
MODERNIZACE DÁLNICE D1 V ÚSECÍCH 03 HVĚZDONICE–

OSTŘEDEK A 06 PSÁŘE–SOUTICE ❚ REFURBISHMENT 

OF THE D1 HIGHWAY IN THE 03 HVĚZDONICE–OSTŘEDEK 

AND 06 PSÁŘE–SOUTICE SECTIONS
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Zdeněk Ludvík

V článku je popsána modernizace dvou úseků dálnice D1 z pohledu reali-

zační firmy. Přiblíženo je řešení provizorního vedení dopravy, demolice nad-

jezdů a mostů a průběh vlastní modernizace se zřetelem na časové nároky 

investora na jednotlivé fáze. ❚ The article describes refurbishment of two 

sections of the D1 highway from the supplier’s point of view. It shows how 

the makeshift traffic was conducted, demolitions of the flyovers and bridges 

and progress of the refurbishment itself with regard to the time requirements 

of the investor concerning the individual phases.

Předmětem stavby Modernizace D1 – úsek 03, exit 29 Hvěz-

donice – exit 34 Ostředek realizované zhotovitelským sdruže-

ním firem Metrostav, a.  s., Swietelsky stavební, s.  r.  o., a Hoch-

tief CZ, a.  s., a zčásti souběžně prováděné stavby Moderniza-

ce D1 – úsek 06, exit 49 Psáře – exit 56 Soutice realizované 

sdružením zhotovitelů Metrostav, a.  s., a Swietelsky stavební, 

s. r. o., byla modernizace nejstarší a nejvytíženější české dálnice 

D1 mezi exity 29 až 34 a 49 až 56 v souhrnném rozsahu 12 km.

Modernizace dálnice D1 spočívá zejména v kompletní rea-

lizaci nového cementobetonového krytu a  svrchních vozov-

nizace není realizována v ucelených celcích pravého a  levé-

ho jízdního pásu, ale tzv. šachovnicově, kdy probíhá součas-

ně v části levého a v části pravého jízdního pásu (obr. 1 a 2). 

I přes snahu o maximální využití stávajícího šířkového uspo-

řádání, které kromě svých pozitiv v minimalizaci dodatečných 

prací má i svoje negativa spočívající ve  složitějším schéma-

tu vedení dopravního proudu, nutnosti řešení nestandardních 

technických detailů v místě napojení zmodernizovaných čás-

tí na stávající vozovku a dalšího omezení přístupu na stave-

niště, je nutné v dílčích úsecích před samotnou modernizací 

provést provizorní rozšíření stávající vozovky na minimální šíř-

ku 11,5 m, tak aby po ní mohla být vedena doprava v režimu 

2 + 2 jízdních pruhů v jednom jízdním pásu.

Při provizorním rozšíření vozovky jsou v místě vnější krajni-

ce odstraněny stávající konstrukční vrstvy na úroveň zemní 

pláně v šířce cca 2 až 3 m, zemní pláň je rozšířena a je zvý-

šena její únosnost, jsou zhotoveny konstrukční vozovkové 

vrstvy ze štěrkodrti a navazující svrchní asfaltové konstrukční 

vrstvy. Zároveň je rovněž nutné upravit stávající přilehlé zem-

ní těleso a nainstalovat nové dálniční příslušenství včetně zá-

chytného systému (obr. 3).

kových konstrukčních vrstev, obnově stávajících dálničních 

mostů a nadjezdů, výstavbě nového odvodňovacího dálnič-

ního systému, záchytných systémů, dálničního příslušen-

ství a v neposlední řadě rovněž i v realizaci nového systému 

SOS-DIS a dálkové datové optické kabeláže vedené ve střed-

ním dělicím pásu dálnice. Při modernizaci dochází k rozšíře-

ní stávající vozovky o minimálně 0,75 m, tak aby mohlo dojít 

k vedení dopravy v režimu 2 + 2 jízdních pruhů v jednom jízd-

ním pásu, k navýšení příčných sklonů vozovky na minimálně 

2,5 % a k dílčím úpravám nivelety vozovky. Popsané úpra-

vy zejména šířky a příčného sklonu dálnice vedou k nutnos-

ti rozšířit stávající zemní těleso dálnice, odstranit stávající dál-

niční nadjezdy a zdemolovat či přestavět nosné konstrukce 

a spodní stavby většiny stávajících dálničních mostů.

PROVIZORNÍ  VEDENÍ  DOPRAVY

Současný trend etapizace modernizace D1 vychází z poža-

davku investora na maximální využití stávajícího šířkového 

uspořádání a minimalizaci provizorního rozšíření dálničního tě-

lesa nutného pro vedení dopravy v režimu 2 + 2 jízdních pru-

hů v  jednom jízdním pásu. Za tímto účelem jsou v maximál-

ní možné míře využívány stávající stoupací pruhy, doprava je 

v rámci jednoho modernizovaného úseku převáděna v režimu 

2 + 2 z jednoho jízdního pásu do druhého a samotná moder-
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Obr. 1 Schéma 

vedení dopravy 

při realizaci etapy 

výstavby 4.B stavby 

D1-06 ❚ 

Fig. 1 Scheme of 

how the makeshift 

traffic was conducted 

during construction of 

the 4.B stage of the 

D1-06 construction

Obr. 2 Převádění 

dopravy v režimu 

2 + 2 přes 

střední dělicí pás 

v km 53,1 D1 ❚ 

Fig. 2 Transferring 

the traffic in the 

2 + 2 regime over 

the central reserve 

at km 53,1 of the 

D1 highway

Obr. 3 Realizace 
provizorního 
rozšíření ❚ 

Fig. 3 Makeshift 

widening
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DEMOLICE NADJEZDŮ

Před zahájením modernizace nebo v  jejím úplném začátku 

je nutné provést demolici stávajících nadjezdů. Vlastní de-

molice je specifická, neboť vyžaduje úplnou uzavírku dálnice 

D1, z čehož vyplývají extrémní časové nároky na provádění. 

S  ohledem na neexistenci alternativních objízdných tras 

byla nákladní doprava při demolicích nadjezdů v  km 34, 

49 a 50 vedena již z exitu 21 Mirošovice přes Tábor až na 

exit 90 Humpolec. Čas na provedení demolice nadjezdů byl 

stanoven správními orgány na 12 h v případě demolice nad-

jezdu v km 34 a na 14 h v případě souběžné demolice dvou 

nadjezdů v km 49 a 50. 

Před vlastní demolicí a úplnou uzavírkou dálnice D1 byla 

nutná přípravná fáze na snesení nadjezdu spočívající ve zří-

zení dopadového polštáře v  jednom jízdním pásu. Po sne-

sení nadjezdu došlo k otevření a opětovnému zprovoznění 

pouze jednoho jízdního pásu, neboť v druhém jízdním pá-

su byla nadále rozvolňována a odvážena přemístěná beto-

nová suť z nosné konstrukce a dobourávána spodní stavba. 

Pro splnění těchto extrémních časových požadavků bylo 

nutné maximální možné nasazení kapacit strojů a lidí. Při de-

molici nadjezdu v km 49 MÚK Psáře bylo např. na jednom 

pracovišti souběžně nasazeno sedm těžkých demoličních 

pásových bagrů, dva kolové bagry, šest nákladních automo-

bilů a 40 pracovníků, což je pracovní sestava, která je s ohle-

dem na prostorové uspořádání pracoviště limitní (obr. 4).

STŘEDNÍ  DĚLICÍ  PÁSY

První fází je modernizace středního dělicího pásu (SDP) dál-

nice, která spočívá v kompletním odtěžení SDP na úro-

veň zemní pláně, navazujícím odstranění stávající kanaliza-

ce v  SDP a  provedení nového páteřního kanalizačního řa-

du. Před vlastní realizací je nutné provést provizorní přelož-

ku dálkové optické datové kabeláže, jejíž přerušení je možné 

pouze v řádu několika hodin s tím, že termín vlastního přeru-

šení je nutné po projednání se správcem sítě pevně stanovit 

s dvouměsíčním předstihem. Po zhotovení nového hlavního 

kanalizačního řadu, do kterého je provizorně napojen stáva-

jící odvodňovací dálniční systém, je nutné v celé délce mo-

dernizovaného SDP provést novu kabeláž SOS-DIS systé-

mu, definitivní přeložku provizorně vymístěné dálkové optic-

ké datové kabeláže, zpětný zásyp SDP do úrovně stávající 

vozovky a obnovu záchytného systému. 

Na tyto veškeré činnosti byl při modernizaci SDP mezi exi-

ty 49 Psáře a 56 Soutice investorem stanoven časový rámec 

v délce cca dvou měsíců a provedení páteřního kanalizační-

ho řádu v délce přesahujícím 6 km tak bylo nutné uskuteč-

nit za pouhých 21 dní (obr. 5). Při této fázi byla doprava vede-

na v obou jízdních pásech ve dvou zúžených jízdních pruzích 

umístěných na krajnici s  tím, že střední dělicí pás byl v celé 

modernizované délce oddělen od dopravního proudu pomo-

cí dočasných svodidel, v kterých byly v odstupu 600 m pro-

vizorní vjezdy umožňující přístup na staveniště. Tento doprav-

ní režim byl v kombinaci s nemožností využívat přilehlé exity 

z důvodu provedených demolic nadjezdů extrémně náročný 

na zajištění přístupu materiálu a mechanizace na staveniště.
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Obr. 4 Demolice nadjezdu ev. č. D1-051 v MÚK Psáře ❚ 

Fig. 4 Demolition of flyover reg. no. D1-051 at Psáře highway junction

Obr. 5 Práce na středovém páteřním řadu kanalizace v SDP 

❚ Fig. 5 Works on the central sewerage system in the central reserve

Obr. 6 Odtěžení stávajícího cementobetonového krytu ❚ 

Fig. 6 Removing the current cement-concrete cover

Obr. 7 Rozšíření stávajícího tělesa dálnice ❚ Fig. 7 Widening 

the current body of the highway

Obr. 8 Zabezpečení skalního svahu v km 29 PJP 

❚ Fig. 8 Ensuring the rock hill in the right traffic line, km 29

Obr. 9 Vyztužený násypový svah v km 33 LJP ❚ Fig. 9 Reinforced 

highway embankment in the left traffic line, km 33

Obr. 10 Provádění geodeticky přesně naváděného frézování stávající 

cementové stabilizace ❚ Fig. 10 Geodetically exactly led milling 

of the current cement stabilization

Obr. 11 Recyklace za studena ❚ Fig. 11 Cold recycling



1 56 / 2 0 1 7  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

T É M A  ❚  T O P I C

JÍZDNÍ  PÁSY DÁLNICE

Po provedení úvodních fází byla zahájena vlastní modernizace 

jízdních pásů dálnice, kdy byla doprava v obou směrech ve-

dena v protilehlém nemodernizovaném jízdním pásu v režimu 

2 + 2 jízdních pruhů oddělených dočasným svodidlem. Nej-

prve byl odstraněn betonový či asfaltový kryt na úroveň vrstvy 

stávající cementové stabilizace (obr. 6). 

Z povrchu stávající cementobetonové stabilizace byly prová-

děny příčné překopy pro přípojky a vyústění nového odvodňo-

vacího systému dálnice, překopy pro přípojky kabeláže systé-

mu SOS-DIS a také vlastní rozšíření zemního tělesa dálnice. 

Při rozšíření tělesa dálnice byly odstraněny stávající kon-

strukční vrstvy na úroveň zemní pláně v šířce cca 2 až 3 m, 

byla rozšířena zemní pláň a zvýšena její únosnost, byl zho-

toven nový drenážní systém a navazující konstrukční vozov-

kové vrstvy ze štěrkodrti (obr. 7). V místech zářezů docháze-

lo k odtěžení a nastrmění stávajících zářezových svahů, které 

bylo v některých případech nutné zabezpečit (obr. 8). V mís-

tech násypů bylo rozšíření zemního tělesa realizováno pomocí 

výztužných prvků zajišťujících stabilitu nově budovaných ná-

sypových těles (obr. 9). 

Po provedení zemních prací bylo realizováno plošné geode-

ticky přesně naváděné odfrézování stávající cementové sta-

bilizace na výškovou úroveň vrchního povrchu konstrukční 

vrstvy recyklace za studena, tj. na úroveň 390 mm pod povr-

chem nového cementobetonového krytu (obr. 10). Z této výš-

kové úrovně byla provedena recyklace za studena v  tloušť-

ce 120 mm s doplněním materiálu a zvětšením tloušťky pro-

váděné recyklace v místě rozšíření zemního tělesa ve vnější 

krajnici, kde tloušťka prováděné vrstvy recyklace za studena 

dosahovala až 500 mm (obr. 11). K provedení vrstvy recyk-

lace za studena bylo použito příměsi 5 až 7 % cementu. Po 
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vyzrátí vrstvy recyklace za studena a po investorem přede-

psané technologické přestávce v délce sedmi dní byla reali-

zována nová vrstva cementové stabilizace v tloušťce 120 mm. 

Při realizaci obou staveb bylo pro cementovou stabiliza-

ci využito materiálu recyklovaného ze stávajícího vybourané-

ho cementobetonového krytu. Za tímto účelem byla v exitu 

34 Ostředek a v exitu 49 Psáře vybudována recyklační cen-

tra, v kterých byl stávající vybouraný cementobetonový kryt 

podrcen, přetříděn a ve vybudovaných mobilních betonár-

nách z něho byla umíchána směs pro zhotovení nové vrstvy 

cementové stabilizace (obr. 12). 

Pokládka vrstvy cementové stabilizace byla prováděna 

současně na celou šířku konstrukční vozovkové vrstvy za 

pomocí dvou souběžných finišerů (obr. 13). 

Po vyzrátí položené vrstvy cementové stabilizace a opětov-

né investorem předepsané technologické sedmidenní pře-

stávce byla zahájena.l.. pokládka stěžejní konstrukční vrstvy, 

tj. dvouvrstvého cementobetonového krytu tloušťky 270 mm 

s  vymývaným povrchem. Betonová směs pro jeho realiza-

ci byla vyráběna ve dvou mobilních betonárnách vybudova-

ných za tím účelem v km 34 MÚK Ostředek a v km 49 MÚK 

Psáře (obr. 14). Ve velkokapacitní mobilní betonárně umístěné 

v MÚK Ostředek byla kontinuálním způsobem míchána beto-

nová směs pro spodní vrstvu (tzv. spodní beton) a v mobilní 

betonárně v MÚK Psáře byla šaržovým způsobem míchána 

betonová směs pro horní vrstvu (tzv. horní beton). 

Pokládka cementobetonového krytu byla realizována se-

stavou dvou betonářských finišerů a jednoho postřikovací-
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ho finišeru při celkové délce sestavy cca 45 m (obr. 15). Po 

vytuhnutí položeného betonového krytu a opětovné investo-

rem předepsané sedmidenní technologické přestávce byla 

zahájena pokládka konstrukčních asfaltových vrstev nava-

zujících na položený cementobetový kryt v předpolích mos-

tů, na mostech, v  odbočeních, připojeních, v  mimoúrov-

ňových křižovatkách a  v  neposlední řadě v  SOS zálivech. 

Svrchní asfaltové vrstvy bylo nutné zhotovit na celé šířce 

rychlého a pomalého jízdního pruhu sledem finišerů nebo fi-

nišerem s pevnou lištou (obr. 16). 

Se zahájením pokládky asfaltových vrstev byly po uběhnutí 

technologické přestávky předepsané pro vytuhnutí cemen-

tobetonového krytu současně zahájeny dokončovací prá-

ce spočívající v  realizaci monolitických a  prefabrikovaných 

odvodňovacích žlabů a rigolů, vyústních objektů kanaliza-

ce a  drenáží, zemních a zpevněných krajnic, ohumusová-

ní, vegetačních úprav a záchytných systémů ve vnější kraj-

nici (obr. 17). Obecným požadavkem investora byla realiza-

ce modernizace obou jízdních pásů během jedné stavební 

sezóny, a z toho vyplýval požadavek na provedení moderni-

zace jednoho jízdního pásu v horizontu cca tří měsíců, při-

čemž pouze investorem předepsané technologické přestáv-

ky na realizovaných konstrukčních vrstvách činily tři týdny.

MOSTNÍ  OBJEKTY

Samostatnou kapitolou při realizaci modernizace dálnice D1 

byla výstavba mostních objektů. S ohledem na investorem 

stanovené termíny realizace díla bylo nutné dálniční mos-

ty zdemolovat a znovu vystavět v  časovém horizontu cca 

2,5 měsíců. 

Menší rámové objekty byly kompletně zdemolovány včet-

ně základových konstrukcí a  následně byly postaveny no-

vé monolitické konstrukce mostů (obr. 18). U mostů větších 

rozpětí bylo pro výstavbu nosných konstrukcí využíváno be-

tonových prefabrikovaných předepnutých nosníků (obr. 19). 

Vlastní realizaci dálničních mostních objektů velmi stěžoval 

omezený rozsah staveniště, nutnost vést dopravu v režimu 

2 + 2 v souběžném jízdním páse často v kombinaci s inves-

torem vyžadovaným zachováním veřejné dopravy rovněž 

v prostoru pod nově budovaným mostem. 

Zabezpečení výkopu u  souběžného dálničního pásu by-

lo téměř po celou dobu výstavby nových dálničních mos-

tů nutné provést pomocí rozsáhlého záporového pažení. 

Ochranu veřejného provozu vedeného pod nově budovaný-

mi dálničními mosty bylo nutné zabezpečit pomocí ochran-

ných skruží a lávek (obr.  20). Výstavba dálničních nadjez-

dů převádějících přes dálnici silnice nižších tříd byla prová-
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Obr. 12 Recyklační centrum a mobilní betonárna v MÚK Ostředek 
v km 34 ❚ Fig. 12 Recycling centre and mobile concrete plant 
at Ostředek highway junction, km 34 

Obr. 13 Pokládka vrstvy cementové stabilizace mezi exity 49 Psáře 
a 56 Soutice ❚ Fig. 13 Laying the concrete stabilization layer 
between exits 49 Psáře and 56 Soutice

Obr. 14 Mobilní betonárna ❚ Fig. 14 Mobile concrete plant

Obr. 15 Pokládka cementobetonového krytu ❚ Fig. 15 Laying 
the cement-concrete cover

Obr. 16 Pokládka asfaltových vrstev ❚ Fig. 16 Laying the tar layers

Obr. 17 Dokončovací práce ❚ Fig. 17 Finishing works

Obr. 18 Demolice dálničního rámového mostu v km 32,5 D1 u Bělčic 
❚ Fig. 18 Demolition of the highway frame bridge at km 32,1 of the 
D1 highway near Bělčice

Obr. 19 Prefabrikované nosníky dálničního mostu u odpočívky 
Střechov v km 52 D1 ❚ Fig. 19 Precast beams of the highway 
bridge near the rest area Střechov at km 52 of the D1 highway
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děna za plného provozu vedeného po dálnici D1 pod reali-

zovaným nadjezdem. Při realizaci nadjezdů bylo nutné sou-

běžně provést spodní stavbu na obou krajních opěrách a na 

pilíři umístěném ve středním dělicím pásu dálnice, který byl 

od ostatních pracovišť oddělen veřejnou dopravou vedenou 

po dálnici ve dvou jízdních pruzích v každém jízdním pásu. 

Požadavek investora byl provést demolici stávajícího nad-

jezdu a vybudovat nový za jednu stavební sezónu, tj. s při-

hlédnutím k  nutným dopravním opatřením realizovaným 

v souvislosti s výstavbou na dálnici D1 za období cca šes-

ti měsíců. Pro urychlení výstavby bylo využíváno prefabri-

kovaných spodních částí středových příčníků a nosná kon-

strukce nadjezdu byla realizována pomocí betonových pre-

fabrikovaných předepnutých nosníků. Veškeré činnosti včet-

ně betonáže nosné konstrukce, vyjma demolice nadjezdu 

a osazovaní prefabrikovaných nosníků, byly realizovány při 

zachování provozu na dálnici D1. Při osazování prefabriko-

vaných předepnutých nosníků nosné konstrukce byl provoz 

na dálnici D1 veden v každém směru v jednom jízdním pru-

hu a při montáži jednotlivých nosníků docházelo pouze ke 

krátkodobému zastavování dopravy v jednom směru v dél-

ce trvání uzavírky cca 15 až 20 min (obr. 21).

DOKONČOVACÍ  PRÁCE

Na závěr bylo nutné dokončit modernizaci středního dělicí-

ho pásu dálnice. Při této fázi výstavby byly rychlé jízdní pruhy 

v obou jízdních směrech uzavřeny pomocí přenosných zna-

ček a v celé délce modernizovaného úseku středního dělicí-

ho pásu byl demontován stávající záchytný systém a namon-

tován nový, byly zhotoveny přejezdy středního dělicího pásu, 

nainstalováno svislé dopravní značení ve středním dělicím pá-

su, dokončeny terénní úpravy a integrován systém SOS-DIS. 

Posledními pracemi bylo dokončení vodorovného dopravní-

ho značení a odstranění provizorního vodorovného doprav-

ního značení. Na tuto poslední fázi výstavby byl vyčleněn čas 

v rozsahu cca čtyř týdnů.

ZÁVĚR

Obecně lze konstatovat, že realizace modernizace dálnice D1 

patří v současné době k nejnáročnějším realizovaným dálnič-

ním stavbám, a to zejména s ohledem na časovou a organi-

zační náročnost stavby související s  nutností zachovat veřej-

ný provoz na dálnici při současné intenzivní realizaci staveb-

ních prací. Investorem stanovené časové limity pro realizaci 

jednotlivých fází modernizace D1 jsou na hranici technologic-

kých možností a současná snaha investora o další zrychlení vý-

stavby modernizace D1 jde již dle mého názoru za tuto hranici.

Pro zdárnou realizaci prací v uvedených extrémních ča-

sech bylo nutné masivní nasazení výrobních, strojních i lid-

ských kapacit a maximální využití dovedností odborného 

personálu. Obě realizované stavby byly v termínech požado-

vaných investorem uvedeny do veřejného provozu a již slou-

ží motoristické veřejnosti.

Ing. Zdeněk Ludvík

Metrostav, a. s.

e-mail: zdenek.ludvik@metrostav.cz
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Obr. 20 Výstavba nového dálničního monolitického mostu 

ev. č. D1-037 ❚ Fig. 20 Constructing a new monolithic highway 

bridge reg. no. D1-037

Obr. 21 Montáž nosníků na nadjezdu ev. č. D1-051 ❚ 

Fig. 21 Fixing the beams on flyover reg. no. D1-051


