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B . 1  P O P I S  Ú Z E M Í  S TAV B Y  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Trasa silnice D35 prochází mírně zvlněným terénem Svitavské pahorkatiny. Ta je 
charakterizována jako členitá pahorkatina s vrchovinným územím na V, převážně v povodí 
Orlice, Loučné, Chrudimky a Svitavy. Detailní modelace terénu v zájmovém prostoru je 
výsledkem selektivní erozní činnosti řeky Loučné v měkkých poddajných slínovcích až 
vápnitých jílovcích a odpovídá poměrům v údolní nivě dolního říčního toku s minimálním 
spádem.  

Území, kterým je trasa dálnice D35 Džbánov – Litomyšl vedena je ve větší části využívané 
jako orná půda k pěstování zemědělských plodin. Trasa neprochází zastavěným územím. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum apod.) 

V rámci předmětné stavby byly realizovány dva samostatné geotechnické průzkumy. Pro 
úsek km 44,500 – 50,000 byl proveden průzkum společností ARCADIS CZ, a.s. (odpovědný 
řešitel Ing. Michal Hartman, únor 2015) a pro úsek km 50,000 – 56,000 pak sdružení firem 
AZ CONSULT, s.r.o. a PUDIS, s.r.o. (odpovědný řešitel Ing. Martina Štrosová, březen 2016). 
Rešerši a zhodnocení obou předmětných průzkumů provedla společnost GEOtest, a.s. 
(červenec 2016) 

Z geologického hlediska se budoucí dálnice D35 nachází v jihovýchodní části české křídové 
pánve, křídové horniny budují podloží celého úseku. Ze stratigrafického hlediska se jedná o 
vyšší část jizerského souvrství (střední až svrchní turon), v němž jsou zastoupeny vápnito-
jílovité a glaukonitické pískovce, a o horniny teplického souvrství (svrchní turon až spodní 
coniac) s výskytem jílovců, slínovců a prachovců. Tyto svrchnokřídové horniny jsou 
rozčleněny systémem zlomů, které predisponují orientaci vodních toků, tedy zejména 
Loučné, Blahovského a Končinského potoka a jejich údolí.  

Kvartérní pokryvné útvary jsou zastoupeny pleistocenními fluviálními štěrky a eolickými 
sprašemi. Štěrky tvoří relikty terasových stupňů nebo vytvářejí rozsáhlé polohy o malé 
mocnosti v podloží holocénních, fluviálních náplavů. Spraše byly zastiženy jako návěje na 
elevacích nad obcí Hrušová a ve svazích nad údolím Končinského potoka. Deluviální 
uloženiny charakteru hlín a jílů na svazích dosahují větších mocností pouze na úpatí 
strmějších svahů. Na dvou místech jsou tvořeny akumulací sesuvu. Deluviofluviální 
uloženiny tvoří výplně mělkých depresí a lemy při okrajích holocénních náplavů. Holocénní 
fluviální náplavy jsou zastoupeny jemnozrnnými zeminami s mírně variabilním zrnitostním 
složením a vyznačují se mělkou úrovní hladiny podzemní vody, obvykle do 2 m pod terénem. 
Mocnost orniční vrstvy dosahuje většinou 0,2 – 0,4 m. 

Z hydrogeologického hlediska byly v daném území rozlišeny dvě základní jednotky, jedná se 
o jednotky, které mohou být uvažovanou stavbou dotčeny:  

Průlinově a puklinovo-průlinově propustné prostředí kvartérních sedimentů a svrchních 
zvětralých částí skalního masívu – kvartérní zvodeň.  

Puklinově a lokálně i průlinově propustné prostředí hornin skalního podkladu.  
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Mělký oběh podzemních vod zpravidla s volnou hladinou podzemní vody se vytváří v bazální 
části kvartérních deluviálních, eolickodeluviálních a fluviálních uloženin, eluviu a silně 
zvětralých křídových horninách. Srážkové vody infiltrují v celém rozsahu odpovídajících částí 
hydrologických povodí, proudění podzemních vod je určováno zejména morfologií terénu a 
místně je usměrňováno průběhem puklinových systémů, případně vložek hornin s odlišnými 
propustnostními parametry.  

Celá širší oblast zájmového území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace 
podzemních vod (CHOPAV) Východočeská křída, identifikátor č. 216, zřízená nařízením 
vlády č. 85/1981 Sb. V úseku staničení cca km 50,000 až 51,500 projektovaná stavba 
prochází v blízkosti ochranného pásma II. stupně, zásobující vodou zejména obec 
Bohuňovice. V blízkém okolí jímacího vodního zdroje je stanoveno i ochranné pásmo I. 
stupně.  

V době zpracování této projektové dokumentace (DÚR), byl proveden nedestruktivní 
geofyzikální průzkum (zpracovatel GEONIKA, s.r.o., 03/2017) této lokality OPVZ Pekla. 
Závěry z tohoto průzkumu budou vstupními daty pro provedení podrobného 
hydrogeologického průzkumu, na jehož základě budou známy podrobné výsledky této 
lokality, které prokážou, zda navržená trasa ovlivní nebo neovlivní jímací území.  

Z předběžných výsledku geofyzikálního průzkumu lze říct, že hlubinné zakládání mostních 
opěr a pilířů v údolí řeky Loučné nebude možné. Plošné založení na zpevněném podloží za 
použití tryskové injektáže je ale reální. Zároveň bude dodrženo, aby založení mostního 
objektu respektovalo zóny porušení (tektonické zlomy). V neposlední míře bylo 
geofyzikálním průzkumem a odborníky potvrzeno, že lehčený násyp, který se v této oblasti 
jevil být účelný v km 47,6 – 48,300 není nutný z důvodu značné hloubky podzemní vody pod 
pevnými horninami. Stlačení zemních vrstev a zabránění proudění vody při přitížení 
násypem je možné vyloučit. Podrobněji viz záznamy z jednání ze dne 8.2.2017 a 31.3.2017 
v dokladové část E.  

 

Z geodynamických jevů je ve staničení navržené trasy D35 v km cca 48,300 ve vzdálenosti 
300 m od budoucí stavby registrována aktivní sesuvná plocha (lokalita Peklo), která je v 
mapových podkladech České geologické služby vedena pod číslem 5914 (číslo posudku P 
51447). Poslední dokumentace sesuvu proběhla 1.4.1986. V roce 1982 došlo k sesuvu 
svahu v ulici Nad Loučnou v lokalitě Pekla. Sesuv o šířce cca 60 m a délce 50 m vznikl ve 
strmém svahu v jílovitých hlínách a křídových jílovcích. Jeden dům byl zničen a sousední 
stodola je potrhaná. V tomto svahu v ose projektované silnice v km 48,6 byly ve vrtu J 246 
zastiženy deluviální jíly se štěrky o mocnosti 11,70 m a jedná se zjevně o akumulaci starého 
(fosilního?) sesuvu. Podobné jevy vzniklé sesouváním a soliflukcí v období periglaciálního 
klimatu lze očekávat i v navazujícím strmějším svahu. 

V oblasti se nenachází ložiska nerostných surovin, dobývací prostory či chráněná ložisková 
území. V registrech České geologické služby nejsou v celém posuzovaném úseku navržené 
trasy silnice D35 vedena žádná poddolovaná území ani důlní díla. Navrhovaná trasa se 
nedotýká žádné CHKO ani přírodní rezervace. Navržená trasa nezasahuje do zvláště 
chráněných území ani lokalit Natura 2000. 
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Biologický průzkum (2016) byl zpracován za účelem soupisu, popisu a zhodnocení výskytu 
rostlinných a živočišných druhů, které se v území plánované realizace stavby D35 Džbánov - 
Litomyšl vyskytují. Průzkum byl především zaměřen na zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů (dle vyhlášky č 395/1992 Sb). V dokumentu jsou zahrnuty také výsledky průzkumu, 
který byl realizován pro dokumentaci EIA (2009). Biologický průzkum byl také vyhotoven jako 
podklad pro optimalizaci technického řešení stavby ve vztahu k zaznamenaným rostlinným i 
živočišným druhům a jejich biotopům.  

V daném území nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin a bylo pozorováno 27 
zvláště chráněných druhů živočichů: vranka obecná, mihule potoční, jestřáb lesní, krahujec 
obecný, ledňáček říční, sýček obecný, moták pochop, krkavec velký, křepelka polní, 
vlaštovka obecná, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, koroptev polní, bramborníček hnědý, kuňka 
obecná, ropucha zelená, ropucha obecná, rosnička zelená, čolek horský, ještěrka obecná, 
slepýš křehký, ještěrka živorodá, zmije obecná, užovka obojková, vydra říční a veverka 
obecná. Pro výše jmenované druhy živočichů bude nutné požádat orgán ochrany přírody o 
výjimku ze zákazů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů podle 
§ 50 odst. 1 a 2 zákona, zařazených dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., příloha III, do kategorie 
silně ohrožených a ohrožených druhů). 

 

V rámci dendrologického průzkumu na stavbu Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl bylo zjištěno 
na plochách trvalého a dočasného záboru a v jejich bezprostředním okolí zaevidováno 1714 
ks stromů a 13197 m2 keřů. Při realizaci bude přibližně káceno 1447 ks stromů a 11921 m2 
keřů. 

 

Migrační studie:Na základě zjištěných informací o migračním potenciálu dotčeného území 
byly v hodnoceném úseku D35 Džbánov - Litomyšl vytyčeny 4 hlavní migrační profily, jejichž 
zachování a podpoření je nutné dodržet.  

Migrační profil 1 je vytyčen v km 44,700 – 45,800, který je vymezen mezi dvěma polními 
remízy u obce Hrušová. Mezi remízy byla prokázána migrace středně velkých druhů savců. 
Most 201 byl během projektové přípravy DÚR dimenzován tak, aby byly jeho parametry 
vyhovující pro evidované druhy zvěře.  

Migrační profil 3 vytyčený v km 48,000 – 48,600 představuje nivu řeky Loučná, která 
v daném území představuje významný migrační koridor ryb, savců a potenciální tahovou 
trasu obojživelníků. Mostní objekt 206 je navržen tak, že jeho parametry vyhovují případné 
migraci velkých savců. Během projektové přípravy DÚR bylo apelováno na minimalizaci 
zásahů do břehů a koryta řeky Loučná, čímž budou eliminovány negativní vlivy spojené 
s realizací stavby. 

Migrační profil 4 je vymezen v údolí Končinského potoka km 49,600 – 50,200. Mostní objekt 
207 je estakáda, která svými parametry vyhovuje migraci všech kategorií savců. Během 
projektové přípravy DÚR byla dodržena podmínka nezasahovat do koryta Končinského 
potoka, čímž jsou z velké části eliminovány negativní vlivy spojené s realizací stavby.  
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Migrační profil 6 je vymezen na lokálním biokoridoru vedoucím z rozsáhlejší lesní plochy 
směrem k obci Kornice. Mostní objekt je dvoupolový, přičemž jedno pole je určeno speciálně 
pro vedení LBK pod D35, mostní objekt je dimenzován pro migraci středně velkých a 
drobných savců.  

Při dodržení navržených opatření, zůstane dotčené území prostupné pro všechny zjištěné 
kategorie živočichů. 

 

V hlukové studii bylo vyhodnoceno hlukové zatížení území v okolí stavby „D35 Džbánov – 

Litomyšl“ z provozu na trase D35 pro výhledový rok 2040.Pro ochranu chráněných 
venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb jsounavrženy protihlukové stěny 
jejich rozsah a akustické parametry jsou blíže popsány v příloze F.7 Hluková studie. 

Účinnost navržených protihlukových stěn byla ověřena výpočty, viz F.7 Hluková studie. 

Z výsledků těchto výpočtů vyplývá, rozsah protihlukových opatření navržených v rámci DÚR 
zajistí dodržení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb dle Nařízení vlády 217/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. U domu Hrušová č.p. 60, kde 
výpočet signalizuje možné mírné překračování hyg. Limitu hluku v noční době o cca 0,4 dB 
budou v případě, že tento stav bude potvrzen měřením hluku po zprovoznění D35, přijata 
dodatečná protihluková opatření na fasádě (pokud nebude v průběhu následujících stupňů 
PD nalezeno jiné vhodnější řešení). 

V rámci Exhalační studie byl referenční metodou SYMOS’97 stanoven imisní příspěvek 
hlavních znečišťujících látek ze silniční dopravy do ovzduší. Výpočet byl proveden pro 
intenzity dopravy odpovídající prognóze k roku 2040 pro dvě modelové situace – stávající 
stav silniční sítě a výhledový stav silniční sítě, s realizací dálnice D35. 

Výpočet proveden na 2 525 referenčních bodech ve stavu bez výstavby a 4 661 referenčních 
bodech ve stavu s výstavbou, pokrývajících území 18 x 13,5 km. V zájmovém území jsou 
dosahovány a překračovány limitní hodnoty pro průměrnou denní koncentraci PM10, limitní 
hodnotě se blíží průměrné roční hodnoty koncentrací PM2,5 a jsou překračovány limitní 
hodnoty pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Výpočet provedený v rámci 
Exhalační studie prokázal, že imisní příspěvek z dopravního provozu na posuzovaných 
silničních úsecích nedosahuje, s výjimkou ročního průměru NO2 ve stávajícím stavu, ani u 
jedné ze znečišťujících látek limitní hodnoty.  

Při stávajícím stavu silniční sítě jsou dosahovány nejvyšší maximální imisní příspěvky všech 
sledovaných znečišťujících látek podél stávající silnice I/35 na průjezdu Litomyšlí, tedy 
v místě se sníženou plynulostí dopravy (okružní křižovatka se silnicí II/360, světelně řízená 
křižovatka se silnicí II/359 (ul. Mařákova) a navazující ulice Moravská s větším výškovým 
rozdílem). Po realizaci dálnice D35 dojde vlivem přerozdělení dopravy na novou komunikaci 
k významnému snížení maximálních hodnot příspěvků všech sledovaných znečišťujících 
látek z dopravy.  
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Porovnání dosažených výsledků se stávající úrovní znečištění v posuzovaném území je 
problematické, neboť imisní příspěvky z automobilové dopravy na stávajících silničních 
úsecích jsou již v současné době součástí hodnot imisního pozadí. Po realizaci dálnice D35 
lze očekávat významné snížení hodnot maximálních imisních příspěvků a přesun největšího 
zatížení mimo intravilány sídel, kterými nyní prochází silnice I/35. 

Je třeba konstatovat, že připracování Exhalační studie nebylo bráno v potaz předpokládané 
zlepšení dynamické skladby vozového parku v následujících letech. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma jednotlivých stavebních objektů (dálnice, přeložek inženýrských sítí) jsou 
graficky vyznačená v příloze dokumentace DÚR, pod složkou D.7_01-Situace přeložek 
inženýrských sítí. 

Písemný výčet ochranných pásem je uveden níže: 

Pozemní komunikace 

Ochranná pásma pro pozemní komunikace dle zák. č.13/1997 Sb. „Zákona o pozemních 
komunikacích“, jsou stanoveny následovně: 

Dálnice, rychlostní komunikace: 100 m od osy přilehlého jízdního pásu, nebo od větve 
jejich křižovatky 

Silnice I. třídy: 50 m od osy přilehlého jízdního pásu 

Silnice II. třídy, III. třídy a místní komunikace: 15 m od osy přilehlého jízdního pruhu 

Vodohospodářské objekty 

Ochranná pásma jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 
stoky na každou stranu. 

Vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně: 1,5 m 

Vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm: 2,5 m 

Vodovodní řady nebo kanalizační stoky o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem: Výše uvedené 
vzdálenosti se od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Vodní toky: 6 m od břehové hrany (pro nutnou údržbu), 15 m od břehové hrany situování 
pevných staveb 

 

Elektro a sdělovací objekty 

Podle vládního nařízení č. 222/94 Sb. platí, že ochranná pásma u elektrických vedení jsou 
stanovena svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené 
kolmo na vedení. 
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Venkovní vedení VVN nad 400 kV: 30 m od krajního vodiče 

Venkovní vedení VVN do 400 kV: 20 m od krajního vodiče 

Venkovní vedení VVN do 220 kV: 15 m od krajního vodiče 

Venkovní vedení VVN do 110 kV: 12 m od krajního vodiče 

Venkovní vedení VN do 22 kV: 7 m od krajního vodiče 

Kabelové vedení všeho druhu: 1 m od krajních kabelů na obě strany 

El. Stanice: 20 m všemi směry 

 

Objekty trubních vedení: 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů stanoví Zákon o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci č. 222/1994. 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdálenosti od půdorysu plynárenského 
zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. 
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků přídavných havárií 
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Zřizovat stavby 
v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické 
osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. 

Ochranná a bezpečnostní pásma stávajících VTL plynovodů DN 500, 350, 300 a 100 jsou 
stanoveno zákonem č. 222/1994 Sb. a činí od obrysu zařízení v půdorysu na obě strany: 

ochranné pásmo 4 m  
bezpečnostní pásmo DN300÷500  40 m 
bezpečnostní pásmo DN100 15 m 

Ochranná a bezpečnostní pásma nových plynovodů DN 500, 350, 300 a 100 jsou stanovena 
v souladu s novelizací zákona č. 458/2000 Sb. (platnost od 1.1.2016) a činí od obrysu 
zařízení v půdorysu na obě strany: 

ochranné pásmo 2 m 
bezpečnostní pásmo DN300÷500  15 m 
bezpečnostní pásmo DN100 8 m 

 

Nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky, jimiž se rozvádějí plyny 
v zastavěném území obce:    1 m 

Technologické objekty:    4 m 
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Objekty drah 

Podle zákona o drahách je ochranné pásmo železnice tvořeno po obou stranách dráhy 
následovně: 

Dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h: 100 m od osy krajní 
koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic 

Dráhy celostátní a dráhy regionální: 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

Vlečky: 30 m od osy krajní koleje 

Speciální dráhy: 30 m od hranic obvodu dráhy 

Dráhy vedené po pozemních komunikacích a vlečky v uzavřeném prostoru 
provozovny: ochranné pásmo nezřizuje 

 

Ostatní objekty: 

Lesní pozemky: 50m od hranice lesa 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navržená stavba dálnice D35 protíná dvě záplavová území pro průtoky Q100. Prvním je 
záplavové území Loučné v úseku km 47,800 – 48,300 a druhé náleží k pruhu širokému cca 
30 m v bezprostředním okolí Končinského potoka v km 49,740.  

 

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

Celé území, ve kterém je osazena stavba silnice, přináleží povodí řeky Labe. Terén je zde 
mírně zvlněný, z větší části obdělávaná pole. Je odvodňován soustavou otevřených 
vodotečí. Dálnice vede z velké části po vrstevnici svahu. Znamená to, že tvoří překážku 
původně plošnému odtoku a soustřeďuje vodu do nejnižšího místa s vyústěním. Ve všech 
případech jsou tato místa vytipována a řešena pro každý případ zvlášť. Trasa je vedena tak, 
že v žádném případě u vody z exravilánu nedochází k přesunu mezi jednotlivými i malými 
povodími místních vodotečí. Ve všech případech u tělesa dálnice nedochází k jakýmkoli 
změnám ve velikosti povodí (voda z dálnice je odváděna zcela samostatně). Svedením 
těchto vod je původní plošný odtok, který je soustředěn do propustků s možnými 
nepříznivými důsledky na výustí. Ve všech případech se v blízkosti vodoteče nachází 
původní vodoteč. Jedinou výjimkou je jednolitý lán bez jakýchkoli mezí nad obcí Sedliště. 
Zde v projektu navrhujeme ochránit pole nad obcí soustavou retenčně vsakovacích 
vegetačních pásů (RVVP), které v podstatě nahradí původně travou zarostlé údolnice, jako 
tomu bylo i v historii kde byl zřízen systém záchytných mez pro zadržení vod. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadovány zvláštní opatření. Kácení dřevin v rozsahu určeném dendrologickým 
průzkumem.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

Stavba dálnice D35, úsek č.6 Džbánov - Litomyšl, bude na začátku a na konci napojená na 
navazující úseky celkové trasy dálnice D35. V katastrálním území Tržek u Litomyšle, bude 
dálnice D35 napojená na stávající silnici I/35 a to mimoúrovňovou křižovatkou MUK Řídký. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba je přímo podmíněná věcnými a časovými vazbami souvisejícími s výstavbou 
souvisejících úseku č. 5 „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ a č. 7 „D35 Litomyšl – Janov“. Měla  
by probíhat souvisle s uvedenými úseky. V současnosti nejsou známé žádné jiné související 
investice.  

B . 2  C E L K O V Ý  P O P I S  S TAV B Y  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude přednostně určena k dopravnímu užívání. Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl je 
součástí úseku budoucího dálničního tahu D35 mezi MÚK Opatovice a MÚK Staré Město. 
Výstavba dálnice D35 bude mít zásadní vliv nejen na dopravu na stávající silnici I/35, ale i na 
ostatních komunikacích v silniční síti. Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí 
D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1, čímž se přerozdělí dopravní zátěž z 
dálnice D1 mezi dvě komunikace stejného dopravního významu. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

j) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení opis dopravního 
řešení, 

Stavba je navržena v koridoru určeném dle zásad územního rozvoje a zároveň prochází 
dopravním koridorem jednotlivých územních plánu obcí. 

k) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Trasa silnice D35 prochází mírně zvlněným terénem Svitavské pahorkatiny. Nadmořské 
výšky terénu jsou v řešeném území v rozmezí 290 – 380 m. Území v okolí navržené D35 je 
odvodňováno říčkou Loučnou s drobnými přítoky směrem k severoseverovýchodu. Na 
základě vymezení klimatických oblastí patří zájmové území do teplé podoblasti (MT10), do 
okrsku mírně teplého, mírně suchého, s mírnou zimou. Průměrné roční teploty se pro období 
1961-1991 pohybují mezi 7 a 8 °C.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Na dálnici D35 je pro potřebu osob s omezenou schopností pohybu navržen bezbariérový 
přístup k SOS hláskám. Na ostatních silničních plochách se počítá se začleněním 
standardních opatření pro bezbariérový přístup. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost účastníků silničního provozu z hlediska technického řešení jednotlivých objektů 
je dána dodržením platných norem a technických předpisů (návrh směrového řešení 
komunikací, příčných sklonů vozovky, zajištění rozhledu pro zastavení, pro předjíždění, 
rozhledu v křižovatce, návrh záchytných bezpečnostních zařízení jako jsou svodidla apod.).  

Dále bude bezpečnost účastníků zajištěna dodržením požadovaných technologických 
postupů při výstavbě (rovinatost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.). 

Pasivní bezpečnost nově navržených pozemních komunikací bude zvýšena 
odstraněním/neumístěním potenciálních pevných překážek  z/do  tzv. únikové zóny objektů 
pozemních komunikací. 

V neposlední řadě bude bezpečnost účastníků provozu podmíněna dodržováním zákonů, 
vyhlášek a předpisů platných pro každého uživatele pozemních komunikací. 

 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

SO 101 - DÁLNICE D35, km 44,711 – 55,500 

Všeobecně 

Dálnice D35 je hlavním objektem stavby D35 Džbánov – Litomyšl. Předmětem tohoto 
stavebního objektu je vybudování čtyřpruhové dálnice D35 v návrhové kategorii D 25,5/120 
na směrodatnou rychlost 130 km/hod. 

Předmětný úsek D35, 3506 Džbánov Litomyšl je na svém začátku napojen na úsek D35, 
3505 Vysoké Mýto – Džbánov a na svém konci na úsek D35,3507 Litomyšl – Janov. 
Staničení je orientováno ve směru Hradec Králové – Olomouc. Začátek trasy byl oproti studii 
proveditelnosti posunut směrem na sever z důvodu oddálení trasy směrem od obce Džbánov 
a změny tvaru mimoúrovňové křižovatky na diamant zpracovatelem úseku 05 Vysoké Mýto – 
Džbánov (zpracovatel Mott MacDonald).  

Trasa je po napojení navržena v souběhu s Blahovským potokem, který překonává mostem 
SO 201 v km 45,840. Vlevo prochází kolem zemědělského areálu na katastrálním území 
obce Hrušová, a dále na mostě SO 204 mimoúrovňově kříží v km 47,500 stávající 
komunikaci I/35 a stávající železniční trať 018 Choceň - Litomyšl. Za mostem SO 204 je 
trasa navržena v souběhu se stávající I/35 a v km 48,330 pomocí mostu SO 206 překonává 
řeku Loučná, je vedena patou Záhorského kopce až k údolí Končinského potoka, které 
překonává 400 m dlouhým mostem SO 207. Za mostem je na katastrálním území obce 
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Řídký a obce Bohuňovice u Litomyšle trasa napojena mimoúrovňovou trubkovitou 
křižovatkou na stávající silnici I/35. Dále pokračuje mezi obcí Bohuňovice u Litomyšle a obcí 
Sedliště až k napojení na následující úsek severně od obce Kornice.  

Délka hlavní trasy je 10 788 m. 

Směrové řešení 

Dálnice D35 se v km 44,711 napojuje nad stávajícím prameništěm v pravostranném 
směrovém oblouku o poloměru R = 2500 m s délkou přechodnice 360 m. Následně je trasa 
vedena v přímé délky 601,78 m, dále levostranným obloukem o poloměru 1200 m se 
symetrickými přechodnicemi délky 180 m, na který je inflexně navázán pravostranný oblouk 
o poloměru 2000 se symetrickými přechodnicemi délky 300 m. Trasa je poté navržena 
v přímé délky 1980,58 m. Na přímou je napojen levostranný oblouk o poloměru 2700 m a 
délkou přechodnic 360 m a na tento oblouk dále napojen inflexí složený pravostranný oblouk 
z poloměru R = 12000 s krajní přechodnicí délky 360 m, s mezilehlou přechodnice délky 360 
m a oblouku o poloměru R = 2350. V tomto oblouku je trasa napojena v km 55,500 na 
následující úsek 3507. 

Směrové řešení vyhovuje směrodatné rychlosti 130 km/h. 

Výškové řešení 

Niveleta dálnice D35 navazuje na předchozí úsek 3505 v násypu výšky cca 5 m a ve 
stoupání 0,5 %. V úseku s vydutým výškovým obloukem o poloměru 60000 m, dále se 
stoupáním 1,2 % a vypuklým výškovým obloukem o poloměru 50000 m je niveleta vedena 
v násypu výšky cca 5 – 8.  

Odtud je niveleta vedena na mostě v klesání 1,2 % přes stávající silnici I/35 a železniční trať 
018 Choceň – Litomyšl, za mostem následuje vydutý oblouk o poloměru 15000 m a dále 
stoupání 2,35 %, na kterém je navržen most přes řeku Loučná. Úsek mezi těmito dvěma 
mosty je veden v cca 10 – 12 m vysokém násypu. 

Od mostu přes řeku Loučná je niveleta vedena stále ve stoupání 2,35 % až k vypuklému 
výškovému oblouku o poloměru 24000, odtud niveleta klesá pod sklonem 0,84 % přes údolí 
Končinského potoka, které je přemostěno mostem SO 207. Úsek mezi mosty je navržen 
v největším zářezu na trase výšky max. 12 m. 

Za mostem přes údolí Končinského potoka je niveleta vedena již jen ve stoupání. Od mostu 
k mimoúrovňové křižovatce Řídký ve stoupání 1,94 %, následně vypuklým výškovým 
obloukem o poloměru 30000 m, poté od MÚK Řídký v mírném stoupání 0,4 %, dále v km cca 
54,100 vydutým výškovým obloukem o poloměru 70000 m, následně stoupáním 1,4 %, 
vypuklým výškovým obloukem o poloměru 85 000 m a na následující úsek je niveleta 
napojena tečnou, která stoupá pod 0,6 %. 

Z návrhu výškového řešení nebylo nutné v žádném úseku zvětšovat počet jízdních pruhů ve 
stoupání, jelikož rychlost návrhového pomalého vozidla neklesla pod 70 km/h (dle ČSN 7361 
01, příloha K, graf K1).  
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Příčné uspořádání 

Dálnice D35 je v celé své délce navržena v kategorii D 25,5/120. Základní volnou šířku 
komunikace tedy tvoří: 

- střední dělící pás šířky 1 x 3,50 m 

- vnitřní vodící proužky šířky 2 x 0,50 m 

- jízdní pruhy šířky 4 x 3,75 m 

- vnější vodící proužky šířky 2 x 0,25 m 

- zpevněné krajnice šířky 2 x 2,50 m 

- nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,50 m (po volnou šířku) 

Šířka zpevnění dálnice silnice je 2 x 10,75 m. 

V místě napojení větví mimoúrovňové křižovatky jsou navrženy odbočovací a připojovací 
pruhy. Šířka pruhů je 3,50 m a jsou zřízeny na úkor zpevněné krajnice. Celková šířka 
zpevnění v místech přídatných pruhů je 12,00 m. 

Délky těchto pruhů vychází z výpočtu dle ČSN 736102 a konkrétně pro MÚK Řídký jsou: 

 

 směr   pruh  staničení  délka 

Olomouc  odbočovací  51,080 – 51,245 165 m 

Olomouc připojovací  51,800 – 52,095 295 m 

Hradec Králové odbočovací  51,330 – 51,575 245 m   

Hradec Králové připojovací  50,560 – 50,855 295 m 

  

Z důvodu nedostatečné délky rozhledu pro zastavení v oblouku o poloměru 1200 m a malé 
šířky středního dělícího pásu pro umístění svodidla je navrženo symetrické rozšíření SDP od 
km 46,245 – 47,105 o 1 m. Šířka SDP v tomto úseku je tedy 5,5 m a svodidlo je v tomto 
úseku umístěno do krajní polohy. Další rozšíření SDP je navrženo pouze lokálně u středních 
stojek všech nadjezdů na trase. Rozšíření je navrženo symetrické o 0,25 m. Šířka SDP 
v místě střední stojky nadjezdu je tedy 4,0 m. 

Příčný sklon je v přímých úsecích navržen jako střechovitý 2,50 %. V místě oblouků je na 
základě výpočtu dle ČSN 736101 sklon navržen dostředný o hodnotách: 

poloměr sklon 

2500 m 2,50 % 

1200 m 5,50 % 
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2000 m 3,25 % 

2700 m 2,50 % 

12000 m 2,50 % 

2350 m  2,75 % 

 

Zemní těleso 

Před započetím vlastních zemních prací bude provedeno odstranění kulturních vrstev ornice 
v tloušťkách dle pedologického průzkumu. Ta bude uložena na mezideponii pro další využití.  
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Do násypu se přednostně 
využijí zeminy z výkopu, které však bude nutno posoudit a případně dodatečně upravit. 
Sklony zářezových svahů jsou navrženy dle předběžného geotechnického průzkumu a 
závěrů z jeho rešerše. Pouze na dvou úsecích v trase jsou navrženy jiné sklony svahů než 
dle ČSN 73 6133 a to: 

úsek 1 

- km 48,660 – 49,540, vlevo   jednotný sklon svahu 1:2,5 
- km 48,900 – 49,480, vpravo   jednotný sklon svahu 1:2,5   

úsek 2 

- km 50,200 – 51,500, vpravo, vlevo jednotný sklon svahu 1:2,5 

Dle závěrů předběžného GT průzkumu byl v problémových místech, kde je násyp, uvažován 
zpočátku odlehčený násyp. Geofyzikálním průzkumem (provedeným v době vydání této 
dokumentace, DÚR ) a vyhodnocením, bylo potvrzeno, že lehčený násyp, který se v této 
oblasti jevil být účelný v km 47,6 – 48,300 není nutný z důvodu značné hloubky podzemní 
vody pod pevnými horninami. Stlačení zemních vrstev a zabránění proudění vody při 
přitížení násypem je možné vyloučit. Podrobněji viz záznamy z jednání ze dne 8.2.2017 a 
31.3.2017 v dokladové část E. Zemní násyp je tedy uvažován jako neodlehčený. 
V zátopovém území bude pata svahu násypu zpevněna například kamennou rovnaninou a to 
minimálně 50 cm nad hladinu Q100 (stoleté vody). Zároveň bude v podloží násypu resp. 
spodní části násypu, kde si to dle GT průzkumu situace vyžádá, zřízen roznášecí sanačně-
drenážní polštář. 

Obdobně v místech zářezu, kde hladina podzemní vody bude nad úrovní nivelety, se 
provedou technická opatření formou zřízení podélných drenáží, v místech krajnic, zasahující 
až pod úroveň parapláně.  

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky hlavni trasy bude asfaltová. Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude 
předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce 
vozovky s tl. 650 mm a aktivní zóna s tl. 500 mm.  

Celková plocha vozovek na hlavní trase je 226 339 m2. 
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Odvodňovací zařízení 

Povrchové odvodnění zpevněných ploch vozovky a krajnice je zajištěno jejich podélným a 
příčným sklonem. Návrh odvodnění je proveden tak, aby bylo zajištěno oddělení srážkových 
vod z povrchu D35 a vod extravilánových. Voda z povrchu zpevněných ploch je odvedena do 
mělkých monolitických žlabů šířky 0,5 m a dále do dešťové kanalizace. V úsecích s 
nedostatečným podélným spádem (méně než 0,3 %) budou navrženy štěrbinové žlaby s 
vnitřním spádem dna. Veškerá voda ze středové kanalizace bude vyčištěna záchytnou 
sedimentační DUN a před vyústěním do vodoteče bude její průtok upraven v 
navržených retenčních nádržích tak, aby recipientní vodoteč byla schopna absorbovat 
zvýšené přítoky bez škodlivého dopadu na stabilitu koryta a především na okolní terén. 

Odvedení vody z konstrukční pláně je zajištěno jejím příčným sklonem min. 3 %.  Zaústěna 
je skrz ochrannou podsypnou vrstvu do podélných příkopů, podélných drenáží nebo do 
svahu zemního tělesa na násypových úsecích.  

Povrchová voda ze svahů a přilehlého okolí je odváděna do podélných příkopů zaústěných 
mimo kanalizaci. Těleso nově navržené dálnice D35 tvoří hráz kolmou ke směru toku 
povrchových vod. Voda je sváděna patními příkopy k nejnižším místům podél trasy 
komunikace, kde jsou osazeny propustky a mosty pod komunikací. 

- km 44,949 - rámový propustek 2 x 2 m, převedení příkopu od prameniště 
- km 45,042 - trubní propustek DN 1200, převedení drobné meliorační svodnice 
- km 45,435 - trubní propustek DN 1200, převedení bezejmenné vodoteče 
- km 45,836 - přesypaný most (SO 201), převedení Blahovského potoka 
- km 46,568 – přesypaný most na (SO 203), převedení vodoteče  
- km 51,588 - trubní propustek DN 1200, převedení srážkových povrchových vod  
- km 53,094 - přesypaný most (SO 208), převedení srážkových povrchových vod 
- km 53,583 - přesypaný most (SO 209), převedení srážkových povrchových vod 
- km 54,140 - přesypaný most (SO 210), převedení srážkových povrchových vod a PC 

V okolí posledních tří mostních objektů jsou navržena protierosní opatření. Podrobný popis 
těchto opatření a celého řešení odvodnění dálnice D35 je součástí přílohy 
D.6 Vodohospodářské řešení. 

Křižovatky 

V trase navrhovaného úseku se nachází jedna mimoúrovňová křižovatka značená jako MÚK 
Řídký, napojující stávající komunikaci I/35 na dálnici D35. Křižovatka je řešena jako 
trubkovitá a je podrobně popsána v SO 110. 

Vybavení silnice 

Vybavení dálnice bude zahrnovat bezpečnostní zařízení záchytná (svodidla, tlumiče nárazů, 
zábradlí) a vodící (směrové sloupky, dopravní značení), zařízení pro dopravní telematiku 
(zařízení pro sběr a zpracování dopravních dat, zařízení pro sběr a zpracování fyzikálních 
dat – meteostanice), proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace, hlásky pro 
tísňové volání, telekomunikační systémy, kabelová vedení pro napájení a přenos dat, 
protihlukové stěny, štítky pro označení staničení, mezníky pro vyznačení silničního pozemku, 
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vegetační úpravy (výsadby stromů a keřů na silničním pozemku) a oplocení proti vstupu 
zvěře na silnici. 

Kubatury 

Výkop 1 492 943 m3 

Násyp 1 354 292 m3 

Ohumusování ve svahu a v rovině  78 041 m3 

SO 06-110 – MÚK ŘÍDKÝ V KM 51,640 

Všeobecně 

Na Dálnici D35, která je vedena severovýchodně od obce Řídký je v km 51,534 navržena 
MÚK Řídký. Tato mimoúrovňová křižovatka je trubkovitého tvaru se čtyřmi větvemi. Tvar 
křižovatky respektuje výhledový vývoj intenzit, které budou ve směru Pardubice-Litomyšl a 
opačně. Větve A, C, D jsou navrženy na návrhovou rychlost Vn = 70 km/h. Větev B je vratná 
a je navržena na Vn = 50 km/h. 

 MÚK Řídký je napojena přes přivaděč na stávající silnici I/35 severně od rybníka Šotka 
novou stykovou křižovatkou. Přivaděč je součástí MÚK jako větev “A“. Na jeho začátku je 
řešen jako dvoupruhová komunikace, směrově nerozdělená, kategorie S 9,5/70, vedena 
mimo zastavěné území. Přivaděč se po překročení dálnice přes nadjezd SO 06-222 v místě 
napojení vratné větve “B“ stává jednopruhovou větví s napojením na dálnici ve směru na 
Pardubice. Větev “C“ je jednopruhová výjezdová větev ve směru Pardubice-Litomyšl a větev 
“D“ je jednopruhová nájezdová větev ve směru Pardubice-Litomyšl. 

Směrové řešení  

Větev “A“ (přivaděč) 

Začátek trasy je napojen na SO 125.2 v oblouku o poloměru R = 225 m se symetrickými 
přechodnicemi délky L = 70 m. Následuje přímá délky 513,26 m, levostranný kružnicový 
oblouk o poloměru R = 225 m s přechodnicemi délky L = 70 m, pravostranný oblouk R = 210 
m s přechodnicemi délky L= 70 m a L = 100 m, pravostranný oblouk R = 2690 m, kterým se 
připojí na D35 (SO 06-101). 

Větev “B“ (vratná větev) 

Začátek větve je odpojení od D35 (SO 06-101) pravostranným obloukem R = 2690 m, 
následuje pravostranný oblouk R = 105 m s přechodnicemi L = 100 m a L = 70 m, 
pravostranný oblouk R = 225 m, kterým se napojuje na větev “A“. 

Větev “C“ (výjezdová větev) 

Začátek větve je odpojení od D35 (SO 06-101) levostranným obloukem R = 2710 m 
s přechodnicí L = 50 m, následuje pravostranný oblouk R = 250 m s přechodnicemi L = 50 
a L = 70 m, přímá délky 5 m, kterou se napojí na větev “A“ (přivaděč).  
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Větev “D“ (nájezdová větev) 

Začátek větve je odpojení od větve “A“ (přivaděč) pravostranným obloukem R = 210 m 
s přechodnicí L = 70 m a L = 100 m, kterým se napojí na D35 (SO 06-101). 

Výškové řešení  

Větev “A“ (přivaděč) 

Návrh výškového řešení je na začátku podřízen v návaznosti na SO 125.2 a na jejím konci 
na napojení na novou D35. Minimální podélný sklon je 0,4 %. Maximální podélný sklon je 
4,9 %. 

Větev “B“ (vratná větev) 

Návrh výškového řešení je na začátku a konci podřízen návaznosti na novou D35. Minimální 
podélný sklon je 1,95 %. Maximální podélný sklon je 4,1 %. 

 

Větev “C“ (výjezdová větev) 

Návrh výškového řešení je na začátku podřízen návaznosti na novou D35 a na jejím konci 
na novou větev “A“ (přivaděč). Minimální podélný sklon je 1,96 %. Maximální podélný sklon 
je 4,9 %. 

Větev “D“ (nájezdová větev) 

Návrh výškového řešení je na začátku podřízen návaznosti na novou větev “A“ (přivaděč) 
a na jejím konci na D35 (SO 06-101). Minimální podélný sklon je 1,15 %. Maximální podélný 
sklon je 4,9 %. 

Lomy podélných sklonů jsou zaobleny oblouky o poloměrech, které respektují návrhovou 
rychlost vn = 70 km/h. 

Příčné uspořádání 

Jednopruhová větev 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- zpevněná krajnice 1 x 2,00 m  2,00 m 

- zpevněna krajnice 1 x 0,25 m  0,25 m 

- vodící proužek 2 x 0,25 m   0,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,25 m 
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Kategorie S9,5/70 

- jízdní pruh 2 x 3,50 m   3,50 m 

- zpevněná krajnice 2 x 0,50 m  1,00 m 

- vodící proužek 2 x 0,25 m   0,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     9,50 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navrženým směrovým poloměrům a jeho průběh je zobrazen 
v podélném profilu a situaci.  

 

Zemní těleso 

Sklony svahu zářezů:  dle GTP a závěrů z jeho rešerše  

Sklony svahu násypu: dle ČSN 

 

Konstrukce vozovky 

Konstrukční vrstvy nejsou v projektu popisovány. Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude 
předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce 
vozovky s tl. 600 mm. Bude se jednat o asfaltovou konstrukci vozovky. 

Větev A: plocha vozovky je 11 814 m2 

Větev B: plocha vozovky je 2 083 m2 

Větev C: plocha vozovky je 2 354 m2 

Větev D: plocha vozovky je 2 150 m2 

Celková plocha vozovky je      18 401 m2 

 

Odvodnění 

Voda bude odtékat zčásti do odvodňovací soustavy dálnice a zčásti do přilehlých vodotečí. 

 

Kubatury 

Výkop 

Větev A: výkop je 325 001 m3 
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Větev B: výkop je 70 980 m3 

Větev C: výkop je 9 249 m3 

Větev D: výkop je 2 810 m3 

Výkop celkem   408 039 m3 

Násyp       

Větev A: násyp je 58 356 m3 

Větev B: násyp je 0 m3 

Větev C: násyp je 10 137 m3 

Větev D: násyp je 13 630 m3 

Násyp celkem    82 123 m3 

Ohumusování ve svahu a v rovině  

Větev A: ohumusování je 13 177 m3 

Větev B: ohumusování je 1 756 m3 

Větev C: ohumusování je 1 273 m3 

Větev D: ohumusování je 1001 m3 

 

Ohumusování celkem 17 207 m3 

SO 06-120 – PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 48,360  

Všeobecně 

Navržená přeložka místní komunikace SO 06-120 nahradí rušenou část místní komunikace 
mezi obcí Cerekvice nad Loučnou a osadou Pekla. Přeložka bude ve směru od Cerekvice 
nad Loučnou vedena podél paty tělesa dálnice D35, dále pod mostem na D35 přes Loučnou 
(SO 06-206) podél řeky Loučná a následně příčně k dálnici D35 směrem k osadě Pekla. Je 
navržena v kategorii MO1k -/4.0/30, délky 599,50 m. Na konci úseku je vstřícně navrženo 
boční napojení na stávající štěrkovou, respektive asfaltovou cestu. 

Směrové řešení 

Začátek trasy je odpojen přímou délky 11,83 m od stávající místní komunikace, dále 
pokračuje levostranným směrovým obloukem R = 125 m s přechodnicemi délky L = 50 m. 
Následuje přímá délky 117,26 m, pravostranný kružnicový oblouk o poloměru R = 60 m 
s přechodnicemi délky L = 50 m, přímá délky 68,528 m, levostranný kružnicový oblouk s 
poloměrem R = 80 m se vstupní přechodnicí délky L = 40 m a výstupní přechodnicí L = 30 m. 
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Úsek končí přímou délky 4,73 m, kterou se přeložka opět napojí na stávající místní 
komunikaci. 

Výškové řešení 

Návrh výškového řešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy. Maximální podélný sklon činí 5,30 %, minimální je 0,30 %. 

Příčné uspořádání 

Kategorie MO1k -/4,0/30 

- jízdní pruh 1 x 3,5 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

Silnice bude mít zřízené výhybny pro bezpečné míjení vozidel.  

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům a jeho průběh je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní těleso 

Sklony svahu zářezů:  dle ČSN 

Sklony svahu násypu: dle ČSN 

Část svahu násypu ze strany vodního toku Loučná bude zpevněna např. kamenným 
pohozem. Detaily jsou patrné ze vzorového příčného řezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 904 m2. 

Odvodnění 

Voda bude odtékat zčásti volně do terénu a zčásti do příkopů a přilehlé vodoteče (Loučná). 

 

Kubatury 

- výkopy      7 397 m3 

- násypy         378 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině     1 154 m3 
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SO 06-121 – PŘELOŽKA SILNICE III/03529 V KM 49,422  

Všeobecně 

Navržená přeložka silnice III. třídy SO 06-121 nahradí rušenou část silnice mezi křižovatkou 
se silnicí I/35 a obcí Horky. Přeložka bude ve směru od křižovatky s I/35 plynule odpojena od 
stávající silnice a v celé trase se bude postupně levotočivým obloukem opětovně napojena 
na stávající komunikaci. Ve své trase překoná dálnici D35 nadjezdem - most na přeložce 
silnice (SO 06-221). Přeložka je navržena v kategorii S 6,5/50, délky 544,00 m. V km 0,039 
je vpravo sjezd na pozemek. V km 0,084 je vlevo navrženo kolmé napojení účelové 
komunikace (SO 06-155.3). Po překonání dálnice D35 jsou na přeložce vstřícně navržena 
dvě kolmá napojení na účelové komunikace (SO 06-155.1, SO 06-155.2). 

Směrové řešení 

Začátek trasy přímou délky 21,98 m, následuje pravostranný oblouk R = 150 m 
s přechodnicemi délky L = 80 m, na tento oblouk je inflexně napojen levostranný oblouk o 
poloměru 170 m s přechodnicemi délky L = 80 m a L = 60 m přes nadjezd SO 06-221. Trasa 
končí přímou délky 139,49 m a napojuje se zpět na stávající stav. 

Výškové řešení 

Návrh výškového řešení je proveden v návaznosti na stávající stav, terén s ohledem na 
plynulost trasy a na překonání dálnice D35 nadjezdem. Maximální podélný sklon činí 6,60 %, 
minimální je 3,00 %. 

Příčné uspořádání 

Kategorie S 6,5/50 

- jízdní pruh 2 x 2,75 m   5,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     6,50 m 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům a jeho průběh je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní těleso 

Sklony svahu zářezů:  dle ČSN 

Sklony svahu násypu: dle ČSN 

Detaily jsou patrné ze vzorového příčného řezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 
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Celková plocha vozovky je 3 313 m2. 

Odvodnění 

Voda bude odtékat zčásti do navazujících stávajících příkopů a zčásti do odvodňovací 
soustavy dálnice D35 pomocí skluzů. 

Kubatury 

- výkopy      11 012 m3 

- násypy        2 636 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině       1 438 m3 

 

SO 06-122 – PŘELOŽKA SILNICE II/317 V KM 52,689 

Všeobecně 

Navržená přeložka silnice II. třídy SO 06-122 nahradí rušenou část silnice mezi obcemi 
Sedliště a Bohuňovice. Přeložka povede směrově přibližně v ose stávající komunikace, 
avšak výškově oproti stávajícímu stavu nejprve stoupá, překonává dálnici D35 nadjezdem 
(most SO 06-223) a následně opět klesá. Na začátku i konci úseku jsou ve vstřícné poloze 
navržena celkem čtyři kolmá napojení navrhovaných účelových komunikací (SO 06-159.1, 
SO 06-159.2, SO 06-161.4 a SO 06-161.5). Přeložka je navržena v kategorii S 7,5/50, 
délky 452,00 m. 

Směrové řešení 

Přeložka je navržena v jedné přímé délky 452,00 m. 

Výškové řešení 

Návrh výškového řešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy a překonání dálnice D35 nadjezdem. Maximální podélný sklon činí 6,30 %, 
minimální je 0,30 %. 

Příčné uspořádání 

Kategorie S 7,5/50 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   6,00 m 

- vodicí proužek 2 x 0,25 m   0,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,50 m 
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Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům a jeho průběh je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní těleso 

Sklony svahu zářezů:  dle ČSN 

Sklony svahu násypu: dle ČSN 

Detaily jsou patrné ze vzorového příčného řezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 586 m2. 

Odvodnění 

Voda bude odtékat zčásti do navazujících stávajících příkopů a zčásti do odvodňovací 
soustavy dálnice D35 pomocí skluzů. 

Kubatury 

- výkopy      1 339 m3 

- násypy      6 371 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině     1 194 m3 

SO 06-123 – PŘELOŽKA SILNICE III/36016 V KM 55,308 

Všeobecně 

Navržená přeložka silnice III. třídy SO 06-123 nahradí rušenou část silnice mezi obcemi 
Kornice a Sloupnice. Přeložka se plynule odpojí vpravo od stávající silnice, prochází pod 
mostem na D35 (SO 06-211) a na konci úseku se opět připojí zprava na stávající stav. Pod 
mostem na D35 (SO 06-211) je společně s přeložkou proveden i lokální biokoridor. Jedná se 
o speciální migrační objekt. Přibližně v polovině úseku přeložky jsou ve vstřícné poloze 
navržena dvě kolmá napojení navrhovaných účelových komunikací (SO 06-162.1, SO 06-
162.2). Na konci přeložky je vpravo navržen sjezd na stávající polní cestu. Přeložka je 
navržena v kategorii S 6,5/50, délky 575,45 m. 

Směrové řešení 

Úsek přeložky začíná přímou délky 80,00 m, kterou navazuje na stávající stav. Následujícím 
prvkem směrového vedení je pravostranný kružnicový oblouk poloměru R = 300 m 
s přechodnicemi L = 30 m a L = 50 m, dále přímá délky 124,98 m a levostranný kružnicový 
oblouk R = 220 m s přechodnicemi L = 50 m a L = 30 m. Na konci úseku je navržen 
levostranný oblouk poloměru R = 94 m, jímž se přeložka opět připojuje na stávající silnici. 
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Výškové řešení 

Návrh výškového řešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy. Maximální podélný sklon činí 5,61 %, minimální je 1,00 %. 

Příčné uspořádání 

Kategorie S 6,5/50 

- jízdní pruh 2 x 2,75 m   5,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     6,50 m 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům a jeho průběh je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní těleso 

Sklony svahu zářezů:  dle ČSN 

Sklony svahu násypu: dle ČSN 

Detaily jsou patrné ze vzorového příčného řezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 376 m2. 

Odvodnění 

Voda bude odtékat z nově navržených příkopů do navazujících stávajících příkopů. 

Kubatury 

- výkopy      27 067 m3 

- násypy      5 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině     1 532 m3 

 

SO 06-124 – PŘELOŽKA SILNICE III/03528 V KM 49,642  

Všeobecně 

Navržená přeložka silnice III. třídy SO 06-124 nahradí rušenou část silnice mezi křižovatkou 
se silnicí I/35 a obcí Bohuňovice. Přeložka začíná napojením stykovou křižovatkou 
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na lokálně rozšířenou silnicí I/35 (SO 06-125.1). Pokračuje pravostranným obloukem pod 
dálnicí D35, kříží dálnici D35 přibližně pod úhlem 45 stupňů a napojuje se zprava na stávající 
silnici III/03528. Přeložka je navržena v kategorii S 6,5/50, délky 269,35 m. 

Směrové řešení 

Z křižovatky s přeložkou silnice I/35 (SO 06-125.1) vychází přeložka přímou délky 6,83 m a 
pokračuje pravostranným obloukem o poloměru R = 140 m s přechodnicí délky L = 80,00 m. 
Úsek končí přímou délky 89,72 m a napojí se na stávající stav. 

 

Výškové řešení 

Návrh výškového řešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy. Maximální podélný sklon činí 1,14 %, minimální je 0,50 %. 

 Příčné uspořádání 

Kategorie S 6,5/50 

- jízdní pruh 2 x 2,75 m   5,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     6,50 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům a jeho průběh je 
zobrazen v podélném profilu. 

 

Zemní těleso 

Sklony svahu zářezů:  dle ČSN 

Sklony svahu násypu: dle ČSN 

Detaily jsou patrné ze vzorového příčného řezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2234 m2. 

Odvodnění 

Voda bude odtékat zčásti do navazujícího stávajícího příkopu, zčásti do odvodňovací 
soustavy přeložky silnice III/03529 (SO 06-121) a zčásti do terénu. 
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Kubatury 

- výkopy      2 534 m3 

- násypy      1 715 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině        704 m3 

 

SO 06-125.1 – PŘELOŽKA SILNICE I/35 V KM 0,235 SO 06-110  

Všeobecně 

Stavební objekt SO 06-125.1 řeší úpravy na stávající silnici I/35. Jedná se o tři místa, 
související s navrhovanou dálnici D35: 

1. V km 47,5: Úpravy stávající I/35 z důvodu výstavby mostu SO 06-204 u hřbitova 
v obci Hrušová, úprava souběžného příkopu kolem stávající I/35, zrušení stávajícího 
propustku DN 800 (kolize s pilířem mostu) a výstavba propustku nového o 20 m dále 
ve směru na Litomyšl. Dále souběžný příkop vedený od dalšího stávajícího propustku 
na I/35 za křižovatkou se silnicí III/03528, příkop vedený od propustku nového pod 
provizorní komunikací SO 06-172.1 až do stávajícího melioračního příkopu. Součásti 
tohoto míst je obnovení vozovky na stávající I/35 po realizaci pilířů SO 06-204, které 
svými základy zasahují pod těleso a vozovku stávající komunikace. 

2. V km cca 49,6: rozšíření stávající silnice I/35 o max. 1,7 m v místě nově navrženého 
napojení přeložky silnice III/03528 do obce Bohuňovice (SO 06-124). Úpravy doznají i 
stávající svahy kolem I/35. Rozšířený úsek bude proveden v kategorii S 9,5 
s přídatným pruhem pro odbočení vlevo o šířce 3,25 m. 

3. Posledním místem je přeložka silnice I/35 v místě napojení přivaděče z dálnice D35. 
Podrobněji popsáno níže. 

 Navržená přeložka silnice I. třídy SO 06-125.1 nahradí rušenou část silnice mezi obcemi 
Řídký a Litomyšl v místě napojení na přivaděč mimoúrovňové křižovatky Řídký (SO 06-110). 
Přeložka je navržena v kategorii S 9,5/60, délky 174,07 m. Zhruba v polovině úseku je 
vlevo navrženo kolmé napojení účelové komunikace (SO 06-160.1), na konci úseku je pak 
navržena styková křižovatka (viz směrové řešení) a obratiště pro vozidla zimní údržby se 
zemními valy pro zamezení průhledu křižovatkou. 

 

Směrové řešení 

Začátek trasy navazuje přímou délky 35,00 m na stávající silnici, dále pokračuje 
levostranným směrovým obloukem R = 120 m se vstupní přechodnicí délky L = 50 m. Úsek 
končí přímou délky 1,59 m, která se již nachází ve stykové křižovatce s přeložkou silnice I/35 
(SO 06-125.2 – směr od Litomyšle) a přivaděčem MÚK Řídký (SO 06-110). 
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Výškové řešení 

Návrh výškového řešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy a na návrh přeložky SO 06-125.2 a přivaděče MÚK Řídký (SO 06-110). 
Maximální podélný sklon činí 4,75 %, minimální je 1,04 %. 

 Příčné uspořádání 

Kategorie S 9,5/60 

- jízdní pruh 2 x 3,50 m   7,00 m 

- vodicí proužek 2 x 0,25   0,50 m 

- zpevněná část krajnice 2 x 0,50  1,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     9,50 m 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům a jeho průběh je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní těleso 

Sklony svahu zářezů:  dle ČSN 

Sklony svahu násypu: dle ČSN 

Detaily jsou patrné ze vzorového příčného řezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 500 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 920 m2. 

Odvodnění 

Voda bude odtékat do nově navržených příkopů a následně do stávajících příkopů. 

Kubatury 

- výkopy      3 439 m3 

- násypy      1 337 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině     634 m3 



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  29 

 

SO 06-125.2 – PŘELOŽKA SILNICE I/35 

Všeobecně 

Navržená přeložka silnice I. třídy SO 06-125.2 nahradí rušenou část silnice mezi obcemi 
Řídký a Litomyšl v místě napojení mimoúrovňové křižovatky Řídký (SO 06-110). Přeložka je 
navržena v kategorii S 9,5/70, délky 235,04 m. 

Směrové řešení 

Začátek trasy navazuje přímou délky 24,32 m na stávající silnici, dále následuje 
pravostranný směrový oblouk R = 225 m se vstupní přechodnicí délky L = 70 m. Úsek končí 
ve stykové křižovatce s přeložkou silnice I/35 (SO 06-125.1 – směr od Řídkého) a 
přivaděčem MÚK Řídký (SO 06-110). 

Výškové řešení 

Návrh výškového řešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy a na návrh přeložky SO 06-125.1 a přivaděče MÚK Řídký (SO 06-110). 
Maximální podélný sklon činí 4,90 %, minimální je 0,40 %. 

 

 Příčné uspořádání 

Kategorie S 9,5/70 

- jízdní pruh 2 x 3,50 m   7,00 m 

- vodicí proužek 2 x 0,25   0,50 m 

- zpevněná část krajnice 2 x 0,50  1,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     9,50 m 

 

V téměř celé délce přeložky je navržen přídatný odbočovací pruh pro odbočení vlevo. 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům a jeho průběh je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní těleso 

Sklony svahu zářezů:  dle ČSN 

Sklony svahu násypu: dle ČSN 

Detaily jsou patrné ze vzorového příčného řezu. 



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  30 

 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 500 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 702 m2. 

Odvodnění 

Voda bude odtékat do nově navržených příkopů a následně volně do terénu. 

Kubatury 

- výkopy      3 074 m3 

- násypy      2 135 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině        542 m3 

 

SO 06-140 – SJEZD K DUN A RN V KM 44,850 VLEVO  

Stavební objekt ve skutečnosti řeší okolí přístupové cesty (SO 06-151.1) k DUN a retenční 
nádrži (SO 06-330). Jedné se o násyp a jeho úpravu svahu podél celé délky účelové a 
zároveň i přístupové komunikace k DUN a RN. Souvisejícím objektem je také krátký odpad 
(SO 06-310). Jde vlastně o příkop podél účelové komunikace (SO 06-151.1). Neslouží však 
této komunikaci, ale jako recipient pro odpad od retenční nádrže SO 06-330. 

Kubatury: 

- výkopy     321 m3 

- násypy     6 435 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině  675 m3 

 

SO 06-141 – SJEZD K DUN V KM 48,080 VLEVO  

Navržená trasa sjezdu k DUN SO 06-141 bude sloužit k přístupu k dešťové usazovací nádrži 
umístěné přímo v rozšířeném násypovém tělese hlavní trasy. Začátek sjezdu je napojen 
přímo na hlavní trasu dálnice D35 přes záliv a je součástí tělesa hlavní trasy. Je navržen se 
šířkou zpevnění 6,0 m. Délka sjezdu činí 198,00 m. 

Niveleta sjezdu kopíruje niveletu dálnice D35. 
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Příčné uspořádání: 

- jízdní pás     6,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 288 m2. 

 

SO 06-142 – SJEZD K DUN A RN V KM 50,100 VLEVO  

Jedná se pouze o 49 m dlouhé napojení na účelovou komunikaci SO 06–157.1, která dále 
vede k dešťové usazovací nádrži a retenční nádrži navržené v údolí Končinského potoka. Na 
konci úseku je sjezd kolmo napojen na dálnici D35. Je navržen se šířkou zpevnění 6,0 m. 
Délka sjezdu činí 49 m. 

Niveleta sjezdu vychází z výškového napojení na SO 06-157.1 

Příčné uspořádání: 

- jízdní pás     6,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů budou provedeny dle ČSN. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 258 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn nově navrženými příkopy a skluzem do přeložky přítoku 
Končinského potoka (SO 06-312). 
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Kubatury: 

- výkopy      671 m3 

- násypy          0 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovině     64 m3 

SO 06-151.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 45,000 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-151.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta a zároveň v začátku úseku bude 
využívaná jako „sjezd“ k DUN (SO 06-330). Účelová komunikace bude vedena podél paty 
tělesa dálnice D35 v km 45,000. Je navržena v kategorii P 4/30, celkové délky 707,42 m. 

Začátek účelové komunikace je napojen na stávající silnici III/35719, od níž levotočivým 
obloukem pokračuje podél hrany tělesa dálnice D35 (SO 06-330) v šířce zpevnění 6,0 m až 
po konec retenční nádrže (SO 06-330). Následně pokračuje komunikace v šířce 3,5m. Délka 
komunikace v šířce 6.0 m činí 279,80 m z celkové délky 707,42 m. 

Niveleta je v tomto úseku vedena nejprve dle možností po terénu, následně prudce stoupá 
z důvodu osazení DUN a RN a vzhledem k jejich výškám na vtoku a výtoku. Maximální 
podélný sklon činí 13,00 %, minimální je 0,50 %. 

Příčné uspořádání: 

- jízdní pás     6,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

V místě DUN a RN je navržen záliv šířky 6,00 ze zatravňovacích tvárnic. Na konci zálivu se 
nachází místo pro otáčení.  

 

Příčné uspořádání za DUN: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 
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Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 577 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      815 m3 

- násypy      125 m3 

SO 06-151.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 45,000 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-151.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta. Účelová komunikace bude 
vedena podél hrany tělesa dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 561,63 m. 

Začátek trasy navazuje na účelovou komunikaci navrhovanou v rámci stavby předchozího 
úseku Vysoké Mýta – Džbánov. Trasa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových 
oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr směrového oblouku je R = 350 m, maximální 
poloměr je R = 2 564 m. Na konci úseku trasa plynule přechází v trasu navazující účelové 
komunikace (SO 06-152.2). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 5,18 %, 
minimální je 0,28 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 966 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 
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- výkopy      711 m3 

- násypy      5 m3 

SO 06-152.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 45,800 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-152.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Hrušová. Účelová komunikace bude vedena podél paty tělesa 
dálnice D35 v km 45,800. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 1 084,02 m. 

Začátek trasy plynule navazuje na trasu účelové komunikace (SO 06-151.1). Trasa je 
složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální 
poloměr směrového oblouku je R = 1 380 m, maximální poloměr je R = 5 000 m. Úsek končí 
kolmým napojením na SO 06-153. 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 10,69 %, 
minimální je 0,26 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 791 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 175 m3 

- násypy             9 m3 
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SO 06-152.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 45,350 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-152.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Hrušová. Účelová komunikace bude vedena podél hrany 
tělesa dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 198,73 m. 

Začátek trasy navazuje na předcházející účelovou komunikaci (SO 06-151.2). Trasa je 
složena z přímých úseků a prostého kružnicového oblouku bez přechodnic. Poloměr 
směrového oblouku je R = 50 m. Na konci úseku je počítáno s napojením na plánovanou 
polní cestu dle ÚP obce Hrušová. 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 4,27 %, 
minimální je 0,95 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 693 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      230 m3 

- násypy      3 m3 

SO 06-152.3 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 46,100 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-152.3 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Hrušová. Účelová komunikace bude vedena podél hrany 
tělesa dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 507,04 m. 

Trasa začíná poblíž mostu na D35 přes Blahovský potok (SO 06-201). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostého kružnicového oblouku bez přechodnic. Poloměr směrového 
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oblouku je R = 1 000 m. Trasa končí kolmým napojením na přeložku polní cesty (SO 06-
153). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 3,33 %, 
minimální je 0,21 %. 

 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 912 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      945 m3 

- násypy      11 m3 

SO 06-153 – PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 46,361  

Navržená trasa přeložky polní cesty SO 06-153 bude sloužit k přístupu na přilehlé pozemky 
v katastrálním území Hrušová. Přeložka bude vedena příčně k dálnici D35, pod mostem na 
D35 (SO 06-202). Je navržena v kategorii P 4/30, délky 310,00 m. 

Trasa navazuje na stávající zpevněnou polní cestu. Trasa je složena z přímých úseků a 
kružnicových oblouků s přechodnicemi. Minimální poloměr směrového oblouku je R = 75 m, 
maximální poloměr je R = 100 m. Délka všech přechodnic je L = 20 m. Trasa kříží dálnici 
D35 pod mostem na D35 (SO 06-202). Vlevo jsou do trasy kolmo napojeny trasy účelových 
komunikací (SO 06-152.3 a SO 06-152.1). Na konci úseku je přeložka opět plynule napojena 
na stávající zpevněnou polní cestu. 
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Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 5,00 %, 
minimální je 0,75 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 085 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy  1 822 m3 

- násypy         9 m3 

SO 06-155.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 49,000 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-155.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálních územích Pekla a Cerekvice nad Loučnou. Účelová komunikace 
bude vedena podél hrany tělesa dálnice D35 v km 49,000. Je navržena v kategorii P 4/30, 
délky 897,59 m. 

Začátek trasy plynule navazuje na trasu stávající polní cesty. Trasa je složena z přímých 
úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr směrového 
oblouku je R = 15 m, maximální poloměr je R = 1 000 m. Úsek končí kolmým napojením 
na přeložku silnice III/03529 (SO 06-121). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 9,59 %, 
minimální je 0,03 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 
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- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 613 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy   1 223 m3 

- násypy        15 m3 

SO 06-155.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 49,500 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-155.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou. Účelová komunikace bude vedena 
podél hrany tělesa dálnice D35 v km 49,500. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 136 m. 

Začátek úseku je navržen s kolmým napojením na přeložku silnice III/03529 (SO 06-121). 
Trasa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. 
Minimální poloměr směrového oblouku je R = 15 m, maximální poloměr je R = 350 m. Na 
konci úseku trasa plynule navazuje na stávající nezpevněnou cestu. 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 13,34 %, 
minimální je 1,00 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 
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Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 154 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy   293 m3 

- násypy    14 m3 

SO 06-155.3 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 49,100 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-155.3 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou. Účelová komunikace bude vedena 
podél hran tělesa dálnice D35 a přeložky silnice III/03529 (SO 06-121). Je navržena 
v kategorii P 4/30, délky 692 m. 

Začátek trasy navazuje na stávající polní cestu. Trasa je složena z přímých úseků a prostých 
kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr směrového oblouku je R = 20 m, 
maximální poloměr je R = 1 000 m. Trasa končí kolmým napojením na přeložku silnice 
III/03529 (SO 06-121). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 15,00 %, 
minimální je 1,02 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 791 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 
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Kubatury: 

- výkopy    3 500 m3 

- násypy         35 m3 

SO 06-156 – PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 50,108  

Navržená trasa přeložky polní cesty SO 06-156 bude sloužit k přístupu na přilehlé pozemky 
v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou. Přeložka polní cesty bude vedena příčně 
k trase dálnice D35 v km 50,108. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 46,51 m. 

Začátek úseku je navržen s kolmým napojením na účelovou komunikaci (SO 06-157.1). 
Trasa je složena z přímých úseků a prostého kružnicového oblouku bez přechodnic. Poloměr 
směrového oblouku je R = 30 m. Na konci úseku trasa plynule navazuje na stávající polní 
cestu. 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 6,59 %, 
minimální je 0,39 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

V trase není navržena žádná výhybna. 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 132 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      57 m3 

- násypy      0 m3 
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SO 06-157.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 50,060 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-157.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou. Účelová komunikace bude vedena 
podél hrany tělesa dálnice D35 v km 50,150. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 244 m. 

Začátek trasy vychází z objektu retenční nádrže (SO 06-332) a pokračuje podélně vedle 
dálnice D35. Na začátku úseku je vpravo kolmé napojení účelové komunikace (SO 06-157.2) 
V trase je dále kolmé napojení přeložky polní cesty (SO 06-156) a sjezdu k DUN SO 06-142. 
Trasa je složena z přímého úseku a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Na 
konci úseku plynule navazuje trasa účelové komunikace (SO 06-158.1). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 11,62 %, 
minimální je 4,00 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1355 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      310 m3 

- násypy      0 m3 

 

SO 06-157.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 49,936 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-157.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou. Účelová komunikace bude vedena 
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pod mostem na D35 přes údolí Končinského potoka (SO 06-207) a podél hrany tělesa 
dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 281,37 m. 

Trasa začíná kolmým napojením na sjezd k DUN a RN (SO 06-142) u retenční nádrže 
(SO 06-332). Trasa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez 
přechodnic. Minimální poloměr směrového oblouku je R = 22 m, maximální poloměr je R = 
500 m. Trasa kříží dálnici D35 pod mostem na D35 přes údolí Končinského potoka (SO 06-
207). V trase je navržen sjezd na stávající nezpevněnou cestu směrem do údolí 
Končinského potoka. Na konci úseku trasa plynule pokračuje jako navazující účelová 
komunikace (SO 06-158.2). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 11,24 %, 
minimální je 0,50 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

V trase není navržena žádná výhybna. 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 272 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      171 m3 

- násypy      4 155 m3 

SO 06-158.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 50,650 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-158.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Řídký. Účelová komunikace bude vedena podél hran tělesa 
dálnice D35 a MÚK Řídký (SO 06-110) v km 50,650. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 
994 m. 
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Začátek trasy plynule navazuje na účelovou komunikaci (SO 06-157.1). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 165 m, maximální poloměr je R = 2 710 m. Na konci úseku 
navazuje trasa účelové komunikace (SO 06-159.1). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 5,02 %, 
minimální je 0,64 %. 

 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 477 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      1 632 m3 

- násypy      10 m3 

SO 06-158.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 50,850 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-158.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Řídký. Účelová komunikace bude vedena podél hran tělesa 
dálnice D35 a MÚK Řídký (SO 06-110). Je navržena v kategorii P 4/30, délky 1 444 m. 

Trasa na začátku úseku navazuje na trasu předcházející účelové komunikace (SO 06-
157.2). Trasa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. 
Minimální poloměr směrového oblouku je R = 120 m, maximální poloměr je R = 3 000 m. Na 
konci úseku trasa plynule pokračuje jako navazující účelová komunikace (SO 06-159.3). 
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Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 6,57 %, 
minimální je 0,87 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 4 504 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      1 960 m3 

- násypy      6 m3 

SO 06-159.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 52,000 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-159.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
podél hran tělesa dálnice D35 a MÚK Řídký (SO 06-110) v km 52,000. Je navržena 
v kategorii P 4/30, délky 1657 m. 

Začátek trasy plynule navazuje na účelovou komunikaci (SO 06-158.1). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 6,5 m, maximální poloměr je R = 3 755 m. Úsek končí napojením 
na přeložku silnice II/317 (SO 06-122). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 9,18 %, 
minimální je 0,21 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 
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- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 6 044 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 685 m3 

- násypy         160 m3 

SO 06-159.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 52,640 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-159.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
podél hrany tělesa přeložky silnice II/317 (SO 06-122) v km 52,640. Je navržena v kategorii 
P 4/30, délky 84 m. 

Začátek trasy je navržen v napojení na přeložku silnice II/317 (SO 06-122). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 6,5 m, maximální poloměr je R = 100 m. Na konci úseku trasa 
plynule přechází v navazující účelovou komunikaci (SO 06-161.1). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 8,57 %, 
minimální je 1,17 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 
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Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 479 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      233 m3 

- násypy      17 m3 

SO 06-159.3 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 51,520 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-159.3 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
podél hrany tělesa MÚK Řídký (SO 06-110). Je navržena v kategorii P 4/30, délky 262 m. 

Trasa na začátku úseku navazuje na trasu předcházející účelové komunikace (SO 06-
158.2). Trasa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. 
Minimální poloměr směrového oblouku je R = 300 m, maximální poloměr je R = 1000 m. Na 
konci úseku trasa plynule pokračuje jako navazující účelová komunikace (SO 06-160.1). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 6,57 %, 
minimální je 1,14 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 918 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 
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Kubatury: 

- výkopy      364 m3 

- násypy      2 m3 

SO 06-159.4 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 52,020 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-159.4 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
podél hran tělesa MÚK Řídký (SO 06-110) a dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, 
délky 1270 m. 

Začátek trasy plynule navazuje na účelovou komunikaci (SO 06-160.2). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 150 m, maximální poloměr je R = 4 000 m. Na konci úseku trasa 
pokračuje jako navazující účelová komunikace (SO 06-161.4). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 11,31 %, 
minimální je 0,19 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 4 448 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 202 m3 

- násypy      11 m3 
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SO 06-160.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 51,530 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-160.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Tržek u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena podél 
hrany tělesa MÚK Řídký (SO 06-110). Je navržena v kategorii P 4/30, délky 305 m. 

Trasa na začátku úseku navazuje na trasu předcházející účelové komunikace (SO 06-
159.3). Trasa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. 
Minimální poloměr směrového oblouku je R = 15 m, maximální poloměr je R = 1000 m. 
Trasa končí kolmým napojením na přeložku silnice I/35 (SO 06-125.1). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 10,20 %, 
minimální je 0,42 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 197 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      1 453 m3 

- násypy           70 m3 

SO 06-160.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 51,600 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-160.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Tržek u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena podél 
hran tělesa MÚK Řídký (SO 06-110) a přeložky silnice I/35 (SO 06-125.2). Je navržena 
v kategorii P 4/30, délky 471,45 m. 
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Trasa začíná kolmým napojením na přeložku silnice I/35 (SO 06-125.2). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 7 m, maximální poloměr je R = 250 m. Na konci úseku trasa 
pokračuje jako navazující účelová komunikace (SO 06-159.4). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 10,27 %, 
minimální je 0,28 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 842 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      985 m3 

- násypy      10 m3 

SO 06-161.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 53,350 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-161.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedliště u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
podél hrany tělesa dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 1 299,89 m. 

Začátek trasy plynule navazuje na trasu účelové komunikace (SO 06-159.2). Trasa je 
složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální 
poloměr směrového oblouku je R = 40 m, maximální poloměr je R = 1 000 m. Na konci 
úseku trasa plynule přechází na stávající polní cestu. 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 13,73 %, 
minimální je 0,12 %. 
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Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 4 568 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 534 m3 

- násypy      7 m3 

SO 06-161.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 54,140 D35  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-161.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedliště u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
příčně k dálnici D35, pod mostem na D35 (SO 06-210). Je navržena v kategorii P 4/30, 
délky 279,88 m. 

Trasa začíná kolmým napojením na účelovou komunikaci (SO 06-161.5). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 30 m, maximální poloměr je R = 100 m. Trasa kříží dálnici D35 
pod mostem na D35 (SO 06-210) a dále z ní vpravo kolmým napojením vychází trasa 
účelové komunikace (SO 06-161.3). Úsek končí kolmým napojením na stávající polní cestu. 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 9,42 %, 
minimální je 1,11 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 
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Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 123 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      688 m3 

- násypy      2 m3 

SO 06-161.3 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 54,450 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-161.3 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedliště u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
podél hrany tělesa dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 612,11 m. 

Začátek trasy je navržen s kolmým napojením na účelovou komunikaci (SO 06-161.2). Trasa 
je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální 
poloměr směrového oblouku je R = 100 m, maximální poloměr je R = 1 500 m. Na konci 
úseku trasa plynule přechází v účelovou komunikaci (SO 06-162.1). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 5,22 %, 
minimální je 0,97 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 214 m2. 



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  52 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      902 m3 

- násypy      9 m3 

SO 06-161.4 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 52,700 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-161.4 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedliště u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
podél hran tělesa dálnice D35 a přeložky silnice II/317 (SO 06-122). Je navržena v kategorii 
P 4/30, délky 277 m. 

Začátek trasy plynule navazuje na účelovou komunikaci (SO 06-159.4). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 7 m, maximální poloměr je R = 1 000 m. Trasa končí kolmým 
napojením na přeložku silnice II/317 (SO 06-122). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 4,38 %, 
minimální je 0,71 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 177 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      478 m3 

- násypy      16 m3 
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SO 06-161.5 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 53,700 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-161.5 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedliště u Litomyšle. Účelová komunikace bude vedena 
podél hran tělesa dálnice D35 a přeložky silnice II/317 (SO 06-122). Je navržena v kategorii 
P 4/30, délky 2 073 m. 

Trasa začíná kolmým napojením na přeložku silnice II/317 (SO 06-122). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 11 m, maximální poloměr je R = 2 000 m. V druhé polovině trasy 
je vpravo navržen sjezd na stávající cestu a vlevo kolmé napojení účelové komunikace (SO 
06-161.2). Na konci úseku trasa plynule navazuje na účelovou komunikaci (SO 06-162.3). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 12,61 %, 
minimální je 0,18 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 7 603 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      5 102 m3 

- násypy      41 m3 

SO 06-162.1 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 55,050 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-162.1 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Kornice. Účelová komunikace bude vedena podél hrany 
tělesa dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 593,26 m. 
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Začátek trasy plynule navazuje na účelovou komunikaci (SO 06-161.3). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 12,5 m, maximální poloměr je R = 1 800 m. Úsek končí kolmým 
napojením na přeložku silnice III/36016 (SO 06-123). 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 5,00 %, 
minimální je 0,09 %. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 265 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 072 m3 

- násypy      272 m3 

SO 06-162.2 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 55,430 D35 VLEVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-162.2 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Kornice. Účelová komunikace bude vedena podél hrany 
tělesa dálnice D35. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 225,46 m. 

Trasa začíná kolmým napojením na přeložku III/36016 (SO 06-123). Trasa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 12,5 m, maximální poloměr je R = 500 m. Na konci úseku trasa 
plynule přechází v trasu účelové komunikace navazujícího úseku D35 Litomyšl – Janov. 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon činí 10,34 %, 
minimální je 0,35 %. 



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  55 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 004 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      1 332 m3 

- násypy             1 m3 

SO 06-162.3 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE V KM 54,760 D35 VPRAVO  

Navržená trasa účelové komunikace SO 06-162.3 bude sloužit k přístupu na přilehlé 
pozemky v katastrálním území Kornice. Účelová komunikace bude vedena podél hrany 
tělesa dálnice D35, od níž se bude plynule vzdalovat. Je navržena v kategorii P 4/30, délky 
125,57 m. 

Začátek úseku plynule navazuje na předcházejícího účelovou komunikaci (SO 06-161.5). 
Trasa je složena z přímého úseku a prostého kružnicového oblouku bez přechodnic. 
Poloměr směrového oblouku je R = 120 m. Na konci úseku trasa navazuje na stávající 
nezpevněnou polní cestu. 

Niveleta účelové komunikace je vedena po terénu. Podélný sklon činí 0,18. 

Příčné uspořádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 
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Příčný sklon je jednostranný o hodnotě 2,50 %. 

Sklony svahů násypů i zářezů jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 440 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      210 m3 

- násypy      0 m3 

SO 06-163 – ÚPRAVA SJEZDU NA STÁV. SIL. I/35 KE HŘBITOVU HRUŠOVÁ  

Předmětem objektu je úprava sjezdu ke hřbitovu. Sjezd bude přeložen a napojen na 
stávající I/35 a stávající místní komunikaci vedenou přímo ke hřbitovu. Dojde také ke zrušení 
a realizaci nového propustku pod tímto sjezdem. V nové trase je navržena 1 výhybna. 

SO 06-171.1 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. III/03528, stavba SO 06-121  

Navržená trasa provizorní komunikace SO 06-171.1 řeší dopravní obsluhu během výstavby 
přeložky silnice III/03529 (SO 06-121). Celková délka provizorní komunikace je 278,4 m. 

Začátek úseku vychází z křižovatky silnice I/35 a III/03528, od níž se odpojuje 
pravostranným obloukem. Na konci se opět připojí pravostranným obloukem. Osa je složena 
z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 40 m, maximální je R = 250 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a průběh 
stávajícího terénu. 

Příčné uspořádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům. 

Sklony svahů násypů i zářezů budou provedeny dle ČSN. 
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Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 215 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky na terén. 

Kubatury: 

- výkopy      371 m3 

- násypy      614 m3 

SO 06-171.2 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. III/03529, stavba SO 06-121  

Navržená trasa provizorní komunikace SO 06-171.2 řeší dopravní obsluhu během výstavby 
přeložky silnice III/03529 (SO 06-121). Celková délka provizorní komunikace je 377 m. 

Začátek úseku je napojen na stávající silnici III/03528 v místě napojení stávajícího sjezdu na 
nezpevněnou cestu. Trasa provizorní komunikace zpočátku kopíruje trasu této nezpevněné 
cesty, dále se stáčí levostranným obloukem a následně její osa kopíruje hranu zpevnění 
navržené účelové komunikace (SO 06-155.2). Dále se osa provizorní komunikace odpojuje 
pravostranným obloukem a plynule se napojí na stávající silnici III/03529. 

Osa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální 
poloměr směrového oblouku je R = 30 m, maximální je R = 250 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a průběh 
stávajícího terénu. 

Příčné uspořádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům. 

Sklony svahů násypů i zářezů budou provedeny dle ČSN. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 831 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky do přilehlých příkopů. 
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Kubatury: 

- výkopy      9 839 m3 

- násypy      76 m3  

SO 06-172.1 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. I/35, STAVBA SO 06-204 

Navržená trasa provizorní komunikace SO 06-172 řeší dopravní obsluhu během výstavby 
mostu SO 06-204. Celková délka provizorní komunikace je 587 m. 

Začátek úseku je napojen na stávající silnici I/35 ve směru od obce Hrušová. Trasa 
provizorní komunikace se odpojuje levostranným obloukem s přechodnicí, dále pokračuje 
inflexně napojeným pravostranným obloukem a inflexně napojeným levostranným obloukem, 
který je zpět napojen na stávající silnici I/35. Provizorní komunikace je navržena na 
návrhovou rychlost vn = 50 km/h 

Osa je složena z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 220 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a průběh 
stávajícího terénu. 

Příčné uspořádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům. 

Sklony svahů násypů i zářezů budou provedeny dle ČSN. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 255 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky na terén. 

Kubatury: 

- výkopy      779 m3 

- násypy      11 314 m3 
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SO 06-172.2 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. I/35, STAVBA SO 06-125  

Navržená trasa provizorní komunikace SO 06-172 řeší dopravní obsluhu během výstavby 
přeložek silnice I/35 (SO 06-125.1 a SO 06-125.2). Celková délka provizorní komunikace 
je 654 m. 

Začátek úseku je napojen na stávající silnici I/35 ve směru od obce Řídký. Trasa provizorní 
komunikace se odpojuje levostranným obloukem s přechodnicí, dále inflexně napojeným 
pravostranným obloukem, přímou a poslední levostranným obloukem se opět napojí na 
stávající silnici I/35. Provizorní komunikace je navržena na návrhovou rychlost vn = 50 km/h 

Osa je složena z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Minimální poloměr 
směrového oblouku je R = 220 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a průběh 
stávajícího terénu. 

Příčné uspořádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům. 

Sklony svahů násypů i zářezů budou provedeny dle ČSN. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 526 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky na terén. 

Kubatury: 

- výkopy      24 782 m3 

- násypy      869 m3 

SO 06-173 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. II/317, STAVBA SO 06-122  

Navržená trasa provizorní komunikace SO 06-173 řeší dopravní obsluhu během výstavby 
přeložky silnice II/317 (SO 06-122). Celková délka provizorní komunikace je 597 m. 

Začátek úseku provizorní komunikace je odpojen kombinací levostranného a pravostranného 
oblouku od stávající silnice II/317, osa následně vede souběžně s touto silnicí, respektive 
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s její navrženou přeložkou (SO 06-122) a na konci úseku je opět kombinací pravostranného 
a levostranného oblouku napojena na stávající stav. 

Osa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální 
poloměr směrového oblouku je R = 100 m, maximální je R =2000 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a průběh 
stávajícího terénu. 

Příčné uspořádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům. 

Sklony svahů násypů i zářezů budou provedeny dle ČSN. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

 

Celková plocha vozovky je 3 240 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky do navrženého příkopu a 
následně do příkopů stávajících. 

Kubatury: 

- výkopy      4 116 m3 

- násypy      4 m3 

SO 06-174 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. III/36016, STAVBA SO 06-
123  

Navržená trasa provizorní komunikace SO 06-174 řeší dopravní obsluhu během výstavby 
přeložky silnice III/36016 (SO 06-123). Celková délka provizorní komunikace je 706,24 m. 

Začátek úseku provizorní komunikace je odpojen levostranným obloukem od stávající silnice 
III/36016, osa následně vede souběžně s navrženou přeložkou. Přibližně v polovině úseku 
se připojuje na stávající stav a využívá stávající silnici, načež se opět odpojí levostranným 
obloukem, na konci úseku se připojí opět ke stávající silnici. 

Osa je složena z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků bez přechodnic. Minimální 
poloměr směrového oblouku je R = 95 m, maximální je R = 400 m. 
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Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a průběh 
stávajícího terénu. 

Příčné uspořádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevněná část krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navrženým napojením a směrovým poloměrům. 

Sklony svahů násypů i zářezů budou provedeny dle ČSN. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. V projektu je uvažována konstrukce vozovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 732 m2. 

Odtok srážkové vody je zajištěn příčným sklonem vozovky do navržených příkopů a 
následně do příkopů stávajících či na terén. 

Kubatury: 

- výkopy      2 928 m3 

- násypy      204 m3 

SO 06-180 Dopravně inženýrská opatření 

Bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

SO 06-190 Dopravní značení na D35, km 44,711  - 55,500  

Objekt dopravního značení je v stupni DÚR řešen pouze v úrovni vodorovného dopravního 
značení. Podrobně bude v dalším stupni projektové dokumentace rozčleněn na následující 
pod objekty: 

SO 06-190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení 

SO 06-190.2 Portály pro dopravní značení 

SO 06-190.3 Proměnné dopravní značení 
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SO 06-201 Most na D35 přes Blahovský potok, km 45,836 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes Blahovský potok a současně se jedná o 
speciální migrační objekt (SMO). Most je situován v extravilánu severozápadně od obce 
Hrušová a je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu rovinatý, bezlesý a zemědělsky využívaný. Průmyslová ani 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Koryto potoka se nepřekládá, zůstává v původním místě. Podél koryta potoka je po obou 
stranách zajištěn prostor pro migraci zvěře. Odtokové poměry na Blahovském potoku 
nebudou výstavbou mostu změněny. 

Dálnice D35 leží na mostě v přímé. Niveleta stoupá v konstantním sklonu 1,2 %. Příčný 
sklon je střechovitý 2,5 %.  Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. V levé krajnici 
je umístěna protihluková stěna (SO 06-760). 

Navržen je rámový most s jedním otvorem s kolmou světlostí 20,00 m. Most je přesypaný 
s výškou přesypávky v ose D35 cca 2,30 m, šikmý, bez mostních závěrů, bez ložisek, 
s minimálními nároky na údržbu. Dolní hrana podélně předepnuté rámové příčle je navržena 
s lineárními náběhy, horní hrana má střechovitý sklon, který zajišťuje stékání vody. Stěny 
rámu jsou integrované se založením objektu. Založení se předpokládá hlubinné na 
velkoprůměrových železobetonových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové 
dokumentace. Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na římsách 
a na svahových křídlech. Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o přesypaný objekt, je odvodnění silnice na mostě řešeno v rámci 
objektu silnice. V přesypávce mostu bude nad příčlí převedena dálniční kanalizace (SO 06-
301) a kabely systému SOS a DIS (objekty řady 490). 

SO 06-202 Most na D35 přes přeložku PC, km 46,361 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes přeložku polní cesty (SO 06-153). Migrační 
význam mostu je malý, nachází se pod ním migrační trasa. Most je situován v extravilánu 
západně od obce Hrušová a je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu rovinatý, bezlesý a zemědělsky využívaný. Průmyslová ani 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Pod mostem je polní cesta po směru staničení vedena v přechodnici, tečně a 
v přechodnici. Niveleta leží na vjezdu pod most v údolnicovém zakružovacím oblouku R = 
700,00 m a dále klesá v konstantním sklonu 0,75 %. Příčný sklon je jednostranný pravý 
v hodnotě 2,5 %. Volná šířka je konstantní 4,5 m. 

Dálnice D35 leží na mostě ve směrovém oblouku R = 1200 m a výškově ve vrcholovém 
zakružovacím oblouku R = 50000 m. Niveleta stoupá v průměrném sklonu 0,58 %. Příčný 



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  63 

sklon je jednostranný, levý 5,5 %.  Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. 
S ohledem na zajištění rozhledových poměrů je v místě mostu rozšířený střední dělicí pás. 
V levé krajnici je umístěna protihluková stěna (SO 06-760). 

Navržen je rámový železobetonový most s jedním otvorem se světlostí 10,00 m. Most je 
přesypaný s výškou přesypávky v ose D35 cca 2,80 m, kolmý, bez mostních závěrů, bez 
ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Dolní hrana rámové příčle je navržena s lineárními 
náběhy, horní hrana má střechovitý sklon, který zajišťuje stékání vody. Stěny rámu jsou 
integrované se založením objektu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na římsách 
a na svahových křídlech. Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o přesypaný objekt, je odvodnění silnice na mostě řešeno v rámci 
objektu silnice. V přesypávce mostu bude nad příčlí převedena dálniční kanalizace (SO 06-
301) a kabely systému SOS a DIS (objekty řady 490). 

SO 06-203 Most na D35 přes potok, km 46,568 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes potok. Migrační význam mostu je malý, 
nachází se pod ním migrační trasa. Most je situován v extravilánu jihozápadně od obce 
Hrušová a je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu rovinatý, bezlesý a zemědělsky využívaný. Průmyslová ani 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Pod mostem je potok v přímé. Koryto potoka se nepřekládá, zůstává v původním místě. 
Výškově klesá zprava doleva v průměrném sklonu přibližně 2,3 %. Odtokové poměry na 
potoce nebudou výstavbou mostu změněny. 

Dálnice D35 leží na mostě ve směrovém oblouku R = 1200 m a výškově ve vrcholovém 
zakružovacím oblouku R = 50000 m. Příčný sklon je jednostranný, levý 5,5 %.  Volná šířka je 
konstantní 11,75 m v obou směrech. S ohledem na zajištění rozhledových poměrů je v místě 
mostu rozšířený střední dělicí pás. V levé krajnici převáděné komunikace je umístěna 
protihluková stěna (SO 06-760). 

Navržen je rámový železobetonový most s jedním otvorem se světlostí 6,00 m. Most je 
přesypaný s výškou přesypávky v ose D35 cca 3,65 m, šikmý, bez mostních závěrů, bez 
ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Dolní hrana rámové příčle je navržena s lineárními 
náběhy, horní hrana má střechovitý sklon, který zajišťuje stékání vody. Stěny rámu jsou 
integrované se založením objektu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 
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Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na římsách 
a na svahových křídlech. Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o přesypaný objekt, je odvodnění silnice na mostě řešeno v rámci 
objektu silnice. V přesypávce mostu budou nad příčlí převedeny kabely systému SOS a DIS 
(objekty řady 06-490). 

06-204 Most na D35 přes žel. trať a silnici I/35, km 47,465 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes železniční trať a silnici I/35. Migrační trasa 
zvěře se pod mostem nenachází. Most je situován v extravilánu na jižním okraji obce 
Hrušová, mezi obcemi Hrušová a Cerekvice nad Loučnou, a je součástí nově budované 
dálnice D35. 

Terén je v místě mostu mírně zvlněný a mimo přemosťované překážky zemědělsky 
využívaný. Po pravé straně mostu se za železniční tratí nachází hřbitov. Podél sjezdu 
k hřbitovu je vysazena stromová alej. Nejbližší budova se nachází po levé straně ve 
vzdálenosti přibližně 125 m od osy D35 a nebude výstavbou mostu dotčena. Průmyslová ani 
jiná občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. 

Most po směru staničení překračuje postupně jednokolejnou neelektrizovanou železniční 
trať, sjezd ze silnice I/35 k hřbitovu a stávající silnici I/35. Všechna křížení jsou šikmá. 
Jednokolejná neelektrizovaná regionální železniční trať č. 018 Choceň – Litomyšl je pod 
mostem vedena ve směrovém oblouku, výškově stoupá v proměnném sklonu cca 1,8 – 9,5 
‰. U trati není podle sdělení GP požadováno uvažovat s výhledovou elektrifikací. Sjezd na 
hřbitov je veden po terénu, bude přeložen v rámci objektu SO 06-163. Volná šířka stávající 
silnice I/35 je v místě mostu přibližně 14,00 m.  Silnice je pod mostem vedena ve směrovém 
oblouku, výškově stoupá v proměnném sklonu cca 0,2 – 0,4 %. Příkop stávající I/35, který je 
v kolizi s podpěrami mostu, bude v rámci SO 06-125.1 přeložen. Na stávajícím sjezdu na 
hřbitov přes něj bude zřízen trubní propustek. Příkop procházející pod stávající železniční 
tratí, který je v kolizi s podpěrou mostu, bude v rámci objektu mostu přeložen. 

Dálnice D35 leží na mostě v přechodnicové části směrového oblouku, niveleta klesá v 
konstantním sklonu 1,20 %. Příčný sklon je jednostranný pravý, v prvních třech mostních 
polích proměnný od 2,50 % do 3,25 %, na zbytku mostu pokračuje konstantní v hodnotě 
3,25 %. Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. S ohledem na zajištění 
rozhledových poměrů je v místě mostu ve středním dělicím pásu v ose D35 umístěno 
oboustranné ocelové svodidlo. V obou krajnicích převáděné komunikace jsou umístěny 
protihlukové stěny (SO 06-761 a 06-765). 

Nosnou konstrukci tvoří dvě samostatné konstrukce. S ohledem na nejdelší rozpětí 46,0 
m je navržený dvoutrámový příčný řez. Dvoutrám je konstantní výšky s proměnným 
vyložením konzol a sklonem horní desky. Nad opěrami a podpěrami jsou umístěny 
nadpodporové příčníky. Vzhledem k použití oboustranného svodidla je střední římsa bez 
zrcadla s přejízdným obrubníkem. 

Nosná konstrukce je na spodní stavbu uložená nepřímo prostřednictvím hrncových 
ložisek. Spodní stavba je tvořena krajními opěrami a vnitřními podpěrami. Krajní opěry jsou 
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vzájemně posunuté a navazují na ně rovnoběžná křídla. Pravé křídlo na konci mostu je 
řešeno jako opěrná zeď. Vnitřní podpěry jsou tvořeny jedinou stojkou. Založení se 
předpokládá hlubinné na železobetonových velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno 
v dalším stupni projektové dokumentace. Přechod ve vozovce mezi mostem a tělesem 
převáděné komunikace bude zajištěn povrchovými mostními závěry. 

Vybavení mostu tvoří krajní železobetonové římsy s nouzovými chodníky šířky 1,60 m a 
střední římsa bez zrcadla s přejízdným obrubníkem. Šířka římsy ve středním dělicím pásu je 
na levém mostě 1,55 m a na pravém 0,85 m. Na obou krajních římsách jsou na mostě 
umístěny protihlukové stěny a ocelová svodidla. Ve středním dělícím pásu je na římse 
levého mostu umístěno oboustranné svodidlo svodnicového typu. Svodidla i PHS jsou do 
říms kotveny přes patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navrženy prvky povrchového odvodnění. Srážková voda 
bude zachytávána odvodňovači, z nichž bude voda odvedena příčnými svody do podélného 
potrubí zavěšeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude voda z potrubí 
napojena na systém dálniční kanalizace (SO 06-302). 

Dálniční kanalizace bude převedena po mostě. 

SO 06-205 Most na D35 přes PC, km 47,894 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes stávající polní cestu. Migrační význam mostu 
je malý, nachází se pod ním migrační trasa. Most je situován v extravilánu jihovýchodně od 
obce Hrušová a je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu rovinatý, bezlesý, s výskytem ojedinělých stromů podél polní cesty 
a zemědělsky využívaný. Průmyslová ani občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené 
výstavbou mostu nenachází. Po pravé straně se ve vzdálenosti cca 110 m od osy D35 
nachází stávající silnice I/35, která nebude výstavbou mostu dotčena. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Překračovaná polní cesta se v místě vjezdu pod most nachází ve směrovém oblouku a 
dále pod mostem pokračuje v přímé. Výškově klesá ve sklonu cca 0,95 %. Příčný sklon je 
jednostranný levý v hodnotě cca 2,40 %. Volná šířka cesty činí přibližně 2,5 m. 

Dálnice D35 leží na mostě v přechodnicové části směrového oblouku a výškově 
v údolnicovém zakružovacím oblouku R = 15000 m. Niveleta klesá v průměrném sklonu 
0,57 %. Příčný sklon je jednostranný, pravý 3,25 %.  Volná šířka je konstantní 11,75 m 
v obou směrech. V obou krajnicích převáděné komunikace jsou umístěny protihlukové stěny 
(SO 06-762 a SO 06-766). 

Navržen rámový železobetonový most s jedním otvorem s kolmou světlostí 12,00 m. Most 
je přesypaný s výškou přesypávky v ose D35 cca 2,70 m, šikmý, bez mostních závěrů, bez 
ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Dolní hrana rámové příčle je navržena s lineárními 
náběhy, horní hrana rámové příčle má střechovitý sklon, který zajišťuje stékání vody. Stěny 
rámu jsou integrované se založením objektu. Založení se předpokládá hlubinné na 
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železobetonových velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové 
dokumentace. Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Po pravé straně na most navazuje cca 40 m dlouhá opěrná stěna, která je součástí 
objektu mostu a která brání zasypání stávajícího systému odvodnění zemním tělesem D35. 

Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na římsách 
a na svahových křídlech. Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o přesypaný objekt, je odvodnění silnice na mostě řešeno v rámci 
objektu silnice. V přesypávce mostu bude nad příčlí převedena dálniční kanalizace (SO 06-
302) a kabely systému SOS a DIS (objekty řady 490). 

SO 06-206 Most na D35 přes Loučnou, km 48,328 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes řeku Loučnou a přeložku místní komunikace 
(SO 06-120). Pod mostem se nachází lokální biokoridor a biocentrum. Překračované údolí 
řeky Loučná leží v prostoru jímacího území Cerekvice nad Loučnou - Pekla, které je 
z hlediska vodárenského a hydrogeologického velice významnou oblastí. Most je situován 
v extravilánu a je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu zvlněný, mimo přemosťované překážky částečně zemědělsky 
využívaný, podél řeky se stromy. Stávající I/35 se nachází po pravé straně ve vzdálenosti 
přibližně 70 m od osy D35. Průmyslová ani jiná občanská zástavba se ve vzdálenosti 
dotčené výstavbou mostu nenachází. 

Most po směru staničení postupně překračuje řeku Loučnou a přeložku místní 
komunikace. Obě křížení jsou šikmá. Řeka Loučná pod mostem meandruje. Koryto řeky se 
nepřekládá, zůstává v původním místě. V rámci SO 06-206 se provede opevnění meandru 
koryta pod mostem. Odtokové poměry na řece Loučné nebudou výstavbou mostu změněny. 
Přeložka místní komunikace je pod mostem vedena v přechodnicové části směrového 
oblouku a v údolnicovém zakružovacím oblouku  R = 1200 m. Volná šířka je vzhledem 
k rozšíření v oblouku proměnná, pod mostem max. 7,90 m. 

Dálnice D35 leží na mostě v přímé, niveleta je v prvních dvou polích vedena 
v údolnicovém zakružovacím oblouku R = 15 000 m, který ve třetím poli přechází 
v konstantní stoupání 2,35 %. Příčný sklon je střechovitý 2,50 %. Volná šířka je konstantní 
11,75 m v obou směrech.  V obou krajnicích převáděné komunikace jsou umístěny 
protihlukové stěny (SO 06-763 a SO 06-767). 

Nosnou konstrukci tvoří dvě samostatné konstrukce. S ohledem na nejdelší rozpětí 58,0 
m je navržen komorový příčný řez. Komora je konstantní výšky. Nad opěrami a podpěrami 
jsou umístěny nadpodporové příčníky. Komora je přístupná z obou krajních opěr. 

Uložení nosné konstrukce na spodní stavbu je prostřednictvím hrncových ložisek. Spodní 
stavba je tvořena krajními opěrami a vnitřními podpěrami. Krajní opěry jsou pro oba mosty 
společné a navazují na ně monolitická křídla. Vnitřní podpory jsou tvořeny pilíři. 
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Založení se s ohledem na průchod jímacím územím předpokládá plošné. Pod základovou 
spárou bude na celou výšku kvartérního pokryvu provedeno zlepšení, příp. výměna zemin 
zajišťující přenos zatížení až do skalního křídového podloží. Rozsah a způsob úpravy 
kvartérních zemin bude podrobně řešen v následujících stupních projektové dokumentace 
s ohledem na výsledky doplňkových geotechnických, hydrogeologických a příp. 
geofyzikálních průzkumů. Na základě výsledků uvedených doplňkových průzkumů bude 
v případě potřeby v dalším stupni projektové dokumentace upřesněna výšková poloha 
základové spáry jednotlivých opěr a podpěr. 

Přechod ve vozovce mezi mostem a tělesem převáděné komunikace bude zajištěn 
povrchovými mostními závěry. 

Rozmístění podpěr je navrženo tak, aby výstavbou mostu nebylo dotčeno stávající koryto 
řeky Loučná podle požadavků předběžné dokumentace EIA, v minimální míře bylo ovlivněno 
území biokoridoru a biocentra pod mostem a založení mostu bylo umístěno mimo zastižené 
tektonické poruchy. 

Vybavení mostu tvoří krajní železobetonové římsy s nouzovými chodníky šířky 1,60 m a 
střední římsy bez zrcadla šířky 1,15 m s jednostrannými svodidly. Na vnějších římsách jsou 
umístěny PHS a jednostranná ocelová svodidla. Svodidla a PHS jsou do říms kotveny přes 
patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navrženy prvky povrchového odvodnění. Srážková voda 
bude zachytávána odvodňovači, z nichž bude voda odvedena příčnými svody do podélného 
potrubí zavěšeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude voda z potrubí 
napojena na systém dálniční kanalizace (SO 06-302). 

Dálniční kanalizace se převádí po mostě. 

SO 06-207 Most na D35 přes údolí Končinského potoka, km 49,771 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes údolí Končinského potoka. Pod mostem se 
nachází lokální biokoridor a lokální biocentrum. Most je situován v extravilánu 
severovýchodně od obce Cerekvice nad Loučnou a je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu zvlněný, mimo přemosťované překážky částečně zemědělsky 
využívaný a částečně zalesněný. Podél přemosťovaných komunikací a podél Končinského 
potoka jsou stromové aleje. Stávající I/35 se nachází po pravé straně ve vzdálenosti přibližně 
70 m od osy D35. Průmyslová ani jiná občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené 
výstavbou mostu nenachází. 

V údolí Končinského potoka most po směru staničení postupně překračuje přeložku 
silnice III/03528 (SO 06-124), Končinský potok, stávající lesní cestu a účelovou komunikaci 
(SO 06-159.3). Všechna křížení jsou šikmá. Přeložka silnice III/03528 je pod mostem vedena 
v přechodnicové části směrového oblouku, výškově klesá v údolnicovém oblouku R = 2000 
m. Volná šířka je konstantní 6,50 m. Končinský potok je pod mostem v oblouku. Koryto 
potoka se nepřekládá, zůstává v původním místě. Odtokové poměry na potoce nebudou 
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výstavbou mostu změněny. Účelová komunikace SO 06-159.3 je pod mostem vedena ve 
směrovém oblouku R = 200 m v mírném násypu. Volná šířka je proměnná, nejméně 4,0 m.  

Dálnice D35 leží na mostě v přímé, niveleta klesá v konstantním sklonu 0,84 %, který na 
konci mostu přechází v údolnicový zakružovací oblouk. Příčný sklon je střechovitý 2,50 %. 
Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. 

Nosnou konstrukci tvoří dvě samostatné konstrukce. S ohledem na nejdelší rozpětí 65,0 
m je navržen komorový příčný řez. Komora je konstantní výšky. Nad opěrami a podpěrami 
jsou umístěny nadpodporové příčníky. Komora je přístupná z obou krajních opěr. 

Rozmístění podpěr je navrženo tak, aby výstavbou mostu nebylo dotčeno stávající koryto 
Končinského potoka podle požadavků předběžné dokumentace EIA a v minimální míře bylo 
ovlivněno území biokoridoru a biocentra pod mostem. 

Uložení nosné konstrukce na spodní stavbu je prostřednictvím hrncových ložisek. Spodní 
stavba je tvořena krajními opěrami a vnitřními podpěrami. Krajní opěry jsou pro oba mosty 
společné a navazují na ně monolitická křídla.  Vnitřní podpory jsou tvořeny členěnými 
stojkami. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových pilotách a bude upřesněno 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

Přechod ve vozovce mezi mostem a tělesem převáděné komunikace bude zajištěn 
povrchovými mostními závěry. 

Vybavení mostu tvoří krajní železobetonové římsy s nouzovými chodníky šířky 1,60 m a 
střední římsy bez zrcadla šířky 1,15 m s jednostrannými svodidly svodnicového typu. Na 
vnějších římsách jsou umístěna zábradlí a jednostranná ocelová svodidla. Svodidla a 
zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navrženy prvky povrchového odvodnění. Srážková voda 
bude zachytávána odvodňovači, z nichž bude voda odvedena příčnými svody do podélného 
potrubí zavěšeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude voda z potrubí 
napojena na systém dálniční kanalizace (SO 06-303). 

Dálniční kanalizace se po mostě nepřevádí. 

SO 06-208 Most na D35 pro odvedení povrchových vod, km 53,097 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes terénní depresi a umožňuje odvedení 
povrchových vod. Migrační význam mostu je malý, nachází se pod ním migrační trasa. Most 
je situován v extravilánu severně od obce Sedliště a je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu mírně zvlněný, bezlesý a zemědělsky využívaný. Průmyslová ani 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Most slouží pro odvedení povrchových vod. Terén pod mostem klesá zleva doprava 
v průměrném sklonu přibližně 1,2 %. Stávající odtokové poměry nebudou výstavbou mostu 
zhoršeny. 
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Dálnice D35 leží na mostě ve směrovém oblouku R = 12000 m, v podélném směru 
niveleta stoupá v konstantním sklonu 0,4 %. Příčný sklon je jednostranný, pravý 2,5 %.  
Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. V pravé krajnici převáděné komunikace 
je umístěna protihluková stěna (SO 06-770). 

Navržen je rámový železobetonový most s jedním otvorem se světlostí 4,00 m. Most je 
přesypaný s výškou přesypávky v ose D35 cca 8,96 m, šikmý, bez mostních závěrů, bez 
ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Dolní hrana rámové příčle je navržena s lineárními 
náběhy, horní hrana má střechovitý sklon, který zajišťuje stékání vody. Stěny rámu jsou 
integrované se založením objektu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na římsách 
a na svahových křídlech. Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o přesypaný objekt, je odvodnění silnice na mostě řešeno v rámci 
objektu silnice. V přesypávce mostu budou nad příčlí převedeny kabely systému SOS a DIS 
(objekty řady 06-490) a dálniční kanalizace (SO 06-303). 

SO 06-209 Most na D35 pro odvedení povrchových vod, km 53,582 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes terénní depresi a umožňuje odvedení 
povrchových vod. Migrační význam mostu je malý, nachází se pod ním migrační trasa. Most 
je situován v extravilánu severovýchodně od obce Sedliště a je součástí nově budované 
dálnice D35. 

Terén je v místě mostu mírně zvlněný, bezlesý a zemědělsky využívaný. Průmyslová ani 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Most slouží pro odvedení povrchových vod. Terén pod mostem klesá zleva doprava 
v průměrném sklonu přibližně 2,5 %. Stávající odtokové poměry nebudou výstavbou mostu 
zhoršeny. 

Dálnice D35 leží na mostě ve směrovém oblouku R = 12000 m, v podélném směru 
niveleta stoupá v konstantním sklonu 0,4 %. Příčný sklon je jednostranný, pravý 2,5 %.  
Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. 

Navržen je rámový železobetonový most s jedním otvorem se světlostí 4,00 m. Most je 
přesypaný s výškou přesypávky v ose D35 cca 10,30 m, šikmý, bez mostních závěrů, bez 
ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Dolní hrana rámové příčle je navržena s lineárními 
náběhy, horní hrana má střechovitý sklon, který zajišťuje stékání vody. Stěny rámu jsou 
integrované se založením objektu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na římsách 
a na svahových křídlech. Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. Vzhledem 
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k tomu, že se jedná o přesypaný objekt, je odvodnění silnice na mostě řešeno v rámci 
objektu silnice. V přesypávce mostu budou nad příčlí převedeny kabely systému SOS a DIS 
(objekty řady 06-490) a dálniční kanalizace (SO 06-303). 

SO 06-210 Most na D35 přes přeložku polní cesty, km 54,140 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes účelovou komunikaci (SO 06-161.2) a 
nadregionální biokoridor. Most je situován v extravilánu severovýchodně od obce Sedliště a 
je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu rovinatý, bezlesý a zemědělsky využívaný. Průmyslová ani 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Překračovaná přeložka účelové komunikace se pod mostem nachází v přímé. Výškově 
klesá v konstantním sklonu 1,1 %. Příčný sklon je jednostranný levý v hodnotě 3,0 %. Volná 
šířka je konstantní 4,0 m. 

Dálnice D35 leží na mostě ve směrovém oblouku R = 12000 m a výškově v údolnicovém 
zakružovacím oblouku R = 70000 m. Niveleta klesá v průměrném sklonu 0,94 %. Příčný 
sklon je jednostranný, pravý 2,5 %.  Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. 

Navržen rámový železobetonový most s jedním otvorem se světlostí 9,00 m. Most je 
přesypaný s výškou přesypávky v ose D35 cca 6,0 m, kolmý, bez mostních závěrů, bez 
ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Dolní hrana rámové příčle je navržena s lineárními 
náběhy, horní hrana má střechovitý sklon, který zajišťuje stékání vody. Stěny rámu jsou 
integrované se založením objektu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na římsách 
a na svahových křídlech. Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o přesypaný objekt, je odvodnění silnice na mostě řešeno v rámci 
objektu silnice. V přesypávce mostu bude nad příčlí převedena dálniční kanalizace (SO 06-
303) a kabely systému SOS a DIS (objekty řady 490). 

SO 06-211 Most na D35 přes přeložku silnice III/36016, km 55,308 

Most převádí dálnici D35 (SO 06-101) přes přeložku silnice III/36016 (SO 06-123) a 
lokální biokoridor. Jedná se o speciální migrační objekt. Most je situován v extravilánu 
severně od obce Kornice a je součástí nově budované dálnice D35. 

Terén je v místě mostu rovinatý, bezlesý a zemědělsky využívaný. Průmyslová ani 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Most v prvním poli překračuje lokální biokoridor, nejmenší světlá výška pod mostem je 
3,0 m. Ve druhém poli překračuje přeložku silnice III/36016. Překračovaná přeložka se pod 
mostem nachází směrově v přímé, výškově je vedena v údolnicovém oblouku R = 2500 m. 
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Niveleta klesá v průměrném sklonu 1,79 %. Příčný sklon je střechovitý v hodnotě 2,5 %. 
Volná šířka je konstantní 6,50 m. 

Dálnice D35 leží na mostě ve směrovém oblouku R = 2350 m a výškově ve vrcholovém 
zakružovacím oblouku R = 100000 m. Niveleta stoupá v průměrném sklonu 0,85 %. Příčný 
sklon je jednostranný, pravý 2,75 %.  Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. 
V pravé krajnici převáděné komunikace je umístěna protihluková stěna (SO 06-771). 

Navržen rámový železobetonový most se dvěma otvory se světlostmi 10,00 m a 14,00 m. 
Most je přesypaný s výškou přesypávky v ose D35 cca 2,5 m, kolmý, bez mostních závěrů, 
bez ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Dolní hrana rámové příčle je navržena 
s lineárními náběhy, horní hrana má jednostranný sklon, který kopíruje průměrný sklon 
převáděné komunikace a který zajišťuje stékání vody. Stěny rámu jsou integrované se 
založením objektu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na římsách 
a na svahových křídlech. Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní desky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o přesypaný objekt, je odvodnění silnice na mostě řešeno v rámci 
objektu silnice. V přesypávce mostu bude nad příčlí převedena dálniční kanalizace (SO 06-
303) a kabely systému SOS a DIS (objekty řady 490). 

SO 06-221 Most na přeložce silnice III/03529, km 49,390 

Most převádí přeložku silnice III/03529 (SO 06-121) přes dálnici D35 (SO 06-101). Most je 
situován v extravilánu severovýchodně od obce Cerekvice nad Loučnou a je součástí 
přeložky silnice III/03529. Migrační trasa zvěře se pod mostem nenachází. 

Terén je v místě mostu zvlněný, zemědělsky využívaný, bezlesý. Stávající I/35 se nachází 
jižně ve vzdálenosti přibližně 200 m od bodu křížení. Průmyslová ani jiná občanská zástavba 
se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. 

Most šikmo překračuje dálnici D35. Dálnice D35 je pod mostem vedena směrově v přímé, 
výškově ve vrcholovém zakružovacím oblouku R = 24000 m. Příčný sklon je střechovitý 
2,50 %. Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. 

Převáděná komunikace leží na mostě ve směrovém oblouku R = 170 m, který na konci 
mostu přechází v přechodnici. Niveleta stoupá v prvním poli konstantně se sklonem 6,60 %, 
ve druhém poli přechází ve vrcholový zakružovací oblouk R = 3200 m.  Příčný sklon je 
jednostranný levý, 5,50 %. Volná šířka je konstantní 7,50 m. 

Navržen integrovaný dvoupolový most se skloněnými krajními opěrami a s vnitřní 
podpěrou umístěnou ve středním dělicím pásu. Nosná konstrukce je tvořena jednotrámem 
proměnné výšky. Most je kolmý, bez ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Trámy jsou 
monoliticky spojeny s krajními opěrami, na střední podpěru je nosná konstrukce uložena 
prostřednictvím vrubového kloubu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
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velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Přechod ve vozovce mezi mostem a tělesem převáděné komunikace bude zajištěn 
povrchovými mostními závěry. 

Vybavení mostu tvoří krajní železobetonové římsy šířky 0,80 m se zábradelními svodidly a 
na svahových křídlech dvoumadlové zábradlí. Zábradelní svodidla jsou do říms kotvena přes 
patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navrženy prvky povrchového odvodnění. Srážková voda 
bude zachytávána odvodňovači, z nichž bude voda odvedena do podélného potrubí 
zavěšeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude z potrubí svedena 
prostřednictvím svislého svodu v líci krajní opěry do systému odvodnění dálniční kanalizace. 

SO 06-222 Most přes D35 MÚK Řídký, km 51,534 

Most převádí větev A MÚK Řídky (SO 06-110) přes dálnici D35 (SO 06-101). Most je 
situován v extravilánu severovýchodně od obce Řídky a je součástí MÚK Řídky. Migrační 
trasa zvěře se pod mostem nenachází. 

Terén je v místě mostu zvlněný, zemědělsky využívaný, bezlesý. Průmyslová ani jiná 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. 

Most šikmo překračuje dálnici D35. Dálnice D35 je pod mostem vedena směrově 
v oblouku R = 2700 m, výškově stoupá v konstantním sklonu 1,94 %. Příčný sklon je 
jednostranný levý 2,5 %. Volná šířka pravého jízdního pásu je pod mostem konstantní 11,75 
m, volná šířka levého jízdního pásu je pod mostem proměnná, min. cca 12,11 m. 

Převáděná komunikace leží na začátku směrově v přímé, která přibližně v polovině 
prvního pole přechází v přechodnicovou část kružnicového oblouku. Niveleta leží ve 
vrcholovém zakružovacím oblouku R = 3500 m. Niveleta stoupá v prvním poli s průměrným 
sklonem 3,64 %, ve druhém 2,86 %.  Příčný sklon je střechovitý 2,5 %. Volná šířka je 
konstantní 9,50 m. 

Navržen integrovaný dvoupolový most se skloněnými krajními opěrami a s vnitřní 
podpěrou umístěnou ve středním dělicím pásu. Nosná konstrukce je tvořena jednotrámem 
proměnné výšky. Most je kolmý, bez ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Trámy jsou 
monoliticky spojeny s krajními opěrami, na střední podpěru je nosná konstrukce uložena 
prostřednictvím vrubového kloubu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Přechod ve vozovce mezi mostem a tělesem převáděné komunikace bude zajištěn 
povrchovými mostními závěry. 

Vybavení mostu tvoří krajní železobetonové římsy šířky 0,80 m se zábradelními svodidly a 
na svahových křídlech dvoumadlové zábradlí. Zábradelní svodidla jsou do říms kotvena přes 
patní desky. 
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S ohledem na délku mostu jsou navrženy prvky povrchového odvodnění. Srážková voda 
bude zachytávána odvodňovači, z nichž bude voda odvedena do podélného potrubí 
zavěšeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude z potrubí svedena 
prostřednictvím svislého svodu v líci krajní opěry do systému odvodnění dálniční kanalizace. 

SO 06-223 Most na přeložce silnice II/317, km 52,689 

Most převádí přeložku silnice II/317 (SO 06-122) přes dálnici D35 (SO 06-101). Most je 
situován v extravilánu mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice a je součástí přeložky silnice 
II/317. Migrační trasa zvěře se pod mostem nenachází. 

Terén je v místě mostu zvlněný, zemědělsky využívaný, bezlesý. Průmyslová ani jiná 
občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. 

Most šikmo překračuje dálnici D35. Dálnice D35 je pod mostem vedena směrově 
v oblouku R = 12000 m, výškově stoupá v konstantním sklonu 0,40 %. Příčný sklon je 
jednostranný levý 2,5 %. Volná šířka je konstantní 11,75 m v obou směrech. 

Převáděná komunikace leží na mostě směrově v přímé, výškově ve vrcholovém 
zakružovacím oblouku R = 2000 m. Niveleta stoupá v prvním poli s průměrným sklonem 
2,80 %, ve druhém stoupá s průměrným sklonem 1,55 %.  Příčný sklon je střechovitý, 2,5 %. 
Volná šířka je konstantní 7,50 m. 

Navržen integrovaný dvoupolový most se skloněnými krajními opěrami a s vnitřní 
podpěrou umístěnou ve středním dělicím pásu. Nosná konstrukce je tvořena jednotrámem 
proměnné výšky. Most je šikmý, bez ložisek, s minimálními nároky na údržbu. Trámy jsou 
monoliticky spojeny s krajními opěrami, na střední podpěru je nosná konstrukce uložena 
prostřednictvím vrubového kloubu. Založení se předpokládá hlubinné na železobetonových 
velkoprůměrových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová křídla tvoří samostatnou konstrukci. 

Přechod ve vozovce mezi mostem a tělesem převáděné komunikace bude zajištěn 
povrchovými mostními závěry. 

Vybavení mostu tvoří krajní železobetonové římsy šířky 0,80 m se zábradelními svodidly a 
na svahových křídlech dvoumadlové zábradlí. Zábradelní svodidla jsou do říms kotvena přes 
patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navrženy prvky povrchového odvodnění. Srážková voda 
bude zachytávána odvodňovači, z nichž bude voda odvedena do podélného potrubí 
zavěšeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude z potrubí svedena 
prostřednictvím svislého svodu v líci krajní opěry do systému odvodnění dálniční kanalizace. 

SO 06-301  Dálniční kanalizace D35 v km 44,700 – 45,555 

Odvodňuje vozovku v rámci vymezených km.  Recipientem je v konečném důsledku 
Blahovský potok.  
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Konečný návrhový průtok 342 l/s  ten je retenčně upravován v nádrži SO 340 s limitem 
odtoku 30 l/s. 

 

podchod -
výúst DN 300 172 m 

výúst - vrcholový bod DN 400 287 m 

    DN 300 1474 m 

Celkem 1933 m 

 

SO 06-302  Dálniční kanalizace D35 v km 46,600 – 49,558 

Odvodňuje vozovku v rámci vymezených km.  Recipientem  je v konečném důsledku řeka 
Loučná.  

Konečný návrhový průtok  521 l/s  ten je retenčně upravován v nádrži SO 341 s limitem 
odtoku 35 l/s. 

Trasa této kanalizace je „pověšena“ na konstrukcích mostů SO 204 a 206. Odvodňovaný 
úsek tak není rozdělen na menší části vyžadující samostatné výústi s nádržemi. 

 

vrchol- most 204 DN 300 708 m 

po mostě 204 DN 300 338 m 

most 204 - výúst DN 500 378 m 

výúst - most 205 DN 500 200 m 

DN 400 50 m 

po mostě 206 DN 400 175 m 

most 206 - vrcholový 
bod DN 400 150 m 

    DN 300 990 m 

Celkem 2989 m 
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SO 06-303  Dálniční kanalizace D35 v km 49,980 – 55,500 

Odvodňuje vozovku v rámci vymezených km.  Recipientem je v konečném důsledku 
Končínský potok. 

Zvláštností tohoto objektu je jeho velká délka. Vzhledem k tomu, že s délkou narůstá i průtok 
a s ním i profil kanalizace je návrh podélného profilu velmi problematický.  Ve výpočtu nebyla 
použita metoda možné redukce návrhového deště vzhledem k době jeho trvání a době 
průtoku ve stoce.  Tvar podélného profilu dálnice je takový, že s délkou kanalizace narůstá i 
podélný sklon a tím se podařilo „udržet“ profil do limitní hodnoty DN 600. Problémem je 
ovšem koncová část před vyústěním do retenční nádrže SO 332. Zde bylo nutno vzhledem 
k malému spádu rozdělit přítok na dvě větve v rozdělovací komoře se samostatným 
zaústěním do nádrže a samostatnou DUN.  

Do kanalizace je zaústěna kanalizace SO 305 Kanalizace křižovatky Řídký 

Do této kanalizace je svedeno i odvodnění mostu 207.  

V horní části je kanalizace připravena pro zaústění kanalizace následné stavby pro  kapacitu 
odvodnění až do jejího km 55,950. 

Konečný návrhový průtok 1204  l/s  ten je retenčně upravován v nádrži SO 332 s limitem 
odtoku 100 l/s. 

kanalizace v dálnici DN 400 215 m 

DN 500 1177 m 

DN 600 4170 m 

kanalizace mimo dálnici DN 600 266 m 

Celkem 5828 m 

SO 06-304  Odpad odvodnění u rybníka Šotka 

Tato čistě dešťová kanalizace s ve skutečnosti vlastně propustek. Na stávající cestě jsou zde 
sice dva, a ty dále pokračují i pod tratí SŽDC, ale tyto jsou malé a v desolátním stavu.  
Pokud bychom tyto chtěli opravit dle současných požadavků byly by hluboce zaústěny do 
rybníka Šotka.   Po podchycení je tedy voda svedena až pod rybník. Jedná se vlastně o 
propustek, proto i potrubí DN 1000. Pod tratí předpokládáme protlačení trasy.   Objekt má 
samostatnou přílohu v CVH. 

 

PP  DN 1000 300 m 

protlačeno   DN 1000 29 m 
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Celkem 329 m 

SO 06-305  Kanalizace křižovatky Řídký 

Jde o kanalizace odvodnění „severních“ větví křižovatky. Charakteristické pro tento objekt je 
vlastně to, že kanalizace jsou dvojího druhu. Jednak je to doplnění kanalizace SO 302 pro 
podchycení vpustí vozovky křižovatkových větví, jednak je to kanalizace nahrazující dálniční 
příkop v km 51,00. 

 

Kanalizace pro vozovku DN 300 386 m 

DN 300 234 m 

DN 300 325 m 

Nahrazení příkopu DN 600 361 m 

Celkem 1306 m 

SO 06-310 Odpad od retenční nádrže v km 44,600 

Krátký odpad je vlastně příkop polní cesty. Neslouží však této cestě, ale jako recipient pro 
odpad od retenční nádrže SO 330. Vzhledem k velmi stísněným výškovým poměrům 
nemůže být odpad vyvinut jako kanalizace.  Vedlejším účinkem je, že slouží i jako recipient 
pro odvodnění podchodu pro pěší ,který je ovšem součástí následné stavby. 

 

 

  

 

 

 

 

SO 06-311  Odpad od propustku v km 44,948 

Kratičký odpad od nového propustu pod hlavní trasou s úpravou soutoku s Blahovským 
potokem.   Stávající vodoteč zde existuje. Nutnost tohoto objektu je dána značným nárůstem 
přilehlé plochy povodí nad propustem. Původně to byl jen odpad od prameniště s tím, že 
neměl vlastní povodí.  V přiložené situaci je toto povodí specifikováno a značeno jako K.   
Velkou část odpadu navíc zabírá brod na polní cestě a ten není součástí tohoto objektu. 

Otevřený 
odpad 

příkopové 
tvárnice 100 m 

Opevnění soutoku 

s potokem   dlažba 43 m3 

Celkem 100 m 
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Otevřený 
odpad 

příkopové 
tvárnice 22 m 

Opevnění soutoku 

s potokem dlažba 21 m3 

Propust na výtoku DN 800 8 m 

Celkem 30 m 

SO 06-312 Přeložka přítoku Končínského potoka 

Tato vodoteč nepatří mezi registrované v části c).   Končínský potok protéká po kraji rovné 
údolní nivy sevřené svahy po obou stranách.  Jde tedy jen o jakousi doprovodnou vodoteč 
po druhé straně nivy. Ta zachytává a do potoka odvádí vody z vlastního povodí a svádí vody 
rozlité při povodni. Je tedy třeba zajistit její plnou průtočnost. Vodoteč navíc tvoří recipient 
pro odpad z nádrže DO 332. 

Otevřený 
odpad 

pohoz lom 
kamenem 257 m 

Opevnění soutoku 

s potokem   dlažba 20 m3 

Celkem 257 m 

SO 06-330 Retenční nádrž v km 44,800 

Tato nádrž je vlastně vytvořena jen jako velkoprofilové potrubí ve kterém voda „počká“. Limit 
na odtoku je v odtokové šachtě.  Další šachta je vybavena jako „přelivná“ a slouží jako 
bezpečnostní přeliv. Na vtoku je předřazena DUN.  

SO 06 – 330  :  Limit 30 l/s 

Potrubí HDPE 1600 125 m 

  Dvě řady 125 m 

šachta retence HDPE 1000 4 ks 

DUN Podzemní 1 ks 
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rozdělovací šachta Beton 1 ks 

š. s vírovým 
ventilem beton 1 ks 

š přepadová beton 1 ks 

Potrubí PE400 40 m 

Potrubí   PE300 13 m 

Celkem retence 502 m3 

SO 06-331 Retenční nádrž v km 48,000 

Tato nádrž je vlastně vytvořena jen jako velkoprofilové potrubí ve kterém voda „počká“. Limit 
na odtoku je v odtokové šachtě.  Další šachta je vybavena jako „přelivná“ a slouží jako 
bezpečnostní přeliv. Na vtoku je předřazena DUN.  

SO 06 – 331  :  Limit 35 l/s 

Potrubí HDPE 1600 125 m 

tři řady 125 m 

125 m 

šachta retence HDPE 1000 4 ks 

šachta retence HDPE 1000 4 ks 

DUN Podzemní 1 ks 

rozdělovací šachta Beton 1 ks 

š. s vírovým ventilem beton 1 ks 

š přepadová beton 1 ks 

Potrubí PE500 66 m 

Potrubí   PE300 97 m 

Celkem retence 754 m3 
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SO 06-332  Retenční nádrž v km  49,900 

Otevřená retence 2530 m3 - limit 100 l/s 

Nádrž je navržena jako zemní otevřený bazén rybničního typu. V nádrži nepočítáme se 
stálým nadržením vody. Bazén bude vybaven stejným způsobem jako obvyklý rybník, to jest 
požerákem a bezpečnostním přepadem sdruženým do jednoho objektu.  Odpad je sveden 
do toku recipientu prostřednictvím odpadu od požeráku – součástí tohoto objektu. Protože 
místo nutného umístění nádrže neposkytuje žádnou vhodnou terénní depresi, která by po 
přehrazení vytvořila potřebný prostor, je nutno bazén nádrže vytvořit přímo v plochém  
terénu obvodovou hrázkou. Svahy bazénu i celé dno budou opevněny. Pod opevněním bude 
těsnicí fólie. 

Nádrž bude sloužit především pro snížení průtoků z odvodnění silnice ze zvětšených ploch 
vzniklých zpevněním. Velká retence zabezpečuje i spolehlivý účinek sedimentační. Nádrž je 
na vtoku vybavena zvláštní DUN. Bazén nádrže a celý vnitřní prostor bude těsněn fólií HDPE 

Vzdušný svah hráze ve sklonu 1:2  bude ohumusován a oset. Návodní líc hráze ve sklonu 
1:3  bude opevněn „zeleným způsobem“ to je také ohumusováním a osetím. Povrch bude 
občasnému zaplavení vodou zpevněn geobuňkami. 

Opevnění svahů je na návodní straně opřeno o betonový práh.  

Koruna hráze bude opevněna polovegetačními betonovými tvárnicemi TZX 1/826/Z 
s poměrem zeleně a betonu 60:40 a vyplněním otvorů štěrkem frakce 8 – 16 mm.   

Pro běžnou manipulaci i pro bezpečnostní přeliv je zde navržen klasický sdružený objekt. 
Objekt se skládá ze vtokové části, potrubí v hrázi a odpadu. 

Celý objekt je oplocen. Na vjezdu bude uzamykatelná vchodová brána. 

délka obvodové hráze 224 m 

kubatura výkopu 4361 m3 

kubatura násypu 11899 m3 

zpevnění fóliíí 2900 m2 

geobuňky 2557 m2 

tvárnice 1273 m2 

oplocení 308 m 

DUN     2 ks 

Celkem  retence 2530 m3 
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SO 06-333  Protierosní opatření v km 54,200 

V části nad obcí sedliště jsou  na  dálnici celkem tři propusty, které soustřeďují vodu. 
V prvních dvou případech je tato otázka řešena „vegetačními úpravami – objekty 802 až 804.  
Pro  mostek v km 54,150 bylo voleno jednodušší a klasičtější řešení.    Toto vyplývá 
především z toho, že pod výústí se nenachází nepřerušené pole, ale vegetační pás. 
Vrstevnice jsou hodně sevřené a tedy pokud vezmeme profil  v tomto zeleném pásu pod 
křížením , tak se velikost přiřazeného povodí prakticky nemění. Nedochází tak k výraznému 
nárůstu přiřazené plochy soustředěním do propustu, jako je tomu u obou předchozích 
případů.  Jediným problémem je, že se přítok vody  „urychlí“ přítomností dálničního 
podpatového příkopu.   Vodu zde navrhujeme pozdržet za pomocí malých hrázek vložených 
do prohloubeného příkopu.  

Pod křížením s dálnice musíme vodu rozptýlit po zelené ploše . Provedeme to pomocí 
klasického přelivného příkopu. 

Hrázky ve dně přesypané potrubí 5 ks 

Přelivný příkop 
Hrázka se 
zpevněním 45 m 

Horská vpust 2 ks 

PE DN 300   21 m 

 

SO 06-340 Přeložka vodovodu DN100 v km 51,400 – 51,700 

Nová trasa vodovodu je výškově i situačně vedena s ohledem na novou dálnici, dálniční 
rampy a účelové komunikace. Pod komunikacemi bude potrubí umístěno v chráničkách, 
v nejvyšších, nejnižších místech trasy budou umístěny vzdušníky, kalníky. Trasa DN100, 
PN10 bude vedena v nezámrzné hloubce v celkové délce cca 540 m.  

 

SO 06-341 Přeložka vodovodu DN100 v km 52,650 

Přeložka vodovodu je vedena zavěšením na nový most SO223. Potrubí bude tepelně 
izolováno a vybaveno otápěním. K přeložce bude třeba zajistit přívod el. energie. Spínání je 
třeba řešit přes tepelné čidlo dálkově napojené na velín. Součástí přeložky jsou i úseky před 
a za mostem vedené v nezámrzné hloubce. Celková délka přeložky DN100, PN10 je cca 420 
m. V nejvyšších, nejnižších místech trasy budou umístěny vzdušníky, kalníky. Pod 
komunikacemi bude potrubí umístěno v chráničkách. 
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SO 06-342 Přeložka vodovodu DN150 v km 47,400 

V případě kolize stávajícího vodovodu se základem pilíře nového mostu SO204 bude 
vodovod DN150, PN10 vhodně přeložen. Celková délka přeložky je cca 47 m. 

 

SO 06-343 Přeložka vodovodu DN150 v km 48,800 

Přeložka vodovodu DN150, PN10 je vedena zářezem dálnice a pod účelovými 
komunikacemi. Pod vozovkami bude vodovod uložen v chráničkách. Na koncích dálniční 
chráničky budou umístěny revizní šachty. V nejvyšších, nejnižších místech trasy budou 
umístěny vzdušníky, kalníky. Celková délka přeložky je cca 135 m. 

 

SO 06-380 Úprava meliorací na k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta 

SO 06-381 Úprava meliorací na k.ú. Hrušová 

SO 06-382 Úprava meliorací na k.ú. Pekla 

SO 06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou 

SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. Řídky 

SO 06-385 Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle 

SO 06-386 Úprava meliorací na k.ú. Sedliště u Litomyšle 

SO 06-387 Úprava meliorací na k.ú. Kornice 

Dle dostupných podkladů se v oblasti nacházejí plochy s melioracemi. Při realizaci stavby 
bude dotčené stávající plošné odvodnění pozemků sanováno budováním záchytných drénů 
vedoucích souběžně s patou svahu silnice tak, aby nebyla ovlivněna funkčnost meliorací a 
aby voda z odvodňovacího pera nepřiváděla vodu pod silniční těleso. Rozsah těchto opatření 
nelze pro nedostatek podkladů ve fázi projektu přesně stanovit. Projekt řeší pouze 
pravděpodobnost výskytu meliorací a jejich podchycení.  

 

SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 

V rámci výstavby dálnice D35 je nutné přeložit vedení zvn 400 kV s označením V401 ve 
vlastnictví ČEPS a.s. V současném stavu by křižovalo vedení mostní konstrukci nové 
dálnice, z tohoto důvodu byla vyvolána přeložka vedení v délce 700 m.  

Vedení mezi stožárem 132 – 134 bude kompletně demontováno včetně stožárů 133 a 134. 
Od nosného stožáru 135 směrem k stožáru 134 budou ponechány fázové vodiče 
v dostatečné délce k novému stožáru vybudovanému ve stávajícím rozpětí 134 – 135. 
Kombinovaná zemní lana budou vyměněna v celém kotevním úseku 132 – 146. 
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Umístěním nového stožáru do stávajícího rozpětí st.č. 132 – 133 dojde k odklonu vedení 
jihovýchodním směrem mimo mostní konstrukci. Vedení bude pokračovat mezi uvažovanou 
dálnicí D35 a silnicí I. tř 35, kde cca po 306 m umístěn nosný stožár. Po dalších cca 185 m 
se trasa vedení lomí severovýchodním směrem a překračuje dálnici mezi mostní konstrukcí 
a úseku pro otáčení vozidel. Vedení pokračuje dále až k nově vybudovanému stožáru 
v rozpětí 134 – 135. kde dojde k napojení na stávající trasu. 

 

SO 06-411 Přeložka vedení VN v km 45,180 - 45,970 

Stávající vedení je v kolizi s projektovanou dálnicí dlouhým šikmým křížením s několika 
podpěrnými body. Zároveň je v kolizi i odbočka z tohoto vedení, která jde nalevo směrem za 
železniční trať. Nová trasa přejde dálnici z pravé strany kolmým křížením a pokračuje v 
souběhu nalevo od dálnice, kde se v km 45,920 napojí zpět na stávající vedení. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  -  800 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  -  890 m 

 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -     9 ks 

 montáž :  betonový   -     9 ks 

      ocelový příhradový  -     2 ks 

 

SO 06-412 Přeložka vedení VN v km 46,600 - 46,960 

Vedení bude v blízkosti ZD přeloženo do souběhu s projektovanou D35 s kolmým křížením. 
Zároveň bude zkrácena odbočka k trafostanici Hrušová-JZD. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  -  390 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  -  445 m 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -     4 ks 

 montáž :  betonový   -     2 ks 

      ocelový příhradový  -     2 ks 
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SO 06-413 Přeložka vedení VN v km 47,000 

Dva podpěrné body odbočky do Hrušové, které jsou příliš blízko projektované dálnice, budou 
přeloženy do větší vzdálenosti. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  -  205 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  -  205 m 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -     2 ks 

 montáž :  betonový   -     2 ks 

SO 06-414 Přeložka vedení VN v km 47,920-48,670 

Tento stavební objekt řeší kolizi s projektovanou dálnicí a navíc s projektovanou přeložkou 
vedení ZVN 400 kV. Vedení bude přeloženo do souběhu s vedením ZVN. Odbočka k 
trafostanici Cerekvice nad Loučnou-Tomil bude zkrácena, odbočka do části obce Cerekvice 
nad Loučnou Pekla bude prodloužena a výškově upravena pro vykřížení s projektovanou 
D35 a přeloženou místní komunikací. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  - 1050 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  - 1100 m 

 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -    11 ks 

      ocelový příhradový  -      1 ks 

 montáž :  betonový   -      9 ks 

     ocelový příhradový  -      2 ks 

SO 06-415 Přeložka vedení VN v km 49,060 - 49,500 

Vedení bude přeloženo dále od zářezu projektované dálnice tak, aby svým ochranným 
pásmem nezasahovalo do prostoru stavby. Současně bude přeložena část odbočky do obce 
Horky mimo projektovaný nadjezd nad dálnicí. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  -   940 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  -   980 m 



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  84 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -      9 ks 

 montáž :  betonový   -      11 ks 

     ocelový příhradový  -      2 ks 

 

SO 06-416 Přeložka vedení VN v km 49,750 - 50,820 

Vedení bude přeloženo do souběhu s projektovanou dálnicí tak, aby dálnice byla mimo jeho 
ochranné pásmo. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  - 1180 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  - 1180 m 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -    10 ks 

     ocelový příhradový  -      1 ks 

 montáž :  betonový   -    13 ks 

     ocelový příhradový  -      1 ks 

 

SO 06-417 Přeložka vedení VN v km 52,760-53,220 

Vedení, šikmo křižující projektovanou dálnici v km 53,056, bude kvůli budoucímu vysokému 
násypu v tomto místě přeloženo tak, že křížení proběhne kolmo mimo násyp. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  -   620 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  -   720 m 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -      5 ks 

 montáž :  betonový   -      6 ks 

     ocelový příhradový  -      2 ks 
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SO 06-418 Přeložka vedení VN v km 54,040-54,180 

Vedení, šikmo křižující projektovanou dálnici v km 54,008, bude kvůli budoucímu vysokému 
násypu v tomto místě přeloženo tak, že křížení proběhne kolmo mimo násyp. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  -   655 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  -   700 m 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -      5 ks 

 montáž :  betonový   -      5 ks 

     ocelový příhradový  -      1 ks 

 

SO 06-419 Přeložka vedení VN v km 0,520 větve „A“ MÚK Řídký 

Podpěrný bod, který je v kolizi s budoucí účelovou komunikací, bude nahrazen novými 
podpěrnými body před a za křížením s větví „A“ a přilehlými účelovými komunikacemi. 

Délka přeložky :   

 demontáž :  vodiče 3 x AlFe  -   205 m 

 montáž :  vodiče 3 x AlFe  -   205 m 

Stožáry  : 

 demontáž :  betonový   -      1 ks 

 montáž :  betonový   -      2 ks 

  

SO 06-430 Přeložka VO v km 47,480 

Osvětlení chodníku v prostoru pod budoucím mostem SO 06-204 bude během stavby mostu 
demontováno. Po dokončení mostu budou stožáry se svítidly znovu namontovány. 

Stožár se svítidlem 

 demontáž     - 2 ks 

 montáž     - 2 ks 

SO06-431 Přípojka NN pro temperování vodovodního potrubí v km 52,700 

Přípojka bude zajišťovat přívod el. energie pro temperování vodovodního potrubí SO 06-341, 
které bude tepelně izolováno a zavěšeno na novém mostě SO 06-223. Bude provedena 
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kabelovým vedením, uloženým v souběhu s vodovodním potrubím od posledního 
podpěrného bodu distribuční sítě NN na okraji obce Bohuňovice, kde bude postaven pilíř s 
elektroměrovým rozváděčem. 

Délka přípojky:      610 m 

SO 06-451 Přeložka sdělovacího vedení v km 46,760 - 46,920 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou dálnicí, obsahuje čtyři HDPE trubky. Dvě jsou 
obsazeny optickými kabely (547 014 03  SAM 48f LT CU – O/B a 547 013 01  SAM 24f LT 
MC CU – O) a dvě jsou prázdné (C a S). V trase přeložky budou položeny nové trubky, 
optické kabely vyfouknuty, trubky naspojkovány do původní trasy a zafouknuty nové optické 
kabely. Nárůst délky OK bude 76 m. 

Délka nových trubek:  4 x 190 m 

 

SO 06-452 Přeložka sdělovacího vedení v km 47,370 

Stávající vedení, kolidující se základem pro podpěru dálničního mostu projektované dálnice, 
obsahuje metalické kabely TCEPKPFLE 10XN 0,4, TCEPKPFLE 3XN 0,4 a DK 26DM. V 
trase přeložky budou položeny nové metalické kabely a naspojkovány do původní trasy.  

Vedení, kolidující se základem pro jinou podpěru stejného mostu, obsahuje kabel 
TCEPKPFLEZE 75XN0,8 a dvě HDPE trubky (O a C). V trase přeložky bude položen 
metalický kabel a obě trubky a vše bude naspojkováno do původní trasy. 

Délka přeložky: TCEPKPFLE 10XN 0,4  90 m 

  TCEPKPFLE 3XN 0,4  90 m 

  DK 26DM    90 m 

  TCEPKPFLEZE 75XN0,8  14 m 

  HDPE          2 x 14 m 

SO 06-453 Přeložka sdělovacího vedení v km 48,600 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou dálnicí, obsahuje dvě prázdné HDPE trubky (H a 
S) a metalický kabel TCEPKPFLE 25XN 0,4. V trase přeložky budou položeny nové trubky a 
metalický kabel. Vše bude naspojkováno do původní trasy.  

Délka přeložky: TCEPKPFLE 25XN 0,4  160 m 

  HDPE          2 x 160 m 

SO 06-454 Přeložka sdělovacího vedení v km 49,410 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou dálnicí, obsahuje dvě prázdné HDPE trubky (H a 
S) a metalický kabel TCEPKPFLE 35XN 0,6, s přeložkou komunikace do Cerekvice nad 
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Loučnou pak ještě kolidují tři kabely TCEPKPFLE 3XN 0,4. V trase přeložky budou položeny 
nové trubky a metalické kabely. Vše bude naspojkováno do původní trasy.  

Délka přeložky: TCEPKPFLE 35XN 0,6  540 m 

   TCEPKPFLE 3XN 0,4         3 x 70 m 

 

SO 06-455 Přeložka sdělovacího vedení v km 51.620 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou přivaděčem, obsahuje čtyři HDPE trubky. Dvě 
jsou obsazeny optickými kabely (547 014 03  SAM 48f LT CU – O/B a 547 013 02  SAM 48f 
LT CU – O) a dvě jsou prázdné (C a S). V trase přeložky budou položeny nové trubky, 
optické kabely vyfouknuty, trubky naspojkovány do původní trasy a zafouknuty nové optické 
kabely. Nárůst délky OK bude 20 m. 

Délka nových trubek:  4 x 500 m 

SO 06-456 Přeložka sdělovacího vedení v km 52.670 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou dálnicí, obsahuje dvě prázdné HDPE trubky 
(C/BB a O/BB) a metalický kabel TCEPKPFLE 25XN 0,8. V trase přeložky budou položeny 
nové trubky a metalický kabel. Vše bude naspojkováno do původní trasy.  

Délka přeložky: TCEPKPFLE 25XN 0,8  300 m 

   HDPE          2 x 300 m 

 SO  06-490.1  Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Hrušová 

Přípojka bude zajišťovat napájení SOS systému a zařízení dálniční telematiky na 
předmětném úseku stavby dálnice D35. Přípojka se bude sestávat z elektroměrového 
rozvaděče s předřadným jistícím prvkem a elektroměrem, který dodá distributor elektrické 
energie (ČEZ Distribuce). Je nutno zdůraznit, že umístění a provedení odběrného místa 
(OM) musí být v souladu s připojovacími podmínkami. Úpravy ve stávajícím distribučním 
rozvodu nn, které jsou nutné pro zřízení odběrného místa, zajistí jeho majitel na základě 
potvrzené smlouvy o zřízení OM. Objekt rovněž zahrnuje kabelové vedení nn mezi 
elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem RM3 dálnice. 

 Elektroměrový rozvaděč v sestavě s přípojkovou skříní v obci Hrušová bude umístěn v 
křižovatce ulic I/35 a III/3179 v blízkosti obecního úřadu. Přípojka do rozvaděče pak bude 
vedena z pojistkové skříně u domu č.p. 49. Kabelové vedení do RM3 Hrušová (km 47,296) 
pak bude vedeno podél stávající silnice I/35, kterou podejde protlakem PE 90. Pod 
železniční tratí č. 018 v žkm 14,513 pak bude realizován řízený podvrt, který musí být v 
souladu s ČSN 37 5711 ed.2.. Chránička PE90 bude uložena 1,5 m pod plání tělesa 
železničního spodku. Ve volném terénu bude kabel uložen do pískového lože s krytím 
výstražnou fólií červené barvy v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005. 

Součástí objektu je geodetické zaměření skutečného provedení a rovněž i výchozí revize el. 
zařízení dle ČSN 33 2000-6. 
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Délka přípojky:  cca 205 m 

SO  06-490.2  Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Řídký 

Přípojka bude zajišťovat napájení SOS systému a zařízení dálniční telematiky na 
předmětném úseku stavby dálnice D35. Přípojka se bude sestávat z elektroměrového 
rozvaděče s předřadným jistícím prvkem a elektroměrem, který dodá distributor elektrické 
energie (ČEZ Distribuce). Je nutno zdůraznit, že umístění a provedení odběrného místa 
(OM) musí být v souladu s připojovacími podmínkami. Úpravy ve stávajícím distribučním 
rozvodu nn, které jsou nutné pro zřízení odběrného místa, zajistí jeho majitel na základě 
potvrzené smlouvy o zřízení OM. Objekt rovněž zahrnuje kabelové vedení nn mezi 
elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem RM3 dálnice. 

Elektroměrový rozvaděč v sestavě s přípojkovou skříní bude umístěn v obci Řídký u věžové 
distribuční transformovny SY0008. Z jejího rozvaděče nn bude připojen elektroměrový 
rozvaděč (v sestavě s přípojkovou skříní) umístěný v těsné blízkosti transformovny. Napájecí 
kabel k rozvaděči RM3 pak bude veden podél místní komunikace ke stávající silnici I/35. 
Místní komunikaci i silnici první třídy bude kabel křížit protlakem a tedy v chráničce PE90. 
Kabel bude poté veden polem až k tělesu dálnice, kde bude v prostoru MÚK Řídký ukončen 
v rozvaděči RM3. Křížení kabelu s větví MÚK a polní cestou bude řešeno zatažením do 
chrániček, které budou v průběhu stavby založeny pod zmíněnými komunikacemi. Ve 
volném terénu bude kabel uložen do pískového lože s krytím výstražnou fólií červené barvy v 
souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005. 

Součástí objektu je geodetické zaměření skutečného provedení a rovněž i výchozí revize el. 
zařízení dle ČSN 33 2000-6. 

Délka přípojky:  cca 780 m 

SO  06-490.3  Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Kornice 

Přípojka bude zajišťovat napájení SOS systému a zařízení dálniční telematiky na 
předmětném úseku stavby dálnice D35. Přípojka se bude sestávat z elektroměrového 
rozvaděče s předřadným jistícím prvkem a elektroměrem, který dodá distributor elektrické 
energie (ČEZ Distribuce). Je nutno zdůraznit, že umístění a provedení odběrného místa 
(OM) musí být v souladu s připojovacími podmínkami. Pro zřízení nového odběrného místa 
je nutné zajistit smluvní vztah mezi investorem a provozovatelem distribuční soustavy. 
Objekt rovněž zahrnuje kabelové vedení nn mezi elektroměrovým rozvaděčem a 
rozvaděčem RM3 dálnice. 

Elektroměrový rozvaděč v sestavě s přípojkovou skříní bude umístěn v obci Kornice u 
stávající pojistkové skříně R8. Z volné pojistkové sady uvedeného pilíře bude připojen 
elektroměrový rozvaděč, který bude v sestavě s přípojkovou skříní. Napájecí kabel k 
rozvaděči RM3 pak bude veden podél silnice III/36016 k dálnici D35. Kabel bude křížit místní 
komunikaci v obci a polní cestu – navrhuje se založení chrániček včetně úpravy konstrukce 
pozemních komunikací. Ve volném terénu bude kabel uložen do pískového lože s krytím 
výstražnou fólií červené barvy v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005. 
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Součástí objektu je geodetické zaměření skutečného provedení a rovněž i výchozí revize el. 
zařízení dle ČSN 33 2000-6. 

Délka přípojky:  cca 660 m 

SO  06-491  Systém DIS-SOS - kabelová vedení 

Předmětem objektu je výstavba metalické silové i sdělovací kabelové sítě záchranného 
systému SOS, DIS rozvedené ve středním dělícím pásu dálnice (SDP) s přechody k 
zařízení, které bude umístěné v její krajnici. Realizací objektu se zajišťuje výstavba kabelové 
části celého systému SOS tísňového spojení účastníků silniční dopravy s dálniční policií 
SSÚD a jejím prostřednictvím i se střediskem údržby, se zdravotnickou a požární pomocí. 

Práce objektu zahrnují mimo pokládky v celé trase stavebního úseku i zatažení do 
kabelových prostupů. Dále se pak jedná i o kompletní instalace zásuvkových skříní v místech 
přejezdů středního dělícího pásu i mimo tyto, o osazení odbočných skříní i o postavení a 
připojení napájecího rozvaděče RM3. Součástí prácí bude i provedení příslušných 
elektrických měření, výchozí revize, geodetického zaměření, polohopisu i samostatné 
„kabelové knihy“ systému SOS,DIS. Zařízení zůstane ve správě ŘSD ČR. 

Zemní práce: 

Tyto představují výkop kabelové kynety o rozměru 0,5/0,6 m v SDP dálnice zpravidla vlevo 
od osy. Bude rovněž zřízeno pískové lože (společné s objektem SO 06-494) a příslušné krytí 
fólií červené resp. oranžové barvy. 

Rozvaděče RM3: 

Zajišťují napájení SOS systému z distribuční soustavy nn. Rozvaděče budou tvořeny 
plastovou skříní, která bude vystrojena proudovými chrániči (1 ks pro každý směr), jističi, 
svodičem přepětí a komunikačním převodníkem mezi binárními kontakty přístrojů a seriovou 
linkou RS 485. Rozvaděče budou usazeny na betonový základ a obezděny. Budou zřízeny 
celkem tři rozvaděče RM3 ve těchto staničeních: 47,296, 51,514 a 55,325. 

Zásuvkové skříně: 

Používají se pro napájení varovných světel na přejezdech SDP. Zásuvku jsou umisťovány po 
čtyřech kusech ke každému přejezdu, dvě zásuvky jsou 10 m od přejezdu (tzv. blízké) a dvě 
jsou cca 200 od konce přejezdu (tzv. vzdálené). Zásuvka je tvořena ocelovým rámem, který 
je vetknutý do betonových základů a samotnou plastovou skříní. V té je umístěn oddělovací 
transformátor (320VA), jističe, zkratovací objímky a svorky.  

Kabelová vedení: 

S ohledem na použitou soustavu 400V/TT se navrhuje napájecí kabel CYKY 4-Ox16 mm2. 
Bude smyčkově napájet hlásky tísňového volání a zásuvkové skříně v SDP. Další 
telematické aplikace budou napájeny z rozvaděčů RO v SDP odbočnými kabely menšího 
průřezu. Rovněž budou instalovány komunikační metalické kabely TCEPKPFLE 3XN 0,8 a 
FTP pro komunikační propojení mezi vstřícnými hláskami. 
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SO 06-492 Systém DIS-SOS – hlásky 

Stavební objekt řeší instalaci hlásek tísňového volání a zprovoznění systému DIS-SOS na 
předmětné dálnici. Současně bude v objektu řešena instalace podružných (SX) a řídících 
rozvaděčů (MX) pro ovládání telematických zařízení dálnice. Do objektu se zařazují i nutné 
úpravy na středisku údržby dálnice – v tomto případě SSÚD Městec. 

Hlásky umožňují hlasovou komunikaci mezi účastníky provozu a integrovaným záchranným 
systémem (IZS) v případě krizové, nebo havarijní situace. Hlásky rovněž fungují jako 
komunikační prvek pro ostatní telematické zařízení stavby (jako například sčítače dopravy, 
kamery, meteostanice, proměnné dopravná značky, zařízením EZS, …). Hlásky jsou tvořeny 
nerezovým skeletem, který je opatřen oranžovým nátěrem, s modře svítícím nápisem SOS. 
Hláska obsahuje řídící jednotku (MCU), na kterou je připojena hlasová souprava. Ve spodní 
části hlásky je prostor pro zakončení jak metalických, tak i optických kabelů. Ve střední částí 
je již zmiňovaná MCU jednotka a metalicko-optický ethernetový switch. V horní část hlásky je  
volný prostor pro umístění technologií souvisejících objektů (sčítač dopravy, CCTV). Hlásky 
budou instalovány na betonový základ zřizovaný v rámci příčných kabelovodů (viz SO 06-
493). Rozvaděče SX a MX jsou univerzálními rozvaděči, které zajišťuji komunikaci a 
napájení souvisejících telematických zařízení. Budou instalovány dva rozvaděče SX, oba 
komunikačně připojené na MM optický kabel. Rozvaděč v km 47,296 bude tvořen skříní v 
nekorodujícím provedení pro dálniční použití. Bude umístěn na samostatném základu v 
blízkosti kamerového stožáru. Druhý rozvaděč SX se umístí do společného obezdění s 
rozvaděčem RM3, přičemž oba budou vystrojeny v plastové skříni shodných rozměrů. 
Rozvaděč MX se umístí na základ informačního portálu a bude sloužit pro ovládání značek 
IP (celkem 4 ks instalované v rámci SO 06-190). 

Na předmětném úseku dálnice budou instalována tato zařízení: 

 

km 46,200 P hlavní hláska 

km 46,200 L vedlejší hláska (doplnění ASD – viz SO 06-496) 

km 47,296 P komunikační rozvaděč SX1 pro kameru (SO 06-497), meteostanici (SO 06-
495), rozvaděč RM3 (SO 06-491) a proměnnou dopravní značku-meteo (SO 
06-190) 

km 47,983 L vedlejší hláska 

km 48,030 P hlavní hláska 

km 49,000 P komunikační rozvaděč MX pro informační portál (SO 06-190) 

km 50,030 P hlavní hláska, integrace kamery (SO 06-497) a meteostanice (SO 06-495) 

km 50,150 L hlavní hláska (připojená na optický kabel), integrace proměnné dopravní 
značky-meteo (SO 06-190) 
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km 51,514 P komunikační rozvaděč SX2 pro rozv. RM3 (SO 06-491) 

 - oba rozvaděče ve společném obezdění 

km 52,365 P hlavní hláska 

km 52,365 L vedlejší hláska 

km 54,400 P hlavní hláska 

km 54,400 L vedlejší hláska (doplnění ASD – viz SO 06-496) 

 

Součástí objektu je i zprovoznění datové komunikace a to jak na předmětném úseku dálnice 
tak i ve vztahu k navazujícím úsekům, zejména ve směru budoucího SSÚD Městec. Bude 
provedeno nastavení komunikačních protokolů, IP adres jednotlivých zařízení (switchů). 
Rovněž bude provedena integrace informačního portálu do NDIC. V SSÚD budou provedena 
SW úprava serveru DIS a serveru vizualizace a budou přidány jednotlivé zařízení do PC 
vizualizace. V neposlední řadě je nutno zmínit integraci hlásek na centrální číslo IZS (112). 

SO  06-493   Systém DIS-SOS–šachty a prostupy 

Předmětem projektu je výstavba příčných trubkových kabelovodů v délce cca 30m s 
"mělkou" betonovou kabelovou šachtou ve středním pásu (uprostřed) a s "mělkými" 
plastovými kabelovými komorami u hlásek (na koncích). Přitom některé kabelovody budou z 
důvodu jiného připojeného zařízení (než hlásky SOS) osazeny bez kabelových komor v 
krajnici dálnice. 

Do tohoto stavebního objektu bylo zařazeno i větší množství příčných kabelových prostupů v 
kolmém křížení jednoho jízdního směru dálnice i křižovatkových větví pro připojení 
dálničních hlásek, automatických závor, napájecího rozvaděče a pro odbočení z hlavní trasy 
do výhledového SSÚD. 

Předmětem projektu je dále i výstavba podélných trubkových kabelových prostupů pod 
přejezdy středního dělícího pásu dálnice v délkách 122, resp.137m.  

Zřízení, jako součást spodní stavby dálnice, zůstává ve správě ŘSD ČR. 

Kabelové prostupy budou vždy tvořeny plastovými chráničkami, přičemž profil chrániček je 
definován předpisem PPK-KAB. Chráničky budou usazeny na betonovou podkladní desku tl. 
0,1 m a následně obetonovány. Horní rovina obetonování musí být shodná s niveletou pláně, 
betonový kabelovou nesmí bránit gravitačnímu odtoku vody. V obetonování bude založena 
ocelová svařovaná síť. 

Kabelová šachta v SDP bude tzv. mělká, budou do ní ústit chráničky napříč dálnicí. Šachta 
bude tvořena monolitický dnem s prostupy a s odvodněním do dálniční drenáže, šachtovou 
skruží výšky 250 cm a betonovou zákrytovou deskou. V betonové desce bude založen 
platový vodotěsný uzamykatelný poklop. 
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Základ hlásky a kabelová komora bude tvořena jedním celkem. Základ bude svojí umístěn 
za svodidlem, ve vzdálenosti 1,45 m od líce svodnice. V základu bude založena chránička 
pro protažení kabelů do plastové komory a ocelový základ hlásky (s kotevními šrouby). 
Komora bude plastová vodotěsná s uzamykatelným poklopem. 

SO   06-494   Systém  DIS-SOS – trubky pro optické kabely 

Předmětem projektu je pokládka pěti trubek z HDPE v středním dělícím pásu (SDP) dálnice 
v celém jejím úseku pro pozdější instalaci optických kabelů,  jejich spojení do celkové délky, 
provedení kalibrace, tlakové zkoušky, zavedení, vč. napojení na sousední stavby (05 a 07). 
Jedná se o trubky HDPE červená 32 a 40, žlutá 32 a 40 a HDPE 40 modrá. V rámci objektu 
se dále přikládá ochranná trubka 63/52 (délky 10m) pro pozdější zatažení přívodních vodičů 
indukčních smyček automatických sčítačů dopravy. Zařízení tohoto SO zůstává v majetku 
ŘSD ČR. 

Trubky budou v SDP založeny do pískového lože do společné kynety s napájecím kabelem. 
Sespojkování trubek bude prováděno výhradně mechanickými spojkami a to v jednom místě, 
které bude označeno elektronickým markerem.  

Součástí objektu jsou i potřebná měření. Jedná se zejména provedení kalibrace zkušební 
kalibrem a měření tlakutěsnosti. Měření budou prováděna dle předpisů ŘSD 

SO   06-495   Systém  DIS-SOS – meteostanice 

Náplní objetu je instalace dvojice silniční meteorologických stanic (SMS) na předmětném 
úseku stavby D35. Meteostanice informují údržbu dálnice o stavu a sjízdnosti komunikace a 
tedy pomáhají zimní údržbě ke včasnému zásahu a ošetření povrchu dálnice. Obě stanice 
budou instalovány na kamerový stožár (SO 06-497) v těchto staničeních: 

km 47,294 P rozvaděč meteostanice na stožáru 

- čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
- čidlo intenzity srážek a dohlednosti 
- čidlo rychlosti a směru větru 
- vozovkové čidlo v místě meteostanice v pomalém pruhu + hloubkové 

čidlo – 30 cm ve stejném místě 
- dvě vozovkové čidla na mostě, v pomalém a rychlém pruhu ve směru 

Mohelnice 

km 50,030 P rozvaděč meteostanice na stožáru 

- čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
- čidlo intenzity srážek 
- dvě vozovkové čidla na mostě, v pomalém a rychlém pruhu ve směru 

Hradec Králové 

 

Meteostanice budou rovněž ovládat proměnné dopravní značení, které informuje o zhoršení 
sjízdnosti. Jedná se dvě proměnné dopravní značky – meteo, které budou součástí objektu 
SO 06-190). Meteostanice budou integrovány do centrálního meteorologického systému, 



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  93 

který provozu je ŘSD. Součástí stavebního objektu bude i termální mapování povrchu 
dálnice od ZÚ do KÚ stavby. 

SO 06-496  Systém DIS-SOS – automatické sčítače dopravy 

Automatické sčítače jsou nasazovány na významné komunikace pro detekci a kategorizaci 
projíždějících vozidel. V předmětném úseku dálnice budou instalovány dva sčítače dopravy: 

 

km 46,200 řídící jednotka ve vedlejší hlásce, uspořádání pro 4 jízdní pruhy 

km 54,400 řídící jednotka ve vedlejší hlásce, uspořádání pro 4 jízdní pruhy 

 

Zařízení sčítače dopravy se skládá ze dvou základních částí. Jedná se o samotnou řídící 
jednotku a smyčkové detektory. V této jednotce probíhá vyhodnocení projíždějících vozidel a 
jejich kategorizace. Jednotka je napájena samostatným zálohovaným zdrojem a 
komunikačně propojena s ethernetovým kabelem s M/O switchem. Sčítač funguje na 
principu změny indukčnost smyčky instalované v ložné vrstvě AB vozovky. V každém jízdním 
pruhu bude vždy dvojice smyček. Celkem bude instalováno 8 smyček se shodnými 
geometrickými rozměry, které budou definovány typem použitého detektoru. Konce vodičů 
smyček budou vyvedeny do SDP dálnice, kde se provede naspojkování na párované kabely, 
které budou vedeny k jednotce sčítače dopravy. 

Součástí objektu je integrace zařízení do NDIC Ostrava, datového skladu ŘSD a aplikace 
ADI. Rovněž musí být ověřena funkce sčítače a to videozáznamem průjezdu vozidel, který 
bude porovnán s výstupem ze sčítače dopravy. 

SO 06-497 Systém DIS-SOS – kamerový dohled 

Stavební objekt řeší instalaci kamerových bodů na předmětném úseku dálnici D35. Kamery 
jsou nasazovány na lokality očekávaných dopravních excesů, v místech kde může docházet 
ke zhoršení sjízdnosti vozovky, případně na místech předpokládaných komplikací 
dopravního proudu. Kamery budou instalovány v těchto lokalitách: 

 

km 47,294 P stožár 10 m, otočná kamera, IR přísvit (meteostanice – SO 06-495) 

km 50,030 P stožár 10 m, otočná kamera, IR přísvit 

 

Kamerový bod se skládá se samotné kamery, která bude v konfiguraci s integrovaným 
převodníkem. Budou instalovány LED infrapřísvity, které mohou být integrovány v kameře. 
Kamery budou instalovány na ocelovém stožáru o výšce 10 m. Obraz kamer bude přenášen 
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optickým kabelem DIS po samostatných vláknech do střediska údržby SSÚD Městec. Budou 
tedy instalovány v rámci tohoto objektu M/O Switche.  

Na středisku bude provedena integrace do videoserveru a nastavena projekce obrazu 
kamery na příslušný monitor. Rovněž je nutné integrovat kamery do systému CDR – 
centrální distribuční rozhraní – Videobrána ŘSD. 

SO  06-498  Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD 

Náplní stavebního objektu je instalace optického kabelu OK DIS (24 vl.), který tvoří 
podstatnou součást dopravně informačního systému. Optické singlemode (SM) a multimode 
(MM) kabely budou zajišťovat přenos informací z nově navržených digitálních hlásek SOS 
systému a komunikačních rozvaděčů na stavbě 06 dálnice D35. Optický singlemode kabel 
tohoto stavebního objektu vzájemně propojí jednotlivé hlavní hlásky, jeden rozvaděč MX a 
rozvaděč MX-WIM i poslední hlásku stavby předcházející stavby s přenosem na plánované 
SSÚD Městec. Optický kabel bude tvořit kruhovou topologii sítě mezi jednotlivými switchi. 
Kabely MM budou propojovat rozvaděče SX s nejbližší hláskou systému SOS. Zařízení 
zůstane ve správě ŘSD ČR. 

Optické kabely budou ukončeny v telematických zařízeních (hlásky, rozvaděče, …) v 
optických rozvaděčích. V těchto bude navařen konektor E2000. Součástí SO je i dodávka 
patch propojovacích optických kabelů do M/O switchů. 

Optické spojky budou umístěny výhradně v betonových kabelových šachtách V SDP. Z 
hrncových spojek budou vedeny odbočné kabely do koncových zařízení v krajnici dálnice. U 
spojek bude ponechána montážní rezerva (min. 15 m) v každém směru. Rezerva se uloží na 
drátěný rošt po vnitřním obvodu šachty. 

Součástí objektu jsou i měření útlumových charakteristik optických vláken. 

SO 06-499.2  Elektrické závory 

Na navržených sjezdech z dálnice budou instalovány elektrické automatické závory. Jejich 
součástí budou indukční smyčky umístěné ve vozovce pod ramenem závor. Pro komunikaci 
s dispečinkem na SSÚD bude využito budouvaného systému DIS-SOS. Silové napájení 
bude provedeno odbočením z hlavního napájecího kabelu nn systému SOS (viz SO 06-491). 
Na příslušném dispečinku SSÚD bude instalována vizualizace závor, bude zobrazen stav 
otevřeno a zavřeno. Současně bude na dispečinku na PC vizualizace doplněno dálkové 
ovládání závor v rámci tohoto SO. 

Závory budou tvořeny stojanem, v kterém bude umístěn pohon ramene, ovládací elektronika 
(závora standardně komunikuje po sériové lince RS 485) a hliníkové rameno. V případě, že 
závora bude navazovat na oplocení, navrhuje se doplnění ramene o závěs jako zábrana 
proti vnikání zvěře na dálnici. Stojan bude přikotven do betonového základu, který bude 
založen do nezámrzné hloubky. 

Součástí dodávky závor bude dodávka dálkových ovladačů, navrhují se přenosné ovladače, 
tzv. klíčenky a pevné ovladače, zabudované do vozidel údržby dálnice.  
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SO 06-499.3 Rozvod v komorách mostů 

Jednofázový zásuvkový obvod a osvětlení bude instalováno v těchto komorových mostech: 

SO 06-206 Most na D35 přes Loučnou, km 48,340 

SO 06-207 Most na D35 přes údolí Končinského potoka, km 49,771 

Jedná se o dvoukomorové mosty o délce přibližně 170 m a 429 m. Elektroinstalace je 
zřizována pro následné prohlídky mostu a případné diagnostické práce. Napájení bude 
provedeno z dálničního rozvodu SOS systému (objekt SO 06-491). V opěře mostů bude 
instalován samostatný rozvaděč RM1, který bude napájet jak zásuvkový tak světelný obvod. 
Uzemnění rozvaděče bude připojeno na provařenou výztuž opěry. Stav rozvaděče bude 
monitorován - na PC vizualizace v SSÚD Městec bude zobrazeno rozsvícení svítidel. 

Osvětlení bude tvořeno jednofázovým obvodem, přičemž se navrhuje instalace svítidel se 
zářivkami 15 W s roztečí cca 15 m. Svítidla budou umístěna v ose každé komory a po dvou 
svítidlech v opěrách mostu. Osvětlení bude instalováno ve II. třídě ochrany. 

Zásuvkový obvod bude jednofázový s navrhovaným odběrem 2500 W. Zásuvky budou 
umístěny na stěně komory (nebo na nosném kabelovém systému) s roztečí cca 30 m. 
zásuvkových obvod bude vybaven proudovým chráničem, který se osadí do rozvaděče RM1. 
Elektroinstalace musí být provedena v souladu s TP 124. Nosná konstrukce mostu bude el. 
oddělená od spodní stavby a není tedy možné připojit na NK ochranný vodič 
elektroinstalace. Součástí objektu je zřízení kabelového nosného sytému pro kabely 
elektroinstalace a SOS systém dálnice (napájecí kabel a optotrubky). Na stropní profily bude 
v komoře pravého mostu zavěšena svislá konzola, která se opatří výložníky. Na tyto se uloží 
kabelové žlaby pro optotrubky a silové kabely. Žlaby se opatří víkem. 

Nutným předpokladem pro zřízení elektroinstalace je doplnění EZS a její signalizace 
příslušné SSÚD, PČR, nebo bezpečnostní službu. 

SO 06-499.4 EZS 

Požadavek na zřízení elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) je dán předpisem MP-
400 Ministerstva dopravy, který řeší zabezpečení objektů pozemních komunikací před 
odcizením, nebo vandalismem. 

Na této stavbě bude EZS instalována do dvou komorových mostů SO 06-204 a SO 06-207, 
přičemž v každém z mostů bude jeden ucelený systém EZS. Jedná se o systém tvořící 
samostatnou ústřednu, jednotlivá čidla (dveřní kontakt, PIR pohybové čidlo, IR závora), 
klávesnici u vstupu a GSM komunikátor. Čidla budou umístěna ke všem obvyklým vstupům, 
ale i k otvorům v betonové nosné konstrukci. Systému bude cetrifikován dle ČSN EN 50131-
1 na stupeň zabezpečení 2, nebo lepší. Ústředna EZS umístěna v samostatné temperované 
skříni a bude napájena z rozvaděče RM1 mostu s vlastním zálohovaným napájením. 

Bude zřízen samostatný komunikační kanál v rámci systému DIS-SOS. Tento bude 
zajišťovat spojení se střediskem údržby, přičemž bude neustále monitorován stav přenosové 
cesty a při ztrátě spojení mezi SSÚD a ústřednou vyhlášen poplach. Poplach bude hlášen 
vizuálně i zvukově zejména při narušení střeženého prostoru což jsou oba komorové mosty. 
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Vizualizace stavu EZS na SSÚD bude jednak zobrazovat stav zařízení a rovněž umožní 
dálkové odblokování objektu. Paralelně bude využit GSM komunikátor v ústředně EZS při 
poplachu – vniknutí do mostního objektu. 

Na realizovaný objekt EZS musí navazovat zajištění výjezdu bezpečnostní služby, nebo 
policie ČR při narušení střeženého objektu. 

SO 06-499.6 WIM 

Jedná se o zařízení, které bude zajišťovat dynamické vážení vozidel a to jak zatížení 
jednotlivých náprav, tak i celkovou hmotnost. Zařízení se instalují na vybrané úseky silnic a 
dálnic pro detekci přetížených nákladních vozidel a pro potřeby záznamu přestupku. 

Požadavky na instalaci zařízení stanoví veřejná vyhláška Českého metrologického institutu 
číslo 0111-OOP-C010-10. V této souvislosti nutno konstatovat, že dynamická váha umístěná 
do km 45,500 nesplňuje požadavky na podélný sklon vozovky, která je v tomto staničení 
1,2% (požadováno je nejvýše 1%). Lze předpokládat, že bude v tomto smyslu udělena 
výjimka. 

Zařízení se sestává z portálu přes oba jízdní směry, který bude vybaven pochozí lávkou. Na 
portálu budou umístěny detekční kamery v osách jízdního pruhu, které umožní čtení RZ 
vozidel a přehledovými kamerami. Všechny kamery budou vybaveny LED infrapřísvitem. Na 
základu portálu bude instalován rozvaděč MX-WIM, v kterém bude umístěna jednak 
technologie dynamické váhy a rovněž bude sloužit pro komunikační propojení s nadřazeným 
systémem DIS-SOS. Samotné měření hmotnosti zajišťují tzv. dynamické prahy – 
piezosenzory, které budou instalovány do obrusné vrstvy vozovky ve dvou řadách v každém 
jízdním pruhu. Signály z prahů budou vyhodnocovány v rozvaděči MX-WIM. Ve vozovce se 
rovněž navrhuje umístění indukčních smyček. 

Zařízení bude plně integrováno do systému DIS-SOS a do vizualizace na středisku údržby. 
Záznamy o přestupcích budou přenášeny do datového skladu ŘSD.  

SO 510.1 – Přeložky VTL plynovodů 

Stávající plynovody z oceli DN500, DN 350 a DN 100 jsou v kolizi s plánovanou silnicí D35 a 
budou přeloženy. Uvedená změna se dotkne souvisejících trasových uzávěrů č. AU500551 a 
AU500587, které budou přemístěny. 

Přeložky plynovodů ve svých trasách překonávají řadu překážek, které vyžadují různé druhy 
ochranných opatření. Jedná se zejména inženýrské sítě, silnice, železnici, vodní toky a 
drenážní systém. 

Při návrhu přeložek je uvažováno s následujícími skutečnostmi: 

- Celková délka přeložek bude cca 10.200 m.  

- Dle informace provozovatele plynovodní sítě lze plynovody v dotčené oblasti 
částečně odstavit. Detailní návrh postupu odstavení plynovodů svým rozsahem 
přesahuje tento stupeň projektu, a proto je v této fázi uvažováno s bezodstávkovým 
provedením přeložek. V dalších fázích projektu bude tento postup zpracován ve 
spolupráci s provozovatelem plynovodů. 
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- Na základě požadavku provozovatele bude veškeré zařízení trasových uzávěrů nové. 

- Postup provádění přeložek plynovodů bude koordinován s výstavbou silnice D35. 

- V rámci stavby silnice D35 budou realizovány dočasné přeložky vybraných 
komunikací. V návaznosti na postup výstavby těchto přeložek bude v případě jejich 
křížení s plynovodním potrubím zajištěna mechanická ochrana plynovodů (silničními 
panely, ocelovou chráničkou apod.). 

- Pro stavbu budou použity trubky dle ČSN EN ISO 3183 PSL2. 

- VTL plynovody spadají do skupiny plynovodů B, podskupiny B1 - vysokotlaké 
plynovody nad 16 barů do 40 barů včetně. 

- Horizontální a vertikální změny směru potrubí budou provedeny pomocí továrně 
zhotovených ohybů za tepla s min. poloměrem R=5D. 

 

SO 510.2 – odstranění stávajících vtl. plynovodů 

V rámci této stavby budou části stávajících VTL plynovodů trvale odpojeny z provozu. Při 
likvidaci trvale odpojeného potrubí se potrubí po odplynění rozpojí a zaslepí v místech 
určených projektem. Rozpojení se provede podle místních podmínek a požadavků 
provozovatele. 

Celková délka odpojovaného potrubí je cca 9 100 m. 

 

SO 520 – Přeložka STL plynovodu 

Stávající plynovod PE 63 je v kolizi s nově navrženými sloupy nového mostu na silnici D35 
(staničení 47,38 km) a bude přeložen. Umístění přeložky je limitováno omezeným prostorem 
mezi novými sloupy a stávající železniční dráhou a přilehlým odvodňovacím příkopem.  

Přeložka bude splňovat následující parametry: 

- Krytí nového plynovodu bude min. 0,8 m. 

- V celé délce pod mostním objektem uložen do chráničky, která bude přesahovat 
půdorys mostu 5m na každou stranu. 

- Nejmenší osová vzdálenost mezi železniční dráhou a plynovodem bude cca 8,9m. 

- Vzdálenost osy plynovodu od kraje příkopu přilehlého k dráze bude v nejužším místě 
cca 2 m. 

- Minimální vzdálenost osy plynovodu od sloupů nového mostu bude cca 2 m. 

SO 06-670 Přeložka vedení ČD Telematika v km 47,380 

Stávající kabel je uložen příliš blízko budoucím základům podpěr mostu SO 06-204. Bude 
proto opatrně ručně odkopán a stranově bez přerušení přeložen směrem dále od základů. 

Délka přeložky: 

                TK 5XN 0,8 TCEKEY                                              70 m 

 



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  98 

SO 06-760 – SO 06-771 Protihlukové stěny (PHS) 

Protihlukové stěny byly navrženy na základě řady optimalizačních výpočtů (SoundPLAN, 
modul Wall design 7.4) a následně zkoordinovány s technickým řešením silničních objektů. 
Akustické charakteristiky viz níže. 

 

Vzduchová neprůzvučnost ČSN ISO 140-3, ČSN 1793-2 

Kategorie DLR [dB] 

B0 neurčeno 

B1 <15 

B2 15–24 

B3 >24 

 

Zvuková pohltivost dle ČSN ISO 354, ČSN EN 1793-1 

Kategorie DLα [dB] 

A0 neurčeno 

A1 <4 

A2 4–7 

A3 8–11 

A4 >11 

 

Oboustranně pohltivé stěny jsou navrženy v úsecích, kde lze očekávat odrazy hluku z jiných 
zdrojů hluku (místní komunikace, železnice apod.) od vnějších ploch protihlukových stěn.  

PHS v trase a na přesypaném mostě 

- založení stěny na vrtaných pilotách průměru 0,7 m 

- v případě, že PHS prochází nad přesypaným mostem a výška nad násypem nebude 
dostatečná pro umístění piloty, bude založení řešeno atypicky plošně pomocí ŽB patek 

- výplňové panely uloženy na ŽB soklové panely 

- ŽB sloupky tvaru H, zapuštěné do piloty nebo základové patky 

  

PHS na přímo pojížděném mostě 

- ocelové sloupky kotvené do římsy pomocí patní desky 
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- výplňové panely uloženy na ŽB soklové panely 

- výplň průhledná, průsvitná 

  

Obecně 

- pro uspořádání PHS platí TP 104 

- v místě únikových otvorů jsou do soklových a výplňových panelů osazeny dveře 

- v místě únikového otvoru musí být schodiště se zábradlím 

 

Rozsah navržených protihlukových stěn je následující: 

SO 06-760 PHS v km 46,520 vlevo 

výška 3,5 m, km 45,740 - 47,316, neprůzvučnost B3, pohltivost ze strany vozovky A3, od km 

47,0 oboustranně pohltivá 

 

SO 06-761 PHS v km 47,470 vlevo (most SO 204) 

výška 3,5 m, km 47,316 - 47,622, neprůzvučnost min. B2, průhledná 

 

SO 06-762 PHS v km 47,930 vlevo  

výška 3,5 m, km 47,622 - 48,243, neprůzvučnost B3, pohltivost ze strany vozovky A3 

 

SO 06-763 PHS v km 48,330 vlevo (most SO 206) 

výška 3,5 m, km 48,243 - 48,408, neprůzvučnost min. B2, průhledná 

 

SO 06-764 PHS v km 48,540 vlevo  

výška 3,5 m, km 48,408 - 48,680, neprůzvučnost B3, pohltivost A3, oboustranně pohltivá 

 

SO 06-765 PHS v km 47,470 vpravo (most SO 204) 

výška 3,5 m, km 47,309 - 47,663, neprůzvučnost min. B2, průhledná 
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SO 06-766 PHS v km 47,930 vpravo 

výška 4.0 – 4,5 m, km 47,663 - 48,243, neprůzvučnost B3, pohltivost A3, oboustranně 
pohltivá 

(výška bude upřesněna v dalším stupni PD) 

 

SO 06-767 PHS v km 48,330 vpravo (most SO 206) 

výška 4,0 m, km 48,243 - 48,408, neprůzvučnost min. B2, průhledná 

 

SO 06-768 PHS v km 48,680 vpravo 

výška 3,5 m, km 48,408 - 48,960, od km 48,770 3,0, od km 48,880 2,5 m (hrana zářezu), 

neprůzvučnost B3, pohltivost A3, oboustranně pohltivá 

 

SO 06-769 PHS v km 50,350 vpravo 

výška 4,0 m, km 50,100 - 50,600, od km 50,420 3,0m, od km 50,5 2,5m , neprůzvučnost B3, 

pohltivost A3, od km 47,0 oboustranně  

 

SO 06-770 PHS v km 53,070 vpravo 

výška min. 3,0 m, km 52,740 – 53,400, neprůzvučnost B3, pohltivost ze strany vozovky  

 

SO 06-771 PHS v km 55,020 vpravo 

výška min. 3,0 m, km 54,680 – 55,360, neprůzvučnost B3, pohltivost ze strany vozovky 

 

SO 06-801 - Vegetační úpravy D35 

Vegetační úpravy řeší ozelenění tělesa dálnice, mimoúrovňové křižovatky MÚK Řídký v km 
51,534, retenčních nádrží a přilehlých ploch ve správě ŘSD ČR. Vegetační úpravy u 
přeložek komunikací jiných správců a u přeložek vodotečí jsou rozsahem menší, a proto jsou 
zahrnuty do jednotlivých stavebních objektů komunikací a vodotečí. 

Vegetační úpravy pomáhají zapojit novou stavbu do okolního prostředí, částečně plní funkci 
kompenzačního opatření za pokácenou mimolesní zeleň, plní krajinářsko - estetickou, 
hygienickou, půdoochrannou a mikroklimatickou funkci. Návrh vegetačních úprav musí 
zohlednit požadavky bezpečnosti dopravy – zajištěních rozhledových polí, odstup výsadeb 
od dopravního značení, především velkoplošných značek apod. 
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Návrh vegetačních úprav 

 Zatravnění svahů nového dálničního tělesa a přilehlých ploch bude provedeno ihned po 
jeho vybudování a ohumusování a je součástí silničních objektů řady 100. 

Na svazích budou vysázena pásy keřů ve sponu 1,5 x 1,0 m ve 2 – 4 řadách. První řada 
keřů je na násypových svazích vysazována 4 - 4,5 m od hrany krajnice, na zářezovém svahu 
je první řada keřů ve vzdálenosti 3 – 3,5 m ode dna zpevněného příkopu. Na delších svazích 
a na pohledově exponovaných místech budou keře doplněny řadami stromů vysazovaných 
na konečnou vzdálenost 10-15m nebo skupinami ve sponu 5 x 10 m.  

Oka křižovatky nebudou osázena celoplošně. Kolem svahů bude vynechán pás o šířce 6 m 
pro údržbu a čištění. Po obvodu budou vysazeny skupiny keřů ve sponu 1,2 x 1,0 m, menší 
skupinky stromů ve sponu 8,0 x 15,0 m nebo krátké řady stromů vysazovaných na konečnou 
vzdálenost 15m.  

Na stavbě je navržena výstavba protihlukových stěn. V dalších stupních projektové 
dokumentace bude upřesněn materiál výplně PHS. Pokud zde budou navrženy betonové 
stěny, budou z vnější strany osázena popínavými dřevinami. Pro výsadbu budou navrženy 
druhy, které nepotřebují pravidelné vyvazování. Dřeviny budou vysazovány v nepravidelných 
skupinách po 50 -100 kusech v jedné řadě na konečnou vzdálenost 1,0 m.  

Ve středním dělícím pásu nebude provedena výsadba keřů. V místech, kde by mohlo 
docházet k oslnění, lze instalovat umělohmotné lamely nebo jiné clony.  

Seznam navržených druhů dřevin 

Stromy listnaté        

Acer campestre – javor babyka    

Acer platanoides – javor mléč 

Acer pseudoplatanus – javor klen    

Alnus glutinosa – olše lepkavá   

Carpinus betulus – habr obecný   

Prunus avium – třešeň ptačí   

Prunus padus – střemcha obecná  

Quercus robur – dub letní    

Salix alba – vrba bílá      

Salix fragilis – vrba křehká   

Sorbus aucuparia – jeřáb obecný   

Tilia cordata – lípa srdčitá    

Tilia platyphylla – lípa velkolistá    
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Keře listnaté 

Cornus sanguinea – svída krvavá   

Corylus avellana – líska obecná    

Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajný    

Crataegus monogyna – hloh jednosemenný  

Crataegus oxyacantha – hloh obecný   

Euonymus europaeus – brslen evropský 

Frangula alnus – krušina olšová 

Hedera helix – břečťan popínavý 

Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný   

Lonicera xylosteum – zimolez pýřitý   

Parthenocissus tricuspidata – přísavník trojcípý 

Parthenocisus quinquefolia – přísavník pětilistý     
       

Prunus spinosa – trnka obecná     

Rhamnus cathartica – řešetlák počistivý 

Ribes alpinum – meruzalka alpská 

Rosa canina – růže šípková    

Rubus caesius – ostružiník  

Salix caprea – vrba jíva    

Viburnum lantana – kalina tušalaj 

Viburnum opulus – kalina obecná 

 

Technologie výsadby 

Zatravnění bude provedeno strojním nebo ručním osetím podle velikosti osévané plochy. 
Před výsadbou dřevin musí být na svazích již zapojený trávník, který bude pokosen na celé 
ploše. Pro výsadbu dřevin na svahu budou nakopány terásky v šířce 0,5 m, výsadba na 
rovině bude prováděna do úhoru. Půda bude chemicky ošetřena proti plevelům. Pro výsadbu 
budou použity sazenice dřevin předpěstované v kontejnerech, s balem apod. Dřeviny budou 
přihnojeny kompostem, anorganickým pozvolna působícím hnojivem a bude aplikován půdní 
kondicionér. Při výsadbě budou stromy upevněny 2 kůly a chráněny před okusem 
umělohmotnými chráničkami. Provedené výsadby budou namulčovány drcenou borkou o síle 
vrstvy 10 cm po slehnutí. Součástí výsadby je následné ošetřování – 3x – a podle potřeby 
daného vegetačního období opakovaná zálivka – 5x.  



Dálnice D35 Džbánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  103 

RVVP: 

SO 06-802 Retenčně vsakovací vegetační pásy na k.ú. Sedliště u Litomyšle 

SO 06-803 Retenčně vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle 

SO 06-804 Retenčně vsakovací vegetační pásy na k.ú. Tržek u Litomyšle 

Projekt komunikace je navržen tak, aby neovlivňoval srážkoodtokové poměry dotčené 
oblasti. Možné negativní účinky extravilánových přívalových srážkových vod budou 
eliminovány zatravněním některých svodnic lučními porosty v kombinaci s retenčními 
hrázkami. Tyto úpravy budou doplněny retenčně vsakovacími vegetačními pásy  (RVVP). 
Jedná se o vrstevnicové a spádnicové pásy tvořené podélnou hrázkou v kombinaci 
s příčnými hrázkami. Rozmístění hrázek je voleno tak, aby vytvářelo ohraničené sekce 
s retenčním prostorem. Hrázky budou doplněny keřovitou a stromovitou výsadbou. Srážková 
voda odtékající povrchovým odtokem po terénu bude akumulována hrázkami v údolnicích a 
retenčními prostory RVV pásů. Zachycená voda se bude postupně vsakovat a vypařovat a 
bude také odebírána vegetací. Ve vytvořených retenčních prostorech se budou zachycovat i 
půdní částice z přilehlých pozemků. Údržba těchto opatření je nenáročná a spočívá v údržbě 
zeleně a občasném vyvezení naplavené zeminy zpět na pole. I při zanedbání údržby bude 
zachována určitá účinnost těchto opatření. 

SO 06-810 – Příprava území 

Před zahájením stavby D35 Džbánov - Litomyšl, přeložek inženýrských sítí apod. je nutno 
v obvodu staveniště provést přípravné práce. Jedná se o: 

- skrývka ornice na pozemcích charakterizovaných jako zemědělský půdní fond na 
ploše trvalého a dočasného záboru. Mocnost skrývky ornice bude provedena podle 
pedologického průzkumu (Předběžný geotechnický průzkum, GEOtest,a.s., Brno, 
2016). Sejmuté kulturní vrstvy půdy budou po sejmutí uloženy na deponiích v místě 
stavby a následně budou použity na ohumusování svahů silničního tělesa, 
souvisejících objektů a přilehlých ploch, rekultivaci ploch dočasného záboru a 
rekultivaci opuštěných komunikací. Přebytek ornice a podorničí bude použit na 
rekultivaci vytipovaných pozemků v blízkosti stavby. 

- odstranění drnu z pozemků ostatních  
- kácení stromů a keřů, včetně odstranění pařezů. Dřeviny budou káceny v době 

vegetačního klidu. Při kácení dřevin je nutno v maximální možné míře se snažit o 
zachování stávajících porostů. Na skládkách, u dočasných záborů kácet pouze v 
nejnutnějších případech, ostatní stromy ochránit před vlivem stavební činnosti.  

- kácení lesních porostů a odstranění hrabanky z lesních pozemků 
- odstranění stávajících vozovek včetně podkladních vrstev. Rozebrané stmelené 

vrstvy vozovky budou po odfrézování nabídnuty správci komunikace a odvezeny 
přímo na recyklaci dle určení správce komunikace nebo budou odvezeny na skládku. 
Nestmelené podkladní vrstvy mohou být použity do násypů. 

- demontáž svodidel, směrových sloupků, dopravního značení, betonových prvků, 
nefunkčních inženýrských sítí apod. 
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SO 06-830 - Rekultivace asfaltové polní cesty v km 46.375 

SO 06-831 - Rekultivace místní komunikace v km 48.590 

SO 06-832 - Rekultivace silnice III/03529 v km 49,424 

SO 06-833 - Rekultivace silnice III/03528 v km 49,620 

SO 06-834 - Rekultivace silnice III/36016 v km 55,280 

V rámci výše uvedených objektů SO 06-830 – SO 06-834 budou rekultivovány části silnic III. 
třídy, místní komunikace a zpevněné polní cesty, které se stanou v důsledku nové stavby 
nefunkční. Bude prováděna technická a biologická rekultivace.  

Technická rekultivace 

Na rekultivovaných částech silnic a zpevněné polní cesty bude odstraněna asfaltová vozovka 
včetně podkladních vrstev. Budou provedeny terénní úpravy – odstranění násypového 
tělesa, zasypání výkopů a urovnání ploch na úroveň okolního terénu. Následně budou 
plochy ohumusovány ornicí v mocnosti okolních pozemků.  

Biologická rekultivace 

Na pozemcích, které budou připojeny k sousedním pozemkům k následnému zemědělskému 
využití, bude provedena biologická rekultivace formou tříletého rekultivačního osevního 
postupu. Po této úpravě budou rekultivované úseky spojeny s okolními pozemky. 

Plochy, které nelze připojit k zemědělským pozemkům budou zatravněny, lze je využít pro 
náhradní výsadby apod. Při výběru travní směsi je nutno použít co nejvyšší zastoupení 
domácích druhů trav.  

 

SO 06-840 – Rekultivace ploch dočasného záboru   

Cílem rekultivace je uvedení ploch dočasného záboru delšího než 1 rok do původního stavu. 
V objektech je uvažováno provedení technické a biologické rekultivace na plochách 
dočasného záboru zemědělské půdy nad 1 rok, na kterých byla sejmuta ornice v rámci 
objektu SO 06-810. Na ostatních plochách bude po technické rekultivaci provedeno 
zatravnění. 

Rekultivace dočasného záboru budou provedeny na těchto plochách: 

- plochy skládek ornice a podornice  
- zábory pro provizorní vozovky  
- manipulační plochy pro přístup zhotovitele při výstavbě mostů apod. 

V rámci technické rekultivace budou na plochách DZ nad 1 rok prováděny činnosti: 

- odstranění zbytků stavebního materiálu 
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- v případě, že během výstavby dojde ke kontaminaci zemin ropnými látkami, živicemi, 
cementem nebo i jinými látkami z biologického hlediska závadnými, bude nutné tyto 
zeminy odtěžit a nahradit zeminami nezávadnými 

- urovnání povrchu 
- hloubkové kypření pro zlepšení zasakování dešťové vody do půdy 
- rozprostření ornice a podornice v původní tloušťce 

Na technickou část rekultivace bude na pozemcích ZPF navazovat biologická rekultivace 3–
letým osevním postupem. Biologická rekultivace bude provedena ihned po dokončení 
technické části rekultivace, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.  

 

SO 06-860 – Oplocení D35 v km 44,711 – 55,500 

 Objekt oplocení bude podrobně řešen v dalším stupni projektové dokumentace. Oplocení 
bude provedeno z vysokopevnostního pletiva. V dobře těžitelném terénu bude pletivo 
zapuštěno 0,1m pod terén. Ve špatně těžitelném terénu (skály) bude pletivo napnuto bez 
zapuštění. Oplocení bude připevněno na ocelových sloupcích. Ocelové sloupky dl. 2 900 mm 
budou osazovány po osové vzdálenosti 6,00 m (v případě složitého terénu lze rozteč snížit 
na 4m) do betonových vrtaných patek Ø 300 mm, hlubokých 900 mm z betonu.  

Veškeré sloupky, vzpěry a objímky budou pozinkované. 

Oplocení se těsně přisadí k objektům, kterými je přerušováno. Mezera mezi objektem a 
sloupkem oplocení může být maximální 0,10 m. 

U dálničního oplocení budou osazena ocelová vrátka šířky 1,0 m a výšky 2,2 m. Vrátka 
budou osazena podél komunikace ve vzdálenosti cca 300 m. U mostních objektů bude 
oplocení dotaženo k opěře mostu a u revizních schodišť budou osazena vrátka. 

 

SO 06-900 – Ochrana D35 před vandalizmem a zcizováním majetku státu   

Tento SO v sobě obsahuje komplexní systém ochrany majetku státu, tj. kompletního díla, 
stavby pozemní komunikace vč. mostů a tunelů, před vandalizmem a před následky 
kriminální činnosti, a to od okamžiku převzetí jednotlivých stavebních objektů majetkovým 
správcem od zhotovitele stavby. 

Komplexní systém ochrany se skládá z těchto částí: 

1.  Režimová opatření - opatření organizačního charakteru, stanovená řídícími předpisy 
a dokumenty vlastníka stavby, zahrnující režimy pohybu osob a vozidel veřejně 
přístupných i nepřístupných částí objektů dálnice, manipulaci s majetkem, používání a 
manipulaci identifikačních prvků a servisních činností, systémy kontroly, školení a 
opatření pro mimořádné události a krizové situace. 
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2.  Systém technických opatření, jehož použitím se zabraňuje, ztěžuje, detekuje nebo 
dokumentuje narušení fyzické ochrany nebo jiné protiprávní jednání. Zahrnuje vhodnou 
kombinaci následujících systémů, prostředků, zařízení: 

a) mechanické zábranné prostředky a technické specifikace úpravy silničních a 
dálničních standardů (vzorových listů, TKP, TP a ČSN) pro zvýšení standardu fyzické 
ochrany 
b) poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
c) CCTV sledovací systémy 
d) systémy kontroly vstupů 
e) poplachové přenosové systémy a zařízení 
f) elektrickou požární signalizaci – může být součástí technologie tunelů, tedy v jiném 
objektu stavby 
g) speciální systémy (např. systémy přivolání pomoci, detekční zařízení atd.) 

3.    Systém fyzické ostrahy 

4.    Doplňková opatření 

Konkrétní náplň jednotlivých částí SO bude stanovena v navazujícím stupni projektové 
dokumentace 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

a) Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Stavba bude vybavena systémem SOS tísňového spojení účastníků silniční dopravy s 
dálniční policií SSÚD a jejím prostřednictvím i se střediskem údržby, se zdravotnickou a 
požární pomocí. Pro tyto účely jsou zřízený v intervale cca 2 km hlásky tísňového volání 
v obou směrech dálnice. 

Mezi další technická zařízení, která jsou součástí dálnice, patří sčítače opravy, kamery, 
meteostanice a proměnné dopravní značky.  

Z technických zařízení, která nejsou součástí objektové skladby, ale budou součástí 
technického vybavení dálnice, je měřící váha a systém elektronického mýta (mýtné brány).  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů, 

Není předmětem stavby. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

Není předmětem stavby. 
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c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

V místech protihlukových zdí, kterých délka je větší 300m jsou osazené únikové dveře/cesty. 
V případě založení zdi na násypu je součástí únikové cesty také únikové schodiště. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Stavba neobsahuje speciálně nástupní plochy pro požární techniku.  

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení. 

Nejsou požadovaná žádná kritéria. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 

V rámci hygienický požadavků stavby byly řešeny hluková a exhalační studie.  

Výpočet provedený v rámci exhalační studie prokázal, že imisní příspěvek z dopravního 
provozu na posuzovaných silničních úsecích nedosahuje, s výjimkou ročního průměru NO2 
ve stávajícím stavu, ani u jedné ze znečišťujících látek limitní hodnoty.  

Při stávajícím stavu silniční sítě jsou dosahovány nejvyšší maximální imisní příspěvky všech 
sledovaných znečišťujících látek podél stávající silnice I/35 na průjezdu Litomyšlí, tedy v 
místě se sníženou plynulostí dopravy (okružní křižovatka se silnicí II/360, světelně řízená 
křižovatka se silnicí II/359 (ul. Mařákova) a navazující ulice Moravská s větším výškovým 
rozdílem). 

Po realizaci dálnice D35 dojde vlivem přerozdělení dopravy na novou komunikaci k 
významnému snížení maximálních hodnot příspěvků všech sledovaných znečišťujících látek 
z dopravy. 

Pro vyhodnocení akustických účinků bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením Nařízení 
vlády 217/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a k příslušným normám z oblasti akustiky.  

Pro hodnocenou stavbu jsou hygienické limity hluku následující: 

pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy 

pro den od 6 00 - 2200 hod LAeq,T = 60 dB 

pro noc od 2200 - 6 00 hod LAeq,T = 50 dB 
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Pro vyhodnocení hlukové situace byly použity hygienické limity hluku bez korekce na starou 

hlukovou zátěž (nová komunikace).  

Výsledky hlukového zatížení území pro situaci s navrženými protihlukovými stěnami je 
podrobně uvedeno v příloze “F.07 Hluková studie“ (v související dokumentaci). 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 
opatření apod. 

Stavba bude vybavena z hlediska hluku protihlukovými stěnami, které zajistí dodržení 
předepsaných hygienických limitů jak pro denní tak pro noční dobu. 

Trasa D35 prochází záplavovým územím v území řeky Loučné a v bezprostředním okolí 
Končinského potoka. V prvním případě je stavba chráněná zřízením plošné drenážní vrstvy 
násypu a také opevněním v patě násypu kamennou rovnaninou, minimálně 50 cm nad 
hladinu Q100 (stoletá voda). V druhém případě je trase vedena na mostě přes Končínské 
údolí. 

B . 3  PŘ I P O J E N Í  N A T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U  

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Pro napojení SOS systému a zařízení dálniční telematiky na předmětném úseku dálnice D35 
jsou zřízené tři přípojky:  

SO 06-490.1 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS – Hrušová, v délce 205 m 

SO 06-490.2 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS – Řídký, v délce 780 m 

SO 06-490.3 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS – Kornice, v délce 660 m 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Přípojky budou sestávat z elektroměrového rozvaděče s předřadným jistícím prvkem a 
elektroměrem, který dodá distributor elektrické energie (ČEZ Distribuce). Elektroměrový 
rozvaděč v sestavě s přípojkovou skříní bude umístěn v jednotlivých obcích převážně u 
stávajících pojistkových skříní. 

B . 4  D O P R AV N Í  ŘE Š E N Í  

a) popis dopravního řešení, 

Stavba dálnice D35 Džbánov - Litomyšl je součástí úseku budoucího dálničního tahu D35 
mezi MÚK Opatovice a MÚK Staré Město. Stavba dálnice je navržena v kategorii D 25,5/120 
v délce 10 800 metrů. Staničení úseku je 44,700–55,500.  
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Trasa dálnice D35 začíná za MÚK Džbánov, kde navazuje na předchozí úsek dálnice D35 
Vysoké Mýto – Džbánov. Je vedena rozptýleným osídlením jižně od stávající silnice I/35. 
Mezi obcemi Hrušová a Cerekvice kříží stávající silnici I/35 a dále je vedena severně od této 
komunikace členitým terénem do blízkosti Litomyšle, kde bude navazovat na další úsek D35 
Litomyšl – Janov. 

Součástí stavby D35 Džbánov – Litomyšl je jedna MÚK, v km 51,600. Jedná se o MÚK 
Řídký. Navržena je ve tvaru trubkové křižovatky, jejíž větev spojuje stávající a novou trasu 
dálnice D35, respektive silnice I/35. Křižovatka má sloužit k obsluze severozápadní části 
Litomyšle a přilehlých území 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Úsek dálnice D35 Džbánov – Litomyšl bude napojen na stávající silniční síť pouze v jednom 
místě a to katastrálním území Řídký. Napojení je provedeno prostřednictvím mimoúrovňové 
křižovatky MÚK ŘÍDKÝ a jejím dálničním přivaděčem na stávající silnici I/35 u obce Řídký. 
Jedná se o km 51,500. 

c) doprava v klidu 

Není předmětem řešení projektu. 

B . 5  ŘE Š E N Í  V E G E TA C E  A S O U V I S E J Í C Í C H  T E R É N N Í C H  Ú P R AV  

Nutnou součástí projektu D35 je také začlenění nového tělesa komunikace do krajiny. 
Jednou z možností jsou terénní a vegetační úpravy.  

Stavební objekt úpravy SO 06-801 Vegetační úpravy D35 řeší ozelenění tělesa dálnice, 
mimoúrovňové křižovatky MÚK Řídký v km 51,534, retenčních nádrží a přilehlých ploch ve 
správě ŘSD ČR. Vegetační úpravy u přeložek komunikací jiných správců a u přeložek 
vodotečí jsou rozsahem menší, a proto jsou zahrnuty do jednotlivých stavebních objektů 
komunikací a vodotečí. Návrh vegetačních úprav zohledňuje požadavky bezpečnosti 
dopravy – zajištěních rozhledových polí, odstup výsadeb od dopravního značení, především 
velkoplošných značek.  

Vegetační úpravy částečně plní funkci kompenzačního opatření za pokácenou mimolesní 
zeleň. V rámci objektu SO 06-810 – Příprava území bude v obvodu stavby kácena lesní a 
mimolesní zeleň. Předběžný počet kácených dřevin je určen dle provedeného 
dendrologického průzkumu (viz F.3 Dendrologický průzkum). 

Objekty SO 06-802 – SO 06-805 retenčně vsakovacích vegetačních pásů jsou navrženy 
především jako ochrana před extravilánovými  srážkovými vodami. Přesto je nutno 
připomenout také jejich protierozní a krajinotvornou funkci. 

Pro všechny výsadby budou použity domácí druhy dřevin. U výsadeb na pozemních 
komunikacích budou použity druhy, které zároveň dobře snáší zhoršené podmínky – 
zhoršené půdní podmínky a vodní režim, zasolování v blízkosti komunikace, exhalace. 
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Stávající komunikace, které se stanou po vybudování úseku D35 nefunkční, budou 
zrekultivovány. V rámci objektů SO 06-830 – SO 06-835 budou rekultivovány části silnic I/35, 
III/03529, III/03528 a III/36016, místní komunikace a zpevněné polní cesty. Bude zde 
prováděna technická a biologická rekultivace. Po provedené rekultivaci budou pozemky 
připojeny k sousedním pozemkům k následnému zemědělskému využití. Ty, které nebude 
možno využít tímto způsobem, budou zatravněny a bude zde možno provést například 
náhradní výsadby. 

B . 6  P O P I S  V L I VŮ  S TAV B Y  N A Ž I V O T N Í  P R O S TŘE D Í  A J E H O  
O C H R A N A  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Na základě exhalační studie bylo zjištěno, že imisní příspěvek z dopravního provozu na 
posuzovaných silničních úsecích nedosahuje, s výjimkou ročního průměru NO2 ve stávajícím 
stavu, ani u jedné ze znečišťujících látek limitní hodnoty. Po realizaci dálnice D35 lze 
očekávat významné snížení hodnot maximálních imisních příspěvků a přesun největšího 
zatížení mimo intravilány sídel, kterými nyní prochází silnice I/35. Je třeba brát v potaz, že při 
z pracování Exhalační studie nebylo uvažováno předpokládané zlepšení dynamické skladby 
vozového parku v následujících letech. 

Hlukovou studií bylo zjištěno, že v některých místech ve výhledu roku 2040 lze očekávat 
překračování hygienických limitů hluku, proto bylo v rámci projektové dokumentace DÚR 
navrženo 12 protihlukových stěn, které budou chránit chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor staveb. Situace s protihlukovými stěnami byla ověřena výpočty, kterými 
bylo prokázáno dodržení hygienických limitů hluku dle Nařízení vlády 217/2016, kterým se 
mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Výjimku tvoří výpočtový bod č. 10 – Hrušová č. 60 (nádraží Cerekvice, stavba pro 
dopravu, 2 byty), kde výpočet signalizuje ve výhledu roku 2040 možné mírné překračování 
hyg. limitu hluku v noční době v 1. nadzemním podlaží o cca 0,4 dB. 

Realizací trasy D35 dojde k  dotčení biotopů vodních toků. Během projektové přípravy DÚR 
bylo apelováno na minimalizaci zásahů do břehů vodních toků, čímž budou eliminovány 
negativní vlivy spojené s realizací stavby. Po celé délce trasy D35 nedochází k jakýmkoliv 
změnám ve velikosti povodí (voda z dálnice je odváděna zcela samostatně). Problematickým 
místem z hlediska hydrologie je lán bez mezí nad obcí Sedliště, kde jsou z důvodu ochrany 
polí navrženy vegetační úpravy, které budou plnit funkci záchytných historických mezí. 
Mostní otvory dálnice jsou po celé délce trasy navrženy na stoletý průtok ve vodotečích.  
V trase dálnice se nachází Vodní zdroj Cerekvice nad Loučnou – Pekla. V blízkosti dálnice 
se nachází obecní vodní zdroj Bohuňovice, jehož ochranné pásmo není stavbou zasaženo. 
Veškerá srážková voda spadající na povrch dálnice je podchycena do dálniční kanalizace. 
Detaily vodohospodářského řešení stavby jsou podrobně popsány v konceptu DÚD – Příloha 
D.6 – Vodohospodářské řešení. 

Nakládání s odpady bude probíhat dle projektu odpadového hospodářství, který je jako 
příloha F.11 součást konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí. 
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Realizací stavby D35 Džbánov – Litomyšl dojde k trvalému záboru půdy, ze které část bude 
tvořit zemědělský půdní fond a lesní půda. Konkrétní rozloha včetně rozlohy dočasného 
záboru a objemu ornice bude předmětem doplnění v čistopise. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

V řešeném území se nenachází žádné památné stromy, které by byly realizací stavby D35 
v úseku Džbánov – Litomyšl dotčeny. Problematika ochrany dřevin, rostlin, živočichů je 
podrobně řešena v jednotlivých přílohách dokumentace DÚR (dendrologický průzkum, 
biologický průzkum, migrační studie). Na základě biologického průzkumu bylo zaznamenáno 
celkem 27 druhů zvláště chráněných živočichů, pro které bude nutné požádat orgán ochrany 
přírody o výjimku ze zákazů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny (ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 
živočichů podle § 50 odst. 1 a 2 zákona, zařazených dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., příloha III, 
do kategorie silně ohrožených a ohrožených druhů). Migrační studií bylo zjištěno, že je 
projekt D35 v úseku Džbánov – Litomyšl řešen dostatečně není třeba doplňovat žádné 
stavební objekty pro migraci zvěře. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

V trase záměru D35 Džbánov – Litomyšl ani v jejím blízkém okolí se nenachází žádná 
lokalita soustavy Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Souhlasné Stanovisko EIA bylo vydáno pro záměr „Rychlostní silnice R35, v úseku MÚK 
Ostrov – MÚK Staré Město“  Ministerstvem životního prostředí dne 23.10.2012, pod číslem 
jednacím: 73999/ENV/12. 

Ministerstvo životního prostředí na základě článku II bodu 1. přechodných ustanovení 
zákona č. 39/2015 Sb. vydává pro záměr „Rychlostní silnice R35, v úseku MÚK Ostrov – 
MÚK Staré Město“ dne 11.11.2016 Závazné stanovisko k ověření souladu, pod číslem 
jednacím 40890/ENV/16 a stanoví podmínky pro navazující řízení. 

 Plnění těchto podmínek včetně jejích znění: 

Podmínky pro fázi přípravy: 

1. V místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni 
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby. 
� Posun trasy byl prověřen, trasa byla odsunuta od předchozího vedení trasy u 

obce Džbánov v km  44,900 o cca 150 m směrem od obce, u obce Řídky v km 
50,900 o cca 65 m směrem od obce. 
 

2. Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná akustická studie 
z dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba 
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a 
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb; poté krajská hygienická stanice 
stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušebního provozu, 
případně předčasného užívání stavby.  
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� Podmínka částečně splněna (v rámci DÚR). Podmínka bude dále plněna 
v navazujícím stupni projektové přípravy (DSP) a ve fázi realizace. 
 

3. V další projekční přípravě aktivně a podrobně seznamovat dotčené obce s 
konkrétními technickými parametry záměru a s opatřeními navrženými k minimalizaci 
vlivů záměru, a to zejména s ohledem na relevantní zájmy těchto obcí a s ohledem 
na možné ovlivnění těchto obcí. Seznamovat dotčené obce se závěry podrobných 
studií (hydrogeologie, akustické a rozptylové studie, návrh vegetačních úprav apod.)  
� Podmínka částečně splněna (v rámci DÚR). Podmínka bude dále plněna 

v navazujícím stupni projektové přípravy (DSP). 
 

4. Součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených 
přepravních tras bude akustická studie pro období výstavby, budou stanoveny 
podmínky pro plnění legislativních limitů. 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období výstavby. 
  

5. V dalších stupních přípravy záměru upřednostnit (dle technických možností) v 
úsecích poblíž obytné zástavby nejtišší dostupné typy povrchů pro další snížení 
hladin hluku a vibrací. 
� Podmínka částečně splněna (v rámci DÚR). Podmínka bude dále plněna 

v navazujícím stupni projektové přípravy (DSP). 
 

6. Při další přípravě záměru preferovat dřívější výstavbu těch úseků rychlostní silnice, 
které odvedou tranzitní dopravu z větších sídel (zejména Litomyšl) a které budou mít 
dočasně funkci obchvatu, před úseky mezi těmito sídly, které je vhodnější realizovat 
později.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období výstavby. 

 
7. Ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) aktualizovat 

rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně vyhodnocení plnění platných imisních 
limitů, zvláštní pozornost věnovat okolí tunelů  
� Podmínka splněna. 

 
8. Součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených 

přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny 
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění prašnosti. 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
9. Do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou 

funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou. 
� Podmínka nesplněna. Záměr je ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DÚR). Projekt vegetačních úprav se řeší v navazujícím stupni – DSP. 
 

10. Zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech 
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a 
rekreační cesty apod.).  
� Podmínka částečně splněna (v rámci DÚR). Podmínka bude dále plněna 

v navazujícím stupni projektové přípravy (DSP). 
 

11. Navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně 
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků. 
� Podmínka splněna.  
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12. Před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou 

kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace, 
odlučovač).  
� Podmínka splněna. 

 
13. Přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace 

nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů. 
� Podmínka splněna. 
 

14. Přímo v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a 
vedení kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků 
nebo nádrží.  
� Podmínka splněna pro fází DÚR. 

 
15. Dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s 

ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky 
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné. 
� Podmínka splněna. 

 
16. V havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany 

před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků, 
nivy vodních toků).  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
17. V dalších stupních projektové přípravy provést předběžný a podrobný geotechnický a 

hydrogeologický průzkum; na jeho základě provést podrobné posouzení vlivu 
výstavby komunikace na režim podzemních vod a navrhnout taková opatření, která 
zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod, a to 
včetně případných úprav směrového a výškového vedení komunikace; v rámci 
průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím oblastem: vodní zdroj Cerekvice - 
Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších potenciálně dotčených vodních 
zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů.  
� Podmínka částečně splněna (v rámci DÚR). Podmínka bude dále plněna 

v navazujícím stupni projektové přípravy (DSP). 
 

18. V prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout 
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a 
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke 
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s 
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu 
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo 
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do 
okolního prostoru. 
�  Podmínka částečně splněna (v rámci DÚR). Podmínka bude dále plněna 

v navazujícím stupni projektové přípravy (DSP) a také v návaznosti na podrobný 
geologický a hydrogeologický průzkum. 

� Rozstřik vod z komunikace ošetřen svodem vod do dešťové kanalizace dálnice a 
také protihlukovou zdí nacházející se v tomto úseku. Podmínka splněna. 
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19. Prověřit možnost umístění a technického řešení MÚK Řídký v základní variantě R35 
mimo ochranné pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice při respektování dostatečné 
vzdálenosti od sídel. 
� Podmínka splněna. 

 
20. Před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt 

tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle 
hydrogeologického průzkumu. 
�  Záměr je fází (DÚR). Podmínka bude plněna na základě předběžného HGP, 

který definuje rozsah a cíle podrobného HGP v navazujícím stupni (DSP). 
 

21. Provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu 
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních 
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před 
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v 
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro 
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace. 
�  Podmínka nesplněna. Záměr je fází (DÚR). Bude plněno v rámci podrobném 

geologického a HGP v navazujícím stupni (DSP). 
 

22. Závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření 
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém 
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve 
stupni DÚR. 
� Podmínka splněna. 

 
23. Pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který 

minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně 
lokálních studní. 
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl. 

 
24. Vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před 

jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí 
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami; 
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů 
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k 
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií; 
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a 
pojmout objem cisternového vozu. 
� Podmínka splněna. 
 

25. V havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany 
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních 
zdrojů).  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
26. Nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo 

monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních 
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo 
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato 
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě 
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů. 
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� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

27. V místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí 
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody 
apod.; v těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu 
půdy před odnosem přívalovou vodou. 
� Podmínka splněna.  

 
28. Pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu 

projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky; 
po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho 
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu. 
� Podmínka splněna. 

 
29. Svrchní vrstva půdy (ornice a určené podorničí) budou selektivně odtěženy a uloženy 

na dočasné deponie; část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese 
komunikace a v jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF.  
� Podmínka splněna pro fází DÚR. 

 
30. km 42,2 –42,4 řešit převedení srážkových vod takovým způsobem, aby nedocházelo 

ke zvýšené erozi půdy. 
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“. 
 

31. Po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním 
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum v 
prostoru očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice 
podle stavebních úseků; na základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín 
provádění zemních prací s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (pro 
obojživelníky a plazy lze předpokládat termín od 15. 7. do 15. 9., kdy jsou toho roční 
jedinci již dostatečně mobilní); prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů v tomto prostoru (včetně vodních Coleopter v pramenné oblasti Hrušová); 
tento průzkum aktualizovat i před zahájením vlastních stavebních prací. 
� Podmínka splněna pro fází DÚR. 

 
32. Po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky územního 

systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které budou v kontaktu s uvažovaným 
záměrem včetně případných doporučení pro technickou dokumentaci záměru. 
� Podmínka splněna. 

 
33. Respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav; 

prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření.  
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“. 

 
34. Prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu 

v maximální možné míře:  
 
a) km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca 50 – 
100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní portál) a 
oddálení stavebních prací od hranice navrženého významného krajinného prvku (dále 
jen „VKP“) (západní portál), 
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 
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b) km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na jihozápad 
mimo dotčený porost,  
� Podmínka částečně splněna. Posun mimo dotčený porost byl splněn. S ohledem 

na podmínku č. 1 byl posun ale severovýchodním směrem, od obce Džbánov. 
 

c) km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k jihu 
mimo navržené VKP Švábenice; dále prodloužení mostu pokud možno v obou 
směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl mimo prostor 
navrženého VKP Švábenice se zohledněním vlivů na zdraví, 
�  Podmínka částečně splněna. Mírný posun směrem k jihu a prodloužení mostu 

v obou směrech bylo splněno. Trasa prochází malou částí oblasti VKP Švábnice. 
 

d) km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen subvarianta Sedliště - jih): 
mírné prodloužení mostu i přes část louky,  
� Podmínka nenáleží vybrané severní variantě úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 

 
e) km 66,5 u osady Gajer (část obce Janov), mírný posun trasy severovýchodním 
směrem za účelem eliminace zásahu do okraje lesního porostu,  
f) km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek: přiblížení 
silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem omezení zásahů do 
lesního porostu,  
g) km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce mostu 
přes přilehlou louku, 
h) km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového porostu: 
prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta Dětřichovského 
potoka,  
i) km 84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih 
mimo lesní porost,  
j) km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa zasáhla 
pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části,  
� Podmínky e) až j) nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 

 
35. Po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného 

odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů 
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na 
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na 
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů; 
zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů, a zabránit tak jejich ohrožení, 
zejména bořivými větry. 
� Podmínka splněna. 

 
36. V dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci 

zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam 
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených 
ke kácení, kompenzaci za kácenou zeleň řešit přednostně v rámci vegetačních úprav.  
� Podmínka splněna ve fázi (DÚR). Druhá část podmínky bude plněna v rámci 

(DSP). 
 

37. Zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími 
parametry:  
a) maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí portálů 
tunelů, předpolí mostů),  
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b) ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na vnější 
straně podél stěn,  
c) návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí,  
d) využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména 
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů),  
e) současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení,  
f) dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje,  
g) dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně biokoridorů 
křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí,  
h) zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny 
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty,  
i) izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou,  
j) na základě aktuálních legislativních a technických předpokladů prověřit všechny 
možnosti realizace pásů izolační zeleně dle požadavků obcí; přednostně prověřit 
místa s nejbližší obytnou zástavbou, posoudit efektivitu těchto opatření (snížení vlivů 
na ovzduší, hluku, vizuální vlivy apod.), 
�  Podmínka částečně plněna v rámci fázi (DÚR). Podmínka bude dále řešena 

v rámci dalšího stupně dokumentace (DSP). 
 

38. Přednostně navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, 
veškeré provozy a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru evropsky významné 
lokality (dále jen „EVL“) Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného 
pásma; v maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na 
minimum kácení porostu; v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov 
zpracovat variantní rozptylovou studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní 
dopady na vegetaci Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel 
okolních sídel.  
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 

 
39. Navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a 

břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka.  
� Podmínka splněna. 

 
40. Za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během 

realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do 
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním 
důrazem na migraci obojživelníků, savců, plazů a významných druhů bezobratlých 
včetně návrhu migračních podchodů, nadchodů, migračních zábran, oplocení, 
vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a včetně následného posouzení 
efektivity realizovaných opatření podle stavebních úseků, v případě potřeby 
navrhnout dodatečná opatření.  
� Podmínka částečně plněna v rámci fázi (DÚR). Podmínka bude dále řešena 

v rámci dalšího stupně dokumentace (DSP) a samotné ralizace. 
 

41. Vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím 
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody, 
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) 
podle stavebních úseků tak, aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně 
pro fázi výstavby a pro fázi provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, 
případně s místně příslušnými orgány státní správy myslivosti (odbory životního 
prostředí obcí s rozšířenou působností); předběžně počítat s obousměrným 
oplocením. 
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� Podmínka splněna. 
 

42. Délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES 
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné 
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci; u křížení vodotečí a cest 
s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace.  
� Podmínka splněna. 

 
43. Na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění 

místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v 
prostoru Kozlovského hřbetu.  
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 

 
44. Na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i 

migrační funkci. 
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 

 
45. Na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných 

savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor. 
�  Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 

 
46. V rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků 

ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35. 
� Podmínka částečně plněna v rámci fázi (DÚR). Podmínka bude dále řešena 

v rámci dalšího stupně dokumentace (DSP) 
 

47. Vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo 
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších 
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v 
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace 
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v 
blízkosti vodních ploch; tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků ÚSES; 
umístění a charakter propustků navrhne migrační studie  
� Podmínka splněna. 

 
48. Minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení 

nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku; optimálně realizovat oplocení podél 
celé trasy.  
� Podmínka splněna. 

 
49. Dle monitoringu migrace živočichů a migrační studie a ve spolupráci s orgány 

ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních nádržek (nebeských rybníčků) 
v místech migrace obojživelníků.  
� Podmínka se netýká úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 

 
50. Zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné 

prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu 
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami 
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze 
očekávat dřívější zahájení stavebních prací. 
� Podmínka nesplněna. Podmínka bude řešena v rámci dalšího stupně 

dokumentace (DSP) 
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51. V rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory, 

sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:  

a) mimo kontakt s obytnou zástavbou,  
b) mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených v 
dokumentaci,  
c) mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin,  
d) mimo plochy prvků ÚSES,  
e) mimo ochranná pásma podzemních vod,  
f) v dostatečné vzdálenosti od vodních toků,  
g) mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v dokumentaci nebo 
identifikované na základě dalších průzkumů  
� Podmínka a) až g) nesplněny. Podmínky budou řešeny v rámci „Zásad 

organizace výstavby“ v dalším stupni dokumentace (DSP). 
 

52. V rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v 
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy 
(kategorie I. a II. dle dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný kontakt s 
vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka bude řešena v rámci „Zásad organizace 

výstavby“ v dalším stupni dokumentace (DSP). 
 

53. V rámci DÚR provést přesné výškové a směrové zaměření trasy.  
� Podmínka splněna. Území bylo pro potřeb DÚR podrobně zaměřeno. 

 
54. Upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny 

požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených 
obcí.  
� Podmínka splněna. 

Podmínky pro fázi realizace: 

55. Veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy, 
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou 
zástavbou.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

56. Trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo 
stávající obytnou zástavbu; průjezd stavební dopravy intravilány sídel je možné 
připustit jen v nezbytně nutných případech.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
57. Při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:  

a) seznámit obyvatele z nejblíže situovaných domů s délkou a charakterem 
jednotlivých etap výstavby,  
b) uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit 
své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby, a v případě stížností zajistit 
nápravu bez zbytečných odkladů,  
c) zajistit pravidelné skrápění staveniště, 
d) práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně mimo 
ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky,  
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e) stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti od 
obytné zástavby, příp. do přístřešků nebo použít mobilní protihlukové clony; zajistit 
plnění hlukových limitů pro stavební práce.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

58. Realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné 
akustické studie.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. V rámci (DÚR) 

byla provedena hluková studie a dle její závěru byl proveden návrh míst, kde 
protihluková opatření bude nutné realizovat. 

 
59. V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a 

kvality podzemních vod.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

60. Seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi 
výstavby a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek. 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
61. Běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci 

s ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na 
místech k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště 
vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

62. Deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné 
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
63. V úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech 

hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí, 
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v 
těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku pohonných hmot do 
prostředí). V ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním 
únikům 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
64. Při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené 

opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby 
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela 
minimalizováno.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
65. V místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné 

látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
66. Zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a 

mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými 
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody 
odtékající z plochy staveniště.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby 
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67. V místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich 

hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
68. V případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit 

opatření k zamezení kontaminace podzemní vody.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

69. Při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů 
takovou techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně 
lokálních (např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží).  
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 
 

70. Průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních 
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj. 
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající 
kompenzační opatření.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 
 

71. V maximální možné míře omezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická 
opatření pro neškodný odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně 
zařízení staveniště, přeložek komunikací apod.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

72. V místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu 
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo 
podmáčených míst; na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími 
příkopy nebo trativody.  
� Podmínka splněna pro fází DÚR. 

 
73. Eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. po provedení zářezu a 

násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

74. Při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle 
jejich skutečných vlastností.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

75. Pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod. 
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.).  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

76. Pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících 
organických a anorganických látek znečišťujících půdu.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
77. Zajistit ekologický dozor po celou dobu výstavby. 

� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
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78. Před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní 
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám 
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb: 
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit 
pro mezideponie zeminy a podobně.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

79. Případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do 
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou 
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co 
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování 
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

80. Veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, 
haldy zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo 
lesní plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

81. Pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře 
existujících cest.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

82. Zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků 
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky 
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

83. Před zahájením kácení dřevin zejména v lesních porostech ověřit případná doupata 
drobných savců z důvodu případného přesunu nalezených jedinců.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

84. Plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních 
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

85. Na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku 
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné 
ohrazení komunikace.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

86. Těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních 
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

87. Realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby 
pro zapojení silnice do krajiny apod.). 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
  

88. Všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit tak, aby se nestaly pastí pro 
drobné živočichy.  
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� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

89. V dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit 
archeologický průzkum celé trasy a vyvolaných staveb nedestruktivními metodami 
(letecké snímkování, pěší sběr, detektory kovů); průzkum je vhodné zahájit 
přednostně v úsecích, u nichž lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty 
Vysokého Mýta a Litomyšle); s prováděním záchranných archeologických výzkumů 
počítat při přípravě harmonogramu stavby; zajistit koordinaci postupu s prováděcí 
firmou; provést včasné projednání veškerých náležitostí spojených se zajištěním 
záchranného archeologického výzkumu již v rámci přípravy záměru 
� Podmínka je zákonnou povinností. 
 

90. Zajistit odborný archeologický dozor na stavbě.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

91. Před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v 
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude 
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

92. Skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např. 
stroj UDS, ne buldozer); buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s 
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou 
vyloučit.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

93. Ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s 
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu 
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih). 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká období realizace stavby. 

Podmínky pro fázi provozu: 

94. Po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších 
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích, 
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům; podmínkou 
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v 
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu 
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného 
zdraví; v případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná 
protihluková opatření.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
95. V technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů 

a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých 
vozidel. 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
96. Zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby. 

� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 
  

97. Pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody 
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám.  
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� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 
 

98. Pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit 
údržbu jímek a odlučovačů; na základě kontrol provést případné udržovací práce tak, 
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé, 
poškozené mrazem nebo vymleté vodou; prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně - 
po jarním tání a na podzim před zámrazem.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 
 

99. Volbou vhodných posypových materiálů a optimalizací režimu solení omezit 
kontaminaci půdy a vodních toků v okolí komunikace.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
100. Zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším 

hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající 
kompenzační opatření.  
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
101. Zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, 

dokud nebude zajištěn její samovolný růst; uhynulé jedince nahradit v nejbližším 
vhodném termínu. 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
102. Provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu 

invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci. 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
103. Zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov 

tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu.  
� Podmínka nenáleží úseku č. 6 „Džbánov – Litomyšl“ 

 
104. Pravidelně (alespoň jednou ročně) provádět kontrolu oplocení a bezodkladně 

provádět případné opravy. 
� Podmínka nesplněna. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

V souvislosti s realizací D35 v úseku Džbánov – Litomyšl nově vznikne ochranné pásmo 
samotné dálnice D35 a přeložek celkem 7 silnic I. II. a III. třídy. Nově také vznikne pásmo 
ochrany VVN. Ochranné pásmo vodního zdroje bude řešeno na základě výstupu speciální 
pracovní skupiny (ŘSD, HBH Projekt a VAK), která má za úkol optimalizovat nakládání 
s povrchovými a podzemními vodami v ochranném pásmu vodního zdroje Cerekvice. V 
zájmovém území se nenachází takový prvek ÚSES (územního systému ekologické stability), 
který by byl disponoval ochranným pásmem, nedojde tedy ani k žádné změně takového 
pásma. V zájmovém území se dále nenachází ani žádné zvláště chráněné území, jehož 
ochranné pásmo by bylo stavbou D35 ovlivněno. Nejbližší ZCHÚ představuje PP 
Nedošínský háj, která se rozkládá na jihovýchod od obce Tržek, tedy mimo zájmové území a 
v dostatečné vzdálenosti od prostoru realizace stavby. 
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B . 7  O C H R A N A O B Y VAT E L S T VA  

Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. 

B . 8  Z Á S A D Y  O R G A N I Z A C E  V Ý S TAV B Y  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup na stavbu je zajištěn ze stávajících komunikací – ze silnice I/35, silnice II/317 a silnic 
III. tříd číslo 3528, 3529, 35719, 35718, 35834, 36016, dále z místních komunikací a to až k 
obvodu staveniště. Přístup na staveniště bude možný rovněž z obou konců předmětného 
úseku dálnice. 

Přesná místa vjezdu a výjezdu na staveniště zpracuje a projedná v dostatečném předstihu 
před zahájením prací dle svých potřeb zhotovitel stavby. Staveništní doprava bude 
respektovat technologii a postup výstavby. Zhotovitel je povinen pohyb staveništní dopravy a 
technologii výstavby zkoordinovat tak, aby staveništní doprava byla v maximální míře vedena 
v prostoru staveniště.  

Zhotovitel musí zajistit organizaci staveništní dopravy v každé fázi výstavby a koordinovat 
přístupy k jednotlivým částem stavby. V případě potřeby přístupu na stavbu mimo trvalé 
zábory stavby si zhotovitel zajistí na vlastní náklady provedení a projednání přístupových 
komunikací na stavbu, které jsou mimo stávající silniční síť. 

Pro pohyb staveništní dopravy bude možné využít navržený systém účelových komunikací, 
vedených podél dálnice (SO 151.1 – SO 163) i stávajících polních cest. Jedinou výjimkou je 
kamenný klenbový most přes koryto Končinského potoka v km cca 45,740 (pod mostem SO 
207), který nelze pro staveništní dopravu v žádném případě využít. Tento objekt bude třeba 
ochránit před účinky výstavby tak, aby nedošlo k jeho narušení. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

Stavba nebude vyžadovat demolice objektů s výjimkou odstranění dále nevyužívaných částí 
u přeložek stávajících inženýrských sítí a komunikací. 

 V rámci stavby bylo v trvalém a dočasném záboru evidováno následující množství kácené 
mimolesní zeleně:  

katastrálního území Kácené stromy ks Kácené keře m2 
Džbánov 0 14 

Hrušová 352 4173 

Cerekvice nad Loučnou 1246 6749 

Pekla 46 1775 

Řídký 0 0 

Bohuňovice u Litomyšle 139 1210 

Tržek u Litomyšle 105 467 
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Sedliště u Litomyšle 25 0 

Kornice 90 760 

Celkem 2003 15148 

Jedná se o remízky, doprovodnou zeleň komunikací a polních cest, břehové porosty Loučné 
a Končinského potoka a solitérní stromy v krajině. 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Bilance trvalého záboru: 

K.ú. Trvalý zábor (m
2
) 

Džbánov u Vysokého Mýta 41 854 

Hrušová 190 378 

Pekla 8 769 

Cerekvice nad Loučnou 160 293 

Řídký 150 761 

Tržek u Litomyšle 220 427 

Bohuňovice u Litomyšle 48 311 

Sedliště u Litomyšle 194 568 

Kornice 55 675 

     Celkem                      1 071 036 m2         

 Bilance dočasného záboru: 

K.ú. Dočasný zábor (m
2
) 

Džbánov u Vysokého Mýta 1 925 

Hrušová 83 918 

Pekla 6 000 

Cerekvice nad Loučnou 66 129 

Řídký 15 898 

Tržek u Litomyšle 26 803 

Bohuňovice u Litomyšle 6 163 

Sedliště u Litomyšle 9 052 

Kornice 23 058 

     Celkem           238 946 m2             
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d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předběžná bilance zemních prací: 

Výkop v trase 2 200 143 m3 

Násyp   1 540 812 m3 

Přebytek zeminy    659 331 m3 

 

Přebytek zeminy se použije do navazujících úseků D35 nebo se vyřeší odvozem na skládku.  

 

 

 

 

 

Duben  2017        Ing. Marek Kačenák  


