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Metrostav Infrastructure a.s. zahajuje rekonstrukci 

„Svijanských mostů“ na dálnici D10 
 
Společnost Metrostav Infrastructure a.s. zahajuje v sobotu 28. 5. 2022 pod vedením 
oblastního ředitele Ing. Bohumila Rohna demolici a následnou rekonstrukci části stavby 
„Svijanských mostů“ (mosty ev. č. 279-004 a ev. č. 279-005). Stavby mostních objektů, 
které překlenují silniční tah D10 z Liberce do Prahy a železniční trať v obci Svijany, jsou 
realizovány jako zakázka Design & Build (vyprojektuj a postav). 
 
V tomto roce dojde nejdříve na rekonstrukci mostního objektu ev. č. 279-004 mezi Příšovicemi 
a Svijany vedoucí přes dálnici D10. Přípravné práce na této stavbě, odstranění svršku mostu a 
jeho vybavení, včetně uzavírky účelové komunikace z D10 ze směru Praha-Turnov k čerpací 
stanici Shell, probíhají již od pondělí 23. 5. 2022.  
 
„Z našeho pohledu se jedná o velmi zajímavou regionální zakázku, u které na nás spadá 
odpovědnost i co se týká projektové dokumentace. Díky tomu jsme byli schopni nabídnout 
zadavateli optimální řešení. Věřím, že místní obyvatelé ocení i celkové rozšíření mostu, po 
kterém v budoucnu povede také cyklostezka mezi obcemi Příšovice a Svijany,“ říká oblastní 
ředitel společnosti Metrostav Infrastructure a.s. pro oblast Liberecka Ing. Bohumil Rohn. 
 
Na přípravné práce probíhající od pondělí 23. května nyní od soboty 28. května naváže 
demolice mostu vedoucího přes dálnici D10. Její součástí bude od sobotních 17:00 hodin do 
nedělních 10:00 hodin úplná uzavírka dálnice D10, následně bude dálnice D10 opětovně 
v částečném rozsahu uvedena do provozu. Celková demolice mostu bude provedena přes 
noc ze soboty na neděli. Na úplnou uzavírku, během které bude most kompletně 
zdemolován, plynule naváže částečná uzavírka úseku D10, která skončí v pondělí 30. 
května v 5:00 hodin. Během této uzavírky bude pokračovat odvoz suti ze zdemolovaného 
mostu. 
 
Po demolici bude zahájena výstavba nového mostu, která bude znamenat částečné omezení 
dopravy na D10. Provoz bude veden převážně v režimu dvou zúžených jízdních pruhů 
v každém směru.   
 
Nový mostní objekt ev. č. 279-004 přes dálnici D10 bude kompletně dokončen v prosinci 
tohoto roku. Následně bude v roce 2023 společnost Metrostrav Infrastructure a. s. pokračovat 
na stavbě „Svijanských mostů“ rekonstrukcí druhého mostního objektu ev. č. 279-005 přes 
železniční trať v obci Svijany. 
 


