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1. Identifikační údaje 

1.1. Stavba 

Název stavby: Severovýchodní obchvat města Benešov 

Místo stavby: Benešov, okres Benešov, Středočeský kraj 

Katastrální území: Benešov u Prahy, 

Druh stavby: Novostavba 

1.2. Zhotovitel studie 

Zhotovitel: Jakub Čejka 

Stupeň projektové dokumentace: Studie (ST) 

2. Použité podklady 

Mapové a geodetické podklady 

- základní mapa ČR měř. 1:10 000 (CUZK) 

- základní mapa ČR 1:50 000 (CUZK) 

- ortofotomapa (CUZK) 

- územní plán města Benešov 

- polohopisné a výškopisné zaměření 

- katastrální mapa v digitální podobě 

- údaje o stávajících inženýrských sítích 

Dopravně inženýrské podklady 

- výsledky sčítání dopravy z r. 2016 

- dopravně inženýrské hodnocení záměru výstavby silnice II/112 (Severovýchodní 

obchvat Benešova) včetně směrového průzkumu 

3. Zdůvodnění studie 

3.1. Účel a cíle studie 

 Účelem této studie je návrh směrového a výškového vedení severovýchodního 

obchvatu (dále jen SVO) města Benešov. Vedení trasy je podmíněno koridorem 

vycházejícím z platného územního plánu. Spolu s tím bude nutné vyřešit napojení na 

současnou silniční síť a zároveň si stavba vyžádá i nezbytné přeložky stávajících 

inženýrských sítí.  SVO je přeložkou silnice II/112, jež v současné době prochází 
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centrální části města Benešov. Cílem realizace SVO je vytvoření tangenciálního 

převedení tranzitní dopravy ve směru Praha (silnice I/3) – Vlašim (silnice II/112).   

3.2. Potřebnost a naléhavost stavby 

Současný dopravní stav města Benešov již nevyhovuje současným intenzitám dopravy. 

Silnice I/3 je přetížena z důvodu nevyhovujícího šířkového uspořádání a dříve i díky 

nevyhovujícímu tvaru a stavu křižovatky Červené Vršky. Dříve průsečná křižovatka, je 

v současné době již řešena jako turbookružní a současně je připravováno i zkapacitnění 

silnice I/3 v úseku mezi křižovatkami Červené Vršky a U Topolu, včetně rekonstrukce 

přilehlých křižovatek. Touto stavbou dojde ke sjednocení celého tahu silnice I/3 od 

dálnice D1 až po město Bystřice a současně se očekává i zvýšení bezpečnosti provozu 

podél města Benešov. Další stavbou, která by v budoucnu měla ulehčit dopravě na silnici 

I/3 a tím i celé oblasti Benešova, je realizace dálnice D3, včetně dálničního přivaděče. 

Současně se zkapacitněním silnice I/3 je potřeba vyřešit i vedení tranzitní dopravy 

směrem na Vlašim (II/112). Ta nyní negativně ovlivňuje dopravní situaci v centrální části 

Benešova. S dokončením SVO a výše zmíněnými stavbami se tak vytvoří komplexní 

řešení současného nevyhovujícího dopravního stavu. I v případě, že bude SVO 

dokončen před realizací D3 a jejího přivaděče, bude SVO přínosem pro město Benešov. 

Kromě dopravního významu, bude mít tato stavba pozitivní vliv pro další rozvoj 

Benešova. V souladu s platným územním plánem, by měli vzniknout nové rozvojové 

oblasti v blízkosti samotného SVO. 

Obrázek 1 Situace širších vztahů 
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4. Stanovení zájmové oblasti 

4.1. Začátek a konec stavby 

Zájmová oblast je vymezena koridorem vycházejícím z platného územního plánu. 

Začátek stavby je umístěn do oblasti okružní křižovatky v km 0,33683, která je 

uvažována jako realizovaná ještě před výstavbou samotného obchvatu. SVO pokračuje 

východně a v km 0,9 prochází nejblíže městu Benešov z celé trasy.  Dále přechází 

železniční transitní koridor v km 1,69339 pomocí mostního objektu. Obchvat se poté 

stáčí k jihovýchodu a v km 2,09810 je navržena okružní křižovatka s poloměrem R = 

40  m kde se napojuje silnice II/110. V km 2,31500 překlenuje SVO mostním objektem 

údolí Benešovského potoka a zároveň i silnici II/110. Trasa dále prochází bývalý 

vojenský prostor a obchází z východu Šibeniční vrch. V km 4,25043 bude zřízena 

styková křižovatka se silnicí III/1104, která pokračuje k Dlouhému Poli. Na konci úseku 

v km 4,58634 se SVO napojuje okružní křižovatkou R = 40  m na stávající silnici II/112, 

která pokračuje směrem na Vlašim. 

4.2. Vymezení území pro návrh reálných variant 

Vymezené území je dáno koridorem vycházejícím z platného územního plánu. Územní 

plán zahrnuje i nutné přeložky a úpravy pozemních komunikací křížících trasu SVO. 

Koridor prochází pahorkovitým územím a z většiny je veden nezastavěným územím se 

zemědělskou nebo smíšenou funkcí. Celý koridor je v katastrálním území Benešov u 

Prahy.  

Obrázek 2 – Zákres do územního plánu 
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4.3. Průchodné koridory (členitost území, zástavba, problémová 

území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny, chráněné 

oblasti, základní vybavenost území apod.) 

Vymezený koridor pro stavbu SVO města Benešov vychází z platného územního plánu. 

Do km cca 2,1 tvoří většinu území plochy zemědělské produkce. Dále pak prochází 

bývalým vojenským prostorem, který je v územním plánu značen jako plochy smíšené 

nezastavěného území s převážně zemědělskou, lesnickou a urbanizovatelnou funkcí. 

Nejblíže k zástavbě je koridor v oblasti km 0,9 kde kříží ulici K Tužinkám, kde jsou 

převážně zahrádky s rekreačními objekty. A obdobně pak v oblasti Na Sekyrkách v km 

cca 2,1. V km 2,315 přechází mostním objektem SVO údolí Benešovského potoka, který 

se nachází v km 2,25612. Jde o jediné místo, kde trasa obchvatu kříží lokální biokoridor, 

který vede podél Benešovského potoka. V místě průchodu nad biokoridorem je výška 

spodní hrany nosné konstrukce od stávajícího terénu cca 10 m. Trasa SVO neprochází 

žádným problémovým územím z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny a ani žádnou 

chráněnou oblastí. 

5. Výchozí údaje pro návrh variant  

5.1. Kategorie, třída, návrhová kategorie, funkční skupina a typ 

příčného uspořádání PK 

Trasa obchvatu je řešena jako dvoupruhová silnice směrově nerozdělená, s šířkou 

jízdního pruhu 3,5 m. Komunikace je navržena v km 0,33683 – 4,58634 jako S 9,5/70 a 

označena bude jako komunikace II. třídy s číslem 112. V úseku 4,25043 až 4,58634, 

bude snížena rychlost na 60 km/h, návrhová kategorie bude tedy S 9,5/60 a to z důvodu 

menších poloměrů směrových oblouků daných nutností dodržet hranice koridoru 

územního plánu. Základní příčný sklon vozovky je 2,5 % střechovitý a v obloucích jsou 

navrženy dostředné sklony dle ČSN 73 6101. V místě stykové křižovatky v km 4,25043 

je navržen přídatný jízdní pruh pro odbočení vlevo o šířce 3,25 m. 
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Obrázek 3 Vzorový příčný řez v přímé 

 

5.2. Charakteristiky souvisejících a dotčených PK 

Výstavba SVO města Benešov vytváří tangenciální převedení dopravy ve směru Praha 

(I/3) – Vlašim (II/112). Po realizaci D3 bude tvořit důležité dopravní spojení mezi 

dálnicemi D1 a D3. V současné době vede silnice II/112 centrální částí obce a obchvat 

tak převede intenzity dopravy z centrální části města Benešov, což je žádoucí.  V km 

0,88431 kříží SVO místní účelovou komunikaci MO2k 7/30, která bude převedena nad 

obchvatem mostním objektem. V km 2,09810 je nutné napojit stávající účelovou 

komunikaci vedoucí k zahrádkám Na Sekyrkách. V tomto místě bude napojena i 

spojovací větev se silnicí II/110, která tak propojí SVO s touto komunikací. Obě tato 

napojení jsou řešena jednopruhovou okružní křižovatkou v km 2,09810.  Spojovací větev 

se silnicí II/112 bude navržena jako S 9,5/70. V km 4,25043 se SVO kříží se silnicí 

III/1104. Zde bude zřízena úrovňová styková křižovatka a napojení III/1104 bude řešeno 

jako S 6,5/50. Na konci úseku bude napojení na stávající II/112 navrženo jako 

jednopruhová okružní křižovatka a část úseku II/112 bude z důvodu umístění této 

křižovatky rekonstruována a provedena jako S 9,5/50. 

5.3. Charakteristiky dotčených drah 

Stavba zasahuje do ochranného pásma železničního koridoru Praha - Benešov. 

Železniční trať je v tomto úseku dvojkolejná, elektrifikovaná, v levotočivém oblouku ve 

směru staničení a je v zářezu. Trasa SVO je v tomto úseku vedena po mostním objektu. 

Niveleta mostu je navržena s ohledem na dodržení minimální podjezdné výšky 7 m nad 

temenem kolejnice. Technologie výstavby nosné konstrukce mostu bude muset být 

zvolena tak, aby se urychlila doba výstavby a omezila se délka výluk na železniční trati 

spojených s výstavbou obchvatu.  

Během stavby SVO bude potřeba provést nutná opatření pro ochranu a případné 

přeložení slaboproudých kabelů a drážních zabezpečovacích kabelů, které procházejí 
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podél železničního koridoru. Dále pak v místě kde je veden obchvat nad údolím 

Benešovského potoka dochází ke střetu s vedením VVN 110kV sloužícího k napojení 

měnírny u nádraží Benešov, která napájí trakční vedení. Přeložka vedení VVN je nutná 

jak kvůli samotné výstavbě mostního objektu přes Benešovské údolí, tak i z hlediska 

nedostatečné podjízdné výšky pod tímto vedením. 

5.4. Požadavky na křižovatky a obslužná zařízení 

Součástí návrhu SVO je i řešení napojení na stávající silniční síť. To je provedeno 

celkem 4 úrovňovými křižovatkami. V km 2,09810 je navržena jednopruhová okružní 

křižovatka s průměrem D=40 m, s šířkou jízdního pruhu na okružním pásu 5,1 m a 

šířkami vjezdů a výjezdů 5,0 m. Ta řeší připojení spojovací větve se silnicí II/110 a 

zároveň napojení oblasti zahrádek Na Sekyrkách. Připojení samotné spojovací větve na 

silnici II/110 je řešeno jednopruhovou okružní křižovatkou s poloměrem R=36 m, šířkou 

jízdního pruhu na okružním pásu 5,4 m a šířkami vjezdů a výjezdů 4,5 m. 

Křížení přeložky silnice III/1104 s SVO je navrženo jako úrovňová styková křižovatka 

s poloměry větví R = 35 m. Návrh počítá s přídatným pruhem pro odbočení vlevo na SVO 

ve směru na Vlašim.  

Na konci úseku, v místě napojení SVO na stávající silnici II/112, je navržena 

jednopruhová okružní křižovatka s poloměrem R=40 m, šířkou jízdního pruhu na 

okružním pásu 5,1 m a vjezdovými a výjezdovými větvemi šířky 5,0 m.  

5.5. Dopravně inženýrské údaje 

Dopravně inženýrské údaje byly stanoveny dle dopravně inženýrské hodnocení záměru 

výstavby sil. II/112 (obchvat Benešova) včetně směrového průzkumu. Dopravní model 

počítá se vznikem nových rozvojových oblastí převážně s komerčním využitím, které 

mají vzniknout v souvislosti s realizací MÚK Červené vršky a výstavbou samotného 

obchvatu. 

Předpokládá se, že SVO by měl odvést tranzitní dopravu z centrální části města. 

Zároveň jeho trasa vytváří potencionální možnost nových dopravních vztahů z oblasti 

Vlašimi směrem na Prahu. Z dopravního modelu tak vychází výhledové intenzity pro 

samotný návrh SVO. 
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6. Charateristiky území 

6.1. Členitost území 

Reliéf je z hlediska regionálního členění součástí okrsku Konopišťská pahorkatina v 

rámci podcelku Dobříšská pahorkatina a celku Benešovská pahorkatina. Konopišťská 

pahorkatina je členitou pahorkatinou s rozčleněným erozně denudačním reliéfem se 

strukturními hřbety, s hluboce zaříznutými údolími Sázavy a přítoků. Reliéf má 

monotónní charakter, je jen velmi mírně zvlněný, v zájmovém území s převažujícím 

mírným sklonem k severu, podružně k východu. Nadmořská výška dotčeného území je 

cca 400 m, nejvyšší je na protáhlém nevýrazném hřbetu severojižního směru, západně 

paralelně se silnicí I/3. Společně s druhým (velmi mírným a široce zaobleným) hřbetem 

západo-východní orientace utvářejí široce rozevřené údolí potoka Baba. 

6.2. Ložiska nerostů, hornická činnost 

Podle Geofondu ČR se v území kde prochází samotná stavba SVO nevyskytují ložiska 

nerostných surovin, svahové deformace ani stará důlní díla. 

6.3. Geotechnické a inženýrsko geologické údaje 

Geologické údaje 

Geologickou stavbu dotčeného území tvoří vyvřelé horniny středočeského plutonu a v 

pokryvné útvary na těchto horninách. Petrografická diferenciace hornin plutonu není 

výrazná - amfibolicko-biotitický granodiorit až křemenný diorit (sázavský typ); v jižní části 

území zaznamenán nevelkých pronik žilního granitu. 

Geofond ČR eviduje v zájmovém prostoru 2 kopané sondy provedené v roce 1971 až 

1973 pro KSVK Praha ve vzdálenosti 400 - 600 m severovýchodně od východní 

křižovatkové větve TOK Červené Vršky a indikační vrt pro čerpací stanici (provedly 

Vodní zdroje Chrudim v r. 1992), tento vrt je situován v bezprostřední vzdálenosti od 

křižovatky silnic I/3 a II/112. V geologické dokumentaci těchto průzkumných děl jsou v 

hloubkách 7,5 m, 10,0 m a 19,5 m zachyceny výše popsané horniny skalního podloží. V 

nadloží se nacházejí tyto horniny v rozvětralém stavu a eluvia těchto hornin. V 

pokryvných útvarech jsou popsány deluvioeolické sedimenty jako celek. V kopaných 

sondách jsou upřesněny jako jílovitopísčitá zemina, resp. v indikačním vrtu jsou popsány 

jako jíly a písčité jíly. Vzhledem k technologii vrtání je možná tak popsán výskyt spraší – 

v blízkosti útvarové křižovatky Červené Vršky se nachází bývalá cihelna. 
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Inženýrsko-geologické údaje 

Při orientačním hodnocení vlastností základových půd je vycházeno z Geologické mapy 

ČR list 13-33 Benešov (ČGÚ 1997) a dokumentace výše uvedených kopaných sond a 

indikačního vrtu. Na zájmovém území se nachází horniny středočeského plutonu. 

Z petrografického hlediska jsou zde zastoupeny především amfibol – biotitické 

granodiority až křemenné diority sázavského typu, nevýrazný hřbet táhnoucí se od 

křižovatky Červené Vršky severním a východním směrem je tvořen žilným granitem až 

granodioritem. Sníženina za tímto hřbetem je částečně vyplněna deluvioeolickými 

sedimenty kolísavé mocnosti. Na ostatním území jsou pokryvné útvary tvořeny 

deluviálními svahovými hlínami, ve kterých převládají písčité až jilovitopísčité hlíny a 

písčité jíly s tuhou až pevnou konzistencí. 

Hydrogeologické údaje 

Hydrogeologické hodnocení vychází z obecně platných poznatků pro celé území 

severně od Benešova. Studované území stavby křižovatky silnic I/3 a II/112 

charakterizuje Mapa odtoku podzemních vod (Český hydrometeorologický ústav, Praha) 

odtokem 2-3 l.s-1 x km-2. V západním území dotčeném stavbou je vyvinut nespojitý 

kolektor podzemních vod v připovrchové zóně zvětralin a rozevřených puklin ve skalním 

podkladu, dotovaný výhradně z povrchu, infiltrací atmosférických srážek. Propustnost 

kolektoru je převážně průlinová (zóna zvětralin) méně často puklinová, v případě, že 

oběh podzemních vod zasahuje až do skalního podloží. Z hlediska odtoku podzemních 

vod jsou deluvioeolické sedimenty a zvětraliny významnější než horniny skalního 

podkladu. Transmisivita (T) popsaného kolektoru je nízká: T = 3,2 x 10-5 až 5x10-4 

(m2.sec-1). Pouze lokálně je propustnost průlinového kolektoru vyšší. Ustálené hladiny 

podzemních vod byly v kopaných sondách popsány v hloubkách 0,7 resp. 1,3 m pod 

terénem, ve vrtu 12,5 m pod terénem. Při čerpání bylo při snížení 7 m zjištěn přítok 3,3 

l.s-1 (sonda 24), při 6,3 m 2,5 l.s-1 (sonda 14) a při 17 m 0,1 l.s-1 (vrt 42). Tyto hodnoty 

nasvědčují, že deluvioeolické sedimenty a zvětraliny jsou hydrogeologicky významnější 

než zvodnění puklin ve skalním podkladu. 

6.4. Ochranná pásma (vodní zdroje, dopravní systémy, důležitá 

vedení) 

Stavba se dotýká ochranných pásem drah, inženýrských sítí a komunikací. Přeložky sítí 

obdobně jako úpravy komunikací budou definovat nová ochranná pásma. Stavba se 

nedotýká žádných chráněných území ani památkových rezervací nebo zón. 
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6.5. Citlivost území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny 

Oblast stavby je převážně zemědělsky využívaná kromě úseku při průchodu bývalým 

vojenským prostorem km 2,400 – km 4,200. Zde jde převážně o svažité louky a menší 

lesní plochy v různém stupni sukcese. Citlivost území je nutné brát s ohledem na kvalitu 

a stav vody ve stávajících vodotečích. Jde zejména o Benešovský potok, potok Baba a 

Boušický potok. Ve studii je problematika odvodnění území a hlavně odvodnění 

navržených komunikací řešena za pomoci silničních příkopů a dešťových usazovacích 

nádrží a osazením odlučovače ropných látek před výtokem do recipientu. V rámci stavby 

SVO jsou navrženy celkem 4 takovéto nádrže. 

7. Základní údaje navržené trasy 

Přehledná sestava charakteristik trasy SVO 

Délka stavby: 4,58634 km 

Kategorie komunikace: S 9,5/70, S 9,5/60 

Největší podélný sklon: 5,0% 

Nejmenší podélný sklon: 0,51% 

Min. poloměr směrového oblouku: 220 m 

Min. výška: 331,14 m.n.m. 

Max. výška:  389,550 m.n.m. 

7.1. Směrové a výškové vedení trasy 

Začátek trasy SVO je umístěn do středu jednopruhové okružní křižovatky v km 0,33683, 

která bude uvedena do provozu před stavbou samotného obchvatu. Trasa pokračuje 

v násypu východním směrem až do km cca 0,6 kde se zařezává do stávajícího terénu. 

V tomto místě je trasa zároveň ve vydutém výškovém oblouku s poloměrem 

R=20 000 m. V km 0,88431 podchází obchvat místní obslužnou komunikaci, která bude 

vedená nad SVO mostním objektem. V km cca 1,25 přechází zemní těleso opět do 

násypu a pravotočivý obloukem s poloměrem R=850 m a přechodnicemi L=140 m se 

stáčí SVO k jihovýchodu. Výškově je v této části obchvatu trasa vedena ve vypuklém 

výškovém oblouku s R=10 000 m. V km 1,69339 překlenuje SVO mostním objektem 

železniční transitní koridor a dále bude zřízen most pro pěší a cyklisty pod II/112 v km 

1,76623. V násypu jde trasa až do km cca 1,95, poté přechází do mírného zářezu až do 
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okružní křižovatky v km 2,09810. Tato křižovatka spojuje jižní propojovací větev silnice 

II/110 a přístupovou cestu k reakreačním objektům a zahrádkám Na Sekyrkách s SVO 

(II/112).  

Obrázek 4 Koordinační situace – část 1 

 

Za křižovatkou pokračuje trasa opět v násypu a překlenuje mostním objektem údolí 

Benešovského potoka a zároveň silnici II/110. Mostní objekt je veden v pravotočivém 

oblouku R=4500 m bez přechodnic a zároveň ve vydutém výškovém oblouku 

R=3500  m. Od mostního objektu přes údolí trasa výškově stoupá a přibližně tak kopíruje 

ráz stávajícího terénu. Trasa pokračuje dále jihovýchodně levotočivým a vzápětí 

pravotočivým obloukem, se shodnými poloměry R=330 m a délkami přechodnic L=120 

m, přes bývalý vojenský areál a v úseku cca od km 3,5 – 3,9 je terén výrazně zvlněn. To 

je dáno klesáním do údolí Boušického potoka. Z toho důvodu jsou v km 3,58000 a km 

3,80000 navrženy přesypané mosty z vlnitého plechu pro převedení vody z navazujích 

povodí a zároveň tak bude zajistěna možnost průchodu pod tělesem obchvatu. V místě 

druhého mostu z vlnitého plechu v km cca 3,8 je vypuklý výškový oblouk s poloměrem 

R=7500 m. Obchvat v km 4,25043 kříží přeložka silnice III/1104 a v tomto místě bude 

zřízena úrovňová průsečná křižovatka. Ta je navržena s přídatným pruhem pro odbočení 

vlevo na hlavní trase obchvatu. Křižovatka je ve směrovém oblouku R=220 m a přeložka 

III/1104 se napojuje na jeho vnější okraj pod úhlem 90 stupňů. Před křižovatkou v km 

4,16841 začíná vydutý výškový oblouk s poloměrem R=2800 m. Od stykové křižovatky 

SVO pokračuje jižním směrem a napojuje se pomocí jednopruhové okružní křižovatky 

na konci úseku na stávající silnici II/112, na které bude z důvodu vybudování JOK 

provedena úprava. Výškově je konec úseku řešen vypuklým výškovým obloukem 

poloměru R=600 m, aby do JOK trasa šla s 2,5% podélným sklonem. 
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Obrázek 5 Koordinační situace – část 2 

 

Obrázek 6 Podélný profil trasy SVO 

  

Odvodnění 

Odvodnění obchvatu je řešeno podélným a příčným sklonem do silničních příkopů. Ty 

vyúsťují v km 3,58 a 3,8 do stávajícího terénu a dále je většina silničních příkopů 

svedena do dešťových usazovacích nádrží s odlučovači ropných látek. Ty jsou na trase 

navrženy celkem 4, spolu se sjezdy k nim. Umístěny jsou v km cca 1,6; 2,2; 2,4 a jedna 

z nádrží je umístěna v blízkosti jednopruhové okružní křižovatky na silnici II/110. Návrh 

je orientační a v navazujících stupních projektové dokumentace bude nutné provést 

zpřesnění návrhu. Na trase obchvatu je navrženo celkem 5 trubních propustků. První 

v km 0,50019 délky 25,62 m a profilu DN 1000 mm, dále pak v km 1,87945 s délkou 

25,82 m a DN 1000 mm. Další propustky jsou v km 3,00725, DN 1000; km 4,15959, DN 

1000 a km 4,54545 s profilem DN 1000 mm. 
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7.2. Křižovatky 

Jednopruhová okružní křižovatka v km 2,09810 

V km 2,09810 je navržena jednopruhová okružní křižovatka s průměrem D=40 m, šířkou 

jízdního pruhu na okružním pásu 5,1 m a šířkami vjezdových a výjezdových větví 5,0 m. 

Šířka prstence je 1,2 m. Tato křižovatka řeší napojení propojovací větve se silnicí II/110 

a zároveň napojení oblasti zahrádek Na Sekyrkách.  

Obrázek 7 JOK v km 2,09810 

 

Jednopruhová okružní křižovatka na silnici II/110 

Na silnici II/110 je řešeno připojení propojovací větve vedoucí od SVO jednopruhovou 

okružní křižovatkou s poloměrem R=36 m, šířkou jízdního pruhu na okružním pásu 

5,4  m a šířkami vjezdů a výjezdů 4,5 m. Šířka prstence je 1,3 m 

  



Severovýchodní obchvat města Benešov Diplomová práce 
Stupeň: Studie Bc. Jakub Čejka 

 
15 
 

Obrázek 8 JOK na silnici II/110 

 

Styková křižovatka v km 4,25043 

Křížení přeložky silnice III/1104 s SVO je navrženo jako úrovňová styková křižovatka 

s poloměry větví R = 35 m. Navržena je s pruhem pro levé odbočení z SVO ve směru 

na Vlašim.  

Obrázek 9 Styková křižovatka v km 4,25043 
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Jednopruhová okružní křižovatka v km 4,58634 

Na konci úseku, v místě napojení SVO na stávající silnici II/112, je navržena 

jednopruhová okružní křižovatka s poloměrem R=40 m, šířkou jízdního pruhu na 

okružním pásu 5,1 m a vjezdovými a výjezdovými větvemi šířky 5,0 m. Šířka prstence je 

1,2 m.  

Kapacitní posouzení jednopruhové okružní křižovatky 

 

Obrázek 10 JOK v km 4,58634 
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7.3. Mostní objekty 

V rámci vedení trasy SVO bylo navrženo celkem 6 mostních objektů, z toho 1 je navržen 

jako nadjezd nad trasou samotného obchvatu a zbylých 5 je jeho součástí. 

Most na místní účelové komunikaci MO2k 7/30 

- Účelem mostu je převedení místní účelové komunikace přes nový SVO(II/112) 

- Rozpětí mostu L=20 m 

Most přes železniční koridor 

- Účelem mostu je převedení nové silnice II/112 (SVO) přes tranzitní železniční 

koridor 

- Rozpětí mostu L=20,4 m 

Most na silnici II/112 (podchod pro pěší a cyklisty) v km 1,76623 

- Účelem mostu je převedení stávající účelové komunikace pod novou trasou 

silnice II/112 (SVO) 

- Rozpětí mostu L=3,4 m 

Most přes údolí Benešovského potoka 

- Účelem mostu je převedení nové silnice II/112 (SVO) přes údolí Benešovského 

potoka a stávající silnici II/110 

- Rozpětí mostu L=176 m 

Most na silnici II/112 (podchod) v km 3,58000 

- Účelem mostu je převedení stávající účelové komunikace pod novou trasou 

silnice II/112 (SVO) a odvodnění území 

- Rozpětí mostu L=5,5 m 

Most na silnici II/112 (podchod) v km 3,80000 

- Účelem mostu je převedení stávající účelové komunikace pod novou trasou 

silnice II/112 (SVO) a odvodnění území 

- Rozpětí mostu L=5,5 m 
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7.4. Návrh vozovky 

Návrh vozovky pro návrhovou kategorii S9,5/70 silnice S9,5/70 

Návrhová úroveň porušení 

Návrhová úroveň porušení byla navržena dle TP 170 pro silnici II. třídy jako D1 

Dopravní zatížení 

Při návrhu vozovky bylo uvažováno s dopravně inženýrským hodnocením záměru 

výstavby silnice II/112 (obchvat Benešova), ve kterém je brán v potaz pomocí úpravy 

koeficientů růstu silniční dopravy rozvoj území města Benešov a vývoj intenzit dopravy 

související s plánovanou výstabou dálnice D3 a jejím přivaděčem (Václavická spojka). 

Předpokládá se uvedení SVO města Benešov do provozu v roce 2025 a návrhové 

období je 25 let. Z výše zmíněného dopravního hodnocení již vychází charakteristické 

denní intenzity provozu TNVk pro rok 2050. Nejvyšší hodnota v rámci celé trasy je 

TNVk=1577 voz/den. Z toho vyplývá třída dopravního zatížení TDZ III. Z tohoto důvodu 

bude nutné změnit návrhovou úroveň porušení na D0. 

Podloží 

Z důvodu chybějícího podrobnějšího geotechnického průzkumu bude uvažován typ 

podloží jako PIII. 

Návrh vozovky podle katalogu vozovek 

Na základě výše uvedených hodnot byla navržena vozovka dle katalogu vozovek v TP 

170 s parametry: 

D0-N-1/ TDZ II/ podloží PIII 

Asfaltový koberec mastixový  SMA 11S 40 mm 

Postřik spojovací emulzní PS, C min. 0,35 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16S 70 mm 

Postřik spojovací emulzní PS, C min. 0,35 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S 90 mm 

Postřik infiltrační PI min. 0,6 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200 mm 

Štěrkodrť ŠDA 250 mm 

Celkem  650 mm 
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Požadované parametry vrstev dle TP 170 

MZK  Edef,2 = 150 MPa   

ŠDA  Edef,2 = 90 MPa   

Zemní pláň  Edef,2 = 45 MPa   

Na všech křižovatkách v rámci SVO po započítání dvojnásobných intenzit dopravy 

vychází stejná skladba vozovek jako na samotném obchvatu. 

7.5. Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních 

komunikací 

Přeložka účelové komunikace K Tužince 

V km 0,88431 dochází ke křížení s místní účelovou komunikací, která navazuje na ulici 

K Tužince. V místě kde se komunikace kříží s obchvatem je SVO navržen v 5 m zářezu 

oproti stávajícímu terénu. V tomto úseku je SVO značně zahloubem z důvodu braní 

v potaz majetkoprávních vztahů a zároveň snahy vést trasu účelové komunikace co 

nejvíce v původní stopě. Je tedy nutno vést účelovou komunikaci po mostním objektu a 

zároveň pod ním dodržet průjezdný profil výšky 4,8 m + 0,15 m. Nová návrhová kategorie 

přeložky účelové komunikace je MO2k 7/30. 

Délka přeložky účelové komunikace: 156,92 m. 

Největší podélný sklon: 8,3 %. 

Nejmenší podélný sklon: 0,57 %. 

Propojovací větev mezi SVO a silnicí II/110 

Propojovací větev mezi SVO a silnicí II/110 je navržena v návrhové kategorii 9,5/70. 

V ZÚ navazuje výškově na propojovací větev na JOK na silnici II/110 a pokračuje do 

vydutého oblouku R=600 m 2,5% podélným sklonem. Trasa pokračuje stoupáním až do 

KÚ kde se napojuje na JOK na obchvatu. Zhruba v km 0,16 přechází propojovací větev 

ze zářezu do násypu aby se bylo možné výškově napojit na okružní křižovatku.  

Délka propojovací větve: 324,12 m. 

Největší podélný sklon: 4,31 %. 

Nejmenší podélný sklon: 2,5 %. 
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Rekonstrukce silnice II/110 

Vlivem výstavby JOK bude nutné provést úpravu části komunikace II/110.  

Napojení zahrádek Na Sekyrkách 

Ve studii bylo nutné vyřešit napojení stávající účelové komunikace na SVO. To je řešeno 

připojením do JOK v km 2,09810 

Délka přeložky účelové komunikace: 94,63 m. 

Největší podélný sklon: 2,94 %. 

Nejmenší podélný sklon: 0,51 %. 

Přeložka silnice III/1104 

Z důvodu vhodného napojejí stávající komunikace III/1104 na trasu SVO bylo nutné 

navrhnout přeložku této silnice. Ta se nově napojuje stykovou křižovatkou v km 4,25043 

obchvatu. V km 0,13645 přeložky silnice III/1104 bude vytvořen propustek pro převedení 

Boušického potoka pod tělesem násypu.  

Délka přeložky komunikace: 282,01 m. 

Největší podélný sklon: 4,7 %. 

Nejmenší podélný sklon: 2,0 %. 

Úprava silnice II/112 

Vlivem výstavby JOK bude nutné provést úpravu části komunikace II/112.  

7.6. Podmiňující předpoklady 

Realizace SVO se předpokládá až po výstavbě a uvedení do provozu jednopruhové 

okružní křižovatky v km 0,33683. Taktéž bude třeba koordinovat obchvat s dalšími 

stavbami a to zejména přivaděčem k D3 (Václavická spojka) a plánovaným 

zkapacitněním stávajícího nákupního centra Kaufland. 

Křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi  

 Kabely vysokého a velmi vysokého napětí  

Navržená trasa severovýchodního obchvatu města Benešov se řídí koridorem 

daným platným územním plánem. V některých úsecích trasy se dotýká a je 
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v kolizi se stávajícími vedeními VN 22kV a VVN 110 kV v majetku ČEZ Distribuce 

a.s. a to jak směrově tak výškově. 

 Kabely nízkého napětí 

Trasa SVO a navazující komunikace kříží v několika částech kabely NN ve 

vlastnictví ČEZ  a TS Benešov. 

 

 Slaboproudá vedení 

Na trase SVO dojde k několika křížením se stávajícím kabelovým a nadzemním 

vedením slaboproudých kabelů. Vlastníkem je společnost CETIN. 

 

 Trubní sítě 

Celkem na 7 místech obchvatu dojde ke křížení se stávající trubní sítí spadající 

pod vlastníky GasNet a VHS Benešov. 

 

 Objekty drah 

Na dvou místech obchvatu dochází ke křížení dálkového sdělovacího kabelu 

nebo zabezpečovacích kabelů ve správě drah. 

 

Výstavba a realizace severovýchodního obchvatu města Benešov si vyžádá přeložky 

výše zmíněných tras inženýrských sítí. Zvláštní pozornost bude muset být věnována 

přeložkám trakčních sloupů a vedení VN a VVN. Podrobné řešení přeložek a návrh 

stavebních objektů s inženýrskými sítěmi spojenými bude předmětem dalších stupňů 

PD. 

 

7.7. Bilance zemích prací 

V rámci stavby se předpokládá následující bilance zemních prací: 

- Bilance výkopů: 165 314 m3 

- Bilance násypů 94 894 m3 

- Sejmutí ornice 18 472 m3 

- Potřeba ornice (ohumusování) 11 367 m3 

Celkem přebývá výkopů 70 420 m3 

Celkem přebytek ornice 7105 m3 
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8. Závěr a doporučení 

Studií byl prověřen koridor pro vedení severovýchodního obchvatu města Benešov, který 

vychází z platného územního plánu. Bylo navrženo směrové a výškové vedení obchvatu, 

tvary a rozměry úrovňových křižovatek a napojení obchvatu na stávající silniční síť, 

řešení odvodnění území a návrh míst na trase, kde bude potřeba provést podrobný návrh 

mostních objektů v dalších fázích projektové dokumentace. Dále byl proveden návrh 

skladby vozovky dle TP 170. Popsány byly taktéž zásadní dopady do stávajících vedení 

technické infrastruktury vyvolané realizací obchvatu. 

Doporučení pro další postup 

 Provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro celý rozsah stavby 

 Vytvořit hlukovou a exhalační studii 

 Zpracovat biologický průzkum území ovlivněného stavbou  

 A déle pak hlukovou a exhalační studii, biologický a inženýrsko-geologický 

průzkum zahrnout v aktualizované studii a v dalších fázích projektové 

dokumentace 
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