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1. Identifikační údaje 
 

Název:   I/13 – obchvat města Frýdlant v Čechách 

Druh stavby:  novostavba, liniová 

Místo stavby:  Liberecký kraj 

 

2. Zdůvodnění studie 
 

Studie řeší nevyhovující trasu stávající silnice I/13 přes centrum města Frýdlant 

v Čechách. Nastávající trase se vyskytuje velké mnoţství úrovňových křiţovatek a přechodů 

pro chodce, coţ není pro silnici I. třídy vyhovující stav. Část trasy I/13 také leţí v zátopovém 

území stavby. Řešený úsek je ohraničen začátkem a koncem města Frýdlant v Čechách. 

 

Silnice I/13 propojuje v tomto úseku oblast Liberce s Frýdlantem v Čechách a Polskou 

republikou. Komunikace plní funkci dopravního obslouţení Frýdlantského výběţku 

a vnitrostátního spojení [1]. 

  

V rámci této studie je obchvat navrţen v kategorii S11,5/70. Návrhové prvky jsou 

v souladu se zásadami rozvoje silniční sítě. Šířkové uspořádání a charakter komunikace 

vytvoří dobré předpoklady pro kapacitní, rychlé, plynulé a bezpečné dopravní spojení [1].  

  

3. Zájmové území 
 

Území, které je pomyslně vymezené pro návrh reálných variant, je poměrně rozsáhlé. 

Pokud se však vezmou v potaz návrhové prvky trasy, logické návaznosti a omezení průchodu 

trasy v některých úsecích, je vyuţitelné území mnohem menší [1]. 

 

Na západě je zájmové území vymezeno mezi obcemi Dětřichov, Větrov, městem 

Frýdlant v Čechách a na východě mezi obcemi Raspenava a Krásný Les. Obě varianty 

procházejí prakticky stejným územím, proto je zájmové území pro obě dvě stejné [1]. 
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Koridory obou variant jsou sledovány z hlediska vztahu k ţivotnímu prostředí, 

členitosti terénu, vztahu k zastavěnému území, inţenýrským sítím i dalším důleţitým 

omezujícím faktorům[1]. 

 

3.1. Problémová území z hlediska vedení trasy 

Celé území je pro návrh tras značně sloţité. Obě varianty jsou vedeny územím 

charakteru pahorkovitého aţ horského s rozptýlenou obytnou zástavbou v údolí řeky Smědé. 

To značně komplikuje směrové vedení tras[1]. 

 

Kromě popsané zástavby návrh značně komplikují stávající ţelezniční tratě [1]. 

- 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy 

- 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem  

 

3.2. Požadované průchozí koridory 

Zadáním je poţadováno napojení začátku trasy na plánovanou přeloţku silnice I/13 

před Dětřichovem, alternativně na stávající silni I/13 před Frýdlantem v Čechách[1]. 

 

Konec trasy je dle zadání napojen na stávající silnice I/13 těsně za kříţením 

s ţelezniční tratí č. 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem[1].  

  

4. Výchozí údaje pro návrh variant 

4.1. Podklady 

Jako podklad pro zhotovení byly pouţity: 

- Základní mapy 1 : 10 000 zájmového území [1],  

- Základní mapy 1 : 5 000 zájmového území [1],  

- Územní plán města Frýdlant v Čechách [1],  

- Sčítání dopravy na dálnicích a silnicích I. třídy v roce 2005 [5] 
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4.2. Návrhové parametry komunikace 
Návrhová kategorie hlavní komunikace je S 11,5 na rychlost 70 km/h. Směrodatná 

rychlost je navrţena dle ČSN 73 6101. Pro kategorii silnice S 11,5/70 je směrodatná rychlost 

90km/hod. Minimální výška průjezdného profilu pod mostními objekty je na I/13 v celém 

úseku uvaţována 4,80 m [2]. 

 

Podle výše zmíněné kategorie musí trasa splňovat tyto základní parametry: 

- Minimální doporučený poloměr směrového oblouku Rmin = 550m [2] 

- Minimální poloměr směrového oblouku Rmin = 500 m [2] 

- Minimální poloměr směrového oblouku bez klopení Rmin = 2 200m (střechovitý sklon) 

[2] 

- Maximální podélný sklon je 6 % [2] 

- Nejmenší dovolený poloměr výškového oblouku pro zastavení Rv = 5 000 m, 

Ru = 2700 m [2] 

 

Návrhem obchvatu silnice I/13 je dotčena celá řada stávajících pozemních silničních 

komunikací, místních komunikací i polních cest. Technické řešení hlavní trasy je navrţeno 

s ohledem na moţnosti realizace přeloţek a úprav těchto komunikací. 

 

Pro mostní objekty na hlavní trase i pro prostorové uspořádání nadjezdů nad ní platí 

stejné návrhové parametry, jako pro trasu mimo objekty. Na mostních objektech v trase bude 

dodrţena stejná základní volná šířka 11,5 m. Návrhové rychlosti jsou navrţeny dle 

ČSN 73 6101. Podjezdná výška min. 4,80 m. 

 

V rámci prací na studii nejsou navrţeny ţádná obsluţné zařízení charakteru odpočívek 

nebo ĆSPH [1]. 

 

Pro návrh vedení obchvatu silnice I/13 byly důleţitým podkladem také dopravně 

inţenýrské údaje. Projektant měl k dispozici výsledky celostátního sčítání dopravy na 

současné silniční síti z roku 2005 [4]. 

 

Pro základní geotechnice posouzení zájmového prostoru byla v rámci studie 

zpracována geotechnická rešerše [1]. 
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4.3. Určující návrhové prvky 

Směrové a výškové vedení je navrţeno s ohledem na: 

- současné vedení silnice I/13 na začátku a konci obchvatu 

- kříţení obchvatu I/13 s přeloţkami silnic II. a III. tříd, místních komunikací a polních 

cest 

- kříţené obchvatu s ţelezničními tratěmi č. 037 a 039 

- umístění křiţovatek se stávající silniční sítí 

- kříţení s vodotečemi 

- minimalizace dopadů na ţivotní prostředí 

- stávající zástavbu 

- stávající inţenýrské sítě 

- moţnosti rozvoje území 

 

Návrhové prvky komunikace jsou v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic 

a dálnic. Při práci na studii, byly také respektovány normy ČSN 73 6102, Projektování 

křiţovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací  

 

4.4. Dopravně inženýrské podklady 

Stávající a výhledové intenzity dopravy – současný stav silniční sítě 

Základním podkladem pro dopravní intenzity na stávající síti komunikací jsou 

výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005. Pro stanovení výhledových dopravních 

zátěţí na stávající síti komunikací (bez plánovaného obchvatu silnice I/13) byly dopravní 

intenzity z roku 2005 přenásobeny koeficienty růstu dopravy ŘSD ČR na rok 2040 [5]. 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny celoroční průměrné intenzity dopravy 

za 24hod. na stávající silniční síti. 
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Tab.1  – Sčítací úsek č. 4-1361 silnice I/13 (Dětřichov – Frýdlant) [5] 

Rok Osobní v. Těţká v. Σ 

2005 5 025 1 356 6 433 

2040 8 040 1 559 9 714 

 

Tab.2  – Sčítací úsek č. 4-1372 silnice I/13 (Frýdlant II/290 – II/291) [5] 

Rok Osobní v. Těţká v. Σ 

2005 3 442 1 012 4 474 

2040 5 507 1 164 6 756 

 

Tab.3  – Sčítací úsek č. 4-1370 silnice I/13 (Frýdlant – Arnoltice) [5] 

Rok Osobní v. Těţká v. Σ 

2005 2 249 366 2 625 

2040 3 598 421 4 019 

 

Výhledové intenzity dopravy 

Výchozím podkladem pro stanovení intenzit na výhledové síti komunikací 

(s plánovaným obchvatem) byly opět výsledky celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR 

a výhledové koeficienty pro určení dopravních intenzit v roce 2040 na výhledové síti 

komunikací. Byly pouţity výhledové koeficienty růstu pro ostatní silnice [1]. 

 

Pro určení intenzit dopravy na obchvatu Frýdlantu bylo nutné provést odborný odhad 

přerozdělení dopravy mezi stávající silnici a obchvat [1]. 
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Obr. 1 – Výřez mapy s výsledky sčítání dopravy [5] 
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Obr.2 – Kartogram výhledových dopravních intenzit [1] 
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5. Charakteristiky území z hlediska vlivů na návrh 
trasy 

 

5.1. Hlediska životního prostředí 

Území obce s rozšířenou působností (dále ORP) Frýdlant vlivem značného zastoupení 

atributů zájmů obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny (přírodních a přírodě blízkých 

struktur a dochovaným krajinným rázem) patří z tohoto hlediska k nejkvalitnějším oblastem 

Libereckého kraje. Antropogenní činnost je zde k ochraně přírody a krajiny vyváţená (i přes 

značně narušenou věkovou a druhovou strukturu lesů Jizerských hor) a v území, vzhledem k 

zastoupení sloţek půdního fondu, existuje dostatečný prostor pro další vyuţívání tohoto 

potencionálu v souladu s principy udrţitelného rozvoje [1]. 

 

Téměř 40 % plochy území ORP v ucelenější jiţní části řešeného území disponuje 

vyššími stupni ochrany přírody a krajiny s určitým omezením pro hospodářskou výnosovou 

činnost, zatímco v centrální a severní části jsou územní zájmy ochrany přírody a krajiny 

rozptýlenější a plochy v enklávách zejména mezi lesními komplexy se stávají pro výnosovou 

hospodářskou činnost příznivější [1]. 

Národní park 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenachází národní park [1]. 

Chráněná krajinná oblast 

Zájmové území obchvatu leţí ve III. a IV. zóně CHKO Jizerské hory. Chráněná 

krajinná oblast Jizerské hory (CHKO) zahrnuje území Jizerských hor a jejich podhůří 

(s výjimkou Černostudničního hřebene) přibliţně mezi městy Liberec, Frýdlant, Nové Město 

pod Smrkem, Kořenov, Tanvald a Jablonec nad Nisou. Na východě sahá ke státní hranici 

s Polskem a dále hraničí s Krkonošským národním parkem. CHKO se rozkládá na ploše 

368 km2 a jejím nejniţší bod (325 m n.m.) leţí u Raspenavy. Nejvyšší horou české části 

Jizerských hor je Smrk (1124 m n.m.). Významným vrcholem je rovněţ Bukovec 

(1005 m n.m.) – nejvyšší čedičová kupa ve střední Evropě [1]. 

 

V současné době patří CHKO Jizerské hory k velmi kontrastním územím. Na jedné 

straně stojí rozsáhlé plochy imisních holin a poškozených lesních porostů, a na straně druhé 

naopak mimořádně hodnotná území se zachovalými přirozenými společenstvy, zejména 
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rozsáhlý komplex bučin na severních svazích hor, zbytky klimaxových smrčin a unikátní 

společenstva rašelinišť se vzácnou flórou a faunou [1]. 

 

Významnou součástí CHKO je nelesní krajina s převaţujícími loukami a pastvinami 

a s dochovanými stavbami tradiční lidové architektury. Vedle problémů lesnického 

charakteru (mj. i vysoké stavy zvěře) se v době nedávné objevila hrozba degradace 

podhorských luk a pastvin způsobená útlumem zemědělství [1]. 

Národní přírodní rezervace 

V zájmovém území ani v jeho nejbliţším okolí se nenachází národní přírodní 

rezervace [1]. 

Přírodní rezervace 

Nejbliţším maloplošným chráněným územím je Přírodní rezervace Kříţový vrch, 

která se nachází nejblíţe cca 650 m od navrhovaných tras na jiţním svahu údolí řeky 

Smědé [1].  

 

Přírodní rezervace Kříţový vrch o rozloze 10,49 ha se nachází v nadmořské výšce 

300 - 370 m. n. m. Jedná se o komplex zachovalých společenstev suťového lesa s přechody 

k listnatým teplomilným hájům, květnatým a acidofilním bučinám, vyvinutý na strmém svahu 

řeku Smědé naproti frýdlantskému zámku. Součástí rezervace je téţ drobnější remíz 

na vrcholu kopce – nejbohatší lokalita lilie zlatohlavé (Lilium martagon) na Frýdlantsku. 

Z dalších ohroţených a vzácných druhů jmenujme árón plamatý (Arum maculatum), lýkovec 

jedovatý (Daphne mezereum), piţmovku obecnou (Adoxa moschatellina) nebo hořec 

tolitovitý (Gentiana asclepiadea). Pozornost si v této poměrně malé nadmořské výšce 

zaslouţí výskyt horské trávy lipnice širolisté (Poa chaixii) nebo rozrazilu horského (Veronica 

montana). Podrobný zoologický průzkum dosud nebyl proveden, předpokládá se však bohaté 

zastoupení entomofauny a drobných obratlovců, neboť lesní společenstva vykazují mnoho 

známek původnosti. Do rezervace zalétá čáp černý (Ciconia nigra). V severní části 

chráněného území jsou zachovány zbytky kříţové cesty, podle níţ je lokalita 

pojmenována [1]. 

 

Obchvat města Frýdlant nebude mít na PR Kříţový vrch negativní vliv [1]. 
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Národní přírodní památka 

V zájmovém území se nenachází národní přírodní památka [1]. 

Přírodní památka 

V zájmovém území ani v jeho nejbliţším okolí se nenachází přírodní památka [1]. 

Natura 2000 

Obchvat města Frýdlant se nenachází v těsné blízkosti ţádné z níţe uvedených lokalit 

Natura 2000 [1]. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Prvky ÚSES v zájmovém území shrnuje následující tabulka. 

Tab. 4 – Vymezené prvky ÚSES v okolí města Frýdlant [1] 

 
 

Z uvedených lokálních prvků ÚSES se variantní řešení přímo dotýká pouze lokálního 

biocentra LBC 1408 Supí vrch, přičemţ varianty 2 (modrá) jej obcházejí z východního směru 

a varianta 1 (červená) ze směru západního. Ţádná z variant nevede uvnitř biocentra [1]. 
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Všechny navrhované varianty ochvatu kříţí nadregionální biokoridor K24MB, který 

vychází z nadregionálního biocentra Jizerskohorské bučiny v oblasti Šolcova rybníku 

a údolím Olešky jde do Dětřichova. Tento biokoridor bude překlenut mostním objektem [1]. 

 

Varianty dále kříţí systém lokálních biokoridorů: 

 biokoridor spojující biocentra LBC 1410 U Řasnice a LBC 1408 Supí vrch 

 biokoridor vedoucí korytem řeky Smědá a spojující biocentra LBC 1408 Supí vrch 

a LBC 186 Pekelský mlýn – Rybník Tongrund 

 

Varianta 2 navíc kříţí lokální biokoridor spojující biocentrum LBC 1408 Supí vrch 

a LBC 1409 Baţantnice (nachází se mimo zájmové území). Po zvolení výsledné varianty 

dojde k úpravě vedení dotčených lokálních biokoridorů. 

Významné krajinné prvky (VKP) 

Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 

části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udrţení její stability. 

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 

Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny orgán ochrany přírody jako VKP [1]. 

 

Registrované VKP v blízkosti města Frýdlant jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 5 – Registrované VKP [1] 

 
 

Z neregistrovaných VKP se v území nejvíce vyskytují lesní remízy roztroušeně 

v celém okolí města Frýdlant [1]. 
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Výstavbou obchvatu bude nejvíce dotčen lesní komplex nacházející se ve III. zóně 

CHKO Jizerské hory a okrajově budou zasaţeny některé remízky. 

 

Památné stromy 

Obchvat města Frýdlant se nenachází v těsné blízkosti ţádné z níţe uvedených lokalit 

památných stromů[1]. 

V zájmovém území se nachází následující památné stromy [1]: 

- Buk lesní (Fagus sylvatica) ve městě Frýdlant u vodojemu o výšce 27 m a obvodu 

422 cm. 

- Kunratický liliovník (Liriodendron tulipifera) v jiţní části obce Kunratice o výšce 

17 m a obvodu 293 cm. 

Pásma hygienické ochrany 

Vedení obou variant zasahuje do pásma hygienické ochrany II. stupně potoka 

Řasnice. Grafické znázornění lze vidět na následujícím obrázku [1]. 

 

Obr. 3 – Pásmo hygienické ochrany II. stupně Řasnice [1] 

 

 

CHOPAV Jizerské hory 

Hodnocené varianty obchvatu zasahují do chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Jizerské hory. CHOPAV Jizerské hory je územně shodná se stejnojmennou chráněnou 
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krajinnou oblastí. Na jejím území jsou vodárenské nádrţe Souš a Josefův důl, které zásobují 

pitnou vodou oblastní vodovod Liberec – Jablonec nad Nisou a pramení zde Jizera a Luţická 

Nisa. Hranice CHOPAV Jizerské hory ukazuje následující obrázek [1]. 

 

Obr. 4 – CHOPAV Jizerské hory [1] 

 

 

5.2. Členitost terénu 

Zájmové území se nachází ve Frýdlantském výběţku. Jedná o členitou pahorkatinu 

ve Frýdlantském výběţku na severním aţ severozápadním úpatí Jizerských hor. Návrh 

komplikuje především hluboké údolí řeky Smědé [1]. 

 

5.3. Současné i budoucí využití území 

Trasa obchvatu silnice I/13 prochází z větší části územím zemědělských ploch, luk 

a pastvin. Obytná zástavba se v blízkosti obchvatu nachází vyjímečně. Jedná se o průchod 
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trasy jihovýchodně od obce Větrov a průchod údolím říčky Smědé s rozptýlenou obytnou 

zástavbou [1]. 

 

Silniční doprava je uskutečňována převáţně po stávající silnici I/13, II/290 

do Raspenavy, II/291 do Nového Města pod Smrkem a částečně také po silnicích III. tříd 

III/2901, III/2902 a III/2903, III/2911 resp. místních komunikacích. 

 

V řešeném území se nachází ţelezniční tratě. 

- 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy v km 4,741 varianty 1 a v km 3,203 

varianty 2  

- 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem v km 7,517 varianty 1 

a v km 6,130 varianty 2 

 

Obě ţelezniční tratě jsou zachovány. Obě varianty obchvatu silnice I/13 jsou navrţeny 

tak, aby ţelezniční trať překročily mimoúrovňově bez zásahu do průjezdného profilu dráhy. 

 

5.4. Geotechnické poměry 

Morfologické údaje 

Zájmové území se nachází ve Frýdlantském výběţku. Trasy obchvatu začínají zhruba 

východně od obce Dětřichov, pokračují jiţně od Větrova a procházejí východně od 

Frýdlantu [1]. 

 

Území náleţí z hlediska geomorfologického členění (Demek 1987) do 

Krkonošskojizerské soustavy, celku Frýdlantské pahorkatiny. Typologicky se jedná o členitou 

pahorkatinu ve Frýdlantském výběţku na severním aţ severozápadním úpatí Jizerských hor 

[1]. 

 

Povrch má charakter ploché pahorkatiny. Je to parovina zmlazená a znovu zarovnaná 

působením ledovce a postglaciálními jevy. Výraznější morfologické elevace jsou většinou 

představovány suky třetihorních vulkanitů. Do ploché pahorkatiny se zařezávají vodní toky, 

přičemţ místní erozivní bází je tok Smědé, 20-30 m pod úrovní okolního terénu [1]. 
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Klimatické poměry 

Morfologická dispozice Frýdlantského výběţku mu dává poněkud odlišný klimatický 

ráz oproti českému vnitrozemí. Uplatňují se zde více sloţky oceánského (přímořského) 

podnebí. Průměrná roční teplota je 8,2°C. Nejteplejší měsíc je srpen, nejstudenější leden. 

Klimatický typ je pahorkatinný, teplý, vlhký. Roční průměr sráţek je kolem 800 mm  [1]. 

Všeobecně geologické poměry 

Předkvartérní podloţí tvoří v širším okolí granitoidy jizersko-krkonošského masívu 

paleozoického stáří a jeho metamorfní obruba tvořená ortorulami a metagranity. V širokém 

pruhu, táhnoucím se od jihovýchodu k severozápadu, jsou však tyto krystalinické jednotky 

proráţeny tělesy třetihorního vulkanismu, Nejčastěji je popisován nefelinický bazanit, 

ve směru řešených tras se však vykytují menší tělesa bazaltů, nefelinitů a fonolitů [1]. 

 

Vulkanické horniny jsou doprovázeny plošně rozsáhlejšími uloţeninami tufů. 

Ty bývají často při povrchu zvětralé do podoby tufitických jílů [1]. 

 

Kvartérní pokryv je výsledkem glacigenní modelace terénu sálské fáze zalednění. 

A tak kromě obvyklých deluviálních (svahových) hlín a aluviálních sedimentů v okolí 

vodních toků, se významnou měrou podílejí hlavně glaciofluviální sedimenty – písčité jíly, 

písky a nebo písčité štěrky [1]. 

Hydrogeologické poměry 

Místní erozivní bází je tok říčky Smědá, ke které směřují i ostatní vodoteče, 

odvodňující zájmové území. V zásadě lze rozlišit dva základní typy hydrogeologických 

struktur [1]. 

 

První jsou hydrogeologické struktury kvartérních sedimentů s výhradně průlinovou 

propustností různé kvality [1]. 

 

Deluviální sedimenty dosahují sice významných plošných rozloh, ale malých 

mocností. Vytváří se v nich pouze mělká, nevýrazná zvodeň, citlivě reagující na sráţky [1]. 
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Fluviální sedimenty ve štěrkopísčitém vývoji poskytují mělké zvodně s volnou 

hladinou úzce korespondující s hladinou toku. Dnes jiţ jen v malé míře bývají vyuţívány pro 

domovní účely [1]. 

 

Glacifluviální štěrky a písky jsou zeminy dobře propustné. Přípovrchový obzor 

podzemní vody těchto vrstev je ovlivněn přítomností nepravidelných jílovitých poloh 

a vykazuje částečně napjatou hladinu podzemní vody. Její úroveň je závislá na mnoţství 

atmosférických sráţek a kolísání během ročních období [1]. 

 

Druhý typ zvodnění s hlubším oběhem je vázán na vázán na otevřené pukliny skalního 

podloţí. Granitoidní a ortorulové horniny mají výhradně puklinovou propustnost, která je 

zvýrazněna v pásmu povrchového rozvolnění. Soustředěné proudění podzemní vody 

s nevelkým hloubkovým dosahem lze předpokládat v pásmu zvětralin, zejména v hrubě 

písčitém eluviu. Hlubší oběh je jiţ závislý na tektonické expozici [1]. 

Ložiska nerostných surovin 

Podle surovinového informačního subsystému (SurIS) Geofondu ČR se v navrţených 

trasách nevyskytují ţádná výhradní loţiska ani chráněná loţisková území [1]. 

Poddolovaná území 

Dle informací z Geofondu ČR nejsou v zájmovém území registrována ţádná 

poddolovaná území [1]. 

Sesuvy 

Podle map sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací nejsou v trasách 

a jejich okolí registrovány ţádné sesuvy nebo jiné svahové deformace [1]. 

 

6. Základní charakteristiky variant 
 

6.1. Geometrie tras 

Obchvat města Frýdlant v Čechách je zpracován ve 2 variantách, které je moţné 

v oblasti Větrova kombinovat. 
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Obě varianty jsou navrţeny podle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 

v kategorii S 11,5/70 a z toho vyplývající směrodatnou rychlostí 90 km/hod. 

 

Základní parametry tras jsou uspořádány v následující tabulce. 

 

Tab. 6 – Základní charakteristiky tras 

Trasa Délka 

( km) 

Rmin Max. podel. 

sklon ( % ) 

Poznámka 

Varianta 1 8,130 550 4,5 Napojení stáv. I/13 před 

Dětřichovem  

Varianta 2 6,800 600 5,5 Napojení stáv. I/13 za 

Dětřichovem 

Rozdílné délky tras vyplývají z odlišně stanoveného počátku trasy. Při stejném počátku je 

délka tras obou variant srovnatelná. 

 

Popis jednotlivých variant 

Varianta I 

Trasa v km 0,000 vychází ze stávající silnice I/13 před obcí Dětřichov (napojení na 

stavbu „Přeloţka I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“) odkud se odpojuje pravostranným 

obloukem o poloměru R = 1250m se symetrickými klotoidickými přechodnicemi délky 

L = 185m. Následuje přímá délky 501,15m, na kterou navazuje pravostranný oblouk 

o poloměru R = 2500m se symetrickými klotoidickými přechodnicemi délky L=360m. 

V místech stávající trafostanice na oblouk navazuje přímá délky 846,05m. V úrovni městské 

části  Větrov následuje přechodnice délky L = 190m a pravostranný směrový oblouk 

o poloměru R= 1300m. Dále trasa pokračuje zvratnou přechodnicí délky L = 190 resp. 148m 

a  sloţeným kruţnicovým obloukem o poloměru R = 850m resp. 1100m s mezilehlou 

přechodnicí délky L = 34m. V těchto místech přechází stávající silnici II/290, ţelezniční trať 

č. 037 a  údolí řeky Smědá mostem délky 410m. V blízkosti zemědělského druţstva navazuje 

na oblouk zvratná přechodnice délky L = 170m resp. 124m. Zde trasa  kříţí silnici III/2903 

a místní komunikaci. Trasa dále pokračuje pravostranným obloukem o poloměru R = 550m 

a obchází ze západu Supí Vrch a lokální biocentrum LBC 1408. Za Supím Vrchem se trasa 

stáčí pomocí zvratné přechodnice délky L = 124m resp. 160m a levostranným obloukem 

o poloměru R = 1000m se přibliţuje ke stávající silnici I/13 na konci Frýdlantu. Zde křiţuje 
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místní komunikaci, údolí, které překračuje mostem délky 150m a silnici II/291  Následuje 

zvratná přechodnice délky L = 160m resp. L = 180m a pravostranný směrový oblouk 

o poloměru R = 1200m s krajní přechodnicí délky L = 180m. V tomto úseku trasa křiţuje 

ţelezniční trať č. 039 a údolí říčky Řasnice. Obě překáţky překonává mostem délky 105m. 

Za tímto mostem se trasa napojuje na stávající silnici I/13 za Frýdlantem. 

Varianta 2 

Trasa v km 0,000 vychází ze stávající silnice I/13 za obcí Dětřichov, odkud se 

odpojuje pravostranným obloukem o poloměru R = 650m se symetrickými klotoidickými 

přechodnicemi délky L = 132m. Dále trasa pokračuje v přímé délky 324,17m. Zde trasa 

obchází zleva trafostanici, kříţí elekrické vedení a prochází jiţně od městské části Větrov. 

Následuje levostranný sloţený oblouk o poloměru R = 2200m resp. 1100m s krajní 

přechodnicí délky L = 318 m a s mezilehlou přechodnicí délky L = 66 m. Následuje zvratná 

přechodnice délky L = 170m resp. 318m a následuje pravostranný oblouk o poloměru 

R = 2200m s krajní přechodnicí délky L = 318m.. V těchto místech trasa kříţí silnici II/290, 

ţelezniční trať č. 037 a údolí řeky Smědé, které překonává mostem délky 350m a dále pak 

kříţí silnici III/2903. Následuje přímá délky 120,46m, na kterou navazuje levostranný oblouk 

o poloměru R = 600m se symetrickými klotoidickými přechodnicemi délky L = 128m, kterým 

trasa z východu obchází Supí Vrch a lokální biocentrum LBC 1408. Následuje přímá délky 

738,51m, kterou trasa kříţí dvě místní komunikace a silnici II/291. Dále trasa pokračuje 

pravostranným obloukem o poloměru R = 1500m se symetrickými klotoidickými 

přechodnicemi délky L = 210m. Tímto obloukem se trasa napojuje na távající silnici I/13 

a přitom křiţuje ţelezniční trať č. 039 a údolí řeky Řasnice a obě tyto překáţky překonává 

mostem délky 125m. 

 

Varianty se vzájemně kříţí východně od městské části Větrov. V tomto místě je moţné 

je vzájemně kombinovat. 

 

 Vedení variant umoţní vzájemně propojit území, rozdělené údolím řeky Smědá 

a podél ní vedoucí ţelezniční tratí, navrţením křiţovatek se silnicí II/290 před údolím a silnicí 

III/293 za údolím. 

 

 Obchvat je navrţen tak, aby k demolicím stávajících objektů docházelo v co nejmenší 

moţné míře. 



 20 

Příčné uspořádání 

- dva jízdní pruhy šířky 2 x 3,50m 

- vnější vodící prouţek šířky 0,25m 

- zpevněná krajnice šířky 1,50m 

- základní šířka nezpevněné krajnice je 0,75m, v případě osazení svodidel na vysokých 

násypech a v místech pevných překáţek je šířka 1,50m   

 

Pruh pro odbočení vlevo je navrţen u všech křiţovatek. Délky těchto pruhů jsou 

navrţeny dle ČSN 73 6102 Projektování křiţovatek na pozemních komunikacích [3]. 

 

Příčný sklon ve směrových obloucích je navrţen jednostranný, dostředný v závislosti 

na poloměru oblouku a směrodatné rychlosti. Klopení bude splňovat ČSN 73 6101 

Projektování silnic a dálnic [2]. 

Tab. 7 – Základní výměry 

Trasa Výkop 

[m
3
] 

Násyp 

[m
3
] 

Plocha vozovky * 

[m
2
] 

Varianta 1 328 320 306 550 97 450 

Varianta 2 211 610 431 555 79 180 

*Z celkové plochy vozovky obchvatu (včetně větví křiţovatek) jsou odečteny mosty 

Obecné zásady návrhu odvodnění 

Trasa obou variant obchvatu silnice I/13 prochází ochranným pásmem vodních zdrojů 

2a v povodí Řasnice. Řešené varianty obchvatu I/13 leţí částečně v chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jizerské hory [1]. 

 

Systém odvodnění bude  zásadně ovlivněn závěry z výsledků dokumentace EIA, dále 

posouzením vlivů zvýšených odtoků na okolní vodoteče a moţnostmi vypouštění vody ze 

silničního tělesa. Příkopy, do nichţ bude voda odváděna, bude třeba s ohledem na mnoţství 

odváděné vody upravit a případně téţ zpevnit. Rozsah těchto úprav bude upřesněn v dalších 

projektových stupních dokumentace [1]. 
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Studie zatím předpokládá, ţe ve zmíněných úsecích bude nutné sráţkovou vodu 

z vozovek zachycovat ţlábky na okrajích vozovky (podélnými rigoly či obrubníkem) 

a odvádět ji do uličních vpustí a dále do trubní kanalizace. Moţnou variantou tohoto řešení je 

svedení sráţkové vody z vozovek do těsněných podélných příkopů, které se, pokud jejich 

kapacita nebude dostatečná, rovněţ vyústí prostřednictvím horských vpustí a lapačů 

splavenin do trubní kanalizace [1]. 

 

V kaţdém případě je moţno zachycenou vodu, ať jiţ z příkopů či z kanalizace, 

vypouštět do recipientů aţ po průtoku havarijním záchytným zařízením – dešťovou usazovací 

nádrţí (DUN), případně jiným dostatečně účinným zařízením, kde dojde k vystoupání 

případných ropných látek k hladině a k jejich zachycení na norné stěně. Pro dočištění 

po případné havárii by měla být moţnost zařadit na odtok z DUN do recipientů ještě filtrační 

člen s náplní např. fibroilu. Dále by bylo vhodné pro případ větší či později zjištěné havárie 

vybudovat na korytě recipientů pevný profil s moţností osazení norné stěny [1]. 

 

 Nicméně obecně platí, ţe v rámci zpracování přípravných dokumentací 

a dokumentace EIA (organizace, posuzující vlivy na ţivotní prostředí) bude třeba zpracovat 

posouzení pro vypouštěné vody hlavně z hlediska moţného ovlivnění kvality vody v tocích 

a posouzení průtokových poměrů. Kvalitativní ovlivnění lze očekávat při zimní údrţbě 

silnice posypem chemických rozmrazovacích prostředků. Je však pravděpodobné, ţe při 

pouţití moderních způsobů aplikace posypu bude moţno sniţovat jejich dávky. 

V budoucnosti se předpokládá pouţívání nových posypových látek, s menším dopadem na 

ţivotní prostředí [1]. 

 

Řešená trasa je odvodněna do několika přilehlých vodotečí, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím bočních přítoků. Jedná se o tyto vodoteče: 

 Varianta 1 

Bezejmenná vodoteč staničení 0,468; 0,586; 0,936; 1,300; 1,615 km (přítoky 

Olešky) 

Oleška    staničení 2,133 km 

Bezejmenná vodoteč  staničení 3,625 km 

Bezejmenná vodoteč  staničení 4,452 km 
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Smědá    staničení 4,787 km 

Řasnice   staničení 7,548 a 7,571 km 

Varianta 2 

Smědá    staničení 3,323 km 

Řasnice   staničení 6,130 a 6,197 km 

Odvodnění bude řešeno příčným a podélným sklonem komunikace, které jsou 

navrţeny podle ČSN 73 6101. Dále odvodněno do příkopů, či v zářezech navíc odvodněno 

pomocí drenáţí, které jsou zaústěny do křiţujících vodotečí [1]. 

 

Obecně lze k odvodnění ve všech variantách říci, ţe některé úseky drenáţí v zářezech 

by bylo moţno nahradit silničními příkopy, pokud se jejich kapacita zvýší prohloubením – to 

ovšem bude mít za následek rozšíření zářezového tělesa [1]. 

Bezpečnostní opatření, dopravní značení, dopravní opatření během 
výstavby 

Bezpečnost provozu na nově navrţené silnici I/13 je zajištěna celkovým prostorovým 

řešením. Komunikace bude vybavena řadou bezpečnostních prvků: svodidly, směrovými 

sloupky apod. [1]. 

 

Silnice bude také vybavena systémem vodorovného a svislého dopravního značení. 

Vegetační úpravy 

 Těleso silnice I/13 i všech ostatních přeloţek silnic a polních cest bude 

ohumusováno a zatravněno. Pro lepší začlenění do krajiny budou provedeny vegetační úpravy 

svahů silničního tělesa [1]. 

 

6.2. Křižovatky 

V řešeném úseku je navrţeno 5 křiţovatek propojující stávající silniční síť. Jejich 

rozmístění vychází ze stávající konfigurace terénu a ve studii bylo optimalizováno tak, aby 

jejich rozmístění zajistilo dostatečnou dopravní dostupnost území i v době záplav (kdy jsou 

obě části města Frýdlantu odříznuty řekou Smědou) [1]. 
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V trase obchvatu jsou navrţeny tyto křiţovatky pro obě varianty: 

Tab. 8 – Tabulka křiţovatek – Varianta 1 

Staničení 

[km] 

Křižující silnice 

 

Tvar 

křižovatky 
Poznámka 

0,700 stávající I/13 
úrovňová 

styková 
Napojení Frýdlantu (od Liberce) 

4,520 II/290 
mimoúrovňová 

jednovětvová 
Napojení Raspenavy 

5,330 
III/2903 

Zámecká 

úrovňová 

styková 
Napojení ul. Zámecké a III/2903 

6,670 II/291 
úrovňová 

průsečná 
Napojení Jindřichovic pod Smrkem 

7,675 stávající I/13 
úrovňová 

styková 
Napojení Frýdlantu (od Polska) 

 

 

Tab. 9 – Tabulka křiţovatek – Varianta 2 

Staničení 

[km] 

Křižující silnice 

 

Tvar 

křižovatky 
Poznámka 

0,640 stávající I/13 
úrovňová 

styková 
Napojení Frýdlantu (od Liberce) 

2,970 II/290 
mimoúrovňová 

jednovětvová 
Napojení Raspenavy 

3,753 
III/2903 

Zámecká 

úrovňová 

průsečná 
Napojení ul. Zámecké a III/2903 

5,286 II/291 
úrovňová 

průsečná 
Napojení Jindřichovic pod Smrkem 

6,280 stávající I/13 
úrovňová 

styková 
Napojení Frýdlantu (od Polska) 

 

Všechny křiţovatky na I/13 jsou z důvodu bezpečnosti provozu opatřeny pruhy pro odbočení 

vlevo. 

Pozn.  

Stávající silnice III/2911 do Krásného Lesa bude přerušena. Spojení Frýdlantu a obcí 

Krásný Les a Dolní Řasnice bude zajištěno přes stávající silnice II/291 a III/2912. Ostatní 

komunikace jsou mimoúrovňově vykříţeny [1]. 

 

6.3. Mosty a opěrné zdi 

Mostní objekty v této studii nebyly podrobně řešeny. Rozmístění a délky mostů jsou 

pouze orientační. K upřesnění délek a typu přemostění dojde v následujícím stupni PD. 
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6.4. Obslužná zařízení 

Nejsou ve studii navrţena. 

 

6.5. Vybavení území 

Při vedení trasy obchvatu silnice I/13 dochází ke kříţení se stávajícími komunikacemi, 

které se musí přeloţit. Přeloţky silnic jsou navrţeny v min. délkách a v kategoriích 

v závislosti na významu komunikace a intenzitě dopravy [1]. 

Vyvolané přeložky a úpravy komunikací 

Varianta 1 

Napojení stávající I/13 do Frýdlantu v km 0,700 

Stávající silnice v kategorii S 9,5/70 bude směrově a výškově upravena v kategorii 

S 9,5 tak, aby mohla být bezpečně napojena na plánovaný obchvat. Úhel napojení bude 

upraven na 90°. Délka přeloţky je 0,175 km. 

Přeložka silnice III/2902 v km 4,060 

Stávající silnice do Větrova-Zátiší bude směrově a výškově upravena v kategorii 

S 6,5. 

Přes silnici I/13 bude převedena novým mostním objektem. 

Napojení silnice II/290 v km 4,520 

Stávající silnice II/290 do Raspenavy bude směrově upravena z důvodu snadnějšího 

napojení větve křiţovatky. Výškové vedení bude zachováno stávající. Silnice I/13 bude 

přes ní převedena novým mostním objektem.  

Přeložka III/2903 v km 5,512 

Stávající silnice III/2903 bude směrově a výškově upravena z důvodu 

mimoúrovňového vykříţení s trasou silnice I/13. Napojení přeloţky na silnici I/13 bude 

provedeno rampou. Délka přeloţky je 0,700 km. 

Přeložka účelové komunikace v km 5,651 

Stávající komunikace bude směrově a výškově upravena z důvodu zlepšení úhlu 

kříţení a moţného překonání silnice I/13. Délka přeloţky je 0,250 km. 
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Účelová komunikace v km 6,327 

Stávající komunikace bude ponechána bez úprav. Silnice I/13 přes ní bude převedena 

novým mostním objektem. 

Přeložka silnice II/291 v km 6,670 

Stávající silnice II/291 do Nového Města pod Smrkem bude upravena v kategorii 

S 7,5. Silnici I/13bude křiţovat úrovňovou průsečnou křiţovatkou. Přeloţka bude napojena na 

stavbu Přeloţka silnice II/291 (Novoměstská). Délka přeloţky je 0,275 km. 

Silnice III/2911 v km 7,110 

Stávající silnice III. třídy bude zrušena. Spojení Frýdlantu s obcí Krásný Les a Dolní 

Řasnice bude zajištěno přes stávající silnice II/291 a III/2912. 

Napojení stávající I/13 do Frýdlantu v km 7,675 

Stávající silnice bude směrově a výškově upravena v kategorii S 9,5 tak, aby mohla 

být bezpečně napojena na plánovaný obchvat. Napojení bude realizováno úrovňovou 

stykovou křiţovatkou, úhel napojení bude upraven na 90°. Délka přeloţky je 0,260 km. 

 

Varianta 2 

Napojení stávající silnice I/13 do Frýdlantu v km 0,640 

Stávající silnice bude směrově a výškově upravena v kategorii S 9,5 tak aby mohla být 

bezpečně napojena na plánovaný obchvat. Délka přeloţky je 0,460 km. 

Přeložka silnice III/2901 v km 0,730 (napojení Větrova) 

Stávající komunikace do Větrova bude směrově a výškově upravena v kategorii S 7,5 

a napojena úrovňovou stykovou křiţovatkou na napojení obchvatu na stávající I/13. Délka 

přeloţky je 0,240 km. 

Přeložka silnice III/2902 v km 2,748 

Stávající silnice do Větrova – Zátiší bude směrově a výškově upravena v kategorii 

S 6,5. Přes silnici I/13 bude převedena novým mostním objektem. Délka přeloţky 

je 0,220 km. 
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Stávající silnice II/290 v km 3,097 

Stávající silnice II/290 do Raspenavy bude směrově a výškově ponechána. Silnice I/13 

bude přeš ní převedena novým mostním objektem. 

Přeložka silnice III/2903 v km 3,753 

Stávající silnice (Zámecká ulice) v kategorii S 7,5 bude výškově upravena. Silnici I/13 

bude křiţovat úrovňovou průsečnou křiţovatkou. Délka přeloţky je 0,264 km. 

Účelové komunikace v km 5,015 

Jedna účelová komunikace bude ponechána ve stávajícím stavu a druhá bude 

přerušena silnicí I/13. Přerušená komunikace bude napojena na stávající komunikaci 

přeloţkou v kategorii S 6,5, která povede podél lesního porostu. Délka přeloţky bude 

0,100 km. 

Přeložka silnice II/291 v km 5,286 

Stávající silnice II/291 do Nového Města pod Smrkem bude směrově a výškově 

upravena v kategorii S 7,5. Silnici I/13 bude křiţovat úrovňovou průsečnou křiţovatkou. 

Délka přeloţky je 0,395 km. 

Silnice III/2911 v km 5,724 

Stávající silnice III. třídy bude zrušena. Spojení Frýdlantu s obcí Krásný Les a Dolní 

Řasnice bude zajištěno přes stávající silnice II/291 a III/2912. 

Napojení stávající I/13 do Frýdlantu v km 6,280 

 Stávající silnice bude směrově a výškově upravena v kategorii S 9,5 tak, aby mohla 

být bezpečně napojena na plánovaný obchvat. Napojení bude realizováno úrovňovou 

stykovou křiţovatkou, úhel napojení bude upraven na 90°. Délka přeloţky je 0,145 km. 

Přeložky vodotečí a otevřené odpady 

Stávající vodoteče, kříţené jednotlivými variantami, budou upraveny a přeloţeny 

v nejnutnějších délkách tak, jak to vyţaduje řešení u mostních objektů – tj. pouze v takovém 

rozsahu, aby je bylo moţno bez problémů se na tyto objekty napojit. U těchto vodotečí bude 

zachován stávající způsob opevnění koryt i jejich stávající dimenze. 
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V rámci předpokládaného vyúsťování dešťových vod z tělesa silnice příp. z dešťové 

kanalizace bude třeba upravit a zpevnit drobné vodoteče a otevřené odpady, případně téţ tyto 

odpady prodlouţit, aby zasahovaly aţ k tělesu silnice. 

Úpravy polních meliorací 

V úsecích, kde trasa silnice prochází územím se stávajícími polními melioracemi, 

se předpokládá jejich úprava tak, aby i po výstavbě silnice zůstal zachován jejich drenáţní 

efekt. Z tohoto důvodu se uvaţuje u dotčených polních pozemků s drenáţemi poloţení 

nových hlavníků v souběhu s trasou komunikace; tyto hlavníky nově podchytí přerušené 

části stávajících melioračních systémů a zajistí jejich další funkčnost. Vyústění takto 

opravených drenáţí bude řešeno do přilehlých vodotečí, případně do příkopů silničního 

tělesa[1]. 

Přeložky inženýrských sítí 

V obou variantách bude Stavbou obchvatu silnice I/13 vyvolána potřeba realizace 

úprav a přeloţek stávajících inţenýrských sítí[1]. 

 

V rámci studie nebyly stávající podzemní inţenýrské sítě zjišťovány – bude zajištěno 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

Zásahy do železničních tratí 

Stavbu I/13 - Obchvat Frýdlant křiţují stávající ţelezniční tratě. Všechny varianty 

počítají se zachováním stávajících ţelezničních tratí a jsou navrţeny tak, ţe nezasahují do 

průjezdného profilu stávajících ţelezničních tratí [1]. 

 

Trasy obchvatu křiţují následující ţelezniční tratě číslo: 

- 037 Liberec-Frýdlant v Čechách – Černousy v km 4,740 var 1 (3,205 var 2) 

- 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem v km 7,715 var 1  (6,130 var 2) 

 

Trasa obchvatu silnice I/13 v obou variantách přechází stávající ţelezniční tratě 

mostními objekty bez zásahu do průjezdného profilu dráhy. 
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Zásahy do ochranných pásem 

Trasa prochází mnoha ochrannými pásmy inţenýrských a dopravních sítí. Jejich 

ochranná pásma jsou následující: 

Dopravní sítě 

silnice, místní komunikace I.tř. 50 m od osy vozovky nebo 

přilehlého jízdního pruhu 

silnice, místní komunikace II. a III.tř.   15 m od osy vozovky 

dráhy celostátní a regionální (do 160km/hod)  60 m od osy krajní koleje 

Inženýrské sítě 

vodovodní řady a kanalizační stoky do Ø 500 mm   1,5 m od vnějšího líce stěny 

vodovodní řady a kanalizační stoky nad Ø 500 mm  2,5 m od vnějšího líce stěny 

nadzemní vedení nad 400kV      30 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení nad 220 kV do 400 kV    20 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení nad 110 kV do 220 kV    15 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení nad 35kV do 110 kV včetně   12 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení do 35 kV (22 kV)     10 (7) m od krajního vodiče 

venkovní vedení do 1 kV      bez ochranného pásma 

podzemní kabelová elektrická vedení do 110kV včetně 1 m na obě strany od kraj. kabelu 

podzemní kabelová elektrická vedení nad 110kV 3 m na obě strany od kraj. kabelu 

podzemní slaboproudá (sdělovací) kabelová vedení  1,5m na obě strany od kraj.kabelu 

ostatní plynovody (VTL, NTL a STL mimo obce)  4 m na obě strany od půdorysu 

NTL a STL plynovod v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu 

  

6.6. Realizace stavby 

S realizací úseku, který je předmětem této studie se dle podkladů ŘSD ČR zcela jistě 

nepočítá před rokem 2015. Zatím se počítá s realizací aţ po roce 2025. Tento termín, se ale 

bude dále upřesňovat [1]. 

 

Při realizaci bude třeba řešit řadu technických problémů, jak je to obvyklé 

u podobných liniových staveb. Stavba obchvatu silnice I/13 si vyţádá realizaci velkého 

mnoţství podmiňujících a doprovodných objektů, přeloţek komunikací, stavbu mostních 
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objektů, řešení odvodnění atd. Kromě toho lze předpokládat problémy geotechnického 

charakteru (bilance a vyuţitelnost vytěţených zemin, sanace podloţí apod.) [1]. 

 

Je třeba počítat se zajištěním dopravy na stávající I/13 i ostatní silniční síti po celou 

dobu výstavby, coţ bude mít vliv na provádění stavby. Zajištění dopravy bude realizováno 

dopravními opatřeními na stávající silniční síti [1]. 

 

7. Hodnocení trasy 
 

7.1. Vedení trasy, technické parametry a dopravní hlediska 

Silnice I/13 – Obchvat Frýdlantu v Čechách byl zpracován ve 2 základních variantách 

vedení trasy. Jednotlivé trasy jsou dlouhé 6,800 km resp. 8,130 km. Rozdíl v délkách je dán 

rozdílným počátkem tras. Obě varianty jdou v oblasti kolem Větrova kombinovat. Vezme-li 

se v úvahu společný počátek tras, byla by délka obou variant přibliţně stejná. 

 

Technické parametry obou variant obchvatu plně odpovídají poţadované kategorii 

silnice S 11,5/70. Směrové a výškové parametry jsou dle ČSN 73 6101 upraveny na 

směrodatnou rychlost 90 km/hod. Minimální poloměr oblouku je navrţen R = 550 m. 

 

V řešeném úseku je navrţeno 5 křiţovatek napojující stávající silniční síť. Jejich 

rozmístění vychází ze stávající konfigurace terénu a bylo ve studii optimalizováno tak, 

aby jejich rozmístění zajistilo dostatečnou dopravní dostupnost území i v době záplav (kdy 

jsou obě části města Frýdlantu odříznuty říčkou Smědou). Není tedy dodrţena 

min. vzdálenost křiţovatek dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 

 

Vzhledem ke směrovému a výškovému řešení je z dopravního hlediska vhodnější 

varianta č. 1. 

 

7.2. Životní prostředí 

Z hlediska vlivu na velkoplošných a maloplošných chráněných oblastí, lokalit systému 

Natura 2000, prvků ÚSES a VKP lze povaţovat obě varianty za srovnatelné. 
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V dalších stupních PD a při realizaci záměru je nutno postupovat dle poţadavků 

vodoprávního úřadu protoţe předmětné území je hydrologicky velmi významné a je začleněné 

do CHOPAV - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Jizerské hory. Stavba také 

zasahuje do 2a stupně PHO v povodí Řasnice. 

 

Při realizaci stavby musí být brán zvláštní zřetel na to, ţe se jedná o vodohospodářsky 

přísně chráněnou oblast – CHOPAV Jizerské hory, kde jsou zakotveny mimořádně přísné 

poţadavky zejména na eliminaci kontaminace ropnými látkami. Celý reţim přípravy 

a realizace musí respektovat všechna potřebná opatření k ochraně PHO vodních zdrojů 

v prostoru stavby – se zvláštním zřetelem na ochranu akumulace zdrojů pitné vody [1]. 

 

7.3. Ekonomické hledisko a problematika provádění stavby 

Ocenění staveb je na základě poţadavku objednatele zpracováno pomocí "Cenových 

normativů MD ČR" v CÚ 2010. Výpočty cen jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 10 – Tabulka odhadu stavebních nákladů – Varianta 1 [4] 
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Tab. 11 – Tabulka odhadu stavebních nákladů – Varianta 2 [4] 

 
 

Z předcházejících tabulek je zřejmé, ţe celková cena stavby I/13 Obchvat města 

Frýdlant v Čechách se pohybuje v rozmezí 949 – 1 298 mil. Kč bez rezervy a DPH 

v závislosti na vybrané variantě. Z ekonomického hlediska vychází lépe varianta 2, která je 

levnější neţ delší varianta 1. 

 

Na základě provedené rešerše inţenýrsko-geologických poměrů lze konstatovat, ţe 

obě navrhované varianty obchvatu města Frýdlant jsou vhodné z převáţné části pro vedení 

liniové stavby [1]. 

 

Povrch území je z převáţné části pokryt glacifluviálními písčitými a štěrkovitými 

zeminami a deluviálními štěrkovitými hlínami. Oba tyto typy zemin poskytují podmínečně 

vhodné podloţí a jsou i podmínečně vhodnou surovinou pro výstavbu násypových těles. 

Technologické ukazatele jejich pouţitelnosti je však nutno ověřit příslušnými laboratorními 

a polními zkouškami [1]. 

 

Obě varianty obchvatu překonávají údolní nivy potoků Oleška a Řásnice. Kromě 

toho se v počátečním úseku varianty 1 vyskytuje ještě několik drobných bezejmenných 
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vodotečí. V těchto místech se dá očekávat výskyt málo únosných aluviálních zemin a mělce 

uloţené podzemní vody, které bude nutno z podloţí odstranit, resp. odvést pomocí drenáţí. 

 

Erozivní údolí řeky Smědé je u obou variant překonáváno mostním objektem. Tento 

mostní objekt bude geotechnicky sloţitou stavbu a jeho základové poměry bude nutné 

v dalších stupních projektové dokumentace dopřesnit. 

 

Úroveň geologické prozkoumanosti v uţším zájmovém území navrhovaných tras je 

na velice nízké úrovni. Pro další etapy projektování bude nutné provést odpovídající 

geotechnický průzkum ve smyslu ustanovení TP-76 Technické podmínky – Geotechnický 

průzkum pro pozemní komunikace (Ministerstvo dopravy ČR, 2009). Kromě plošného 

průzkumu trasy obvyklými metodami je třeba soustředit se na geotechnicky sloţité násypové, 

zářezové a stavební objekty tak, jak jsou vyjmenovány v textu [1]. 

 

V dalších stupních dokumentace budou řešeny obdobné problémy jako u převáţné 

většiny silničních staveb (zakládání mostů, případné zabezpečení stability svahů zářezů, 

sanace pod násypy v nivách, apod.). Výstavbu obou variant bude také komplikovat nutnost 

zachování „průjezdnosti“ stávající silniční sítě a přeloţení stávajících inţenýrských sítí. 

 

8. Závěr a doporučení 

Úkolem bakalářské práce bylo nalézt trasy výhledového vedení obchvatu silnice I/13 

v okolí města Frýdlant v Čechách mimo centrum města, zátopová území a dále prověření 

technické proveditelnosti nalezených variant. Je moţné konstatovat, ţe se studií podařilo 

vyhledat 2 varianty řešení, které vyhovují všem náročným dopravním poţadavkům a zároveň 

mohou být přijatelné pro dotčené obce a přitom vyhoví i z hledisek ostatních orgánů 

a organizací.  Navrţená variantní vedení trasy obchvatu umoţňují, kromě odvedení tranzitní 

dopravy, také vzájemně propojit oddělená území města Frýdlant v Čechách (údolím řeky 

Smědá). Také umoţní výrazné zlepšení fungování integrovaného záchranného systému 

v době ţivelných katastrof (zejména povodní), kdy je stávající silnice I/13 mimo provoz. 
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