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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: D11 1109 Odpočívka Královec 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – součást dálnice 

Místo stavby: Královéhradecký kraj 

Katastrální území: Královec [602761] 

Stupeň PD: Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 

 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Název a adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové 

 Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 

IČO: 65993390 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Název a adresa: Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG 

 Valbek spol. s r.o. 

 Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

 NOVÁK & PARTNER, s r.o. 

 V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

IČO: 48585955 

 BUNG Ingenieure AG 

 Englerstr. 4, 69 126 Heidelberg 

IČO: HRB337392 
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Zpracovatelský tým: 

Hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Šmerda 

 č. autorizace 0501393, obor dopravní stavby 

Projektanti silniční části Ing. Pavel Šmerda, Ing. Světlana Ratniková 

Vodohospodářské objekty Bc. Štěpán Horecký 

 Ing. David Landa 

č. autorizace 0501086, obor stavby vodního hospodářství  

a krajinného inženýrství 

Přeložky elektro a sdělovacích vedení ELPRO LIBEREC, spol. s r.o. – Lenka Bayerova 

Inteligentní systém parkování NA, systém DIS-SOS – kamerový dohled 

 Pontex, spol. s r.o. – Pavel Holeček 

Geodetické zaměření, ZE Ing. Ladislav Jarůšek 

 Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

 Položka seznamu ČÚZK č. 2170/02 

 v rozsahu podle § 13, odstavec 1, písmeno c), zákona č. 200/1994 Sb. 

Geometrické plány, ZE Ing. Jana Segešová 

 Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

 Položka seznamu ČÚZK č. 2444/09,  

 v rozsahu podle § 13, odstavec 1, písmeno a), zákona č. 200/1994 Sb. 

Dendrologický průzkum Ing. Jiří Bednář, Ing. Radmila Sobotová 

Projekt odpadového hospodářství Ing. Jiří Bednář, Ing. Pavel Šmerda 

 č. autorizace 0501393, obor dopravní stavby 

Hluková studie Ekola group spol. s r.o. – Ing. Petr Matoušek, DiS. 

Rozptylová studie ECO-ENVI-CONSULT – RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Ing. Martin Šára, 

Ing. Jana Bajerová 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

Č. SO Název SO Budoucí správce  

Řada 000 Objekty přípravy staveniště 

SO 020 Příprava území ŘSD ČR 

Řada 100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Dálnice D11 km 133,000 - 154,175 ŘSD ČR 

SO 130 Odpočívka Královec ŘSD ČR 

SO 158 Přístupy na pozemky v k.ú. Královec obec Královec 

SO 190 Dopravní značení vlastníci komunikací 

Řada 300 Vodohospodářské objekty 

SO 301 Dešťová kanalizace odpočívky ŘSD ČR 

SO 302 Odpad od objektů kanalizace odpočívky ŘSD ČR 

SO 310 Splašková kanalizace odpočívky ŘSD ČR 

SO 340 Vodovodní přípojka pro odpočívku ŘSD ČR 

SO 341 Vodovod odpočívky ŘSD ČR 

SO 342 Vrt studny a užitková voda ŘSD ČR 

SO 360 DUN a retenční nádrž odpočívky ŘSD ČR 

SO 370 Požární nádrž odpočívky ŘSD ČR 

SO 380 Úpravy meliorací vlastníci pozemků 

SO 390 ČOV odpočívky ŘSD ČR 

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty 

SO 410 Přípojka VN ČEZ 

SO 411 Distribuční trafostanice ČEZ 

SO 430 Rozvody NN ŘSD ČR 

SO 431 Venkovní osvětlení ŘSD ČR 

SO 432 Rozvody NN – napojení ATS ŘSD ČR 

SO 433 Rozvody NN pro TS nabíjecích stanic provozovatel stanic 

SO 460 Slaboproudé rozvody ŘSD ČR 

SO 483 Inteligentní systém parkování nákladních vozidel ŘSD ČR 

SO 497 Systém DIS-SOS – kamerový dohled ŘSD ČR 

Řada 800 Objekty úpravy území 

SO 801 Vegetační úpravy vlastník pozemku 

SO 810 Kácení lesního porostu vlastník pozemku 

SO 811 Kácení mimolesní zeleně vlastník pozemku 
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SO 830 Rekultivace ploch dočasného záboru vlastník pozemku 

SO 850 Vybavení odpočívky ŘSD ČR 

SO 861 Oplocení odpočívky ŘSD ČR 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL“ – DÚR (Valbek spol. s r.o., 06/2017) 

 Podrobný geotechnický průzkum (GeoTec - GS, a.s., 08/2019) 

 Politika územního rozvoje ČR 

 ZÚR Královéhradeckého kraje, 08/2011 

 Územní plán obce 

 Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění (zpracoval Ekoteam, 11/2017) 

 Vyjádření k oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí v platném znění, Čj. MZP/2017/710/1574, vydalo Ministerstvo životního prostředí v Praze 

dne 23. 1. 2018 

 tachymetrické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic 

 Umístění stávajících meliorací ze serveru http://eagri.cz/ 

 Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců 

 Průzkum v terénu 

 ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

 ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

 Související platné ČSN, TP a vyhlášky 

 Typový návrh odpočívek (Valbek spol. s r.o., 11/2019) 

 Mapy katastru nemovitostí v M 1 : 1 000 v digitálním formátu 

 Informace o parcelách katastru nemovitostí 

 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o nezastavěné území poblíž obce Královec. Stavba se nachází na loukách. Odpočívka je 

situována při levé straně, ve směru staničení, plánované dálnice D11 úsek 1109 Trutnov – státní hranice 

ČR/PR v km 153,500.  

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Odpočívka je spolu s dálnicí D11 součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T), dále je součástí souboru 

staveb, která je vymezena v „Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice“ a v kategorizaci dálnic a silnic 

I. třídy. Stavba 1109 je poslední částí tohoto koridoru mezi Trutnovem a státní hranicí. 

Při umísťování stavby bylo postupováno v souladu s §90 zákona 183/2006 Sb. Stavba je v souladu s vyšší 

územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje královéhradeckého kraje (ZÚR KHK), které nabyly 

účinnosti dne 16. 11. 2011, kde je stavba R11 – úsek Jaroměř – Trutnov – hranice ČR (Walbrzych) vedena 

jako veřejně prospěšná (VPS) – DS1p což je zřejmé z textové části opatření obecné povahy (ZÚR 

Královéhradeckého kraje) část g) odst. 22 a z výkresu I.2.d. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření 

a asanací nadmístního významu. Pro její uskutečnění veřejně prospěšné stavby lze práva k dotčeným 

pozemkům a stavbám odejmout, nebo omezit. ZÚR byly schváleny usnesením č. ZK/22/1564/2011 vydaným 

8. 9. 2011 na 22. zasedání zastupitelstva KHK. 

Územní plán Královec - vydalo zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy 25.2.2010 s účinnosti 

od 22.3.2010 

V územním plánu je dálnice D11 zanesena osou s vyznačeným ochranným pásmem dálnice. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Nejsou.  

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Jsou obsahem samostatné přílohy. 
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e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod 

Geomorfologická charakteristika: 

Povrch terénu je zvlněný, mírně skloněný k jihovýchodu, nadmořská výška povrchu terénu je 516 – 524 m 

n.m. 

Podle regionálního členění reliéfu (Demek et al., 2006) náleží širší zájmové území do následujících 

geomorfologických jednotek (od nejvyšší k nejnižší). 

regionální člen 

Provincie: Česká vysočina 

Soustava (subprovincie): Krkonošsko-Jesenická soustava 

Podsoustava (oblast): Orlická podsoustava 

Celek:  Broumovská vrchovina 

Podcelek:  Žacléřská vrchovina 

Okrsek:  Bernartická vrchovina 

Bernartická vrchovina: 

Je plochá vrchovina tvořená karbonskými slepenci, pískovci, jílovci s porfyry a melafyry. Má rozčleněný 

erozně-denudační reliéf, tektonicky a litologicky podmíněné sedimentární stupňoviny se strukturně 

podmíněnými tvary a antropogenními tvary po těžbě uhlí na Žacléřsku. 

Odpočívka je z větší části umístěna v území, které není zemědělsky obhospodařované jako orná půda 

a územím s velkým zalesněním. Převážnou většinu pozemků představuje trvalý travní porost.  

Geologická charakteristika 

Kvartérní pokryv 

- kvartérní pokryv byl zastižen v mocnosti 1-12 m a jeho mocnost narůstá od okrajů odpočívky k její ose 

- kvartérní pokryv je budován deluviálními a deluviofluviálními sedimenty, při bázi patrně i uloženinami 

fluviálními 

- nejčastěji byly zastiženy písčité jíly a hlíny tř. F4, F3 pevné a méně i tuhé konzistence, jíly středně plastické 

tř. F6 rovněž tuhé a pevné, místy se objevují řádově propustnější polohy či čočky slabě hlinitých písků tř. S3 

případně jílů štěrkovitých tř. F2 a ojediněle a zpravidla až při bázi polohy jílovitých štěrků tř. G5 

- kvartérní pokryv vyplňuje širokou erozní mísu, která se z větší části kryje s půdorysem odpočívky a jejíž 

osa směřuje od SZ k JV 

Předkvartérní podklad 

- povrch hornin předkvartérního podkladu byl zastižen v hloubce 0,5 – 3,7 m, dále pak sondami 

provedenými pro přiléhající dálnici, a to v hloubce až 9,9 m; pouze sondou hlubokou 12 m nebylo povrchu 

předkvartérního podkladu dosaženo 
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- je budován sedimentárními horninami karbonského stáří – pískovci, slepenci a prachovci. 

- svrchu jsou tyto horniny zcela a silně zvětralé tř. R6, nejčastěji mají charakter štěrku s příměsí jemnozrnné 

zeminy (G3), jílu s vysokou a střední plasticitou plasticitou (F8, F6) nebo písku hlinitého (S4 SM). Hlouběji se 

objevují pískovce a prachovce mírně zvětralé tř. R5 a pevnější horniny tř. R4 byly ověřeny pouze archivními 

sondami v blízkosti sjezdu z D11. 

Hydrogeologická charakteristika  

Charakteristika zvodně 

Podzemní voda je vázána na průlinově propustné polohy písčitých a jílovitoštěrkovitých poloh, čoček 

a vrstev v kvartérním pokryvu. Sondami J422 až J428 hlubokými shodně 4 m nebyla srpnu 2018 podzemní 

voda zjištěna. 

Hlubokými sondami řady J900 a archivními sondami byla hladina podzemní vody naražena v hloubce 1-

9 m a to jak v kvartérním pokryvu, tak v sedimentech karbonských (pískovce, prachovce, slepence). Hladina 

podzemní vody je obecně napjatá s výstupem (ustálením) až o několik metrů výše, jak ukazuje tabulka níže. 

Úroveň hladiny podzemní vody může sezóně kolísat v závislosti na srážkových úhrnech. 

V horninách předkvartérního podkladu se uplatňuje kombinovaná propustnost průlinově puklinová. 

V přípovrchových partiích převažuje propustnost průlinová, která může být značně omezená výskytem zcela 

zvětralých prachovců, které působí jako lokální izolátory. V hlubších partiích v horninách třídy R4 je podzemní 

voda vázaná na polohy více rozpukaných a rozvolněných hornin, kde se může hromadit a komunikovat 

v průběžných a otevřených puklinových systémech. Hladina podzemní vody není souvislá a bývá mírně 

napjatá. 

Považujeme za důležité upozornit na skutečnost, že předběžný i podrobný průzkum byl proveden v letech 

dlouhodobého sucha. 

Ložiska nerostných surovin, důlní díla a poddolovaná území 

Podle Surovinového informačního systému (https://mapy.geology.cz/suris/) se v místě navržené odpočívky 

nenachází žádný prognózní zdroj vyhrazeného nerostu. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

- Rešerše předběžného GTP 

Zemní těleso bylo navrženo na základě doporučení IGP.  

- Pedologický průzkum 

Na základě provedeného pedologického průzkumu je navrženo sejmutí humózních vrstev.  

- Dendrologický průzkum 

V rámci připravované stavby byla provedena inventarizace zeleně v předmětné lokalitě.  

- Akustické posouzení 

- Rozptylová studie 
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Z vyhodnocení vlivu provozu dopravy na dálnici D11 a vlivu provozu dopravy na odpočívce Královec 

vyplývá, že při zohlednění navržené protihlukové stěny vpravo (součást D11 1109 Trutnov – státní hranice) 

o minimální výšce 3,0 m nad niveletou komunikace výpočtově nedochází ve výhledových stavech v roce 2021 

a 2040 k překročení hygienického limitu 60/50 dB (den/noc).  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nezasahuje ani neovlivňuje žádné maloplošné ani velkoplošné zvláště chráněné území. 

Odpočívka Královec se svým umístěním nedotýká žádného zvláště chráněného území dle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou národní parky, chráněné 

krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky 

ani ochranným pásmem ložisek nerostných surovin. 

Odpočívka se vyhýbá kulturním a archeologickým památkám, a proto se nepředpokládá narušení těchto 

skutečností. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba je umístěna na volných neosídlených pozemcích, převážně využívaných k zemědělské činnosti. 

Vliv stavby na odtokové poměry v území je posuzován v příloze Celkové vodohospodářské řešení. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební objekt SO 020 Příprava území zahrnuje všechny práce, které jsou potřebné pro rozvinutí hlavních 

stavebních prací a které budou provedeny jako přípravné práce na plochách záborů stavby. Pro stavbu je 

nutné provést kácení lesní zeleně i vzrostlé mimolesní zeleně v nutném rozsahu. Podrobná specifikace zásahu 

do mimolesní zeleně bude zpracována v dokumentaci pro stavební povolení. 

Demolice nejsou navrhovány.  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkci lesa 

Stavbou dochází k dočasnému i trvalému záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených 

k plnění funkce lesa. Rozsah viz přílohu F.2 – Záborový elaborát. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení odpočívky na dálnici je zajištěno pomocí odbočovacích, resp. připojovacích pruhů. Stavba dálnice 

D11 úsek 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR se stane součástí stávající infrastruktury.  

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu – přípojka elektro, voda.  

SO 340 Vodovodní přípojka pro odpočívku 
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SO 410 Přípojka VN 

SO 411 Distribuční trafostanice 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba odpočívky Královec je související stavbou dálnice D11 úsek 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR. 

Je předpoklad, že dálniční odpočívka se bude stavět ve stejném časovém horizontu jako stavba dálnice D11.  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Viz přílohu F.2 Záborový elaborát.  

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečností 

pásmo 

Viz přílohu F.2 Záborový elaborát.  

p) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Není uvažováno s monitoringem ani sledováním přetvoření.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba – vybavení dálnice.  

b) Účel užívání stavby 

Dálniční odpočívka Královec bude sloužit pro silniční dopravu vedenou po nově budované dálnici D11. 

Zprovozněním bude umožněno řidičům doplnění pohonných hmot, občerstvení a parkování osobních 

automobilů, karavanů a nákladních vozidel. 

c) Trvalá nebo dočasná stavby 

Trvalá stavba 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technický požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu 

s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba žádat o povolení výjimky z technických požadavků na stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Jsou obsahem samostatné přílohy.  
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Veškeré podmínky dotčených orgánů budou obsaženy v dokladové části v průběhu vyřizování rozhodnutí 

o umístění stavby v rámci inženýrské činnosti.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavby se netýká.  

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha 

a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Uspořádání odpočívky vychází z typového návrhu odpočívek. Je navržena jako odpočívka o velká s čerpací 

stanicí pohonných hmot a stravovacím zařízením. Projekt čerpací stanice a občerstvení není součástí tohoto 

projektu a budou řešeny samostatně. 

Celková délka páteřní komunikace cca 690 m 

Celková plocha vozovek – odpočívky cca 14 500 m2 

Celková plocha vozovek – kontrolní stanoviště PČR cca 2 800 m2 

Plocha parkování osobních automobilů cca 1 250 m2 

Plocha parkování BUS cca 450 m2 

Plocha parkování karavanů cca 255 m2 

Plocha parkování nákladních vozidel cca 4 670 m2 

Plocha parkování nákladních vozidel – kontrolní stanoviště PČR cca 700 m2 

Plocha chodníků cca 3 500 m2 

Plocha pro ČSPH a občerstvení cca 6 400 m2 

Vegetační úpravy v rovině cca 16 950 m2 

Počty parkovacích míst:  osobní automobily 64 voz. 

 nákladní automobily 52 voz. 

 autobusy 5 voz. 

 karavany 4 voz. 

h) Základní technické parametry – návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, 

technologie a zařízení apod. 

Poloměry odbočovací a připojovací pruhů jsou navrženy na návrhovou rychlost min. 60 km/h (dle ČSN 73 

6102), šířka přídatných pruhů je 3,5 m.  

Návrhová rychlost na odpočívce není stanovena. Na ploše odpočívky by až na výjimky mělo všeobecně 

platit „pravidlo přednosti v jízdě zprava“. Průběh úhlů postupného větvení sítě páteřních komunikací 

koresponduje se snižující se, resp. zvyšující se, jízdní rychlostí průjezdu jednotlivými segmenty odpočívky. 

Šířkové uspořádání odpočívky vychází z typového návrhu odpočívek na dálnicích, jenž vznikl na základě 

zvyklostí investora.  
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i) Základní předpoklady výstavby – etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, 

dokončení stavby a předání stavby do užívání 

Stavba odpočívky Královec je související stavbou dálnice D11 úsek Trutnov – státní hranice ČR/PR. Je 

předpoklad, že dálniční odpočívka se bude stavět ve stejném časovém horizontu jako stavba dálnice D11. 

Stavba odpočívky nebude členěna na etapy. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání 

ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

V současné době nejsou známy. Požadavek na předčasné užívání staveb či zkušební provoz mohou 

vyplynout z požadavků dotčených orgánů státní správy, popř. ostatních účastníků řízení.  

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu bez zvláštních urbanistických a architektonických požadavků.  

Stavba byla navrhována v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 Stavebního zákona, zejména 

s ohledem na charakter území. 

B.2.3 CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech 

Viz bod B.2.6.  

b) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 229/2014 

Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby, po uvedení 

stavby do provozu bude za původce odpadu považováno Ředitelství silnice a dálnic ČR, které bude správcem 

komunikace. 

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška 

č. 93/2016.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 

Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit 

přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, 

spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 

z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 

odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 61/2010 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného 

úřadu (zákon č. 229/2014 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních 
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prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 61/2010 Sb. Původce odpadu je 

zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

c) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

Elektrická energie: 

Příkon instalovaný Pi (kW) – 415 V / 50 Hz 320 

Příkon soudobý Ps (kW) 150 

Studená voda:  

Studená pitná voda - prům. množství (m3/den) 15-20 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Komunikace určené pro pohyb osob jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. „O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace“. Silniční obruby na styku s vozovkou jsou navrženy zvýšené o více než 0,08 m, v místě přechodů 

budou snížené na 0,02 m. Záhonové obruby budou zvýšeny o 0,06 m. Snížené obruby budou opatřeny 

varovnými pásy z reliéfní kontrastní dlažby v šířce 0,4 m a v místě přechodů případně míst pro přecházení 

budou doplněny signálními pásy šíře 0,8 m. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena dle platných standardů (ČSN, TP, atd.) tak, aby byly splněny obecné požadavky na 

bezpečnost stavby při jejím užívání. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 

Řada 000 Objekty přípravy staveniště 

SO 020 - Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací na stavbě odpočívky a souvisejících stavebních objektů je nutné 

provést některé práce, které souvisí s přípravou území. Jedná se zejména o sejmutí kulturních vrstev na ploše 

trvalých a dočasných záborů, vykácení dřevin a porostů dle dendrologického průzkumu. 

V případě ohrožení geodetických bodů bude v rámci tohoto objektu provedena jejich ochrana, příp. jejich 

zrušení. 

Řada 100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 - Dálnice D11 km 133,000 - 154,175 

Tento objekt řeší napojení odpočívky na dálnici D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR pomocí 

odbočovacích a připojovacích pruhů. Délka přídatných pruhů je navržena dle návrhové rychlosti dálnice D11. 
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SO 130 - Odpočívka Královec 

Tento objekt řeší výstavbu odpočívky Královec. Odpočívka je navržena o velikosti velké odpočívky. 

Odpočívka je na budoucí dálnici D11 napojena pomocí odbočovacích a připojovacích pruhů. Na tyto pruhy 

jsou pak navázány kolektory odpočívky. Kolektory se dále rozvětvují na sběrné a obslužné komunikace 

odpočívky. Před samotnou odpočívkou je navrženo kontrolní stanoviště Policie ČR. Na odpočívce je vymezena 

plocha pro ČSPH a stravovací zařízení, které bude řešena vlastní projektovou dokumentací.  

Výškově řešení odpočívky respektuje vedení dálnice D11, na kterou je napojena. Členění odpočívky a její 

rozsah je patrný z koordinační situace (viz. přílohu C.3), výškové vedení je patrné z podélného profilu (viz. 

přílohu D.1). Šířkové uspořádání je patrné ze vzorového příčného řezu (viz. přílohu D.2). Odvedení 

povrchových vod z ploch odpočívky bude zajištěno podélnými a příčnými sklony. Voda bude následně 

odvedena systémem vpustí, štěrbinových žlabů a kanalizace do dešťové kanalizace dálnice. 

SO 158 - Přístupy na pozemky v k.ú. Královec 

Navrženou trasou dálnice D1101 a výstavbou odpočívky dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na 

pozemky v k.ú. Královec Navržené přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto 

pozemků.  

Směrové vedení je patrné z koordinační situace (viz přílohu C.3), 

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.  účelová komunikace 

Dopravní význam - 

Charakter provozu silnice s neomezeným přístupem  

Přístupové komunikace jsou navrženy návrhové kategorie P4/30.  

Délka komunikace je cca 500 m, plocha vozovek je cca 1 900 m2. 

V km 0,445 je osazen rámový propust 2,0 x 1,3, dl. 6,0 m, pro převedení SO 331.  

SO 190 - Dopravní značení 

Součástí SO 190 je provedení dopravního značení v prostoru odpočívek a dále na navazujících úsecích 

dotčených komunikací. Jedná se zejména o úpravu a doplnění dálničního dopravního značení. V dalších 

projektových stupních se bude tento stavební objekt dále dělit na podobjekty svislého a vodorovného 

dopravního značení.  

Svislé dopravní značení – dopravní značky budou navrženy a umístěny v souladu s platnými „Zásadami 

pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65). Značky ani jejich nosné konstrukce 

nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace.  

Vodorovné dopravní značení – musí být provedeno jednotným způsobem. Vodorovné dopravní značení 

bude profilované s retroflexní úpravou z materiálů dlouhodobé životnosti, které jsou schváleny Ministerstvem 

dopravy a ŘSD ČR. 

Podrobný návrh dopravního značení, jeho projednání a odsouhlasení příslušnými orgány, bude předmětem 

dalšího projektového stupně. 
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Řada 300 Vodohospodářské objekty 

SO 301 - Dešťová kanalizace odpočívky 

Odvodnění budoucí odpočívky Královec na dálnici D11 bude provedeno klasickým způsobem pomocí 

uličních vpustí, žlabů z polymerbetonu a dešťových stok. V místech s větším množství parkovacích stání jsou 

navrženy žlaby z polymerbetonu. Stoky jsou navrženy z plastového potrubí v dimenzi DN 250÷600, s min. 

kruhovou tuhostí SN12. V podchodech komunikací a při hloubce uložení do 1 m nebo nad 3 m včetně jsou 

navržena plastová potrubí s kruhovou tuhostí SN16. Přípojky od uličních vpustí a odtokových vpustí žlabů 

z plastového potrubí DN 200. Přípojky, které podchází komunikaci, budou provedeny z plastového potrubí 

SN16. Přípojky budou napojeny do šachet kanalizace nebo ve výjimečných případech přímo do potrubí stok 

pomocí tvarovek. V lomových bodech trasy kanalizace budou umístěny vstupní šachty o vnitřním průměru 

DN 1000.  

Na stoce umístěné nejníže bude před zaústěním do odpadu z kanalizace dálnice D11 umístěn objekt 

SO 360 dešťová usazovací nádrž (DUN) a hned za ním retenční podzemní nádrž (RN). Objekty DUN a RN 

budou betonové z prefabrikátů. 

Objekt je rozdělen na čtyři hlavní stoky: 

Objekt je rozdělen na čtyři hlavní stoky: 

1. Páteřní stoka „A“ a „A1“ odvodňuje objízdnou komunikaci, sjezd z dálnice D11 na odpočívku kontrolní 

stanoviště PČR. 

2. Stoka „B“ odvodňuje parkoviště nákladních automobilů a plochy ve východní části odpočívky. 

3. Stoka „C“ odvodňuje parkoviště nákladních automobilů a plochy v jižní části odpočívky. 

Rozsah: 

PLAST DN 250 - DN 800 dl. cca 1 400 m 

SO 302 - Odpad od objektů kanalizace odpočívky 

Objekt řeší odvedení vyčištěných dešťových vod a splaškových vod z RN a ČOV do odpadu kanalizace 

dálnice D11, který je pak napojen do přeložky toku HMZ 10183337 (IDVT 10183337) v rámci dálnice D11 

1109. 

Rozsah: 

PLAST DN 800 dl.  cca 73 m 

SO 310 - Splašková kanalizace odpočívky 

Stavební objekt řeší odvádění splaškových vod gravitačně z objektu ČSPH, restaurace a venkovního WC 

do ČOV a pak dále po vyčištění SO 302 – odpadu od objektů kanalizace odpočívky. Splašková stoka je 

navržena v dimenzi DN 250. 

Rozsah: 

PLAST DN 250 dl.  cca 413 m 
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SO 340 - Vodovodní přípojka pro odpočívku 

Objekt řeší dostatečný zdroj pitné vody pro odpočívku. Součástí objektu je přívodní potrubí, které je 

napojeno na zdroj obce Královec – obecní vodovod PE DN 100. Součástí objektu je automatická tlaková 

stanice s akumulací, která zajistí dopravu vody ze zdroje po areálu odpočívek. ATS je umístěna v areálu 

odpočívky a bude napojena na zdroj elektrické energie. Vodovodní přípojka kříží vodní tok – Černý potok 

(IDVT 10101855). Křížení bude provedeno protlakem, kdy chránička bude mít krytí s pevným dnem toku 1,0 m. 

Dále potrubí vede min. 8 m podél tohoto potoka v délce cca 60 metrů. V areálu bude umístěna podzemní 

akumulační nádrž s kapacitou 30 m3. 

Trasa přívodního potrubí je navržena:  

HDPE DN 80 dl. 807 m 

Armaturní šachta 1 ks 

ATS 1 ks 

Akumulační nádrž 30 m3 1 ks 

 

 

SO 341 - Vodovod odpočívky 

Objekt řeší napojení pitné vody jednotlivých objektů na odpočívce z přípojky vody. Napojeny budou 

restaurace, ČSPH, WC a požární nádrž. Potrubí rozvodů bude z HDPE PE100 PN 10 d63. 

Rozsah: 

HDPE DN 50 dl. cca 245 m 

Armaturní šachta 1 ks 

Výpočet potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Pitná voda pro jednu odpočívku

ČSPH

3 pracovní směny 8h -  celkem 10 zaměstnanců Pitná Užitková

(pití, WC...) 10 os. x   30 l/os.  10 os 30 l/os a den 300 l/den 75 l/den 225 l/den

(mytí, sprchování 10 os. x 110 l/os.  10 os 110 l/os a den 1100 l/den 1100 l/den 0 l/den

návštěvníci – odhad 500 osob/den

(sociální zařízení) 500 os. x 10 l/os. 500 os 10 l/os a den 5000 l/den 1000 l/den 4000 l/den

zalévání zeleně 0,15 ha 

10 m3/ha.den 1 1500 l/os a den 1500 l/den 0 l/den 1500 l/den

úklid odpočívek 1 zaměstnanec/den

1 os. x 180 l/os 1 os 180 l/os a den 180 l/den 180 l/den 0 l/den

Restaurace 500 os 22 l/os a den 11000 l/den 5500 l/den 5500 l/den

Qp = CELKEM 19,1 m3/den 7,9 m3/den 11,2 m3/den

(-1500) odtok Q24= 17,6 m3/den

Výpočet potřeby pitné vody

kd = 1,5

kh = 1,8 Jen pitná

Qmax den = Qp * kd = 28,62 l/den 28,62 m
3
/den 0,33 l/s 0,23 l/s

Qmax hod = Qm * kh / 24 = 2,15 l/hod 2,15 m3/hod 0,60 l/s 0,42 l/s

Pitná voda pro obě odpočívky

Qmax den = 0,46 l/s 40,06 m
3
/den

Qmax hod = 0,83 l/s 3,00 m3/hod

Z toho
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SO 342 - Vrt studny a užitková voda 

Součástí objektu je navrhovaný vrt, který bude v budoucnu využit jako studna a zajistí užitkovou vodu 

v rámci odpočívky. Objekt dále řeší napojení užitkové vody jednotlivých objektů na odpočívce z vrtu. Napojeny 

budou restaurace, ČSPH, WC a požární nádrž. Potrubí rozvodů bude z HDPE PE100 PN 10 d63. 

Rozsah: 

HDPE DN 50 dl. cca 414 m 

Armaturní šachta 1 ks 

Vrt studny 1 ks 

SO 360 - DUN a retenční nádrž odpočívky 

Na hlavní stoce bude před zaústěním do kanalizace dálnice D11 umístěn objekt SO 360 dešťové usazovací 

nádrže (DUN) a hned za ní retenční podzemní nádrž (RN). Objekty DUN a RN budou betonové z prefabrikátů. 

SO 370 - Požární nádrž odpočívky 

Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodovodu pro požární zásah je na odpočívce navržena požární 

nádrž. Nádrž je koncipována jako dělená o celkové kapacitě 52 m3. Na základě požární zprávy bude první 

část nádrže s min. objemem vody pro požární účely 22 m3 a bude stále nadržená. Druhá část nádrže (30 m3), 

bude využita jako užitková voda a v případě nutnosti doplněna z vodovodu pitné vody. Obě části budou 

kontinuálně doplňované dešťovou vodou ze střech. Požární část nádrže bude také v případě vyčerpání po 

požárním zásahu nebo při poklesu hladiny pod přípustnou úroveň zásobena vodou z areálového vodovodu, 

kdy maximální hladiny dosáhne vždy do 36 hodin. Nádrž bude vybavena signalizací nízké hladiny a stojanem 

pro odběr požární vody s hadicí do nádrže (hydrantový nástavec). Hadice bude osazena nad dno nádrže 

a vybavena košem pro zachycení nečistot. Nádrž je navržena jako podzemní prefabrikovaná. 

Rozsah: 

Podzemní prefabrikovaná nádrž vč. vystrojení 52 m3 (22 m3 pro požární účely) 1 ks 

SO 380 - Úpravy meliorací 

Tento objekt řeší podchycení přerušených drenáží přilehlých polních pozemků. Realizace objektu zachová 

funkčnost stávajících zařízení a umožní bezproblémovou výstavbu odpočívek. V závislosti na předpokládaném 

směru proudění vody v drenážních systémech jsou podél obvodu stavby odpočívky navrženy nové svodné 

drény, jejichž účelem je odvádět vodu do nejbližšího místa, kde je možno drenáž vyústit. Ty jsou zaústěny do 

stávajícího příkopu. Drenážní plastové potrubí DN 150 SN4 bude uloženo na štěrkopískovém loži tl. 10 cm 

a obsypáno v tl. 50 cm hutněným štěrkopískem. 

Konkrétní průběh meliorací je nutno zjistit a ověřit až na místě, protože podklady od Státního pozemkového 

úřadu jsou obecné a vyznačují jen celkové meliorované plochy. Podrobné zákresy všech jednotlivých drenáží 

nejsou v současné době k dispozici. Vlastníkem meliorací jsou vlastníci jednotlivých pozemků. 

Rozsah: 

Plastové perforované potrubí DN 150 dl.  cca 538 m 
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SO 390 - ČOV odpočívky 

Objekt řeší čištění splaškových vod z objektů odpočívky, které natékají ze splaškové kanalizace. 

ČOV bude navržena na kapacitu 100 EO dle přepočítaného znečištění v ukazateli BSK5, bude 

s vyrovnávací nádrží a při návrhu konkrétního typu bude zohledněna vysoká denní nerovnoměrnost průtoků 

a současně jednotlivých složek znečištění, především N-NH4.  

S ohledem na charakter látek vyskytujících se v odpadních vodách na odpočívkách musí být navrženo 

odpovídající mechanické předčištění. Kvalita vody na odtoku z ČOV – bude navržena ČOV s hodnotami 

koncentrací a účinností dle nařízení vlády 401/2015, příloha 7, tab. 1. 

ČOV bude napojena na zdroj elektrické energie. 

Rozsah: 

ČOV PRO 100 EO 1 ks 

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty 

Pro zajištění napojení odpočívky Královec, dálnice D11 1109 na el. energii bude na základě Smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny0,4kV (NN) č. 20_SOBS01_4121639890 vybudována nová distribuční trafostanice (DTS) v provedení 

úzká příhradová trafostanice. Z Technických podmínek připojení vyplývá, že DTS bude vybavena NN 

rozvaděčem s In= 1000 A, 8mi pojistkovými vývody, transformátorem 250kVA35/0,4kV, předávacím místem 

bude jistič v rozvaděči uvedené DTS. Napojena bude venkovním vedením vodiči AlFe 3x42/7 z podpěrného 

bodu vybudovaného v rámci plánované přeložky stávajícího vedení VN (stavba IZ-12-200912) na pozemku 

p.č. 2653, k.ú. Královec.   

Tech. údaje místa připojení: napěťová hladina 0,4 kV, hodnota jističe před elektroměrem 3x40 A. 

Investorem úprav (instalace nového venkovního vedení, bezkomorového úsekového odpínače a DTS) 

a vlastníkem zařízení distribuční soustavy bude provozovatel distribuční soustavy (ČEZ Distribuce a.s.). 

V době zpracování PD nebylo známo přesné umístění DTS. Toto bude řešit vybraná projekční kancelář 

(ING services CZ s.r.o. Ing. Martin Vais, tel: 606 661 913) na základě objednávky ČEZ Distribuce a.s. (stavba 

IV-12-2020969) 

SO 430 - Rozvody NN 

V rámci výstavby odpočívky Královec, dálnice D11 – 1109 vznikl požadavek na napájení plánovaných 

objektů (restaurace, ČSPH, WC) a zařízení vodohospodářských objektů (ATS pro SO 341 – napojení pitné 

vody pro ČSPH a restauraci, ATS pro SO 342 – napojení užitkové vody na toalety, ATS pro SO 342 – napojení 

z vrtu do podzemní nádrže, ČOV). 

Dále vznikl požadavek na vybudování kontrolního místa pro Policii ČR a to mimo prostor odpočívky 

vybavené 2 x 4 kontejnery, plochou pro umístění rentgenu (předpokládá se mobilní rentgen bez požadavku 

na napájení z areálových rozvodů). Přípojka NN pro tento prostor bude realizovaná samostatně. 
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Vzhledem k tomu, že prostor kontrolního místa pro Policii ČR je umístěn samostatně a trasy přípojky NN 

jsou řešeny nezávisle na rozvodech NN pro ŘSD, je SO 430 rozdělen na samostatné podobjekty: 

SO 430.1 – Rozvody NN – ŘSD 

SO 430.2 – Rozvody NN – Policie ČR 

SO 430.1 – Rozvody NN – ŘSD 

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C; 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S 

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 

Podle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jsou rozvodná zařízení v prostorech zvlášť nebezpečných. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN EN 61140 ed. 3 bude prováděna izolací kryty, 

automatickým odpojením od zdroje a pospojením. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed. 3 samočinným odpojením od zdroje, způsobem ochrany 

zemnění v sítích, kde není uzemněný střed/uzel) -sítě IT. Odpojení nadproudovými jistícími prvky (pojistky, 

jističe). 

Stupeň ochrany před dotykem neživých částí – zvýšená. 

Ochranné pásmo 

Dle energetického zákonu č. 458/2000, §46 je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

Popis stavby: 

V rámci tohoto SO je řešeno napájení objektů (restaurace, ČSPH, WC) a zařízení vodohospodářských 

objektů (ATS pro SO 341 – napojení pitné vody pro ČSPH a restauraci, ATS pro SO 342 – napojení užitkové 

vody na toalety, ATS pro SO 342 – napojení z vrtu do podzemní nádrže, ČOV) realizované přípojkami NN. 

Z distribuční TS bude napojen rozvaděč NN a rozpojovací skříň s měřením, ze které budou výstupy pro 

jednotlivá zařízení ve správě ŘSD – objekt WC, 3x ATS, ČOV. Přípojky pro zařízení ATS a ČOV jsou řešeny 

samostatně. (SO 432). 

Dále budou z distribuční TS napojeny plánované objekty restaurace a ČSPH. Tyto budou mít samostatné 

měření. 

Z rozvaděče NN, který bude osazen v blízkosti nové příhradové trafostanice a napojen z rozváděče NN 

nové TS, bude realizována přípojka NN pro objekt WC umístěný v centrální části odpočívky. Přípojka bude 

ukončena v přípojkové skříni v objektu. 

Dále bude z rozvaděče NN nové TS zavedena přípojka do přípojkové skříně pro plánované objekty 

restaurace a ČSPH umístěné v blízkosti plochy pro výstavbu objektů ČSPH a restaurace (řeší samostatná 

PD). Měření el. enegie a rozvody HDO budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace, 

předpokládáno je umístění vedle rozpojovací skříně. Je počítáno s tím, že jednotlivé subjekty podají 
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samostatnou žádost o připojení k DS. Pro budoucí připojení uvedených objektů budou pod komunikací uloženy 

obetonované chráničky DN 160. 

Rozvody NN budou realizovány kabely typu AYKY/CYKY o průřezu odpovídajícímu délce a požadovanému 

příkonu (bude upřesněno v dalším stupni dokumentace). 

Na základě požadavku ŘSD na přesun inženýrských sítí z ploch vegetace do pochozích ploch, aby bylo 

možné v plochách vegetace vysázet dřeviny, bude vedení uloženo v zemi převážně v chodníku, pokud to 

uložení ostatních sítí dovolí. V opačném případě bude uloženo ve volném terénu vegetační plochy. Jedná se 

především o souběh s trasami kanalizace a vodovodu a dále s trasami sdělovacích vedení, rozvodů VO 

a přípojky NN pro kontrolní místo Policie ČR. Vzhledem k prostorově ztíženému uložení jednotlivých vedení, 

kdy není možné respektovat jejich ochranná pásma, bude vedení NN uloženo dle ČSN73 6005 – Příloha A – 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí – v celé délce souběhu v chráničce 

DN50, a to se souhlasem stavebníka (ŘSD). 

Křížení ostatních inž. sítí bude dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, 

v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou DN 110 v délce 1 m na 

obě strany křížené IS. Pod komunikací budou založeny obetonované chráničky DN160. V kabelových 

přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky se zatahovacím prvkem, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. 

Uložení a krytí kabelů NN v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Pro kabelové vedení 

NN je krytí v komunikaci a krajnici komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,7 m, v chodníku 0,35 m. 

Délka trasy vedení NN – cca 350 m. 

Délka kabelového vedení NN (AYKY/CYKY) v chráničce DN 50 (včetně 10% rezervy) - cca 385 m. 

Délka chrániček DN 160 – cca 72 m 

Přípojková skříň NN (provedení bude upřesněno) 1 ks 

Pojistková skříň 

SO 430.2 – Rozvody NN – Policie ČR 

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C; 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S 

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 

Podle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jsou rozvodná zařízení v prostorech zvlášť nebezpečných. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN EN 61140 ed. 3 bude prováděna izolací kryty, 

automatickým odpojením od zdroje a pospojením. 
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Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed. 3 samočinným odpojením od zdroje, způsobem ochrany 

zemnění v sítích, kde není uzemněný střed/uzel) -sítě IT. Odpojení nadproudovými jistícími prvky (pojistky, 

jističe). 

Stupeň ochrany před dotykem neživých částí – zvýšená. 

Ochranné pásmo 

Dle energetického zákonu č. 458/2000, §46 je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

Popis stavby: 

V rámci tohoto SO je řešeno vybudování přípojky NN z nové distribuční TS pro prostor kontrolního 

stanoviště Policie ČR. Tato bude mít samostatné měření. 

Z rozvaděče NN nové TS bude zavedena přípojka do rozpojovací skříně umístěné ve volném terénu 

v blízkosti pochozí plochy (na které budou umístěny 4 ks kontejnerů). Z rozpojovací skříně bude vyvedena 

přípojka do další pochozí plochy a v blízkosti dalších plánovaných 4 ks kontejnerů bude přípojka ukončena 

v pojistkové skříni. Dále budou z rozpojovací skříně připojeny 2 ks závor (vjezd a výjezd z prostoru). Měření 

el. enegie a rozvody HDO budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. Je počítáno s tím, že 

tento subjekt podá samostatnou žádost o připojení k DS. 

Rozvody NN budou realizovány kabely typu AYKY/CYKY o průřezu odpovídajícímu délce a požadovanému 

příkonu (bude upřesněno v dalším stupni dokumentace). 

Na základě požadavku ŘSD na přesun inženýrských sítí z ploch vegetace do pochozích ploch, aby bylo 

možné v plochách vegetace vysázet dřeviny, bude vedení uloženo v zemi převážně v chodníku, pokud to 

uložení ostatních sítí dovolí. V opačném případě bude uloženo ve volném terénu vegetační plochy. Jedná se 

především o souběh s trasami kanalizace a vodovodu a dále s trasami sdělovacích vedení, rozvodů VO 

a přípojky NN pro kontrolní místo Policie ČR. Vzhledem k prostorově ztíženému uložení jednotlivých vedení, 

kdy není možné respektovat jejich ochranná pásma, bude vedení NN uloženo dle ČSN73 6005 – Příloha A – 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí – v celé délce souběhu v chráničce 

DN50, a to se souhlasem stavebníka (ŘSD). 

Křížení ostatních inž. sítí bude dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, 

v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou DN 110 v délce 1 m na 

obě strany křížené IS. Pod komunikací budou založeny obetonované chráničky DN160. V kabelových 

přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky se zatahovacím prvkem, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. 

Uložení a krytí kabelů NN v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Pro kabelové vedení 

NN je krytí v komunikaci a krajnici komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,7 m, v chodníku 0,35 m. 

Délka trasy vedení NN – cca 352 m. 

Délka kabelového vedení NN (AYKY/CYKY) v chráničce DN 50 (včetně 10%rezervy) - cca 388 m. 
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Délka chrániček DN 160 – cca 17 m 

Přípojková skříň NN (provedení bude upřesněno) 1 ks 

Pojistková skříň 2 ks 

SO 431 - Venkovní osvětlení 

V rámci výstavby odpočívky Královec, dálnice D11 1109 vznikl požadavek na vybudování kontrolního místa 

pro Policii ČR a to mimo prostor odpočívky, plochou pro umístění rentgenu a odstavných parkovacích stání 

a jejich osvětlení, které bude nezávislé na VO odpočívky, jsou rozvody VO pro tento prostor řešeny nezávisle 

na osvětlení odpočívky a SO 431 je rozdělen na samostatné podobjekty: 

SO 431.1 – Venkovní osvětlení – ŘSD 

SO 431.2 – Venkovní osvětlení – Policie ČR 

SO 431.1 – Venkovní osvětlení – ŘSD 

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN, 50 Hz, 0,4 kV/TN-C 

Ochrana před elektrickým proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1: 

izolací, polohou 

Ochrana před bleskem a nebezpečným a krokovým napětím: 

automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 

Ochranné pásmo: 

Dle energetického zákona č. 458/2000, §46 je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

Výpočet osvětlení dle normy: 

- ČSN EN 12464-2 - Osvětlení venkovních pracovních prostorů 

- ČSN EN 13201-4 – Osvětlení pozemních komunikací 

- PPK-VEO – Předpis ŘSD – Požadavky na provedení a kvalitu veřejného osvětlení 

Klasifikace venkovních prostorů dle ČSN EN 12464-2: 

- Parkovací stání dle - tab. 5.9.2 - parkoviště 

Zatřídění komunikace: 

 C4: vjezd, průjezdní komunikace a výjezd z odpočívky 

V rámci výstavby nové odpočívky je na základě výpočtu osvětlení zpracovaného firmou ARTECHNIC-

SCHRÉDER a.s. navrženo nové veřejné osvětlení s použitím LED svítidel Schreder. 

Jako referenční svítidla jsou použita ve výpočtu osvětlení svítidla AMPERA MIDI. 

Výpočet VO je uložen v archívu projektanta a bude doložen v dalším stupni dokumentace. 

Popis stavby: 

Průjezdné komunikace a parkoviště odpočívky Královec, dálnice D11 – 1109, budou osvětleny LED svítidly 

osazenými na stupňovitých ocelových stožárech o výšce 10m s výložením. Jsou navrženy osvětlovací body v 

provedení: 
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dle typu vyložení  - bez vyložení, jednoramenný výložník – 41 ks 

 - dvouramenný výložník (90°, 120°) - 8 ks 

 - tříramenný výložník (120°) (ozn. např. 3XV1,5) – 7 ks 

dle délky vyložení - 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m (ozn. např. V1,5) 

dle výkonu svítidla – 94 W, 155 W s různou světelnou charakteristikou B1-B18 

dle typu svítidla: výrobce SCHREDER – AMPERA MIDI 

Stožárová výzbroj bude v provedení pro pětivodičové připojení (požadavek nespínané fáze pro URSA). 

Celé osvětlení odpočívky bude napájeno z rozváděče RVO instalovaného v blízkosti nové příhradové TS 

a napojeného z rozváděče NN nové TS. Jednotlivé okruhy venkovního osvětlení budou napojeny z rozváděče 

RVO s elektroměrovou částí, předpokládaný typ vedení pro rozvody VO je zemní kabel CYKY 5x16 mm2. 

Jednotlivé stožáry osvětlovacích bodů budou instalovány za obrubou ve vzdálenosti min. 1 m od 

komunikace, aby se předešlo kolizním situacím automobilu se stožárem. Vedení bude ke stožáru zavedeno 

smyčkově z průběžné trasy. 

V rámci inteligentního parkování nákladních vozidel (SO 483) budou 3 ks trojramenných osvětlovacích 

bodů v centrální části odpočívky osazeny kamerovým systémem. 

Na základě požadavku ŘSD na přesun inženýrských sítí z ploch vegetace do pochozích ploch, aby bylo 

možné v plochách vegetace vysázet dřeviny, bude vedení uloženo v zemi převážně v chodníku, pokud to 

uložení ostatních sítí dovolí. V opačném případě bude uloženo ve volném terénu vegetační plochy. Jedná se 

především o souběh s trasami kanalizace a vodovodu a dále s trasami sdělovacích vedení a přípojek NN, 

jejichž rozvody jsou v souběhu s VO v celém prostoru odpočívky (příprava pro technologii URSA – viz níže). 

Vzhledem k prostorově ztíženému uložení jednotlivých vedení, kdy není možné respektovat jejich ochranná 

pásma, bude vedení VO uloženo dle ČSN 73 6005 – Příloha A – Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti 

při souběhu podzemních sítí – v celé délce souběhu v chráničce DN50, a to se souhlasem stavebníka (ŘSD). 

Společně s vedením bude položen zemnící drát FeZn prům. 10 mm nebo pásek FeZn 30x4 mm. 

Křížení ostatních inž. sítí bude dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, 

v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou DN 110 v délce 1 m na 

obě strany křížené IS. Pod komunikací budou založeny obetonované chráničky DN 160. V kabelových 

přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky se zatahovacím prvkem, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Uložení a krytí kabelů VO v zemi bude 

dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Pro kabelové vedení NN je krytí v komunikaci a krajnici 

komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,7 m, v chodníku 0,35 m. 

Délka trasy vedení VO – cca 1 980 m. 

Délka kabelového vedení VO (CYKY 5x16) v chráničce DN 50 (včetně 10% rezervy) - cca 2 425 m. 

Délka chrániček DN 160 – cca 445 m 

Osvětlovací bod – 56 ks. 
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Rozvaděč RVO s prostorovou rezervou pro optický rozvaděč 

Příprava pro technologii URSA: 

- v souběhu s rozvody kabelů VO bude uložena tlustostěnná mikrotrubička min. pr. 12 mm pro 

optický kabel v hvězdicovité topologii s centrem v zapínacím místě VO (tedy v rozvaděči RVO). 

Mikrotrubička bude zaústěna do všech sloupů VO vždy z obou stran (příchod/odchod) tak, aby bylo 

možné budoucí zafouknutí optického kabelu a jeho vyvedení v rámci jakéhokoli sloupu VO 

- v zapínacím místě VO (RVO) musí být zachován prostor pro instalaci nástěnného optického 

rozvaděče (odhadované min. rozměry š. 350 x v. 450 x h. 120 mm), kde bude umožněno budoucí 

optické kabely zakončit a propojovat 

- stejná mikrotrubička pro optické kabely musí být vedena mezi zapínacím místem VO (RVO) 

a bodem integrace technologie do DIS (hlavní SOS hláska) 

- v každém stožáru VO musí být dostupná alespoň 1 stálá jištěná nespínaná fáze, kde bude možné 

se připojit a napájet zařízení na stožáru VO. Provedení bude upřesněno ve vyšším stupni 

projektové dokumentace 

- součástí základu každého stožáru VO bude založení jedné rezervní chráničky min. pr. 50 mm pro 

budoucí protažení kabelových rozvodů pro případ montáže zařízení instalované mimo sloup VO – 

umožnění budoucího připojení např. navigačních zařízení pro provozní informace a připojení 

indukčních smyček a detektorů náprav instalovaných na vjezdu a výjezdu na/z odpočívky, k řídící 

jednotce umístěné na určeném stožáru VO. (Jelikož nyní není definováno umístění jednotlivých 

zařízení, budou rezervní chráničky realizovány do všech základů stožárů VO). 

SO 431.2 – Venkovní osvětlení – Policie ČR 

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN, 50 Hz, 0,4 kV/TN-C 

Ochrana před elektrickým proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1: 

izolací, polohou 

Ochrana před bleskem a nebezpečným a krokovým napětím: 

automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 

Ochranné pásmo: 

Dle energetického zákona č. 458/2000, §46 je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

Výpočet osvětlení dle normy: 

- ČSN EN 12464-2 - Osvětlení venkovních pracovních prostorů 

- ČSN EN 13201-4 – Osvětlení pozemních komunikací 

- PPK-VEO – Předpis ŘSD – Požadavky na provedení a kvalitu veřejného osvětlení 

Klasifikace venkovních prostorů dle ČSN EN 12464-2: 

- Parkovací stání dle - tab. 5.9.2 - parkoviště 
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Zatřídění komunikace: 

 C4: vjezd, průjezdní komunikace a výjezd z odpočívky 

V rámci výstavby nové odpočívky je na základě výpočtu osvětlení zpracovaného firmou ARTECHNIC-

SCHRÉDER a.s. navrženo nové veřejné osvětlení s použitím LED svítidel Schreder. 

Jako referenční svítidla jsou použita ve výpočtu osvětlení svítidla AMPERA MIDI. 

Výpočet VO je uložen v archívu projektanta a bude doložen v dalším stupni dokumentace. 

Popis stavby: 

Prostor kontrolního místa pro Policii ČR v blízkosti odpočívky Královec, dálnice D11 – 1109, bude osvětlen 

LED svítidly osazenými na stupňovitých ocelových stožárech o výšce 10 m s vyložením. Jsou navrženy 

osvětlovací body v provedení: 

dle typu vyložení  - bez vyložení - 1 ks 

 - dvouramenný výložník (90°) - 1 ks 

 - tříramenný výložník (120°) – 2 ks 

dle délky vyložení - 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m (ozn. např. V1,5) 

dle výkonu svítidla – 94 W, 155 W s různou světelnou charakteristikou B1-B18 

dle typu svítidla: výrobce SCHREDER – AMPERA MIDI 

Stožárová výzbroj bude v provedení pro pětivodičové připojení (požadavek nespínané fáze pro URSA). 

Celé osvětlení prostoru bude napájeno ze samostatného rozváděče RVO s elektroměrovou částí, 

instalovaného v blízkosti nové příhradové TS a v blízkosti rozvaděče RVO pro osvětlení odpočívky. 

Předpokládaný typ vedení pro rozvody VO je zemní kabel CYKY 5x16 mm2. 

Jednotlivé stožáry osvětlovacích bodů budou instalovány za obrubou ve vzdálenosti min. 1 m od 

komunikace, aby se předešlo kolizním situacím automobilu se stožárem. Vedení bude ke stožáru zavedeno 

smyčkově z průběžné trasy. 

Na základě požadavku ŘSD na přesun inženýrských sítí z ploch vegetace do pochozích ploch, aby bylo 

možné v plochách vegetace vysázet dřeviny, bude vedení uloženo v zemi převážně v chodníku, pokud to 

uložení ostatních sítí dovolí. V opačném případě bude uloženo ve volném terénu vegetační plochy. Jedná se 

především o souběh s trasami kanalizace a vodovodu a dále s trasami sdělovacích vedení a přípojek NN, 

jejichž rozvody jsou v souběhu s VO v celém prostoru odpočívky (příprava pro technologii URSA – viz níže). 

Vzhledem k prostorově ztíženému uložení jednotlivých vedení, kdy není možné respektovat jejich ochranná 

pásma, bude vedení VO uloženo dle ČSN 73 6005 – Příloha A – Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti 

při souběhu podzemních sítí – v celé délce souběhu v chráničce DN 50, a to se souhlasem stavebníka (ŘSD). 

Společně s vedením bude položen zemnící drát FeZn prům. 10 mm nebo pásek FeZn 30x4 mm. 

Křížení ostatních inž. sítí bude dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, 

v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou DN 110 v délce 1 m na 

obě strany křížené IS. Pod komunikací budou založeny obetonované chráničky DN160. V kabelových 
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přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky se zatahovacím prvkem, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Uložení a krytí kabelů VO v zemi bude 

dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Pro kabelové vedení NN je krytí v komunikaci a krajnici 

komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,7 m, v chodníku 0,35 m. 

Délka trasy vedení VO – cca 525 m. 

Délka kabelového vedení VO (CYKY 5x16) v chráničce DN 50 (včetně 10% rezervy) - cca 595 m. 

Délka chrániček DN 160 – cca 47 m 

Osvětlovací bod – 4 ks. 

Rozvaděč RVO s prostorovou rezervou pro optický rozvaděč 

 

SO 432 – Rozvody NN – napojení ATS 

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C; 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-C-S 

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 

Podle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jsou rozvodná zařízení v prostorech zvlášť nebezpečných. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN EN 61140 ed.3 bude prováděna izolací kryty, 

automatickým odpojením od zdroje a pospojením. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed. 3 samočinným odpojením od zdroje, způsobem ochrany 

zemnění v sítích, kde není uzemněný střed/uzel) -sítě IT. Odpojení nadproudovými jistícími prvky (pojistky, 

jističe). 

Stupeň ochrany před dotykem neživých částí – zvýšená. 

Ochranné pásmo 

Dle energetického zákonu č. 458/2000, §46 je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

Popis stavby: 

V rámci vodohospodářských objektů byl vznesen požadavek na napájení ATS pro SO 341 a SO 342. 

ATS pro SO 341 – napojení pitné vody pro ČSPH a restauraci je automatická tlaková stanice umístěná 

v blízkosti objektu restaurace (předpokládaný jmenovitý výkon je 1,5 kW.) 

ATS pro SO 342 – napojení podzemní nádrže s užitkovou vodou na toalety je automatická tlaková stanice 

umístěná v blízkosti restaurace (předpokládaný jmenovitý výkon je 1,0 kW.) 

ATS pro SO 342 – napojení z vrtu do podzemní nádrže s užitkovou vodou je automatická tlaková stanice 

umístěná v blízkosti sněhové rampy v západní části odpočívky (předpokládaný jmenovitý výkon je 0,5 kW.) 
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V rámci SO 390 vznikl požadavek na připojení ČOV, technické parametry v době zpracování PD nebyly 

definovány a budou doplněny v dalším stupni zpracování dokumentace, stejně tak budou upřesněny parametry 

pro jednotlivé ATS. 

Z rozvaděče NN, který bude osazen v blízkosti nové příhradové trafostanice a napojen z rozváděče NN 

nové TS, budou realizovány jednotlivé přípojky NN pro napájení ATS a ČOV, ukončeny budou v přípojkových 

skříních v blízkosti plánovaného zařízení, případně v rozvaděči ATS, je-li rozvaděč součástí zařízení. 

Přípojky NN budou realizovány kabelem CYKY 4x16. 

Na základě požadavku ŘSD na přesun inženýrských sítí z ploch vegetace do pochozích ploch, aby bylo 

možné v plochách vegetace vysázet dřeviny, bude vedení uloženo v zemi převážně v chodníku, pokud to 

uložení ostatních sítí dovolí. V opačném případě bude uloženo ve volném terénu vegetační plochy. Jedná se 

především o souběh s trasami kanalizace a vodovodu a dále s trasami sdělovacích vedení a rozvodů VO. 

Vzhledem k prostorově ztíženému uložení jednotlivých vedení, kdy není možné respektovat jejich ochranná 

pásma, bude vedení NN uloženo dle ČSN 73 6005 – Příloha A – Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti 

při souběhu podzemních sítí – v celé délce souběhu v chráničce DN 50, a to se souhlasem stavebníka (ŘSD). 

Křížení ostatních inž. sítí bude dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, 

v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou DN 110 v délce 1 m na 

obě strany křížené IS. Pod komunikací budou založeny obetonované chráničky DN160. V kabelových 

přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky se zatahovacím prvkem, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. 

Uložení a krytí kabelů NN v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Pro kabelové vedení 

NN je krytí v komunikaci a krajnici komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,7 m, v chodníku 0,35 m.  

Délka trasy vedení NN pro ATS (SO 341– napojení pitné vody pro ČSPH a restauraci) - cca 127 m. 

Délka trasy vedení NN pro ATS (SO 342– napojení podzemní nádrže s užitkovou vodou na toalety) - cca 

102 m. 

Délka trasy vedení NN pro ATS (SO 342– napojení z vrtu do podzemní nádrže s užitkovou vodou) - cca 

355 m. 

Délka trasy vedení NN pro ČOV (SO 390) - cca 212 m. 

Délka kabelového vedení NN (CYKY 4x16) v chráničce DN 50 (včetně 10%rezervy) - cca 890 m. 

Délka chrániček DN 160 – cca 142 m 

Přípojková skříň NN (provedení bude upřesněno) 4 ks 

SO 433 - Přípojka NN pro TS nabíjecích stanic 

Pro možnost doplnění odpočívky stanovišti dobíjení elektromobilů bude v rámci tohoto SO realizována 

příprava pro uložení přípojek k nabíjecím stanicím a v rámci stavby budou připraveny chráničkové trasy. 
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Není znám požadavek na typ nabíjecího místa a požadovaný výkon a lze předpokládat, že pro zřízení 

rozvodů pro nabíjecí stanice bude třeba podat žádost o navýšení rezervovaného příkonu, případně realizaci 

samostatné DTS. 

Jedna chráničková trasa bude uložena v souběhu s trasou přípojky NN pro ČSPH a restauraci od nové TS 

do blízkosti plochy plánovaných objektů ČSPH a restaurace, kde bude v blízkosti přípojkových skříní 

ukončena. 

Druhá chráničková trasa je vyvedena z prostoru nové TS ve volném terénu rovnoběžně s hranou zářezu 

směrenod restaurace. 

Chráničkové trasy budou realizovány chráničkou DN 160 opatřenou zatahovacím prvkem a utěsněny proti 

vnikání nečistot a vody. Uložení a krytí v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Pro plánované 

kabelové vedení VN je krytí v komunikaci a krajnici komunikace 1,0 m, ve volné terénu 1,0 m, v chodníku 

1,0 m. 

SO 460 - Slaboproudé rozvody 

V rámci výstavby odpočívky Královec, dálnice D11 1109 vznikl požadavek na rozvody slaboproudých 

vedení. 

Dále vznikl požadavek na vybudování kontrolního místa pro Policii ČR (vybaveného 2 x 4 kontejnery 

a plochou pro umístění rentgenu) a jeho připojení na slaboproudé rozvody. 

Vzhledem k tomu, že prostor kontrolního místa pro Policii ČR je umístěn samostatně a trasy slaboproudých 

rozvodů jsou řešeny nezávisle na rozvodech pro odpočívku ŘSD, je SO 460 rozdělen na samostatné 

podobjekty: 

SO 460.1 – Slaboproudé rozvody – ŘSD 

SO 460.2 – Slaboproudé rozvody – Policie ČR 

SO 460.1 – Slaboproudé rozvody – ŘSD 

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

Popis stavby: 

Tento SO řeší rozvody slaboproudých vedení v rámci odpočívky a jejich připojení v rámci D11 km 149,950. 

V rámci přípravy pro slaboproudé rozvody bude ve volném terénu v blízkosti budoucího objektu restaurace 

umístěna kabelová komora a položeny chráničky HDPE, případně HDPE s mikrotrubičkami. 

Navržené trasy od kabelové komory: 1 x trasa HDPE k ČSPH, 1 x trasa HDPE k objektu restaurace, 1 x 

trasa podél vedení VO pro budoucí kamerový rozvod a rozvod datových tras, 1x napojení na rozvod v rámci 

D11 km 149,950. 
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Od kabelové komory bude vedena i trasa slaboproudých vedení pro prostor kontrolního místa pro Policii 

ČR (SO 460.2) 

Složení tras bude upřesněno v dalším stupni dokumentace. 

Příprava pro napojení monitoringu RVO na systém ŘSD: 

V rámci stavby D11 je třeba připravit 2 x chráničku HDPE 90/75 z kabelové komory SOS hlásky do prostoru 

budoucí odpočívky. Při realizaci odpočívky bude chránička využita pro kabel dohledu. Při nutnosti dovést 

vedení až do komory v SDP, je třeba prověřit, zda je v PD D11 uvažováno s rezervní chráničkou pro tyto účely. 

Na základě požadavku ŘSD na přesun inženýrských sítí z ploch vegetace do pochozích ploch, aby bylo 

možné v plochách vegetace vysázet dřeviny, bude vedení uloženo v zemi převážně v chodníku, pokud to 

uložení ostatních sítí dovolí. V opačném případě bude uloženo ve volném terénu vegetační plochy. 

Slaboproudé rozvody budou uloženy v souběhu s rozvody VO, jejichž rozvody jsou v souběhu s VO v celém 

prostoru odpočívky (příprava pro technologii URSA). Dále se jedná především o souběh s trasami kanalizace 

a vodovodu, přípojek NN. Vzhledem k prostorově ztíženému uložení jednotlivých vedení, kdy není možné 

respektovat jejich ochranná pásma, budou slaboproudé rozvody uloženy dle ČSN 73 6005 – Příloha A – 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí – v celé délce souběhu v chráničce 

DN50, a to se souhlasem stavebníka (ŘSD). 

Křížení ostatních inž. sítí bude dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, 

v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou DN 110 v délce 1 m na 

obě strany křížené IS. Pod komunikací budou založeny obetonované chráničky DN160. V kabelových 

přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky se zatahovacím prvkem, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Uložení a krytí kabelů VO v zemi bude 

dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Pro slaboproudé rozvody je krytí v komunikaci a krajnici 

komunikace 1,2 m, ve volné terénu 1,0 m, v chodníku 0,5 m.  

Délka trasy rozvodů v chráničce DN 50 (včetně 10% rezervy) - cca 2 010 m. 

Délka chrániček DN 160 – cca 410 m. 

Kabelová komora 

SO 460.2 – Slaboproudé rozvody – Policie ČR 

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

Popis stavby: 

Tento SO řeší rozvody slaboproudých vedení v prostoru kontrolního stanoviště Policie ČR a jejich napojení 

v rámci kabelové komory umístěné v prostoru odpočívky (SO 460.1). 
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V rámci přípravy pro slaboproudé rozvody budou z kabelové komory položeny chráničky HDPE, případně 

HDPE s mikrotrubičkami. 

Složení tras bude upřesněno v dalším stupni dokumentace. 

Na základě požadavku ŘSD na přesun inženýrských sítí z ploch vegetace do pochozích ploch, aby bylo 

možné v plochách vegetace vysázet dřeviny, bude vedení uloženo v zemi převážně v chodníku, pokud to 

uložení ostatních sítí dovolí. V opačném případě bude uloženo ve volném terénu vegetační plochy. 

Slaboproudé rozvody budou uloženy v souběhu s rozvody VO, jejichž rozvody jsou v souběhu s VO v celém 

prostoru odpočívky (příprava pro technologii URSA). Dále se jedná především o souběh s trasami kanalizace 

a vodovodu, přípojek NN. Vzhledem k prostorově ztíženému uložení jednotlivých vedení, kdy není možné 

respektovat jejich ochranná pásma, budou slaboproudé rozvody uloženy dle ČSN 73 6005 – Příloha A – 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí – v celé délce souběhu v chráničce 

DN50, a to se souhlasem stavebníka (ŘSD). 

Křížení ostatních inž. sítí bude dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, 

v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou DN 110 v délce 1 m na 

obě strany křížené IS. Pod komunikací budou založeny obetonované chráničky DN 160. V kabelových 

přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky se zatahovacím prvkem, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Uložení a krytí kabelů VO v zemi bude 

dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Pro slaboproudé rozvody je krytí v komunikaci a krajnici 

komunikace 1,2 m, ve volné terénu 1,0 m, v chodníku 0,5 m.   

Délka trasy rozvodů v chráničce DN 50 (včetně 10% rezervy) - cca 492 m. 

Délka chrániček DN 160 – cca 62 m. 

SO 483 - Inteligentní systém parkování nákladních vozidel 

Ve smyslu požadavku ŘSD ČR (Odbor silniční databanky a NDIC), předpisu ŘSD ČR o technologickém 

vybavení odpočívek (PPK-ODP) i Metodiky návrhu technologického vybavení odpočívek se levá odpočívka 

Královec vybavuje zařízením monitoringu aktuální obsazenosti s důrazem na nákladní dopravu. 

Toto „Inteligentní parkování kamionů“ obecně zajišťují: 

- Technologie a lokální systém na dané odpočívce 

- Centrální modul ITP, který bude instalován na NDIC 

s cílem: Poskytování informací pro kamiony v reálném čase dle modulu ITP 

Z pohledu cílů projektu tyto dvě části tvoří dohromady jeden funkční celek, přičemž část Inteligentního 

parkování kamionů zajišťuje především: 

- sběr aktuálních dat o obsazenosti odpočívek 

- navádění na volné parkovací kapacity kamionů prostřednictvím ZPI – P 

- zpracování dopravních a provozních dat v modulu ITP (Intelligent Truck Parking) na NDIC 
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Funkce lokální technologie systému inteligentního parkování pro sběr dat, předávání informací o volné 

kapacitě parkovacích míst a navádění na volná parkovací místa v prostoru odpočívky Královec zajišťují: 

- detektory na vjezdu a výjezdu z odpočívky 

- detektory na parkovacích místech nákladní dopravy (2 ks/parkovací místo) 

- přehledový kamerový dohled 

- naváděcí (informační) tabule ZPI-P na hlavní trase dálnice (součást stavby D11) 

Detektory na vjezdu a výjezdu z odpočívky 

Detektory na vjezdu a výjezdu z odpočívky budou zajišťovat monitoring aktuálního počtu přítomných 

vozidel na odpočívce. Budou pokrývat celý profil vozovky společného vjezdu i výjezdu z odpočívky. Přesto 

není možné u této detekce zaručit 100% spolehlivost a je nutná pravidelná korekce počtu přítomných vozidel 

za pomocí přehledového kamerového systému. Detektory musí být schopny měřit délku vozidla nebo jiným 

způsobem být schopny kategorizace, tj. minimálně osobní a nákladní (kat. 3+4+5) a soupravy (kat. 6+7+8).  

Z možných technologií detekce na vjezdu a výjezdu jsou zadavatelem požadovány indukční smyčky 

v kombinaci s piezosenzorem. Vlastní smyčky umístěné ve vozovce budou připojeny ze smyčkového 

detektoru, který se umístí v rozvaděči monitoringu. Detektory pak budou připojeny na vyhodnocovací jednotku, 

které provede kategorizaci vozidel a tyto informace předá do řídící jednotky monitoringu. 

Detektory na parkovacích místech nákladní dopravy 

Navrhuje se systém bezkontaktní detekce jednotlivých parkovacích stání (NA) pomocí bezdrátových čidel. 

Tato budou osazena vždy dvě na jedno stání do povrchu vozovky. Jedná se o čidla s autonomním zdrojem, 

která se zalijí do vyvrtaných otvorů v definitivním povrchu parkoviště. Čidla vysílají informaci o obsazenosti 

parkoviště a své jedinečné identifikační číslo.  Na stožárech veřejného osvětlení odpočívky pak budou 

instalovány přijímací jednotky s externí anténou. Tyto budou komunikačně i napájením propojeny 

s komunikačním rozvaděčem monitoringu, který se umístí v blízkosti hlásky (km 153,630) projektovaného 

systému DIS-SOS stavby D11 - 1109. V rozvaděči bude osazen server a příslušná aplikace, která bude 

vyhodnocovat obsazenost parkoviště. Dále bude předávat data o obsazenosti parkovacích míst do SW modulu 

ITP na NDIC, který bude povelovat příslušnou informací o počtu volných parkovacích míst ZPI-P na hlavní 

trase dálnice před odpočívkou. Proměnná značka bude umístěna na dálnici D11 před odpočívkou a bude 

součástí stavby D11 – 1109. 

Silové napájení pro přenosovou infrastrukturu bude přivedeno z rozvaděče SX a bude tedy napájeno ze 

systému DIS-SOS. 

- napájecí kabel z pravé hlásky    CYKY 5-J×6 mm² 

- napájecí kabel pro podružných rozvaděčů   CYKY 3-J×2,5 mm² 

Komunikační propojení 

- optotrubka HDPE 32/27 zelená 
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- optický kabel MM 8×50/125 

- sdělovací kabel TCEPKPFLE 3XN 0,8 

Naváděcí (informační) značky ZPI-P 

Vlastní monitorovací systém obsazenosti odpočívky bude vybaven informační (naváděcí) značkou 

příhradové konstrukce ZPI-P dle R 109 ve směru jízdy od Hradce Králové. Zmíněná značka bude umístěna 

v rámci stavby D11 – 1109 a bude komunikačně připojena ze systému DIS-SOS. 

SO 497 Systém DIS-SOS – kamerový dohled 

Odpočívka bude vybavena kamerovým přehledovým systémem s otočnými (PTZ) IP kamerami, pro 

možnost online náhledu operátora na obsazenost parkovacích míst pro kamiony a následnou korekci počtu 

v modulu ITP. 

Centrální modul ITP bude disponovat funkcí „Kalibrace obsazenosti“, která bude umožňovat kalibraci 

hodnoty aktuální obsazenosti odpočívky s využitím videodohledu – IP kamer. V závislosti na detekčních 

technologiích umístěných na odpočívce může dojít k odchylce generované obsazenosti od skutečnosti. Tento 

jev je způsoben nemožností zaručit 100% úspěšnost všech detekčních zařízení v čase. Z tohoto důvodu bude 

možné tento jev kompenzovat zásahem dispečera prostřednictvím funkce Kalibrace obsazenosti. Dispečer 

bude mít k dispozici vizuální náhled aktuálního stavu obsazenosti na parkovišti prostřednictvím videodohledu 

a bude oprávněn přepsat aktuální hodnotu obsazenosti. Ta bude představovat novou výchozí hodnotu, od 

které se budou odvíjet změny obsazenosti na parkovišti. 

Dle požadavku ŘSD a ve smyslu výše zmíněných podkladů pro monitoringy obsazenosti bude daná 

odpočívka vybavena 3 ks přehledových otočných barevných IP kamer. Tyto budou umístěny na zesílených 

osvětlovacích stožárech tak, aby jimi bylo možno přehlédnout veškerá monitorovaná parkovací místa. Barevné 

kamery (den/noc) budou v provedení se ZOOM objektivem a s integrovanou stabilizací obrazu. Kamery budou 

umístěny v krytu se stěračem, s polohovací hlavicí a s vyhříváním. Kamery budou v provedení s napájením 

24 V, napájení bude veden stejným kabelem jako videosignál a ovládání. Mechanické připevnění kamer musí 

splňovat požadavky ochrany proti odcizení. Minimální technické požadavky použitých kamer budou odpovídat 

předpisu PPK-ITS. 

Kamera bude napájena z toroidního transformátoru instalovaného v rozvodnici na stožáru v.o. napájecím 

napětím 24V/AC. Pro rozvod napájení bude použit napájecí kabel 2x1,5 mm². Datový výstup IP kamery bude 

s metalickým portem aktivního prvku datové sítě v rozvodnici propojen stíněným datovým metalickým kabelem 

(FTP 4x2x24AWG Cat.5e), vhodným pro venkovní použití. 

Jednotlivé kamerové body, které jsou řešeny v působnosti systému DIS, musí být integrovány do místně 

příslušného dohledového centra (SSÚD Střítež). 

 



D11 1109 ODPOČÍVKA KRÁLOVEC 
 
 
 

 

 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

33 / 44

Řada 800 Objekty úpravy území 

SO 801 - Vegetační úpravy 

Objekt řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch v rámci stavby odpočívky. Tyto plochy budou tvořeny 

udržovanými trávníky, na vhodných místech doplněnými o výsadbu dřevin. Návrh výsadeb musí respektovat 

rozhledové poměry a další bezpečností požadavky provozu na pozemních komunikacích, ochranná pásma 

inženýrských sítí a dostatečnou vzdálenost od konstrukčních prvků dálnice. 

Součástí objektu je mimo vlastního založení výsadeb také odplevelení vegetačních ploch a následná péče 

o nově vysazené porosty. 

SO 810 - Kácení lesního porostu 

Do tohoto je objektu zahrnuto kácení stromů a mýcení zeleně. Soupis likvidované zeleně a jeho podrobný 

rozsah bude určen v dalším projektovém stupni. Povolení ke kácení zajistí objednatel a předá zhotoviteli 

stavby před zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je možno kácení provést. 

SO 811 - Kácení mimolesní zeleně 

Do tohoto je objektu zahrnuto kácení stromů a mýcení zeleně. Soupis likvidované mimolesní zeleně a jeho 

podrobný rozsah bude určen v dalším projektovém stupni. Povolení ke kácení zajistí objednatel a předá 

zhotoviteli stavby před zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je možno kácení provést. 

SO 830 - Rekultivace ploch dočasného záboru 

V rámci tohoto objektu bude provedena rekultivace ploch dočasného záboru stavby. Dále jsou do objektu 

zahrnuty rekultivace ploch dočasných záborů pro přeložky inženýrských sítí – dočasné zábory do jednoho 

roku. V rámci tohoto objektu bude provedena technická i biologická rekultivace. Kulturní vrstvy, které budou 

sejmuty v rámci přípravy území na plochách dočasného záboru, budou zpětně rozprostřeny na tyto plochy 

v původních tloušťkách – následně se provede biologická rekultivace (2-3letá). Kromě úprav na zemědělských 

a lesních pozemcích proběhne úprava terénu i na ostatních (nezemědělských) plochách dotčených dočasným 

záborem. Cílem rekultivace je úprava dočasně zabraných ploch do původního stavu, tj. do přibližně stejného 

stavu v jakém jsou ostatní zemědělské pozemky poblíž stavby. Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru 

vráceny a připojeny k původním nebo sousedním zemědělským pozemkům. Rekultivace musí zajistit svými 

technickými a biologickými prostředky vytvoření nové půdy, urychlení a zkvalitnění přeměny devastovaných 

ploch na půdu s dostatečnou produkcí a s vytvořením funkční, vysoce ekologicky hodnotné a biologicky plně 

aktivní krajiny přilehlé k tělesu odpočívky. 

Technická rekultivace 

V rámci technické rekultivace dojde k vyčištění lokalit od zanechaných stavebních zbytků. Tyto zbytky 

budou odvezeny na skládku a provede se vyrovnání terénu. Na takto upravených pozemcích bude pro 

zlepšení fyzikálních vlastností spodních vrstev zhutnělé půdy provedeno hloubkové meliorační kypření. 

Následně budou navezeny a rozprostřeny sejmuté kulturní vrstvy v původních mocnostech (ornice, podorničí, 

lesní hrabanka). 
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Biologická rekultivace 

Po technické rekultivaci bude následovat 3letá biologická rekultivace – pro zlepšení fyzikálních, chemických 

a biologických vlastností půdy s využitím rekultivačních plodin v prvních dvou letech – založení nového 

kulturního porostu. Kvalitní příprava půdy, její rozpracování včetně urovnávky terénu, je základním 

předpokladem úspěšného založení porostu, jeho plné hustoty. Dobrá vcházivost je zajištěna při hloubce setí 

1,0 - 1,5 cm, proto je nutné půdu před setím uválet hladkým válcem a sít bez závaží. 

Podrobný projekt rekultivace ploch dočasného záboru bude zpracován v rámci dokumentace pro stavební 

povolení po upřesnění ploch dočasných záborů. 

Rekultivace zrušených komunikací budou součástí jednotlivých objektů přeložek těchto komunikací. Na 

rušených plochách stávajících komunikací proběhne technická a biologická rekultivace. Kulturní vrstvy budou 

na těchto plochách rozprostřeny v mocnostech odpovídajících těsnému sousedství těchto komunikací. 

SO 850 - Vybavení odpočívky 

Tento objekt řeší zařízení, které plní jeden z hlavních účelů odpočívky (čerpací stanice pohonných hmot, 

kontejnery na odpadky, místo pro posezení, klidová zóna). Na navržených plochách je uvažováno s umístěním 

čerpací stanice pohonných hmot. V rámci projektu odpočívek je pro ně vymezena pouze plocha, konkrétní 

návrh, uspořádání a vybavení ČSPH bude řešeno v rámci samostatného projektu. Dále budou na odpočívkách 

umístěny v klidových zónách samostatně stojící lavičky, nebo v kombinaci se stolem. Lavičky budou pak 

doplněny dalším prvkem mobiliáře, kterým jsou odpadkové koše vč. kontejnerů na tříděný odpad. Definitivní 

skladba a počty vybavení budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace. 

SO 861 - Oplocení odpočívky 

Objekt řeší oplocení odpočívky. Oplocení navržené v rámci odpočívky bude napojeno na oplocení budoucí 

dálnice D11. Umístění oplocení je navrženo v souladu s PPK – PLO (08/2017). Rozsah oplocení je patrný 

z koordinační situace, viz. přílohu C.3. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 

Stavbou bude dotčeno stávající nadzemní vedení VN ve správě ČEZ. Na této síti je navržen přípojný bod 

pro účely napájení odpočívky. Přípojka odpočívek je řešena samostatnou projektovou dokumentací, kterou 

zajišťuje správce sítě. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Z hlediska požární ochrany budou hodnoceny následující objekty: 

SO 101 - Dálnice D11 km 133,000 - 154,175 

Jedná se o otevřený venkovní objekt komunikace s asfaltovým povrchem, za normálních okolností 

nehořlavý. Pro otevřený objekt komunikace se nestanovují požadavky na požární odolnost ani se nestanoví 

požadavky z hlediska třídy reakce na oheň stavebních hmot. 
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Požadavky na únikové cesty se nestanovují.  

Kolem komunikace se nevytváří požárně nebezpečný prostor.  

Pro přístup vozidel HZS bude sloužit jednak dálnice D11 a také příjezdová komunikace k odpočívce. 

Nejbližší křižovatka na polském území, kde bude možné otočení vozidel do jízdního pásu ve směru na 

odpočívku se nachází cca 2,8 km od hranic (přibližně 3,1 km od odpočívky). Návrhová šířka příjezdové 

komunikace na odpočívku je min. 3,5 m a komunikací odpočívky minimálně 3 m – vyhovuje jako příjezdová 

komunikace pro jednotky IZS. Vozovky jsou navrženy pro pojíždění nákladních vozidel a vyhovuje i pro příjezd 

vozidel IZS se zatížením 100 kN na nejvíce zatíženou nápravu. Do všech stávajících zastavěných lokalit musí 

být po dobu výstavby zajištěn nepřetržitý provoz pro vozidla IZS.  

 

Obrázek 1 - Výřez ze situace na polském území s vyznačením trasy otočení vozidel IZS 

SO 130 - Odpočívka Královec 

SO 370 - Požární nádrž odpočívky 

Odpočívka zahrnuje kromě komunikací, klidových ploch a parkovacích ploch rovněž objekt čerpací stanice 

PHM s kioskem a navazující objekt restaurace. Tyto objekty jsou řešeny samostatnou projektovou 

POLSKO 

ČESKÁ 
REPUBLIKA 



D11 1109 ODPOČÍVKA KRÁLOVEC 
 
 
 

 

 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

36 / 44

dokumentací. V rámci této dokumentace, která hodnotí především komunikace, infrastrukturu a terénní 

úpravy, bude provedeno pouze základní hodnocení objektů. 

Rozdělení do požárních úseků  

Restaurace tvoří samostatný požární úsek hodnocený podle ČSN 73 0802. 

ČS PHM je hodnocena podle ČSN 65 0201. V rámci ČS tvoří samostatné požární úseky stáčecí stanoviště 

s uložištěm PHM a výdejní stanoviště, které jsou řešeny dodržením odstupových vzdáleností. Samostatný 

požární úsek tvoří kiosek. 

Stavební konstrukce 

V dalším stupni PD bude pro jednotlivé požární úseky stanoveno požární riziko a stupeň požární 

bezpečnosti. Pro jednotlivé požární úseky se předpokládá maximálně II. SPB.  

Stavební konstrukce jednotlivých objektů budou navrženy pro příslušný stupeň požární bezpečnosti. 

Únikové cesty 

Únikové cesty z jednotlivých požárních úseků se navrhují jako nechráněné.  

Přesné hodnocení únikových cest bude provedeno v dalším stupni PD. 

Odstupové vzdálenosti 

Požárně nebezpečný prostor jednotlivých požárních úseků (ČS PHM, restaurace, kiosek) směřuje do 

volného prostranství v rámci areálu odpočívky – vyhovuje. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje žádné 

jiné sousední pozemky mimo areál odpočívky. 

V požárně nebezpečném prostoru objektů odpočívky se nevyskytují žádné sousední stávající stavby – 

vyhovuje. 

Vzájemný odstup mezi jednotlivými objekty a požárními úseky v rámci areálu odpočívky bude řešen 

v dalším stupni PD.  

Zařízení pro protipožární zásah 

Jednotlivé požární úseky budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji v souladu s příslušnými předpisy. 

Požární voda – jako zdroj požární vody pro objekty odpočívky je navržena požární nádrž. Plocha 

jednotlivých požárních úseků kiosku a restaurace nepřekročí 600 m2. Pro nevýrobní požární úseky s plochou 

do 1 000 m2 a pro ČS pohonných hmot musí být dle ČSN 73 0873 k dispozici požární nádrž o objemu 22 m3. 

Jižně od objektu kiosku a restaurace ve vzdálenosti do 100 m od ČS se navrhuje podzemní požární nádrž 

o objemu 22 m3 – vyhovuje. Požární nádrž musí být provedena v souladu s požadavky ČSN 75 2411. 

Vypuštěnou požární nádrž musí být možné napustit do 36 h. Pro odběr vody z nádrže musí být zřízeno čerpací 

stanoviště, toto čerpací stanoviště je navrženo na komunikaci vedoucí podél požární nádrže, na čerpacím 

stanovišti je možný odběr z požární nádrže připojením k trvalému sacímu potrubí. Nádrž bude vybavena 

trvalým sacím potrubím dle čl. 10.4 ČSN 75 2411 - sací potrubí DN 110 se sacím košem a zpětnou armaturou, 

sací potrubí bude vyvedeno minimálně 250 mm nad terén a bude osazeno savicovým šroubením s uzávěrem. 
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Čerpací místo musí být označeno požární tabulkou „POŽÁRNÍ VODA“ s údajem o objemu nádrže a maximální 

sací hloubce. Sací hloubka se předpokládá do 3 m. 

Příjezdové komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0802. K jednotlivým objektům 

v rámci areálu odpočívky vedou průjezdné zpevněné asfaltové přístupové komunikace šíře minimálně 3 m – 

vyhovuje. 

Nástupní plochy a zásahové cesty se pro jednotlivé objekty na navrhované odpočívce nepožadují 

a nenavrhují se. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Stavby se netýká.  

B.2.10 HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

V rámci DÚR byla zpracována aktualizace akustického posouzení (viz přílohu F.6 Akustické posouzení). 

Z vyhodnocení vlivu provozu dopravy na dálnici D11 a vlivu provozu dopravy na odpočívce Královec vyplývá, 

že při zohlednění 3 m vysokého zemního valu výpočtově nedochází ve výhledových stavech v roce 2021 

a 2040 k překročení hygienického limitu 60/50 dB (den/noc). 

Zároveň byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí jak posouzení stávajícího imisního zatížení, tak 

posouzení příspěvků dopravy na pozemních komunikacích v této lokalitě před a po výstavbě dálnice D11.  

Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životních podmínek v bezprostředním okolí staveniště, 

zvýší se hlučnost a prašnost. Prašnost bude minimalizována aplikováním opatření např. dle Metodiky pro 

stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení (https://www.mzp.cz/cz/castice_pm10). 

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 272/2011 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce budou prováděny podle 

platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů vyhlášek, zákonných ustanovení a norem. Příslušné 

hygienické limity stanovené platnými předpisy nebudou po uvedení stavby do provozu překračovány, k jejich 

překročení nesmí dojít ani během výstavby. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 

ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se.  

d) Ochrana před hlukem 

Odpočívka je od hlavní trasy dálnice D11 oddělena gabionovou konstrukcí.  

e) Protipovodňová opatření 

Netýká se.  

f) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Netýká se.  

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKUTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa jsou řešena v rámci přeložek jednotlivých sítí. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Řešeno v rámci jednotlivých SO. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ 

A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Odpočívka je na budoucí dálnici D11 napojena pomocí odbočovacích a připojovacích pruhů. Na tyto pruhy 

jsou pak navázány kolektory odpočívky. Kolektory se dále rozvětvují na sběrné a obslužné komunikace 

odpočívky. Na ploše odpočívky by až na výjimky mělo všeobecně platit „pravidlo přednosti v jízdě zprava“. 

Průběh úhlů postupného větvení sítě páteřních komunikací koresponduje se snižující se, resp. zvyšující se, 

jízdní rychlostí průjezdu jednotlivými segmenty odpočívky.  

Dle informace PČR bude v případě kontrol na kontrolním stanovišti panovat na vjezdu a výjezdu zvláštní 

režim a budou provedena opatření, která by měla řidiče informovat o dopravním režimu.  

Komunikace určené pro pohyb osob jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. „O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace“. Silniční obruby na styku s vozovkou jsou navrženy zvýšené o více než 0,08 m, v místě přechodů 

budou snížené na 0,02 m. Záhonové obruby budou zvýšeny o 0,06 m. Snížené obruby budou opatřeny 

varovnými pásy z reliéfní kontrastní dlažby v šířce 0,4 m a v místě přechodů případně míst pro přecházení 

budou doplněny signálními pásy šíře 0,8 m. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Odpočívka je situována při levé straně, ve směru staničení, plánované dálnice D11 úsek 1109 Trutnov – 

státní hranice ČR/PR v km 153,50. 

Úsek 1109 dálnice D11 je na jejím začátku napojen na stavbu D11 1108 Jaroměř – Trutnov v km 133,000. 

Severně od obce Střítež následuje MÚK Střítež, která napojuje silnici I/16. Městská část Trutnova Poříčí je na 

D11 napojena v MÚK Poříčí. Jedná se o křižovatku se silnici I/14. Městská část je křížena v prostoru 

průmyslových ploch mostní estakádou. Od Trutnova směrem ke státní hranici je trasa vedena koridorem 

souběžným se stávající silnicí I/16. Na jižním okraji Královce je navržena MÚK Královec se silnici II/300. Na 

konci úseku se stavba napojuje na polskou rychlostní komunikaci S3 Lubawka – Legnica. 

c) Doprava v klidu 

V prostoru odpočívek jsou navrženy plochy určené k parkování nákladních vozidel, osobních automobilů, 

autobusů a karavanů. Uspořádání odpočívky odpovídá svým rozsahem a kapacitou parkovacích míst velikosti 

velké odpočívky. 

Počty parkovacích míst:  osobní automobily 64 voz. 

 nákladní automobily 52 voz. 

 autobusy 5 voz. 

 karavany 4 voz. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Jsou navrženy chodníky, přechody pro pěší, místa pro přecházení a ostatní pochozí plochy, které umožňují 

bezpečný, snadný a plynulý pohyb chodců v prostoru odpočívky. Obecně se jedná o spojnice jednotlivých 

parkovacích skupin s objekty odpočívky (ČSPH, WC, stravovací zařízení, místa pro posezení, …).  

Skupina parkovacích míst pro autobusy je navržena tak, aby cestující vystupovali na přilehlý chodník.  

Cyklistické stezky nejsou navrhovány.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Terénní úpravy jsou řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Po ohumusování nezpevněných ploch 

(součást silničních objektů) bude provedeno jejich zatravnění, na vhodných místech doplněné o výsadbu 

dřevin. Návrh výsadeb respektuje rozhledové poměry a další bezpečností požadavky provozu na pozemních 

komunikacích. Vegetační úpravy jsou součástí objektu SO 801.  
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ze závěrů Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí 

vyplývá: 

Po realizaci záměru nedojde ke zvýšení vlivů na ovzduší, a i po přičtení stávajícího imisního pozadí nedojde 

k překračování imisních limitů. Podrobně je tato problematika řešena v Exhalační (Rozptylové) studii – viz 

přílohu F.7.  

Na základě provedeného výpočtu je možné konstatovat, že očekávané hladiny hluku ze samotné dálnice 

D11 a zároveň z D11 + Odpočívka bezpečně plní hygienické limity hluku pro hluk z dálnice, tj. 60 dB pro denní 

dobu a 50 dB pro noční dobu. Z hlediska kumulativních vlivů nedojde provozem odpočívky k žádné významné 

změně oproti stavu D11 bez odpočívky (max. +0,1 dB). Dále pak očekávané hladiny hluku ze samotné 

Odpočívky bezpečně plní hygienické limity hluku pro hluk z parkoviště, tj. 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro 

noční dobu. Hluková studie, která hodnotí vliv odpočívky na akustickou situaci v okolí stavby – viz přílohu F.6. 

Zajištění ochrany podzemních a povrchových vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniových 

staveb – zadržení srážkových vod ze zpevněných ploch komunikací, je nutno provést pomocí speciálních 

opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb havarijními objekty, konkrétně dešťovými 

usazovacími nádržemi s ORL, které musí plnit následující funkce: 

- zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám, které jsou mechanicky odstranitelné 

- zachycení lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na zpevněných plochách. 

Opatření v podobě minimalizace trvalého i dočasného je součástí záměru. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Oznamovaný záměr je realizován v prostoru nejbližšího okolí budoucí dálnice D11.  

V zájmovém území se nenachází památný strom. Kácení bude provedeno v nejnutnějším možném 

rozsahu. 

Na území záměru nebyly během zpracování oznámení zaznamenány chráněné druhy živočichů ani rostlin. 

Vegetační úpravy budou provedeny na vlastní ploše a na svazích odpočívky. Cílem provedení vegetačních 

úprav je ozelenění odpočívky a její začlenění do krajiny se zaměřením na vhodný výběr a prostorové 

uspořádání dřevin. Rozprostřením humózního horizontu a výsadbou dřevin dojde ke zpevnění svahů a zabrání 

jejich erozi. Celý záměr je umístěn na ploše orné půdy intenzivně využívané k zemědělství. Záměr svým 

charakterem výrazně nezasáhne do krajinného rázu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V zájmovém území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.  
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostření, je-li podkladem 

Na záměr stavby D11 1109 byla zpracována dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Dne 14. 4. 2011 bylo Ministerstvem 

životního prostředí vydáno souhlasné stanovisko (č.j. 15063/ENV/11). Podmínky závazného stanoviska jsou 

zohledněna v dokumentaci „D11 1109 Trutnov – státní hranice“.  

K záměru odpočívky Královec na D11 bylo v roce 2017 zpracováno samostatně oznámení EIA podle 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto oznámení EIA vydalo MŽP vyjádření 

ze dne 23. 1. 2018 pod č.j. MZP/2017/710/1574, ve kterém mimo jiné uvádí, že předmětný záměr vzhledem 

ke svému charakteru nepředstavuje významnou změnu záměru ve smyslu zákona a zároveň nenaplňuje dikci 

žádného bodu z přílohy č. 1 k zákonu, a proto je možné ho z působnosti zákona vyloučit, čímž se také MŽP 

OPVIP ztotožňuje se závěry uvedenými v předloženém oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-

li vydáno 

Netýká se.  

f) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Ochranné pásmo dálnice je 100 m od osy přilehlého jízdního pásu nebo osy větve; pokud by takto určené 

pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku.  

Ochranná a bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě budou stanovena příslušnými správci. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva (varování, plnění úkolů civilní ochrany, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku). 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude zajištěn v trase dálnice D11, která je napojena na stávající silniční síť. Použití 

přístupových komunikací musí být před zahájením prací souhlasně projednáno s Policií ČR, vlastníky 

komunikací, dotčenými obcemi. 

Odpočívka bude napojena na zdroje vody (SO 340) a energií (SO 410). Zdroje vody a energií pro potřeby 

stavby zajistí dodavatel stavby.  
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b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Staveništní doprava bude primárně vedena v trase budované dálnice D11 a odpočívky. 

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po celou dobu stavby musí být zajištěna bezpečnost v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou 

zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a veřejně přístupných plochách souvisejících se 

staveništěm. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým 

zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. 

Stavební objekt SO 020 Příprava území zahrnuje všechny práce, které jsou potřebné pro rozvinutí hlavních 

stavebních prací a které budou provedeny jako přípravné práce na plochách záborů stavby. Pro stavbu je 

nutné provést kácení lesní zeleně i vzrostlé mimolesní zeleně v nutném rozsahu. Podrobná specifikace zásahu 

do mimolesní zeleně bude zpracována v dokumentaci pro stavební povolení. 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah viz přílohu F.2 – Záborový elaborát.  

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby a umístěním v extravilánu se neuvažuje s bezbariérovými obchozími 

trasami.  

f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Viz přílohu F.8 – Bilance zemin a ornice.  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Stávající stav 

Stávající území určené pro výstavbu je svažitý pozemek, kde veškerý odtok je směrován jihovýchodním 

směrem. 

Nový stav 

Navrhovaný stav území mění na zpevněné plochy odpočívky s nadzemními objekty. Celá odpočívka je 

navržena ve svahu, který směřuje severozápadně. Odvodnění je navrženo pomocí kanalizační sítě, která 

odvodňuje jednotlivé plochy. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou napojeny do DUN (SO 360), dále jsou 

napojeny do retenční nádrže a pak do přeložky toku HMZ 10183337 (IDVT 10183337) v rámci dálnice D11 

1109 – SO 331 Dešťové vody ze střech jsou napojeny do podzemní nádrže (SO 370), kde jsou vody využity 

jako požární a užitková voda. 

Splašková kanalizace je přes ČOV napojena do odpadu SO 302. 
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Údaje o hydrotechnických výpočtech 

Bilance odváděných srážkových vod:  

Vstupní údaje: 

Odtokové součinitele 

Dle TP 83 (Odvodnění pozemních komunikací a zpevněných ploch) se pro komunikace v extravilánu užívá 

parametrů odtokového součinitele: pro zpevněné plochy 0,8 a pro ostatní nezpevněné plochy 0,1. 

Návrhová hodnota intenzity deště 

V celém odvodňovaném úseku byla pro výpočet odtoku dešťových vod použita intenzita q=156 l/s/ha pro 

periodicitu 0,5; t = 15 min. 

Pro výpočet dimenzí stok objektu dešťové kanalizace byla použita součtová metoda. Výpočet byl proveden 

v programu SiteFlow a výsledky budou doloženy v dalším stupni PD v podélných profilech. 

Odtok dešťových vod z odpočívky dálnice D11 – Královec, je 469,2 l/s. 

Při minimálním sklonu potrubí 5 ‰ na vtoku do retenční nádrže profil potrubí DN 800 při Qkap = 925,0 l/s 

vyhoví. 

Výpočty, návrhy, posouzení 

 

 

 
Situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 a koordinační situační výkres v měřítku 1 : 1 000 jsou 

v části C projektové dokumentace. 

Výpočet objemu retenční nádrže dle ČSN 75 6261 ( v souladu s TNV 75 9011 a s ČSN 75 9010 )
periodicita p=0,2 (1x za 5 let) - data ČHMU

Fr = 3,01 ha 300 233 200 150 125 92 67 54 46 40 32 26,5 22,5

10 15 20 30 40 60 90 120 150 180 240 300 360

Qo [ l.s-1 ] 15,2 532 617 704 785 866 942 1006 1060 1109 1136 1168 1162 1134

Stanovení odvodňovaných ploch
F (ha) Ψ Q (l/s)

zpev. 3,580 0,8 446,8
nezp. 1,438 0,1 22,4

celkem 469,2
původní odtok * 1,517 10 15,2

( odtok do povodí IDVT 10183337 )
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Obr. č. 1 – Základní vodohospodářská mapa – zdroj VÚV T.G.M., v.v.i. 

Vyznačení předmětné lokality 

 

 vypracoval: Ing. P. Šmerda 


