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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace 

Místo stavby: Královéhradecký kraj 

Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou, Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, 

 Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 

Stupeň PD: Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 

 

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 NOVA 

Vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o. 

 Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

 Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
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Zpracovatelský tým: 

Hlavní inženýr projektu, 

Objekty pozemních komunikací Ing. Jiří Jína 

Mostní objekty a zdi: Ing. Jiří Jachan 

Vodohospodářské objekty Ing. Jiří Vancl 

Objekty elektro a sdělovací Elproinvest s.r.o. – Ladislav Živnůstka 

Objekty plynovodů Petr Karmazín-projektování staveb – Petr Popr 

Dendrologický průzkum, 

Migrační studie Ing. Jiří Bednář 

Geodetické podklady Ing. Ladislav Jarůšek – úředně oprávněný zeměměřický inž. č. 2170/02 

Geodetické zaměření Pavel Sobek 

Záborový elaborát Leona Fúsková 

Dopravní model Ing. Petr Šalda 

Hluková studie EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Pavel Jelínek 

Inženýrsko-geologický průzkum, 

Pedologický průzkum GeoTec-GS, a.s. – Ing. Michal Kotus 

Hydrotechnické posouzení toků REVITAL – doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. 

Odhad stavebních nákladů Oldřich Nýč 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

Č. SO Název SO Budoucí správce  

Řada 000 Objekty přípravy staveniště  

SO 020 Příprava území stavba 

Řada 100 Objekty pozemních komunikací  

SO 101 Silnice I/14 ŘSD ČR 

SO 102 Větev do ulice Pod Budínem ŘSD ČR 

SO 110 MÚK Lipovka ŘSD ČR 

SO 112 OK Lipovka ŘSD ČR 

SO 120 Úpravy sjezdu do průmyslové zóny v km 0,340 M. Preymesser, spol. s r.o. 

SO 121 Úpravy na silnici III/3214 SÚS KHK 

SO 122 Přeložka silnice III/3211 SÚS KHK 

SO 125 Úpravy stávající I/14 do Rychnova SÚS KHK 

SO 134 Přeložka stezky Lipovka – Rychnov Město Rychnov nad kněžnou 

SO 140 Příjezd k DUN Lipovka ŘSD ČR 

SO 141 Příjezd k DUN u III/3214 ŘSD ČR 

SO 142 Příjezd k DUN Pod Budínem ŘSD ČR 

SO 150 Přeložka polní cesty v km 2,500 Město Rychnov nad Kněžnou 

SO 151 Přeložka polní cesty v km 3,100 Město Rychnov nad Kněžnou 

SO 152 Doprovodné komunikace v k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kn. Město Rychnov nad Kněžnou 

SO 153 Doprovodné komunikace v k.ú. Rychnov nad Kněžnou Město Rychnov nad Kněžnou 

SO 154 Doprovodné komunikace v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kn. Obec Synkov-Slemeno 

SO 170 Přeložka I/14 během výstavby stavba 

SO 180 Dopravně-inženýrská opatření stavba 

SO 186 Úpravy na silnici II/318 pod mostem SO 205 SÚS KHK 

SO 190 Dopravní značení – ŘSD ČR ŘSD ČR 

SO 193 Dopravní značení – TSRK Město Rychnov nad Kněžnou 

Řada 200 Mostní objekty a zdi 

SO 201 Most přes větev 2 MÚK Lipovka ŘSD ČR 

SO 202 Most přes větev 3 MÚK Lipovka ŘSD ČR 

SO 203 Most přes silnici III/3214 ŘSD ČR 

SO 204 Most přes silnici III/3211 ŘSD ČR 

SO 205 Most přes silnici II/318 a železniční trať ŘSD ČR 

SO 206 Most přes Kněžnou v ulici Pod Budínem ŘSD ČR 
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SO 220 Most pro převedení LBK v km 2,513 ŘSD ČR 

SO 221 Most na polní cestě v km 3,100 Město Rychnov nad Kněžnou 

Řada 300 Vodohospodářské objekty 

SO 301 Odvodnění I/14 ZÚ - km 1,190 ŘSD ČR 

SO 302 Odvodnění I/14 km 1,190 - 1,440 ŘSD ČR 

SO 303 Odvodnění I/14 km 1,440 - 2,150 ŘSD ČR 

SO 304 Odvodnění I/14 km 2,150 - 2,630 ŘSD ČR 

SO 305 Odvodnění I/14 km 2,630 - 3,980 ŘSD ČR 

SO 311 Odvodnění ulice Pod Budínem ŘSD ČR 

SO 321 Přeložka vodní linie IDVT 10169946 vlastníci pozemků 

SO 322 Přeložka vodní linie IDVT 10169947 vlastníci pozemků 

SO 330 Přeložka výtlaku v souběhu s I/14 M.Preymesser 

SO 331 Přeložka výtlaku RC DN 90 v km 1,075 VaK Rychnov 

SO 332 Opatření na kanalizaci BE 1000 v ulici Na Jamách VaK Rychnov 

SO 333 Opatření na kanalizace BE 800 v ulici Pod Budínem VaK Rychnov 

SO 334 Opatření na kanalizaci BE 200 v ulici Na Jamách VaK Rychnov 

SO 335 Opatření na kanalizaci KVK PARABIT, a.s. v km 4,050 KVK Parabit, a.s. 

SO 341 Přeložka vodovodu LT 200 v souběhu s I/14 Aquaservis/VaK Rychnov 

SO 342 Přeložka přípojky PVC 90 v km 0,300 Aquaservis/M.Preymesser 

SO 343 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 0,832 VaK Rychnov 

SO 344 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 1,140 VaK Rychnov 

SO 347 Přeložka vodovodu PE 335 v km 3,989 VaK Rychnov 

SO 348 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 4,212 VaK Rychnov 

SO 349 Opatření na vodovodu Js 225 PVC ul. Pod Budínem VaK Rychnov 

SO 350 Opatření na vodovodu LT 80 v ul. Pod Budínem VaK Rychnov 

SO 351 Přeložka závlahy Ovocnářství Červinka 

SO 361 Havarijní a retenční nádrž pro SO 301 ŘSD ČR 

SO 362 Havarijní a retenční nádrž pro SO 302 ŘSD ČR 

SO 363 Havarijní a retenční nádrž pro SO 303 ŘSD ČR 

SO 364 Havarijní a retenční nádrž pro SO 304 ŘSD ČR 

SO 365 Havarijní a retenční nádrž pro SO 305 ŘSD ČR 

SO 366 Havarijní a retenční nádrž pro SO 311 ŘSD ČR 

SO 380 Úpravy meliorací ZÚ - KÚ vlastníci pozemků 

SO 390 Zřízení náhradních vodních zdrojů vlastníci pozemků VZ 
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Řada 400 Elektro a sdělovací objekty 

SO 401 Úprava vrchního vedení 110kV V1195/V1196 v km 0,680 ČEZ Distribuce 

SO 402 Přeložka vrchního vedení 110kV V1989/V1990 v km 0,745 - km 1,185 

  ČEZ Distribuce 

SO 403 Úprava vrchního vedení 110kV V1989/V1990 v km 3,960 ČEZ Distribuce 

SO 410 Přeložka vedení 35kV odbočka PZ Lipovka v km 0,415 ČEZ Distribuce 

SO 411 Přeložka vedení 35kV VN2369/VN2364 v km 0,735 ČEZ Distribuce 

SO 412 Přeložka vedení 35kV VN2467/VN2363 v km 0,750 - km 0,795 ČEZ Distribuce 

SO 413 Úprava vedení 35kV VN2362/VN2368 v km 1,000 ČEZ Distribuce 

SO 415 Přeložka vedení 35kV VN2367 a odbočky k TS RK 0328 v km 3,160 

  ČEZ Distribuce 

SO 417 Přeložka vedení 35kV VN2361/odbočka k TS RK 0903 v km 4,180 

  ČEZ Distribuce 

SO 430.1 Přípojka NN pro ASD v km 0,200 ŘSD ČR 

SO 430.2 Přípojka NN pro ASD v km 2,200 ŘSD ČR 

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení stezky v ZÚ TSRK 

SO 432 Veřejné osvětlení OK Lipovka TSRK 

SO 433 Přeložka osvětlení kynologického areálu ZKO RK 

SO 434 Úprava VO v km 1,180 TSRK 

SO 435 Veřejné osvětlení ulice Pod Budínem TSRK 

SO 450 Přeložka kabelového vedení PTS v ZÚ ČEZ TPS 

SO 451 Přeložka CETIN, neprovozované vedení v ZÚ CETIN 

SO 460 Přeložka HDPE města Rychnov nad Kněžnou v ZÚ TSRK 

SO 461 Přeložka CETIN v km 2,130 CETIN 

SO 462 Přeložka CETIN vrchní vedení v km 3,730 CETIN 

SO 463 Ochránění CETIN v km 4,105 CETIN 

SO 464 Přeložka CETIN v km 4,275 CETIN 

SO 496.1 Automatický sčítač dopravy (ASD) v km 0,200 ŘSD ČR 

SO 496.2 Automatický sčítač dopravy (ASD) v km 2,200 ŘSD ČR 

Řada 500 Objekty trubních vedení 

SO 510 Přeložka VTL plynovodu v km 1,060 GasNet 

SO 511 Přeložka VTL plynovodu v km 2,770 GasNet 

SO 520 Přeložka STL plynovodu v km 0,307 GasNet 

SO 521 Přeložka STL plynovodu v ulici Pod Budínem GasNet 

SO 531 Přeložka HUP a STL OPZ podél sjezdu do průmyslové zóny v ZÚ  M.Preymesser 
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Řada 760 PHS a protihlukové stavební úpravy 

SO 760 Protihluková opatření ŘSD ČR 

Řada 800 Objekty úpravy území 

SO 801 Vegetační úpravy ŘSD ČR 

SO 810 Rekultivace ploch dočasného záboru vlastníci pozemků 

SO 860 Oplocení vlastníci pozemků 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Silnice I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – technická studie II. etapa – technická studie (zpracoval 

Valbek, spol. s r.o., 08/2020) 

 I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – rešerše předběžného geotechnického průzkumu (zpracoval 

GeoTec-GS a.s., 09/2020) – příloha F.4 

 I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – pedologický průzkum (zpracoval GeoTec-GS a.s., 08/2020) – 

příloha F.5 

 I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat – dopravně-inženýrský průzkum (zpracoval Valbek, spol. s r.o., 

08/2020) – příloha F.6 

 Akustické posouzení (zpracoval EKOLA group, spol. s r.o., 09/2020) – příloha F.7 

 Rozptylová studie (zpracoval ECO-ENVI-CONSULT, 09/2020) – příloha F.8 

 Dendrologický průzkum (zpracoval Valbek, spol. s r.o., 09/2020) – příloha F.9 

 Migrační studie (zpracoval Valbek, spol. s r.o., 08/2020) – příloha F.10 

 Hydrotechnické posouzení toků (zpracovatel REVITAL, 09/2020) – příloha F.12 

 Tachymetrické zaměření terénu 

 Průzkum v terénu 

 Mapový podklad katastru nemovitostí, tabulkový výpis KN 

 Územní plány dotčených obcí 

 Státní mapový podklad M 1:10 000, Ortofotomapy TOPGIS M 1:5 000 

 Informace k existenci inženýrských sítí 

 Projednání s dotčenými správci a orgány 

 Související technické normy a právní předpisy (ČSN, TP, PPK, VL, Sbírka zákonů ČR) 

 

Projektant upozorňuje na nutnost vytýčení skutečného průběhu podzemního zařízení v terénu jednotlivými 

správci před zahájením výkopových prací. 
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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 

Koridor obchvatu prochází pahorkovitým územím, západně od města Rychnov nad Kněžnou. Trasa délky 

přes 4,6 km a s výškovým rozdílem mezi nejvyšším a nejnižším bodem přes 50 m je staničena od severu 

k jihu. Na začátku úseku u obce Lipovka se trasa stáčí od původní silnice jihozápadně proti svahu terénní 

deprese (kopec Spravedlnost). Do této lokální sníženiny je nově situována mimoúrovňová křižovatka Lipovka. 

Území je v této oblasti silně dotčeno nadzemním elektrickým vedením z rozvodny Rychnov nad Kněžnou. 

Trasa obchvatu střídavě mírně stoupá a klesá po zemědělských pozemcích podél hranice lesa. Západně 

od sportovní střelnice prochází lesem, překonává místní strž a dále stoupá až do nejvyššího místa trasy 

v lokalitě Dubno. Od mimoúrovňového křížení se silnicí III/3211 je trasa vedena výhradně po zemědělských 

pozemcích. Trasa je zde zahloubena do hlubokého zářezu, který v dlouhém klesání pozvolna opouští. V místě 

křížení se stávající silnicí II/318 a železniční tratí je trasa již v násypu v inundačním území řeky Kněžné. Trasa 

se stáčí východně po větvi budoucí MÚK (II. etapa), překročí řeku a plynule vstupuje do zastavěné části města 

Rychnov nad Kněžnou, do nejnižšího místa dotčeného území. Trasa přímo nedotýká aktivní zónu záplavového 

území. V nejjižnější části obchvat splývá se stávající ulicí Pod Budínem a na konci úseku, u skladištní oblasti, 

se napojuje na stávající okružní křižovatku na hranici intravilánu/extravilánu (I/14 směr Vamberk). 

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

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Návrh trasy obchvatu Rychnova nad Kněžnou (silnice I/14) je plně v souladu s územním plánem města 

Rychnov nad Kněžnou (Z2, 12/2019) a obce Synkov-Slemeno (Z1, 09/2017). Trasa je situována do koridoru 

graficky vymezeného územními plány. 

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 

Stanoviska DOSS jsou součástí Dokladové části E. Podmínky jsou v DÚR zohledněny. 
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e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod 

Morfologické a klimatické poměry 

Podle regionálního členění reliéfu (B. Balatka (1987): Zeměpisný lexikon ČSR) náleží zájmové území 

jihovýchodnímu okraji okrsku Rychnovský úval, který patří následujícím geomorfologickým jednotkám 

(od nejvyšší k nejnižší): 

• provincie  Česká Vysočina 

• soustava  Česká tabule 

• podsoustava Východočeská tabule 

• celek   Orlická tabule 

• podcelek  Třebechovická tabule 

• okrsek   Rychnovský úval 

Z hlediska klimatické rajonizace náleží zájmové území dle Quittovy klasifikace do mírně teplé oblasti 

charakterizované symbolem MT9 s následujícími charakteristikami: 

 počet letních dnů 40 - 50 

 počet ledových dnů 30 - 40 

 počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 

 počet dnů s teplotou vzduchu nad + 10° C činí 140 – 160 

 průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 400 – 800 mm 

 char. hodnota mrazového indexu Imk pro danou oblast je 424 [°C den] 

Zájmové území náleží povodí Labe. Kněžná pramení v Orlických horách přibližně mezi osadami Zdobnice-

Kamenec a Velkým Uhřínovem, v Synkově tvoří levostranný přítok Bělé. Ta je pravostranným přítokem Divoké 

Orlice jižně od Častolovic. Divoká Orlice tvoří po soutoku s Tichou Orlicí u Žďáru nad Orlicí spojenou Orlici, 

která je levostranným přítokem Labe v Hradci Králové. Ve směru staničení prochází trasa několika 

hydrogeologickými povodími: 

Jahodovský potok (ČHP: 1-02-01-0780) 

Kněžná (ČHP: 1-02-01-0770) 

Kněžná (ČHP: 1-02-01-0790) 

Lokotský Potok (ČHP: 1-02-01-0650) 
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Geologické poměry 

Z geologického hlediska leží zájmové území na východním okraji české křídové pánve, v dílčí strukturně 

tektonické jednotce ústecká synklinála (severní část).  Svrchnokřídovou výplň struktury, v litofaciální oblasti 

orlicko-žďárské, tvoří sedimenty ve stratigrafickém rozpětí spodní – svrchní turon. V nejbližším okolí, které 

představuje severozápadní mírně ukloněné křídlo synklinály, budou pod kvartérním pláštěm vystupovat 

převážně sedimenty středního turonu (jizerské souvrství), podružně spodního turonu (bělohorské souvrství). 

Horniny jsou litologicky zastoupeny písčitými slínovci až spongilitickými jílovci, místy silicifikovanými (opuky). 

V trase a jejím blízkém okolí byly horniny dokumentovány v několika výchozech, v nárazovém břehu 

erodovaném řekou Kněžnou je patrná stratigrafická hranice mezi bělohorským a jizerským souvrstvím. Horniny 

ve výchozech jsou při povrchu převážně zvětralé s velkou hustotou diskontinuit způsobenou povětrnostními 

vlivy. Generelně sklon vrstev křídového podloží upadá k jihozápadu pod úhlem 5 – 10°, na spolehlivých 

výchozech byl směr vrstev měřen v rozsahu 210 – 268° se sklonem 2 – 5°. Horniny jsou rozpukány přibližně 

kolmým systémem diskontinuit (245/88 vs. 324/88). Získané jádro nebylo orientováno, popisované pukliny 

jsou zpravidla subhorizontální či podružně pukliny úhlu 45°. Povrch puklin je zpravidla mírně drsný, 

sekundárně vyplněný železitými či manganičitými povlaky, kalcitem či tektonickým jílem/drtí. Detaily jsou 

popsány v geologické dokumentaci jader. V makroskopické dokumentaci byly křídové horniny popisovány jako 

slínovce, které jsou při povrchu buď zcela zvětralé s postupným přechodem do navětralých hornin, anebo se 

mírně zvětralá až zdravá hornina vyskytuje mělce pod povrchem. Hranice mezi jednotlivými stupni zvětrání je 

zpravidla ostrá. Ojediněle bylo v blízkosti předpokládaných zlomových linií zjištěno inverzní střídání stupňů 

zvětrání. 

Celková mocnost kvartérního pokryvu ověřená aktuálním průzkumem se pohybuje  

v rozmezí 0,35 – 11,80 m. Nejmenší mocnost, zpravidla do 1 m, byla zastižena ve staničení km 0,700 - 2,050, 

tzn. v převážné většině úseků Z2, N3, Z3 a částečně v úsecích N2, N4. Nejvyšší mocnost kvarérního pokryvu 

(až 12 m) byla dokumentován v místě fosilní štěrkové terasy, přibližně v km 2,300 – 3,150 km úseku Z4. V říční 

nivě řeky Kněžné (N6, N7) se mocnost kvarérního pokryvu pohybovala mezi 3,4 – 7,0 m. Nejrozsáhlejší 

zastoupení v zeminách kvartérního pokryvu mají štěrkové uloženiny a sprašové hlíny. Štěrky fluviálního 

původu jsou v největší mocnosti (až 6,5 m) zachovány v nejvýše položené části stavby, dále se vyskytují v říční 

nivě řeky Kněžné (max. mocnost 2,4 m). Jedná se o štěrky s variabilní příměsí jílu, popisované jako štěrk 

jílovitý či jíl štěrkovitý s výplní všech konzistenčních stupňů. Vzácně se v čočkách vyskytuje štěrk s příměsí 

jemnozrnné zeminy. Na vrstvu je vázána mělká hladina podzemní vody. Sprašové hlíny eolického původu jsou 

zachovány zejména v nejvýše položené části stavby, a to až v mocnosti 4,5 m. Jedná se o jíly se střední 

a vysokou plasticitou, které s hloubkou přechází od pevné do měkké konzistence. Na bázi vrstvy 

a na přilehlých svazích jsou tyto uloženiny gravitačně přemístěny či přeplaveny, a jedná se tak o deluviální 

uloženiny. Na přechodu od sprašových hlín ke štěrkovým uloženinám se většinou nachází přechodová vrstva 
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písčitého jílu. Ve zbytku trasy je kvarérní pokryv tvořen převážně humózní vrstvou na podloží tenké vrstvy 

sprašových hlín a redeponovaných slínovcových eluvií. 

V trase byly dokumentovány 3 úseky s vyšší mocností holocenních uloženin. V km cca 0,550 bylo zastiženo 

údolí s periodickou vodotečí, kde byly v osové části až do hloubky 3,5 m zastiženy omezeně únosné zeminy 

charakteru fluviálních náplavů. Obdobná situace byla dokumentována v nivě řeky Kněžné, kde jsou v úseku 

km 4,075 – 4,150 dokumentovány polohy organických zemin typu rašelin. Přibližně v km 3,385 byla zjištěna 

mělká terénní deprese vyplněná splachovými hlínami v mocnosti 1,5 m! 

Antropogenní pokryv ve formě navážek je dokumentován zejména v zastavěném území města 

(km 4,000 - 4,635), v blízkosti polních komunikací a lze je očekávat i v úseku napojení na stávající komunikaci 

II/14 směrem na Lipovku. 

Hydrogeologické poměry 

Zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 4222 Podorlická křída v povodí Orlice. 

Podzemní voda byla průzkumem zastižena jako několik samostatných systémů. V říční nivě Kněžné 

(km cca 3,710 - 4,635) je dokumentována mělká kvarérní zvodeň (1,6 - 3,3 m pt. t.) se silnou vazbou na úroveň 

křídové zvodně, ale i úroveň hladiny v řece. Ve svahu staničení km cca 3,250 – 3,710 dochází k odvodnění 

výše uložené štěrkové terasy do sprašových hlín, kde je hladina podzemní vody značně nesouvislá, spíše jen 

ve formě sezonních průsaků. V prostoru plochého návrší na Dubince (km cca 2,350 – 3,250) je kvarérní zvodeň 

vázána na bázi fosilní říční terasy. V místě hydrogeologického vrtu je zvodeň velmi vydatná, směrem 

k morfologickým okrajům návrší se ztrácí. Hladina podzemní vody byla dokumentována v hloubce 7,40 - 

9,75 m p.t. V úseku cca 2,150 – 2,350 nebyla souvislá kvartérní zvodeň dokumentována. Úsek je značně 

tektonicky porušen. Hlavní křídová zvodeň je vázána v puklinovém systému křídových sedimentů. K sycení 

puklinového prostředí dochází buď přímo prostupem freatické vody skrz půdní prostředí, anebo 

prostřednictvím kvarérních zvodní. Puklinová propustnost podložních hornin je srovnatelná s propustností 

kvarérních štěrkopísčitých uloženin. Křídová zvodeň byla dokumentována v úseku km cca 0,650 – 2,150, 

s hladinou podzemní vody v hloubce 1,7 - 10,0 m p.t., v části úseku km cca 0,500 – 0,650 s povodňovými 

hlínami byla navíc dokumentována mělká křídová zvodeň s hladinou v hloubce 2,3 m p.t. V úseku 

km cca 0,000 - 0,500 nebyly realizovány průzkumné vrty, ale výskyt podzemní vody předpokládáme vázaný 

na křídové horniny v hloubce více než 10 m pod terénem. Průzkumné práce probíhaly v letních měsících 

s nízkými srážkovými úhrny, a je proto nutné počítat s kolísáním hladiny podzemní vody minimálně v řádu 

prvních decimetrů. V kvarérní zvodni byl během pozorování (VI. – IX. 2018) dokumentován pokles hladiny 

o 1,5 m! Jednorázová měření provedená v lednu 2020 a říjnu 2020 ověřila hladinu podzemní vody ve vrtu 

HJ10 vázanou na křídovou zvodeň v hloubce 3,00 m a 0,76 m p.t. a ve vrtu HJ24 vázanou na kvarérní 

štěrkopísky v hloubce 10,78 m a 9,82 m p.t. Měření v říjnu 2020 probíhalo v období velmi vydatných srážek. 
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V km cca 4,011 trasa přechází pomocí mostu SO206 řeku Kněžnou, která je regionálně významným tokem. 

V km cca 1,950 byla dokumentována rokle s periodickou vodotečí, kterou bude vhodné zachovat (např. 

zhotovením propustku). V km cca 0,530 bude nutné vyřešit odvodnění násypu, v místě může docházet 

k odtoku povrchové vody z blízké retenční nádrže. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

 geodetické zaměření terénu – podklad pro projektovou činnost; 

 průzkum inženýrských sítí – podklad pro projektovou činnost; 

 rešerše předběžného geotechnického průzkumu – tvar zářezového tělesa s ohledem na vyskytující 

se slínovce a nestability navržen ve sklonu 1:3; hydrogeologický posudek a terénní vsakovací 

zkoušky vedly k vyloučení vsakování povrchových dešťových vod; 

 pedologický průzkum – pro určení množství skrytých humózních vrstev; 

 hydrotechnické posouzení toků – ovlivnění odtokových poměrů řeky Kněžné a Jahodovského 

potoka vlivem stavby tělesa obchvatu a mostu přes řeku vychází zanedbatelně; 

 dopravně-inženýrský průzkum – slouží pro poskytnutí vstupních hodnot výhledových intenzit 

dopravy pro hlukovou a rozptylovou studii; 

 akustické posouzení – v trase obchvatu musí být navržena 2 kompenzační opatření – protihluková 

stěna na mostě v lokalitě Dubno a protihluková stěna v intravilánu města na nároží ulic 

Pod Budínem a Ekologická; 

 rozptylová studie – stavba obchvatu bude mít pozitivní vliv na zlepšení rozptylových podmínek 

a zlepšení kvality ovzduší v intravilánu města Rychnova nad Kněžnou; 

 dendrologický průzkum – určení porostů a stromů určených ke kácení 

 migrační studie – posouzení prostupnosti krajnici z hlediska migrace živočichů skrze stavbu silnice 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

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

Šetřením v databázi České geologické služby – registru svahových nestabilit – byla v blízkosti vedení trasy 

zjištěna přítomnost tří plošných potenciálně sesuvných území. Přibližně v km 3,650 – 3,700 prochází trasa 

při patě svahu potenciálně sesuvným územím č. 4809. Další potenciálně sesuvné území č. 4696 probíhá 

paralelně s trasou v km 1,230 - 1,530. Pravděpodobně souvisí s odvodňováním nadložních zemin a hornin, 

a vzhledem k morfologické pozici neočekáváme ovlivnění samotné stavby. Poslední potenciálně sesuvné 

území č. 4695 navazuje na zástavbu Malé Lipovky, a probíhá paralelně s trasou cca v km 1,000 - 1,050. 

V zájmovém území se nenacházejí žádná důlní díla ani poddolovaná území; nevyskytují se zde žádná 

evidovaná ložiska nerostných surovin. 
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Celá širší oblast zájmového území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod 

(CHOPAV) Východočeská křída, identifikátor č. 216. 

Ve smyslu ochrany podzemních vod je území řazeno mezi citlivé a zranitelné oblasti. 

V úseku cca km 4,000 - 4,635 prochází trasa nesouvisle záplavovým územím Q20 a Q100, v korytě řeky 

Kněžné také Q5 (Kněžná a Jahodovský potok). 

    Území je podle mapy seismických oblastí obsažených v normě ČSN EN 1998-1 součástí seismického 

okresu Rychnov nad Kněžnou, který je definován špičkovým zrychlením základové půdy agR = 0,04 - 0,06 g. 

Přírodní seismicitu je tak možné při návrhu stavby zanedbat. Zjištěné základové půdy lze podle výše uvedené 

normy charakterizovat typem A a E. 

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

Za účelem posouzení vlivu stavby na odtokové poměry byla vypracována hydrotechnická studie toků 

Kněžné a Jahodovského potoku. Na základě výsledků lze konstatovat, že k největšímu zvýšení hladin dojde 

v místě mezi násypy v prostoru výhledové MÚK Rychnov na pravém břehu Kněžné (cca 1 m). K lokálnímu 

vzdutí (do 30 cm) dojde rovněž nad násypem na levém břehu Kněžné. Pod násypy (ve směru toku) dojde 

naopak ke snížení hladiny Q100. Spodní hrana mostovky SO 206 nezasahuje do průtočného profilu Q100. 

Doprava na trase silnice I/14 nebude stoletým průtokem dotčena. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace záměru nevyžaduje žádné demolice. 

Seznam dřevin ke kácení je součástí přílohy F.9 – Dendrologický průzkum. 

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

určených k plnění funkci lesa 

Trasa obchvatu je navržena tak, aby vedla v souladu s vymezeným koridorem v platných územních 

plánech a zároveň s minimalizací záboru ZPF a PUPFL. Rozsah navrženého záboru je dán i nestabilními 

geologickými poměry v území, a tedy i zvýšenými nároky na zmírnění sklonů zářezových svahů. 

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

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

V rámci stavby budou dotčeny stávající inženýrské sítě, které budou přeloženy a upraveny v nezbytně 

nutném rozsahu dle následného projednání s jejich správci. 

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

Dle platného ÚP města Rychnov nad Kněžnou podmiňuje vydání stavebního povolení této stavby vydání 

stavebního povolení pro navazující stavbu Královéhradeckého kraje „Komunikace III. třídy PZ Lipovka - PZ 

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

Viz přílohu F.2 – Záborový elaborát. 

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

pásmo 

Viz přílohu F.2 – Záborový elaborát. 

Ochranná pásma silnic a dálníc jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující: 

OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY 50 m 

(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 

SILNICE II. A III. TŘ. a MK. II. TŘ. 15 m 

(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující: 

Elektro nadzemní vedení 

(od krajního vodiče) 

NAPĚTÍ DO 1 kV 1 m 

NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ 

 - PRO VODIČE BEZ IZOLACE 7 m 

 - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ 2 m 

 - PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ 1 m 

NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ 

 - PRO VODIČE BEZ IZOLACE 12 m 

 - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ 5 m 

NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ 15 m 

NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ 20 m 

NAPĚTÍ NAD 400 kV 30 m 

U ZÁVĚSNÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ 110 kV 2 m 

Elektro podzemní vedení 

SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ 1,5 m 

(od krajního kabelu) 

SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ 1 m 

(po obou stranách krajního kabelu) 

SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ 3 m 

(po obou stranách krajního kabelu) 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující: 

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ (od okraje potrubí) 1,5 m 
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VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 (od okraje potrubí) 2,5 m 

KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ (od okraje stoky) 1,5 m 

KANALIZACE NAD DN 500 (od okraje stoky) 2,5 m 

VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200 

ULOŽENÉ V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m - ZVĚTŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMO o 1 m 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující: 

NTL, STL A PŘÍPOJKY PLYNOVODU V ZAST. ÚZEMÍ (od půdorysu) 1 m 

OSTATNÍ PLYNOVODY A PŘÍPOJKY (od půdorysu) 4 m 

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY (od půdorysu) 4 m 

p) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Dle závěrů rešerše geotechnického a hydrogeologického průzkumu (zpracoval GeoTec-GS, a.s. 

v 10/2020) bude úkolem pro navazující podrobný průzkum a následný monitoring: 

- měření HPV minimálně jeden hydrologický rok 

- stanovení vydatnosti přítoků do zářezů 

- zjištění vlivu stavby na hladinu stávajících jímacích zdrojů a případně určení náhrad těchto zdrojů 

- návrh monitorovací sítě 

- vyhodnocení chemické agresivity podzemní vody na betonové konstrukce 

- zjištění kapilární vzlínavosti podzemní vody a určení vodního režimu pro návrh vozovky 

- doporučení a zvolení typu sanace/stabilizace podloží v lokalitách potenciálních sesuvů 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba – přeložka silnice I. třídy z intravilánu města Rychnov nad Kněžnou do polohy západního 

obchvatu města. 

b) Účel užívání stavby 

Silnice I. třídy – obchvat města Rychnov nad Kněžnou. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
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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 

Dle rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

č.j. KUKHK-37860/ZP/2016-Po, záměr „I/14 Rychnova nad Kněžnou – obchvat“ nebude posuzován podle 

zákona EIA. 

Nebyly vydány žádné výjimky. 

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

stanovisek dotčených orgánů 

Bude doplněno po vydání stanovisek. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

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

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

Silnice I/14 kategorie S 11,5/90 (S 9,5/50 v intravilánu – ul. Pod Budínem) 

 celková délka 4,600 km 

 stoupací pruh délky 1,48 km 

 6 mostů na trase (2 pro MÚK) 

 1 nadjezd (polní cesta) 

 1 biomost nad trasou 

 1 mimoúrovňová křižovatka 

 2 protihlukové stěny 

 1 automatický sčítač dopravy 

MÚK Lipovka útvarová s okružní křižovatkou 

 4 větve (2 přímé, 2 polopřímé) 

ostatní komunikace úpravy silnic III. třídy v celkové délce 300 m 

 úprava sjezdu do průmyslového areálu v délce 110 m 

 přeložka cyklostezky v délce 780 m 

 přeložka polních cest v celkové délce 450 m 

 doprovodné přístupové komunikace v celkové délce 2 570 m 
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h) Základní technické parametry – návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, 

technologie a zařízení apod. 

Silnice I. třídy číslo 14. Návrhová kategorie S 11,5/90, tzn. dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace 

volné šířky min. 11,5 m, návrhová rychlost 90 km/h. Předpokládaná intenzita tranzitní dopravy I2025 = 6 740 

voz/24h, resp. I2045 = 7 110 voz/24h. Komunikace bude vybavena automatickým sčítačem dopravy. 

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

dokončení stavby a předání stavby do užívání 

Zahájení stavby     konec roku 2023 

Uvedení do provozu (předčasného užívání)  rok 2025 

S etapizací výstavby se bude stavba potýkat hlavně na začátku úseku, severně od Rychnova nad Kněžnou 

u průmyslové zóny Lipovka, hlavně vzhledem k požadavku na zajištění nepřetržité obslužnosti areálu 

průmyslové zóny za pomoci provizorních komunikací. 

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

ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Dílo bude předáno naráz, bez postupného přejímání jednotlivých objektů, dílů nebo souborů stavby. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Přeložka silnice I/14 – západní obchvat města Rychnov nad Kněžnou – je extravilánovou dvoupruhovou 

směrově nerozdělenou komunikací I. třídy o délce cca 4,6 km. Návrhová kategorie komunikace je v S 11,5/90, 

tzn. volná šířka komunikace je min. 11,5 m a návrhová/provozní rychlost 90 km/h. Trasa prochází koridorem 

vymezeným platnými územními plány města Rychnov nad Kněžnou a obce Synkov-Slemeno, severojižním 

směrem. 

Začátek úseku je situován na okraji obce Lipovka na severu trasy. Od stávající silnice I/14 se obchvat v ZÚ 

stáčí jihozápadním směrem. V lokální terénní depresi je navržena mimoúrovňová křižovatka Lipovka se dvěma 

přímými a dvěma polopřímými větvemi napojenými do nové okružní křižovatky při severním okraji města. 

Do OK se napojuje severní příjezd do města, sjezd do průmyslové zóny a výhledově i silnice III. třídy 

(zokruhování průmyslových zón Lipovka-Solnice). Terénní depresí prochází občasná vodoteč – lokální 

biokoridor pro menší živočichy – která je zachována pomocí rámového propustku pod trasou silnice. Trasa 

obchvatu obchází hasičskou zbrojnici, míjí kynologické cvičiště a po mostě nadchází silnici III/3214. Dále se 

drží na při okraji lesa na rozmezí zemědělských ploch. Trasa zde střídavě stoupá a klesá v mírných podélných 

sklonech do 2,0 %. Následně prostupuje lesním porostem, přechází terénní strž a po mostě nadchází silnici 

III/3211. V následujícím úseku obchvat prochází výhradně zemědělskými plochami pahorkovitého charakteru 

území. Zde trasa obchvatu dosahuje nejvyššího místa, téměř 356 m n.m, do kterého je situován mostní objekt 

(nadchod) pro převedení lokálního biokoridoru pro střední a vyšší živočichy, doplněný o přeložku obecní polní 
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cesty. Z tohoto místa dlouho klesá největším podélným sklonem na trase 4,5 % až do nejnižšího místa, téměř 

304 m n.m., v inundačním území řeky Kněžné a Jahodovského potoka. V tomto úseku je navržen přídatný 

pruh ve stoupání délky téměř 1,5 km. Cca v polovině stoupání je navržen nadjezd pro přeložku obecní polní 

cesty. Po nejdelším mostním objektu trasa překonává stávající silnici II/318 a železniční trať Častolovice-

Solnice. Projekt obchvatu počítá i s plánovanou přeložkou této trati do nové polohy, včetně její elektrifikace. 

V úseku u řeky Kněžné je v navazující etapě plánována mimoúrovňová křižovatka. Směrové a výškové řešení 

je zde navrženo tak, aby se z této části trasy výhledově stala větev této MÚK. Na konci úseku se trasa stáčí 

východním směrem, po mostním objektu překonává řeku Kněžnou a vstupuje do zastavěné části města. Trasa 

je zaústěna do ulice Pod Budínem, ve stávajícím uličním profilu prochází skladištní oblastí a v KÚ je napojena 

do stávající okružní křižovatky na silnici I/14 směr Vamberk. Uliční profil bude přestavěn do parametrů hodných 

průtahu silnice I. třídy intravilánem města, doplněný o komunikace pro pěší a přechody pro chodce 

s normovým veřejným osvětlením. 

Obchvat je doplněn o souběžné doprovodné komunikace pro zajištění přístupů na pozemky, které by jinak 

byly vlivem stavby obchvatu nově znepřístupněny. Na začátku trasy dojde k přeložce cyklostezky vlivem 

odsunutí a rozšíření tělesa silnice v prostoru MÚK. Nová trasa silnice I/14 kříží stávající inženýrské sítě, které 

budou přeloženy do nových poloh – jedná se zejména o nadzemní a podzemní kabelová vedení napěťové 

a sdělovací soustavy, veřejné osvětlení, trubní vedení plynovodů, vodovodů a kanalizací. 

B.2.3 CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

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

objektech 

Objekty řady 000 – OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 

SO 020 Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací na stavbě silnice I/14, souvisejících přeložek komunikací, 

inženýrských sítí a ostatních stavebních objektů, vyvolaných stavbou, je nutné provést některé práce, které 

souvisí s přípravou území. Jedná se o vykácení mimolesní zeleně a sejmutí humózních vrstev jak z ploch 

trvalého záboru, tak z manipulačních ploch dočasného záboru podél stavby. 

Na mimolesních pozemcích bude provedeno vykácení dotčené mimolesní zeleně. Rozsah likvidované 

mimolesní zelně byl proveden pochůzkou v terénu s následným zaměřením a určením druhu a počtu 

jednotlivých stromů nebo křovin – dle přílohy F.9 Dendrologický průzkum. Kmeny budou předány majiteli 

(ponechány na místě). Křoví, větve a pařezy budou rozdrceny štěpkováním. Štěpky budou použity 

při vegetačních úpravách a rekultivacích. 
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Objekty řady 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 101 Silnice I/14 

SO 102 Větev do ulice Pod Budínem 

Kategorie komunikace: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:  I. 

Správce komunikace: ŘSD ČR 

Přeložka silnice I/14 – západní obchvat města Rychnov nad Kněžnou – je extravilánovou dvoupruhovou 

směrově nerozdělenou komunikací I. třídy o délce cca 4,6 km. Návrhová kategorie komunikace je v S 11,5/90, 

tzn. volná šířka komunikace je min. 11,5 m a návrhová/provozní rychlost 90 km/h (SO 101). Na konci úseku 

je trasa v intravilánu navržena v kategorii S 9,5/50, tzn. volná šířka komunikace je min. 9,5 m (SO 102). Šířka 

nezpevněných krajnic v úsecích vedených v extravilánu je uvažována 1,5 m pro osazení svodidel (teoreticky 

v celé délce stavby). Návrh přesného rozsahu svodidel bude předložen v dalších stupních PD. 

Začátek úseku je situován na okraji obce Lipovka na severu trasy. Odbočení vlevo do průmyslové zóny je 

zachováno. Od stávající silnice I/14 se obchvat v ZÚ stáčí jihozápadním směrem. Dopravní napojení města, 

průmyslové zóny a výhledově i „Komunikace III. třídy PZ Lipovka - PZ Solnice“ je zajištěno umístěním útvarové 

mimoúrovňové křižovatky Lipovka. Trasa pokračuje jižním směrem, nadchází stávající západní vjezdy 

do města – silnice III/3214 a III/3211. V nejvýše položeném úseku trasy prochází přes zemědělské plochy 

a ovocný sad. Lokální biokoridor je v těchto místech převeden 20 m širokým nadchodem. Trasa dále klesá 

do údolí řeky Kněžné, překonává silnici II/318 a železniční trať od Častolovic. Proti směru staničení je v tomto 

nestrmějším úseku trasy navržen stoupací pruh délky 1,48 km. 

V inundačním území řeky Kněžné existuje záměr dostavby MÚK a pokračování trasy obchvatu dále na jih 

kolem Lupenice a na Vamberk. Předmětný SO 101 v tomto předpokládaném budoucím uzlu končí a navazující 

SO 102 se od tohoto výhledového koridoru stáčí východně po budoucí větvi MÚK, přechází řeku a vstupuje 

do intravilánu města. V ulici Pod Budínem dojde k přestavbě uličního profilu a rekonstrukci inženýrských sítí, 

budou doplněny chodníky, navazující přechody pro chodce a bude instalováno veřejné osvětlení. Stavba 

SO 102 se v KÚ napojuje na stávající okružní křižovatku na silnici I/14. 

Na trase silnice I/14 je situováno 6 mostních objektů – 2 v prostoru MÚK Lipovka, 1 mostní objekt přes řeku 

a další 3 mosty pro mimoúrovňové překonání komunikací nižších tříd a dráhy. Trasu SO 101 nadchází 

2 nadjezdy (1 pro polní cestu a 1 pro biokoridor). Na trase obchvatu je v lokalitě Dubno na mostním objektu 

přes silnici III/3211 navržena 2,5 m vysoká protihluková stěna vlevo. Další PHS je umístěna v intravilánu 

města, na nároží ulic Pod Budínem a Ekologická. Silnice I/14 je vybavena automatickým sčítačem dopravy, 

v předmostí SO 204. 

Odvodnění je řešeno kombinací otevřených příkopů a odvodňovacích žlabů do vtokových jímek nebo 

vpustmi do kanalizace, která povrchovou dešťovou vodu odvádí přes retenční nádrže (1 povrchovou a 5 
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podzemních) do nejbližšího recipientu. Zálivy pro podzemní RN jsou přístupné přímými sjezdy z trasy silnice 

I/14, pouze v jednom případě z komunikace nižší třídy (pod mostem SO 203) a v jednom případě z větví MÚK. 

Návrh typu sanace/stabilizace v úsecích s potenciálními sesuvy bude upřesněn na základě doporučení 

podrobného GTP v dalších stupních PD. 

Vozovka silnice I/14 je navržena s povrchem z asfaltového koberce mastixového pro třídu dopravního 

zatížení II a návrhovou úroveň porušení D0. 

Z důvodu snížení mortality živočichů na komunikaci je navrženo naváděcí oplocení v úseku mezi mostními 

objekty SO 203 a SO 205, tj. cca od km 1,176 – km 3,700. Výška oplocení se předpokládá 1,8 m. Oplocení je 

vybavením silnice I/14 a tedy součástí SO 101. 

 

SO 110 MÚK Lipovka 

SO 112 OK Lipovka 

Kategorie komunikace: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:  I. 

Správce komunikace: ŘSD ČR 

Mimoúrovňová křižovatka Lipovka (SO 110) je útvarovou křižovatkou se dvěma přímými a dvěma 

polopřímými větvemi, které jsou zaústěny do okružní křižovatky Lipovka (SO 112). MÚK se nachází na začátku 

úseku plánované silnice I/14, severně od Rychnova nad Kněžnou, v prostoru lokální terénní deprese mezi 

Rychnovem a Lipovkou. Větve MÚK podchází šikmo hlavní trasu pod mostními objekty SO 201 a SO 202 

s minimální podjezdnou výškou 5,2 m. Všechny větve jsou jednosměrné jednopruhové. Maximální podélný 

sklon polopřímých větví činí 6,0 %. 

Okružní křižovatka se nachází v ose stávající silnice I/14 mezi Rychnovem a Lipovkou. Je navržena jako 

extravilánová jednopruhová OK s vnějším průměrem D = 50 m. V okružní křižovatce se kolmo kříží 4 paprsky 

– severní paprsek se rozplétá na větve 1 a 2 MÚK, západní paprsek se rozplétá na větve 3 a 4 MÚK, jižní 

paprsek je stávajícím pokračování původní silnice I/14 do centra Rychnova nad Kněžnou, východní paprsek 

je pouze zárodkem pro budoucí napojení „Komunikace III. třídy PZ Lipovka - PZ Solnice“. 

MÚK – přímá větev 1 vede dopravu od okružní křižovatky (SO 112) k silnici I/14 severně směrem na Solnici. 

Po výjezdu z OK se větev rozděluje do dvou jízdních pruhů, z nichž jeden se připojuje k I/14 a druhý pokračuje 

za postranním dělícím pásem jako přímý vjezd do průmyslové zóny Lipovka. Přímé odbočení z hlavní trasy 

vpravo do průmyslové zóny je zároveň potlačeno. Připojovací úsek větve 1 k I/14 je navržen pro rychlost 

70 km/h. Polopřímá větev 2 vede dopravu z I/14 ze severu od obce Lipovka pod hlavní trasou obchvatu 

a zaúsťuje ji do okružní křižovatky (SO 112). V průběhu etapizace výstavby bude tato větev obousměrná (viz 

SO 170). Návrhová rychlost na větvi 2 je 50 km/h. Polopřímá větev 3 vede dopravu od okružní křižovatky 

(SO 112) pod hlavní trasou obchvatu k silnici I/14 jižně směrem na Vamberk. Návrhová rychlost na větvi 3 je 
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40 km/h. Přímá větev 4 vede dopravu z I/14 z jihu od Vamberku a zaúsťuje ji do okružní křižovatky (SO 112). 

Návrhová rychlost na větvi 4 je uvažována 50 km/h. 

Šířka nezpevněných krajnic je na všech větvích uvažována 1,5 m pro teoretické osazení svodidel. Návrh 

přesného rozsahu svodidel bude předložen v dalších stupních PD. 

V prostoru budoucí MÚK se nachází rozsáhlá síť nadzemního elektrického vedení VN a VVN vycházející 

z nedaleké elektrorozvodny na severním okraji Rychnova. Tato vedení musí být výškově upravena nebo 

z prostoru křižovatky zcela vymístěna – viz řešení objektů řady 400. 

Všechny větve MÚK i samotná OK budou kompletně zajištěny veřejným osvětlením v délce adaptační zóny 

jednotně 150 m. 

Větve MÚK a OK jsou odvodněny podélným a příčným sklonem přes krajnici do podélného příkopu, 

ze kterého jsou povrchové dešťové vody podchyceny vtokovou jímkou a dále odvedeny do otevřené retenční 

nádrže umístěné západně od hlavní trasy, mezi větvemi 2 a 3. RN je z těchto větví zároveň obsluhovatelná 

přímými sjezdy (SO 140). 

Vozovka větví MÚK a OK je stejně jako na hlavní trase I/14 navržena s povrchem z asfaltového koberce 

mastixového pro třídu dopravního zatížení II a návrhovou úroveň porušení D0. 

 

SO 120 Úpravy sjezdu do průmyslové zóny v km 0,340 

Kategorie komunikace: Účelová (příjezdová do prům. areálu) 

Správce komunikace: M.Preymesser 

Výšková úprava hlavní trasy v místě stávajícího napojení průmyslové zóny Lipovka si vyžádá i související 

výškovou úpravu přístupové komunikace do průmyslové zóny v délce cca 110 m. Povrch vozovky v napojení 

k I/14 bude snížen o cca 1,5 m oproti současnosti. Podélný sklon bude strmější – max. 6,0 %. Přístupová 

komunikace do průmyslové zóny zůstane zachována v původním dvoupruhovém obousměrném šířkovém 

uspořádání, s možností nájezdu do PZ ze silnice I/14 od Solnice odbočením vlevo z vlastního odbočovacího 

pruhu. Ze směru od Vamberku bude nájezd do PZ umožněn pouze průjezdem skrze okružní křižovatku 

(SO 112) a následně po větvi 1b s přímým vjezdem do areálu. Z hlavní trasy I/14 z jihu bude přímé odbočení 

vpravo do průmyslové zóny potlačeno. Z areálu bude naopak umožněn výjezd jak vpravo na Solnici, tak vlevo 

na Vamberk. 

Vzhledem k postupu výstavby při současném zajištění nepřetržité dopravní obslužnosti průmyslové zóny 

se uvažuje výstavba po polovinách v kombinaci s provizorními opatřeními (SO 170 a SO 180). 

Komunikaci cca v km 0,115 kříží stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem (SO 134). 

Upravovaná komunikace je v celé délce zajištěna veřejným osvětlením (SO 432). Systém odvodnění zůstává 

zachován podélným a příčným sklonem přes krajnici a do podélných příkopů, které se napojují do levého 

příkopu SO 101. Ten je pod vozovkou přístupové komunikace převeden příčným propustkem. 
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Vozovka SO 120 je uvažována z hutněných asfaltových směsí.  

 

SO 121 Úpravy na silnici III/3214 

Kategorie komunikace: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:  III. 

Správce komunikace: SÚS KHK 

Jeden ze západních vjezdů do města – stávající silnice III/3214 – bude v úseku křížení s novou trasou I/14 

u garáží Malá Lipovka dotčen stavbou mostního objektu SO 203. Silnice III/3214 bude po dostavbě objektů 

hlavní trasy opravena v nejnutnějším rozsahu – bude provedena výměna krytových vrstev vozovky 

z asfaltových hutněných směsí v původním šířkovém profilu odpovídající kategorii S 6,5/50, doplněn 

jednostranný chodník šířky 2,0 m, znovu propojeno VO a obnoveno dopravní značení. 

Z předmětné komunikace bude nově přístupná retenční nádrž pro povrchové dešťové vody z trasy 

obchvatu. V rámci úpravy SO 121 bude provedeno i napojení sjezdu k doprovodným komunikacím SO 152, 

sjezdu ke garážím i k retenční nádrži. 

 

SO 122 Přeložka silnice III/3211 

Kategorie komunikace: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:  III. 

Správce komunikace: SÚS KHK 

Jeden ze západních vjezdů do města – stávající silnice III/3211 – bude v úseku křížení s novou trasou I/14 

v lokalitě Dubno dotčen stavbou mostního objektu SO 204. Vzhledem k optimálnímu výškovému vedení 

SO 101 bude podřízeno výškové vedení silnice III/3211. V místě křížení (podjezdu pod hlavní trasou) dojde 

ke snížení nivelety předmětného objektu o cca 1 m. Aby nebyl překročen podélný sklon 9,0 %, bude silnice 

přeložena do nové směrové polohy s dostatečnou délkou osy. Tvar směrového vedení bude podobný jako 

nyní – trojice protisměrných oblouků se zvratnými přechodnicemi. Přeložka se přepokládá na délku cca 250 m. 

Šířkové uspořádání III/3211 zůstane stávající – odpovídající kategorii S 6,5/50 s příslušným rozšířením 

v obloucích. 

S ohledem na budoucí vedení cyklotrasy v dotčeném území přibude nově stezka pro chodce a cyklisty 

šířky 3,5 m (včetně bezpečnostního odstupu). Stezka směrově splývá s trasou překládané silnice, je vedena 

v hlavním dopravním prostoru za nepřejízdným obrubníkovým pásem. Stezka bude provedena zatím 

bez dopravních návazností, případné pokračování si zajistí město v rámci samostatného záměru. 

Z trasy přeložky III/3211 budou zachovány sjezdy na přilehlé pozemky. 

Vozovka SO 122, a to jak samotné silnice, tak stezky, je uvažována z hutněných asfaltových směsí. 
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SO 125 Úpravy stávající I/14 do Rychnova 

Kategorie komunikace: Silnice (intravilánová) 

Třída komunikace:  II. 

Správce komunikace: SÚS KHK 

Stávající silnice I/14 severně od Rychnova bude v úseku od plánované okružní křižovatky (SO 112) 

směrem do centra upravena v délce cca 120 m. Úpravy spočívají v přizpůsobení šířky a nivelety komunikace 

v místě zaústění do OK. Směrové vedení zůstává v přímé – na stávajícím tělese. Podle potřeby bude 

vyměněna celá konstrukce vozovky, minimálně však krytové vrstvy z hutněných asfaltových směsí. Dále 

budou vyčištěny podélné příkopy a obnoveno dopravní značení, resp. osazeno nové (SO 193). 

Předpokládá se, že po realizaci a předání stavby bude původní úsek silnice I/14 přes centrum města 

Rychnov nad Kněžnou zařazen do sítě komunikací nižší třídy a předán odpovídajícímu správci. 

 

SO 134 Přeložka stezky Lipovka - Rychnov 

Kategorie komunikace: Místní (stezka pro chodce a cyklisty) 

Správce komunikace: Město Rychnov nad Kněžnou 

Stavbou obchvatu Rychnova nad Kněžnou bude dotčena stávající stezka pro chodce a cyklisty 

se smíšeným provozem v úseku plánované MÚK mezi Rychnovem a Lipovkou. Stávající trasa stezky vede 

při východní hraně tělesa současné I/14 za příkopem a zbytkem aleje. Změnou výškové úrovně dopravních 

ploch v této lokalitě dojde i k přesypání stávající stezky tělesem budoucí křižovatky. Je proto navrženo nové 

směrové a výškové vedení stezky. 

V návrhu přeložky stezky je zachována její východní poloha vzhledem k hlavní trase obchvatu, šířka 

komunikace 3,0 m a povrch z asfaltového betonu. Přeložka je navržena v délce cca 780 m a zohledňuje nové 

vedení hlavní trasy (SO 101), levého připojení průmyslové zóny (SO 120), větve 1 MÚK Lipovka (SO 110) 

a okružní křižovatky (SO 112). Ve většině své délky vede na společném tělese se SO 101 nebo větví 1 MÚK 

za postranním dělicím pásem. Místa křížení se SO 120 a zárodkem východní větve SO 112 budou vyznačena 

místem pro přecházení/přejíždění nebo sdruženým přechodem pro chodce a přejezdem pro cyklisty. 

Celá délka stezky zůstane osvětlena (přeložka trasy veřejného osvětlení řešena v SO 431). Odvodnění je 

navrženo pomocí podélného a příčného sklonu přes krajnici do podélného příkopu. 
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SO 140 Příjezd k DUN Lipovka 

SO 141 Příjezd k DUN u III/3214 

SO 142 Příjezd k DUN Pod Budínem 

Kategorie komunikace: Účelová 

Správce komunikace: ŘSD ČR 

V rámci objektů dešťových usazovacích nádrží jsou navrženy příjezdové komunikace pro obsluhu DUN: 

SO 140 pro příjezd k nádrži SO 361, SO 141 pro příjezd k nádrži SO 362 a SO 142 pro příjezd k nádrži SO 366. 

Typ příčného uspořádání komunikace odpovídá návrhové kategorii MO1k 5,0/20. Dle zákona 

č. 13/1997 Sb., v platném znění, se jedná o účelovou komunikaci správce DUN, tedy ŘSD ČR. 

Dopravní význam – charakter provozu komunikace s omezeným přístupem. Sjezd k DUN je za závorou, 

napojen z veřejné komunikace. 

 

SO 150 Přeložka polní cesty v km 2,500 

Kategorie komunikace: Místní (polní cesta) 

Správce komunikace: Město Rychnov nad Kněžnou 

Stavbou obchvatu Rychnova nad Kněžnou bude přerušena trasa polní cesty mezi Dubnem a Jedlinou. 

Trasa bude nahrazena přeložkou polní cesty v kategorii P 4,0/20 v délce cca 250 m. K překonání hlavní trasy 

obchvatu bude využit nedaleko umístěný nadchod pro lokální biokoridor (SO 220). Část volné šířky biomostu 

bude vyhrazena pro polní cestu. Základní šířka cesty činí 3,0 m plus oboustranné 0,5m krajnice s příslušným 

rozšířením ve směrových obloucích. V místech napojení na stávající cestu je jí šířkově a výškově 

přizpůsobena. Zemní přesypávka biomostu je navržena tak, aby podélný sklon polní cesty nepřekročil 6,5 %. 

Na polní cestu jsou napojeny další doprovodné přístupové cesty (SO 153). Povrch polní cesty je zvolen jako 

nestmelený, ze štěrkodrti drobné frakce, co nejvíce připomínající přírodní materiál. 

 

SO 151 Přeložka polní cesty v km 3,100 

Kategorie komunikace: Místní (polní cesta) 

Správce komunikace: Město Rychnov nad Kněžnou 

Stavbou obchvatu Rychnova nad Kněžnou bude přerušena trasa hlavní polní cesty mezi Rychnovem 

a Jedlinou, tzv. Ovocné stezky u Jedlinské Lhoty. Trasa bude nahrazena přeložkou polní cesty v kategorii 

P 4,0/20 v délce cca 200 m. K překonání hlavní trasy obchvatu je navržen kolmý mostní nadjezd (SO 221). 

Základní šířka cesty činí 3,5 m plus oboustranné 0,25m krajnice s příslušným rozšířením ve směrových 

obloucích. V místech napojení na stávající cestu je jí šířkově a výškově přizpůsobena. Na mostním objektu je 

volná šířka navržena 6,0 m. Na polní cestu jsou napojeny další doprovodné přístupové cesty (SO 153, 

SO 154). Povrch polní cesty je navržen z penetračního makadamu. 
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SO 152 Doprovodné komunikace v k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou 

Kategorie komunikace: Místní (polní cesta) 

Správce komunikace: Město Rychnov nad Kněžnou 

Stavbou obchvatu Rychnova nad Kněžnou budou nově znepřístupněny pozemky, k nimiž přístup zajištěn 

býval. K těmto pozemkům budou nově přivedeny polní cesty základní šířky 3,5 m s oboustrannými 0,25m 

krajnicemi, které budou vedeny souběžně s hranou tělesa hlavní trasy. Doprovodné komunikace se napojují 

na nadřazené obslužné komunikace nebo hlavní polní cesty. Celková délka doprovodných komunikací 

v k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou bude dosahovat cca 1,1 km. Povrch doprovodných komunikací je 

navržen jako nestmelený, ze štěrkodrti drobné frakce, co nejvíce připomínající přírodní materiál. 

 

SO 153 Doprovodné komunikace v k.ú. Rychnov nad Kněžnou 

Kategorie komunikace: Místní (polní cesta) 

Správce komunikace: Město Rychnov nad Kněžnou 

Stavbou obchvatu Rychnova nad Kněžnou budou nově znepřístupněny pozemky, k nimiž přístup zajištěn 

býval. K těmto pozemkům budou nově přivedeny polní cesty základní šířky 3,5 m s oboustrannými 0,25m 

krajnicemi, které budou vedeny souběžně s hranou tělesa hlavní trasy. Doprovodné komunikace se napojují 

na nadřazené obslužné komunikace nebo hlavní polní cesty. Celková délka doprovodných komunikací 

v k.ú. Rychnov nad Kněžnou bude dosahovat cca 0,9 km. Povrch doprovodných komunikací je navržen jako 

nestmelený, ze štěrkodrti drobné frakce, co nejvíce připomínající přírodní materiál. 

 

SO 154 Doprovodné komunikace v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 

Kategorie komunikace: Místní (polní cesta) 

Správce komunikace: Obec Synkov-Slemeno 

Stavbou obchvatu Rychnova nad Kněžnou budou nově znepřístupněny pozemky, k nimiž přístup zajištěn 

býval. K těmto pozemkům budou nově přivedeny polní cesty základní šířky 3,5 m s oboustrannými 0,25m 

krajnicemi, které budou vedeny souběžně s hranou tělesa hlavní trasy. Doprovodné komunikace se napojují 

na nadřazené obslužné komunikace nebo hlavní polní cesty. Celková délka doprovodných komunikací 

v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou bude dosahovat cca 0,6 km. Povrch doprovodných komunikací je 

navržen jako nestmelený, ze štěrkodrti drobné frakce, co nejvíce připomínající přírodní materiál. 
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SO 170 Přeložka I/14 během výstavby 

Kategorie komunikace: Silnice (dočasná stavba) 

Třída komunikace:  I. 

Správce komunikace: stavba 

Vzhledem k postupu výstavby severně od Rychnova nad Kněžnou v místě, kde se navrhovaný obchvat 

napojuje na stávající silnici I/14, a současně při splnění požadavku na zajištění dopravní obslužnosti území 

a nároků na nepřetržitý provoz po silnici I/14 (bez uzavírky) je v ZÚ navržena komunikace, jejíž úkolem bude 

v různých obdobích výstavby obchvatu převádět tranzitní dopravu skrze místo staveniště. 

Trasa SO 170 je vedena při západní straně obchvatu. Komunikace začíná na okraji obce Lipovka 

a pokračuje severojižním směrem, podchází již vybudovaný most SO 201 a napojuje se opět na I/14, resp. 

okružní křižovatku (SO 112) směr Rychnov. Komunikace je navržena s minimální šířkou zpevnění 8,0 m 

a uvažovanou návrhovou rychlostí 50 km/h. Povrch komunikace je uvažován z hutněných asfaltových směsí. 

Z komunikace jsou zachovány sjezdy vpravo na přilehlé pozemky, zejména pak sjezd vlevo do areálu 

průmyslové zóny Lipovka. Po zprovoznění napojení nové trasy obchvatu na silnici I/14 bude doprava 

převedena do definitivní trasy. Předmětná komunikace bude poté opět rozebrána a dočasně zabrané plochy 

rekultivovány. Úsek ZÚ - km 0,342 bude po skončení stavby i nadále využíván pro přístupy na pozemky. 

 

SO 180 Dopravně-inženýrská opatření 

Pro zajištění vlastních stavebních prací při výstavbě silnice I/14, přeložek komunikací nižších tříd 

a souvisejících stavebních objektů, včetně přeložek inženýrských sítí, je nutné provést některá dopravní 

omezení před a také v průběhu výstavby. Součástí objektu SO 180 je zřízení a následná demontáž 

provizorního dopravního značení a provizorního světelně signalizačního zařízení. Dopravně-inženýrská 

opatření během realizace stavebních prací souvisí s etapizací výstavby, která je znázorněna v příloze D.1.1.6. 

Podrobné detailní návrhy dopravního značení budou zpracovány v dalších stupních PD, projednány 

a odsouhlaseny před zahájením stavby s Policií ČR a příslušným speciálním silničním stavebním úřadem. 

 

SO 186 Úpravy na silnici II/318 pod mostem SO 205 

Kategorie komunikace: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:  II. 

Správce komunikace: SÚS KHK 

Úsek silnice II/318 v km 3,740 hlavní trasy pod mostem SO 205 bude po výstavbě mostu uveden 

do původního stavu. Stávající propustek DN 500 bude nahrazen DN 800 a navíc bude doplněn další 

propustek DN 800. Vzájemná vzdálenost obou propustků činí cca 40 m. Na závěr budou vyměněny 

krytové vrstvy vozovky a vyčištěny příkopy. Úpravy budou v délce cca 80 m. 
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SO 190 Dopravní značení – ŘSD ČR 

Součástí SO 190 je provedení definitivního dopravního značení na hlavní trase silnice I/14 ve správě 

ŘSD ČR. 

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

pro dopravních značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), schválených Ministerstvem dopravy ČR 

a Ministerstvem vnitra ČR v r. 2013, PPK-SZ a PPK-ZNA. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí 

zasahovat do průjezdného profilu komunikace.  

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

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

dopravy a ŘSD ČR. Návrh a provedení bude v souladu s PPK-VZ a PPK-ZNA. 

Podrobný návrh dopravního značení bude předmětem dalšího projektového stupně. 

 

SO 193 Dopravní značení – TSRK 

Součástí SO 193 je provedení definitivního dopravního značení na místních komunikacích ve správě 

Technických služeb Rychnova nad Kněžnou. 

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

pro dopravních značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), schválených Ministerstvem dopravy ČR 

a Ministerstvem vnitra ČR v r. 2013. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného 

profilu komunikace.  

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

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

dopravy. 

Podrobný návrh dopravního značení bude předmětem dalšího projektového stupně. 

 

Objekty řady 200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

SO 201 Most přes větev 2 MÚK Lipovka 

Kategorie komunikace na mostě: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:   I. 

Správce mostu:   ŘSD ČR 

Most převádí komunikaci I/14 přes větev 2 MÚK Lipovka. Most je navržen s šířkovým uspořádáním 

odpovídající kategorii S 11,5/90. Most je situován v extravilánu města Rychnov nad Kněžnou. 

Komunikace na mostě je směrově v oblouku R = 355 m, niveleta stoupá ve směru staničení 1,00 %. Příčný 

sklon je jednostranný 6,0 %. Šířka vozovky na mostě je 11,5 m. Založení mostu je předpokládáno plošné 

na pilířích a hlubině na mikropilotách na krajních opěrách. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý 
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železobetonový integrovaný rám o třech polích. Rozpětí polí jsou 10,0+14,0+10,0 = 34,0 m. Most je šikmý, 

přímo pojížděný. Křídla mostu jsou rovnoběžná, na krajní opěry navazují přechodové desky. Římsy na mostě 

jsou monolitické, šířky 0,80 m. Na římsách mostu budou osazena ocelová mostní zábradelní svodidla s úrovní 

zadržení min. H2. 

Svah pod mostem, u krajních opěr, bude zpevněn například dlažbou z lomového kamene. 

U obou krajních opěr budou, vpravo ve směru jízdy, umístěna služební schodiště. 

 

SO 202 Most přes větev 3 MÚK Lipovka 

Kategorie komunikace na mostě: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:   I. 

Správce mostu:   ŘSD ČR 

Most převádí komunikaci I/14 přes větev 2 MÚK Lipovka. Most je navržen s šířkovým uspořádáním 

odpovídající kategorii S 11,5/90. Most je situován v extravilánu města Rychnov nad Kněžnou. 

Komunikace na mostě je směrově v oblouku R = 355 m a přechází na výstupní přechodnici s parametrem 

A = 188,414, niveleta stoupá ve směru staničení 1,00 %. Příčný sklon je jednostranný 6,0 %. Šířka vozovky 

na mostě je 11,5 m. Založení mostu je předpokládáno plošné na pilířích a hlubině na mikropilotách na krajních 

opěrách. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý železobetonový integrovaný rám o třech polích. Rozpětí polí 

jsou 10,0+14,0+10,0 = 34,0 m. Most je šikmý, přímo pojížděný. Křídla mostu jsou rovnoběžná, na krajní opěry 

navazují přechodové desky. Římsy na mostě jsou monolitické, šířky 0,80 m. Na římsách mostu budou osazena 

ocelová mostní zábradelní svodidla s úrovní zadržení min. H2. 

Svah pod mostem, u krajních opěr, bude zpevněn například dlažbou z lomového kamene. 

U obou krajních opěr budou, vpravo ve směru jízdy, umístěna služební schodiště. 

 

SO 203 Most přes silnici III/3214 

Kategorie komunikace na mostě: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:   I. 

Správce mostu:   ŘSD ČR 

Most převádí komunikaci I/14 přes silnici III/3214, která bude opravena v nejnutnějším rozsahu kategorie 

S 6,5/50 s jednostranným chodníkem š. 2,0 m. Most je situován v intravilánu obce Lipovka. 

Komunikace na mostě je směrově v přímé, niveleta stoupá ve směru staničení 1,0 %. Příčný sklon je 

střechovitý 2,5 %. Šířka vozovky na mostě je 13,5 m. 

Mostní objekt je navržen jako přesypaná konstrukce s navazujícími gabionovými křídly. Most je šikmý. 

Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám konstantní tloušťky, o rozpětí 10,3 m, délky 21,2 m, 

plošně založený. 
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Most je vybaven na vnějších okrajích rámu železobetonovými římsami s ochranným zábradlím. 

 

SO 204 Most přes silnici III/3211 

Kategorie komunikace na mostě: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:   I. 

Správce mostu:   ŘSD ČR 

Most převádí komunikaci I/14 přes silnici III/3211. Most je navržen s šířkovým uspořádáním odpovídající 

kategorii S 11,5/90. Přemosťovanou překážkou je přeložka silnice III/3211 v kategorii S 6,5/50 a s ohledem 

na budoucí vedení cyklotrasy v dotčeném území pod mostem přibude nově stezka pro chodce a cyklisty šířky 

3,5 m. Most je situován v extravilánu obce Rychnov nad Kněžnou, poblíž osady Dubno. 

Komunikace na mostě je směrově v oblouku R = 570 m, niveleta stoupá ve směru staničení 3,9 %. Příčný 

sklon je jednostranný 2,5 %. Šířka vozovky na mostě je 11,5 m. Založení mostu je předpokládáno hlubině 

na velkoprůměrových pilotách. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická předpjatá konstrukce o třech polích. 

Rozpětí polí jsou 15,5+20,0+15,5 = 50,0 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří trámový průřez s vyloženými 

konzolami. Most je kolmý, přímo pojížděný. 

Křídla mostu jsou rovnoběžná, na krajní opěry navazují přechodové desky. Římsy na mostě jsou 

monolitické, šířky 0,80 m, resp. 1,85 m. Na římsách mostu budou osazena ocelová mostní zábradelní svodidla 

s úrovní zadržení min. H2 a na levé římse protihluková stěna výšky 2,5 m (SO 760). 

Svah pod mostem, u krajních opěr, bude zpevněn například dlažbou z lomového kamene.  

U obou krajních opěr budou, vpravo ve směru jízdy, umístěna služební schodiště. 

 

SO 205 Most přes silnici II/318 a železniční trať 

Kategorie komunikace na mostě: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:   I. 

Správce mostu:   ŘSD ČR 

Most převádí komunikaci I/14 přes silnici II/318, železniční trať a její plánovanou přeložku. Most je navržen 

s šířkovým uspořádáním odpovídající kategorii S 11,5/90. Přemosťovanou překážkou je přeložka silnice 

II. třídy a železniční trať i s plánovanou přeložkou této trati do nové polohy, včetně její elektrifikace. Most je 

situován v extravilánu města Rychnov nad Kněžnou. 

Komunikace na mostě je ve směrové přímé s odklonem trasy SO 102, niveleta klesá ve směru staničení 

4,5 %. Příčný sklon je střechovitý 2,5 %. Šířka vozovky na mostě je 15,75 m (včetně přídatných pruhů). 

Založení mostu je předpokládáno hlubině na velkoprůměrových pilotách. Nosnou konstrukci mostu tvoří 

monolitická předpjatá konstrukce o pěti polích. Rozpětí polí jsou 18,0+22,0+28,0+28,0+20,0 = 116 m. Příčný 

řez nosné konstrukce tvoří dvoutrámový průřez s vyloženými konzolami. Most je kolmý, přímo pojížděný. 
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Křídla mostu jsou rovnoběžná na opěře 1 na opěře 6 kopírují větve budoucí trasy, na krajní opěry navazují 

přechodové desky. Římsy na mostě jsou monolitické, šířky 1,55 m. Na římsách mostu budou osazena ocelová 

mostní zábradelní svodidla s úrovní zadržení min. H2 a zábradlí. 

Svah pod mostem, u krajních opěr, bude zpevněn například dlažbou z lomového kamene. 

U obou krajních opěr budou, vpravo ve směru jízdy, umístěna služební schodiště. 

 

SO 206 Most přes Kněžnou v ulici Pod Budínem 

Kategorie komunikace na mostě: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:   I. 

Správce mostu:   ŘSD ČR 

Most převádí komunikaci I/14 přes řeku Kněžnou. Most je navržen s šířkovým uspořádáním odpovídající 

kategorii S 9,5/50. Přemosťovanou překážkou je vodní tok Kněžná. Hladina Q100 (KNH) se v místě mostu 

nachází na kótě 303,450 m n. m. Spodní hrana mostovky nezasahuje do průtočného profilu Q100. Most je 

situován na hranici intravilánu města Rychnov nad Kněžnou. 

Komunikace na mostě je ve směrové přímé, niveleta klesá ve směru staničení 3,0 %. Příčný sklon je 

jednostranný 2,5 %. Šířka vozovky na mostě je 9,50 m. Založení mostu je předpokládáno hlubině 

na velkoprůměrových pilotách. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý železobetonový integrovaný rám. Most 

je kolmý, přímo pojížděný. Rozpětí pole je 26,0 m. Křídla mostu opěry 1 kopírují tvar návrhu výhledové okružní 

křižovatky, křídla opěry 2 jsou rovnoběžná, na krajní opěry navazují přechodové desky. Římsy na mostě jsou 

monolitické, šířky 0,80 m. Na římsách mostu budou osazena ocelová mostní zábradelní svodidla s úrovní 

zadržení min. H2. 

Svah pod mostem podél opěr bude zpevněn v minimálním rozsahu například dlažbou z lomového kamene. 

Koryto řeky nebude stavbou dotčeno. 

U obou krajních opěr budou, vpravo ve směru jízdy, umístěna služební schodiště. 

 

SO 220 Most pro převedení LBK v km 2,513 

Kategorie komunikace pod mostem: Silnice (extravilánová) 

Třída komunikace:   I. 

Správce mostu:   ŘSD ČR 

Most převádí lokální biokoridor a polní cestu (SO 150) mezi Dubnem a Jedlinou přes silnici I/14. Most je 

situován v extravilánu města Rychnov nad Kněžnou. 

Polní cesta na mostě kategorie P 4,0/20 je směrově v přímé, niveleta kopíruje přesypávku mostu 

v maximálním sklonu 6,5 %. Příčný sklon je jednostranný 3,0 %. Šířka vozovky na mostě je 3,0 m. 
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Mostní objekt je navržen jako přesypaná konstrukce s navazujícími monolitickými křídly. Nosnou konstrukci 

tvoří monolitický železobetonový rám proměnné tloušťky, o rozpětí 17,90 m, délky 20,00 m, založený 

na velkoprůměrových pilotách. 

Most je vybaven na vnějších okrajích rámu železobetonovými římsami s ochranným zábradlím. 

 

SO 221 Most na polní cestě v km 3,100 

Kategorie komunikace na mostě: Místní (polní cesta) 

Správce mostu:   Město Rychnov nad Kněžnou 

Most převádí přeložku polní cesty (SO 151) mezi Rychnovem a Jedlinou přes silnici I/14. Most je situován 

v extravilánu města Rychnov nad Kněžnou. 

Polní cesta na mostě kategorie P 4,0/20 je směrově v přímé, niveleta stoupá ve směru staničení ve sklonu 

1,4 %. Příčný sklon je jednostranný 3,0 %. Šířka vozovky na mostě je 6,00 m.  

Založení mostu je předpokládáno plošné na pilířích a hlubině na mikropilotách na krajních opěrách. Nosnou 

konstrukci mostu tvoří spojitý železobetonový integrovaný rám o třech polích. Most je kolmý, přímo pojížděný. 

Rozpětí polí jsou 17,0+26,0+17,0 = 60,0 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří trámový průřez s vyloženými 

konzolami. Křídla mostu jsou rovnoběžná, na krajní opěry navazují přechodové desky. Římsy na mostě jsou 

monolitické, šířky 0,80 m. Na římsách mostu budou osazena ocelová mostní zábradelní svodidla s úrovní 

zadržení min. H2. 

Svah pod mostem, u krajních opěr, bude zpevněn například dlažbou z lomového kamene. 

U obou krajních opěr budou, vpravo ve směru jízdy, umístěna služební schodiště. 

 

Objekty řady 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

SO 301 Odvodnění I/14 ZÚ - km 1,190 

Objekt řeší odvodnění navrhované přeložky I/14 v úseku č. 1 (ZÚ - km 1,19). Odvodnění komunikace je 

navrženo v co největším rozsahu pomocí silničních příkopů. Tam, kde to není možné, jsou navrženy 

monolitické žlaby a dešťová kanalizace tak, aby bylo možno svést veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch 

hlavní trasy do navazujícího objektu SO 361, kde dojde k předčištění dešťových vod a jejich retenci. 

Regulovaný odtok včetně bezpečnostního přelivu z SO 361 je pak kanalizací odveden do nejbližšího možného 

vyústění do povrchových vod. Recipientem SO 301 je vodní linie ID 10169946 resp. SO 321. Zaústění bude 

provedeno otevřeným korytem tak, že koryto bude plynule zaústěno do začátku HOZ. 

Délka navrhované kanalizace cca 1,79 km, materiál PLAST DN 250 - DN 800.  
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SO 302 Odvodnění I/14 km 1,190 - 1,440 

Objekt řeší odvodnění navrhované přeložky I/14 v úseku č. 2 (km 1,19 - 1,44). Odvodnění komunikace je 

navrženo v co největším rozsahu pomocí silničních příkopů. Tam, kde to není možné, jsou navrženy 

monolitické žlaby a dešťová kanalizace tak, aby bylo možno svést veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch 

hlavní trasy do navazujícího objektu SO 362, kde dojde k předčištění dešťových vod a jejich retenci. 

Regulovaný odtok včetně bezpečnostního přelivu z SO 362 je pak kanalizací odveden do nejbližšího možného 

vyústění do povrchových vod. Zároveň je do kanalizace za RN odvodňován i přilehlý extravilán. Recipientem 

SO 302 je vodní linie ID 10169946 resp. SO 321.  

Délka navrhované kanalizace cca 0,45 km, materiál PLAST DN 250 - DN 800.  

 

SO 303 Odvodnění I/14 km 1,440 - 2,150 

Objekt řeší odvodnění navrhované přeložky I/14 v úseku č. 3 (km 1,44 - 2,15). Odvodnění komunikace je 

navrženo v co největším rozsahu pomocí silničních příkopů. Tam, kde to není možné, jsou navrženy 

monolitické žlaby a dešťová kanalizace tak, aby bylo možno svést veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch 

hlavní trasy do navazujícího objektu SO 363, kde dojde k předčištění dešťových vod a jejich retenci. 

Regulovaný odtok včetně bezpečnostního přelivu z SO 363 je pak kanalizací odveden do nejbližšího možného 

vyústění do povrchových vod. Recipientem SO 303 je vodní linie ID 10169947 resp. SO 322.  

Délka navrhované kanalizace cca 0,39 km, materiál PLAST DN 250 - DN 400. 

 

SO 304 Odvodnění I/14 km 2,150 - 2,630 

Objekt řeší odvodnění navrhované přeložky I/14 v úseku č. 4 (km 2,15 - 2,63). Odvodnění komunikace je 

navrženo v co největším rozsahu pomocí silničních příkopů. Tam, kde to není možné, jsou navrženy 

monolitické žlaby a dešťová kanalizace tak, aby bylo možno svést veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch 

hlavní trasy do navazujícího objektu SO 364, kde dojde k předčištění dešťových vod a jejich retenci. 

Regulovaný odtok včetně bezpečnostního přelivu z SO 364 je pak kanalizací odveden do nejbližšího možného 

vyústění do povrchových vod. Recipientem SO 304 je vodní linie ID 10169947 resp. SO 322.  

Délka navrhované kanalizace cca 0,41 km, materiál PLAST DN 250 - DN 400. 

 

SO 305 Odvodnění I/14 km 2,630 - 3,980 

Objekt řeší odvodnění navrhované přeložky I/14 v úseku č. 5 (km 2,63 - 3,98). Odvodnění komunikace je 

navrženo v co největším rozsahu pomocí silničních příkopů. Tam, kde to není možné, jsou navrženy 

monolitické žlaby a dešťová kanalizace tak, aby bylo možno svést veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch 

hlavní trasy do navazujícího objektu SO 365, kde dojde k předčištění dešťových vod a jejich retenci. 

Regulovaný odtok včetně bezpečnostního přelivu z SO 365 je pak kanalizací odveden do nejbližšího možného 

vyústění do povrchových vod. Recipientem SO 305 je řeka Kněžná. Kanalizaci v dimenzi DN 400 bude nutno 
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převádět přes most SO 205. Část zpevněných ploch nelze odvodnit do SO 365, proto na silničním příkopu 

bude osazena trvalá norná stěna s kalovou jímkou v rámci SO 365. Jedná se o dočasné řešení, neboť tento 

úsek bude upravován v rámci II. etapy, kdy dojde k výstavbě MÚK. 

Délka navrhované kanalizace cca 0,75 km, materiál PLAST DN 250 - DN 600. 

 

SO 311 Odvodnění ulice Pod Budínem 

Objekt řeší odvodnění navrhované přeložky I/14 v úseku č. 6 (km 3,98 - KÚ) a části ulice Pod Budínem. 

Odvodnění komunikace je navrženo v co největším rozsahu pomocí silničních příkopů. Tam, kde to není 

možné, jsou navrženy monolitické žlaby, v intravilánu pak obrubníky včetně přídlažby a dešťová kanalizace 

tak, aby bylo možno svést veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch hlavní trasy do navazujícího objektu 

SO 366, kde dojde k předčištění dešťových vod a jejich retenci. Regulovaný odtok včetně bezpečnostního 

přelivu z SO 366 je pak kanalizací odveden do nejbližšího možného vyústění do povrchových vod. 

Recipientem SO 311 je řeka Kněžná. Stávající ulice je v současné době odvodněna pomocí uličních vpustí 

do stávající jednotné kanalizace s odtokem na ČOV. Výstavba nové dešťové kanalizace v daném úseku 

vyvolá nutnost vykřížení se stávajícími vodovody v ulici Pod Budínem SO 348, 349 a 350. Stávající dešťové 

přípojky od uličních vpustí budou přepojeny. Křížení s SO 335 podle dostupných informací bude nutno provést 

pomocí shybky.     

Délka navrhované kanalizace cca 0,63 km, materiál PLAST DN 250 - DN 400. 

 

SO 321 Opatření na vodní linii IDVT 10169946 

Odvodnění navrhované přeložky I/14 v úseku č. 1 (ZÚ - km 1,19) a č. 2 (km 1,19 - 1,44) budou zaústěna 

do pramenní oblasti vodní linie ID 10169946 (HOZ Lipovka C - 1100000143-11201000) tak, že nové otevřené 

koryto (SO 301) bude plynule zaústěno do začátku HOZ. Zároveň úseky č. 3 a 4 budou zaústěny do vodní 

linie ID 10169947, která je následně zaústěna do řešené vodní linie. Stávající vodní linie je vedena v úseku 

cca 400 m od zaústění do Lokotského potoka v otevřeném korytě. Následuje zatrubněný úsek dl. 446 m (min. 

DN 500). Poté až k pramenní oblasti pokračuje otevřený úsek dl 270 m. V rámci navrhované stavby přeložky 

I/14 je navrženo pročištění celého úseku vodní linie až po ústí do Lokotského potoka včetně pročištění 

zatrubněného úseku včetně případné nutné rekonstrukce objektů ve stávající trase. 

 

SO 322 Opatření na vodní linii IDVT 10169947 

Odvodnění navrhované přeložky I/14 v úseku č. 3 (km 1,44 – 2,15) a č. 4 (km 2,15 – 2,63) budou zaústěna 

do vodní linie ID 10169947, která je následně zaústěna do ID 10169946. Stávající vodní linie je vedena v úseku 

cca 508 m od křížení s navrhovanou přeložkou v otevřeném korytě. Následuje zatrubněný úsek dl. cca 93 m 

(min. DN 400). V rámci navrhované stavby přeložky I/14 je navrženo pročištění celého úseku vodní linie až 
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po ústí do ID 10169946 včetně pročištění zatrubněného úseku včetně případné nutné rekonstrukce objektů 

ve stávající trase. 

 

SO 330 Přeložka výtlaku v souběhu s I/14 

Trasa stávajícího výtlaku PE PN10 d90 z průmyslového areálu je v kolizi s navrhovanou stavbou I/14 

a okružní křižovatky. Je navržena stranová přeložka s uložením výtlaku do chráničky v podchodech 

komunikací v délce od stávající čerpací šachty po vzdušník. Na trase budou navrženy odkalovací soupravy 

umístěné v šachtách. K těmto šachtám bude zajištěn přístup pro údržbu. V rámci přeložky bude položeno 

rezervní potrubí d160. 

Délka cca 728 m, materiál potrubí PE100 RC SDR17, DN/OD 80/90 (d90x5,4mm), ID 79,2 mm. 

Délka cca 728 m, materiál potrubí PE100 RC SDR17, DN/OD 150/160 (d160x9,5mm), ID 141 mm. 

 

SO 331 Přeložka výtlaku RC d90 v km 1,075 

Trasa stávajícího výtlaku PE 100 RC d90 SDR 11 kříží trasu navrhované silnice I/14 v km 1,075. Je 

navržena stranová přeložka s uložením výtlaku do chráničky. 

Délka cca 67 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 100/110 (d110x10mm), ID 76,8 mm. 

 

SO 332 Opatření na kanalizaci BE 1000 v ulici Na Jamách 

V rámci rekonstrukce ulice Pod Budínem dojde k úpravám povrchových znaků kanalizace. Do kanalizace 

samotné se zasahovat neuvažuje. Stávající uliční vpusti budou přepojeny na novou dešťovou stoku SO 311.  

 

SO 333 Opatření na kanalizaci BE 800 v ulici Pod Budínem 

V rámci rekonstrukce ulice Pod Budínem dojde k úpravám povrchových znaků kanalizace. Do kanalizace 

samotné se zasahovat neuvažuje. Stávající uliční vpusti budou přepojeny na novou dešťovou stoku SO 311. 

 

SO 334 Opatření na kanalizaci BE 200 v ulici Na Jamách 

V rámci rekonstrukce ulice Na Jamách dojde k úpravám povrchových znaků kanalizace. 

 

SO 335 Opatření na kanalizaci KVK PARABIT, a.s. v km 4,050 

Stávající kanalizace z areálu KVK PARABIT, a.s. bude v kolizi s budoucím násypem I/14 v km 4,050. 

Potrubí bude v místě budoucího násypu mezi šachtami ochráněno obetonováním, případně vyměněno 

s uložením do chráničky. V dalším stupni PD bude proveden kamerový průzkum, na základě kterého bude 

rozhodnuto o způsobu ochrany. 

Délka 54 m. 
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SO 341 Přeložka vodovodu LT 200 v souběhu s I/14 

Trasa stávajícího vodovodu LT 200, která vede v souběhu se stávající silnicí I/14, bude v kolizi 

s navrhovanou MÚK a okružní křižovatkou. Vodovod bude vymístěn mimo navrhovanou komunikaci 

i s ohledem na provizorní komunikaci pro dobu výstavby stranovou přeložkou. Podchody pod komunikacemi 

jsou navrženy v chráničkách. 

V místě napojení SO 343 bude vybudována armaturní šachta s vodoměrem, která bude tvořit rozhraní mezi 

vodovodem (podobjekt SO 341.1) směřujícím k Lipovce vlastněné Vodovodním svazem Císařská studánka 

(provozovatel AQUA SERVIS a.s.) a vodovody (podobjekt SO 341.2 a SO 343) směřující k Rychnovu n. K. 

vlastněné Městem Rychnov nad Kněžnou (provozovatel Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o.). 

Na základě požadavku vlastníka vodovodu bude v rámci přeložky 341.1 připravena odbočka pro budoucí 

průmyslový areál. Tento vodovodní řad bude při odbočení osazen šoupětem a na protější straně opatřen 

záslepkou. 

341.1  

Dl. cca 527 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 250/315 (d315x28,6mm), ID 220,4 mm 

Dl. cca 96 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 150/160 (d160x14,6mm), ID 111,8 mm 

341.2 

Dl. cca 290 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 250/315 (d315x28,6mm), ID 220,4 mm 

 

SO 342 Přeložka přípojky PVC 90 v km 0,300 

Trasa stávající přípojky PVC 90 do průmyslového areálu kříží trasu navrhované silnice I/14 v km 0,300. 

S ohledem na nutno přeložky vodovodu LT 200 je navržena stranová přeložka s uložením přípojky 

do chráničky a napojením na přeložku SO 341 včetně přemístění vodoměrné šachty. 

Přeložka, dl. cca 103 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 80/90 (d90x8,2mm), ID 62,8 mm. 

Výměna v trase dl. cca 72 m. 

 

SO 343 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 0,832 

Trasa stávajícího vodovodu PVC 160, která se napojuje na stávající vodovod LT 200 (SO 341), bude v kolizi 

se silnicí I/14 v km 0,832 a s navrhovanou MÚK a okružní křižovatkou. Je navržena stranová přeložka 

s napojením na vodovod LT 200 (SO 341) na novém místě. V místě napojení bude vybudována armaturní 

šachta s vodoměrem, která bude tvořit rozhraní mezi vodovodem LT 200 směřujícím k Lipovce vlastněné 

Vodovodním svazem Císařská studánka (provozovatel AQUA SERVIS a.s.) a vodovody PVC 160 a LT 200 

směřující k Rychnovu n. K. vlastněné Městem Rychnov nad Kněžnou (provozovatel Vodovody a kanalizace 

Rychnov nad Kněžnou s.r.o.). Z důvodu zajištění bezproblémové dopravní obsluhy této vodoměrné šachty, 

bude vybudován nový sjezd z navrhované komunikace obchvatu. 

Délka cca 234 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 150/160 (d160x14,6mm), ID 111,8 mm. 
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SO 344 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 1,140 

Trasa stávajícího vodovodu PVC 160 kříží trasu navrhované silnice I/14 v km 1,140. Je navržena stranová 

přeložka s uložením vodovodu do chráničky v místě podchodu komunikace. 

Délka cca 59 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 150/160 (d160x14,6mm), ID 111,8 mm. 

 

SO 347 Přeložka vodovodu PE 335 v km 3,989 

Trasa stávajícího vodovodu PE 335 vedoucí z úpravny vody do Rychnova kříží trasu navrhované silnice 

I/14 v km 3,989 a výhledové MÚK II. etapy. Je navržena stranová přeložka s uložením vodovodu do chráničky 

v místě podchodu komunikace tak, aby v rámci II. etapy již nebylo nutno tento vodovod překládat. Napojení 

vodovodu je uvažováno na budoucí přeložku v rámci související stavby přeložky železniční trati Častolovice - 

Solnice. 

Délka cca 533 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 300/355 (d355x32,2mm), ID 248,4 mm. 

 

SO 348 Přeložka vodovodu PVC160 v km 4,212 

Výstavba nové dešťové kanalizace SO 311 odvodňující ulici Pod Budínem vyvolá potřebu vyřešit výškovou 

kolizi se stávajícím vodovodem PVC 160. Dále se předpokládá úprava povrchových znaků v rámci 

rekonstrukce ulice. 

V rámci výhledové II. etapy výstavby obchvatu v úseku Rychnov – Vamberk bude trasa stávajícího 

vodovodu zasažena budoucím násypem MÚK. V rámci této etapy bude nutno  vybudovat stranovou přeložku. 

Délka cca 76 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 150/160 (d160x14,6mm), ID 111,8 mm. 

 

SO 349 Opatření na vodovodu Js 225 PVC ul. Pod Budínem 

Výstavba nové dešťové kanalizace SO 311 odvodňující ulici Pod Budínem vyvolá potřebu vyřešit výškovou 

kolizi se stávajícím vodovodem Js 225 PVC. Dále se předpokládá úprava povrchových znaků v rámci 

rekonstrukce ulice. 

Délka cca 355 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 200/225 (d225x20,5mm), ID 157,2 mm. 

 

SO 350 Opatření na vodovodu LT 80 v ul. Pod Budínem 

Výstavba nové dešťové kanalizace SO 311 odvodňující ulici Pod Budínem vyvolá potřebu vyřešit výškovou 

kolizi se stávajícím vodovodem LT 80. Dále se předpokládá úprava povrchových znaků v rámci rekonstrukce 

ulice. 

Délka cca 15 m, materiál potrubí PE100 RC SDR11, DN/OD 125 (d125x11,4mm), ID 87,4 mm. 
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SO 351 Přeložka závlahy 

S ohledem na křížení budoucího násypu I/14 v km 2,05 a 2,5 se stávajícím vedením vodovodního potrubí 

 z vodního zdroje na p.č. 5006 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou do ovocných sadů a také ke dvěma nemovitostem 

jako zdroj pitné vody, bude nutno toto vedení přeložit. V km 2,05 (úsek 1) se jedná o vedení 2 x DN 2 1/2´´ 

včetně 2 x kabelu přípojky NN. Je zde uložen ještě funkční historický kabel v samostatné trase. V km 2,05 

(úsek 2) se již jedná pouze o rozvod závlahy mezi dvěma sady. Navrhuje se stranová přeložka obou 

vodovodních potrubí s uložením do chrániček a zároveň napájecích kabelů včetně uložení do půlených 

chrániček. Společně s přeložkou budou položeny další dvě rezervní chráničky pro případné budoucí vedení 

pro uživatele vodního zdroje. Před výstavbou budou provedeny kopané sondy ke zjištění přesného umístění 

potrubí. 

Úsek 1 - dl. cca 93 m, materiál 2 x HDPE 2´´ SDR17, DN/OD 65 (d75x4,5mm), ID 66 mm 

Úsek 2 - dl. cca 220 m, materiál HDPE 2´´ SDR17, , DN/OD 65 (d75x4,5mm), ID 66 mm 

 

SO 361 Havarijní a retenční nádrž pro SO 301 

Odvodnění I/14 v úseku č. 1 bude zaústěno do objektu SO 361. Dešťová kanalizace SO 301 bude zaústěna 

přes OLK do otevřené retenční nádrže. S ohledem na závěry hydrogeologického průzkumu a vsakovacích 

zkoušek je nádrž koncipována jako retenční s možností vsakování do vrstvy mírně zvětralých slínovců. 

S ohledem na jejich tendenci ke kolmataci nelze bezpečně navrhnout pouze jako vsakovací nádrž ve smyslu 

ČSN 75 9010. Ve dně nádrže bude provedena výměna podloží za štěrkovou vrstvu až do vrstvy mírně 

zvětralých slínovců v min. tl. 0,6 m tak, aby nedocházelo k jejich bobtnání a namrzání. Regulovaný odtok 

a bezpečnostní přeliv jsou součástí SO 301. V rámci SO 361 bude osazena trvalá norná stěna s kalovou 

jímkou na přelivném příkopu odvodňující část větví MÚK.    

 

SO 362 Havarijní a retenční nádrž pro SO 302 

Odvodnění I/14 v úseku č. 2 bude zaústěno do objektu SO 362. Dešťová kanalizace SO 301 bude zaústěna 

přes OLK do podzemní retenční nádrže. Regulovaný odtok a bezpečnostní přeliv jsou součástí SO 302. 

 

SO 363 Havarijní a retenční nádrž pro SO 303 

Odvodnění I/14 v úseku č. 3 bude zaústěno do objektu SO 363. Dešťová kanalizace SO 301 bude zaústěna 

přes OLK do podzemní retenční nádrže. Regulovaný odtok a bezpečnostní přeliv jsou součástí SO 303. 

 

SO 364 Havarijní a retenční nádrž pro SO 304 

Odvodnění I/14 v úseku č. 4 bude zaústěno do objektu SO 364. Dešťová kanalizace SO 304 bude zaústěna 

přes OLK do podzemní retenční nádrže. Regulovaný odtok a bezpečnostní přeliv jsou součástí SO 304. 
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SO 365 Havarijní a retenční nádrž pro SO 305 

Odvodnění I/14 v úseku č. 5 bude zaústěno do objektu SO 365. Dešťová kanalizace SO 305 bude zaústěna 

přes OLK do podzemní retenční nádrže. Regulovaný odtok a bezpečnostní přeliv jsou součástí SO 305. 

V rámci SO 365 bude osazena trvalá norná stěna s kalovou jímkou na příkopu odvodňující část hlavní trasy 

před mostem přes Kněžnou. Jedná se o dočasné řešení, neboť tento úsek bude upravován v rámci II. etapy, 

kdy dojde k výstavbě MÚK. 

 

SO 366 Havarijní a retenční nádrž pro SO 311 

Odvodnění I/14 v úseku č. 6 bude zaústěno do objektu SO 366. Dešťová kanalizace SO 311 bude zaústěna 

přes OLK do podzemní retenční nádrže. Regulovaný odtok a bezpečnostní přeliv jsou součástí SO 311. 

 

SO 380 Úpravy meliorací ZÚ - KÚ 

Tento objekt řeší podchycení přerušených drenáží souběžných polních pozemků výstavbou silnice. 

Realizace objektu vyřeší křížení stávajících zařízení s navrhovanou komunikací a umožní bezproblémovou 

výstavbu komunikace. V závislosti na předpokládaném směru proudění vody v drenážních systémech 

a výškovém vedení silnice jsou navrženy podél tělesa komunikace nové svodné drény, jejichž účelem je 

odvádět vodu do nejbližšího místa, kde je možno drenáž vyústit. Drenážní plastové potrubí DN 200 SN4 bude 

uloženo na štěrkopískovém loži tl. 10 cm a obsypáno v tl. 50 cm hutněným štěrkopískem. 

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

úřadu jsou obecné a vyznačují jen celkové meliorované plochy. V současné době nejsou k dispozici podrobné 

zákresy všech jednotlivých drenáží. 

Délka cca 1,62 m, materiál PLAST drenážní min. DN200. 

 

SO 390 Zřízení náhradních vodních zdrojů 

Dle rešerše GTP (Geotec GS, a.s.; 10/2020) kvůli posouzení vlivu nové stavby na stávající režim 

podzemních vod na lokalitě byla provedena pasportizace v rámci dosavadních průzkumů stávajících studní 

a vrtů užívaných jako vodní zdroje. Celkem bylo pasportizováno 13 hydrogeologických objektů. Jednalo se 

především o domovní studny, využívané zejména jako zdroj užitkové vody a k zalévání zahrad. Údaje 

o hladině podzemní vody byly porovnány s údaji z roku 2016 (EIA), pro zpřesnění byly nakoupeny údaje 

z monitorovacího vrtu (VP0109) ČHMÚ.  

Dle HG posouzení (GGS Litomyšl s.r.o.;08/2016) trasa navrhovaná v zářezech probíhá poblíž Jedlinské 

Lhoty, kde žijí trvale 2 rodiny (č.p. 7 a č.p. 12), které jímají pitnou vodu ze 2 kopaných studní. Jedná se o jediné 

vodní zdroje, není sem přiveden vodovod. Dále v úseku křížení se silnicí III/3211 se nachází domy p. Červinky, 

Lipovka č.p. 59 a p. Korába, Lipovka č.p. 60, které jsou také zásobeny pouze z vlastních kopaných studní 

a pramenní jímky (není sem přiveden vodovod, tj. jedná se o jediné vodní zdroje pro oba domy). Vzhledem 
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k tomu, že nelze vyloučit, resp. může dojít k negativnímu ovlivnění těchto studní a pramenní jímky 

uvažovanými pracemi (realizace zářezů v oblasti tvorby jímané podzemní vody), je nutno v rámci následujících 

projekčních prací řešit i případnou nutnost zajištění náhradních vodních zdrojů pro Jedlinskou Lhotu (studny 

S-1 a S-2), dům a závlahy p. Červinky, Lipovka č.p. 59 a dům p. Korába, Lipovka č.p. 60 (S-3, S-4, S-5). 

 

Dle závěrů HG průzkumu předběžného GTP (Geotec GS, a.s.; 01/2019) při realizaci stavby i při jejím 

provozu bude nutné v místech navrhovaných zářezů snižovat hladinu podzemní vody. Množství těchto vod 

a způsob jejich likvidace by měl vyřešit podrobný hydrogeologický průzkum na lokalitě. V blízkosti navrhované 

stavby jsou umístěny individuální zdroje vody, které slouží jako jediné zdroje vody pro přilehlé nemovitosti 

a pro závlahu zemědělských pozemků. U těchto objektů nelze vyloučit negativní ovlivnění úrovně hladiny 

podzemní vody stavbou. Tuto možnost by měl posoudit podrobný hydrogeologický průzkum. Negativní 

ovlivnění stávajících vodárenských objektů nepředpokládáme. Tyto objekty jsou zahloubeny do kolektoru B 

vázaného na bělohorské souvrství, které nebude navrhovanou stavbou dotčeno. 

V blízkosti navrhované stavby se nacházejí individuální zdroje vody výše označené jako S-1 a S2. Jedná 

se o zdroje pitné vody pro přilehlé nemovitosti, které jímají podzemní vodu vázanou na puklinový systém 

v křídových horninách s mírně napjatou hladinou podzemní vody. Při snižování hladiny podzemní vody 

v průběhu výstavby i případném trvalém snižování při provozu komunikace může dojít k poklesu hladiny 

podzemní vody v uvedených jímacích objektech. Ověření této skutečnosti doporučujeme realizovat během 

další fáze průzkumu.  

V blízkosti navrhované stavby se nacházejí individuální zdroje vody výše označené jako S-3, S-4 a S5. 

Jedná se o zdroje pitné vody pro přilehlé nemovitosti (S-3, S-5), které jímají podzemní vody vázanou 

na puklinový systém v křídových horninách s mírně napjatou hladinou podzemní vody a zdroj vody pro závlahy 

(S-4), který lze charakterizovat jako zachycený pramenní vývěr v místě výstupu křídových hornin blízko 

povrchu terénu. Trasa navrhovaného obchvatu v tomto úseku navíc bude přecházet hlubokou terénní depresi, 

do níž jsou dle informací místních svedeny srážkové vody ze zahrádkářské kolonie a která přirozeně drénuje 

podzemní vodu vázanou na puklinový systém křídových hornin. Pod tělesem násypu v místě popisované 

terénní deprese doporučujeme vybudovat dostatečně kapacitní propustek pro odvedení povrchových vod, 

případně i srážkových vod. 

 

Objekty řady 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

SO 401 Úprava vrchního vedení 110kV V1195/V1196 v km 0,680 

V důsledku výstavby nové silnice I/14 obchvatu dojde k dotčení rozvodů VVN Distribuční sítě ČEZ 

Distribuce, a.s. v rozsahu mezi stožáry č. 155-156.  Stávající dvojité vrchní vedení V1195/1196 vyvedené 

z rozvodny Rychnov 110/35 kV, provedená holými vodiči 3x434-Al1/56-ST1A, bude dotčeno šikmým křížením 
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náspu nové komunikace. Navýšení proti původnímu terénu bude cca 3 m. Současně bude křížit upravovaná 

vedení VN (SO411, SO 412). 

Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality bude zpracován kontrolní podélný 

řez vedení VVN pro zjištění výšky vodičů nad budoucí komunikací I/14 s minimální vzdálenosti s křižujícím 

vedením VN. Pro silnici I. třídy je požadovaná výška 7 m (dle PNE 33 3300 čl. 5.9.5, resp. ČSN EN 50341-1 

tab. 5.4.5.3). Pro křížení vrchních vedení je minimální vzdálenost 1,75 m (Dpp+0,6) dle ČSN EN 50341-3, 

čl. 5.4.5.4, tab. 5.4.5.4/CZ1, resp. ČSN EN 50341-1, čl. 5.3.5.3., tab. 5.5. 

Kontrola dodržení minimální výšky 7 m nad komunikací, minimální vzdálenosti s křižujícím vedením VN 

a případné úpravy budou provedeny zpracovatelem PD v dalším stupni dokumentace. 

 V rámci objektu bude upraveno stávající vedení v délce trasy 540 m. 

Tento objekt bude prováděn v předstihu a bude koordinován s objektem SO 101, SO 170 a objekty SO 411, 

SO 412. 

Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práce v ochranných pásmech elektrického 

vedení vysokého napětí, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 402 Přeložka vrchního vedení 110kV V1989/1990 v km 0,745 - km 1,185 

V důsledku výstavby nové silnice I/14 obchvatu dojde k dotčení rozvodů VVN Distribuční sítě ČEZ 

Distribuce, a.s. v rozsahu mezi stožáry č. 2-7.  Stávající dvojité vrchní vedení V1989/V1990 vyvedené 

z rozvodny Rychnov 110/35 kV, provedená holými vodiči 2x 3x185 AlFe6 bude dotčeno výstavbou nové 

okružní křižovatky a křížením náspu nové silnice I/14. V místě MÚK bude dotčen stožár č. 4, kde dojde 

k navýšení nové komunikace proti původnímu terénu a mezi stožáry č.  6-7. 

S ohledem na kolizi stožáru č. 4 je navržena přeložka dotčeného vrchního vedení do nové trasy v rozsahu 

stožáru č.2-5 a výšková úprava v rozsahu mezi stožáry č. 5-7. 

Trasa přeložky bude vedena od stožáru č. 2 přes rameno OK (mimo vlastní OK) na stožár č. 3, dále 

přes stávající komunikaci I/14 a přes nové MÚK na stožár č. 4 a dále na stožár č. 5. Stožár č. 4 bude umístěn 

s ohledem na retenční a usazovací nádrž. Mezi stožáry č. 3-4 bude v místě nové komunikace I/14 kříženo 

také vrchní vedení VN linek VN 2369/VN2364 a VN2467/VN2363 řešené v SO 411 a SO 412. Dále bude 

kříženo vrchní vedení dvojité linky VN 2363/VN2368 mezi stožáry č. 5-6. 

V rozsahu stávající trasy mezi stožáry č. 5-7 bude řešena výšková úprava vedení VVN z důvodu náspu 

mostu nad ul. Jiráskova (SO 203) a křížení dvojitého vrchního vedení VN (SO 413). 

Z důvodu možnosti výstavby mostu SO 203 je nutno zajistit minimální výšku 10 m vedení VVN 

nad mostovkou SO 203. 
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 Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality bude zpracován kontrolní podélný 

řez přeložky vedení VVN pro zjištění výšky vodičů nad budoucí komunikací I/14, při současném křížení 

vrchních vedení VN a určení výšky stožárů č. 3-7. Pro silnici I. třídy je požadovaná minimální výška 7 m (dle 

PNE 33 3300 čl. 5.9.5, resp. ČSN EN 50341-1 tab. 5.4.5.3). Pro křížení vrchních vedení je minimální 

vzdálenost 1,75 m (Dpp+0,6) dle ČSN EN 50341-3, čl. 5.4.5.4, tab. 5.4.5.4/CZ1, resp. ČSN EN 50341-1, 

čl. 5.3.5.3., tab. 5.5. 

Kontrola dodržení minimální výšky nad komunikací, provedení a výšky příhradových stožárů a minimální 

vzdálenosti mezi vedením VVN a VN bude provedena zpracovatelem PD v dalším stupni dokumentace. 

Na stožárech č. 3, 4, 6 a 7 budou provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti. 

V rámci objektu bude přeloženo a upraveno dvojité vrchní vedení v délce trasy 1103 m, nové příhradové 

stožáry 2 ks, výšková úprava příhradových stožárů 3 ks, přezbrojení 1 stožáru, nové vodiče 2x 3x185 AlFe6 

v délce trasy 1103 m. Zdemontovány budou 2 ks příhradových stožárů a dvojité vedení v délce trasy cca 

980 m. 

Tento objekt bude prováděn v předstihu a bude koordinován se silničními objekty a s objekty SO 411, 

SO 412, SO 413. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 403 Úprava vrchního vedení 110kV V1989/V1990 v km 3,960 

V důsledku výstavby nové trasy silnice I/14 dojde k dotčení rozvodů VVN Distribuční sítě ČEZ Distribuce, 

a.s. v rozsahu mezi stožáry č. 15-16.  Stávající dvojité vrchní vedení V1195/1196 vyvedené z rozvodny 

Rychnov 110/35 kV, provedená holými vodiči 2x 3x185 AlFe6, bude dotčeno šikmým křížením náspu nové 

komunikace (v další etapě novou okružní křižovatkou), kde dojde k navýšení oproti původnímu terénu. 

Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality bude zpracován kontrolní podélný 

řez vedení VVN pro zjištění výšky vodičů nad budoucí komunikací I/14. Pro silnici I. třídy je požadovaná výška 

7 m (dle PNE 33 3300 čl. 5.9.5, resp. ČSN EN 50341-1 tab. 5.4.5.3). 

Kontrola dodržení minimální výšky 7 m nad komunikací a případné úpravy budou provedeny zpracovatelem 

PD v dalším stupni dokumentace. Na stožárech č. 15 a č. 16 budou provedena opatření pro zvýšení 

bezpečnosti. 

 V rámci objektu bude upraveno stávající vedení v délce trasy 307 m, výškově upraveny 2 ks příhradových 

stožárů. 

Tento objekt bude prováděn v předstihu a bude koordinován s objektem SO 102. 

Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práce v ochranných pásmech elektrického 

vedení vysokého napětí, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. 
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Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 410 Přeložka vedení 35kV odbočka PZ Lipovka v km 0,415 

 V rámci výstavby nové trasy silnice I/14, resp. výstavbou provizorní komunikace (SO 170), budou 

dotčeny rozvody vrchních vedení VN v napěťové hladině 35 kV. Jedná se o vrchní vedení 3x 110/27 AlFe, 

vedené od rozbočovacího stožáru č. 10 kmenové linky VN2369 do průmyslové zóny. 

Přímo výstavbou provizorní komunikace bude dotčeno pole křižující stávající komunikaci I/14. Náspem 

provizorní komunikace bude dotčen pb č. 1 s odpínačem VN-US RK8920. 

Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality bude zpracován kontrolní podélný 

řez vedení VN pro zjištění výšky vodičů nad stávající komunikací I/14 a provizorní komunikací. Pro silnici I-III. 

třídy požadovaná minimální výška 6 m – dle PNE 33 3301 čl. 6.3.7, tab. 6.8 (resp. 6,6 m dle ČSN EN 50423-

1 tab. 5.4.5.2). 

U provizorní komunikace dojde k navýšení nad stávající terén, v případě nedodržení minimální vzdálenosti 

vodičů nad komunikací bude stávající pb. č. 1 přeložen mimo nový svah (min. 2,5 m od paty násypu), 

a současně upravena výška tohoto a pb. č. 2 pro dodržení požadované vzdálenosti vodičů nad komunikacemi. 

V případě vyhovující minimální vzdálenosti bude stávající pb. č. 1 přeložen mimo nový svah. Použity budou 

betonové stožáry odpovídající délky, stávající a nové vodiče. 

Kontrola dodržení minimální výšky nad komunikací, provedení a výšky stožárů bude provedena 

zpracovatelem PD v dalším stupni dokumentace. Na stožárech č. 1 a č. 2 budou provedena opatření 

pro zvýšení bezpečnosti. 

V rámci tohoto objektu bude zřízen 1 ks pb. osazeného úsekovým odpínačem, upraveno stávající vedení 

v délce trasy 194 m, zrušen 1 ks pb. 

Tento objekt bude prováděn v předstihu a bude koordinován s objektem SO 170. 

Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práce v ochranných pásmech elektrického 

vedení vysokého napětí, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 411 Přeložka vedení 35kV VN2369/VN2364 v km 0,735 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 a nové mimoúrovňové křižovatky budou dotčeny rozvody vrchních 

vedení VN v napěťové hladině 35kV. Jedná se dvojité vrchní vedení 3x 95 AlFe označené jako VN2369 

a VN2364, vyvedené z rozvodny Rychnov nad Kněžnou. Výstavbou nové silnice I/14 bude přímo dotčen pb. 
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č. 7 a ramenem OK pb. č. 6. Vedení bude řešeno v rozsahu pb. č. 4-8. Dotčené vedení je v souběhu s dalším 

dvojitým vrchním vedením ozn. jako VN2467 a VN2363 (SO 412). 

Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality byl zpracován kontrolní podélný 

řez vedení VN pro zjištění výšky vodičů nad stávající komunikací I/14 a budoucí komunikací ramene OK 

a silnice I/14. Pro silnici I-III. třídy požadovaná minimální výška 6,0 m – dle PNE 33 3301 čl. 6.3.7, tab. 6.8 

(resp. 6,6 m dle ČSN EN 50423-1 tab. 5.4.5.2). 

U náspu nové komunikace I/14 dojde k navýšení nad stávající terén. Trasa přeložky bude vedena od pb. 

č. 5 přes nový pb. č. 6 a č. 7 na stávající stožár č. 8 v souběhu s přeložkou vedení v rámci SO 412. V poli mezi 

pb. č. 7-8 bude dvojité vedení kříženo vrchním vedením VVN (SO 401, SO  402). 

Kontrola dodržení minimální výšky nad komunikací, provedení a výšky příhradových stožárů, a minimální 

vzdálenosti mezi vedeními VN a VVN bude provedena zpracovatelem PD v dalším stupni dokumentace. 

Na stožárech č. 5, 6 a 7 budou provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti. 

V rámci tohoto objektu budou zřízeny 2 ks příhradových stožárů, přezbrojen 1 ks příhradového stožáru, 

nové vodiče 6x 95 AlFe v délce trasy 350 m, zrušeno stávající vedení v délce trasy 350 m, zrušeny 2 ks pb. 

Tento objekt bude prováděn v předstihu a bude koordinován s objekty SO 101, SO 110, SO 401, SO 402, 

SO 412. 

Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práce v ochranných pásmech elektrického 

vedení vysokého napětí, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. Před uvedením elektrického zařízení 

do provozu musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 412 Přeložka vedení 35kV VN2467/VN2363 v km 0,750 - km 0,795 

 V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 a nové mimoúrovňové křižovatky budou dotčeny rozvody 

vrchních vedení VN v napěťové hladině 35kV. Jedná se dvojité vrchní vedení 3x 95 AlFe označené jako 

VN2467 a VN2363, vyvedené z rozvodny Rychnov nad Kněžnou. U dvojitého vedení v místě pb. č. 6 odbočuje 

vedení linky VN2363 přes budoucí násep nové komunikace obchvatu. Výstavbou nové silnice I/14, resp. 

ramenem OK, bude dotčen pb. č. 6. Dvojité vedení bude řešeno v rozsahu pb. č. 4-223, odbočka pak v rozsahu 

pb.č.  6-8. Dotčené vedení je v souběhu s dalším dvojitým vrchním vedením ozn. jako VN2467 a VN2363 

(SO 411). 

Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality bude zpracován kontrolní podélný 

řez vedení VN pro zjištění výšky vodičů nad stávající komunikací I/14 a budoucí komunikací ramene OK 

a silnice I/14. Pro silnici I-III. třídy požadovaná minimální výška 6,0 m – dle PNE 33 3301 čl. 6.3.7, tab. 6.8 

(resp. 6,6 m dle ČSN EN 50423-1 tab. 5.4.5.2). 
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 U náspu nové komunikace I/14 dojde k navýšení nad stávající terén. Trasa přeložky dvojitého vedení 

bude vedena od pb. č. 5 přes nový pb. č.6 na stávající stožár č. 223 v souběhu s přeložkou vedení v rámci 

SO 411. Stožár č. 6 bude umístěn s ohledem na umístění trasy přeložky mimo prostor nového mostu SO 202. 

Trasa přeložky odbočujícího vedení VN2363 bude vedena od nového pb. č. 6 přes násep nové komunikace 

obchvatu na stávající pb. č. 7.  Překládaná vedení budou křížena vrchním vedením VVN (SO 401, SO 402) 

v poli mezi pb. 7-223 dvojitého vedení a v poli mezi pb. 6-7 odbočujícího vedení VN 2363. 

 Kontrola dodržení minimální výšky nad komunikací, provedení a výšky příhradových stožárů, 

a minimální vzdálenosti mezi vedením VN a VVN bude provedena zpracovatelem PD v dalším stupni 

dokumentace.  Na stožárech č. 5, 6 a 7 budou provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti. 

Tento objekt bude prováděn v předstihu a bude koordinován s objektem SO 101, SO 110, SO 401, SO 402, 

SO 411. 

Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práce v ochranných pásmech elektrického 

vedení vysokého napětí, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 413 Úprava vedení 35kV VN2362/VN2368 v km 1,000 

 V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 a nové mimoúrovňové křižovatky budou dotčeny rozvody 

vrchních vedení VN v napěťové hladině 35kV. Jedná se o dvojité vrchní vedení 3x 150 AlFe označené jako 

VN2362 a VN2368, vyvedené z rozvodny Rychnov nad Kněžnou na příhradových stožárech. V poli mezi pb. 

č. 5-6 je toto vedení kříženo vrchním vedením VVN (SO 402). V části trasy je vedení v souběhu s vrchním 

vedením VN2367/VN2361 (samostatná PD ČEZ Distribuce, a.s.). Výstavbou nové trasy silnice I/14 dojde 

k navýšení komunikace oproti stávajícímu terénu v poli mezi pb. č. 4-5. 

Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality bude zpracován kontrolní podélný 

řez vedení VN pro zjištění výšky vodičů nad budoucí komunikací I/14. Pro silnici I-III. třídy požadovaná 

minimální výška 6,0 m – dle PNE 33 3301 čl. 6.3.7, tab. 6.8 (resp. 6,6 m dle ČSN EN 50423-1 tab. 5.4.5.2). 

Dvojité vedení bude řešeno v rozsahu pb. č. 4-6. 

U náspu nové komunikace I/14 dojde k navýšení nad stávající terén. Předpokládá se výšková úprava 

stožáru č. 4 a č. 5. při zachování stávající trasy. Upravovaná vedení budou křížena vrchním vedením VVN 

(SO 402) v poli mezi pb. 5-6. 

 Kontrola dodržení minimální výšky nad komunikací, provedení a výšky příhradových stožárů, 

a minimální vzdálenosti mezi vedením VN a VVN bude provedena zpracovatelem PD v dalším stupni 

dokumentace.  Na stožárech č. 4 a č. 5 budou provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti. 
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V rámci tohoto objektu budou výškově upraveny dva stávající příhradové stožáry, upraveno stávající dvojité 

vedení 3x 150AlFe v délce trasy 297 m. 

Tento objekt bude prováděn v předstihu a bude koordinován s objektem SO 101, SO 110, SO 402 

a s objektem SO 414. 

Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práce v ochranných pásmech elektrického 

vedení vysokého napětí, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 415 Přeložka vedení 35kV VN2367/odbočka k TS RK 0328 v km 3,160 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 budou vícenásobně dotčeny rozvody vrchních vedení VN 

v napěťové hladině 35kV. Jedná se o vrchní vedení 3x 95 AlFe označené jako VN2367, a odbočku z kmenové 

linky vyvedené z rozvodny Rychnov nad Kněžnou, v dotčeném úseku na betonových stožárech. Vedení 

kmenové linky je dotčeno šikmým křížením v poli mezi pb. č. 23-24, kde vlastní pb. č. 24 je umístěn v náspu 

nové komunikace I/14. Současně je pb. č. 3 odbočky VN k trafostanici RK 0328 dotčen zářezem nové silnice 

I/14. 

Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality bude zpracován kontrolní podélný 

řez vedení VN pro zjištění výšky vodičů nad budoucí komunikací I/14. Pro silnici I-III. třídy požadovaná 

minimální výška 6,0 m – dle PNE 33 3301 čl. 6.3.7, tab. 6.8 (resp. 6,6 m dle ČSN EN 50423-1 tab. 5.4.5.2). 

Dotčené vedení bude řešeno v rozsahu pb. č. 22-25. 

Přeložkou dotčených vedení dojde pouze k jednomu křížení nové silnice I/14. Trasa přeložky kmenové 

linky bude vedena od stávajícího pb. č. 22, po betonových sloupech č. 22A, 22B, ve stávající trase odbočky 

k TS 0328, přes zářez nové silnice I/14, k novému odbočnému pb č. 22B. Dále bude směřovat podél nové 

trasy silnice I/14 ke stávajícímu pb. č. 25. Mezi stávajícím pb. č.4 a novým odbočným pb. č. 22B kmenové 

linky bude vložen pb. s úsekovým odpínačem vedení odbočky k TS 0328. Na stožárech č. 22A a č. 22B budou 

provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti. 

Kontrola dodržení minimální výšky nad komunikací, provedení a výšky stožárů bude provedena 

zpracovatelem PD v dalším stupni dokumentace. 

V rámci tohoto objektu bude instalováno 5 ks betonových stožárů, nové vedení 3x 95 AlFe délky trasy 

521 m, 1 ks úsekového odpínače. Zdemontováno bude stávající vedení AlFe v délce trasy 382+192 m, vč. 4 ks 

betonových sloupů. 

Tento objekt lze realizovat v předstihu s podmínkou koordinace s objekty SO 101, SO 154 a SO 380. 

Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práce v ochranných pásmech elektrického 

vedení vysokého napětí, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 
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Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 417 Přeložka vedení 35kV VN2361 a odbočky k TS RK 0903 v km 4,180 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 budou dotčeny rozvody vrchních vedení VN v napěťové hladině 

35kV. Jedná se o odbočku z linky VN 2361 k příhradové trafostanici TRK 0903 při ulici V Jamách. Odbočka je 

provedena na betonových sloupech vodiči 3x 70/11 AlFe. Šířkovou úpravou komunikace ul. V Jamách bude 

dotčen pb. č. 3. 

Dle poskytnutých podkladů od správce a geodetického změření lokality bude zpracován kontrolní podélný 

řez odbočky VN pro zjištění výšky vodičů nad budoucí komunikací I/14. Pro silnici I-III. třídy požadovaná 

minimální výška 6,0 m – dle PNE 33 3301 čl. 6.3.7, tab. 6.8 (resp. 6,6 m dle ČSN EN 50423-1 tab. 5.4.5.2). 

Dotčené vedení bude řešeno v rozsahu pb. č. 2-TS. 

Šířkovou úpravou komunikace a výstavbou nového chodníku bude dotčen pb. č. 3 a trasa vrchního vedení 

VN výstavbou nového VO. Z tohoto důvodu je navržena přeložka do nové trasy. Pb. č. 2 bude přeložen 

před sjezd k motokárám, trasa bude křížit novou komunikaci na pb. č. 2A, dále podél komunikace 

k přeloženému pb. č. 3 a ve stávající trase k příhradové trafostanici. Výška nových pb. č. 2A a č. 3 bude 

zvolena s ohledem na používanou manipulační techniku (vysokozdvižný vozík) v areálu firmy KVK. 

Z důvodu prodloužení trasy budou v rozsahu pb. č. 3-TS použity nové vodiče 3x 70/11 AlFe. Na stožárech 

č. 2, č. 2A a č. 3 budou provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti. 

V rámci tohoto objektu budou instalovány 3 ks betonového stožáru, nové vodiče 3x 70/11AlFe v délce trasy 

117 m. Zdemontován bude 2 ks betonový stožár a vedení VN v délce 107 m. 

Tento objekt bude prováděn v předstihu a bude koordinován s objektem SO 102. 

Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a. s. pro práce v ochranných pásmech elektrického 

vedení vysokého napětí, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky ČEZ Distribuce a. s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové. 

 

SO 430.1 Přípojka NN pro ASD v km 0,200 

V rámci výstavby nové komunikace I/14 bude umístěn v km 0,200 SO 101, k.ú. Lipovka u Rychnova 

nad Kněžnou, automatický sčítač dopravy ASD. Pro jeho napájení bude zřízena přípojka NN. 

Jako připojovací místo k Distribuční síti NN určil správce budoucí přípojkovou skříň SS100 na hranici parcel 

p.p.č. 3496/6 a 1015/10 v k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, při silnici I/14. Jedná se o pilíř přípojkové 
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skříně SS100, který bude realizován ČEZem na základě smlouvy SOBS01_4121764712. Tato přípojková skříň 

bude připojena vedením AYKY 4x50 mm2 z dozbrojené přípojkové skříně P30. 

V pojistkové skříni SS100 budou svorky pojistkových spodků na hranici vlastnictví ČEZ/ŘSD ČR. 

Z pojistkové skříně SS100 bude vyvedeno kabelové vedení CYKY 4x10 mm2 do elektroměrového pilíře ER. 

Elektroměrový pilíř provedení kompaktní pilíř s hlavním jističem o jmenovité hodnotě 10 A, bude umístěn 

v blízkosti rozvaděče ASD, bude uzemněn zemnícím páskem uloženým ve výkopu trasy přípojky NN. 

Trasa kabelového vedení NN bude směřovat od pojistkové skříně SS 100 v souběhu s vedením VO 

(SO 431) ve volném terénu mezi silnicí a stezkou k elektroměrovému pilíři ER. Z pilíře ER bude vyvedeno 

v délce trasy cca 5 m kabelové vedení CYKY 3x2,5 mm2 v chráničce DN 50 ke sčítači ASD. 

Kabelové vedení NN bude v celé délce trasy v chráničce DN 50, uloženo dle bodu 4.3. Do chráničkového 

přechodu bude přiložena rezervní chránička. Chráničky budou utěsněny proti vnikání vody a nečistot. Konce 

chrániček budou označeny markery. V celé délce trasy bude položena červená výstražná folie. 

V rámci tohoto objektu bude instalována kabelová trasa v celkové délce trasy cca 35 m, 1 ks elektroměrový 

kompaktní pilíř ER112/NKP7P-C, kabelové vedení v chráničce DN 50 s 10% rezervou – CYKY 4x10 mm2 

délky 45 m, kabelové vedení CYKY 3x2,5 mm2 délky 6 m. 

V rámci přípravy bude správcem – ČEZ Distribuce a.s. provedena odpovídající úprava rozvodu DS NN dle 

smlouvy SOBS01_4121764712 a v koordinaci s připravovanou stavbou č. IE-12-2007721. Před zahájením 

vlastní stavby bude inženýringem stavby ověřena příprava ze strany správce a potvrzení smlouvy o novém 

odběrném místě. 

Tento objekt lze částečně realizovat souběžně s prováděním objektu SO 431 (uložení kabelu NN 

do společného výkopu) a v koordinaci se stavbou ČEZ IE-12-2007721. 

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Veškeré práce spojené s inženýrskými 

sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce 

budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 2000-4-41 ed.3, 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a požadavků ŘSD ČR – PPK-KAB, PPK-ITS Podle těchto 

a souvisejících norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních 

předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. Před uvedením 

elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby silnice I/14 a dle 

skutečného stavu DS nízkého napětí. Po dokončení bude zařízení převedeno do vlastnictví ŘSD ČR, 

pracoviště Hradec Králové. 
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SO 430.2 Přípojka NN pro ASD v km 2,200 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude umístěn v km 2,200 SO 101, k.ú. Rychnov nad Kněžnou, 

automatický sčítač dopravy (ASD). Pro jeho napájení bude zřízena přípojka NN. 

Jako připojovací místo k Distribuční síti NN určil správce přípojkovou skříň na okraji parcely p.p.č. 415/1 

k.ú. Rychnov nad Kněžnou, část Dubno. Jedná se o pilíř přípojkové skříně SR 402 pro čp. 59 a čp. 60, 

umístěný v oplocení, při vjezdu k čp. 59.  Tato přípojková skříň je připojena vedením AYKY 3x120+70 mm2 

z rozvaděče R391 v zahrádkářské kolonii. 

Pojistková skříň SR 402 bude správcem doplněna o sadu pojistek, kde svorky pojistkových spodků budou 

hranice vlastnictví ČEZ/ŘSD ČR. Z pojistkové skříně SR 402 bude vyvedeno kabelové vedení CYKY 

4x10 mm2 do elektroměrového pilíře ER. Elektroměrový pilíř provedení kompaktní pilíř s hlavním jističem 

o jmenovité hodnotě 10A, bude umístěn při nové komunikaci (SO 122), bude uzemněn zemnícím páskem 

uloženým ve výkopu trasy přípojky NN. 

Trasa kabelového vedení NN bude směřovat od pojistkové skříně SR 402 v chráničkovém přechodu DN110 

přes komunikaci a podél této komunikace ve volném terénu (p.č. 5015) k místu souběhu s trasou přeložky 

sdělovacího vedení (SO 461). Dále bude v souběhu s trasou přeložky SO 461 směřovat k elektroměrovému 

pilíři ER. Z pilíře ER bude vyvedeno v délce trasy cca 5 m kabelové vedení CYKY 3x2,5 mm2 v chráničce 

DN50 ke sčítači ASD (SO 496). 

Kabelové vedení NN bude v celé délce trasy v chráničce DN50, uloženo dle bodu 4.3. Do chráničkového 

přechodu bude přiložena rezervní chránička. Chráničky budou utěsněny proti vnikání vody a nečistot. Konce 

chrániček budou označeny markery. V celé délce trasy bude položena červená výstražná folie. 

V rámci tohoto objektu bude instalována kabelová trasa v celkové délce cca 190 m, 1 ks elektroměrový 

kompaktní pilíř ER112/NKP7P-C, kabelové vedení v chráničce DN50 s desetiprocentní rezervou – CYKY 4x10 

mm2 délky 210 m, kabelové vedení CYKY 3x2,5 mm2 délky 6 m. 

V rámci přípravy bude správcem v přípojkové skříni SR 402 provedeno odpovídající dozbrojení. 

Před zahájením vlastní stavby bude inženýringem stavby ověřena příprava ze strany správce 

a potvrzení smlouvy o novém odběrném místě. 

Tento objekt lze částečně realizovat souběžně s prováděním objektu SO 461 (uložení kabelu NN 

do společného výkopu) před zahájením stavby, a následně instalovat elektroměrový pilíř po dokončení 

zemních prací tělesa SO 101. 

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Veškeré práce spojené s inženýrskými 

sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce 

budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. Při montážních pracích je nutno dodržet 

všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 2000-4-41 ed.3, 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a požadavků ŘSD ČR – PPK-KAB, PPK-ITS Podle těchto 
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a souvisejících norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních 

předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. Před uvedením 

elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby silnice I/14. 

Po dokončení bude zařízení převedeno do vlastnictví ŘSD ČR, pracoviště Hradec Králové. 

 

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení stezky v ZÚ 

Hlavní uživatel       chodci, cyklisté 

Typická rychlost hlavního uživatele     ≥ 5 a ≤30 km/h 

Třída osvětlení      P4 – stezka 

Požadované parametry osvětlení pro danou třídu: 

Průměrná osvětlenost E     ≥ 5 a ≤7,5 lx 

Minimální osvětlenost (Emin)     ≥ 1 lx 

 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčen rozvod VO stávající cyklostezky, která je umístěna 

po levé straně stávající silnice I/14 ve směru staničení. V době zpracování této PD je VO vázáno na podmínky 

dotací. Zpracovatelem PD osvětlení cyklostezky je fa. Energomontáže Votroubek s.r.o.. 

Z důvodu výstavby nové OK (SO 112), nové větve MÚK (SO 110 – větev 1b), šířkové úpravy nové silnice 

I/14 (SO 101) a stranového posunu stezky bude její trasa včetně VO přeložena. Délka překládaného úseku 

VO je v rozsahu od osv. bodu S38/5 po osv. bod S31/29, tj. v délce cca 890 m. 

Stávající rozvody VO stezky jsou napájeny ze dvou směrů. Od centra města jsou napájeny z rozvaděče 

RVO při TS RK 0753 Posádka v ulici Jiráskova. Z tohoto RVO jsou napájeny dotčené osvětlovací body S31/30-

S31/36, označená dle původní PD jako větev A. Navazující dotčené osv. body S38/21-S38/5 jsou napájeny 

od PZ, z RVO při rozpojovací skříni R17 před oplocením fy. Somoldes Plasticos – označená dle PD jako větev 

B. Mezi oběma větvemi je záložní kabelové vedení. Napájecí kabely jsou, dle projektové PD, v provedení 

CYKY-J 5x10 mm2. 

Před zahájením vlastní stavby budou dotčené osvětlovací body – stožáry, svítidla – demontovány a uloženy 

zhotovitelem stavby. Uloženy budou do doby, kdy bude možná opětovná instalace. Rovněž bude v průběhu 

stavby demontován/zrušen napájecí kabel a zemnící pásek v odpovídajícím rozsahu. 

Správce VO – město RnK – požaduje použít mezoptická svítidla LED typu Nicole, dodavatel fa. Datmolux 

a.s., Brno. Tato firma zpracovala světelně technický návrh a výpočet pro osvětlení stezky, výpočet je uložen 

v archivu projektanta. V části trasy stezky je osvětlení zajištěno silničními svítidly osvětlující komunikaci větve 

1b mimoúrovňové křižovatky. 
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V úseku před novou OK budou stávající osvětlovací body (dále OB) S31/30-S31/32 přeloženy s ohledem 

na terénní úpravy (příkop), případně bude provedena jen terénní úprava a OB zachovány. Nové OB budou 

umístěny podél stezky vpravo ve směru staničení. Umístění OB bude provedeno s ohledem na ochranná 

pásma vrchních vedení VN, VVN. Od OB S31/32 bude trasa VO vedena ve volném terénem k místu křížení 

ramene nové OK, dále volným terénem podél stezky k dalšímu křížení komunikace do PZ. Trasa VO bude 

dále vedena podél stezky a ukončena ve stávajícím OB S38/5. 

Kabelové vedení CYKY-J 5x10 mm2 bude uloženo dle bodu 4.3. V chráničkových přechodech bude 

přiložena rezervní chránička, chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Konce 

chrániček budou označeny markery. 

Kabelové vedení VO bude v celé délce trasy uloženo v chráničce DN50. Proti mechanickému poškození 

bude v celé délce trasy položena výstražná folie, v trase vedené v krajnici plastové desky. 

Počet a provedení osvětlovacích bodů je dán světelně technickým výpočtem. Předpokládá se počet (13 ks) 

a rozteč OB (cca 35-40 m) shodný s původním provedením. Montážní výška svítidel 6 m. Sloupy budou 

umístěny v zeleném pásu, minimálně 0,5 m od hrany vozovky stezky. Stožáry budou vybaveny stožárovou 

rozvodnicí s příslušným počtem jištěných okruhů. Ze stožárových rozvodnic budou jednotlivá svítidla připojena 

kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 uloženým ve stožáru. 

 Pro uzemnění stožárů bude v celé délce trasy uloženo zemnící vedení – pásek FeZn 30x4. Zemnič bude 

uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo vedle 

kabelu. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní strany) cca 0,3 m nad upravený terén 

šroubovým spojem M8 připojen na stožár (pokud výrobce stožárů nestanoví jinak). 

V době zpracování této PD město Rychnov nad Kněžnou dokončovalo realizaci úpravy VO v prostoru 

Lipovky se zřízením nového zapínacího místa RVO38 a obnovu rozvaděče RVO31 při trafostanici TS Kasárna. 

Veřejné osvětlení cyklostezky Rychnov n. Kn. - Litohrady z 04/2017, Energomontáže Votroubek s.r.o.. 

V dalším stupni PD bude zjištěn skutečný stav rozvodů VO a zapracovány případné změny v objektech 

SO 431, SO 432. 

V rámci tohoto objektu bude opětovně instalováno celkem 13 ks osvětlovacích bodů členěných dle původní 

větve A a větve B. Délka trasy nových rozvodů VO cca 800 m, délka kabelového vedení CYKY-J 5x 10 mm2 

včetně 10% rezervy cca 940 m. Před zahájením stavby bude demontováno 20 ks OB, v průběhu stavby 

odpovídající kabelové vedení a zemnící pásek. 

Oproti původnímu instalovanému výkonu dojde ke snížení o cca 0,13 kW. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ED.3, ČSN 33 2000-5-52 ED.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ED.3. Podle těchto a souvisejících norem 

budou provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena 

výchozí revize. 
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Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky správce. Po dokončení budou rozvody VO převedeny do vlastnictví a správy města 

Rychnov nad Kněžnou. 

 

SO 432 Veřejné osvětlení OK Lipovka 

Hlavní uživatel       motorová doprava 

Typická rychlost hlavního uživatele     70-100 km/h – komunikace 

Typická rychlost hlavního uživatele     40-70 km/h – OK, MÚK 

Třída osvětlení      M5 – ramena OK, MÚK 

        C4 – okružní křižovatka 

Požadované parametry osvětlení pro danou třídu: 

Průměrná osvětlenost povrchu komunikace (L)  ≥ 0,5 cd/m2 – pro M5 

Průměrná udržovaná horizontální osvětlenost (E)  ≥ 110 Lx – pro C4 

Celková rovnoměrnost osvětlení (UO)   ≥ 0,40 

  

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 je navržena okružní křižovatka se středem v trase stávající silnice 

I/14, do níž jsou zaústěny větve mimoúrovňové křižovatky (SO 110). V rámci OK je řešeno křížení se stezkou 

(SO 134). 

Správce VO – město RnK požaduje použít mezoptická svítidla LED typu Nicole, dodavatel fa Datmolux 

a.s., Brno. Tato firma zpracovala světelně technický návrh a výpočet, výpočet je uložen v archívu projektanta. 

Při návrhu osvětlení okružní křižovatky a jejich ramen byly zohledněny závěry posouzení č. OK 1-14/2020 

„Ověření noční viditelnosti v prostoru okolí a na komunikaci I/14 s budoucí okružní křižovatkou“, zpracovatel 

Jiří Tesař, Art metal. Dále byly zohledněny požadavky ČSN P36 0455, ČSN EN 13201-2 a TKP 15 ministerstva 

dopravy. 

Nové osvětlení okružní křižovatky a jejích ramen bude napojeno ze stávajícího osvětlovacího bodu S31/9 

v prostoru křižovatky ul. Na Spravedlnosti a Jiráskova, který je napájen z rozvaděče RVO 31 při TS Kasárna. 

Současně bude napájeno z nově instalovaného rozvaděče RVO 38 při silnici I/14 v PZ Lipovka. Pro možnost 

připojení budou provedeny úpravy, případně přezbrojení v uvedených RVO. 

V prostoru vlastní okružní křižovatky bude po jejím obvodu instalováno 7 ks LED svítidla Nicole 730 75 W 

na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 10 m a 1 ks dvojité LED svítidlo shodných 

parametrů. V místě napojení budoucí větve budou instalovány 2 ks přechodových svítidel LED Siteco 

Steetlight 20 midi 140 W na osvětlovacím stožáru s vodorovným výložníkem, montážní výška svítidla 6 m. 

Nasvětlení jednotlivých větví okružní křižovatky: 

1. Stávající silnice I/14 v rozsahu ul. Na Spravedlnosti – okružní křižovatka SO 112 

7 ks svítidlo LED Nicole 730 75 W na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 8 m. 
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2. Budoucí větev ze stavby PZ Lipovka – PZ Solnice 

1 ks svítidlo LED Nicole 730 75 W na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 10 m. 

Na hranici staveb založena chránička pro budoucí napojení. 

3. SO 110 – větev 1a + 1b + odbočka do PZ Lipovka 

5 ks svítidlo LED Nicole 730 75 W na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 8 m, 

1 ks svítidlo LED Nicole 730 90 W na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 11 m, 

9 ks dvojitých svítidel LED Nicole 730 75 W + 90 W na osvětlovacím stožáru s dvojitým výložníkem 

180o, montážní výška svítidla 11 m. 

4. SO 110 – větev 2 

3 ks svítidlo LED Nicole 730 75 W na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 8 m. 

5. SO 110 – větev 3 

3 ks svítidlo LED Nicole 730 75 W na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 8 m. 

6. SO 110 – větev 4 

4 ks svítidlo LED Nicole 730 75 W na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 8 m. 

7. Rekonstruovaná silnice I/14 v rozsahu ZÚ – odbočka do PZ Lipovka 

8 ks svítidlo LED Nicole 730 75 W na osvětlovacím stožáru s výložníkem, montážní výška svítidla 8 m. 

 

V rámci tohoto objektu bude instalováno zařízení VO o instalovaném výkonu 4,985 kW. 

Kabelové vedení CYKY-J 5x10 mm2 bude uloženo dle bodu 4.3. V chráničkových přechodech bude 

přiložena rezervní chránička, chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Konce 

chrániček budou označeny markery. 

Kabelové vedení VO bude v celé délce trasy uloženo v chráničce DN 50. Proti mechanickému poškození 

bude v celé délce trasy položena výstražná folie, v trase vedené v krajnici plastové desky. 

Sloupy budou umístěny v zeleném pásu, minimálně 0,5 m od okraje zpevněného povrchu stezky. Stožáry 

budou vybaveny stožárovou rozvodnicí s příslušným počtem jištěných okruhů. Ze stožárových rozvodnic 

budou jednotlivá svítidla připojena kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 uloženým ve stožáru. Stožáry budou ukotveny 

v betonovém základu o velikosti doporučeným výrobcem stožáru/správcem VO. 

Pro uzemnění stožárů bude v celé délce trasy uloženo zemnící vedení – pásek FeZn 30x4. Zemnič bude 

uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo vedle 

kabelu. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní strany) cca 0,3 m nad upravený terén 

šroubovým spojem M8 připojen na stožár (pokud výrobce stožárů nestanoví jinak). 

V době zpracování této PD město Rychnov nad Kněžnou dokončovalo realizaci úpravy VO v prostoru 

Lipovky se zřízením nového zapínacího místa RVO38 a obnovu rozvaděče RVO31 při trafostanici TS Kasárna. 

Veřejné osvětlení cyklostezky Rychnov n. Kn. - Litohrady z 04/2017, Energomontáže Votroubek s.r.o.. 
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V dalším stupni PD bude zjištěn skutečný stav rozvodů VO a zapracovány případné změny v objektech 

SO 431, SO 432. 

V rámci tohoto objektu bude instalováno celkem 52 ks nových osvětlovacích bodů v provedení dle 

světelnětechnického výpočtu. Délka trasy nových rozvodů VO cca 1 800 m, délka kabelového vedení CYKY-

J 5x10 mm2, včetně 10% rezervy cca 2 260 m. V rámci tohoto objektu nebude prováděna demontáž zařízení 

VO. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ED.3, ČSN 33 2000-5-52 ED.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ED.3. Podle těchto a souvisejících norem 

budou provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena 

výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby s a budou 

respektovány podmínky správce. Po dokončení budou rozvody VO předány na ZKO Rychnov nad Kněžnou. 

 

SO 433 Přeložka osvětlení kynologického areálu 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčen rozvod areálového osvětlení v prostoru Základní 

kynologická organizace. Areálové osvětlení je tvořeno 3 ks osvětlovacích bodů (dále OB) po obvodu areálu, 

napájených z objektu budovy ZKO. 

Výstavbou nové komunikace I/14 budou dotčeny dva vzdálenější OB, které budou bez náhrady 

zdemontovány. Jejich napájecí kabely budou uvedeny do beznapěťového stavu – odpojeny v místě zdroje 

NN, zaslepeny a v odpovídající délce cca 45 m zrušeny. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ED.3, ČSN 33 2000-5-52 ED.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ED.3. Podle těchto a souvisejících norem 

budou provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena 

výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby s a budou 

respektovány podmínky správce. Po dokončení budou rozvody VO předány na ZKO Rychnov nad Kněžnou. 

 

SO 434 Úprava VO v km 1,180 

Hlavní uživatel       motorová doprava, cyklisté, chodci 

Typická rychlost hlavního uživatele     40-70 km/h 

Třída osvětlení      ME6 

Požadované parametry osvětlení pro danou třídu: 

Průměrná osvětlenost povrchu komunikace (L)  ≥ 0,5 cd/m2 
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Celková rovnoměrnost osvětlení (UO)   ≥ 0,35 

Správce zařízení: Město Rychnov nad Kněžnou 

 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčen rozvod VO stávající ul. Jiráskova v místě budoucího 

mimoúrovňového křížení se silnicí III/3214. Rozvod je napájen z RVO 12 u RK 0753 Posádka v ulici Jiráskova 

a ukončen před garážemi na osvětlovacím bodu S12/67 (dále OB). VO bude dotčeno výstavbou mostu SO 203 

na nové trase I/14. Součástí výstavby bude také nový chodník, který zasáhne do trasy stávajícího rozvodu 

VO. 

Stávající osvětlovací body jsou v provedení silniční s výbojkovými svítidly na výložníku. Dotčeny budou 

osvětlovací body označené S12/65 a S12/66. Provoz dotčených OB bude zachován dle postupu stavby. 

Pro uvolnění prostoru pro výstavbu mostu bude rozvod v rozsahu OB S12/64 – S12/67 zrušen. Kabel v OB 

S12/64 bude odpojen a ve směru k OB S12/6, vč. dotčených OB, zdemontován. Kabel od OB S12/67 bude 

obnažen, zaslepen a na hranici stavby uložen v zemi pro pozdější připojení. Zdemontované zařízení bude 

zhotovitelem stavby uskladněno.  Dle postupu stavby budou OB S12/65 a S12/66 opětovně instalovány, mezi 

OB S12/64 a S12/65 bude instalováno nové kabelové vedení CYKY-J 5x10 mm2. 

Osvětlovací body budou instalovány do chodníku, v místě sadového obrubníku, kabelové vedení bude 

uloženo v chodníku, ve směru k S12/64 ve volném terénu. 

Kabelové vedení CYKY-J 5x10 mm2 bude uloženo dle bodu 4.3. 

Základ sloupů bude pouzdrový (průměr pouzdra 250 mm) s rozměry betonového základu dle doporučení 

výrobce stožárů. Z důvodu možnosti oslnění řidičů na nové silnici I/14 bude prověřena max. montážní výška 

svítidel OB S12/65-66. 

Pro uzemnění stožárů bude v celé délce trasy přeložky uloženo zemnící vedení – pásek FeZn 30x4. Zemnič 

bude uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo 

vedle kabelu. Zemnič bude napojen na stávající zemnič a z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní 

strany) cca 0,3 m nad upravený terén šroubovým spojem M8 připojen na stožár (pokud výrobce stožárů 

nestanoví jinak). 

V rámci tohoto objektu budou přeloženy 2ks OB a instalováno kabelové vedení v délce trasy 37 m, stranově 

přeloženo v délce trasy cca 20 m, délka kabelového vedení CYKY-J 5x 10 mm2, včetně 10% rezervy cca 45 m. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ED.3, ČSN 33 2000-5-52 ED.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ED.3. Podle těchto a souvisejících norem 

budou provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena 

výchozí revize. 
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Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky správce. Po dokončení budou rozvody VO převedeny do vlastnictví a správy města 

Rychnov nad Kněžnou. 

 

SO 435 Veřejné osvětlení ulice Pod Budínem 

Hlavní uživatel       motorová doprava, cyklisté, chodci 

Typická rychlost hlavního uživatele     40-70 km/h 

Třída osvětlení      ME6 

Požadované parametry osvětlení pro danou třídu: 

Průměrná osvětlenost povrchu komunikace (L)  ≥ 0,5 cd/m2 

Celková rovnoměrnost osvětlení (UO)   ≥ 0,35 

Správce zařízení: Město Rychnov nad Kněžnou 

 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude zřízeno nové VO a dotčen rozvod VO stávající v ulici 

Pod Budínem v místě budoucího sjezdu a napojení nové trasy I/14 na ul. Pod Budínem. Stávající rozvod VO 

v ul. Pod Budínem je napájen z RVO 19 Zbuzany v ulici Ekologická. V místě osvětlovacího bodu (dále OB) 

S19/24 se trasa dělí do ulice Pod Budínem a do ulice Na Jamách. VO bude dotčeno úpravou křižovatky ulic 

Pod Budínem x Ekologická x Na Jamách a výstavbou nového chodníku v ul. Pod Budínem. 

Stávající osvětlovací body jsou v provedení silniční s výbojkovými svítidly na výložníku. Dotčeny budou 

osvětlovací body OB S19/25 a S19/31 - S19/38. Na OB S19/31 je umístěno zařízení bezdrátového rozhlasu. 

Správce VO – město RnK – požaduje použít mezoptická svítidla LED typu Nicole, dodavatel 

fa. Datmolux a.s., Brno. Tato firma zpracovala světelně technický návrh a výpočet. Výpočet je uložen v archivu 

projektanta. P5i návrhu osvětlení byly zohledněny požadavky ČSN P36 0455, ČSN EN 13201-2 a TKP 15 

ministerstva dopravy. 

V prostoru ul. Pod Budínem bude instalováno 17 ks LED svítidla Nicole 730 75W na osvětlovacím stožáru 

s výložníkem, montážní výška svítidla 8 m. Dále budou instalovány 4 ks přechodových svítidel LED Siteco 

Streetlight 20 midi 140 W na osvětlovacím stožáru s vodorovným výložníkem, montážní výška svítidla 6 m. 

Pro zachování provozu VO v ul. Na Jamách bude nejprve přeloženo kabelové vedení mezi OB S19/24 

a S19/26. Stávající OB S19/25 bude zdemontován, z OB S19/24 bude nová trasa vedena přes 

ul. Pod Budínem k nové rozpojovací/pojistkové skříni. Z té budou napájeny větve v ul. Na Jamách, v novém 

prodloužení ul. Pod Budínem a přechodová svítidla. 

V nové části ul. Pod Budínem bude trasa VO vedena ve volném terénu, za chodníkem až za odbočku 

k Motokárám. Od posledního nového OB po nový most přes Kněžnou (SO 206) bude založena chránička 

DN50 pro VO budované v další etapě obchvatu. Stožáry budou umístěny ve volném terénu za chodníkovým 

obrubníkem. 
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V prostoru upravované křižovatky budou zřízeny dva přechody pro pěší, které budou osvětleny. 

Přechodová svítidla přechodu pro pěší v ul. Na Jamách budou umístěny s ohledem na stísněné prostory 

dle světelnotechnického výpočtu. Druhý přechod v ul. Pod Budínem bude nasvícen přechodovými svítidly 

umístěnými v zeleném pruhu při přechodu. Stávající rozvod v ul. Pod Budínem napájí také VO v ulici 

Štemberkova. Pro zachování provozu bude nejprve instalováno nové VO, přepojeno a následně 

zdemontováno dotčené VO. 

Kabelové vedení CYKY-J 5x10 mm2 bude uloženo dle bodu 4.3. V chráničkových přechodech bude 

přiložena rezervní chránička, chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Konce 

chrániček budou označeny markery. 

Kabelové vedení VO bude v celé délce trasy uloženy v chráničce DN50. Proti mechanickému poškození 

bude v celé délce trasy položena výstražná folie, v trase vedené v krajnici plastové desky. 

Sloupy budou umístěny v zeleném pásu, minimálně 0,5 m od obrubníku chodníku, v místě se silničním 

svodidlem 1,3 m za svodidlem. Stožáry budou vybaveny stožárovou rozvodnicí s příslušným počtem jištěných 

okruhů. Ze stožárových rozvodnic budou jednotlivá svítidla připojena kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 uloženým 

ve stožáru. Stožáry budou ukotveny v betonovém základu o velikosti doporučeným výrobcem 

stožáru/správcem VO. 

Pro uzemnění stožárů bude v celé délce trasy uloženo zemnící vedení – pásek FeZn 30x4. Zemnič bude 

uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo vedle 

kabelu. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní strany) cca 0,3 m nad upravený terén 

šroubovým spojem M8 připojen na stožár (pokud výrobce stožárů nestanoví jinak). 

V rámci tohoto objektu bude instalováno celkem 17 ks nových osvětlovacích bodů, 4 ks přechodových OB.   

Délka trasy nových rozvodů VO cca 660 m, délka kabelového vedení CYKY-J 5x 10 mm2, včetně 10% rezervy 

cca 800 m. Před zahájením stavby bude demontováno 8 ks OB, v průběhu stavby odpovídající kabelové 

vedení a zemnící pásek. 

V rámci tohoto objektu dojde k navýšení instalovaném výkonu o 1,13 kW. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ED.3, ČSN 33 2000-5-52 ED.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ED.3 a TKP 15, TKP 18. Podle těchto 

a souvisejících norem budou provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, 

musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky správce. Po dokončení budou rozvody VO převedeny do vlastnictví a správy města 

Rychnov nad Kněžnou 
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SO 450 Přeložka kabelového vedení PTS v ZÚ 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčen rozvod Telco Pro Services, a.s., který je umístěn 

po levé straně stávající silnice I/14 ve směru staničení. Trasa PTS několikrát kříží stávající souběžnou stezku 

a v části trasy je v souběhu se sdělovacím vedením města Rychnov nK. Jedná se o metalický dálkový kabel, 

dle informací správce se jedná o typ DCKQYPY 27 DM 0,9. 

Z důvodu výstavby nové OK (SO 112), větve mimoúrovňové křižovatky (SO 110), šířkové úpravy nové 

silnice I/14 (SO 101) a stranového posunu stezky (SO 134) bude vedení TPS přeloženo do nové trasy. 

Pro uvolnění prostoru je nutno přeložku realizovat v předstihu a v koordinaci s objektem SO 460. Trasa 

přeložky bude vedena od místa napojení v kabelové spojce (cca km 0,120), přes stávající stezku, a za hranou 

nového svahu volným terénem k obslužné komunikaci do průmyslové zóny (SO 120). Po křížení komunikace 

bude trasa směřovat volným terénem, za novým odvodňovacím příkopem k nové okružní křižovatce (SO 112). 

Zde bude trasa vedena s ohledem na retenční nádrž a rameno OK související stavby – Komunikace III. třídy 

PZ Solnice-PZ Lipovka, vč. napojení ŽST Lipovka. Za okružní křižovatkou bude trasa přeložky vedena volným 

terénem a ukončena v místě napojení překládané stezky. 

Správce neposkytl údaje o poloze stávajících kabelových spojek. Stávající kabelové vedení bude 

přerušeno tak v nejbližší kabelové spojce, pro přeložku bude použit dálkový kabel shodný se stávajícím, 

případně po odsouhlasení správcem odpovídající náhrada. S ohledem na délku přeložky budou použity 

technologické spojky dle výrobní délky dálkového kabelu. 

Kabelové vedení bude uloženo dle bodu 4.3. V chráničkových přechodech bude přiložena rezervní 

chránička DN110 shodné délky, chráničky budou utěsněny. Místa spojek a konce chrániček budou označeny 

markery, v celé délce trasy bude položena výstražná folie. 

Součástí objektu budou kontrolní měření dle požadavku správce – zkrácené měření metalického kabelu 

před zahájením prací a po dokončení přeložky závěrečné měření metalického kabelu. Objekt bude 

koordinován s přeložkou SO 460 (společná trasa). 

 Délka trasy přeložky TPS je cca 870 m, při výrobní délce 230 m budou použity 4 ks dálkového kabelu 

DCKQYPY 27DM 0,9 s dostatečnou délkovou rezervou, kabelová spojka 5 ks, 2 ks chráničkový přechod 2x 

DN 110 v celkové délce 40 m, chráničkový přechod 2x DN 125 délky 30 m. Délka rušené trasy je cca 771 m. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 4050, ČSN 73 

 6005, ČSN 73 6006 a interních předpisů TPS a.s. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace 

s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. Skutečné zaměření 

kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení 

podzemních inženýrských sítí. 
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Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby silnice I/14 

a budou respektovány podmínky TPS a.s.. 

 

SO 451 Přeložka CETIN, neprovozované vedení v ZÚ 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčena Síť elektronických komunikací (dále SEK) ve správě 

Cetin a.s. Jedná se pravděpodobně o dálkový kabel (správce již toto vedení neeviduje), který je dle vyjádření 

správce mimo provoz a je situován po pravé straně stávající silnice I/14 ve směru staničení. 

Jelikož je uvedené vedení mimo provoz a správce nepožaduje jeho náhradu, bude dotčené vedení zrušeno 

bez náhrady. 

 V rámci tohoto objektu bude stávající vedení na třech místech obnaženo, přerušeno a zaslepeno. Budou 

provedeny tři kopané sondy rozměru cca 1x1x1 m. Jedná se o místa na hranicích stavby – cca v km 0,150, 

km 0,320 při provizorní komunikaci a na KÚ. 

 Zaslepení bude provedeno dle typu a počtu rušených kabelů, zaslepené konce budou označeny markery, 

dotčená část vedení SEK bude zrušena v průběhu stavby zhotovitelem. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s CETIN, a.s., jejíž 

součástí budou podmínky, technické řešení a také odhadované investiční náklady. 

Tento objekt lze realizovat v předstihu před vlastní stavbou. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 4050, ČSN 73 

6005, ČSN 73 6006 a interních předpisů TPP 2001, TPP 2002. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace 

s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. Skutečné zaměření 

kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení 

podzemních inženýrských sítí. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby silnice I/14 

a budou respektovány podmínky CETIN a.s.. Vedení je ve správě CETIN a.s., pracoviště Hradec Králové. 

 

SO 460 Přeložka HDPE města Rychnov nad Kněžnou v ZÚ 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčen rozvod sdělovacího vedení ve správě města Rychnov 

nad Kněžnou. Jedná se o vedení optotrubek umístěných po levé straně stávající silnice I/14 ve směru 

staničení. Dvě prázdné optotrubky HDPE 40 jsou vedeny jako přílož v trase VO stezky směřující od města 

do PZ Lipovka, v části trasy také v souběhu se stávajícím sdělovacím vedení TPS. 

Z důvodu výstavby nové OK (SO 112), větve mimoúrovňové křižovatky (SO 110), šířkové úpravy nové 

silnice I/14 (SO 101) a stranového posunu stezky (SO 134) bude sdělovací vedení přeloženo do nové trasy. 
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Pro uvolnění prostoru je nutno přeložku realizovat v předstihu a v koordinaci s objektem SO 450. Trasa 

přeložky bude vedena od místa napojení ve spojce optotrubky (cca v km 0,120), přes stávající stezku, 

a za hranou nového svahu volným terénem k obslužné komunikaci do průmyslové zóny (SO 120). Po křížení 

komunikace bude trasa směřovat volným terénem, za novým odvodňovacím příkopem k nové okružní 

křižovatce (SO 112). Zde bude trasa vedena s ohledem na retenční nádrž a rameno OK související stavby – 

Komunikace III. třídy PZ Solnice-PZ Lipovka, vč. napojení ŽST Lipovka. Za okružní křižovatkou bude trasa 

přeložky vedena volným terénem a ukončena v místě napojení překládané stezky.  

Optotrubky budou uloženy dle bodu 4.3. V chráničkových přechodech bude přiložena rezervní chránička 

DN110 shodné délky, chráničky budou utěsněny. Místa spojek a konce chrániček budou označeny markery, 

v celé délce trasy bude položena výstražná folie. 

Součástí objektu budou kontrolní měření dle požadavku správce – tlaková zkouška před zahájením prací 

a po dokončení tlaková a kalibrační zkouška. Objekt bude koordinován s přeložkou SO 450 (společná trasa). 

Dálka trasy přeložky je cca 863 m, délka optotrubek HDPE 40 s 10% rezervou cca 2x 950 m, spojka 

optotrubek 4 ks, chráničkový přechod 2x DN110 v celkové délce 40 m, chráničkový přechod 2x DN 125 délky 

30 m. Délka rušené trasy je cca 774 m. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 4050, ČSN 73 

6005, ČSN 73 6006 a interních předpisů správce. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace 

s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. Skutečné zaměření 

kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení 

podzemních inženýrských sítí. 

 

SO 461 Přeložka CETIN v km 2,130 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčena Síť elektronických komunikací (dále SEK) ve správě 

Cetin a.s. V místě křížení nové komunikace I/14 a stávající silnice III/3211 bude stavbou mostu (SO 204) 

dotčeno vedení SEK. Dle vyjádření správce se jedná o metalický kabel TCEPKPFLEZE 25XN0,4 a dvě 

optotrubky HDPE 40, v době zpracování PD prázdné. V dotčeném prostoru uvedené vedení směřuje od města 

po levé straně silnice III/3211 ve směru na Lokot. 

Pro uvolnění prostoru v lokalitě Dubno pro výstavbu mostu SO 204 bude dotčené vedení přeloženo do nové 

trasy v předstihu před zahájením stavby. Přeložka vedení SEK bude v části trasy koordinována s objektem 

SO 430. 

Trasa přeložky bude vedena od místa napojení volným terénem k místu křížení nové silnice I/14 dále 

ve volném terénu podél pravého příkopu silnice I/14 a hrany svahu upravované silnice III/3211 k místu 

napojení na stávající vedení. 
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Křížení nové silnice I/14 je zvoleno do místa minimálních terénních úprav. 

Pro přeložku kabelového vedení bude použit kabel TCEPKPFEZE 25XN0,4, kabelové smršťovací spojky 

pro pancéřové kabely dle materiálové základny správce. Pro přeložku optického vedení optotrubky HDPE 40 

shodného barevného provedení a rozebíratelné spojky optotrubek. 

  

Kabel a optotrubky budou uloženy dle bodu 4.3. V chráničkových přechodech bude přiložena rezervní 

chránička DN110 shodné délky, chráničky budou utěsněny. Místa spojek a konce chrániček budou označeny 

markery, v celé délce trasy bude položena výstražná folie. Dotčená část vedení SEK bude zrušena v průběhu 

stavby zhotovitelem. 

Součástí objektu budou kontrolní měření. V případě, že správce neposkytne poslední kontrolní měření 

zhotoviteli stavby, budou provedena před zahájením stavby zkrácená měření metalického kabelu a optotrubek. 

Po dokončení přeložky pak závěrečné měření metalického kabelu a tlaková, kalibrační zkouška optotrubek 

dle požadavku správce. Objekt bude koordinován s přeložkou SO 430 (z části společná trasa). 

Délka trasy přeložky je cca 330 m, délka kabelového vedení TCEPKPFEZE 25XN0,4 je 380 m s 10% 

rezervou a rezervou u kabelových spojek, optotrubka HDPE 40 2x 380 m, kabelová spojka smršťovací 2 ks, 

rozebíratelná spojka optotrubek 4 ks, chráničkový přechod 2x DN110 v délce 25 m. Délka rušené trasy je cca 

310 m. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s CETIN, a.s., jejíž 

součástí budou podmínky, technické řešení a také odhadované investiční náklady. 

Tento objekt lze realizovat v předstihu před vlastní stavbou obchvatu, koordinován bude se SO 430.2. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 4050, ČSN 73 

6005, ČSN 73 6006 a interních předpisů TPP 2001, TPP 2002. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace 

s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. Skutečné zaměření 

kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení 

podzemních inženýrských sítí. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby silnice I/14 

a budou respektovány podmínky CETIN a.s.. Vedení je ve správě CETIN a.s., pracoviště Hradec Králové. 

 

SO 462 Přeložka CETIN vrchní vedení v km 3,730 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčena Síť elektronických komunikací (dále SEK) ve správě 

Cetin a.s. V místě křížení nové komunikace I/14 a stávající silnice II/318 bude stavbou mostu (SO 205) dotčeno 

vedení SEK. Dle vyjádření správce se jedná o nadzemní metalický kabel TCEKFLES 3XN0,6 na patkovaných 
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dřevěných stožárech. V dotčeném prostoru uvedené vedení směřuje od města po pravé straně silnice II/318 

ve směru na Rychnovskou Lhotku. 

Pro uvolnění prostoru pro výstavbu mostu SO 205 bude dotčené vedení přeloženo do zemní trasy 

v rozsahu dvou stávajících polí, v předstihu před zahájením vlastní stavby mostu. 

Trasa přeložky bude vedena od podpěrného bodu před mostem volným terénem, k stávající silnici, krajnicí 

silnice do místa odbočení k druhému podpěrnému bodu. Pro přechod na zemní vedení bude na podpěrných 

bodech instalován rozvaděč s uzeměním a přepěťovou ochranou. 

Pro přeložku kabelového vedení bude použit kabel TCEPKPFE 3XN0,6, skříňový rozvaděč typu MRS, dle 

materiálové základny správce. 

Z důvodu následného průběhu stavby bude kabelové vedení v celé délce trasy přeložky uloženo 

do chráničky DN90. Kabelové vedení bude uloženo dle bodu 4.3., chránička bude utěsněna.  Lomová místa 

budou označeny markery, v celé délce trasy bude položena výstražná folie. Dotčená část nadzemního vedení 

í SEK bude zrušena. 

Součástí objektu budou kontrolní měření. V případě, že správce neposkytne poslední kontrolní měření 

zhotoviteli stavby, budou provedena před zahájením stavby zkrácená měření metalického kabelu. 

Po dokončení přeložky pak závěrečné měření metalického kabelu dle požadavku správce. 

Délka trasy přeložky je cca 140 m, délka kabelového vedení TCEKFLES 3XN0,6 je 160 m s 10% rezervou, 

délka optotrubky HDPE 40 150 m, rozvaděč MRS s příslušenstvím, 1 ks chránička DN 110 v délce trasy 140 m. 

Délka rušené trasy nadzemního vedení je cca 140 m, vč. 2 ks podpěrného bodu. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s CETIN, a.s., jejíž 

součástí budou podmínky, technické řešení a také odhadované investiční náklady. 

Tento objekt lze realizovat v předstihu před vlastní stavbou obchvatu. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 4050, ČSN 73 

6005, ČSN 73 6006 a interních předpisů TPP 2001, TPP 2002. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace 

s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. Skutečné zaměření 

kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení 

podzemních inženýrských sítí. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby silnice I/14 

a budou respektovány podmínky CETIN a.s.. Vedení je ve správě CETIN a.s., pracoviště Hradec Králové. 

 

SO 463 Ochránění CETIN v km 4,105 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčena Síť elektronických komunikací (dále SEK) ve správě 

Cetin a.s. V místě výstavby nové komunikace I/14 při objektu fy. Pujami (motokáry) bude dotčeno zemní vedení 
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SEK. Dle vyjádření správce se jedná o metalický kabel TCEPKPFLE 3XN0,4 vedený od města do objektu fy. 

Pujami. V dotčeném prostoru je uvedené vedení uloženo v pojezdové ploše a volném terénu. 

Pro uvolnění prostoru pro výstavbu nové komunikace I/14 (SO 102) bude dotčené vedení přeloženo 

stranově s ochráněním v místě budoucí silnice před zahájením stavby. 

Stávající vedení bude přeloženo v rozsahu cca 35 m do nové trasy. Trasa přeložky bude vedena kolmo 

přes novou komunikaci I/14, v chráničkovém přechodu DN 110. Trasa přeložky bude vedena s ohledem 

na budoucí stavbu v celé délce přeložky v chráničce – optotrubce HDPE 40. 

Kabelové vedení bude uloženo dle bodu 4.3. V chráničkových přechodech bude přiložena rezervní 

chránička DN110 shodné délky, chráničky budou utěsněny, budou ukončeny minimálně 0,5 m za silničními 

příkopy. Konce chrániček a kabelové spojky budou označeny markery, v celé délce trasy bude položena 

výstražná folie. 

Součástí objektu budou kontrolní měření. V případě, že správce neposkytne poslední kontrolní měření 

zhotoviteli stavby, budou provedena před zahájením stavby zkrácená měření metalického kabelu. 

Po dokončení přeložky pak závěrečné měření metalického kabelu dle požadavku správce. 

Délka trasy přeložky je cca 35 m, délka kabelového vedení TCEPKPFLE 3XN0,4 je 40 m s 10% rezervou, 

délka optotrubky HDPE 40 je 40 m, 2 ks kabelová spojka, chráničkový přechod 2x DN 110 v délce 18 m. Délka 

rušené trasy vedení je cca 34 m. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s CETIN, a.s., jejíž 

součástí budou podmínky, technické řešení a také odhadované investiční náklady. 

Tento objekt lze realizovat v předstihu před vlastní stavbou obchvatu. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 4050, ČSN 73 

6005, ČSN 73 6006 a interních předpisů TPP 2001, TPP 2002. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace 

s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. Skutečné zaměření 

kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení 

podzemních inženýrských sítí. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby silnice I/14 

a budou respektovány podmínky CETIN a.s.. Vedení je ve správě CETIN a.s., pracoviště Hradec Králové. 

 

SO 464 Přeložka CETIN v km 4,275 

V rámci výstavby nové trasy silnice I/14 bude dotčena Síť elektronických komunikací (dále SEK) ve správě 

Cetin a.s. V místě výstavby nové komunikace I/14 – v prostoru upravované křižovatky ulic Pod Budínem x 

Ekologická x Na Jamách. Jedná se o zemní vedení vedené z ul. Ekologické, které se ve dvou odbočných 

spojkách dělí a směřuje do ulic Pod Budínem a Na Jamách, dále o nadzemní vedení směřující ze sloupového 



I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat 
 
 
 

 

 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

63 / 87

rozvaděče do ulice Na Jamách. Dle vyjádření správce se jedná o metalické kabely TCEPKPFLEZE, 

TCEPKPFLE v rozsahu 3XN0,4-25XN0,4 (6 kabelů) a neidentifikované nadzemní vedení TCEKFLES. 

Uvedené kabely, vč. dělících spojek, budou přeloženy mimo upravovanou komunikaci. Kabelová dělící 

spojka včetně napájecího kabelu TCEPKPFLE 10XN0,4 a odchozích kabelů bude stranově přeložena blíže 

k objektu čp. 503 (Uniprint s.r.o.). Kabely vedené od ul. Ekologická budou obnaženy a stranově přeloženy 

v délce cca 10 m. Z této odbočné spojky bude nově vyveden kabel TCEPKPFLE 5XN0,4 do ulice Na Jamách, 

jako náhrada za zrušené neurčené vrchní vedení směřující do ul. Na Jamách. Tento kabel bude ukončen 

na podpěrném bodě v hrncové spojce HS28. 

Napájecí kabel TCEPKPFLEZE 25XN0,4 z ulice Ekologická bude rovněž stranově přeložen 

a z rekonstruované odbočné spojky budou vyvedeny nové kabely. Kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,4, do ulice 

Pod Budínem, který bude napojen na stávající v nové kabelové spojce. Druhý kabel TCEPKPFLEZE 20XN0,4, 

který bude směřovat přes ulici Pod Budínem do ulice Na Jamách, kde bude napojen ve stávající spojce 

na původní vedení. Stávající vrchní vedení směřující od sloupového rozvaděče při křižovatce (ozn. RYCH 456) 

do ul. Na Jamách bude zrušeno a nahrazeno kabelovým vedením. 

Kabelové vedení bude uloženo dle bodu 4.3. V chráničkových přechodech bude přiložena rezervní 

chránička DN110 shodné délky, chráničky budou utěsněny. Chráničky budou ukončeny minimálně 0,5 m 

za silničními obrubníky. Konce chrániček budou označeny markery, v celé délce trasy bude položena 

výstražná folie. 

Součástí objektu budou kontrolní měření. V případě, že správce neposkytne poslední kontrolní měření 

zhotoviteli stavby, budou provedena před zahájením stavby zkrácená měření metalických kabelů. 

Po dokončení přeložky pak závěrečné měření metalických kabelů dle požadavku správce. 

Celková délka trasy přeložky je cca 75 m, chránička DN110 – 2x 12 m, kabel TCEPKPFLEZE 20XN0,4 

cca 60 m, kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,4 cca 50 m, kabelová spojka dělící 2 ks, kabelová spojka přímá 2 ks, 

demontáž vrchního vedení cca 60 m, vč. 1 ks podpěrného bodu. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s CETIN, a.s., jejíž 

součástí budou podmínky, technické řešení a také odhadované investiční náklady. 

Tento objekt lze realizovat v předstihu před vlastní stavbou obchvatu. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 4050, ČSN 73 

6005, ČSN 73 6006 a interních předpisů TPP 2001, TPP 2002. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace 

s vedením atp.) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. Skutečné zaměření 

kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení 

podzemních inženýrských sítí. 
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Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby silnice I/14 

a budou respektovány podmínky CETIN a.s.. Vedení je ve správě CETIN a.s., pracoviště Hradec Králové. 

 

SO 496.1 Automatický sčítač dopravy (ASD) v km 0,200 

SO 496.2 Automatický sčítač dopravy (ASD) v km 2,200 

Vybavením silnice jsou 2 stanoviště ASD pro měření intenzit dopravy. Sčítač je umístěn vždy 

na dvoupruhovém úseku silnice I/14 – na SO 101 cca v km 0,200 před MÚK Lipovka a v km 2,200 v předpolí 

mostu SO 204. Napájecí kabel NN pro sčítače je řešen v rámci SO 430.1 a SO 430.2. Samotné vybavení ASD 

splňuje požadavky PPK – ITS. 

ASD bude nepřetržitě (24/7/365) zaznamenávat všechny průjezdy vozidel, zvlášť pro každý ze dvou 

jízdních pruhů, za pomocí indukčních smyček uložených ve vozovkových vrstvách. Detektory 

i s příslušenstvím jsou zapojeny do vyhodnocovací jednotky umístěné v rozvaděči za svodidlem. Pro zajištění 

nepřetržitého provozu bude jednotka ASD doplněna záložním napájením (UPS) tak, aby jednotka měla 

zaručenou funkčnost min. 48 hod od výpadku přívodního napájení. Sebraná data budou skrze komunikační 

rozhraní předávána do nadstavbových systémů (centrální databáze DIS a národní systém správy dat). 

 

Objekty řady 500 – OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ 

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

a odběrným plynovým zařízením. Z pohledu staničení je to nejprve STL plynovod HDPE dn90 pro areál 

průmyslové zóny Lipovka včetně sloupku HUP a měření a navazující části STL odběrného plynového zařízení 

pro odběratele průmyslové zóny.  Dále se jedná se o VTL plynovod DN300 Lupenice – Solnice, který je 

s dopravní stavbou I/14 v kolizi ve staničení km 1,060 a km 2,770. A nakonec STL plynovod DN80, který je 

s dopravní stavbou v kolizi v křižovatce ulic Pod Budínem, Ekologická a Na Jamách. Všechna výše uvedená 

plynárenská zařízení jsou ve vlastnictví společnosti GasNet, spol. s r.o.. Správu a údržbu zařízení vykonává 

na základě plné moci společnost GasNet Služby, spol. s r.o. Odběrné plynové zařízení počínaje HUP 

a navazujícími plynovody pro odběratele v průmyslové zóně jsou v majetku společnosti M. Preymesser 

logistika, spol. s r.o.. 

Stávající plynárenské zařízení a odběrné plynové 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. 

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). 
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Dotčené VTL plynovody jsou opatřeny zařízením aktivní protikorozní ochrany. 

Skutečný přetlak plynu v dotčeném VTL plynárenském zařízení síti je 23 barů, přetlak v STL plynárenském 

zařízení je 3bary. 

Jedná se o VTL plynovody podskupiny B1 dle TPG 702 04 vedené v extravilánu obcí a STL plynovody 

skupiny A2 dle TPG 702 04 vedeném v zastavěném území obce. 

Rozsahy ochranného a bezpečnostního pásma stávajícího plynárenského zařízení (energetický zákon) 

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 po roce 2009)  

VTL plynovody do DN100 včetně od půdorysu na obě strany 10 m  

VTL plynovody nad DN100 do DN300 včetně od půdorysu na obě strany 20 m  

VTL plynovody nad DN300 od DN500 včetně od půdorysu na obě strany 30 m 

VTL plynovody nad DN500 od DN700 včetně od půdorysu na obě strany  45 m 

VTL plynovody nad DN700 7 od půdorysu na obě strany 70 m 

Regulační stanice vysokotlaké 10 m 

Regulační stanice velmi vysokotlaké 20 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 komunikace I/14. Musí být 

tedy při stavbě přeložek PZ splněny zvýšené technické požadavky podle čl. čl. 19.6.1 a 19.6.2.1. až 5 dle TPG 

702 04 v platném znění. 

Z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zákona č. 131/2015 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. 
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*    Vlastnictví plynárenského zařízení se po provedení přeložky nemění.  

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

Zákona č. 458/2000 §70 ve znění zákona č.131/2015 Sb. investorem stavby. 

Podmínky provozovatele PZ:  

Na přeložky PZ bude mezi investorem stavby a společností GasNet s.r.o. zastoupenou společností GasNet 

Služby s.r.o. uzavřena Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících. 

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. 

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) dle 19.6.1. 

a 19.6.2.1. až 5 dle TPG 702 04. Umístění stavby přeložek PZ musí být odsouhlaseno vlastníkem nebo 

správcem komunikace. 
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Investor je povinen písemně požádat nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením stavby u GRIDServices 

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

autorizované projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen nahlásit zahájení stavby na GRIDServices s.r.o.  Nahlášení stavby je nutné provést 

nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací provedením registrace stavby na adrese 

http://www.gasnet.cz/cs/evis/. Zhotovitel obdrží po registraci jedinečné identifikační číslo stavby, které je 

povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou. 

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).  

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

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

východ 1, technik připojování a rozvoje PZ - Čechy východ 1 (tel.  T +420 495 563 661, M +420 723 722 849, 

E-mail : radomil.tauchman@gasnet.cz). 

Investor je povinen předložit 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 

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. 
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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. 

Technické řešení přeložek STL PZ bude provedeno v souladu s TPG 702 01 a ČSN EN 12 007-1,2,3,4 

(ČSN 38 6413). 

Dále bude respektován a dodržen technický předpis vlastníka PZ TP GRID_TX_S04_01_03 Zásady pro 

projektování a výstavbu, rekonstrukce a opravy MS ve znění platném v době přípravy a realizace stavby. 

Technické řešení přeložek STL OPZ bude provedeno v souladu s TPG 702 01 a ČSN EN 12 007-1,2,3,4 

(ČSN 38 6413), TPG 704 01 a TPG 934 01. 

 

SO 510 Přeložka VTL plynovodu v km 1,060 

Ve staničení silnice I/14 km 1,060 na příjezdu od Lipovky dochází ke koliznímu křížení navrženého tělesa 

silničního obchvatu s VTL plynovodem DN300-PN40 Lupenice-Solnice ID 965541, uvedeným do provozu 

v roce 1991. 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 silnice I/14 

v jejím staničení km 1,034. Přeložka plynovodu je navržena kolmo přes těleso nové silnice I/14 v chráničce 

DN500 délky 57,0 m. Komunikace I/14 je v tomto místě vedena v zářezu. Chránička bude na obou stranách 

přesahovat vnější hrany odvodňovacích příkopů alespoň o 1,0 m. 

Trasa přeložky se nachází v ochranném pásmu vrchního vedení elektro VN do 35kV. 

Celková délka přeložky je 189,8 m. Přeložením VTL PZ dojde k prodloužení trasy plynovodu o 45,7 m. 

Přeložka bude svařována z ocelových trub vyrobených a dodaných podle API Spec. 5L profilu 323,9x6,3 mm 

(DN300). Matriál oceli L360NE PSL-2 dle ČSN EN ISO 3183 (2020) příloha “A“ s uplatněním zvýšených 

technických požadavků (NADSTANDARD). 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.  Přeložka bude ukládána do výkopu (rýhy) o šířce dna alespoň 

800 mm. Potrubí přeložky bude svým sklonem kopírovat sklon svahů silničního zářezu s krytím min. 1,0 m. 

Krytí přeloženého úseku bude ve volném terénu alespoň 900 mm. Pod tělesem silnice I/14 nebude krytí 

plynovodu nebo chráničky v žádném místě nižší než 1200 mm. 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 na 20,0 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 napojena na stávající VTL plynovod na obou stranách za hranicí ochranného pásma nové 

komunikace I/14. Přeložka bude realizována po provedení hrubých terénních úprav při stavbě komunikace 

v celé šířce pracovního pruhu přeložky. 
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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 dle ČSN 425738 profilu 508,0x8,8 mm. 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 500 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 

300/500 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 přípojky propojeno na potrubí plynovodu. K měření 

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

Na chráničce bude umístěn propojovací měřící objekt POCH s diodovým členem DOČ ve 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. Konkrétní technologický 

postup propojovacích prací bude stanoven v dalších stupních dokumentace v závislosti na konkrétní situaci 

na plynovodní síti a termínu provádění. Uzavřením úseku nesmí být omezena dodávka žádným odběratelům. 

Práce budou provedeny mimo topné období. Technologická ztráta na vypuštěném plynu bude investorem 

uhrazena. 

Potrubí přeložky bude propojeno do linie potrubním mezikusem max. třemi 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 DN300 délky 144,10 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 Zákona č.131/2015 Sb. v platném znění ochranné pásmo OP o šířce 2,0 m na každou 

stranu od vnějšího povrchu dokončeného potrubí (§68) a bezpečnostní pásmo BP u DN300 o šířce 10,0 m 

od vnějšího povrchu dokončeného potrubí (Příloha Energetického zákona č.131/2015 Sb). 

Pozemky dotčené uložením plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem: 
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k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou – p.p.č. 316/2 

k.ú. Rychnov nad Kněžnou   – p.p.č. 2582/2, 2582/1 

 

SO 511 Přeložka VTL plynovodu v km 2,770 

Ve staničení silničního obchvatu I/14 km 2,770 dochází ke koliznímu křížení navrženého tělesa silničního 

obchvatu s VTL plynovodem DN300-PN40 Lupenice-Solnice ID 286079185, uvedeným do provozu v roce 

1991. Navrhované terénní úpravy a rozsah vozovkového tělesa v zářezu je v kolizi se stávajícím plynovodem. 

Přeložka je technicky navržena jako výšková i stranová úprava trasy s kolmým křížením tělesa silnice I/14 

v jejím staničení km 2,641. Přeložka plynovodu je navržena kolmo přes těleso nové silnice I/14 v chráničce 

DN500 délky 26,1 m. Komunikace I/14 je v tomto místě vedena v zářezu. Chránička bude na obou stranách 

přesahovat vnější hrany odvodňovacích příkopů alespoň o 1,0 m. Křížení přeložky se souběžnou přístupovou 

komunikací (SO 153) bude ochráněno uložením plynovodu do ocelové ochranné trubky DN500 délky 6,5 m. 

Celková délka přeložky je 356,5 m. Přeložením VTL PZ dojde k prodloužení trasy plynovodu o 74,5 m. 

Přeložka bude svařována z ocelových trub vyrobených a dodaných podle API Spec. 5L profilu 323,9x6,3 mm 

(DN300). Matriál oceli L360NE PSL-2 dle ČSN EN ISO 3183 (2020) příloha “A“ s uplatněním zvýšených 

technických požadavků (NADSTANDARD). 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.  Přeložka bude ukládána do výkopu (rýhy) o šířce dna alespoň 

800 mm. Potrubí přeložky bude svým sklonem kopírovat sklon svahů silničního zářezu s krytím min. 1,0 m. 

Krytí přeloženého úseku bude ve volném terénu alespoň 900 mm. Pod tělesem silnice I/14 nebude krytí 

plynovodu nebo chráničky v žádném místě nižší než 1200 mm. 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 na 20,0 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 napojena na stávající VTL plynovod na obou stranách za hranicí ochranného pásma nové 

komunikace I/14. Přeložka bude realizována po provedení hrubých terénních úprav při stavbě komunikace 

v celé šířce pracovního pruhu přeložky. 

Uložení potrubí v chráničce a v ochranné trubce, 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 dle ČSN 425738 profilu 508,0x8,8 mm. 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 i v ochranné trubce nevodivě vymezena kluznými plastovými opaskovými 

objímkami. Na koncích chráničky budu objímky zdvojené.  Na obou koncích chráničky bude umístěn orientační 
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sloupek v provedení jako čichačka nadzemní – plastová – označení 500 TPG 70021.4 PE. V zemědělsky 

obhospodařovaných plochách budou na povrchu terénu chráněny čichačky ŽB skružemi. Na ochranné trubce 

nebudou čichačky umístěny. 

Čela chráničky i ochranné trubky budou utěsněna uzavírací pryžovou manžetou proti vnikání vody 

a nečistot – rozměrů 300/500 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 přípojky propojeno na potrubí plynovodu. 

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

Na chráničce i na ochranné trubce bude umístěn propojovací měřící objekt POCH ve 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. Konkrétní technologický 

postup propojovacích prací bude stanoven v dalších stupních dokumentace v závislosti na konkrétní situaci 

na plynovodní síti a termínu provádění. Uzavřením úseku nesmí být omezena dodávka žádným odběratelům. 

Práce budou provedeny mimo topné období. Technologická ztráta na vypuštěném plynu bude investorem 

uhrazena. 

Potrubí přeložky bude propojeno do linie potrubním mezikusem max. třemi 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 DN300 délky 282,0 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 Zákona č.131/2015 Sb. v platném znění ochranné pásmo OP o šířce 2,0 m na každou 

stranu od vnějšího povrchu dokončeného potrubí (§68) a bezpečnostní pásmo BP u DN300 o šířce 10,0 m 

od vnějšího povrchu dokončeného potrubí (Příloha Energetického zákona č.131/2015 Sb). 

Pozemky dotčené uložením plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem: 

k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou – p.p.č. 3489, 3633, 3484 

 

SO 520 Přeložka STL plynovodu v km 0,307 

Jedná se o vyvolanou přeložku stávajícího plynárenského zařízení místní sítě v prostoru odbočky 

do průmyslové zóny Lipovka ze silnice I/14. Stávající STL plynovod pro průmyslovou zónu je veden podél 

silnice I/14 ve směru od Solnice a ve staničení km 0,307 ji kříží a je zakončen ve zděném sloupku HUP 
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pro areál průmyslové zóny. Jedná se o středotlaký plynovod z materiálu HDPE profilu dn90x5,1 mm 

o provozním tlaku 3 bary. Jedná se o koncovou větev plynovodní sítě. 

Přeložka plynovodu bude uložena v celé své délce do výkopu pod stávající úroveň terénu. 

Trasa přeložky PZ je navržena napojením na stávající STL plynovod PE dn110 na pozemku p.p.č. 271/1 

v k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a pokračuje kolmým podchodem silnice I/14 ve staničení km 0,121. 

Podchod plynovodu pod tělesem komunikace bude proveden v ochranné trubce HDPE dn160 délky 26,0 m 

s krytím alespoň 1,2 m pod nejnižším místem křížení. Na druhé straně silnice I/14 pokračuje trasa podél 

komunikace směrem k vjezdu do areálu průmyslové zóny. Zde bude trasa přeložky zakončena uzávěrem 

na svislé části potrubí v novém zděném objektu HUP. Dělícím místem pro plynárenské zařízení, které řeší 

tento objekt je vstupní šroubení nebo vstupní příruba uzávěru HUP. 

Přeložený úsek STL plynovodu bude montován z trubek HDPE materiál PE100-RC (MRS 10,0 Mpa) profilu 

dn90x5,1 mm středně těžká řada SDR17,6 v kombinaci s oddělitelným opláštěním (konstrukce K4 dle 

GRID_TX_S04_01_02. Celková délka přeložky je cca 242,5 m. Délka zrušeného plynovodu je cca 261,0 m. 

Dojde tedy ke zkrácení délky plynovodu o 18,5 m. Zrušené potrubí přestane být po zprovoznění přeložky 

plynárenským zařízením a bude po odpojení a odplynění v celé délce vyjmuto z výkopu. Propojovací práce 

budou navrženy tak, aby nedošlo k přerušení dodávky plynu stávajícím odběratelům v průmyslové zóně. 

V případě, že bude nezbytné na omezenou dobu dodávku přerušit, bude tato skutečnost oznámena 

v zákonném předstihu dotčeným odběratelům a bude s nimi dohodnut termín a rozsah přerušení dodávky 

v souladu s energetickým zákonem. 

Hranice ochranného pásma přeloženého úseku STL plynovodu bude ve vzdálenosti 1,0 m od vnějšího 

povrchu potrubí v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění zákona č.131/2015 Sb. 

Pozemky dotčené uložením plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem: 

k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou – p.p.č. 271/1, 3496/1, 3496/5, 1015/9, 242/7 

 

SO 521 Přeložka STL plynovodu v ulici Pod Budínem 

Jedná se o vyvolanou přeložku stávajícího plynárenského zařízení místní sítě v prostoru křižovatky ulic 

Pod Budínem, Energetická a Na Jamách v Rychnově nad Kněžnou zásobující firemní objekt na st.p.č. 2469.  

Stávající STL plynovod DN80 je veden z křižovatky směrem ulicí Budínskou a dále do firemního areálu KVK 

Parabit a.s. kde je zakončen ve sloupku HUP. Jedná se o středotlaký plynovod z ocelových trubek DN80 

o provozním tlaku 3 bary. Jedná se o koncovou větev plynovodní sítě zakončenou přípojkou PE dn50. 

Přeložka plynovodu bude uložena v celé své délce do výkopu pod stávající úroveň terénu. 

Trasa přeložky PZ je navržena napojením na stávající STL ocelový plynovod DN100 v křižovatce ulic 

Pod Budínem a Na Jamách na pozemku p.p.č. 2925/2 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou a v levé krajnici 

upravované vozovky ulice Pod Budínem směrem k průmyslovému areálu. Vozovku ulice Pod Budínem 
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přechází kolmo ve staničení km 4,256. Podchod plynovodu pod tělesem komunikace bude proveden 

v ochranné trubce HDPE dn160 délky 13,0 m s krytím alespoň 1,2 m pod nejnižším místem křížení. Na druhé 

straně silnice bude přeložka napojena na stávající STL plynovod DN80 vedoucí do průmyslového areálu. 

Přeložený úsek STL plynovodu bude montován z trubek HDPE materiál PE100-RC (MRS 10,0 Mpa) profilu 

dn90x5,1 mm středně těžká řada SDR17,6 v kombinaci s oddělitelným opláštěním (konstrukce K4) dle 

GRID_TX_S04_01_02. Celková délka přeložky je 45,0 m. Délka zrušeného plynovodu je cca 36,5 m. Dojde 

tedy k navýšení délky plynovodu o 8,5 m. Zrušené potrubí přestane být po zprovoznění přeložky plynárenským 

zařízením a bude po odpojení a odplynění v celé délce vyjmuto z výkopu. Propojovací práce budou navrženy 

tak, aby nedošlo k přerušení dodávky plynu stávajícímu odběrateli. V případě, že bude nezbytné na omezenou 

dobu dodávku přerušit, bude tato skutečnost oznámena v zákonném předstihu dotčeným odběratelům a bude 

s nimi dohodnut termín a rozsah přerušení dodávky v souladu s energetickým zákonem. 

Hranice ochranného pásma přeloženého úseku STL plynovodu bude ve vzdálenosti 1,0 m od vnějšího 

povrchu potrubí v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění zákona č.131/2015 Sb. 

Pozemky dotčené uložením plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem: 

k.ú. Rychnov nad Kněžnou   – p.p.č. 2925/2, 2473/14, 2467/4 

 

SO 531 Přeložka HUP a STL OPZ podél sjezdu do průmyslové zóny v ZÚ 

Jedná se o vyvolanou přeložku stávajícího odběrného plynového zařízení (OPZ) pro společnost 

M.Preymesser v prostoru odbočky do průmyslové zóny Lipovka (SO 120) ze silnice I/14. Odběrné plynové 

zařízení společnosti začíná hlavním uzávěrem plynu na konci STL plynovodu společnosti GasNet s.r.o. 

ve stávajícím zděném sloupku HUP. Ze sloupku jsou vedena dvě STL plynovodní potrubí směrem do areálu 

průmyslové zóny. Poloha stávajícího sloupku HUP je v kolizi s navrženou dopravní stavbou obchvatu 

Rychnova nad Kněžnou v prostoru sjezdu ze silnice I/14 do areálu průmyslové zóny. 

 

Zděný sloupek HUP vnějších rozměrů 3,0x1,0 m výšky 2,0 m bude přemístěn do nové polohy v blízkosti 

oplocení areálu společnosti M.Preymesser s.r.o. na konec přeloženého STL plynovodu PEHD dn90 (SO 520). 

Vystrojení nového sloupku bude shodné se stávajícím. Za HUPem je umístěn plynový filtr a měřící trať 

pro obchodní plynoměr s uzavřeným ochozem. Před a za plynoměrem je umístěn uzávěr v dimenzi plynoměru. 

Za plynoměrem jsou dvě samostatně uzavíratelná výstupní potrubí průmyslového plynovodu DN50, která se 

v zemi přechodkami mění na potrubí HDPE dn63x5,8 mm a zásobují haly společnosti M. Preymesser s.r.o.  

Obchodní měření je vybaveno přepočtem množství STL/NTL (viz foto). 
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Výstupní průmyslové plynové rozvody budou přeloženy do nové trasy v úseku od nového sloupku HUP 

po napojení na stávající rozvody v zemi ve vzdálenosti cca 45,0 m od sloupku směrem ke vjezdu do areálu 

společnosti. Trasa přeložky je navržena rovnoběžně se stávajícím oplocení areálu společnosti M.Preymesser 

s.r.o.. Přeložky průmyslových plynovodů budou uloženy v celé své délce do výkopu pod stávající úroveň 

terénu s krytím 1,0 m. 

Přeložený úsek STL průmyslových plynovodů bude montován z trubek HDPE materiál PE100-RC (MRS 

10,0 Mpa) profilu dn63x5,8 mm těžké řada SDR11. Celková délka přeložky je cca 45,0+50,0 m. Délka 

zrušených plynovodů je 48,5 a 50,0 m. Dojde tedy ke zkrácení délky plynovodu o 3,5 m. Zrušené potrubí OPZ 

bude po odpojení a odplynění ponecháno v zemi, pokud jeho poloha nebude bránit provedení terénních úprav 

spojených se stavbou silnice. Propojovací práce budou navrženy tak, aby nedošlo k přerušení dodávky plynu 

stávajícím odběratelům v průmyslové zóně. V případě, že bude nezbytné na omezenou dobu dodávku 

přerušit, bude tato skutečnost oznámena v zákonném předstihu dotčeným odběratelům a bude s nimi 

dohodnut termín a rozsah přerušení dodávky v souladu s energetickým zákonem. 
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Hranice ochranného pásma přeloženého úseku STL průmyslových plynovodů bude ve vzdálenosti 1,0 m 

od vnějšího povrchu potrubí v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění zákona 

č.131/2015 Sb. 

Pozemky dotčené uložením plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem: 

k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou – p.p.č. 242/7 

 

Objekty řady 700 – OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 

SO 760 Protihluková opatření 

Protihluková opatření jsou navržena v souladu s Akustickým posouzením hluku ze silniční dopravy (viz 

přílohu F.7). Na trase obchvatu se umisťují 2 protihlukové stěny. Obě odrazivé výšky 2,5 m. 

První PHS se nachází v blízkosti zemědělské usedlosti Lipovka č.p. 60. Stěna je umístěna vlevo na mostě 

SO 204, její délka činí 70 m (km 2,090 – 2,160). Požadavky na transparentnost PHS budou zohledněny 

v dalších stupních přípravy projektu. 

Druhá PHS je navržena v nároží křižovatky ulic Ekologická x Pod Budínem. Stěna chrání obytný objekt 

č.p. 503 vlevo. Začátek stěny je situován na staničení km 4,264 a její celková délka činí 32 m. Provedení PHS 

lze realizovat např. i ve formě plného oplocení výšky 2,5 m – bude zohledněno v dalších stupních přípravy 

projektu. 

 

Objekty řady 800 – OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

SO 801 Vegetační úpravy 

Objekt řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch, které následně připadnou do správy ŘSD ČR. Jedná 

se typicky o ozelenění svahů silničních těles, ostrůvků a ploch v křižovatce. 

Po ohumusování nezpevněných ploch (součást příslušných stavebních objektů) bude provedeno jejich 

zatravnění, na vhodných místech doplněné o výsadbu dřevin. Návrh výsadeb bude zpracován v dalším stupni 

projektové dokumentace tak, aby respektoval rozhledové poměry a další bezpečností požadavky provozu 

na pozemních komunikacích. 

Konkrétní druhová skladba a uspořádání výsadeb budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. 

Při výběru dřevin bude kladen důraz na: 

• Dřeviny geograficky původní – výběr bude vycházet z potenciální přirozené vegetace v zájmovém území, 

z vegetačních stupňů. 

• Stanovištní podmínky – podmáčené půdy, suchá stanoviště, exponovaná stanoviště, klimatické podmínky. 

• Schopnost dřevin odolávat znečištění ovzduší exhalacemi, zasolení půdy a dalším negativním vlivům 

dopravy. 
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SO 810 Rekultivace ploch dočasného záboru 

Cílem rekultivace je úprava dočasně zabraných ploch do původního stavu, tedy přibližně do stejného stavu, 

v jakém jsou ostatní pozemky v okolí stavby. Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny 

a připojeny k původním nebo sousedním pozemkům. 

Rekultivace musí zajistit svými technickými a biologickými prostředky vytvoření nové půdy, urychlení 

a zkvalitnění přeměny devastovaných ploch na půdu s dostatečnou produkcí a vytvoření funkční, vysoce 

ekologicky hodnotné a biologicky plně aktivní krajiny přilehlé k tělesu silnice. 

Po dokončení stavby bude na pozemcích dočasně odňatých ze ZPF a na pozemcích ostatních ploch 

probíhat technická, případně i biologická rekultivace. Před zahájením technické rekultivace budou z ploch 

zařízení staveniště odstraněny veškeré dočasné stavby a stavební materiál. 

Kulturní vrstvy z dočasných záborů budou uloženy na mezideponie a po skončení stavby se rozprostřou 

na plochy dočasného záboru ve stejných tloušťkách, ve kterých byly sejmuty v rámci přípravy území. 

Po ukončení biologické části bude nutné přistoupit k části biologické. Během biologického cyklu dojde 

ke zvýšení úrodnosti půdy zlepšením jejích fyzikálních a chemických vlastností. Dojde ke zvýšení podílu 

humusu v půdě a ke zlepšení biologické činnosti. Podmínkou je, aby všechna biomasa, vypěstovaná během 

rekultivace pozemku, byla zaorána. 

 

SO 860 Oplocení 

Nová trasa silnice I/14 protíná některé současně oplocené areály – např. tréninkový areál HZS, areál 

kynologického cvičiště, oplocení ovocných sadů Nad Dubinkou a Jedlinská Lhota nebo skladištní areál 

u Kněžné. Náhradní oplocení povede po hranici trvalého záboru a v bodech přerušení bude opět napojeno 

na původní. Přesný typ oplocení bude určen konkrétně až na základě požadavků toho kterého vlastníka nebo 

nájemce předmětných oplocených 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. 541/2020 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, Závod 

Praha, které bude správcem komunikace. 

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 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 
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(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 zákonem č. 541/2020 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 541/2020 Sb. 

o odpadech), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Původce odpadu je zodpovědný 

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

Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství:  

 Zákon č. 541/2020 Sb., v platném znění (pozn. nahrazuje původní legislativu: zák. č. 229/2014 Sb., 

vyhl. č. 61/2010 Sb., 94/2016 Sb.) 

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 §7 zákona č. 541/2020 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 (zatřídění podle Katalogu odpadů je uvedeno 

v souhrnné tabulce): 

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  
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příp. asfalt s obsahem dehtu. 

Recyklace 

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 

asfaltové 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 

Asfaltové směsi 

Asfaltové 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 asfaltové 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 asfaltové 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. 
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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. 

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 

Nejsou stanoveny žádné nadstandardní požadavky. Pokrytí signálem bezdrátových komunikačních sítí je 

dostatečné. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Části stavebních objektů, jako jsou stezky, chodníky a přechody pro chodce budou provedeny v souladu 

s prováděcí vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
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a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Bezbariérové řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu spočívá v návrhu dostatečně 

široké trasy s příčným sklonem nepřekračujícím 2,0 % a podélným sklonem nepřekračujícím poměr 1:12. 

Navázání nových chodníků na stávající stav bude provedeno bez výškových rozdílů. V místě navázání 

chodníků k přilehlé vozovce v místě přechodu je obruba snížena na 0,02 m. V případě zborcené plochy 

(rampy) ke snížené obrubníkové hraně bude tato plocha klesat nejvýše ve sklonu 12,5 % a zbylá šířka 

chodníku v základním příčném sklonu zůstane nejméně 0,9 m široká. Pochozí plochy musí splňovat součinitel 

smykového tření 0,5. 

Komunikace pro pěší budou zvýšeny oproti vozovce o 0,15 m a v místech přechodů o 0,02 m. 

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Varovné pásy šířky 0,4 m jsou navrženy jako kontrastní vůči okolnímu povrchu z hmatové dlažby nebo 

hmatových pásů pro nevidomé. Jsou navrženy také na všech přejezdech chodníkových ploch. Varovné pásy 

budou provedeny v místech, kde je rozdíl povrchu chodníku a vozovky menší nebo roven 0,08 m. 

V celé délce chodníku bude jako umělá vodicí linie sloužit chodníkový obrubník, který je v celém řešeném 

úseku po jedné straně chodníku převýšen oproti povrchu chodníku nejméně o 0,06 m. 

Od vodicí linie jsou k varovným pásům přechodu dovedeny signální pásy šířky 0,8 m, kontrastní vůči 

okolnímu povrchu a z hmatové dlažby nebo hmatových pásů pro nevidomé. Délka signálních pásů je nejméně 

1,5 m. Signální pásy jsou navrženy v ose přechodu. 

Hmatné prvky pro nevidomé a slabozraké budou provedeny z betonové dlažby s výstupky nebo 

z nalepených pásů s výstupky, v kontrastním barevném provedení vůči okolnímu povrchu. Reliéfní prvky 

nesmí být použity pro jiné účely! 

V prostoru křižovatek s délkou osy přechodu pro chodce větší než 8 m jsou přechody doplněny vodicím 

pásem šířky 0,55 m (2+2 proužky) v ose přechodu. Signální pásy směrově navazují na vodicí pás přechodu. 

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Světelně a akusticky signalizované přechody nejsou v předmětné stavbě navrhovány. 

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Materiály použité pro hmatové úpravy musí splňovat základní podmínky dané stavebním zákonem 

(prováděcí vyhláškou č. 398/2009 Sb.) a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění nařízení vlády 

č. 312/2005 Sb., technické požadavky na stavební výrobky a technologické návody TZUS 12.03.04-06. 

Stavební bezbariérové prvky jsou pro: 

- varovné a signální hmatné pásy 

- kontrastní hladké pásy 

- vodicí linie 
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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 CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Popis stávajícího stavu 

b) Popis navrženého řešení 

Viz odstavec B.2.3 a). 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Vybavením silnice I/14 jsou 2 stanoviště ASD pro měření intenzit dopravy (SO 496). Automatické sčítače 

dopravy budou umístěny cca v km 0,200 a km 2,200 v předmostí SO 204. Napájecí kabel pro ASD řeší 

SO 430.1 a SO 430.2. Vybavení samotného ASD splňuje požadavky PPK – ITS. 

ASD bude nepřetržitě (24/7/365) zaznamenávat všechny průjezdy vozidel, zvlášť pro každý ze dvou 

jízdních pruhů, za pomocí indukčních smyček uložených ve vozovkových vrstvách. Detektory 

i s příslušenstvím jsou zapojeny do vyhodnocovací jednotky umístěné v rozvaděči za svodidlem. Pro zajištění 

nepřetržitého provozu bude jednotka ASD doplněna záložním napájením (UPS) tak, aby jednotka měla 

zaručenou funkčnost min. 48 hod od výpadku přívodního napájení. Sebraná data budou skrze komunikační 

rozhraní předávána do nadstavbových systémů (centrální databáze DIS a národní systém správy dat). 

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 pro požární techniku budou udržovány i během výstavby trvale ve sjízdném 

a průjezdném stavu se zachováním jízdního pásu o minimální šířce 3,0 m. 

Veškeré hydranty pro požární účely budou zachovány nebo patřičně uzpůsobeny. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Netýká se. 
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B.2.10 HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Hygienické zázemí pro pracovníky stavby si zajišťuje vybraný zhotovitel stavby na základě platné 

legislativy. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Bude navržena v dalším stupni přípravy PD. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Neprovádí se. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavbu není třeba chránit před vnějším hlukem. 

Hluk z dopravy na již provozované stavbě vyhodnotilo akustické posouzení (viz přílohu F.7). Na základě 

předpokládaných výhledových dopravních intenzit byla vyhodnocena akustická situace pro roky 2025 a 2045. 

V důsledku závěrů posouzení jsou navržena protihluková opatření – 2 protihlukové stěny. Obě PHS výšky 

2,5 m jsou navrženy jako odrazivé. Hygienický limit 60/50 dB (den/noc) nebude překročen. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejnižší místo trasy se nachází u mostu (SO 206) přes řeku Kněžnou. Hladina Q100 neohrožuje dopravu 

na silnici I/14, neohrožuje ani konstrukci mostního objektu SO 206. Posouzení ovlivnění odtokových poměrů 

vlivem výstavby objektů na obchvatu Rychnova je doloženo v příloze F.12. 

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

Netýká se. 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa jednotlivých přeložek inženýrských sítí jsou navržena s ohledem na hospodárnost 

stavebních a režijních nákladů (plánované odstávky), s ohledem na vzájemnou koordinaci překládaných IS 

a předpokládaný postup výstavby a její etapizaci. Dimenze a napojení objektů technické infrastruktury jsou 

řešeny v rámci objektové řady 300, 400 a 500. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

ASD – každé zařízení provozovatele silniční trasy bude odebírat střídavý proud max. 10 A. 

VO – instalovaný výkon osvětlení OK Lipovka a větví MÚK Lipovka (SO 432) je 5 kW; navýšení výkonu 

osvětlení ulice Pod Budínem (SO 435) je 1,1 kW (rušené 0,6 kW, nové 1,7 kW). 

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 

Silnice I/14 je trasována z Liberce přes Jablonec nad Nisou – Vrchlabí – Trutnov – Červený Kostelec – 

Nové Město nad Metují – Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Ústí nad Orlicí až do České Třebové. Silnice 

I/14 prochází třemi kraji a představuje důležitou spojnici mezi severem a východem Čech. V úseku Solnice 

- Vamberk je významnou dopravní tepnou pro zásobování průmyslových zón automobilového průmyslu. 

Rychnovem prochází silnice I/14 v jeho západní části jako ulice Jiráskova a Štemberkova. Úsek 

procházející městem měří zhruba 3 km. Vybudováním obchvatu vyvede dopravu mimo zastavěná území. Tím 

dojde ke snížení intenzity dopravy v intravilánu města což povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

Dojde ke zklidnění dopravy v centru města. Zároveň dojde ke zkrácení přepravních časů při využití obchvatu 

jakožto tranzitní cesty. Budou zkvalitněny podmínky pro pěší v ulici Pod Budínem a připraveny chodníky/stezky 

podél silnic III/3214 a III/3211 pro další rozvoj území. 

Smysluplnost záměru bude naplněna po výhledovém dobudování II. etapy – pokračování obchvatu kolem 

Lupenice a napojení u Vamberku, včetně dostavění MÚK Rychnov. Tím bude tranzitní doprava po trase I/14 

z města zcela vymístěna, dojde ke zklidnění dopravy v ulici Pod Budínem a v důsledku přeložení silnice II/318 

do nové MÚK i ke zklidnění v ulici Zbuzany. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Návrh splňuje požadavky na stavbu ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, část třetí – Technické podmínky pro připojování komunikací a sousedních 

nemovitostí na komunikaci, a část pátá – Obecné technické požadavky na komunikaci. 

Na severu se obchvat napojuje na stávající silnici I/14 na okraji obce Lipovka. Na jihu se obchvat napojuje 

do ulice Pod Budínem a na stávající okružní křižovatku na okraji města Rychnov nad Kněžnou. Stávající 

sběrná komunikace (současná I/14) bude infrastrukturu města na trasu obchvatu napojovat na obou jeho 

koncích (sever i jih). Sjezd z I/14 do průmyslové zóny Lipovka bude zachován. Jiné komunikace na trasu 

obchvatu napojeny nejsou. 
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c) Doprava v klidu 

Záměr řeší výhradně liniovou stavbu silnice I. třídy v extravilánu, bez požadavků na plánování dopravy 

v klidu (parkování). 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Záměr řeší primárně liniovou stavbu silnice I. třídy v extravilánu, bez speciálních požadavků na plánování 

stezek pro chodce a cyklisty. V rámci záměru budou přeloženy jen nejnutnější úseky stezek a chodníků 

dotčené stavbou – stezka Lipovka - Rychnov (SO 134), příprava chodníku podél silnice III/3214 (SO 121), 

příprava stezky podél silnice III/3211 (SO 122), úpravy a doplnění chodníků v ulici Pod Budínem (SO 102). 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V závěru realizace trasy obchvatu budou provedeny vegetační úpravy (SO 801). Ty zajišťují mj. protierozní 

funkci. Na definitivní svahy těles budou rozprostřeny humózní vrstvy v tl. 0,20 m. Ty budou následně 

zatravněny, případně budou vysázeny dřeviny v místech, kde nebudou bránit rozhledu a bezpečnosti. 

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

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

V rámci výstavby budou realizována účinná opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti. Snahou stavebníka 

je eliminovat množství produkovaného odpadu ze stavby, resp. při jeho vzniku a následné likvidaci postupovat 

podle platné legislativy. 

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

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

Trasa silnice je navržena z velké části v antropogenně ovlivněné krajině, kde se střídají obhospodařované 

louky, pole a sady. U osady Dubno trasa prochází lesním porostem. Přírodě relativně blízké ekosystémy jsou 

reprezentované především lesní porosty, prvky dřevin rostoucích mimo les, vodní tok Kněžná a plochy travních 

porostů nad levým břehem řeky Kněžné. 

V zájmovém území se nachází několik skladebných částí ÚSES lokálního významu. Biokoridory jsou 

vymezeny zpravidla podél vodních toků protékajících zájmovým území, dále využívají lesních porostů 

a porostů dřevin na zemědělské půdě. Biocentra jsou situována především v lesních porostech 

a roztroušených porostech (zbytcích ovocného sadu) na nelesních pozemcích. 

Z významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, se trasa komunikace dostává 

do kontaktu s lesy, vodními toky a údolními nivami. Záměr nezasahuje do významných krajinných prvků 

registrovaných podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
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a) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navržená silnice nezasahuje do zvláště chráněných území, není ve střetu s lokalitami soustavy 

Natura 2000. 

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostření, je-li podkladem 

Dle rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

č.j. KUKHK-37860/ZP/2016-Po, záměr „I/14 Rychnova nad Kněžnou – obchvat“ nebude posuzován podle 

zákona EIA. Nebyly stanoveny žádné podmínky. 

c) 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 

Nebylo vydáno. 

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

právních předpisů 

Ochranná pásma budou stanovena dle právních předpisů. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Realizací záměru dojde ke zkvalitnění a zkapacitnění všech druhů dopravy v předmětném území. 

Vybudováním obchvatu dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na samotném obchvatu, tak i 

v centru města. Dojde ke snížení intenzit provozu a tím ke zklidnění dopravy v intravilánu Rychnova 

nad Kněžnou, budou optimalizovány a doplněny trasy chodníku v ulici Pod Budínem a připraveny bezpečné 

úseky chodníků a stezek podél silnic nižších tříd pod trasou obchvatu. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zajistí si zhotovitel stavby. V území je dobrá dostupnost k veškeré technické i dopravní infrastruktuře. 

b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na stavbu bude po celou dobu realizace primárně ze silnice I/14 ze severu a z jihu a pak v trase 

obchvatu. Další možnosti přístupu jsou po krajských silnicích III/3214, III/3211 a II/318. 

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

Nebylo určeno. 
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d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé a dočasné zábory jsou graficky a tabelárně doloženy v příloze F.2 – Záborový elaborát. 

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou během výstavby v intravilánu města Rychnov 

nad Kněžnou, v ulici Pod Budínem, Na Jamách a Ekologická převedeni omezeně, a to s ohledem na aktuálně 

probíhající etapu výstavby. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Komunikace 

pro pěší jsou navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, vč. příloh č. 1 až č. 4. Silniční obruby na styku s vozovkou jsou 

navrženy zvýšené o více než 0,08 m, v místech přechodů pro chodce budou snížené na 0,02 m. Záhonové 

obruby budou zvýšeny o 0,06 m. 

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

Násyp 160 000 m3 

Výkop 365 000 m3 

Skrývka humózních vrstev 61 570 m3 

Potřeba kulturních vrstev 32 620 m3 

Přebytek výkopového materiálu činí 205 000 m3. Přebytek humózního materiálu činí 28 950 m3. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Základní filosofií 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 a z přilehlého 

nezpevněného terénu (svahy zářezu) do silničních příkopů nebo dešťové kanalizace a dále přes havarijní 

objekt (min. nornou stěnu) a retenční nádrž do recipientu. Navrženým řešením bude ochráněn vodní tok před 

znečištěním i před zvýšením průtoků vlivem zpevnění povodí pomocí snížení špičky odtoku retenčními 

nádržemi (týká se pouze odtoku z dešťových kanalizací). Největší vliv na jakost vody ve vodoteči, která je 

v blízkosti zájmového území, bude mít především odtékající srážková voda ze zpevněného povrchu silnice. 

Tyto vody jsou kontaminovány látkami souvisejícími s provozem a údržbou silnice. Vzhledem k zimní údržbě 
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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. Stanovení ovlivnění kvality změnou chemizmu vody je posouzeno v části 

D.1.3 této dokumentace. Zajištění ochrany spodních a povrchových vod proti proniknutí škodlivých látek 

ze splachů z liniových staveb – zadržení srážkových vod ze silnice, je nutno provést pomocí speciálních 

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

a dešťovými usazovacími nádržemi, které musí plnit následující funkce: 

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

(lapák kalu RN, nezpevněné příkopy, zatravněné průlehy s částečným vsakováním) 

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

(OLK, norné stěny v lapáku kalu RN, trvalá norná stěna s kalojemem na příkopech) 

Koncepce řešení retenčních nádrží je navržena ve smyslu TP 83 Odvodnění pozemních komunikací. 

Vybudováním retenčních nádrží bude při návrhové srážce na odtoku do vodotečí zaručeno maximálně stejné 

množství dešťových vod jako z příslušného území před výstavbou komunikace. Regulovaný odtok je navržen 

na hodnotě 10 l/s.ha z neredukované odvodňované plochy pro periodicitu 0,2, resp. 0,5 pro řeku Kněžnou 

(úsek č. 5 a 6). 

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 

a vodních linií příp. HOZ.  

Podrobné celkové vodohospodářské řešení je popsáno v části D.1.3 této dokumentace. 

 

V Liberci, březen 2021 vypracoval: Ing. Jiří Jína 


