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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR,  

projektová dokumentace změny územního rozhodnutí 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace 

Místo stavby: Královéhradecký kraj 

Katastrální území: Střítež u Trutnova [757896], Bojiště u Trutnova [769266], Starý 

Rokytník [755192], Trutnov [769029], Poříčí u Trutnova [769223], 

Debrné [784869], Zlatá Olešnice [793094], Bohuslavice nad Úpou 

[606553], Křenov u Žacléře [602779], Lampertice [602787], Bernartice 

[602752], 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-BUNG 

 Valbek spol. s r.o. 

 Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

 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 

Silniční část Ing. Pavel Šmerda 

 č. autorizace 0501393, obor dopravní stavby 

Mostní objekty a zdi Ing. Jiří Jachan 

 č. autorizace 0501068, obor mosty a inženýrské konstrukce 

Vodohospodářské objekty Ing. David Landa 

č. autorizace 0501086, obor stavby vodního hospodářství  

a krajinného inženýrství 

Přeložky trubních vedení Plynovody Ing. Petr Popr 

č. autorizace 0501140, obor technologická zařízení staveb 

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. 

 Lubor Paroulek, Petr Gebouský, Pavel Sobek, Leona Fúsková 

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. 

Přeložky elektro a sdělovacích vedení Pontex, spol. s r.o. – Ing. Pavel Holeček 

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

Rozptylová studie ECO-ENVI-CONSULT – RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Ing. Martin Šára, 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

Níže jsou uvedeny pouze stavební objekty, které jsou součástí změny dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí (DÚR) 04/2021. 

Zbývající stavební objekty stavby jsou v souladu s původní dokumentací pro vydání územního 

rozhodnutí (DÚR) z 06/2017. Rovněž jsou v souladu s vydaným Územním rozhodnutím na „D11 1109 

Trutnov – státní hranice“ vydaným Městským úřadem Trutnov pod č.j. MUTN 99121/2019 ze dne 

11.12.2019, nabití právní moci dne 25.1.2020. 

Seznam stavebních objektů a budoucích správců: 

Č. SO Název SO Budoucí správce  

Řada 100 Objekty pozemních komunikací  

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

SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú. Střítež u Trutnova město Trutnov 

Řada 200 Mostní objekty a zdi 

SO 215 Most na D11 přes údolí řeky Ličná v km 148,055 ŘSD ČR 

SO 218 Most na D11 přes trať SŽDC v km 151,473 ŘSD ČR 

SO 221 Most na D11 přes potok v km 153,340 ŘSD ČR 

SO 222 Most na D11 přes údolí v km 143,885 ŘSD ČR 

Řada 300 Vodohospodářské objekty 

SO 323 Úprava stávajícího koryta v km 143,884 Lesy ČR, s.p. 

SO 331 Přeložka LP Černého potoka – HOZ O4 v km 153,405 ŘSD ČR / SPÚ 

SO 336 Přeložka kanalizací DN 300 a DN 400 v ul. Elektrárenská VaK Trutnov, a.s. 

SO 338 Úprava kanalizace v km 140,733 Správa železnic 

SO 344 Úprava vodovodu DN 100 v km 140,223 - 140,485 VaK Trutnov, a.s. 

SO 352 Přeložka zásobního řadu LT 100 do Nového Rokytníku VaK Trutnov, a.s. 

SO 353 Přeložka vodovodu PE 63 VaK Trutnov, a.s. 

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty 

SO 440 Přeložka VO km 140,213 město Trutnov 

SO 442  VO OK Poříčí km 139,750 město Trutnov 

SO 464 Přeložka CETIN v km 140,224 – 140,331 CETIN 

SO 469 Přeložka ČEZ ICT v km 140,471 ČEZ ICT 

SO 471 Přeložka CETIN v km 0,160 SO 117 CETIN 

SO 472 Přeložka CETIN v km 0,010 SO 140 CETIN 

SO 473 Přeložka CETIN v km 0,065 SO 141 CETIN 
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Řada 500 Objekty trubních vedení 

SO 510 Přeložka VTL DN200 v km 0,500 přivaděč MÚK Střítež RWE GasNet, s.r.o. 

SO 511 Přeložka VTL DN200 v km 134,500 RWE GasNet, s.r.o. 

Řada 760 PHS a protihlukové stavební úpravy 

SO 770 Protihluková stěna km 151,100 vlevo ŘSD ČR 

Důvod změny jednotlivých SO 

Č. SO Název SO   

Řada 100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Úprava zemního tělesa v místě upraveného mostu SO 215, 218 a 221 a nového mostu SO 222. 

SO 159 Je doplněn nový přístup na pozemky. 

Řada 200 Mostní objekty a zdi 

SO 215 Vzhledem k blízkosti potenciálně sesuvného území došlo na základě doporučení podrobného 

geotechnického průzkumu k doplnění jednoho mostního pole na úkor násypu s největší výškou. 

SO 218 Z důvodu převedení biokoridoru byl most upraven na dvoupolový.  

SO 221 Úprava úhlu křížení mostního objektu pro realizaci odpočívky Královec. 

SO 222 Na základě doporučení podrobného geotechnického průzkumu došlo v místě sesuvného území 

k nahrazení násypového tělesa novým mostním objektem. 

Řada 300 Vodohospodářské objekty 

SO 323 Úprava SO z důvodu realizace nového mostu SO 222 přes sesuvné území. 

SO 331 Úprava přeložky potoka z důvodu natočení mostu. 

SO 336 Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, 

Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“. 

SO 338 Změna čísla SO z 327 na 328. Číslo 327 se opakuje v dokumentaci „D11 1109 Trutnov – státní 

hranice ČR/PR“ i v „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. 

Elektrárenská“. 

SO 344 Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, 

Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“. 

SO 352 Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí.  

SO 353 Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. 

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty 

SO 440 Vypuštění SO – povolen stavbou D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště 

– ul. Elektrárenská 

SO 442 Doplnění veřejného osvětlení na základě požadavku Policie ČR 
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SO 464 Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, 

Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“. 

SO 469 Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, 

Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“. 

SO 471 Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. 

SO 472 Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. 

SO 473 Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. 

Řada 500 Objekty trubních vedení 

SO 510 Úprava trasy plynovodu z důvodu zpřesnění zářezových svahů na základě podrobného IGP. 

SO 511 Úprava trasy plynovodu z důvodu zpřesnění zářezových svahů na základě podrobného IGP. 

Řada 760 PHS a protihlukové stavební úpravy 

SO 770 Doplnění PHS za základě akustického posouzení pro stupeň DSP.  

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 D11 1109 Trutnov státní hranice, DÚR – Valbek spol. s r.o. – 2017 

 Geodetické zaměření území – VALBEK spol. s r.o. – 2020 

 Průzkum inženýrských sítí – VALBEK spol. s r.o. – 2020 

 Podrobný geotechnický průzkum – GeoTec GS a.s. – 2019 

 Rešerše geotechnického průzkumu – GeoTec GS a.s. – 2020 

 Politika územního rozvoje ČR 

 ZÚR Královéhradeckého kraje, 08/2011 

 Územní plány obcí v trase 

 Souhlasné stanovisko k posouzení vlivu stavby – MŽP 

 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 

Sb. v platném znění (Č.j.: 15063/ENV/11, vydalo MŽP v roce 2011, prodloužení platnosti stanoviska 

08/2016 Č.j. 41362/ENV/16) 

 Závazné stanovisko k ověření souladu podle přechodných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb 

(Č. j.: 57375/ENV/16, vydalo MŽP 10/2016) 

 Územní rozhodnutí č.j. MUTN 8518/2020 – MěÚ Trutnov – 2020 

 Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců 

 Průzkum terénu – 2019–2020 

 Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd. 

 Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu 

 Státní mapy v měřítku 1 : 10 000 
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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 

Projektovaná stavba prochází velmi členitým terénem horského charakteru. Vymezené území mezi 

Trutnovem a státní hranicí je zvlněné s maximálním převýšením terénu do 170 m a leží v tzv. Žacléřské 

vrchovině. Územím prochází výrazný zalesněný příčný Poříčský hřbet. Výraznými dílčími hřbety nebo vrchy, 

které bezprostředně ovlivňují trasu, jsou Městský les a Bolků kopec s pásmem opevnění, Janský vrch, 

Olešnický kopec, Královecký Špičák a další. Vymezené území je poměrně řídce osídleno. Jedná se převážně 

o obytnou zástavbu šesti obcí (Starý Rokytník, Poříčí u Trutnova, Zlatá Olešnice, Bernartice, Lampertice 

a Královec), kterou navržená trasa obchází.  

Geologické a hydrogeologické poměry, včetně vyznačení ložisek nerostných surovin, jsou popsány 

v předběžném geotechnickém průzkum. V zájmovém území se nenachází žádná CHOPAV, CHKO ani přírodní 

rezervace. Tři registrované potencionální sesuvy v blízkosti trasy se nachází mezi obcemi Zlatá Olešnice 

a Bernartice. Jeden z těchto sesuvů protíná trasu, která je v této části na násypu. U obce Lampertice a v jejím 

okolí se nachází těžený dobývací prostor a směrem k obci Bernartice je vymezena prognóza ložiska. Jedná 

se o černé uhlí. Severně od obce Lampertice se nachází poddolované území. Trasa D11 je vedena mimo toto 

poddolované území.  

Trasa je z větší části vedena územím, které není zemědělsky obhospodařované jako orná půda a územím 

s velkým zalesněním. Převážnou většinu pozemků představuje trvalý travní porost. Časté jsou lesní porosty, 

které jsou vázané na svahy terénních elevací, případně na svahy prudších údolí místních vodotečí. 

Specifikou tohoto území je s ohledem na polohu elektrárny Poříčí značná hustota linek vrchního vedení VN 

a VVN ve vymezeném území. 

Navrhovaná stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je proto hodnocena jako 

přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Dálnice D11 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. 

Koridor je dán vyšší územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje královéhradeckého kraje 

(ZÚR KHK), které nabyly účinnosti dne 16. 11. 2011 a územními plány dotčených obcí. 
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Stavba je na jejím začátku, u obce Nový Rokytník, napojena na stavbu D11 1108 Jaroměř – Trutnov v km 

133,000. Přechod státní hranice je situován mezi hraniční kameny 1/10 a 1/11, kde se stavba napojuje na 

budoucí polskou rychlostní komunikaci S3 Lubawka – Legnica. 

Jedná se o zastavěné i nezastavěné území. Trasa prochází obcemi Poříčí a Lampertice, které překonává 

mostními objekty. 

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

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dálnice D11 je 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) po 1. a 2. 

aktualizaci, které nabyly účinnosti dne 12. 7. 2019, kde je vymezen koridor pro dálnici II. třídy stavba D11 – 

úsek Jaroměř – Trutnov – hranice ČR (Walbrzych). Stavba je vedena jako veřejně prospěšná (VPS) – DS1p 

což je zřejmé z textové části opatření obecné povahy (ZÚR Královéhradeckého kraje) odst. D.1.1.2a 

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. 

Aktualizaci č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 

2019 usnesením č. ZK/21/1643/2019. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019. 

V územních plánech obcí, které vznikly po nabytí účinnosti ZÚR Královéhradeckého kraje zpřesňují koridor 

trasy navrhované komunikace vymezený ZÚR, je D11 1109 Trutnov – státní hranice dána koridorem a plochou 

DS (dopravní infrastruktura silniční), v ÚP Královec je trasa dána osou a ochranným pásmem dálnice.  

 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (srpen 2011) 

- Datum nabytí účinnosti 16.11.2011. 

- Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018. 

- Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019. 

 Územní plán Trutnov – vydalo zastupitelstvo města formou opatření obecné povahy 19. 9. 2011 s účinností 

od 5.10.2011, změny č. 1 ÚP Trutnov schváleny 22. 6. 2015 s účinností od 9. 7. 2015. Návrh hlavní stavby 

leží zcela v ploše dopravní infrastruktury-silniční. Plocha je dále označena jako plocha a koridor pouze 

s možností vyvlastnění – veřejná infrastruktura – koridor rychlostní silnice R11 (VD1) – veřejně prospěšná 

stavba.  
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 Územní plán Zlatá Olešnice – vydalo zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy 16. 8. 2012 

s účinností od 1. 9. 2012 

Návrh hlavní stavby leží zcela v ploše dopravní infrastruktury-silniční. Plocha je dále označena jako 

Dopravní koridor trasy dopravní infrastruktury nadmístního významu R11 (WD1). 

 Územní plán Bernartice – vydalo zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy 22. 9. 2010 

s účinností od 10. 10. 2010 

Návrh hlavní stavby leží zcela v ploše dopravní infrastruktury-silniční. Plocha je dále označena jako 

Dopravní koridor trasy dopravní infrastruktury nadmístního významu R11 (WD1). 

 Územní plán Lampertice – probíhá proces schválení územního plánu. 15. 12. 2011 schváleno zadání 

o uplatňování územního plánu.  

Návrh hlavní stavby leží zcela v ploše dopravní infrastruktury-silniční. Plocha je dále označena jako 

Dopravní koridor trasy dopravní infrastruktury nadmístního významu R11 (WD1). 

 Územní plán Královec – vydalo zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy 25. 2. 2010 s účinností 

od 22. 3. 2010 

Návrh hlavní stavby leží zcela v koridoru, který je dán osou a ochranný 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 

Stavba je navržena v souladu. 

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod 

Geologická charakteristika 

Z hlediska regionální geologie lze zájmové území trasy R11 rozdělit na 2 části. Jižní část zájmové oblasti 

cca po km 142,0 se nachází ve východní části permokarbonské podkrkonošské pánve, severní část zájmové 

oblasti se nachází v jižní části karbonské vnitrosudetské pánve. Obě pánve jsou od sebe oddělené významnou 

tektonickou poruchou – hronovsko – poříčským přesmykem. 

Horniny předkvartérního podkladu jsou charakterizovány mocnými sedimentárními výplněmi 

kontinentálních pánví charakteru cyklicky zvrstvených pískovců, arkóz, prachovců, slepenců a ojedinělých 

vložek vápenců s občasným výskytem uhelných slojí. Místy se vyskytují produkty kyselého, intermediálního 

až bazického vulkanismu v podobě ryolitů, bazaltů až bazaltických andezitů, ignimbritů a tufů. 



D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR 
- Změna Územního rozhodnutí 

 
 

 

 

Změna dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

10 / 49

Podkrkonošská pánev 

Pánev patří k oblasti sudetského permokarbonu a leží j. od povrchových výchozů variských jednotek 

západosudetského krystalinika. Podkrkonošská pánev vychází svou větší, severněji položenou částí na 

povrch a můžeme ji sledovat od v. okolí Turnova a Jičína v. směrem až k hronovsko-poříčské poruše, která ji 

mezi Hronovem a Žacléřem odděluje od pánve vnitrosudetské. 

V zájmovém území podkrkonošské pánve se nachází především horniny trutnovského a bohuslavického 

souvrství. 

Trutnovské souvrství se po stratigrafickém hiátu diskordantně klade na své podloží a dosahuje mocnosti 

až 600 m. Převládají červenohnědé slepence, pískovce a prachovce, charakteristickými členy v okrajových 

částech jsou hrubozrnné novoměstské a náchodské slepence, které jsou odrazem tektonické aktivity a změn 

vyvolaných saalskou fází. Silné vysušení klimatu se odráží nejen v červené barvě sedimentů, ale 

i v nepřítomnosti šedých fosiliferních poloh a v nejvyšší části i v karbonátovém tmelu pískovců, který svědčí 

o chemogenní sedimentaci v mělkém vysychajícím jezeře i na souši. Významný byl i podíl eolické 

sedimentace. Fosilie nejsou z trutnovského souvrství známé a zařazení ke stupni saxonu se opírá pouze 

o regionální srovnání. 

Ke svrchnímu permu (thuringu) se podle analogie se severním okrajem Českého masívu mimo naše území 

klade bohuslavické souvrství (mocnost až 150 m). Je to faciálně proměnlivý celek se slepenci, brekciemi 

a hrubozrnnými pískovci na bázi, výše s převahou růžových, žlutavých a bělavých pískovců a arkóz 

s dolomitickým tmelem i čočkami a vložkami dolomitů. V době ukládání bohuslavického souvrství vrcholilo 

suché až pouštní klima. Sedimentace ve vodním prostředí se omezovala na dočasná, vysychající a slaná 

jezera („vnitřní sebchy“). Krátkodobé přívaly oddělovaly delší suchá období, kdy byly sedimenty vystaveny 

atmosférickým vlivům. Karbonátový tmel vznikal nejspíše vzlínáním spodní vody, kdy se při zvětrávacích 

procesech tvořily mineralizované kůry – durikrusty, jmenovitě vápnité kakrusty a sádrovcové gypskrusty. Tento 

výklad podporují i nálezy solných bakterií a stromatolitů. Při sedimentaci se významně uplatnil eolický transport 

a lze předpokládat existenci pískových dun. V nadloží bohuslavického souvrství spočívají již mezozoické 

uloženiny triasového stáří. 

Vnitrosudetská pánev 

Pánev je budována kontinentálními sedimenty a vulkanity stáří svrchního karbonu a permu, Na jz. pánev 

sousedí s další sedimentární jednotkou, podkrkonošskou pánví. Hranice je tektonická a tvoří ji hronovsko-

poříčská porucha. 

Česká část vnitrosudetské pánve stavebně představuje složitou brachysynklinálu, která je výsledkem 

dlouhodobého tektonického vývoje, probíhajícího během mladšího paleozoika a mezozoika a ukončeného 

v době sálské tektogeneze. Dnešní osa pánve sz. směru představuje nejhlouběji zakleslou část pánve 

vyplněnou svrchněkřídovými uloženinami. Vznikla při saxonské tektogenezi, která představuje poslední větší 

tektogenetickou etapu. Vůči starším, svrchněpaleozoickým uloženinám je tato osa excentrická. V české části 



D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR 
- Změna Územního rozhodnutí 

 
 

 

 

Změna dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

11 / 49

pánve je bazální jednotkou sedimentace žacléřské souvrství svrchního karbonu spočívající přímo na 

krystalinickém fundamentu. Představuje cyklické střídání slepenců, pískovců a aleuropelitů s uhelnými slojemi. 

Do žacléřského megacyklu spadá i hlavní karbonský vulkanismus s opakovanými výlevy melafyrů, ryolitů 

a s ukládáním ryolitových tufů. Následné odolovské souvrství (stále svrchní karbon) je reprezentováno 

střídáním sedimentů aluviálních plošin (aleuropelity s uhelnými slojemi) se sedimenty říčních koryt (pískovce, 

arkózy). V občasných vodních nádržích dochází ke karbonátové sedimentaci (vápence). V klastickém 

materiálu se výrazně uplatňuje materiál z granitových masívů při ukládání arkóz, typických pro tuto jednotku. 

Nadložní chvalečské souvrství je přechodem karbonu do permu. Stavba a složení sedimentů se podstatně 

mění. Převládají červeně zbarvené sedimenty rozlehlých aluviálních plošin, občas vznikají stálá jezera 

s karbonáty (vápence) a vrstevnatými aleuropelity s mlží faunou. Zaniká (až na výjimky) tvorba uhelných slojí. 

Nadložní broumovské souvrství je představováno střídáním jemnozrnných psamitů a aleuropelitů červeného 

zbarvení, podřadně se ukládají prachovito-jílovité sedimenty s karbonáty s fosilním materiálem. Přibližně 

uprostřed tohoto megacyklu dochází k silné vulkanické činnosti a mohutným výlevům melafyrových 

a ryolitových láv a ukládání pyroklastik. 

Kvartérní pokryv 

Oblast podkrkonošské a vnitrosudetské pánve, do které je situována trasa projektované komunikace patří 

z hlediska rozšíření pokryvných útvarů ke snosovým oblastem. Pokryvné útvary kvartérního stáří jsou málo 

rozšířeny. 

Deluviální a deluviofluviální sedimenty 

Petrograficky převažují hlíny a písčité hlíny, často s kamenitou příměsí. Jsou zastoupeny v celé oblasti. 

Písčité hlíny až hlinité písky jsou rozšířené v oblastech výchozů pískovců a slepenců permokarbonu. Naopak 

svahoviny v oblastech budovaných aleuropelity tvoří jílovité hlíny. 

Fluviální sedimenty 

Nejmladším pokryvným útvarem jsou povodňové hlíny (holocén až recent), které budují nivy současných 

toků. 

Jejich mocnost je řádově metrová (převážně jeden až dva metry). V podloží povodňových hlín leží fluviální 

štěrky, štěrkopísky a hrubé písky, místy i hrubé štěrky až kamenité zeminy (hlavně v údolní nivě Úpy v Poříčí). 

Na jižní straně údolí řeky Úpy se nacházejí i terasové štěrky. Štěrky jsou ulehlé, kamenité, u báze mohou 

být zvodnělé. Dosahují mocnosti cca do 5 m. 

Eolické sedimenty 

Eolické sedimenty jsou v trase plošně zastoupené jen málo – náznaky sprašových hlín byly zastiženy na 

jižní straně údolí Úpy. Jsou převážně žlutohnědé až šedohnědé, se svislou odlučností a velkou přilnavostí ve 

vlhkém stavu. Představují eolické sedimenty, zčásti krátce přemístěné. Stářím odpovídají spodnímu a 

střednímu pleistocénu. 
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Geomorfologická charakteristika 

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

geomorfologických jednotek (od nejvyšší k nejnižší). 

regionální člen  úsek km 135,0 - 142,0  úsek km 142,0 - 154,0 

Provincie: Česká vysočina Česká vysočina 

Soustava (subprovincie): Krkonošsko-Jesenická soustava 

Podsoustava (oblast):  Krkonošská podsoustava Orlická podsoustava 

Celek:  Krkonošské podhůří Broumovská vrchovina 

Podcelek:  Podkrkonošská pahorkatina Žacléřská vrchovina 

Okrsek:  Trutnovská pahorkatina Bernatická vrchovina 

Trutnovská pahorkatina 

Je členitá pahorkatina tvořená pískovci, slepenci, prachovci a jílovci červené jaloviny. Je charakterizována 

erozně denudačním reliéfem rozvodních a erozně-denudačních hřbetů se zbytky zarovnaných povrchů, 

odlehlíků, ojedinělých plochých suků a široce otevřených, středně zahloubených konsekventních 

a subsekventních údolí Úpy a Labe. 

Bernatická 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. 

Trasa je z větší části vedena územím, které není zemědělsky obhospodařované a s velkým zalesněním. 

Převážnou většinu pozemků představují pastviny (skotu) a louky. Časté jsou lesní porosty, které jsou vázané 

na svahy terénních elevací, případně na svahy prudších údolí místních vodotečí. 

Hydrogeologická charakteristika 

Podle hydrogeologické rajonizace spadá zájmové území do rajonů označených 515 – podkrkonošský 

permokarbon a 516 – dolnoslezská pánev. V nové hydrogeologické rajonizaci ČR jsou s ohledem na legislativu 

EU nově definovány „útvary podzemní vody“ a tím, že pro kvantitativní hodnocení je doporučeno zachovat 

stávající hydrogeologické rajony a pro kvalitativní hodnocení je doporučeno pracovat s nově definovanými 

vodními útvary. Výše uvedené hydrogeologické rajony odpovídají v zájmovém území svým prostorovým 

vymezením novým vodním útvarům takto: 

Hydrogeologický rajon Vodní útvar 

515 Podkrkonošský permokarbon 5151 Podkrkonošský permokarbon 

516 Dolnoslezská pánev 5161 Dolnoslezská pánev – západní část 
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Zeminy – pokryvné útvary 

Fluviální sedimenty netvoří samostatný rajon. Z vodohospodářského hlediska mají určitý význam fluviální 

sedimenty údolních teras, které jsou lokálně jediným zdrojem individuálního zásobování podzemní vodou 

a v rajonech pánví jejich prostřednictvím často dochází k příronům ze sedimentárních hornin. Jedná se 

zejména o štěrkopísky lemující řeku Úpu, říčku Ličnou a jejich přítoky. Terasy jsou zejména na středních 

a dolních tocích chráněny povodňovými hlínami. Režim a oběh podzemní vody teras je v přímé hydraulické 

spojitosti s tokem, a je ovlivňován množstvím srážek a kolísáním hladiny v toku. Využití mělké zvodně je 

výrazně limitováno intenzivním hospodářským využitím a zástavbou údolí, které výrazně zhoršily kvalitu 

podzemní vody mělké zvodně a po ukončení provozu v řadě hospodářských objektů dosud nedošlo k přirozené 

regeneraci zvodně. 

Rajon 515 (vodní útvar 5151) 

Podkrkonošská pánev je samostatná hydrogeologická struktura. Na severu je omezena krystalinikem 

Krkonoš, na východě a jihu se noří pod sedimenty české křídové pánve. Pánevní sedimenty mají pestrý 

litologický charakter. Zastoupeny jsou pískovce, slepence, jílovce, se slojkami uhlí, bitumenní pelokarbonáty, 

melafyry, ryolity a jejich tufy a tufity. 

Velká mocnost souvrství, jeho litologická pestrost a cyklický vývoj sedimentace mají vliv na utváření řady 

izolovaných zvodní. Vznikl dílčích hydrogeologických struktur s převážně napjatou hladinou je podmíněn 

psamitickými polohami v souvrství. Výtlačné úrovně jednotlivých zvodní se vzájemně liší o desítky metrů. 

Celkově převládá propustnost puklinová nad průlinovou. Zvýšená propustnost hornin se vyskytuje lokálně do 

hloubek 30 až 150 m pod terénem. 

Rajon 516 (vodní útvar 5161) 

Permokarbon dolnoslezské pánve vyplňuje hlubokou mezihorskou depresi mezi krystalinikem Krkonoš, 

Orlických hor a Sovích hor. Na území trasy vystupuje pouze část jz. křídla brachysynklinály, sv. křídlo je 

většinou své plochy v Polsku, částečně též v Broumovských stěnách (okres Náchod). 

Vysoký stupeň zpevnění hornin stírá primární rozdíly hydrogeologické funkce psamitickopsefitických hornin 

(pískovců a slepenců) a politických hornin (jílovce atd.), takže funkci kolektorů přejímají rozpukané partie obou 

typů hornin. Týká se to zejména tektonicky porušených oblastí a přípovrchové zóny do hloubky 60 m, 

výjimečně až 100 m. Pouze žaltmanské arkózy se projevují jako výrazné kolektory. 

Hlavní podíl na oběhu podzemních vod má první zvodeň vázaná podobně jako u podkrkonošské pánve na 

pásmo přípovrchového rozpojení puklin a zvětralinový plášť. Podzóna velmi živého oběhu je omezena pouze 

na některé úseky strmých svahů Vraních hor východně od Žacléře. K infiltraci dochází ze vzdušných srážek, 

převážná většina infiltrovaných vod se odvodňuje poměrně rychle prostřednictvím pramenů i rozptýleným 

příronem do údolních náplavů a povrchových toků. Jen malý podíl vod proniká do větších hloubek a účastní 

se na omezeném oběhu v permokarbonských kolektorech pod úrovní erozní báze, odvodňovaných regionálně 

rozptýlenými přírony do níže položených úseků údolí Ličné a Úpy. 
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V okolí Žacléře a Lamprechtic jsou přírodní piezometrické poměry výrazně narušovány hlubinnou těžbou 

ložisek černého uhlí. 

V km 152,370 - 152,950 prochází trasa rychlostní silnice Ochranným pásmem II. Stupně vodního zdroje 

Šachta Královec. 

Nerostné suroviny 

Předpokládané ložisko vyhrazeného nerostu je evidováno v systému SURIS a trasa navržené dálnice jej 

protíná ve staničení km 148,220 – 150,625. Jedná se o dosud netěžený schválený prognózní zdroj černého 

uhlí vedený pod ID 9004100. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

 Podrobný geotechnický průzkum (GeoTec-GS, a.s., 11/2019) 

 Hydrogeologický průzkum (GeoTec-GS, a.s., 11/2019) 

 Korozní průzkum (GEONIKA, s.r.o., 02/2019) 

 Pedologický průzkum (GeoTec GS, a.s., 02/2016) 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba 1109 nezasahuje ani neovlivňuje žádné maloplošné ani velkoplošné zvláště chráněné území. 

Navržená trasa se vyhýbá kulturním a archeologickým památkám, a proto se nepředpokládá narušení 

těchto skutečností. 

V širším okolí trasy jsou registrované kulturní památky a městská památková zóna v Trutnově, v lesním 

komplexu nad Mrtvým jezerem se nachází pás opevnění.  

V registru spravovaném Českou geologickou službou je v katastru obce Královec vedeno poddolované 

území, které však nezasahuje do půdorysu trasy dálnice. Nejblíže je hranice poddolovaného území k navržené 

stavbě v km 152,750 – 153,250 a probíhá zhruba 50-80 m západně od D11 1109. Jedná se o pozůstatky těžby 

černého uhlí na Žacléřsku. Další bodový výskyt poddolovaného území dostatečně vzdálený od navržené 

dálnice je u Zlaté Olešnice po těžbě zlatonosné rudy (klíč 4821). 

V zájmovém území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 

V zájmovém území se nachází ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, dále silnice I., II. a III. 

třídy. Podmínky pro zásah do ochranných a bezpečnostních pásem pro jednotlivé inženýrské sítě budou 

stanoveny jednotlivým správci během IČ. 

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

V registru spravovaném Českou geologickou službou je v katastru obce Královec vedeno poddolované 

území, které však nezasahuje do půdorysu trasy dálnice. Nejblíže je hranice poddolovaného území k navržené 

stavbě v km 152,750 – 153,250 a probíhá zhruba 50-80 m západně od D11 1109. Jedná se o pozůstatky těžby 
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černého uhlí na Žacléřsku. Další bodový výskyt poddolovaného území dostatečně vzdálený od navržené 

dálnice je u Zlaté Olešnice po těžbě zlatonosné rudy (klíč 4821). 

Trasa překonává mostním objektem záplavové území řeky Úpy v km 140,135, v km 140,520 a km 148,000 

řeky Ličná. 

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

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

O posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Na záměr bylo Ministerstvem životního 

prostředí dne 14. 4. 2011 vydáno souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí podle §10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska 

přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí.  

V rámci DÚR bylo zpracováno akustické posouzení, které hodnotí vliv provozu dálnice D11 úseku 1109 na 

akustickou situaci v okolí stavby. Na základě výsledků hlukové studie byl proveden návrh protihlukových 

opatření ve formě protihlukových stěn tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb nacházejících se 

v blízkosti plánované stavby dálnice D11 byly sníženy hodnoty akustického tlaku a splněn hygienický limit pro 

hluk z dopravy na dálnicích 60/50 dB (den/noc). 

Umístění nově navržených PHS v řešených oblastech jsou patrná z koordinační situace – viz přílohu C.3. 

Vodohospodářské objekty řeší odvodnění navrhované dálnice D11 a související objekty včetně havarijních 

a záchytných objektů, přeložek vodovodů, zatrubněných kanálů a meliorací a přeložky nebo úpravy vodních 

toků. Koncepce odvodnění vychází ze zásad stanovených v TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

a dokumentaci EIA, to znamená, že před všemi vyústěními dešťových vod z komunikací do recipientů jsou 

vybudovány retenční nádrže. 

Zajištění ochrany stávajících vodních toků proti zvýšenému odtoku dešťových vod vlivem vybudování 

zpevněných ploch je provedeno návrhem retenčních nádrží, které jsou umístěny na odtoku z DUN. Jedná se 

o podzemní prefabrikované nádrže s regulací odtoku, vybavené havarijním přelivem. Vybudováním retenčních 

nádrží bude při návrhové srážce na odtoku do vodotečí zaručeno maximálně stejné množství dešťových vod 

jako z příslušného území před výstavbou dálnice. 

Protierozní opatření řeší odvádění dešťových vod z příkopů a od propustků pod D11 v těch případech, kde 

by jinak docházelo k erozním účinkům. Vybudováním protierozních opatření dojde k ochraně přilehlých 

pozemků. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že ve sledovaných profilech při návrhových intenzitách deště 

s navrženým regulovaným odtokem ze zpevněných ploch, který představuje maximálně původní odtok 

z nezpevněných ploch, nedojde k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů vodních toků. 
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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 je zpracována v dokumentaci pro stavební povolení. Před zahájením stavebních prací 

bude nutné přistoupit k demolici objektů v k.ú. Poříčí – viz SO 001. SO 020 i SO 001 jsou součástí vydaného 

ÚR.  

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.1 – Záborový elaborát. 

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

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu: 

Stavba je na jejím začátku napojena na stavbu D11 1108 Jaroměř – Trutnov v km 133,000.  

Přechod státní hranice je situován mezi hraniční kameny 1/10 a 1/11, kde se stavba napojuje na budoucí 

polskou rychlostní komunikaci S3 Lubawka – Legnica. Dále je stavba napojena na silnici I/37 u obce Bojiště 

(MÚK Střítež), na silnici I/14 v Poříčí (MÚK Poříčí) a na silnici II/300 (MÚK Královec).  

Posuzovaná stavba se stane součástí stávající infrastruktury. 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu: 

SO 350 Přípojka vodovodu k tunelu Poříčí bude stavba napojena na stávající vodovod PVC 225. Napojení 

bude provedeno v ulici Vysoká Stráň.  

SO 351 Přípojka vodovodu k tunelu Opevnění bude stavba napojena na stávající vodovod DN 100. 

Napojení bude provedeno v ulici Elektrárenská.  

SO 428 Přípojka VN PTO – tunel Poříčí řeší zajištění elektrického napájení tunelu Poříčí. Je navržena 

kabelová přípojka VN 35 kV. Napojení je navrženo ze stávajícího venkovního vedení 35 kV č. 314 

v katastrálním území Starý Rokytník. Toto vedení kříží stavbu D11 v km cca 136,5 a je překládáno v rámci 

SO 427. 

SO 429 Přípojka VN PTO – tunel Opevnění řeší zajištění elektrického napájení tunelu Opevnění. Je 

navržena kabelová přípojka VN 35 kV. Napojení je navrženo ze stávajícího venkovního vedení 35 kV č. 340 

v katastrálním území Debrné. Toto vedení kříží stavbu D11 v km cca 143,9 a je překládáno v rámci SO 421. 

SO 490.1 Přípojka NN pro systém DIS-SOS v km 133,300.  

SO 490.2 Přípojka NN pro systém DIS-SOS v km 149,200.  

SO 490.3 Přípojka NN pro systém DIS-SOS v km 153,000.  
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Veškeré nově budované nebo stávající inženýrské sítě jsou napojeny na stávající sítě. 

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

Vyvolanými a podmiňujícími investicemi jsou přeložky dotčených inž. sítí a stávajících komunikací:  

Související investice: 

- Napojení na stavbu D11 1108 Jaroměř – Trutnov v km 133,000 na začátku úseku.  

- Napojení na na polskou rychlostní komunikaci S3 Lubawka – Legnica na konci úseku. Přechod státní 

hranice je situován mezi hraniční kameny 1/10 a 1/11.  

- V km 142,900 stavba „Kazeta III pro ukládání stabilizátu část „B“ 

- Odpočívka Bernartice, Královec, SSÚD Střítež. 

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

Stavba se nachází v katastrálním území Střítež u Trutnova (757896), Bojiště u Trutnova (769266), Starý 

Rokytník (755192), Trutnov (769029), Poříčí u Trutnova (769223), Debrné (784869), Zlatá Olešnice (793094), 

Bohuslavice nad Úpou (606553), Křenov u Žacléře (602779), Lampertice (602787), Bernartice (602752), 

Královec (602761).  

Seznam dotčených parcel viz přílohu Záborový elaborát. 

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

pásmo 

Ochranné pásmo dálnice je 100 m od osy přilehlého jízdního pásu nebo osy větve, silnice I. třídy je 

stanoveno do vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, silnice III. třídy 15 m od osy 

vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu. Ochranná a bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě 

budou stanovena příslušnými správci. Ochranné pásmo železničních tratí se nemění. 

Seznam dotčených parcel viz přílohu Záborový elaborát. 

p) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Na základě závěru podrobného IGP na síti nově vzniklých inklinometrických a hydrogeologických sond 

doporučujeme zahájit monitoring případných svahových pohybů a měření rozkmitu hladiny podzemní vody. 

U vybraných sesuvných území byla založena síť inklinometrických sond, na kterých byla provedena tzv. 

nultá a první měření. Byla tak založena síť pro monitoring svahových pohybů v místě možné interakce stavby 

a sesuvných území. 

Zjistit sled geologických vrstev, údaje o podzemní vodě a hloubky smykových ploch v místě nově 

nalezeného aktivního sesuvu v km 143,880 hlavní trasy včetně založení sítě vrtů pro monitoring svahových 

pohybů a rozkmitu hladiny podzemní vody.  

V místě potenciálně sesuvného území u mostu SO 213 realizovat 1-2 ks inklinometrických sond pro 

monitoring svahových pohybů.  
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Monitoring hladiny podzemní vody ve vybraných domovních studních a nových vystrojených 

hydrogeologických sondách (dále jen HG). 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba – liniová. 

b) Účel užívání stavby 

Dálnice D11 1109 v návrhové kategorii D 21,5/110 bude sloužit pro silniční dopravu, zprovozněním 

realizovaného úseku dálnice dojde k propojení úseku 1108 a navazující komunikace S3 a tím k převedení 

tranzitní dopravy z přilehlé silniční sítě.  

Realizací stavby bude zvýšena bezpečnost dopravy na trase stávající I/16 zejména při průjezdu zástavbou. 

Zároveň se zvýší bezpečnost dopravy pro tranzitní dopravu, která získá přehlednou komunikaci 

s odpovídajícími šířkovými a směrovými parametry. 

Odvedením dopravy ze zastavěného území bude zvýšena kvalita životního prostředí v obcích ležících 

podél silnice I/16. 

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 

Nejsou 

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

stanovisek dotčených orgánů 

Bude doloženo během IČ.  

Stavba je navržena v souladu. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavby se netýká.  
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g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha 

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

A. Hlavní trasa 

Dálnice D11 km 133,000 – 154,175 (SO 101) 

délka 21 175 m 

plocha vozovek 396 920 m2 

zemní práce - výkop 2 682 440 m3 

 - násyp a aktivní zóna 1 837 155 m3 

 - sejmutí kulturních vrstev 151 610 m3 

 - potřeba kulturních vrstev 102 451 m3 

B. Křižovatky, přeložky a úpravy ostatních komunikací (silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, polní cesty, 

provizorní komunikace) 

mimoúrovňové křižovatky (SO 110, 111, SO 112) 3 

počet přeložek a úprav silnic I. třídy 3 

počet přeložek a úprav silnic II. třídy 1 

počet přeložek a úprav silnic III. třídy 1 

počet provizorních přeložek silnic I. tříd 2 

počet provizorních přeložek silnic II. tříd 1 

počet přeložek a úprav místní komunikací 7 

počet přístupových komunikací k portálům tunelů 2 

počet přeložek polních a lesních cest, přístupy na pozemky 15 

plocha vozovek 113 980 m2 

C. Mostní objekty 

počet mostů 28 

z toho - na hlavní trase 22 

 - přes hlavní trasu 4 

 - ostatní 2 

D. Tunely 

počet tunelů 2 

délka tunelů 540,0 m (LTT) + 576,0 m (PTT) a 492,0 m (LTT) + 492,0 m (PTT) 

E. Přeložky inženýrských sítí 

vodohospodářské objekty 43 

objekty - elektro 65 

 - objekty plynu 3 

 - zařízení teplárny 1 
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h) Základní technické parametry – návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, 

technologie a zařízení apod. 

Úsek dálnice je navržen ve čtyřpruhovém uspořádání v následujících návrhových kategoriích: 

Úsek 1108 – MÚK Střítež  D 26,0/130 

MÚK Střítež – MÚK Královec D 21,5/110 

MÚK Královec – státní hranice ČR/PL přechodový úsek 

Délka stavby D11 1109 Trutnov – státní hranice je 21,175 km. 

Z provedené aktualizace dopravního modelu automobilové dopravy (AFRY CZ s.r.o., 03/2020“) vyplynulo, 

že intenzity na trase D11 úseku 1109 ve výhledu dosáhnou v nejzatíženějším úseku (úsek 1108 – MÚK Střítež) 

v roce 2040 až 18 720 voz/24 hodin. V úseku MÚK Střítež – MÚK Poříčí je uvažováno v roce 2040 s intenzitou 

12 410 voz/24 hod, v úseku MÚK Poříčí – MÚK Královec 10 230 voz/24 hod. a na hraničním přechodu 

Královec s intenzitou 9 360 voz/24 hod. 

Dálnice, připojovací a odbočovací pruhy, jsou navrženy tak, aby vyhověly výhledové 50 rázové intenzitě 

uvažované pro 20. rok po uvedení do provozu. Návrhové období pro netuhé vozovky je 25 let. 

Návrhová kategorie hlavní trasy je D 21,5/110. U přeložek komunikací nižších tříd je návrhová kategorie 

odvislá od kategorie překládané komunikace. U silnice I. třídy S 9,5/70 případně dle stávajícího šířkového 

uspořádání, u účelových komunikací jsou přeložky návrhové kategorie P4/30. 

Navržená dálnice bude schopna přenést očekávané výhledové dopravní zatížení. Na dálnici bude 

dosaženo potřebné požadované kvality min. stupně C. S ohledem na návrhovou kategorii PK a očekávané 

výhledové dopravní zatížení lze předpokládat dosažení i vyššího stupně kvality. 

Navržené pozemní komunikace (přeložky sinic nižších tříd) budou schopny přenést očekávané výhledové 

dopravní zatížení. Na komunikacích bude dosaženo potřebné požadované kvality min. stupně D – u silnic II. tř. 

a min. stupeň E u silnic III. tř. S ohledem na návrhovou kategorii PK a očekávané výhledové dopravní zatížení 

lze předpokládat dosažení i vyššího stupně kvality. 

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

dokončení stavby a předání stavby do užívání 

Zahájení výstavby rok 2024 

Konec výstavby rok 2028 

Etapizace 

Etapizace výstavby není uvažována. Teoreticky je případně možné uvažovat s rozdělením stavby na 

samostatné části, na nichž budou v předstihu zahájeny práce, např. na dlouhých mostech, tunelech, 

přeložkách některých inženýrských sítí.  

V případě zprovoznění úseku 1109 před úsekem 1108 je navržen SO 117 Provizorní napojení silnice I/37, 

které bude sloužit pouze doby dokončení předchozího úseku dálnice D11 1108 Jaroměř – Trutnov.  
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j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání 

ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

V místě stávající silnice I/16 v km 146,577 je navržena provizorní přeložka SO 172 která je potřebná pro 

realizaci mostního objektu SO 232.  

V místě stávající silnice II/300 v km 151,845 je navržena provizorní přeložka SO 173 která je potřebná pro 

realizaci mostního objektu SO 219. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu liniovou, 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 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 

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

materiálem 

Povinnosti původce odpadu 

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 

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. 

Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství:  
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 Zákon č. 229/2014 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění. 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 61/2010 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

v platném znění.  

Odpady z výstavby 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich vznik skončí před předáním stavby 

do provozu. V průběhu stavby budou odpady skladovány na plochách zařízení staveniště (ZS). Hospodaření 

s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace 

s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad 

podle jeho složení a vlastností odpadu. Firmy, kterým budou během stavby vznikat nebezpečné odpady, musí 

vlastnit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle §16, odstavce 3 zákona č. 229/2014 Sb. 

o odpadech. Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné 

hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování předpisů na 

ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel. 

Většinu odpadů vznikajících při stavbě komunikace je možné recyklovat, proto se doporučuje, aby původce 

odpadu používal technologie s využitím recyklace. Po dokončení stavby bude plocha určená pro zařízení 

staveniště vyklizena, zrekultivována a předána k plánovanému užívání. 

Přehled předpokládaných odpadů z výstavby komunikace 

Během výstavby mohou vznikat následující odpady: 

odpady z kategorie „ostatní“: 

stavební a demoliční odpady – beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel, 

zemina a kameny 

odpad z údržby zeleně 

směsný komunální odpad 

nebezpečné odpady: 

nátěrové hmoty, barvy, laky 

kabely 

směsný stavební odpad  

příp. asfalt s obsahem dehtu. 

Recyklace 
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Většinu odpadů ze stavby a demolic je možné po separaci materiálu recyklovat, proto se doporučuje, aby 

původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Hlavním recyklovatelným odpadem budou živičné 

směsi, vznikající při rozebírání komunikace a při pokládce nových vozovek. Dalšími recyklovatelnými odpady 

mohou být betonové konstrukce (např. z demolic opěr apod.), plasty, dřevo, ocel (zbytky výztuže), další 

železné i neželezné kovy, papír. Dále jsou uvedeny příklady odpadů ze stavby a způsoby jejich recyklace. 

Stavební suť, beton, kamenivo 

Zpracování minerální stavební suti se člení obvykle do následujících kroků: 

 drcení dodaného materiálu na frakci 0/32 mm nebo podle požadavků 

 u železobetonu oddělení uvolněné výztuže magnetickým separátorem 

 vybrání a vytřídění cizorodých a škodlivých příměsí 

 prosívání a vytřídění na jednotlivé frakce zrnitosti 

Živičné směsi 

Živičné směsi mohou být recyklovány různými metodami, recyklace může být provedena na místě 

(reshape) nebo opětovným zpracováním v obalovně (remix). Pro opětovné zpracování v obalovně je nutné 

původní vrstvu odstranit, ta se potom v obalovně přidává k nové směsi. Takto lze přimíchat pouze 20-30% 

staré živičné směsi, která se musí doplnit novou. 

Dřevo 

Další část stavebního odpadu zaujímá dřevo, které lze dále zpracovat těmito způsoby: 

 opětovné použití jako masivní dřevo, pokud není napadeno škůdci 

 látkové zhodnocení starého dřeva, např. štěpky 

 energetické zhodnocení starého dřeva 

Ocel, kovy, plasty, papír 

Tyto materiály lze využít k opětovné výrobě původních surovin. 

Pokládání vozovek 

Na nově budovaných komunikacích jsou navrženy živičné vozovky. Při jejich výstavbě vznikají odpady při 

použití kationaktivních a anionaktivních emulzí bez obsahu dehtu. Jedná se o asfalt bez dehtu, sorbent 

a upotřebené čisticí a filtrační materiály a dále o zeminu a kameny. Asfalt a kamenivo tvoří odpad kategorie 

„ostatní“ (asfalt lze recyklovat, kamenivo znovu využít), sorbent a čisticí a filtrační materiály patří do kategorie 

nebezpečného odpadu, který musí být skladován v uzavřených nepropustných nádobách a likvidován 

oprávněnou osobou. 

Přeložky sítí 

Při těchto stavebních pracích bude tvořit odpad výkopová zemina (odpad kategorie „ostatní“) a popř. zbytky 

potrubí nebo tepelné izolace. Množství tohoto odpadu není možné blíže specifikovat, bude záviset na 

zhotoviteli. Množství zeminy bude vzhledem k celkovému množství výkopu na stavbě minimální. 
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Výkopové zeminy budou znovu využity či rovněž uloženy na skládku. 

Odpady z provozu a údržby 

Provozovatel jakožto původce odpadu je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů. Povinnosti původce 

odpadu jsou uvedeny v úvodu tohoto bodu zprávy. 

Hlavním typickým odpadem z provozu je zemina ze seřezávky krajnic, která může být částečně využívána 

na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména nákladních vozidel, zbytky PE 

patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva, dřeviny při úpravách bezprostředního okolí 

komunikace, odpad z vpustí, únik ropných látek při haváriích, těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly. Zbytky 

PE patníků a zbytky pneumatik budou skladovány v kontejnerovém hospodářství, asfalt bude recyklován, 

odpad z vpustí lze deponovat, kompostovat či spalovat. U případných úniků ropných látek se jedná 

o nebezpečné odpady, u nichž bude zajištěno zneškodnění osobou oprávněnou nakládat s nebezpečným 

odpadem. Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou nabízeny k využití jiným právnickým nebo fyzickým 

osobám. 

Zatřídění uvedených odpadů podle Katalogu odpadů je uvedeno v souhrnné tabulce. Na odstraňování těl 

uhynulých zvířat se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je třeba postupovat podle zákona 

č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Skládky 

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, může uložit například na skládky uvedené 

v následující tabulce, s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu. Materiál z demolic vozovky může 

být kontaminován, a proto je třeba provést výluhovou zkoušku a na jejím podkladě materiál zatřídit podle třídy 

vyluhovatelnosti. 

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

zařízení veřejné komunikační sítě 

Řešeno v rámci jednotlivých SO.  

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 a u vjezdů na 0,04 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 budou doplněny 

signálními pásy šíře 0,8 m. 
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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. Bezpečnost při užívání pozemní komunikace je zajištěna návrhovými 

parametry šířkového, výškového i směrového uspořádání a dále dodržováním pravidel bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Níže jsou uvedeny pouze stavební objekty, které jsou součástí změny dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí (DÚR). Zbývající objekty jsou v souladu s původní dokumentací pro vydání 

územního rozhodnutí (DÚR) 

Objekty řady 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

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

Stavební objekt 101 tvoří samotnou stavbu dálnice D11 1109 Trutnov – státní hranice v úseku km 133,000 

– 154,175. Stavba v ZÚ navazuje na stavbu D11 1108 Jaroměř – Trutnov a v KÚ na rychlostní silnici S3 

Lubawka – Legnica.  

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.  dálnice 

Dopravní význam silnice pro motorová vozidla 

Charakter provozu dálnice s omezeným přístupem  

Dálnice je v úseku ZÚ – MÚK Střítež navržena v návrhové kategorii D 26,0/130 

V úseku MÚK Střítež – MÚK Královec v návrhové kategorii D 21,5/110 

A v úseku MÚK Královec – státní hranice v návrhové kategorii D 21,5/110 s přechodem na polské šířkové 

uspořádání. Přechod mezi jednotlivými kategoriemi je řešen vždy v prostoru MÚK, a to při změně počtu 

jízdních pruhů – odbočovací/připojovací. Základní šířka středního dělícího pásu je upravena na 3,5 m, s tím 

že na rozhraní staveb 1108-1109 je šířka SDP 4,0 m a přechod na šířku 3,5 m je řešen na délku přechodnice 

od km cca 133,658. V oblasti mimoúrovňových křižovatek je za vnějším vodícím proužkem umístěn přídatný 

jízdní pruh (odbočovací, resp. připojovací). Přechod na šířkové uspořádání na hraničním přechodu ČR/PL je 

řešeno v posledním směrovém oblouku. Ve směrovém oblouku od km 153,622 dojde k rozšiřování středního 

dělícího pásu z šířky 3,5 m na 6,45 m a k zúžení šířky zpevnění z 10,25 m na 10,0 m. Změna šířky nezpevněné 

krajnice bude provedena na vzdálenost 20 m bezprostředně před hranicí ČR/PL.  

Dálnice D11 1109 Trutnov – státní hranice je navržena v celkové délce 21 175 m.  

SO 159 - Přístupy na pozemky v k.ú. Střítež u Trutnova 

Stavební objekt 159 řeší zajištění přístupu na pozemky v k.ú. Střítež u Trutnova, které budou dotčené 

stavbou D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PR.  

Návrhová kategorie P 4,0/30 (20), s výhybnami dle ČSN 73 6109 

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.  účelová komunikace 
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Dopravní význam - 

Charakter provozu silnice s neomezeným přístupem 

SO 215 - Most na D11 přes údolí řeky Ličná v km 148,055 

Most převádí dálnici D11 přes údolí, železniční trať, říčku Ličnou, silnici III. třidy a biokoridor. Nosnou 

konstrukci tvoří monolitická předpjatá konstrukce o 7 polích. Rozpětí jednotlivých polích je 60,0 + 85,0 + (4 x 

120,0) + 85,0 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří komorový průřez s vyloženými konzolami. Krajní opěry 

jsou založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách na v předstihu nasypaném zárodku násypu silničního 

tělesa. Vnitřní podpěry jsou založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách. 

SO 218 - Most na D11 přes trať SŽDC v km 151,473 

Most převádí dálnici D11 přes železniční trať a biokoridor. Nosnou konstrukci tvoří spřažená betonová 

konstrukce z tyčových prefabrikátů o 2 polích. Rozpětí jednotlivých polích je 29,0 + 29,0 m. Příčný řez nosné 

konstrukce tvoří prefabrikáty z předpjatého betonu spojené spřahující deskou. Krajní opěry jsou založeny 

hlubinně na velkoprůměrových pilotách na v předstihu nasypaném zárodku násypu silničního tělesa. Vnitřní 

podpěra je založena hlubinně na velkoprůměrových pilotách. 

SO 221 - Most na D11 přes potok v km 153,340 

Most převádí dálnici D11 přes vodoteč Černého potoka. Nosnou konstrukci mostu tvoří betonový 

monolitický polorám o jednom poli se světlostí cca 9,0 m s přesypávkou. Most je kolmý. Založení mostu je 

navrženo jako hlubinné. 

SO 222 - Most na D11 přes údolí v km 143,885 

Most převádí dálnici D11 přes údolí. V hlavním poli mostu se nachází aktivní sesuv. Nosnou konstrukci 

mostu tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce o 3 polích. Most je kolmý. Rozpětí jednotlivých polí je 40,0 + 

50,0 + 40,0 = 130,0 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří dvoutrámový průřez s vyloženými konzolami. U opěry 

4 pravého mostu je nutné vzhledem ke konfiguraci terénu odtěžit část svahu pro vytvoření prostoru pod 

mostem. Pro zajištění stability svahu nad mostem je navržena trvalá kotvená pilotová stěna. Založení mostu 

je navrženo v souladu s doporučením IGP (viz předchozí kapitoly). Opěry a pilíře jsou založeny hlubinně na 

velkoprůměrových vrtaných pilotách. 

Objekty řady 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

SO 323 - Úprava stávajícího koryta v km 143,884 

Objekt řeší úpravu na stávajícím korytě, které je dotčeno stavbou dálnice D11. Do koryta budou zaústěny 

pouze vody ze silničních příkopů. S ohledem na výstavbu nového mostního objektu, který nezasahuje do 

stávajícího koryta, řešení spočívá v opevnění stávajícího koryta kamennou rovnaninou. Před stávající lesní 

cestou je v trase stávajícího koryta navržena průcezná hrázka z kamenné rovnaniny navržená v souladu 

s principy hrazení bystřin a strží. Dále je navrženo obnovení stávajícího propustku a koryto je napojeno na 
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stávající s opevněním kamenným záhozem. Stávající koryto se nachází v místě potencionálního sesuvu, proto 

je navrženo kromě opevnění samotného koryta i sanace celé stávající strže protierozní rohoží. 

Délka úpravy je 123,8 m. 

SO 331 - Přeložka LP Černého potoka – HOZ O4 v km 153,405 

HOZ 4 

Objekt řeší přeložku levostranného přítoku Černého potoka v km 153,405, který je v kolizi s dálnicí D11. 

Návrh spočívá v převedení stávajícího HOZ - „Odpad O4“ ID 1110000006-11201000 v nové trase, mírně šikmo 

na osu D11, kvůli budoucí odpočívce Královec. Pro tento účel byl navržen most SO 221, pod nímž je nová 

trasa vedena. Jsou navrženy jednoduché kružnicové oblouky a přímá část. Pod dálnicí je nově navržené koryto 

napojeno na stávající. Profil koryta je lichoběžníkový se sklony svahů 1 : 2, šířkou ve dně 1 m. Opevnění se 

předpokládá pod mostem z kamenné dlažby do betonu a mimo rozsah dálnice z kamenného pohozu. Začátky 

a konce oblouků budou zajištěny stabilizačními prahy. Stávající HOZ bude pročištěn až po zaústění do 

Černého potoka. 

Délka rušeného úseku HOZ - „Odpad O4“ ID 1110000006-11201000 bude 294,0 m. 

Délka úpravy je 278,0 m. 

Úsek č. 1 dl. 95 m a úsek č. 3 dl. 76,5 m je navržen pro budoucího správce SPÚ a úseku č. 2 dl. 106,5 m 

pro ŘSD. 

SO 352 - Přeložka zásobního řadu LT 100 do Nového Rokytníku 

Objekt řeší přeložku stávajícího zásobního vodovodního řadu DN 100 do Nového Rokytníku, který je v kolizi 

s nově navrhovanou silnicí SO 117. Nový vodovod bude veden kolmo na osu silnice a pod ní bude uložen do 

chráničky. Chránička bude opatřena manžetami a potrubí bude vystředěno pomocí kluzných objímek. Na obou 

koncích bude napojen zpět na stávající vodovod. Vodovod je navržen z materiálu TLT DN 100. Součástí 

objektu není přeložka žádného hydrantu. 

SO 353 - Přeložka vodovodu PE 63 

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu PE 63, který je v kolizi s nově navrhovanou silnicí SO 117. Nový 

vodovod bude veden kolmo na osu silnice a pod ní bude uložen do chráničky. Chránička bude opatřena 

manžetami a potrubí bude vystředěno pomocí kluzných objímek. Na obou koncích bude napojen zpět na 

stávající vodovod. Vodovod je navržen z materiálu HDPE 63. Součástí objektu nejsou žádné hydranty. 

Objekty řady 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

SO 442 - VO OK Poříčí km 139,750 

Úvod 

V souvislosti s výstavbou okružní křižovatky na silnici I/14 v Trutnově – Poříčí. Křižovatka bude součástí 

MÚK Poříčí na dálnici D11. Okružní křižovatka je umístěna v blízkosti elektrárny Poříčí a zejména v blízkosti 

rozvodny 110 kV. Silnici tedy kříží značný počet venkovních vedení a tomu je nutné přizpůsobit technické 
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řešení stavebního objektu. Umístění stožárů VO od živých vodičů definuje podniková norma energetiky o to 

následovně: 

 vedení 35 kV 2,6 m  dle PNE 33 3301 ed.4, tab. 5.9 

 vedení 110 kV 3,0 m  dle PNE 33 3300 ed.1, tab. 5.11 

Osvětlení křižovatky v extravilánu obce na silnici první třídy se zřizuje z důvodu zlepšení bezpečnosti 

provozu na pozemní komunikaci.  

Technické řešení 

Rozvodná soustava: 

 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C 

- základní ochrana: izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

- ochrana při poruše: automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

 

zatřídění silnice dle ČSN CEN/TR 13201-1(2) 

třída osvětlení M5 

průměrný jas povrchu Lm ≥ 0,5 cd/m2 

celková rovnoměrnost jasu U0 ≥ 0,35 

podélná rovnoměrnost UI ≥ 0,40 

 

zatřídění okružní křižovatky dle ČSN CEN/TR 13201-1(2) 

třída osvětlení C3 

průměrná intenzita osvětlení Em ≥ 15 lx 

rovnoměrnost intenzity osvětlení U0 ≥ 0,40 

 

projektované kabelové vedení CYKY 4-Jx10 mm2 (napájení stožárů VO) 

 CYKY 3-Jx1,5 mm2 (napájení svítidel) 

 

projektovaná světelná místa osvětlení silnice a okružní křižovatky 

 jmenovitá výška 6,0 m, výložník 1,0 m 

 vetknutý pozinkovaný stožár 

 stožárová výzbroj s řadovými svorkami + poj. 

6,3 A 

 svítidlo s LED zdrojem, 3000 K, 

 počet: 23 ks 

 

minimální krytí kabelu nn v chodníku 0,35 m 
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minimální krytí kabelu nn v terénu 0,7 m 

minimální krytí kabelu nn pod silnicí 1,0 m 

 

napájecí rozvaděč celoplastová skříň, provedení kompaktní pilíř 

 ovládání soumrakovým spínačem 

 min. dva vývody 

Současný stav 

Stávající silnice I/14 v této lokalitě není osvětlena. 

Navržené řešení 

Bude instalováno osvětlení okružní křižovatky a jejich čtyřech větví. S ohledem na nízkou výšku stožárů 

VO bude křižovatka osvětlena jak po vnější, tak po vnitřním obvodu OK. Tím bude zajištěna dostatečná 

rovnoměrnost osvětlovací soustavy. Jednotlivé větve pak budou osvětleny vystřídanou soustavou, respektive 

kombinací se soustavou jednostrannou. V dalším stupni PD bude proveden výpočet osvětlovací soustavy, 

přičemž lze předpokládat značně odlišnou optickou charakteristiku svítidel na OK a jejich větvích. 

Stožáry budou žárově zinkované (dle DIN EN ISO 1461) a vetknuté do betonových monolitických základů. 

Svítidlo bude osazeno LED zdrojem světla s optikou dle výpočtu a s náhradní teplotou chromatičnosti 

Tc=3000 K. Stožáry se vybaví svorkovnicí s řadovými svorkami a pojistkovým spodkem na DIN liště. Svítidlo 

bude připojeno kabelem CYKY 3-Jx1,5 mm2. Napájecí kabel typu CYKY 4-Jx10 mm2 bude smyčkově zapojen 

mezi jednotlivými svorkovnicemi. 

Osvětlení bude napájeno z nového rozvaděče osvětlení. Tento bude tvořen celoplastovou skříní 

v kompaktním provedení. Z rozvaděče budou vedeny dva kabely VO (dvě větve), přičemž ovládání bude 

zajišťovat soumrakový spínač. Napájení rozvaděče vyžaduje zřízení nového odběrného místa, které bude 

připojeno z transformovny TU_1400. Odběrné místo bude postaveno v souladu s připojovacími podmínkami 

distributora el. energie. Elektroměrový rozvaděč bude tedy postaven v blízkosti stanice. 

Základy stožárů budou provedeny jako monolitické, betonové s pouzdrem pro vetknutí stožáru. V základu 

budou založeny chráničky pro protažení kabelů. Po vyzrání betonu se provede vložení stožáru do pouzdra, 

vyrovnání a vyklínování stožáru. Následně se pouzdro vyplní pískem. Na závěr se zhotoví betonová patka, 

která pouzdro uzavře. 

Proti účinkům atmosférického přepětí budou stožáry uzemněny připojením na strojený zemnič, který bude 

společný pro uzemnění PEN vodiče v síti TN-C. Napájecí kabel bude uložen ve volném terénu ve výkopu v 

pískovém loži s výstražnou fólií dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6006 a ČSN 73 6005. Pod silnicí se kabel 

uloží do chrániček prostupu. 

Křížení kabelové trasy s komunikací bude provedeno zatažením kabelu do prostupu. Kabelový prostup 

bude tvořen dvojicí obetonovaných chrániček o profilu 110/94. Obnova konstrukce vozovky bude součástí 

souvisejících stavebních objektů. Chráničky se opatří těsnícími víky a protahovacím lankem. 
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Po realizaci osvětlení dle této dokumentace musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení ve 

smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 a vypracována revizní zpráva. 

SO 471 Přeložka CETIN v km 0,160 SO 117 

Úvod 

Stavební objekt řeší přeložku podzemního vedení společnosti CETIN v místě provizorního sjezdu z dálnice 

D11 (úsek 1109). Jedná o stavební objekt SO 117, který bude realizován v případě, že úsek 1109 (Trutnov – 

hranice ČR/PR) bude dokončen dříve než úsek 1108 (Jaroměř – Trutnov). Přeložka bude realizována 

v souladu s rámcovou smlouvou mezi investorem a společností CETIN. 

Současný stav 

Podél stávající silnice I/37 jsou správcem evidovány dvě kabelové trasy. Starší trasa metalických kabelů je 

již mimo provoz a tyto kabely je možné bez náhrady demontovat. V druhé provozované trase jsou uloženy dvě 

optotrubky s instalovaným optickým kabelem a rovněž je přiložen i metalický kabel. 

Navržené řešení 

S ohledem na značnou hloubku příkopů je nutná přeložka s přerušením provozu telekomunikační trasy. 

Prostá ochrana není možná. Neprovozované kabely budou demontovány a volné konce opatřeny koncovkou. 

Optická trasa bude přeložena vložkou nových optotrubky a optického kabelu. Prvky trasy budou vedeny 

prostupem pod silnicí sjezdu (SO 117) s minimálním krytím 1,2 m a v obetonovaných chráničkách. Ve volném 

terénu bude trasa uložena v pískovém loži s krytím 1,0 m. Nad trasou bude v celé délce založena výstražná 

fólie. 

Vložka optotrubek bude propojena mechanickými spojkami typu Plasson. Metalický kabel bude 

naspojkován teplem smrštitelnými spojkami typu SCX. Společné spojkoviště bude označeno elektronickým 

markerem. Protože dojde k prodloužení trasy optotrubek (přibližně o 15 m), bude nutná výměna optického 

kabelu. Tento bude nově instalován ve stávajícím mezispojkovém úseku do rezervní optotrubky. Následně se 

převaří vlákna ve spojkách a tyto uloží do stávajících krytů. Poté bude demontován stávající kabel. 

Přeložka vyžaduje měření parametrů telekomunikační trasy před a po přeložce. Měření budou prováděna 

v souladu s předpisy správce. 

SO 472 Přeložka CETIN v km 0,010 SO 140 

Úvod 

Stavební objekt řeší přeložku metalického kabelu podzemního vedení společnosti CETIN. Kabel napájí 

účastnický rozvaděč UR36 (TPOR108) v administrativním objektu skládky odpadu. Kabel bude dotčen stavbou 

účelové komunikace SO 140, přičemž jsou v lokalitě přeložky navrženy značně hluboké příkopy. Přeložka 

bude realizována v souladu s rámcovou smlouvou mezi investorem a společností CETIN. 

Navržené řešení 

Bude provedena přeložka metalického kabelu vložkou kabelu stejného počtu žil a jejich počtu. Vložka 

o délce přibližně 45 m bude propojena dvojicí teplem smrštitelných spojek, které budou označeny 
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elektronickým markerem.  Pod silnicí a příkopem bude kabel uložen do obetonované chráničky (krytí 1,20 m). 

Ve volném terénu se kabel uloží do pískového lože s krytím 0,6 m. Nad trasu se založí varovná fólie oranžové 

barvy. 

Součástí objetu budou i elektrická měření na překládaném kabelu. Tato budou provedena v souladu 

s interními předpisy správce. Měření prokážou, že nedošlo ke zhoršení přenosových vlastností 

telekomunikační trasy. 

SO 473 Přeložka CETIN v km 0,065 SO 141 

Úvod 

Stavební objekt řeší ochranu optické a metalické trasy podzemního vedení sítě elektronických komunikací 

vedené podél silnice I/16 mezi Trutnovem a Zlatou Olešnicí. Trasa bude dotčena stavbou příjezdové 

komunikace (SO 141) k portálu tunelu Opevnění na dálnici D11. Přeložka bude realizována v souladu 

s rámcovou smlouvou mezi investorem a společností CETIN. 

Navržené řešení 

Projektovaná silnice (SO 141) bude v místě křížení s trasou spol. CETIN vedena na vysokém násypu 

a jenom s mělkými příkopy. Navrhuje se tedy prostá ochrana vedení uložením do chrániček. Trasa bude 

odkryta v dostatečné délce (alespoň 50 m), což umožní manipulaci prvky trasy. Optotrubky a kabely budou 

poté vyzdviženy a vyvěšeny ve výkopové rýze. Až poté může být dno rýhy zhutněno a vybetonována podkladní 

deska. Následně budou optotrubky a kabel postupně ukládány do podélně dělených chrániček o profilu 

160/138 a rovněž přiložena rezervní trubka stejného průměru. Na závěr se chráničky obetonují 

s přebetonováním alespoň 10 cm. Délka prostupu bude činit 38 m. Chráničky budou utěsněny proti vnikání 

vlhkosti a nečistot. 

Součástí objetu budou i elektrická měření na překládaném kabelu. Tato budou provedena v souladu 

s interními předpisy správce. Měření prokážou, že nedošlo ke zhoršení přenosových vlastností 

telekomunikační trasy. 

Objekty řady 500 – OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ 

V prostoru připravované dopravní stavby dojde v několika úsecích ke kolizím se stávajícím plynárenským 

zařízením. Jedná se o VTL plynovod DN200-PN25 Trutnov-Úpice uvedený do provozu v roce 1972, který je 

s dopravní stavbou D11-1109 v kolizi v prostoru navrženého SO-105 Přivaděč MÚK Střítež a SO-110 MÚK 

Střítež. Plynárenské zařízení je ve vlastnictví společnosti GasNet, spol. s r.o.. Správu a údržbu zařízení 

vykonává na základě plné moci společnost GasNet Služby, spol. s r.o.  

Stávající plynárenské zařízení bude v kolizních místech v rozsahu ochranného pásma nové komunikace 

přeloženo. Výškové a směrové uspořádání přeložek bude odpovídat nově navrženým objektům dopravní 

stavby spolu s vyvolanými přeložkami ostatních vedení technické infrastruktury. 
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Z hlediska stavebního zákona se jedná o přemístění či úpravu stávajícího plynárenského zařízení, tzn. 

o inženýrský objekt – liniovou energetickou stavbu dle Energetického zákona č.458/2000Sb. v platném znění. 

Vedení distribuční soustavy plynu – dle §103 odst e), písmeno 6 stavebního zákona č.183/2006 Sb. 

v platném znění). 

Dotčený VTL plynovod je opatřen zařízením aktivní protikorozní ochrany. 

Skutečný přetlak plynu v dotčeném VTL plynárenském zařízení je 23 barů. 

Jedná se o VTL plynovod podskupiny B1 dle TPG 702 04 vedený v extravilánu obce. 

Rozsahy ochranného a bezpečnostního pásma stávajícího plynárenského zařízení  

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m 

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m 

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m  

El. kabely NN stanic katodové ochrany a el. přípojky k RS na obě strany 1 m  

Bezpečnostní pásmo (VTL plynovody postavené před rokem 2009) 

VTL plynovody do DN100 včetně od půdorysu na obě strany 15 m  

VTL plynovody do DN250 včetně od půdorysu na obě strany 20 m  

VTL plynovody nad DN250 od půdorysu na obě strany 40 m 

Regulační stanice vysokotlaké 10 m 

Do bezpečnostního pásma přeložených VTL plynovodů nezasahují žádné stávající ani budované nadzemní 

objekty a pozemní stavby. Přeložky jsou vedeny v ochranném pásmu budované silnice I/37 a dálnice D11. 

Musí být tedy při stavbě přeložek PZ splněny zvýšené technické požadavky podle čl. čl. 19.6.1.1 až 19.6.1.3. 

a podle čl. 19.6.2.4. TPG 702 04 v platném znění. 

Z energetického zákona č. 458/2000 Sb. vyplývají pro připravovanou stavbu přeložek a úprav PZ 

následující skutečnosti: 

*    Přeložkou plynárenského zařízení se ve smyslu § 70 rozumí dílčí změna trasy plynovodu nebo    

     přípojky či přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho prvků. 

*    Přeložky zajišťuje vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky  

     vyvolal, pokud se smluvně nedohodnou jinak. 

*    Vlastnictví plynárenského zařízení se po provedení přeložky nemění.  

Stavba přeložek VTL plynárenského zařízení je tedy vyvolaná investice. Náklady budou hrazeny dle 

Zákona č. 458/2000 v platném znění investorem stavby. 

Podmínky provozovatele PZ:  

Na přeložky PZ byla mezi investorem stavby a vlastníkem plynárenského zařízení uzavřena Smlouva 

o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č.4000216936. 
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Během stavby bude ze strany GasNet s.r.o. prováděn odborný plynárenský dohled a občasný technický 

dohled provozovatele prostřednictvím společnosti GasNet Služby s.r.o. Realizace stavby se bude řídit 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy. 

Stavebník má povinnost zajistit zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti) ve prospěch vlastníka 

PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do příslušného katastru nemovitosti. To znamená, že 

uzavře, v souladu s metodickým pokynem uzavřeným mezi RWE GasNet s.r.o. a ŘSD ČR a.s. a upravujícím 

proces přípravy a výstavby přeložek PZ, s vlastníky všech stavbou plynárenského zařízení dotčených 

pozemků smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet s.r.o.. Věcné břemeno bude 

uzavřeno v rozsahu celého ochranného pásma ukládaného plynárenského zařízení. Nejpozději do termínu 

nahlášení stavby investorem na internetový portál DSO budou tyto smlouvy předány společnosti GasNet, s.r.o. 

včetně provedeného vkladu do KN. Evidenční číslo stavby EVIS je 8800090311. 

V průběhu stavby bude zhotovitelem dodržován „Metodický postup přípravy a zřizování stavby přeložky PZ 

při výstavbě a stavebních úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství 

silnic a dálnic ČR“ uzavřený mezi ŘSD ČR a RWE GasNet s.r.o. 

Stavba přeložky stávajícího PZ bude provedena v souladu s energetickým zákonem č.458/2000Sb. 

v platném znění, dle realizační projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou dle zásad 

stanovených technickými předpisy a metodickými pokyny GasNet s.r.o. platných v době (realizace stavby 

naleznete na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/) a dle platných ČSN a TPG. 

Realizaci stavby plynárenských zařízení musí provést oprávněná osoba, která je držitelem certifikace dle 

TPG 923 01 s rozsahem platným pro typ, materiál a provozní tlak konkrétního zařízení dle realizační 

dokumentace vyhotovené oprávněnou osobou. V praxi přeložky PZ provádí technický partner GasNet s.r.o. 

U VTL plynovodů se jedná o přeložky umístěné v ochranném pásmu liniové stavby dopravní infrastruktury, 

proto musí být navržené a realizované dle zvýšených technických požadavků (NADSTANDARD) podle čl. čl. 

19.6.1.1 až 19.6.1.3. a podle čl. 19.6.2.4. TPG 702 04 v platném znění. Umístění stavby přeložek PZ musí být 

odsouhlaseno vlastníkem nebo správcem komunikace. 

Investor je povinen písemně požádat nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením stavby u GasNet 

Služby s.r.o. o odborný dohled na stavbě plynárenského zařízení a dále je povinen předat k této stavbě dvě 

vyhotovení autorizované projektové dokumentace. 

Kontaktní osobou PDS pro přeložky VTL plynovodů a vydání stanoviska o předpokládaných nákladech 

stavby a způsobu provedení přeložky PZ je pan Radovan Šlapák, odbor připojování a rozvoje PZ - Čechy 

východ 1, technik připojování a rozvoje PZ - Čechy východ 1 (tel.  +420 495 563 933, M +420 724 134 587, 

E-mail: radovan.slapak@gasnet.cz).  

Investor předloží nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením stavby vlastníkovi PZ výzvu, a to 

prostřednictvím webového rozhraní na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni//index/ o ustanovení 

zaměstnance vlastníka PZ provádějícího odborný dohled na stavbě plynárenského zařízení. Dále je povinen 
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nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu 

se stanoviskem vlastníka PZ k PD. Dále je povinen investor předat k této stavbě dvě vyhotovení autorizované 

realizační projektové dokumentace.  

Po dokončení přeložek PZ zajistí stavebník kolaudační souhlas či jiné příslušné veřejnoprávní povoleni 

k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předáni v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě 

vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předáni vlastníkovi PZ. 

Geometrický plán bude vyhotoven ve formátu dgn. v souladu s dokumentací distribuční soustavy – 

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V případě, že stavebník nesplní povinnosti uvedené v tomto 

odstavci, nebude přeložka PZ propojena s distribuční soustavou. 

Tam, kde budou vedeny po povrchu terénu staveništní dopravní trasy a bude tedy přejíždět mechanizace 

přes stávající trasu VTL plynovodu, budou nad stávajícím potrubím rozmístěny provizorně na povrchu terénu 

silniční železobetonové panely osově v šířce 3,0 m umožňující přejezd mechanizace bez statického namáhání 

stávajícího potrubí! Veškeré práce budou prováděny v souladu s Pravidly pro práce v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení stanovených v TP GAS 700 03. 

Technické řešení přeložek VTL PZ bude provedeno v souladu s TPG 702 04 ČSN a ČSN EN 1594. 

Dále bude respektován a dodržen technický předpis vlastníka PZ TP GRID_TX_S04_03_01 Zásady pro 

projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek do 40bar ve znění platném v době 

přípravy a realizace stavby. 

SO 510 Přeložka VTL DN200 v km 0,500 přivaděč MÚK Střítež 

Ve staničení km 0,400-0,600 silnice nového přivaděče od MÚK Střítež na silnici I/37 dochází ke kolizi tělesa 

komunikace se stávajícím VTL plynovodem DN200-PN25 Trutonov-Úpice ID 973849, uvedeným do provozu 

v roce 1972. Navrhované terénní úpravy a rozsah vozovkového tělesa je v kolizi se stávajícím plynovodem. 

Přeložka je technicky navržena jako výšková i stranová úprava trasy s kolmým křížením tělesa silničního 

přivaděče ve staničení km 0,6462. Přeložka plynovodu je navržena kolmo přes těleso nové v chráničce DN400 

délky 31,50 metru. Komunikace silničního přivaděče (SO-105) je v tomto místě vedena v mírném zářezu 

s oboustranným odvodňovacími příkopy. Chránička bude na obou stranách přesahovat vnější hrany 

odvodňovacích příkopů alespoň o 1,0 m. 

Celková délka přeložky je 336,0 metrů. Přeložením VTL PZ dojde k prodloužení trasy plynovodu 

o 61,00metrů. Přeložka bude svařována z ocelových trub vyrobených a dodaných podle API Spec. 5L profilu 

219,1x4,5 mm (DN200). Na přeložku použit trubní materiál splňující technickou specifikaci pro nákup 

ocelových trub pro stavby VTL distribučních plynovodů GasNet, s.r.o. GRID_TX_S04_03_F01_02 a ČSN EN 

ISO 3183 v provedení NADSTANDARD, podzemní. Trubky budou od výrobce opatřeny továrním opláštěním 

třívrstvým zesíleným z extrudovaného HDPE dle ČSN EN ISO 21809-1 třída A3 (dříve N-v dle DIN 306 70). 

Trubní materiál bude doložen inspekčním certifikátem. Pro změny směru a sklonu trasy přeložky VTL 
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plynovodu bude použito ohybů dle TPG 702 04 čl. 7.6.3. Projekt počítá s použitím pružných ohybů 

o dovoleném poloměru dle čl. 7.6.2. TPG 702 04. Změny směru větší, než odpovídá nejmenšímu přípustnému 

poloměru zakřivení pružného ohybu budou provedeny továrně za tepla vyrobených ohybů o poloměru 

minimálně R = 10xDN. 

Přeložka bude ukládána do výkopu (rýhy) o šířce dna alespoň 800 mm. Krytí přeloženého úseku bude ve 

volném terénu alespoň 900 mm. Pod tělesem silnice nebude krytí plynovodu nebo chráničky v žádném místě 

nižší než 1200 mm (platí i pro křížení v místech silničních příkopů). Plynovodní potrubí bude ukládáno na 

pískové lože a bude opatřeno do výšky alespoň 200 mm nad vrchlík potrubí pískovým obsypem. Šířka 

pracovního pruhu (dočasného záboru) pro stavbu přeložky je stanovena alespoň na 18,0 m. Pracovní pruh 

bude přesahovat místa propojů ve směru stávajícího PZ v délce alespoň 10,0 m. Pracovní pruh pro demontáž 

zrušeného úseku plynovodu bude o šířce 10,0 m. 

Přeložka bude realizována po provedení hrubých terénních úprav při stavbě komunikace v celé šířce 

pracovního pruhu přeložky. 

Uložení potrubí v chráničce, její vybavení a uzavření bude provedeno v souladu s Technickými požadavky 

PZ TP GRID_TX_S04_03_01 a požadavků TPG 702 07. Chránička bude sestavena z ocelových trubek se 

šroubovicovým svarem profilu 406,4x8,8 mm (DN400). Profil chráničky z pohledu únosnosti bude v dalším 

stupni dokumentace posouzen statickým výpočtem dle platného TPG 702 07. Trubní materiál pro sestavení 

chráničky bude z ocelí dle norem ČSN EN ISO 3183 PSL1, ČSN EN 10208-1, tj. např. L245N-PSL1, L245NA, 

případně dle normy ČSN 11353. Potrubí chráničky nebude opatřeno továrním opláštěním. Poloha potrubí 

bude v chráničce nevodivě vymezena kluznými plastovými opaskovými objímkami. Na koncích chráničky budu 

objímky zdvojené. Na obou koncích chráničky bude umístěn orientační sloupek v provedení jako čichačka 

nadzemní – plastová – označení TPG 70021.4 PE. V zemědělsky obhospodařovaných plochách budou na 

povrchu terénu chráněny čichačky ŽB skružemi. Čela chráničky budou utěsněna uzavírací pryžovou manžetou 

proti vnikání vody a nečistot – rozměrů 200/400 mm. Chránička bude sestavena z jednotlivých trubních dílů 

délky 6,0-12,0 m napevno svařená po celém obvodu styku potrubí. Přechodový izolační odpor mezi ocelovým 

potrubím přípojky a chráničkou, před napojením na přilehlé úseky, musí být min. 1000 Ohmů. Před změřením 

přechodového odporu a jeho potvrzením do stavebního deníku nesmí být potrubí přeložky propojeno na 

potrubí plynovodu. K měření přechodového odporu bude přizván zástupce GasNet Služby s.r.o. 

Na chráničce bude umístěn propojovací měřící objekt POCH v celoplastovém sloupku KOTE K2 se sondou 

MS 110.  Propojovací kabely CYKY profilu 2x2,5 mm2 budou napojeny na potrubí plynovodu a chráničky 

metalotermicky nebo metodou PinBrazing. 

Propojovací práce budou provedeny zásadně bez přerušení dodávky plynu odběratelům. Konkrétní 

technologický postup propojovacích prací obsahující i uzavření úseku bezodstávkovou technologií nebo 

trasovými uzávěry bude stanoven v dalších stupních dokumentace v závislosti na konkrétní situaci na 

plynovodní síti a termínu provádění. Technologická ztráta na vypuštěném plynu bude investorem uhrazena.  
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Potrubí přeložky bude propojeno do linie potrubním mezikusem garančními „V“ svary na každém propoji. 

Podrobnosti propojovacích prací budou v dalších stupních PD projednáno s mistrem okrsku panem Alešem 

Slezákem, vedoucí technické podpory RO-Čechy 4, Heydukova 707, 54401 Dvůr Králové nad Labem (T +420 

495 563 652, M +420 602 108 477, E-mail ales.slezak@gasnet.cz). 

Zrušený, odpojený a zabezpečený (inertizovaný) úsek potrubí plynovodu DN200 délky 275,0 m bude 

po odpojení z linie a odplynění postupně odhalován, dělen na přepravitelné kusy a vyjmut z výkopu. 

Vydáním pravomocného rozhodnutí o umístění stavby přeložky plynárenského zařízení vznikne kolem 

nového potrubí dle Energetického zákona č.458/2000Sb. v platném znění ochranné pásmo OP o šířce 2,0 m 

na každou stranu od vnějšího povrchu dokončeného potrubí (§68) a bezpečnostní pásmo BP o šířce 10,0 m 

od vnějšího povrchu dokončeného potrubí. 

Pozemky dotčené uložením plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem: 

k.ú. Bojiště u Trutnova – p.p.č. 1262/2, 1319/2 a 1257/2 

SO 511 Přeložka VTL DN200 v km 134,500 

V prostoru MÚK Střítež a v místě nového silničního přivaděče až do jeho staničení km 0,200 dochází ke 

kolizi tělesa komunikace se stávajícím VTL plynovodem DN200-PN25 Trutnov-Úpice ID 973849 a ID 973 772 

uvedeným do provozu v roce 1972. Navrhované terénní úpravy a rozsah vozovkového tělesa a MÚK je v kolizi 

se stávajícím plynovodem. Přeložka je technicky navržena jako výšková i stranová úprava trasy s kolmým 

křížením tělesa D11 ve staničení km 134,464. Přeložka plynovodu začíná ve staničení km 0,200 silničního 

přivaděče MÚK Střítež a její trasa je vedena podél přivaděče směrem k MÚK. Cestou k tělesu dálnice D11 

kříží přeloženou polní cestu (SO-150.2). Následně kříží těleso navržené dálnice D11 a pokračuje směrem 

k trasovému uzávěru DN250/DN150 GasNet. Před uzávěrem trasa kříží přeloženou polní cestu (SO 150.2) 

a následně je zakončena propojem v místě TÚ. Obě křížení přeloženého plynovodu s polní cesto budou 

zajištěna ocelovou chráničkou DN350 délky 16,0 metrů a 1,0 metrů. Křížení plynovodu pod tělesem dálnice 

D11 bude zajištěno uložením potrubí v chráničce DN400 délky 42,0 metrů. 

Celková délka přeložky je 512,0 metrů. Přeložením VTL PZ dojde k prodloužení trasy plynovodu 

o 76,00metrů. Přeložka bude svařována z ocelových trub vyrobených a dodaných podle API Spec. 5L profilu 

219,1x4,5 mm (DN200). Na přeložku použit trubní materiál splňující technickou specifikaci pro nákup 

ocelových trub pro stavby VTL distribučních plynovodů GasNet, s.r.o. GRID_TX_S04_03_F01_02 a ČSN EN 

ISO 3183 v provedení NADSTANDARD, podzemní. Trubky budou od výrobce opatřeny továrním opláštěním 

třívrstvým zesíleným z extrudovaného HDPE dle ČSN EN ISO 21809-1 třída A3 (dříve N-v dle DIN 306 70). 

Trubní materiál bude doložen inspekčním certifikátem. Pro změny směru a sklonu trasy přeložky VTL 

plynovodu bude použito ohybů dle TPG 702 04 čl. 7.6.3. Projekt počítá s použitím pružných ohybů 

o dovoleném poloměru dle čl. 7.6.2. TPG 702 04. Změny směru větší než odpovídá nejmenšímu přípustnému 

poloměru zakřivení pružného ohybu budou provedeny továrně za tepla vyrobených ohybů o poloměru 

minimálně R = 10xDN. 
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Přeložka bude ukládána do výkopu (rýhy) o šířce dna alespoň 800 mm. Krytí přeloženého úseku bude ve 

volném terénu alespoň 900 mm. Pod tělesem silnice nebude krytí plynovodu nebo chráničky v žádném místě 

nižší než 1200 mm (platí i pro křížení v místech silničních příkopů). Plynovodní potrubí bude ukládáno na 

pískové lože a bude opatřeno do výšky alespoň 200 mm nad vrchlík potrubí pískovým obsypem. Šířka 

pracovního pruhu (dočasného záboru) pro stavbu přeložky je stanovena alespoň na 18,0 m. Pracovní pruh 

bude přesahovat místa propojů ve směru stávajícího PZ v délce alespoň 10,0 m. Pracovní pruh pro demontáž 

zrušeného úseku plynovodu bude o šířce 10,0 m. 

Přeložka bude realizována po provedení hrubých terénních úprav při stavbě komunikace v celé šířce 

pracovního pruhu přeložky. 

Uložení potrubí v chráničce, její vybavení a uzavření bude provedeno v souladu s Technickými požadavky 

PZ TP GRID_TX_S04_03_01 a požadavků TPG 702 07.  Chránička budou sestaveny z ocelových trubek se 

šroubovicovým svarem pod tělesem D11 profilu 406,4x8,8 mm (DN400) a pod polními cestami profilu 

355,6x8,0 m (DN350). Profil chráničky z pohledu únosnosti bude v dalším stupni dokumentace posouzen 

statickým výpočtem dle platného TPG 702 07. Trubní materiál pro sestavení chrániček bude z ocelí dle norem 

ČSN EN ISO 3183 PSL1, ČSN EN 10208-1, tj. např. L245N-PSL1, L245NA, případně dle normy ČSN 11353. 

Potrubí chrániček nebude opatřeno továrním opláštěním. Poloha potrubí bude v chráničce nevodivě vymezena 

kluznými plastovými opaskovými objímkami. Na koncích chráničky budu objímky zdvojené. Na obou koncích 

chráničky bude umístěn orientační sloupek v provedení jako čichačka nadzemní – plastová – označení TPG 

70021.4 PE. V zemědělsky obhospodařovaných plochách budou na povrchu terénu chráněny čichačky ŽB 

skružemi. Čela chráničky budou utěsněna uzavírací pryžovou manžetou proti vnikání vody a nečistot – 

rozměrů DN200/400 resp. DN200/350. Chráničky bude sestavena z jednotlivých trubních dílů délky 6,0-12,0 m 

napevno svařená po celém obvodu styku potrubí. Přechodový izolační odpor mezi ocelovým potrubím přípojky 

a chráničkou před napojením na přilehlé úseky, musí být min. 1000 Ohmů. Před změřením přechodového 

odporu a jeho potvrzením do stavebního deníku nesmí být potrubí přeložky propojeno na potrubí plynovodu. 

K měření přechodového odporu bude přizván zástupce GasNet Služby s.r.o. 

Na chráničce bude umístěn propojovací měřící objekt POCH v celoplastovém sloupku KOTE K2 se sondou 

MS 110. Propojovací kabely CYKY profilu 2x2,5 mm2 budou napojeny na potrubí plynovodu a chráničky 

metalotermicky nebo metodou PinBrazing. 

Propojovací práce budou provedeny zásadně bez přerušení dodávky plynu odběratelům. Konkrétní 

technologický postup propojovacích prací obsahující i uzavření úseku bezodstávkovou technologií nebo 

trasovými uzávěry bude stanoven v dalších stupních dokumentace v závislosti na konkrétní situaci na 

plynovodní síti a termínu provádění. Technologická ztráta na vypuštěném plynu bude investorem uhrazena.  

Potrubí přeložky bude propojeno do linie potrubním mezikusem garančními „V“ svary na každém propoji. 

Podrobnosti propojovacích prací budou v dalších stupních PD projednáno s mistrem okrsku panem Alešem 
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Slezákem, vedoucí technické podpory RO-Čechy 4, Heydukova 707, 54401 Dvůr Králové nad Labem (T +420 

495 563 652, M +420 602 108 477, E-mail ales.slezak@gasnet.cz). 

Zrušený, odpojený a zabezpečený (inertizovaný) úsek potrubí plynovodu DN200 délky 275,0 m bude 

po odpojení z linie a odplynění postupně odhalován, dělen na přepravitelné kusy a vyjmut z výkopu. 

Vydáním pravomocného rozhodnutí o umístění stavby přeložky plynárenského zařízení vznikne kolem 

nového potrubí dle Energetického zákona č.458/2000Sb. v platném znění ochranné pásmo OP o šířce 2,0 m 

na každou stranu od vnějšího povrchu dokončeného potrubí (§68) a bezpečnostní pásmo BP o šířce 10,0 m 

od vnějšího povrchu dokončeného potrubí. 

Pozemky dotčené uložením plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem: 

k.ú. Horní Rokytník – p.p.č. 4420, 4419/1, 4419/2, 4425, 4429, 4541/2, 4428 

Objekty Řady 760 – PHS a protihlukové stavební úpravy 

SO 770 - Protihluková stěna km 151,100 vlevo 

Protihluková stěna je navržena vlevo podél dálnice D11 na hraně zářezu založená na železobetonových 

pilotách. Stěna je navržena pohltivá dle akustické studie s pohltivým lícem v kategorii vzduchové 

neprůzvučnosti min. B2 a kategorii zvukové pohltivosti A4. 

Délka 188,0 m 

Výška 3,0 m 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 

Součástí změny nejsou technické ani technologické objekty.  

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o otevřený venkovní objekt komunikace s povrchem z asfaltových směsí, 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. Požadavky na únikové cesty se nestanovují. 

Kolem komunikace se nevytváří požárně nebezpečný prostor. 

Přístupové komunikace budou udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se 

zachováním jízdního pásu o minimální šířce 3,0 m, a to jak v definitivním stavu, tak během výstavby. Stávající 

hydrantová síť nebude stavbou zasažena. Veškeré hydranty pro požární účely budou zachovány. V prostoru 

stavby se nenachází vnější odběrné místo zdroje požární vody. Po dobu výstavby bude zachován přístup ke 

stávajícím nemovitostem. 

Pro tunelové stavby byly zpracovány samostatné zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby. 
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B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Realizací záměru dojde ke snížení nehodovosti a vzhledem ke zvýšení plynulosti dopravy i k úspoře času 

a pohonných hmot a s tím související snížení hlukové zátěže a exhalací v dotčené lokalitě. 

B.2.10 HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavby se netýká. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavby se netýká. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V rámci geotechnického průzkumu byl proveden korozní průzkum. Korozní agresivita z hlediska měrných 

odporů je dle ČSN 03 8372 většinou ve stupni č. I – III a z hlediska hustoty proudu v cizím proudovém poli ve 

stupni č. II – III. Z toho plynou ochranná opatření číslo 3, ve smyslu směrnice TP 124 – Základní ochranná 

opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních 

komunikací. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavby se netýká. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavbu není třeba chránit před vnějším hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 

Trasa překonává mostním objektem záplavové území řeky Úpy v km 140,135, v km 140,520 a km 148,000 

řeky Ličná. 

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

Stavby se netýká.  

V registru spravovaném Českou geologickou službou je v katastru obce Královec vedeno poddolované 

území, které však nezasahuje do půdorysu trasy dálnice. 

Nejblíže je hranice poddolovaného území k navržené stavbě v km 152,750 – 153,250 a probíhá zhruba 50-

80 m západně od D11 1109. Jedná se o pozůstatky těžby černého uhlí na Žacléřsku. Další bodový výskyt 

poddolovaného území dostatečně vzdálený od navržené dálnice je u Zlaté Olešnice po těžbě zlatonosné rudy 

(klíč 4821). 
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B.3 PŘIPOJENÍ STAVNY NA TECHNICKOU INFRASTRUKUTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa jsou řešena v rámci přeložek jednotlivých sítí.  

Napojení na technickou infrastrukturu viz bod B.1.l). 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz bod B.1.l). 

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 

Dálnice D11 1109 v návrhové kategorii D 21,5/110 bude sloužit pro silniční dopravu, zprovozněním 

realizovaného úseku dálnice dojde k propojení úseku 1108 a navazující komunikace S3 a tím k převedení 

tranzitní dopravy z přilehlé silniční sítě.  

Předmětný úsek dálnice D11 Trutnov – Státní hranice bude součástí mezinárodního dálkového tahu E67 

Varšava – Wroclaw – Hradec Králové – Praha. Na polské straně s plánovanou navazující komunikací S3 

Legnica (S3 Lubawka – Legnica – Szcecin). 

Realizací stavby bude zvýšena bezpečnost dopravy na trase stávající I/16 zejména při průjezdu zástavbou. 

Zároveň se zvýší bezpečnost dopravy pro tranzitní dopravu, která získá přehlednou komunikaci 

s odpovídajícími šířkovými a směrovými parametry. 

Odvedením dopravy ze zastavěného území bude zvýšena kvalita životního prostředí v obcích ležících 

podél silnice I/16. 

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 a u vjezdů na 0,04 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 budou doplněny 

signálními pásy šíře 0,8 m. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je na jejím začátku napojena 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 
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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 

Není navrhována. 

V rámci samostatné akce jsou řešeny odpočívky Bernartice a Královec.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Součástí SO 126 - Přeložka MK Elektrárenská v km 140,230 jsou i chodníky pro pěší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Terénní úpravy jsou řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Vegetační úpravy jsou součástí 

SO 801. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

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

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

O posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Na záměr bylo Ministerstvem životního 

prostředí dne 14. 4. 2011 vydáno souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí podle §10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska 

přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí.  

V rámci DÚR byla zpracována exhalační (rozptylová) studie, která se zabývala vlivem realizace stavby na 

ovzduší. Tato studie ve svých závěrech konstatuje, že příspěvky k imisní zátěži navrhovaného řešení lze 

považovat za příznivější stávajícímu stavu, jak je patrné z vyhodnocení vypočtených příspěvků k imisní zátěži. 

Nyní platná legislativa ochrany ovzduší umožňuje umísťování zdrojů znečišťování ovzduší i do území, kde 

dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za situace, kdy příspěvky z provozu zdrojů k ročním 

koncentracím znečišťující látky nedosahují úrovně 1% limitu roční průměrné koncentrace. Z výsledků výpočtu 

rozptylové studie vyplývá, že realizace záměru (jako rozdíl mezi stávajícím a novým stavem) k imisní zátěži 

bude znamenat u obytné zástavby pokles příspěvků k imisní zátěži, pokud dochází k nárůstu, potom je tento 

příspěvek pod hodnotou 1 % imisního limitu. 

V rámci DÚR byla zpracována hluková studie, která hodnotí vliv provozu dálnice D11 úseku 1109 na 

akustickou situaci v okolí stavby. Z výsledků studie je zřejmé, že dálnice D11 změní akustickou situaci ve svém 

okolí a vzhledem k tomu, že v současné době v tomto území není významný zdroj hluku, bude působit rušivě. 
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V rámci akustického posouzení byl proveden návrh protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn tak, 

aby v chráněném venkovním prostoru staveb nacházejících se v blízkosti plánované stavby komunikace D11 

byly sníženy hodnoty akustického tlaku a splněn hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích 60/50 dB 

(den/noc). Umístění nově navržených PHS v řešených oblastech jsou patrná z koordinační situace – viz přílohu 

C.3. 

V zájmovém území, vymezeném trasou, se nenachází žádné CHOPAV ani ochranné pásmo léčivých 

zdrojů. Západně od obce Královec vede trasa dálnice ochranným pásmem vodního zdroje (OPVZ) Královec. 

Dále v obci Zlatá Olešnice dálnice vede ve vzdálenosti 50 m a 160 m od dvou OPVZ. V rámci navrženého 

objektu SO 390 bude řešeno případné vybudování náhradních vodních zdrojů za stávající vodní zdroje, které 

by mohly být ovlivněny výstavbou D11. Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu bylo v obcích 

Nový a Starý Rokytník a Královec lokalizováno a pasportizováno celkem 16 studní/vrtů, které jímají podzemní 

vodu z mělce podpovrchové (kvartérní) zvodně, respektive ze zóny připovrchového rozpojení horninového 

masivu. Přímo v trase se tyto studny nenacházejí, z čehož vyplývá, že žádný nový náhradní vodní zdroj není 

v tomto stupni PD navrhován. V lokalitě se dále nachází plánované posílení vodních zdrojů Zlatá Olešnice. 

Stávající vodní zdroj představuje prameniště P-1“U chaty“ a P-4 „U javorů“. Další zdrojovou oblastí pro 

zásobování Zlatá Olešnice je prameniště „Statek“ severně od obce.  

Signifikantní ovlivnění kvantitativních a kvalitativních parametrů vodních zdrojů v okolí stavby 

nepředpokládáme, a to ani u individuálních zdrojů, ani u zdrojů hromadného zásobování (vč. OPVZ Šachta 

Královec). Daný úsek dálnice je trasován většinou neobydlenými oblastmi pastvin a lesů a zdroje podzemních 

vod pro obecní nebo individuální zásobování jsou většinou lokalizovány více než 500 m od projektované 

dálnice. Pouze v katastru Královec lze předpokládat mírné ovlivnění studní v blízkosti dálnice vedené v zářezu 

Z65; tento vliv však bude složité odlišit od faktoru klimatické změny. 

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

staveb – zadržení srážkových vod z dálnice, je provedeno 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 dálnice. 

Opatření v podobě minimalizace trvalého i dočasného záboru vhodných biotopů zvláště chráněných druhů, 

např. lesních stanovišť, starých bukových porostů, niv vodních toků, je součástí záměru. 

V projektu (Šindelář, 2017) je požadováno posouzení případného transportu kontaminace způsobeného 

stavebními pracemi z identifikovaných lokalit starých ekologických zátěží v Trutnově – Poříčí s odkazem na 

stanovisko EIA. V posudku EIA (Bajer a kol., 2010, str. 95-96) jsou zapracovány požadavky ČIŽP z vyjádření 

č.j.: ČIŽP / 45 / IPP / 1009042.001 / 10 / KDR ze dne: 28.6. 2010: 
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„Nejvíce antropogenně ovlivněnou oblastí v rámci uvažované trasy je průmyslová část v Trutnově Poříčí. 

V tomto úseku je trasa vedena prolukou po velké mostní estakádě délky 660 m. Ve vzdálenosti 210 m od trasy 

se nachází prostor staré ekologické zátěže KARA Trutnov, a.s..  

Na základě dostupných informací nepředpokládáme, že by stavba v potenciálně kontaminovaném území 

ovlivnila šíření kontaminace v horninovém prostředí a nepředpokládáme, že by stavba zasáhla do sanace, 

nebo přirozené atenuace (probíhající sanace v reálu KARA Trutnov není v přímém kontaktu s projektovanou 

stavbou. 

Projektované stavební práce na SO 209 mohou při zemních pracích a zakládání zastihnout kontaminované 

zeminy a horniny, nebo podzemní vody. Vytěžené zeminy bude nutné vzorkovat v rozsahu dle Vyhlášky 

294/2005 Sb. a s materiálem nakládat podle výsledků zatřídění odpadů na příslušné skupiny skládek. Se 

zvláštním nakládáním s vytěženým materiálem je potřeba počítat z hlediska investicí do vzorkování 

a skládkování. 

Pro účely hodnocení kontaminace a nakládání s vytěženým materiálem a případně i podzemní vodou 

doporučujeme provést průzkum kontaminace a analýzu rizik přímo v místech projektovaných výkopových prací 

před započetím stavby. 

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

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

Vliv stavby na krajinný ráz byl posouzen v rámci procesu EIA. Vliv je dán technickými parametry stavby 

a krajinářskými charakteristikami dotčeného území. Navrhovaná stavba D11 úsek 1109 Trutnov – státní 

hranice je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je proto hodnocena jako přijatelný zásah 

do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Vliv na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné. Silnice nezasahuje 

do krajinářsky nejcennějších částí tohoto regionu a vyhýbá se cenným ekosystémům. 

SEZNAM OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉ MIGRAČNÍ STUDIE 

Přehled mostních objektů a tunelů, které jsou dále hodnoceny jako migrační objekty, je uveden v Tabulce 

8: Přehled mostních objektů a tunelů. Přehled propustků je uveden v Tabulce 13: Propustky. Oplocení dálnice, 

které ochrání migrující zvěř před střety se silničními vozidly, je řešeno v rámci SO 860 – Oplocení D11.  

Obojživelníci 

Dočasné bariéry 

Místa křížení stavby s vodními toky a biokoridory navrhujeme osadit dočasnými bariérami k ochraně před 

vniknutím do prostoru staveniště. Jedná se o staveniště následujících mostních objektů:  

 SO 202 – křížení levostranného přítoku Mlýnského potoka  

 SO 212 – křížení levostranného přítoku Zlaté Olešnice 

 SO 213 – křížení levostranného přítoku Zlaté Olešnice 
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 SO 214 – křížení levostranného přítoku Zlaté Olešnice 

 SO 215 – křížení Ličné 

 SO 216 – křížení Lampertického potoka 

 SO 217 – křížení pravostranného přítoku Dlouhé vody od Dvorků 

 SO 220 – křížení Černého potoka 

Dále navrhujeme umístit dočasné bariéry do prostoru: 

Staveniště v prostoru u Mrtvého jezera (cca km 142,0-143,1), od mostního objektu SO 211 k tunelu 

Opevnění.  

Staveniště v prostoru u Královce (cca km 153,0-154,0).  

Trvalé 

Tyto bariéry se instalují po úplném dokončení stavby a slouží jako základní opatření pro snížení mortality 

obojživelníků na silnicích a k navádění k migračním objektům. Toto opatření je dlouhodobě nejvhodnějším 

opatřením k ochraně populací obojživelníků. Jedná se o opatření trvalé, které nevyžaduje velmi náročnou 

a pravidelnou kontrolu a asistenci člověka, jako je tomu např. u opatření dočasných zábran v kombinaci 

s odchytovými nádobami.  

Jak již bylo popsáno výše, veškerým potenciálně vhodným místům je věnována náležitá pozornost. 

Z tohoto důvodu je navržena instalace trvalých bariér pro navedení obojživelníků na objekty nebo pro 

minimalizaci mortality také v dalších prostorech než jen v prostoru Zlaté Olešnice a Královce. Navrženy jsou 

následující bariéry:  

 Navedení na objekt SO 202 – z důvodu plánovaných kompenzačních opatření (budování tůněk) je tento 

prostor do budoucna pro obojživelníky potenciálně atraktivní. Na začátek mostu navazuje násyp, bariéry 

vést podél násypu cca 50 m (dle výsledné morfologie terénu). Na konec mostu navazuje MÚK Střítež, 

bariéry vést podél násypu křižovatky, cca 50-100 m. 

 Minimalizace potenciální mortality v prostoru Bernartic – v širším prostoru se trase přibližují menší vodní 

plochy a protéká zde Bernartický potok. V současné době není tento prostor rizikový, toto opatření má 

význam zejména v dlouhodobém horizontu. V prostoru jsou navrženy tři propustky a dva mosty (SO 204 

a SO 205). Navrhujeme instalaci trvalé bariéry mezi těmito objekty, v prostoru cca km 135,0 (navedení 

na propustek 135,040) až km 135,8 (navedení na most SO 205).  

 Minimalizace potenciální mortality v prostoru Mrtvého jezera – v tomto prostoru je navrženo umístění 

celkem 6 propustků a jednoho mostu. Navrhujeme instalaci trvalé bariéry, která propojí tyto objekty, cca 

v km 142,0-143,1.  

 Navedení na objekt SO 212 – instalace bariér podél násypu cca 50-70 m, dle morfologie terénu.  

 Navedení na objekt SO 213 – instalace bariér podél násypu cca 50-70 m, dle morfologie terénu.  
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 Navedení na objekt SO 214 – západně na toku jsou rybníčky vhodné k rozmnožování obojživelníků. 

Instalace bariér podél násypu cca 50-70 m, dle morfologie terénu.  

 Navedení na objekt SO 220 – převedení drobného vodního toku. Instalace bariér podél násypu cca 

50 m, dle morfologie terénu.  

 Minimalizace potenciální mortality v prostoru Královce – v tomto prostoru jsou v blízkosti trasy dva 

rybníčky s prokázaným rozmnožováním obojživelníků. V tomto prostoru je navržen most SO 221 (km 

153,34) a jeden propustek (km 153,220). Navrženy jsou bariéry cca od km 153,3 až do KÚ.  

Záchranné transfery 

Cílem transferů je ochrana dostatečného počtu jedinců, kteří mohou po jejich přenesení z míst ohrožených 

záměrem vytvářet životaschopné populace. Transfery bývají velmi častou podmínkou realizací záměrů, je však 

nutné zdůraznit, že toto opatření je realizovatelné a smysluplné pouze pro omezené spektrum druhů.  

Plazi 

V rámci zoologického průzkumu byly zjištěny následující druhy plazů: ještěrka obecná (Lacerta agilis), 

ještěrka živorodá (Zootica vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix) a zmije 

obecná (Vipera berus). Jednotlivé druhy byly zaznamenány střídavě v rámci celé trasy.  

Základními navrženými opatřeními jsou:  

Migrační objekty a propustky 

Všechny objekty hodnocené v kap. 6.1 (velké mosty a tunely) jsou plně průchozí pro plazy. Dále jsou 

navrženy propustky (kap. 6.2), které jsou rovněž využitelné. U rámových propustků musí být ponechána suchá 

cesta pro průchod živočichů, ideálně oboustranná, přijatelným řešením je i jednostranná suchá cesta. Četnost 

migračních objektů je dostatečná.  

Dočasné bariéry 

Bariéry je nutné instalovat v době výstavby pro zabránění vniknutí do prostoru staveniště.  

Trvalé bariéry 

Bariéry se instalují po úplném dokončení stavby a slouží jako naváděcí bariéry k migračním objektům. 

Využitelné jsou bariéry pro obojživelníky (viz výše), speciální bariéry nejsou navrženy.  

Kamenné zídky  

Kamenné zídky jsou považované v rámci stanoviska k dokumentaci EIA jako kompenzační opatření pro 

ztrátu biotopů chráněných druhů plazů. Počítá se zbudováním několika jižně/jihozápadně orientovaných 

kamenných zídek při patě násypů komunikace, případně v blízkém okolí v příhodných lokalitách. Konkrétní 

počet zídek by měl vycházet z monitoringu při instalaci dočasných bariér během výstavby. Požadováno je 

minimálně 5 zídek.  

V mapové příloze jsou vytipované prostory, kde by bylo vhodné umístit kamenné zídky. Jedná se 

o následující prostory:  

 km 133,6-133,8, 
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 km 136,6-136,8 

 km 141,4-141,6 

 km 147,6-147,7 

 km 151,5-151,7 

 km 153,6-153,8 

SEZNAM OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO BIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Bledule jarní 

Návrh opatření: Před zahájením stavby provést v terénu (v období od března do května) identifikaci porostů 

bledulí, které se nacházejí v blízkosti staveniště, ale neleží přímo v místě stavebního záboru a lze je tudíž 

ochránit před zničením. Tyto porosty či jednotlivé výskyty viditelně označit a v průběhu stavby ponechat pokud 

možno v nedotčeném stavu. Transfer bledulí na náhradní stanoviště není navrhován, neboť jde o druh v širším 

okolí poměrně hojný a jeho přesazování by tak nebylo účelné. 

Lilie zlatohlavá 

Návrh opatření: V území se vyskytuje na dvou lokalitách. U obou lokalit provést doplňující průzkum před 

výstavbou (vegetační období jeden rok před plánovaným zahájením stavby) na ověření výskytu druhu v širším 

okolí a přesné zmapování velikosti populací. Současně identifikovat místa, kam bude možné přesunout jedince 

bezprostředně ohrožené stavebními pracemi. Tyto rostliny zaměřit a v terénu vyznačit a na konci vegetační 

sezóny vyzvednout cibule a přemístit na vhodné náhradní stanoviště. Transfer je doporučeno provést v období 

srpen–září. Místo, kam budou rostliny přemístěny, označit a v následujících alespoň třech letech monitorovat 

jejich stav.  

Potenciální vhodná místa pro transfery identifikovaná v provedeném průzkum jsou vyznačena v mapové 

příloze. Vhodnost těchto míst bude ověřena v průzkumu před výstavbou. 

Modrásek bahenní 

Návrh opatření: Výskyt druhu je potvrzen ve 3 lokalitách. Krvavcovou louku v lokalitě 8. Královec s výskytem 

modráska bahenního je možné hodnotit jako prioritní z hlediska jejího zachování. Trasa silnice se v souladu 

s mapovými podklady louce zcela vyhýbá. V průběhu výstavby nesmí přímo na louce nebo v její bezprostřední 

blízkosti vzniknout deponie stavebního materiálu, případně obslužná komunikace nebo odstavné parkoviště 

pro stavební stroje. 

Mravenec Formica spp. 

Návrh opatření: Provedení transferu všech zdokumentovaných hnízd dle standardních metodik. Zde je 

nutné upozornit na skutečnost, že problematika stěhování hnízd lesních mravenců (taxonomicky řazených do 

podrodu Formica) je složitá a úspěšnost každého stěhování je velmi nejistá. Vyšší úspěšnost stěhování je 

podmíněna celou řadou faktorů, z nich nejzákladnější jsou (P. Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava):  

1) správná determinace druhu;  
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2) správné vyhodnocení situace na místě (důležitým momentem je, zda problematické hnízdo není součástí 

tzv. polykalické či polydomní kolonie – tedy vícehnízdního komplexu);  

3) nalezení vhodného náhradního stanoviště (podobné původnímu stanovišti, ve správné vzdálenosti, 

odpovídající požadavkům stěhovaného druhu a bez výrazné konkurence jiných agresivních druhů mravenců, 

s dostatkem potravních zdrojů v blízkém okolí, nesmí zde docházet k jiným konfliktům se zájmy člověka, atd.);  

4) správné načasování (duben-červen) a rozfázování stěhování (ne vždy stěhování proběhne najednou), 

včetně volby vhodných následných ochranných opatření (dočasné krytování, přikrmování);  

5) zajištění zkušeného realizačního týmu;  

Pro manipulaci s hnízdy lesních mravenců rodu Formica je nutný souhlas a výjimka ze zákona od 

příslušného orgánu ochrany přírody (v daném případě Krajský úřad). Celý transfer je vysoce specializovanou 

odbornou činností a musí být řízen odborníkem. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V zájmovém území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostření, je-li podkladem 

Podmínky závazného stanoviska EIA jsou v dokumentaci splněny.  

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 

Stavby se netýká. 

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, silnice I. třídy je 

stanoveno do vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, silnice III. třídy 15 m od osy 

vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu. Ochranná a bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě 

budou stanovena příslušnými správci. Ochranné pásmo železničních tratí se nemění. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Realizací záměru dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke snížení negativních 

vlivů na obyvatelstvo oproti stávajícímu stavu. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Nájezdy zajišťující přístup na staveniště budou pouze ze silnic I/14, I/16 a I/37 přes přístupové komunikace 

stavby. Pro stavbu mostních objektů mohou být lokálně využity i komunikace nižších tříd, které se nachází 

v místě daného SO. Další přesuny hmot se budou odehrávat v rámci trasy dálnice D11. Staveništní doprava 

bude vedena v plochách trvalého záboru stavby.  

b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístupy na staveniště budou řešeny přednostně v trase dálnice D11, přeložek silnic a po silnicích I., II. 

a III. tříd. Použití přístupových komunikací musí být před zahájením prací souhlasně projednáno s Policií ČR, 

vlastníky komunikací, dotčenými obcemi. 

Staveništní doprava bude primárně vedena v trase budované komunikace. Napojení stavebního pozemku 

na zdroje vody a energií není nutné (zdroje vody a energií pro potřeby stavby zajistí dodavatel stavby), po 

celou dobu realizace stavy bude zajištěno odvodnění stavebního pozemku. 

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. Před zahájením stavebních prací 

bude nutné přistoupit k demolici objektů v k.ú. Poříčí – viz SO 001. 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Viz přílohu Záborový elaborát. 

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Při stavbě přeložky Elektrárenské ulice bude obchozí trasa vedena ulicemi Sokolská a Sportovní.  

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

Viz samostatnou přílohu Bilance zemin a ornice. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Základní filozofií navrženého řešení nakládání s vodami z odvodnění pozemních komunikací je zajištění 

čistoty vodních toků a udržení požadované úrovně životního prostředí v území i přes podstatně zvýšenou 

urbanizaci v celé zájmové oblasti. 

Celá koncepce vychází ze základních zásad řešení: 

- minimalizace znečištění vodních toků 

- minimalizace ovlivnění režimů průtoků vodních toků 

V rámci stavby je navrženo odvedení dešťových vod ze zpevněné části komunikace do dešťové kanalizace 

a dále přes dešťovou usazovací nádrž s OLK a retenční nádrž do recipientu. Navrženým řešením budou 

ochráněny vodní toky před znečištěním i před zvýšením průtoků vlivem zpevnění povodí pomocí snížení špičky 

odtoku retenčními nádržemi. 

Největší vliv na jakost vody ve vodoteči, která je v blízkosti zájmového území, bude mít především 

odtékající srážková voda ze zpevněného povrchu dálnice. Tyto vody jsou kontaminovány látkami souvisejícími 

s provozem a údržbou dálnice. Vzhledem k zimní údržbě vozovky nejvíce ovlivňuje chemismus odtékající vody 

posypová sůl resp. chloridy v ní obsažené. Koncentrace těchto látek závisí na době trvání a intenzitě srážek 

(v zimním období převážně sněhových), na dopravním zatížení komunikace a na údržbě. 

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

staveb – zadržení srážkových vod z dálnice, 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 dálnice. 

 vypracoval: Ing. Pavel Šmerda 


