Tisková zpráva

Název akce: II/295 Špindlerův Mlýn – skalní svah u přehrady Labská
•

Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zajištění skalního svahu a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu
a chodců.

•

Popis předmětu veřejné zakázky

Skalní svah se nachází vlevo od komunikace II/295, na pravém břehu přehradní nádrže Labská. Délka svahu je
190 m. Byla odstraněna vegetace, kořenový systém byl ponechán pouze v místech, kde by mělo negativní vliv
na celistvost horniny. Určená plocha byla dotčena řízeným odstraněním odvětralých volných a labilních částí
skalního masívu a ručně byly odtěženy nestabilní bloky. Skalní masív byl zajištěn ochrannými sítěmi, které jsou
na horním a dolním okraji upevněny ocelovými lany. Ochranná ocelová síť je ke skalní stěně přichycena
kotevními prvky a ocelová lana jsou přikotvena pomocí tyčových kotevních svorníků délky 1,5 a 3 m. Byly
provedeny sanace dutin. Na koruně svahu byl vybudován ochranný plot a na patě svahu byla

vybudována gabionová ochranná zeď v délce 90 m.
Stavba byla rozdělena na 9 stavebních objektů:

SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady
SO 830.01 – Příprava pro staveniště a dokončení prací
SO 830.02 – Očištění svahu
SO 830.03 – Kotvení skalních bloků a vyzdívek
SO 830.04 – Vyzdívky a podezdívky
SO 830.05 – Zajištění svahu ocelovou sítí
SO 830.06 – Ochranný plot – výška 1,0 m
SO 830.07 – Gabionové zdi
SO 830.08 - DIO
•

Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. V nejbližším čase bude vydán kolaudační
souhlas.
Souhrn smluvních dohod ze dne:

8.11.2018

Datum zahájení prací:

1.4.2019

Termín dokončení prací:

16.8.2019

Doba realizace stavby bez zimní přestávky:

16 týdnů

•

Financování veřejné zakázky:

Operační program Životní prostředí

•

Náklady stavby:

25 876 649,28 Kč včetně DPH

Zhotovitel stavby:

HELP + AZS – Špindlerův mlýn, přehrada

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Moskevská 532/60, Vršovice, 101 00 Praha 10
AZ SANACE a.s. Pražská 53/37, Váňov, 400 01 Ústí nad Labem
Stavbyvedoucí - Ing. Sivenič, p. Bokšan

•

TDS:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Klára Bednářová, Bc. Radomíra Martinová

•

Projektant stavby:

AZ SANACE a.s.
Pražská 53/37, Váňov, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Komín, Ing. Šíma

