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 Ještě během letních prázdnin 
by mělo dojít ke zprovoznění čás-
ti dálnice D11. Platí tento termín? 
A o jaký konkrétní úsek se jedná?
Nově vybudovaný úsek budeme 
zprovozňovat dle stanoveného har-
monogramu v druhé polovině srp-
na. Jedná se o 2,5 kilometru dlou-
hý úsek mezi Osičkami a Hradcem 
Králové. Jeho dostavbou bude dál-
nice D11 kompletně dokončena od 
Prahy až k Hradci Králové, kde bude 
prozatím napojena na stávající sil-
nici I/11. 

 Jaký je význam dálnice D11 pro 
Českou republiku? Dá se tato ko-
munikace považovat za význam-
nou i z celoevropského hlediska? 
Dálnice D11 je součástí české páteř-
ní sítě, která propojuje naše hlavní 
město s Hradcem Králové a dále se 
sousedním Polskem. Její význam je 
však zcela jistě i celoevropský. Dle 
mezinárodní dohody totiž náleží 
k evropskému dopravnímu koridoru 
Paříž - Moskva, který spojuje západ-
ní a východní Evropu. 

 Co bude vybudování dálnice D11 
znamenat pro obyvatele přilehlých 
regionů?
Vybudováním dálnice D11 dojde ne-
jen ke kvalitnímu přeshraničnímu 
propojení s  Polskem, ale nová ka-
pacitní komunikace také převez-
me funkci stávající přetížené silni-

ce I/37. Ta dnes propojuje význam-
ná regionální centra Jaroměř a Dvůr 
Králové nad Labem. Dálnice D11 bu-
de sloužit i k propojení center nad-
regionálního významu, a to prá-
vě Prahy s Hradcem Králové a Pol-
skem. 
Dostavbou dálnice D11 a  přeložkou 
navazující dálnice D35 se také od-
lehčí stávajícím silnicím I/11 a I/33, 
městu Hradec Králové (průtah stá-
vající silnice I/35) a odlehčí se dál-
nici D1 ve směru Praha – střední 
a severní část Moravy. Po dokonče-
ní dálnice dojde v obcích ke sníže-
ní hlukové zátěže, imisí z dopravy 
a vysokého rizika dopravních nehod 
a úrazů. Obyvatelé žijící v zástavbě, 
která je v blízkosti dálnice, budou 
ochráněni realizací protihlukových 
opatření, která není možné efektiv-
ně provádět na stávajících silnicích 
z důvodů šířkových parametrů.

 Jak bude dále pokračovat vý-
stavba dálnice D11?
V současnosti čeká dálnice D11 na do-
stavbu zbývajících přibližně sedmde-
sát kilometrů až k hranici s Polskem. 
V letošním roce máme v plánu zahájit 
další dva úseky dálnice D11 od Hrad-
ce Králové do Jaroměře. V místě bu-
doucí dálnice již nyní probíhá arche-
ologický výzkum, na který naváže sa-
mostatná stavba. Bohužel již nyní 
jsou dílčí stavební povolení na hlav-
ní trasu napadená občanským sdruže-
ním Děti Země – Klub za udržitelnou 
dopravu, které tak mj. vyjadřuje svůj 
nesouhlas s projednaným postupem 
mezi ČR a EU při akceptování stanovi-
sek EIA podle zákona č.244/92 Sb.
V přípravě je i zbývající část k hra-
nicím. Realizace navazujících úseků 
z Jaroměře do Trutnova a na státní 
hranici s Polskem je závislá na vydá-
ní územního rozhodnutí a bude tedy 
zahájena nejdříve v roce 2020.

 Kdy bychom se tedy mohli dočkat 
kompletně vybudované dálnice D11?
Na základě současně stanoveného 
harmonogramu by kompletní dálni-
ce D11, tedy od Prahy až ke státní 
hranici s Polskem, mohla být hoto-
va v roce 2024. Je však samozřejmě 
stále nutné počítat se standardními 
riziky investorské přípravy jako je 
majetkoprávní vypořádání nebo od-
volání účastníků v rámci správních 
řízení.Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR

Dálnice D11 bude dokončena
během následujících sedmi let

BrodBrod

RtynìRtynì

BìluòBìluò

LitíèLitíè

VestecVestec

RožnovRožnov

RasoškyRasošky

ZaloòovZaloòov

HoøeniceHoøenice

HeømaniceHeømanice

ÈernožiceÈernožice

VelichovkyVelichovky

Horní DolceHorní Dolce

JaromìøJaromìø

37

33

285

285

299

33

11

37

33

Hradec Králové

Náchod

Trutnov

Jaromìø – sever

Jaromìø – jih

estakáda pøes Dolecký
a Jezbinský potok

stavba 1108 Jaromìø – Trutnov

stavba I/33 Jaromìø, obchvat

stavba 1106 Hradec Králové – Smiøice

infografika D11-1107-Smirice-Jaromer-090708

Dálnice D11

stavba 1107
Smiøice – Jaromìø

Brod

Rtynì

Bìluò

Litíè

Vestec

Rožnov

Rasošky

Zaloòov

Hoøenice

Heømanice

Èernožice

Velichovky

Horní Dolce

Jaromìø

Dálnice D11

stavba 1107
Smiøice – Jaromìø



02

 Co se nyní děje na středočeských silnicích 
v oblasti údržby?
Hned po skončení zimního období jsme zahá-
jili opravy výtluků a dalších poruch ve vozov-
kách. Je třeba zdůraznit, že škody po náročné 
zimě byly několikanásobně vyšší. Středočeský 
kraj tuto situaci zohlednil a ze svého rozpoč-
tu uvolnil k základním prostředkům na údrž-
bu dalších 120 milionů korun. Bez této částky 
bychom byli ve velmi tíživé situaci.

 Kdy budou opravy škod po zimě dokončeny?
Opravy po zimě ve smyslu zajištění bezpečnosti 
silničního provozu jsme dokončili v červnu. Nyní 
řešíme další závady, které vznikají průběžně pro-
vozem i stářím silnic.

 No a co souvislé opravy? Dočkají se motoris-
té nových koberců?
Máme připraveny desítky silnic pro souvislé 
opravy a v posledních letech se daří je realizo-
vat, kromě jiného z prostředků poskytnutých 
Státním fondem dopravní infrastruktury ČR. Na 
souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů 
bychom však potřebovali mnohem více peněz. 
Máme ve správě zhruba 8 500 kilometrů silnic, 
z nich velká část je extrémně zatížená a staveb-
ně neodpovídá dnešnímu užití. Nicméně někte-
ré úseky opravíme souvisle. Jaké to budou, se 
nyní rozhoduje.

 Jinde nejsou silnice tak zatížené?
Ne, nejsou. Ten rozdíl je způsoben blízkostí Prahy 
a rozvojem obrovských logistických center a vý-
robních podniků. Ve srovnání s některými kra-
ji, například Karlovarským, máme zatížení někte-
rých silnic šestkrát až osmkrát vyšší. Ostatní kra-
je navíc nemají tak obrovskou silniční síť.

 Chystáte nějaké investiční akce hrazené na-
příklad z evropských fondů?
Kolegové z investičního úseku připravují k reali-
zaci několik takových akcí. Příkladem může být 
silnice II/115 v Černošicích nebo výstavba ob-
chvatu Chrášťan v okrese Praha-západ. Rekon-
strukce by se měla dočkat i silnice II/605 v čás-
tech průjezdních úseků v Berouně a v Králově 
Dvoře. Zde se některé stykové křižovatky změní 
na kruhové, čímž se výrazně zvýší bezpečnost sil-
ničního provozu. Tyto akce budou zahájeny v le-
tošním roce.

 Problematika oprav je tedy složitá. Ale urči-
tě máte i další povinnosti. Jaké?
Dokončili jsme první kompletní seč travních po-
rostů v silničních příkopech a dalších pozem-
cích, což představuje zhruba pětapadesát mi-
lionů korun. Opravují se odvodňovací systémy, 
jako je hloubení příkopů, opravy propustků, 
běžná oprava mostů, obnovujeme vodorovné 
značení, máme za sebou plošnou výsadbu ze-
leně, udržujeme dopravní značky a mnoho dal-
ších činností.

 Výčet činností by byl určitě velmi dlouhý. Co 
ale až se zima zeptá…? 
V současné době již probíhá příprava operační-
ho plánu zimní údržby. Dle získaných zkušenos-
tí z poslední zimy upravujeme posypové okru-
hy, aktualizují se podmínky pro údržbu na úze-
mí chráněných krajinných oblastí, prověřujeme 
organizační schéma pro fungování dispečinků 
KSÚS i dodavatelů a podobně. Všechny náležitos-
ti včetně techniky, posypového materiálu, pra-
covníků, dispečerů a podobně musí být stopro-
centně připraveny tak, aby zimní údržba mohla 
začít bez problémů nejpozději 1. listopadu.

Středočeští silničáři dokončili první seč, pokračují v opravách a připravují zimní údržbu

Běžná údržba a opravy silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji jsou nyní hlavní pra-
covní náplní tamních silničářů. Jaké práce nyní realizují a proč některé poškozené 
silnice nemají stále nový povrch, prozradil v rozhovoru Tomáš Račák, provozní ná-
městek ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT 
Mariánské Lázně

přijme:

RECEPČNÍ(HO)
Nabízíme:  nástup možný ihned  zajištění ubytování 

 personálního stravování  práce v příjemném prostředí 
a profesionálním týmu
Požadujeme:  profesionální a komunika  vní vystupování, 

 pečlivost, spolehlivost a fl exibilitu  dokončené středoškol-
ské vzdělání  znalost cizích jazyků a práce na počítači 

Více informací během osobního jednání.

Telefon: 736 752 781

HOTEL AGRICOLA 
Mariánské Lázně

přijme:

RECEPČNÍ(HO)
Nabízíme:

 nástup možný ihned  zajištění ubytování  personálního 
stravování  práci v příjemném prostředí v profesionálním 
týmu
Požadujeme:  profesionální a komunika  vní vystupování  
pečlivost, spolehlivost a fl exibilitu  dokončené středoškolské 
vzdělání  znalost cizích jazyků a práce na počítači. 

Více informací během osobního jednání.

Telefon: 736 752 799

HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT 
Mariánské Lázně

přijme:

PROVOZNÍ
Nabízíme:  nástup možný ihned  příjemné pracovní pro-
středí  personální stravování  možnost ubytování 
Požadujeme:   dokončené středoškolské vzdělání  jazykové 
znalos  : ruský, německý a anglický jazyk (dva jazyky pod-
mínkou)  práce na počítači  časová fl exibilita, profesionální 
vystupování a samostatnost 

Více informací během osobního jednání. Telefon: 736 752 792
nebo e-mail: eva@esplanade-marienbad.cz 

Karlovarská 434/15, 353 01  Mariánské Lázně

Hradec Králové | Z Hradce Krá-
lové do Náchoda za půl hodiny. 
To není bilance zběsilé jízdy au-
tem, ale cesty vlakem za něko-
lik let. Taková je alespoň vize, 
jejíž reálnost má prověřit chys-
taná studie proveditelnosti na 
trase Hradec Králové - Trutnov. 
Mimo dokončení potřebné re-
konstrukce této železnice je 
páteří tohoto záměru i takzvaná 
Vysokovská spojka.

Zrychlení železniční dopravy pod-
porují vedle kraje i města a obce, je-
jichž představitelé se sešli při pra-
covním jednání na půdě náchodské 
radnice.
„Starostové, kteří se jednání účastni-
li, jednoznačně vyjádřili podporu zpra-
cování studie, která by měla navrhnout 
konkrétní opatření pro rozvoj železniční 
infrastruktury. Přes dílčí revitalizace že-
lezničních tratí se zatím nepodařilo do-
sáhnout výrazného snížení jízdních dob 
pro veřejnost,“ uvedl první náměstek 
hejtmana Martin Červíček, který je od-
povědný za oblast dopravy a o moder-
nizaci železniční infrastruktury jedná 
s ministrem dopravy i ředitelem Sprá-
vy železniční dopravní cesty (SŽDC).
Studie, kterou začne Odbor strategie 
SŽDC zpracovávat ve druhé polovině 
tohoto roku, má mimo jiné hodnotit 
i přínos takzvané Vysokovské spojky, 
tedy kilometr dlouhého železničního 
tunelu pod obcí Vysokov.

Tunel by cestu vlakem z Hradce do Ná-
choda zkrátil ze současných 50 mi-
nut na pouhých 30 minut, jelikož by 
již nebylo nutné přestupovat ve Star-
koči a vlak by nemusel měnit směr jíz-
dy ve Václavicích. Autem trvá tato ces-
ta v lepším případě tři čtvrtě hodiny, 
v době dopravní špičky mnohem déle.
„Toto řešení by podstatně zvýšilo kon-
kurenceschopnost železniční dopravy, 
přilákalo nové cestující a odlehčilo tak 
přetíženým silnicím,“ dodal náměs-
tek Martin Červíček.
„Dopravní situace v Náchodě a celém 
okolí je dlouhodobě složitá. Jako sta-

rosta města, které je nesporně velkým 
dopravním uzlem nejen pro dopravu 
mezinárodní dále do Polské republiky, 
ale také pro oblast celého broumovské-
ho výběžku, rozhodně vítám všechny 
snahy o zkvalitnění dostupnosti na-
šeho regionu. Rozvoj železnice je roz-
hodně jedním z řešení,“ uvedl po jed-
nání starosta Náchoda Jan Birke.
Připravovaná studie má posuzo-
vat možnosti rozvoje železniční in-
frastruktury v celém regionu Ná-
chodska, Broumovska a Trutnovska 
i přeshraničního spojení do Polska. 
 (Zdroj: Královéhradecký kraj)

Městská policie Hradec Králové na-
sadila do provozu vůz BMW typu 
BMW i3 BEV 94Ah. Totožný vůz mě-
li, mají či budou mít ve stejném reži-
mu možnost testovat už městské po-
licie v Praze, Brně, Českých Budějovi-
cích, Zlíně, v Ostravě i v sousedních 
Pardubicích. Podle slov půjčitele má 
tato nabídka za cíl ukázat možnos-
ti reálného nasazení ekologických 
a čistě elektrických vozidel při pl-
nění služebních povinností zejména 
v městských aglomeracích.
„Nabídka je komplexní, takže její sou-
částí je například kabel pro dobíjení 
z rychlonabíjecích stanic, ale také kar-
ta Charge Now s bezplatným tarifem. 

Zapůjčení do ostrého provozu je pro 
městskou policii zcela zdarma,“ dopl-
nil ředitel městské policie Miroslav 
Hloušek a dodal, že z pohledu měst-
ské policie bude mimo jiné zajíma-
vé monitorovat v rámci případného 
přechodu na částečnou elektromobi-
litu výkonu služby provozní náklady 
a provoz elektrovozidel z organizač-
ního hlediska.
Zapůjčený vůz poháněný elektřinou 
bude užíván a testován, a to s nulový-
mi náklady pro městskou policii či měs-
to. Vozový park auto opustí buď po uje-
tí šesti tisíc kilometrů, nebo po půl roce 
služby, podle toho, co nastane dřív. 
 (Zdroj: Město Hradec Králové)

Železnici na trase z Hradce 
Králové čeká rekonstrukce

Půjčený elektromobil dočasně 
obohatil vozovou fl otilu strážníků

Hradec Králové | Téměř půl roku nebo šest tisíc kilometrů. Tak dlou-
ho vypomůže v ostrém provozu strážníkům Městské policie Hradec 
Králové vůz BMW poháněný elektřinou. Zdejší městská policie se 
tak stala jedním ze sedmi měst v České republice, které zapojí do-
časně zcela zdarma do své vozové fl otily vypůjčený zkušební vůz.
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Speciální téma Metropolu | Dálnice D11 a D35

Propojení dálničních sítí považuje Pardu-
bický kraj za jednoznačně pozitivní pro 
urychlení cesty směrem do Polska, která je 
v současné době často velmi složitá. V roz-
hovoru to uvedl hejtman Pardubického kra-
je Martin Netolický.

 Jak důležité je pro Pardubický kraj pokračová-
ní stavby dálnice D11 a zahájení stavby na prvních 
dvou úsecích dálnice D35? 
Výstavba D35 a obchvatů měst na celé trase Opato-
vice nad Labem – Mohelnice včetně přivaděčů je naší 
hlavní prioritou v oblasti silniční dopravy. Proto jsme 
také s Ministerstvem dopravy podepsali aktualizova-
né memorandum o vybudování přivaděčů, které do 
regionu přinese investice v hodnotě necelých tří mi-
liard korun. Konečně byl rovněž po letech slibů a od-
kladů zahájen archeologický průzkum na některých 
úsecích na trase Opatovice – Časy, která měří nece-
lých 13 kilometrů. Zde je v současné době uzavřeno 
99 procent všech smluv a samotná stavba by měla 
podle aktuálních předpokladů začít v září letošního 
roku s dokončením o čtyři roky později. Z mého po-
hledu je to však termín při znalosti prostředí nereál-
ný vzhledem k tomu, že dosud není znám dodavatel 
stavby. Navíc lze dle informací našeho Východočes-
kého muzea očekávat na trase zajímavé archeologic-

ké nálezy spojené se středověkým osídlením. V září 
by pak dle informací ŘSD měl být zahájen archeolo-
gický průzkum na druhém úseku z Časů do Ostrova 
v délce necelých 15 kilometrů. Každopádně je důleži-
té, že se podařilo práce zahájit, protože tuto páteřní 
komunikaci navazující v Opatovicích nad Labem prá-
vě na dálnici D11 náš kraj nesmírně potřebuje.

 Které projekty v oblasti dopravní infrastruktury 
kraj v souvislosti s dálnicí realizoval a které chystá?
Již jsem zmínil podepsané memorandum, které v so-
bě obsahuje konkrétní projekty navazující na dálnici 
D35. Aktualizované memorandum není pouze dekla-
rací, ale navazují na něj i fi nanční přísliby a návrhy ve 

státním rozpočtu a rozpočtu Státního fondu doprav-
ní infrastruktury pro následující roky. Původní memo-
randum bylo velmi obecné, teď se výrazně zkonkreti-
zovalo a jsou za ním i konkrétní peníze. Součástí me-
moranda je také obnova povrchů silnic v bezprostřed-
ní blízkosti páteřní komunikace D35. Další ústupky by 
už poškodily silniční návaznost jednotlivých katego-
rií komunikací. Celková částka pro náš kraj činí 2,7 mi-
liardy korun do konce roku 2020, což jsou jednoznač-
ně velmi významné fi nanční prostředky, které pomo-
hu stavu komunikací v celém regionu.

 Vraťme se ještě k dálnici D11, která do vašeho 
kraje přímo zasahuje pouze okrajově. Pomůže pod-
le vás její dostavba dálnice přeshraniční spoluprá-
ci s Polskem?
Naším partnerským regionem je Dolnoslezské voj-
vodství, takže vnímám propojení dálniční sítě za jed-
noznačně pozitivní pro urychlení cesty směrem do 
Polska, která je v současné době často velmi složi-
tá, jelikož stávající komunikace jsou velmi přetíže-
né, a to jak kamionovou, tak osobní dopravou. My 
se dlouhodobě zaměřujeme také na rekonstrukce na-
šich silnic v příhraniční oblasti s Polskem, která je 
turisticky hojně navštěvovaná. V minulosti jsme na-
příklad investovali do komunikací a oprav mostů na 
Králicku a Orlickoústecku. V této investiční činnosti 
chceme pokračovat i nadále.

Policie ČR: 
Dálnice D11 přinese 
zvýšení bezpečnosti

Hradec Králové | Ze statistik do-
pravních policistů jednoznačně vy-
plývá, že dálnice jsou díky svému 
technickému uspořádání nejbez-
pečnější komunikace, a to převáž-
ně díky směrově odděleným jízd-
ním pruhům a mimoúrovňovému 
křížení. V souvislosti s dostavbou 
dalších úseků dálnice D11 to uvedl 
plk. Ing. Petr Dušek, vedoucí odbo-
ru služby dopravní policie KŘP Krá-
lovéhradeckého kraje.
„Z těchto důvodů je nejen pro policii, 
ale i všechny účastníky silničního pro-
vozu důležité, aby  byla dálnice D11 co 
nejdříve dostavěna. Plánované otevření 
dálnice do Hradce Králové tak díky sou-
časnému vysokému zatížení nákladní 
dopravy v úseku od Nového Města smě-
rem na Polsko rovněž přinese výrazné 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu na silnici I/11 mezi No-
vým Městem a Hradcem Králové,“ do-
plnil plk. Ing. Petr Dušek.

Hejtman Martin Netolický: Dálnice D35 je naší prioritou

Dálnice D11 a D35

 Jak důležitá je dostavba dálnice 
D11 pro Královéhradecký kraj?
Tato stavba má zásadní význam pro 
další úspěšný rozvoj Královéhradecké-
ho kraje. Jednak díky dokončení dálnič-
ního spojení s hlavním městem, ale ta-
ké díky navázání adekvátního spojení 
s naším polským sousedem. Rozhodně 
to pomůže regionálním fi rmám v roz-
voji jejich podnikání a udržení zaměst-
nanosti, zlepší dostupnost regionu pro 
turisty a výrazně odlehčí občanům, 
kteří žijí podél silnic první třídy vedou-
cích v trase budoucí dálnice.

 Jak se kraj podílel na klíčových 
dopravních stavbách, které sou-
visejí s touto dlouho očekávanou 
stavbou?
Kraji se podařilo předejít komplikacím 
s výkupy potřebných pozemků ve vlast-
nictví obce Stěžery. Spolu s ní a městem 
Hradec Králové podepsal kraj memo-
randum, v němž se zavázal podílet se 
na nákladech na rozšíření plánované-
ho mostního objektu o prostor pro pě-
ší a cyklisty. Svůj souhlas s prodejem po-
zemků totiž obec Stěžery podmiňovala 
zajištěním bezpečného vedení cyklos-
tezky do krajského města.

 Situace na hlavním tahu na Pol-
sko je problematická, úseky jsou 
proslulé častými nehodami, zácpa-
mi či dopravními omezeními. Uleví 
se kraji po zprovoznění části dálni-
ce do Jaroměře?
Samozřejmě to bude významný po-
sun k lepšímu. Úsek do Jaroměře je 
silně frekventovaný, protože po něm 
projíždějí vozidla směřující jak smě-
rem na Náchod, tak i na Trutnov.

Hejtman Jiří Štěpán: Dálnice D11
významně pomůže celému regionu

Chybějící úsek D11 před Hradcem Králové nechvalně prosla-
vily nekonečné spory o získání pozemků pro stavbu dálnice. 
Je až neuvěřitelné, že si stát tolik let nebyl schopen s tou-
to situací poradit a prosadit veřejný zájem. Jsem proto pře-
devším rád, že se podařilo domluvit na řešení, tento trap-
ný příběh jsme uzavřeli a mohli jsme zahájit stavební práce. 
Slíbili jsme, že dálnici do Hradce Králové dokončíme a zpro-
vozníme v letošním roce a tento závazek splníme. Zhotovi-
tel i Ředitelství silnic a dálnic při samotné stavbě odvádě-
jí dobrou práci a postupujeme podle harmonogramu. V úse-
ku Osičky – Hradec Králové se jedná o pouhých dva a půl 
kilometru dálnice. Stavebně jde ale o náročný úsek, na kte-
rém se nachází pět mostních objektů a mimoúrovňová kři-
žovatka Kukleny.
Jásat nad stavbou, kterou stát měl řidičům dát k užívání už 
dávno, příliš nelze. Kvůli bezpečnosti dopravy i komfortu 
všech, kteří po D11 cestují, si ale oddechnu, až dálnici ote-
vřeme a spojení do Hradce Králové bude konečně důstoj-
né a plnohodnotné. Důležité nyní je navázat na dokončova-
ný úsek Osičky-Hradec Králové a pokračovat co nejdříve ve 
stavbě D11 dále směrem na Polsko.
Na další úseky D11 se nám podařilo vyjednat s Evropskou 
komisí výjimku z nového posuzování vlivu na životní pro-
středí. V úseku Hradec Králové – Smiřice jde o první z pri-
oritních dálničních staveb, kde ministerstvo dopravy vyda-
lo stavební povolení. Konkrétně jde o stavbu s označením 
D11 1106-1 vedoucí do Předměřic nad Labem. Věřím, že se 

nám podaří postupně nalézt rozumnou dohodu o posled-
ních sporných pozemcích také v navazujících úsecích dálni-
ce a budeme v dohledné době otevírat další části D11 smě-
rem k polské hranici.

Zhotovitel i investor 
odvádějí dobrou práci
Ministr dopravy České republiky Dan Ťok zdědil po svých předchůdcích nezáviděníhodný dar 
v podobě nedokončené dálnice D11, která je ve výstavbě již téměř čtyři desetiletí a těsně před 
Hradcem Králové končí „v polích“.  Jak tuto veřejností dlouhodobě kritizovanou situaci uchopil 
a vede ke zdárnému konci, ptáme se ho…

Před zahájením výstavby dálnice D11 se Královéhradeckému 
kraji podařilo předejít komplikacím s výkupy pozemků napří-
klad u Stěžer. Hejtman kraje Jiří Štěpán kvituje v této souvislos-
ti také udržení zaměstnanosti a turistický ruch. 
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ANKETA

Jaký máte názor na dostavbu dálnice D11?
 MUDr. Zdeněk Fink 

Primátor, Hradec Králové
Hradec Králové 
stavbu D11 vždy 
podporoval a ak-
tivně jí i napomá-
há, například jed-
náním s majiteli 
či samotnými vý-
kupy potřebných 
pozemků. Jsem samozřejmě velmi rád, 
že letos bude D11 konečně dovedená 
až do Hradce, nicméně by nebylo dobré, 
aby u nás dálnice končila. Věřím a vše to-
mu nasvědčuje, že její pokračování na Ja-
roměř a dál přes Trutnov do Polska bude 
dlouhodobou prioritou ŘSD a že neztra-
tí na tempu. Důležité je i její propojení 
se silnicí I/35 a vyvedení tohoto tranzitu 
spojujícího sever Čech a Moravu mimo 
město. Stejně tak věřím, že se nám spo-
lečně s ŘSD podaří posunout přípravný 
proces před rekonstrukcí křižovatky Mi-
leta, který nedávno zablokovala „občan-
ská“ sdružení a nadřazené krajské úřady. 
Tato křižovatka je strategickým doprav-
ním uzlem v Hradci Králové, kde se kříží 

spojnice centra města s jeho největším 
sídlištěm a tranzitní doprava právě od 
dálnice D11 dál na Moravu.

 Luboš Tuzar 
Starosta, Smiřice
Můj názor je už 
dlouhé roky stej-
ný. Každá dál-
nice, která kon-
čí v poli – upro-
střed republiky 
– je komplikací 
a je to špatně. Už měla být postavena 
dávno a dotažena až na státní hranici.
Takto se jen problém Chlumce n. C. po-
sunul o pár kilometrů dále. Vezměme 
třeba aktuální situaci v Jaroměři. Věčné 
opravy přetížených silnic I. tříd „demo-
lují“ krajské a obecní rozpočty. A je to 
zase jen posunutí problému hlouběji do 
území. A nemluvě o tom, že pokud se 
dostaví páteřní dálniční síť, tak se bude 
řada regionů rozvíjet přirozeně a není 
třeba daňových prázdnin či jiných pobí-
dek pro investory apod. Domnívám se, 
že je to vše způsobeno slabou legislati-

vou ve prospěch liniových staveb obec-
ně. Všude kolem ČR se staví, jen u nás 
to jde nějak ztuha. Kolik je to kilomet-
rů z Prahy na hranici v rámci D11 a jak 
dlouho se tato dálnice staví.

 Ing. Jiří Klepsa
Starosta, Jaroměř 
V posledních měsících, na rozdíl od 
předchozích asi 14 let, mám ze všech 
viditelných aktivit ve věci dostavby 
dálnice D11 po-
zitivní dojem. 
Letošní pláno-
vané dokončení 
poslední části 
dálničního úse-
ku 1105, připra-
venost a probí-
hající fáze na dalších dvou dálničních 
úsecích 1106 a 1107, to vše dává na-
ději na zahájení stavby D11 od Hrad-
ce Králové až do Hořenic už v příštím 
roce. Nepředpokládám, že nenasta-
nou komplikace, ale začínám nabývat 
dojmu, že v dohledné době lze spatřit 
světlo na konci tunelu.

 Mgr. Ivan Adamec
Starosta, Trutnov 
O téma výstav-
by dálnice D11 
se zajímám už 
velmi dlouhou 
dobu a přede-
vším ji od sa-
mého počátku
podporuji. 
Jsem rád, že se již konečně začalo s do-
stavbou úseku od Hradce Králové po 
Jaroměř, kde právě probíhá archeolo-
gický výzkum, a zejména, že se koneč-
ně začne s úsekem od hranic s Polskem 
k Trutnovu. Věřím, že práce již půjdou 
dle harmonogramu a že v roce 2025 se 
po dálnici osobně svezu.

 Jan Birke
Poslanec PSP ČR a starosta Náchoda  
Dostavbu dálnice D11 podporuji dlou-
hodobě a velmi aktivně. Už před čtyř-
mi lety jsem byl iniciátorem vzniku 
iniciativy senátorů, poslanců a před-
stavitelů samospráv v Královéhradec-
kém kraji a Spolku pro výstavbu dál-

nice D11 / R11 
a rychlostní sil-
nice R35. Díky
velké píli lidí, na-
př. místopřed-
sedy vlády Pav-
la Bělobrádka, 
poslance a sta-
rosty Trutnova Ivana Adamce, pri-
mátora Hradce Králové Zdeňka Fin-
ka nebo bývalého hejtmana Lubomíra 
France a mnoha dalších, se dostavba 
dálnice významně posunula kupředu. 
Vytrvale si totiž společně jdeme za 
svým, bez ohledu na politickou pří-
slušnost, a za to jsem velmi rád. Díl-
čí úspěchy se dostavují i v dalších ob-
lastech, třeba v přípravě výstavby ob-
chvatu Náchoda, která s dostavbou 
D11 úzce souvisí. Po 17 letech máme 
právoplatné územní rozhodnutí! Če-
ká nás ještě mnoho práce a úsilí, ale 
spolupráce státní správy, orgánů kra-
jů, samospráv obcí a měst evidentně 
má smysl a umožňuje efektivně po-
stupovat v přípravě důležitých do-
pravních staveb.

Výstavba dálnice D1105 byla zaháje-
na v roce 2004 a byla rozdělena do 
dvou částí – stavba 1105/1 Chýšť – 
Osičky (km 68,000 ÷ 78,910) a stav-
ba 1105/2 Osičky – Hradec Králové 
(km 78,910 ÷ 90,760), přičemž stav-
ba 1105/1 byla uvedena do předčas-
ného užívání v prosinci 2006, společ-
ně s touto stavbou byla do předčas-
ného užívání uvedena i část stavby 
1105/2 - úsek v km 78,910 po dnešní 
MÚK Sedlice, kde byla využita a pro-
vizorně vybudována část stavby teh-
dy ještě rychlostní komunikace R35 
pro napojení na silniční systém (na-
pojení na silnici II/333 Lázně Bohda-
neč – Hradec Králové). Tento stav tr-
val do prosince roku 2008, kdy by-
la zprovozněna další část dálnice po 
dnešní nouzový sjezd u obce Pras-
kačka v km 86,300. Stavba poté po-
kračovala dle platného stavebního 
povolení až k místu křížení s želez-
niční tratí ČD 020 Praskačka – Kukle-
ny v km 88,358. Vzhledem k problé-

mům v řešení majetkových vztahů 
k potřebným pozemkům byla stav-
ba zpomalována až úplně přeruše-
na. Tento stav trval až do července 
roku 2014 kdy byla stavební činnost 
obnovena po dořešení všech problé-
mů s pozemky. Délka tohoto dosta-
vovaného úseku činí 2,4 km. Lhůta 
realizace dostavby do termínu zpro-
voznění je 36 měsíců, lhůta výstavby 
pak pro celkové dokončení stavby je 
48 měsíců.
Celá stavba 1105 je v kategorii 
D 27,5/120, na celém úseku Dálnice 
D11, 1105 Chýšť – Hradec Králové je 
celkem 19 dálničních mostních objek-
tů, 12 nadjezdů, 3 mimoúrovňové kři-
žovatky, z toho 1 čistě dálniční, 2 odpo-
čívky (Osice v km 80,895), 3 protihlu-
kové stěny. V rámci výstavby dálnice 
bylo vybudováno 10 přeložek stávají-
cích silnic I., II. a III. třídy a 22 přeložek 
polních cest, současně bylo vybudová-
no 16 nových polních cest (celková dél-
ka polních cest činí 27,2 km).

Dálnice D11, stavba 1105 začíná u obce Chýšť v dálnič-
ním kilometru 68,000 a končí v katastru Kukleny, míst-
ní části Hradce Králové, v km 90,760, tj. celková délka 
stavby činí 22,760 km.

Nový úsek D11
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D35 | Opatovice - Časy
Stavba je jednou ze souboru staveb 
dálnice D35 mezi Hradcem Královéa 
Mohelnicí. Jedná se o třetí stavbu v po-
řadí. Stavba přímo navazuje na dokon-
čenou stavbu „Dálnice D35 Sedlice – 
Opatovice, dostavba estakády“. Na 
konci stavby navazuje akce „Dálnice 
D35 Opatovice – Časy“. Připravovaná 
stavba dálnice měří 12 610 m a je navr-
žena v kategorii R 25,5/120. Stavba je 
navržena v rovinatém území, převáž-
ně na zemědělských pozemcích. Maxi-
mální podélný sklon je 2,50 %.
Stavba začíná v km 130,190 za MÚK 
Opatovice se silnicí pro motorová vozi-
dla I/37 a silnicí II/324. V km 130,4 je na-
vržen most přes polní cestu o 3 polích. 
Odtud pokračuje trasa po vysokém nás-
pu trasa k estakádě přes inundační úze-
mí Labe v km 130,480 – 131,927, kte-
rým překonává řeku Labe. Tento největ-
ší most stavby je dlouhý 1047 m a sklá-
dá se ze dvou samostatných dilatačních 
celku. První most překonává inundač-
ní území Labe, má 20 polí o rozpětí 

32 + 18 x 45 + 32 m. Konstrukce je na-
vržena jako předpjatá spojitá dvoutrá-
mová. Realizace je uvažována na po-
suvné skruži. Druhý most přes Labe má 
3 pole o rozpětí 45 + 80 + 45 m. Před-
pjatý spojitý komorový nosník bude re-
alizován pomocí letmé betonáže. Začá-
tek estakády je veden v levostranném 
oblouku R=1250 m, zbytek je veden 
v přímé. Šířka estakády je 28,7 m a ma-
ximální výška je 17,3 m. Stavba končí za 

mostem přes polnícestu v km 142,800, 
kde navazuje na připravovanou stavbu 
dálnice D35. Časy - Ostrov“. Vozovka je 
navržena jako asfaltobetonová celkové 
tloušťky 620 mm. Asfaltobetonový kryt 
je navržen jako čtyřvrstvý o tloušťce 
240 mm. V km 139,900 – 142,250 je na-
vržen tzv. tichý asfalt.

Na dálnici D11 naváže stavba chybějícího úseku dálnice D35, která uleví enormní intenzitě do-
pravy nejen motoristům, ale především obyvatelům obcí ležících na současné silnici I/35. 
V současné době tu probíhá archeologický průzkum a vyhlášeno je výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby. Detailní podrobnosti naleznete zde. 

Na dálnici D11 navážou dva nové úseky D35
Stavba je jednou ze souboru staveb dál-
nice D35 mezi Hradcem Králové a Mo-
helnicí. Jedná se o čtvrtou stavbu v po-
řadí. Stavba navazuje na připravovanou 
stavbu „Dálnice D35 Opatovice – Časy“. 
Na konci stavby navazuje akce „Dálnice 
D35 Ostrov – Vysoké Mýto“. Připravova-
ná stavba dálnice měří 14 700 m a je na-
vržena v kategorii R 25,5/120. Stavba je 
navržena v rovinatém území, převážně 
na zemědělských pozemcích.
Maximální podélný sklon je 1,20 %. 
Stavba začíná v km 142,800 za MÚK 
Časy s přeložkou silnice I/36. Na za-
čátku trasa kříží bez náhrady stávající 
silnici III/32252, která bude vyřazena 
ze silniční sítě. Odtud trasa pokračuje 
po jihozápadním okraji ptačí oblasti 
Komárov. V km 142,8 – 146,8 jsou na-
vrženy oboustranné zelené pásy pro 
odclonění ptačí oblasti Komárov. Na 
levé straně bude zelený pás doplněn 
o protihlukovou stěnu výšky 3 m, kte-
rá nemá jen odhlučňovací funkci, ale 
i ochranou tím, že zvedne výšku letu 
ptáků a tím zabrání jejich střetu s au-

tomobily. Následně budou pásy osá-
zeny stromy a keři.
S postupnou dostavbou dalších úseků 
D35 také vzrůstá atraktivita této sil-
nice jako spojení středních a východ-
ní Čech se střední a severní Moravou. 
Tím dochází k dalšímu nárůstu doprav-
ního zatížení na stávající trase. Spolu 
se stavbou D35 Opatovice–Časy odve-
de tranzitní dopravu ve směru z Prahy, 
Liberce a Jaroměře na Olomouc mimo 
zastavěné území Hradce Králové, čímž 
významně pomůže dopravní situace 
v krajské metropoli.
Stavebně zajímavým je most přes želez-
niční stanici v Uhersko v km 156,867. 
Tento most délky 176 m je navržen jed-
na konstrukce pro oba směry dálnice, 
kterou tvoří střední komorový nosník 
s prefabrikovanými vzpěrami a s dobe-
tonovanou horní deskou mostovky. 
Vozovka je navržena jako asfaltobeto-
nová celkové tloušťky 620 mm. Asfalto-
betonový kryt je navržen jako čtyřvrst-
vý o tloušťce 240 mm. V km 139,900 – 
142,250 je navržen tzv. tichý asfalt..

D35 | Časy - Ostrov

 Lada Kocianová,
krajský koordinátor BESIP,
Královéhradecký kraj
Dostavba D11? Samozřejmě se zvýší 
bezpečnost nejen pro řidiče. Výstavbu 
úseku D11 na trase Hradec Králové - Ja-
roměř s plánovaným dokončením v ro-
ce 2020 vítáme s velkým očekáváním. 
Silnice I/33, zejména z Předměřic nad 
Labem, je známá jako jedno z nejrizi-
kovějších míst kraje v počtu vážných 
dopravních nehod. Snížení dopravy 
v dotčených obcích bude znamenat 
i nárůst bezpečnosti chodců a cyklistů, 
pro které je překonávání této komuni-
kace každodenním rizikem.

 Ing. Otakar Švec, 
krajský koordinátor BESIP, 
Pardubický kraj
D11 po dokončení bude druhou nejvý-
znamnější komunikací, spojnicí mezi zá-
padem a východem republiky, tedy me-
zi Prahou, Olomoucí a Ostravou. I dráž-
ní koridor vede prakticky stejně. Už jen 
tím je dána její důležitost. Tato „dostav-
ba“ ovšem dramaticky nabrala na aktu-
álnosti s opravami na D1! Jak je mi zná-
mo, mnoho řidičů raději jede „pomale-
ji“ po této trase, než riskovat fronty na 
D1. Kromě toho kamiony mají omezo-

vače rychlosti nastavené na 90 km/hod 
a tuto rychlost mohou dosahovat i na 
R 35 a to ještě bez zpoplatnění... Tomu 
odpovídá i prudce stoupající hustota pro-
vozu na R 35, která prakticky nahrazu-
je D11 v současné době. D11 by v přípa-
dě zprovoznění výrazně zklidnila dopra-
vu v mnohých městech východních Čech 
(Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto či Li-
tomyšl, viz. příklad Holic a M. Třebové. 
Dálková kamionová přeprava by se prak-
ticky z těchto měst přesunula vně. Neu-
stále narůstá počet vozidel na našich ko-
munikacích, v našich městech a obcích, 
tedy umožnění dálkové dopravy mimo 
obydlené lokality je jeden z rozhodují-
cích faktorů vedoucí ke zklidnění provo-
zu v těchto lokalitách- tedy i ke spokoje-
nosti obyvatel. Tedy, je důležité urychle-
ně stavět.



 Karel Tejkl, důchodce, Hradec Králo-
vé: I když se mne prodloužení dálni-
ce D11 do Hradce Králové osobně pří-
liš nedotýká, žiji totiž v části města, 
kam je snazší dostat se ze současné-
ho sjezdu, ale je dobře, že Hradec Krá-
lové se na dálniční mapu a do naviga-
cí dostává. Hlavní rovněž je, že se po-
kračuje dále ve výstavbě směrem do 
Polska. Po letech obstrukcí a odkladů. 
Konečně!

 Jiří Lichtenberk, podnikatel, Vyso-
ké Mýto: Každý kilometr dálnice ušet-
ří podnikatelům čas a peníze, to je nad 
slunce jasné. Dé jedenáctku využívám 
při cestách za klienty, a tak je jasné, 
že zprovoznění dalších úseků vítám. 
Vždyť už jsme po hromadu let odkla-
dů pro ostudu.

 Věra Šedivcová, na mateřské dovo-
lené, Jaroměř: Pocházím z Prahy, kde 

žijí rodiče a další příbuzní a známí. 
Jezdíme za nimi pravidelně mini-
málně jednou měsíčně. Tak to víte, 
že budeme rádi. Malá je teprve sed-
miměsíční, dlouhé cestování je pro 
ni únavné, každé zkrácení jízdy je 
vítané. 

 Petr Půlkrábek, řidič kamionu: Firma, 
pro kterou pracuji, obchoduje s Pol-
skem. Na D11 se tedy můžeme potkat 
poměrně často, znám ji jako své boty. 
Že bude o kousek delší, je fajn. Osobně 
se těším, až posvištím po dálnici až na 
hranice. Už aby to bylo!

 Josef Novotný, zaměstnanec, Hra-
dec Králové: Kauzu sester Havránkové 
a Štrossové s výkupem pozemků pro 
dálnici sledoval v televizi celý národ. 
A takových excesů bylo víc. To protáh-
lo stavbu o celé roky. Tak je dobře, že 
se konečně dočkáme. 
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TECHNOLOGIE

ANKETA

Podle odborníků jde o cenné nálezy, 
které ale stavbu klíčové komunika-
ce nijak nezdrží. Archeologové navíc 
objevili například také kousky kera-
miky, zlomky zvířecích kostí či sídliš-
tě z doby bronzové. Týmy archeolo-
gů, kteří pracovali na několika úse-
cích současně, zahrnovaly až dvě 
stovky lidí. 
Podle slov mluvčího Ředitelství sil-
nic a dálnic Jana Rýdla je s archeolo-
gy výborná spolupráce a harmono-
gram jednotlivých staveb se daří pl-
nit. „Největší intenzita práce týmů ar-
cheologů je soustředěna na lokality, 
které jsou pro stavební fi rmy nejdůleži-
tější, tedy v místech mimoúrovňových 

křižovatek či při zakládání mostů,“ po-
tvrdil Jan Rýdl.
Hodnota průzkumných a zemních 
prací na téměř dvacetikilometrovém 
úseku je 789 milionů korun bez DPH.

Na trase dálnice bylo neolitické sídliště

Co vám přinese zprovoznění dálnice D11 
až do Hradce Králové? Ředitelství silnic a dálnic zavedlo od 1. ledna 2016 bez-

platnou asistenční službu pro řidiče. Asistenční služba je 
zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Asistenční služba ŘSD pokrývá téměř 900 kilometrů těch-
to dálnic:  D0, D1, D2, D3, D5, D8, D11, D46 a část D35.
Důvodem vzniku Asistenční služby ŘSD je zajištění vyšší 
bezpečnosti a plynulosti provozu prostřednictvím služby 
motoristům na vybrané dálniční síti ČR.

Činnosti, které Asistenční služba ŘSD vykonává:
 hlídkování  označení místa nehody 
  označení překážky provozu  označení a zajištění vyře-
šení problému s nepojízdným vozidlem 
  kontrola vozovky  odstranění překážky provozu nebo 
zajištění jejího odstranění  úklid odpočívek

Přivolání Asistenční služby ŘSD je možné prostřed-
nictvím Call centra NDIC na bezplatné telefonní lince 
800 280 281 nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu 
„Help ŘSD“.

Dálnice v provozu Dálniční síť
stav k 1. 1. 2017

Dálnice - výhled

Mezi prvními archeologickými nálezy na trase budoucí dálni-
ce D11 byly pozůstatky neolitického sídliště z mladší doby ka-
menné. Podle Daniela Stolze ze společnosti Archaia, která se 
na průzkumech společně s dalšími subjekty podílí, jde o období 
prvních zemědělců v Čechách.

Asistenční služba už funguje po celé dálniční páteřní síti

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Národní dopravní 
informační centrum
Národní dopravní informační centrum, 
též označované jako Národní doprav-
ní informační a řídicí centrum (NDIC), je 
centrální operační pracoviště s nepřetr-
žitým provozem pro sběr, třídění a ově-
řování dopravních informací týkajících 
se silniční dopravy.
Zpracovává informace z desítek růz-
ných zdrojů a šíří je pak skrze dopravní 
zpravodajství radií a televizí, online ma-
pové aplikace, systém RDS-TMC. 
Cílem NDIC, které provozuje ŘSD, je 
sledovat vývoj dopravní situace, aktu-
alizovat a ověřovat data a distribuovat 
dopravní informace k řidičům. Předmě-
tem přijímaných informací jsou napří-
klad nehody, uzavírky, požáry vozidel, 
poruchy signalizačního zařízení, stav 
sjízdnosti a počasí.

Zdroji informací pro NDIC
jsou například:

  složky Integrovaného záchranné-
ho systému (IZS): Policie ČR, Hasič-
ský záchranný sbor, zdravotnická zá-
chranná služba
  správci komunikací všech kategorií, 
střediska technické údržby
 silniční správní úřady všech úrovní
 obecní a městské policie
 celní správa
 Český hydrometeorologický ústav
  vlastníci, správci a provozovatelé in-
ženýrských sítí
  přepravci nadměrných a nebezpeč-
ných nákladů

Napojeny jsou tyto 
telematické systémy:

  dohledový kamerový systém - více 
než 230 kamer
  detekce intenzity dopravy - cca 200 
detektorů

  systém sčítání dopravy, detekce ko-
lon a sledování dopravního proudu
 detekce jízdy vozidel v protisměru
  silniční meteorologický systém - cca 
275 meteohlásek
 systém elektronického mýta
  systém liniového řízení provozu SOKP, 
řídicí systémy tunelů
 dopravní informační centra měst

Evropský dopravní 
význam D11

Dálnice D11 je podle mezinárod-
ní dohody AGR (Evropská doho-
da o hlavních silnicích s meziná-
rodním provozem) součástí evrop-
ského dopravního koridoru Paříž 
– Norimberk – Plzeň – Praha – Hra-
dec Králové – Wroclaw – Varšava – 
Brest – Moskva, který spojuje zá-
padní a východní Evropu.  
Dálnice D11 spojuje Prahu s Hrad-
cem Králové a dále pokračuje až 
k hraničnímu přejezdu Královec
/ Lubawka (Polsko). V Polsku bu-
de navazovat na plánovanou dálni-
ci A3/S3: Štětín/Szczecin. V součas-
né době zbývá dostavba 68 km úse-
ku Hradec Králové-Smiřice-Jaroměř-
Královec / Lubawka. Výstavba úseku 
Hradec Králové - Smiřice začne v nej-
bližší době. Na ní pak bude navazo-
vat výstavba úseku Smiřice - Jaro-
měř. Dálnice z Prahy až do Jaromě-
ře by měla být dokončena v průběhu 
roku 2020. Celková délka dálnice po 
dostavbě bude 154 km a zdokonalí 
dopravní spojení mezi Prahou, Hrad-
cem Králové a Polskem.

 Stavební objekt SO 224 Zelený most 
v km 71,220, sloužící k převedení nad-
regionálního biokoridoru přes dálnici 
D11 – skořepinový obloukový mostní 
objekt v celkové délce v místě vetknu-
tí 96 m a ve vrcholu pak 78 m, délka 
přemostění 35,5 m, vzepětí oblouku 
10,4 m.

 Dálniční most SO 213 přes trať ČD 020 
Praskačka – Kukleny v km 88,358 – spřa-
žená nosná konstrukce mostovky, reali-
zace pouze za částečné výluky na trati.

 Mimoúrovňové křižovatky Dobřenice 
v km 76,381 – realizace v zářezu se slo-
žitými geologickými a hydrologickými 
základovými podmínkami

 Mimoúrovňové křižovatky Kukleny 
v km 90,369 – technicky nejsložitější 
část úseku dostavby.

Výstavbu úseku 1105/1 zajišťovalo sdružení fi rem Sdružení Dálnice – Chýšť 1105/1, 
tvořené fi rmami SKANSKA DS a.s., jako vedoucím členem Sdružení, Strabag a.s. 
a M-SILNICE a.s. (významnými subdodavateli pak byly fi rmy Berger Bohemia a.s.,
 Alpine s.r.o., Dálniční stavby Praha a.s., Bögl & Krýsl s.r.o., SDS Exmost s.r.o., 
MADOS s.r.o.). Projektantem stavby byla společnost VALBEK spol. s r.o. Liberec.
Výstavbu úseku 1105/2 zajišťuje sdružení fi rem Sdružení D11 Osičky – Hradec Králové, 
tvořené fi rmami Eurovia CS a.s., jako vedoucí člen Sdružení (při zahájení stavby ještě ja-
ko Stavby silnic a železnic a.s.), Strabag a.s., Metrostav a.s. (významnými subdodavate-
li pak byly fi rmy SMP a.s., Colas a.s., PSVS a.s., SITEL a.s., Značky Praha s.r.o.). Projektan-
tem stavby byla společnost Pragoprojekt a.s. – Ateliér Praha a Ateliér Liberec.

Klíčová místa stavby D11 (Chýšť - Kukleny)

Dálnice D11 je v úseku od km 68 až po 
km 76,4 opatřena cementobetonovým 
krytem v tl. 240 mm, položeným na 
vrstvy štěrkopísku – 250 mm a kame-
niva zpevněného cementem v tloušť-
ce 180 mm, celková konstrukční výš-
ka vozovky pak činí 700 mm. V ná-
sledném staničení až po konec úseku 
v km 90,760 povrch vozovky tvoří ži-
vičný kryt (celková tloušťka konstrukč-
ních vrstev je opět 700 mm – štěrkodrť 
250 mm, mechanicky zpevňované ka-
menivo 200 mm, živičné vrstvy ACP 2x 
70 mm, ACL 70 mm a SMA 40 mm.

ZHOTOVITELÉ



inzerce

07

Vy a my
Společně pečujeme  

o vaše zdraví již 25 let.

Ještě nejste klientem VZP?
Přejděte do 30. září 2017 ke zdravotní pojišťovně s největším počtem smluvních zařízení a nejširší sítí poboček v ČR. 

Více informací na www.klubpevnehozdravi.cz
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TIP NA VÝLET„Podstatná část hřebenovky prochází na-
ším krajem. Její trasu chceme ve spoluprá-
ci s Klubem českých turistů nově prozna-
čit. Královéhradecký kraj se dále zavázal 
zpracovat mapové podklady celého úze-
mí zapojeného do projektu, tedy i území 
ostatních krajů a části Dolnoslezského 
vojvodství,“ říká hejtman Jiří Štěpán.
Vybudování turistické infrastruktu-

ry budou mít v případě přijetí žádos-
ti na svých bedrech především obce na 
obou stranách hranice. Podél ní tak by-
lo obnoveno šest historických rozhle-
den a postaveno pět nových. Možnost 
dalekých rozhledů by se turistům na-
skytla například na Velké Deštné, Vrch-

mezí, Jagodnej nebo Klodzkej Gór-
ze. Celkový rozpočet projektu je přes 
3 578 tisíc eur, tedy téměř 95 milionů 
korun. V případě jeho schválení by do-
tace měla činit 3 042 tisíc eur a realiza-
ce proběhnout do roku 2020. Rozhled-
ny by měly být vybudovány během let 
2018 a 2019. 
 (Zdroj: Královéhradecký kraj)

Dostavba dálnice D11 přiláká do
Královéhradeckého kraje více turistů
Hradec Králové | Královéhradecký kraj spolu s dalšími partnery předloží v září projekt Česko-polské 
hřebenovky. Ten při celkových nákladech přes 3,5 milionu eur počítá s výstavbou 11 nových rozhle-
den, dvou informačních center a další turistické infrastruktury a také s novým značením hřebenové 
trasy od Sněžky po Praděd.

29.7.29.7.
sobotasobota

10 - 17 hod.

Přijď
te si prohlédnout dokončovanou část dálnice D1105 Osičky – Hradec Králové

ZAČÁTEK AKCE
50.1990386N, 15.7657156E

SJEZD
50.2011811N, 15.7657156E

Začátek akce je na nové čás   dálnice v čás   MÚK Kukleny, 
za kruhovým objezdem (GPS 50.2011811N, 15.7657156E), 

kde je možné i parkovat.

Na trase dlouhé 2,5 km vás zástupci investora 
a zhotovitelů seznámí s postupem prací na této čás   

a dozvíte se také, jak bude stavba dálnice pokračovat.

Na místě bude k dispozici občerstvení. 

Mužete si s sebou vzít i kola a kolobežky!

ZPOMAL, BUDEŠ RYCHLEJŠÍ

www.ibesip.cz BESIP


