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rychlostní silnice R4  
Čimelice–Mirotice



Stávající silnice I/4, která je v úseku Praha–Skalka vybu-

dována jako čtyřpruhová rychlostní komunikace R4, spo-

juje hlavní město Prahu s hraničním přechodem Strážný 

(státní hranice se SRN) přes kraj Středočeský a Jiho-

český. Stávající silnice I/4 je v úseku Skalka–Strakonice 

dvoupruhová, směrově i výškově nevyhovující, prochází 

řadou dopravně závadných míst a v mnohých případech 

je vedena zastavěným územím. Na trase dochází k čas- 

tým dopravním nehodám, mj. i v důsledku stávajícího 

nevyhovujícího úrovňového křížení s ostatními pozemní-

mi komunikacemi v nepřehledných úsecích, respektive 

také vlastní nevhodnou stavební úpravou těchto křížení. 

Výstavbou rychlostní komunikace z Prahy minimálně do 

křižovatky se silnicí I/20 Nová Hospoda bude zajištěno 

kvalitativní zlepšení dopravního spojení mezi hlavním 

městem Prahou a významnými městy Jihočeského kra-

je (Strakonice, dále po I/20 Písek a České Budějovice) 

a také bude umožněno oddělení dálkové a místní ob-

služné dopravy.

Požadavky na výstavbu dálnic a rychlostních komuni-

kací v České republice, jejíž součástí je i stavba rych-

lostní silnice R4 v úseku Čimelice–Mirotice, vychází 

z potřeby zajištění kvalitního dopravního spojení mezi 

jednotlivými sídelními aglomeracemi a středisky samo- 

správných krajů na celém území České republiky, 

s nezbytnou návazností na evropskou dopravní síť. 

Výstavbou rychlostní komunikace nedojde k odstraně-

ní závadných míst ze stávající silnice I/4, ale převede-

ní výrazné části silničního provozu na novou rychlostní 

komunikaci umožní změnu kategorie komunikace na 

II/604. Převedením dálkového silničního provozu na 

rychlostní komunikaci dojde ke snížení zatížení stávající 

silnice, v důsledku čehož dojde ke zmenšení rizika vzni-

ku kolizních situací.

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba na začátku úpravy navazuje na předcházející 

stavbu rychlostní komunikace R4 v úseku Lety–Čime-

lice. Navrhovaná rychlostní komunikace je na začátku 

úpravy vedena v souběhu vpravo se stávající silnicí I/4, 

dále se odklání na západ, obchází obce Čimelice a Ra-

kovice, lesní porost vrchu Chlum a na konci úpravy se 

napojuje levým jízdním pásem ve směru staničení na 

stávající trasu silnice I/4. V konci úpravy je niveleta na-

vrhované rychlostní komunikace R4 a stávající niveleta 

silnice I/4 na stejné výškové úrovni, s ohledem na ukon-

čení stavby provizorním napojením na stávající silnici. 

Trasa rychlostní komunikace je vedena volným, neza-

stavěným územím na zemědělsky obhospodařovaných 

pozemcích a na ostatní půdě. Samotné umístění trasy 

nevyžaduje demolice žádných objektů.

Změna zařazení silnice I/4 do kategorie rychlostních 

silnic (přeznačení na R4) po dokončení stavby vyža-

duje, aby v celé délce úpravy byla zřízena doprovodná 

(obslužná) komunikace, která umožní přímou dopravní 

obsluhu, připojení sousedních sídelních celků a napo-

jení ostatních silnic a místních komunikací, jelikož není 

možné realizovat přímé připojení stávajících komunika-

cí na plánovanou rychlostní komunikaci. Pro tento účel 

bude využita stávající silnice I/4, která bude po dokon-

čení stavby přeřazena do kategorie silnic II. třídy, jako 

silnice II/604, spolu s přeložkou na konci hlavní trasy. 

V úseku stavby R4 Čimelice–Mirotice nebude realizová-

na žádná mimoúrovňová křižovatka. Propojení dopro-

vodné komunikace (II/604) a ostatních silnic s novou 

rychlostní komunikací bude zajištěno pomocí mimo-

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY
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Hlavní trasa

délka: 8460 m

kategorie: R 25,5/100

plocha vozovek: 202 755 m2

počet stavebních objektů: 90

Mostní objekty

počet celkem: 8

z toho na rychl. silnici: 5

- nad rychl. silnicí: 3

celková délka mostů: 826 m

Mimoúrovňové křižovatky

počet: nejsou žádné MÚK

Protihlukové stěny

počet: nejsou žádné PHS

Opěrné zdi

počet objektů: 2

plocha zdí: 1263 m2

Přeložky a úpravy ostatních komunikací

počet objektů: 12

celková délka přeložek: 4863 m

Přeložky inženýrských sítí

vodohospodářské objekty: 20

objekty elektro: 21

přeložka plynovodu: 0

Celkový objem zemních prací 

výkopy: 564 995 m3

násypy: 491 706 m3

Název stavby

R4 Čimelice–Mirotice

Místo stavby: Jihočeský kraj

Katastrální území: Dolní Nerestce, Horní 

Nerestce, Krsice, Rakovice, Boudy, Mirotice

Druh stavby: novostavba, liniová

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

správa České Budějovice, Lidická 49/110, 

České Budějovice

Projektant: Valbek, spol. s r.o., středisko 

Plzeň, Radyňská 21, 326 00 Plzeň 26

Předpokládaná cena stavby bez daně: 

2 529 000 000 Kč

DATA O STAVBĚ

STAV PŘÍPRAVYúrovňových křižovatek (MÚK) v návaznosti na křížení se 

stávajícími silnicemi I/19 a II/121 v předcházejícím, resp. 

následujícím úseku stavby rychlostní komunikace R4. 

Délka navrhovaného úseku rychlostní komunikace je 

8460 metrů. Na trase R4 je navrženo 5 mostních ob-

jektů a dále jsou součástí stavby 3 mostní objekty přes 

hlavní trasu. Mostní objekty jsou navrženy s parame-

try odpovídajícími kategorii převáděných komunikací, 

s ohledem na zajištění minimální podjízdné výšky a za-

chování funkčnosti regionálního i lokálních biokoridorů 

křižujících navrženou trasu R4. Dále trasa rychlostní ko-

munikace kříží mimoúrovňově v nadjezdu železniční trať 

Protivín–Zdice.

V současné době je vypracována dokumentace pro 

územní rozhodnutí (DUR), dále proběhlo jednání s dotče-

nými vlastníky pozemků a na MěÚ v Miroticích je požá-

dáno o vydání územního rozhodnutí.

Předpokládané zahájení stavby je v druhé polovině roku 

2011 a uvedení do provozu v roce 2014.

Pozn.:  Tento leták byl zpracován v lednu 2009. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, 
které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

 Souhlas Schvál. Vydání  Vydání  Vyhláš.  Zahájení Uvedení
 s EIA IZ ÚR SP výběr. ř. stavby do provozu
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