
 
Název stavby: 

Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov 

Reg. číslo projektu:    CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0009248 

Termín realizace:    05/2018 – 05/2019   

Náklady:     56.944.506,72 Kč s DPH   

Dodavatel: Eurovia CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 

Praha 1  

Projekt bude realizován na silnici II. třídy č. 146 ve směru Lišov – Hluboká nad Vltavou, v okrese České 

Budějovice v Jihočeském kraji (k.ú. Lišov, Levín u Lišova, Lhotice u Českých Budějovic, Hosín, 

Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou). 

Identifikace dotčeného úseku Prioritní regionální silniční sítě v Jihočeském kraji: 

Třída silnice Číslo silnice 
Krajní bod 

úseku 

Krajní bod 

úseku 

Délka úseku v 

km 

Staničení 

v km  

II 146 Křiž. s II/105  Křiž. s I/34 18,034 viz. níže 

Předmětem projektu je celkem 9 úseků komunikace II/146. Následující tabulka dokladuje členění 

jednotlivých úseků a uvádí staničení a celkovou délku každého rekonstruovaného úseku. Díky projektu 

bude zmodernizováno celkem 6,101 km komunikace II/146, která je zařazena do prioritní regionální 

silniční sítě. 

Číslo komunikace Identifikace úseku dle 

PD 

Provozní staničení v 

km 

Délka úseku v km 

 

 

 

II/146 

SO 101 0,000 – 0,490 0,587 

SO 102 0,490 – 1,640 1,150 

Hluboká nad Vltavou, 

Zámostí 
2,140 – 2,583 0,443 

SO 103 2,583 – 2,700 0,117 

SO 104 6,400 – 7,190 0,790 

SO 105 7,257 – 7,650 0,393 

SO 106 7,920 – 8,480 0,560 

SO 107 8,480 – 9,600 1,120 

SO 108 16,682 – 17,623 0,941 



 
 

 

 

 



 
Hlavním cílem projektu je odstranění stávajícího špatného technického stavu v jednotlivých úsecích na 

silnici č. II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov a zajištění bezpečného způsobu dopravy pro všechny 

účastníky provozu, včetně pěších, a dosažení bezpečného pohybu po komunikaci II/146, i v souvislosti 

s výstavbou dálnice D3, která na rekonstruované úseky silnice II/146 přímo navazuje. 

Na řešeném úseku silnice č. II/146 se předpokládají následující úpravy: 

V úseku km 2,140 – 2,583: 

- Provedení přechodného dopravního značení 

- Polohové a výškové zaznamenání stávajícího stavu komunikace 

- Odfrézování asfaltových vrstev vozovky 

- Pokládka drenáže zemní pláně silničního tělesa 

- Zhotovení prvků odvodnění (rigoly, obrubníky, vpusti) 

- Recyklace podkladních vrstev 

- Pokládka nových asfaltových vrstev 

- Nové vodorovné dopravní značení 

V ostatních úsecích: 

- Odstranění části degradovaných asfaltových vrstev a vyrovnání příčného profilu frézováním 

- Lokální výměna poškozených konstrukčních vrstev vozovky a vyrovnání příčného profilu frézová-

ním 

- Zesílení konstrukčních vrstev recyklací za studena 

- Sanace trhlin 

- Plošné vyrovnání profilu vozovky 

- Celoplošná pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu 

- Zpevnění krajnic z asfaltového R materiálu 

- Zřízení vodorovného dopravního značení 

Na financování projektu bude poskytnuta finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního 

programu - specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 

regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, Průběžná výzva č. 40 – IPRÚ, nositel výzvy 

Statutární město České Budějovice. 

  

SO 101    km 0,000 – 0,490  SO 102  km 0,490 – 1,640 



 

 

SO 103  km 2,583 – 2,700   SO 104  km 6,400 – 7,190 

 

 
 

SO 105  km 7,257 – 7,650   SO 106  km 67,920 – 8,480 

 
 

SO 107  km 78,480 – 9,600   SO 108  km 16,682 – 17,623 

 

 


