentuje řešení vedení trasy směrově rozdělenou 4pruhovou komunikací kategorie 

S 21,5 vedenou po levém břehu řeky Ohře. Oproti dřívějším návrhům se jedná o nejkapacitnější a 

nejkomfortnější řešení s minimalizací zásahu do chráněných přírodních lokalit, avšak s dopadem na 

investiční náklady a tedy snížení ekonomické efektivnosti řešení. 

Jedná se o další alternativu pro výběr konečné varianty pro posouzení ekonomické efektivnosti HDM4 

a následné posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Pro další stupeň projektové přípravy, 

dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), je v tomto případě nutná změna územně plánovací 

dokumentace na úrovni kraje a obcí. Pro zpracování DÚR je bezpodmínečně nutné provést podrobné 

zaměření a zajistit všechny potřebné podklady, průzkumy a elaboráty, které umožní projektantovi 

řádně posoudit dané skutečnosti a optimalizovat řešení vybrané varianty. 

Podle názoru projektanta studie je, i přes vysoké investiční náklady a značný vliv na přírodu a krajinu, 

nejvhodnější varianta č. 2. 
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Na základě požadavků na dostatečnou dopravní kapacitu komunikace, ekonomickou efektivitu stavby 

a ochranu přírodního bohatství projektant doporučuje prověřit návrh komunikace v kategorii S 13,5/90 

s uspořádáním 2+1, která disponuje dostatečnou dopravní kapacitou v případě členitého terénu 

(dlouhá stoupání) s vyšším podílem těžkých nákladních vozidel. Ta bude vedena ve stopě navržené 

trasy varianty č. 2 s přezkoumáním návrhu v blízkosti zdroje pitné vody obce Stráž nad Ohří a samotné 

obce Stráž nad Ohří. V tomto místě je nutné najít v kontextu podrobnějšího geologického a 

hydrogeologického průzkum vhodné technické řešení vedení komunikace minimalizující dopad na 

zdroj pitné vody a zároveň umožňující zachování dostatečného prostoru pro budoucí rozvoj obce Stráž 

nad Ohří. Dále doporučujeme přezkoumat nezbytně nutnou délku tunelu překonávajícího přírodní 

památku Čedičová žíla Boč a blízkou plánovanou národní přírodní rezervaci Nebesa s ohledem na 

geologické poměry v místě a z důvodu minimalizace investičních nákladů stavby. 

Obě navržené varianty mají značný vliv na charakter krajiny a krajinný ráz. Tento vliv je možné zmírnit 

prostřednictvím vhodné estetiky, architekturou inženýrských objektů a to zejména mostů, které budou 

představovat nové dominanty údolí řeky Ohře. Pro posouzení vlivu na krajinný ráz (posouzení EIA) 

bude nutné vytvořit pohledy vybraných lokalit.  

12. Porovnání sledovaných variant 

Přeložka silnice I/13 Ostrov – Smilov: 

 Kategorie - směrově nerozdělaná komunikace S 9,5 

 Návrhová rychlost – 90 km/hod. 

 Velikost směrové oblouků – 290 až 1500 m 

 Nejmenší dovolený poloměr směrových oblouků při zachování návrhové rychlosti – 355 m 

 Maximální podélný sklon – 6% 

 Zadání směrového vedení: 

o Varianta 1 – trasa dle koridoru Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 

o Varianta 2 – levý břeh řeky Ohře 

 Rozdíly ve směrovém vedení: 

o Přírodní památka Čedičová žíla Boč 

 Varianta 1 – trasa vede po pravém břehu řeky Ohře – nejmenší poloměr trasy 375 m 

 Varianta 2 – tunel dl. 160 m – nejmenší poloměr trasy 360 m 

o Obec Boč 

 Varianta 1 – trasa jižně od obce – nejmenší poloměr trasy 355 m 

 Varianta 2 – trasa v těsné blízkosti obce – nejmenší poloměr trasy 380 m 
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o Údolí Bočského potoka 

 Varianta 1 – trasa vedení jižně mimo údolí – nejmenší poloměr trasy 480 m 

 Varianta 2 – trasa vedená údolím (souběžná trasa se stávající I/13) – nejmenší 

poloměr trasy 420 m 

o Umístění napojení na stávající silnici I/13 na konci trasy 

 Varianta 1 – mezi stávající I/13 a obcí Smilov – nejmenší poloměr trasy 480 m 

 Varianta 2 – v místě stávající I/13 – nejmenší poloměr trasy 510 m 

I/13 Ostrov – Smilov, 4pruhové uspořádání: 

 Kategorie – směrově rozdělená komunikace S 21,5 

 Návrhová rychlost – 110 km/hod. 

 Velikost směrových oblouků – 560 až 1600 m 

 Nejmenší dovolený poloměr směrových oblouků při zachování návrhové rychlosti – 560 m 

 Maximální podélný sklony – 6% 

 Zadání směrového vedení: 

o Varianta 1 – Varianta 2 studie Přeložka silnice I/13 Ostrov – Smilov 

o Varianta 2 – Varianta 2 studie Přeložka silnice I/13 Ostrov - Smilov 

 Rozdíly ve směrovém vedení: 

o Přírodní památka Čedičová žíla Boč 

 Varianta 1 – most dl. 875 m - odklon jižně přes řeku Ohři a železniční trať – 

nejmenší poloměr trasy 740 m 

 Varianta 2 – tunel dl. 2530 m – nejmenší poloměr trasy 980 m 

o Obec Boč 

 Varianta 1 – trasa v těsné blízkosti obce – nejmenší poloměr trasy 560 m 

 Varianta 2 – trasa severně od obce – nejmenší poloměr trasy 1040 m 

o Údolí Bočského potoka 

 Varianta 1 – most dl. 790 m – nejmenší poloměr trasy 560 m 

 Varianta 2 – most dl. 400 m – v přímé 

o Umístění napojení na stávající silnici I/13 na konci trasy 

 Varianta 1 – mezi stávající I/13 a obcí Smilov – nejmenší poloměr trasy 560 m 

 Varianta 2 – mezi stávající I/13 a obcí Smilov – nejmenší poloměr trasy 560 m 

Směrové vedení tras 4-pruhové uspořádání této studie je změněna oproti předchozí studii s 2-

pruhovým uspořádání z důvodů návrhu směrových oblouků s většími poloměry. Nejmenší dovolený 

poloměr směrový oblouk při návrhové rychlosti 110 km/hod. ve vztahu k maximálnímu přípustnému 

dostřednému sklonu je 560 m dle platné normy ČSN 73 6101. Při této velikosti směrových oblouků, 
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členitosti terénu a vzhledem k zachování zadání vedení trasy po levém břehu řeky Ohře nebylo možné 

vést trasy variant stejným způsobem jako v případě předchozí studie s 2-pruhovým uspořádáním. U 

předchozí studie byly vyžadovány pří návrhové rychlosti 90 km/hod. směrové oblouky ve vztahu 

k maximálnímu přípustnému dostřednému sklonu s nejmenšími dovolenými poloměry o velikosti 355 

m dle platné normy ČSN 73 6101. Při této velikosti směrových oblouků bylo možné navrhnout trasy 

kopírující úbočí údolí řeky Ohře. 

V místě přírodní památky Čedičová žíla Boč nebylo tedy možné kopírovat směrové vedení varianty 2 

z předchozí studie s 2-pruhovým uspořádáním, jelikož v tomto místě terén neumožnuje vést trasu se 

směrovými poloměry do velikosti 560 m tak, aby trasa kopírovala úbočí řeky Ohře. Proto byly navřeny 

dvě směrová řešení. Jižní odklon trasy přes řeku Ohři s mostem délky 875 m ve variantě 1 a severní 

odklon trasy s tunelem délky 2530 m ve variantě 2. Navržený tunel byl v této variantě prodloužen až za 

obec Boč, aby tvořil variantu v dostatečné vzdálenosti od obce a tím minimalizující vliv stavby na 

obyvatele obce. U obou variant se 4-pruhovým uspořádáním byla také zvolena řešení umístění 

křižovatky se stávající silnici I/13 mezi stávající silnicí I/13 a obcí Smilov a to z prostorových důvodů, 

jelikož směrově rozdělené 4-pruhové uspořádání komunikace vyžaduje mimoúrovňové křížení se 

stávající silnicí. Realizovat mimoúrovňové křížení v místě stávající trasy silnice či v jejím blízkosti by 

vyžadovalo velké množství zemních prací nebo několik vysokých mostů. 

Tabulka porovnání sledovaných variant je součástí přílohy E. 1. 

13. Seznam příloh: 

Varianta 1 – kartogram dopravního zatížení 

Varianta 2 – kartogram dopravního zatížení 

 

 

 

Zpracovali: David Suchánek, Ing. Zuzana Biela 

Praha, říjen 2020 
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Varianta 1 – kartogram dopravního zatížení - padesátirázová intenzita pro rok 2053 (voz./hod.) 
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Varianta 2 – kartogram dopravního zatížení – padesátirázová intenzita pro rok 2053 (voz./hod.) 


	Listy a pohledy
	A pruvodni zprava


