
 

 

Tisková zpráva 

Název akce: Sil. II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO102  
 

 Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny 

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II. třídy, zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu 

komunikace. 

Popis předmětu veřejné zakázky  
 
Silnice II/567 v okrajové části okresu Náchod slouží nejen místní dopravě mezi přilehlými obcemi, 
ale je rovněž spojnicí mezi Hronovem a Rtyní v Podkrkonoší s pokračováním na Trutnov. Je spojnicí 
silnice II/303 se silnicí I/14.  
Jedná se o rekonstrukce živičného krytu se zesílením podkladní vrstvy recyklací prováděnou za 
studena a s výměnou se zesílením živičných vrstev krytu je v úseku od hranice okresu po křižovatku 
se silnicí II/5672 V Horním Kostelci (SO 102.1). V úseku od křižovatky se silnicí II/5672 do konce 
stavby (SO 102.2) je provedena výměna krytových živičných vrstev se zesílením a opravami poruch 
zasahujících do živičných podkladních vrstev. Opraveny jsou plošné rozpady vrstvy, podélné a 
příčné trhliny. V obou úsecích jsou provedeny maloplošné opravy vad konstrukce vozovky 
zasahujících do podloží. Opravy jsou provedeny kompletní výměnou vrstev konstrukce a nutnou 
úpravou podloží. Stávající degradované krytové vrstvy v obou úsecích jsou v tloušťce 100 mm 
odfrézovány. 
 
Stavba probíhala po celou dobu za úplné uzavírky vyjma autobusové dopravy, která byla omezena 
jen v době pokládky živičných vrstev 
 
Začátek stavby je ve staničení 0,000 km = km 3.155 – hranice okresu. 
Konec stavby je ve staničení 2.840 km = 5.996 km paspartu silnice II/567. 
V konci stavba navazuje ne úsek SO103 Zbečník, průtah byl dokončený v r.2014. 
Délka stavby je 2,84 km, celková plocha 17 500 m2. 

Stavba byla rozdělena na stavební objekty: 

SO 102.0  Všeobecné a předběžné položky 

SO 102.1  Úsek ZÚ – 1,063 

SO 102.2  Úsek km 1,111 – KÚ 

SO 102.3  Křižovatka sil. II/567 a sil. III/5672 

SO 102.4  Sanace sesuvu km 1,426 – 1,468 

SO 102.5  DIO 

 
Použitá konstrukce vozovky: pro recyklaci 
obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm  



 

 

ložná vrstva ACL 22 tl. 80 mm 

recyklace za studena tl. 150 mm 

pro zesílení krytu: 

obrusná vrstva ACO 11 (ABS II) tl. 50 mm 

ložná vrstva ACL 22 (ABVH II) tl. 90 mm 

 

 Termíny provedení stavby:  
 

Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavba je v provozu. Do 
termínu úplného dokončení stavby (předání veškerých dokladů potřebných k vydání kolaudačního 
souhlasu) bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 
 

Souhrn smluvních dohod ze dne:      29.3.2017 

Datum zahájení prací:    3.7.2017 

Termín dokončení prací:    2.10.2017 

Termín dokončení stavby:    13.11.2017  

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:  13 + 6 týdnů 

 

 Financování veřejné zakázky:  SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování 

oprav,  

IROP – Balíček 2 

 

 Náklady stavby:   26 512 481,36 Kč včetně DPH 

 

 Zhotovitel stavby:   STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5  

Radek Košťál 

 

 TDS:      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Irena Vaněčková 

 

 Projektant stavby:   STRADA HK spol. s r.o.. 

Ječná 510, Hradec Králové 

Ing. Richard Škrába 

 



 

 

          

 

           


