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1 Identifikační údaje 

Název:    Projekt silničního obchvatu města Hořovice 

Druh stavby:   Nová liniová stavba 

 

Stupeň PD   Dokumentace pro stavební povolení (DSP)   

Místo:     Hořovice  

Okres:    Beroun 

Kraj:    Středočeský 

Katastrální území:   Hořovice (645371) 

    Velká Víska (645389) 

    Rpety (743062) 

Vypracovala:    Bc. Markéta Fousová 
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2 Popis stavebních objektů 

 Projekt vybrané varianty je rozdělen na stavební objekty v následujících objektových 

řadách:  

SO 100 - Objekty pozemních komunikací: 

 SO 101 - Východní obchvat 

 SO 121 - Přeložka silnice II/117 Žebrák, Komárov, 

 SO 122 - Přeložka silnice III/11710 Praskolesy - Hořovice, 

 SO 123 - Přeložka silnice MK Kotopeky - Hořovice, 

 SO 124 - Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice, 

 SO 125 - Přeložka cyklostezky Rpety - Hořovice,  

 SO 126 - Přeložka silnice III/1149 Rejkovice - Hořovice, 

 SO 127 - Přeložka MK Podluhy - Hořovice, 

SO 200 - Mostní objekty a zdi 

 Mostní objekty v rámci diplomové práci nejsou detailně řešeny, byla navržena pouze 

jejich poloha a přibližné rozpětí. Jsou navrženy celkem tři mostní objekty přes vodoteče a 

jedna lávka pro pěší.  

 SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,260, 

 SO 202 Most přes Červený potok v km 0,330, 

 SO 203 Lávka pro pěší, Knížecí cesta v km 0,882, 

 SO 204 Most přes potok Tihava v km 2,190. 

 Další objektové řady nejsou v této diplomové práci řešeny. 

3 Technické řešení silničních objektů   

3.1 SO 101 Východní obchvat  

 Východní obchvat je hlavním stavebním objektem. Komunikace je navržena 

v kategorii S 9,5/60. Velká část trasy je vedena po zemědělských pozemcích, krátké úseky 

jsou vedeny na pozemcích s komunikacemi nebo vodotečemi. Délka úseku je 3,20879 km, 

součástí objektu jsou tří okružní křižovatky a dvě průsečné křižovatky. Na začátku úpravy, 

kde je obchvat umístěn blízko stávající zástavby, je navržena protihluková stěna vpravo 

v celkové délce 229 m. 
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Směrové vedení  

 Začátek vedení trasy je ovlivněn návrhem okružní křižovatky, kde je obchvat napojen 

na silnici II/117. Od ní až za Červený potok je navrženo vedení trasy v přímé. Zbytek 

situačního řešení je složen převážně ze směrových oblouků s přechodnicemi. Poloměry 

směrových oblouků jsou navrženy 500, 325, 1000 a 500 m, délky přechodnic 70 m. 

Křižovatky 

Na obchvatu jsou navrženy následující křižovatky: 

• km 0,000 - okružní křižovatka s přeložkou silnice II/117 Žebrák - Komárov (SO 121) 

 Průměr okružní křižovatky je 36,0 m, šířka okružního jízdního pásu je 5,5 m a šířka 

prstence je 2,0m. Příčné uspořádání je patrné z přílohy D.4.3 Vzorový příčný řez - okružní 

křižovatka. Tato křižovatka se nachází v zastavěném území. Tvar křižovatky, rozhledy na 

křižovatce (pro zastavěné území)  a průjezd křižovatkou pro návěsovou soupravu je patrný 

z přílohy D.7.1 Situace okružní křižovatky a SO 121. 

• km 0,210 - okružní křižovatka se silnicí III/11710 Praskolesy - Hořovice (SO 122) 

 Průměr okružní křižovatky je 36,0 m, šířka okružního jízdního pásu je 5,5 m a šířka 

prstence je 2,0m. Příčné uspořádání je patrné z přílohy D.4.3 Vzorový příčný řez - okružní 

křižovatka.  Tato křižovatka a všechny další se nacházejí v území nezastavěném. Tvar 

křižovatky, rozhledy na křižovatce a průjezd křižovatkou pro návěsovou soupravu je patrný 

z přílohy D.7.2 Situace okružní křižovatky a SO 122. Před křižovatkou bude snížena rychlost 

na 50 km/h. 

• km 0,790 - průsečná křižovatka s místní komunikací Kotopeky - Hořovice (SO 123) 

 Uspořádání křižovatky, rozhledy a průjezd křižovatkou je patrný z přílohy D.7.3 

Situace průsečné křižovatky a SO 123. Úhel křížení je 75°. Tato křižovatka se nachází 

v zářezu, který bude upraven tak, aby na křižovatce byl zajištěn alespoň rozhled pro vozidla 

třídy 1, rychlost 50 km/h a uspořádání B (na vedlejší komunikaci s dopravní značkou „Dej, 

přednost v jízdě“, dle ČSN 73 6102). Rozhled dle uspořádání A (na vedlejší komunikaci 

s dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“, dle ČSN 73 6102) je v příloze D.7.3 

vykreslen  pro rychlosti 50,70 a 90 km/h. Rozhled je zajištěn pro oba směry na rychlost 

70km/h. V místě průsečné křižovatky bude z tohoto důvodu snížena rychlost na 70 km/h.  
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• km 1,427 – průsečná křižovatka s přeložkou silnice II/114 Lochovice - Hořovice 

(SO124) 

 Uspořádání křižovatky, rozhledy a průjezd křižovatkou je patrný z přílohy D.7.4 

Situace průsečné křižovatky a SO 124. Úhel křížení je 75°. Pro křižovatku jsou navrženy 

odbočovací pruhy vlevo šířky 3,25 m, příslušné délky dle ČSN 73 6102. Délka čekacího 

úseku je 10 m, délka zpomalovacího úseku je 70 m a délka vyřazovacího úseku je 55 m. Dle 

intenzit dopravy není nutný návrh odbočovací pruh vlevo při jízdě od Rejkovic. Norma ale 

doporučuje z hlediska bezpečnosti jejich oboustranný návrh a proto byly navrženy oba dva. 

Odbočovací pruh od Rejkovic má zkrácený vyřazovací úsek na 30 m. Rozhledy v křižovatce 

jsou zajištěny pro všechny návrhové případy.  

• km 3,208 okružní křižovatka, napojení obchvatu na silnici III/1149 Rejkovice - 

Hořovice 

 Průměr okružní křižovatky je 36,0 m, šířka okružního jízdního pásu je 5,5 m a šířka 

prstence je 2,0m. Příčné uspořádání je patrné z přílohy D.4.3 Vzorový příčný řez - okružní 

křižovatka. Tvar křižovatky, rozhledy na křižovatce a průjezd křižovatkou pro návěsovou 

soupravu je patrný z přílohy D.7.5 Situace okružní křižovatky, SO 126 a SO 127. 

 Kromě uvedených křižovatek je navržen sjezd na okolní pozemky.  

• km 0,290 sjezd vlevo  

 

Ověření průjezdnosti křižovatek 

 Průjezdnost křižovatek byla ověřena vlečnými křivkami v programu Autoturn. Jako 

největší vozidlo byla zvolena návěsová souprava. Průjezd návěsové soupravy je zajištěn na 

všech křižovatkách kromě křižovatky v km 0,790, kde se nepředpokládá jízda tohoto vozidla 

z vedlejší komunikace. Vlečné křivky jsou součástí příloh situací křižovatek, přílohy D.7.1 - 

D.7.5. 

Výškové řešení 

 Výškové řešení je ovlivněno zejména snahou o optimální přiblížení nivelety 

k okolnímu terénu tak, aby byly minimalizovány zemní práce. Niveleta SO 101 je ovlivněna i 

současnou silniční sítí a křížením s vodotečí. Začátek trasy klesá ve značném sklonu 8% mezi 

okružními křižovatkami, kde je terén charakterizován jako horský. Zbývající část území je 

rovinatá až pahorkovitá. V místě křížení se silnicí vedoucí do Kotopek se trasa dostává do 
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zářezu a dále kopíruje terén až do km 2,100 kde niveleta přechází to násypu, kde je navržen 

most přes řeku Tihavu a cyklostezku do Rpet. Za mostem se niveleta až do konce trasy, co 

nejvíce přibližuje terénu.  

Výškový polygon je složen z tečen následujících parametrů: 

  s1 = -3,0 %,   dl1 = 3,95 m, 

  s2 = -6,0 %,   dl2 = 33,33 m, 

  s3 = -8,0 %,   dl3 = 140,71 m, 

  s4 = -6,0 %,   dl4 = 14,00 m, 

  s5 = -5,0 %,  dl5 = 18,00 m, 

  s6 = -3,0 %,  dl6 = 12,80 m, 

  s7 = -1,17 %,  dl7 = 52,20 m, 

  s8 = +0,5 %,  dl8 = 285,00 m, 

  s9 = +2,6 %,  dl9 = 220,00 m, 

  s10 = +0,8 %,  dl10 = 656,46 m, 

  s11 = +3,0 %,  dl11 = 497,15 m, 

  s12 = +2,03 %,  dl12 = 1293,03 m. 

 Lomy sklonů nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky následujících parametrů: 

  Rv,1 = 1 500,00 m, t1 = 15,00 m,   y1 =0,075 m,  

  Ru,2 = 1 000,00 m, t2 = 10,00 m,   y2 =0,050 m, 

  Ru,3 = 5 000,00 m, t3 = 41,762 m,  y3 =0,174 m, 

  Ru,4 = 10 000,00 m, t4 = 105,00 m,  y4 =0,551 m, 

  Rv,5 = 10 000,00 m, t5 = 90,00 m,   y5 =0,405 m, 

  Ru,6 = 16 000,00 m, t6 = 176,00 m,  y6 =0,968 m, 

  Rv,7 = 20 000,00 m, t7 = 96,891 m,  y7 =0,235 m. 

 Maximální navržený podélný sklon je 8 % mezi oběma okružními křižovatkami. 

Minimální vrcholový zakružovací oblouk ve volné trase je navržen Rv = 10 000 m. Minimální 

údolnicový zakružovací oblouk je navržen Ru = 5 000 m. Bezprostředně u okružních 

křižovatek jsou navrženy poloměry Rv = 1500 m a Ru = 1 000 m, kde se nepředpokládá jízda 

směrodatnou rychlostí.  
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Příčné uspořádání 

 Šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 9,5/60. 

 Jízdní pruhy    2 x 3,50  7,00 m 

 Vodící proužky   2 x 0,25  0,50 m 

 Zpevněné krajnice     2 x 0,50   1,00 m 

 Nezpevněné krajnice   2 x 0,50  1,00 m 

 Celkem volná šířka     9,50 m 

 Hrana koruny silničního tělesa je rozšířena za hranu volné šířky o 0,25 m v úsecích se 

směrovými sloupky a o 1,00 m v úsecích se svodidly. V úseku s protihlukovou stěnou je 

rozšíření krajnice větší.   

 Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. Ve směrových obloucích je sklon 

jednostranný dle poloměru směrového oblouku. Maximální příčný sklon je v oblouku 

R = 325 m je 4,5%. Největší a nejmenší sklon vzestupnice vychází z tabulky 16 

v ČSN 73 6101. Pro návrhovou kategorii S/9,5/60, se směrodatnou rychlosti 70 km/h, při 

klopení kolem osy komunikace je minimální sklon vzestupnice 0,375 % a maximální sklon 

vzestupnice 1%. Minimální sklon vzestupnice musí být dodržen alespoň do dosažení příčného 

sklonu 2,5%, respektive 2%. Vzestupnice jsou navrženy tak, aby byla oblast nulového 

příčného sklonu v dostatečném sklonu podélném. Výsledný sklon nikde neklesne pod 0,5% a 

nepřesáhne 8,5%, což jsou normové hodnoty.  

Konstrukce vozovky 

 Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení III a návrhovou úroveň 

porušení D1 dle  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací včetně dodatku. 

Detailnější návrh viz příloha č. 2 Průvodní zprávy. 

 Hlavní trasa SO 101 

Konstrukce D1-N-1 TDZ III, podloží P II (60 Mpa)  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm   ČSN EN 13108-1 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+ 60 mm  ČSN EN 13108-1 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + 50 mm   ČSN EN 13108-1 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   170mm  ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥90 Mpa 

Štěrkodrť 0/63    ŠDA   150 mm    ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥60 Mpa 

Celkem        470 mm  
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 Okružní křižovatky:  u návrhu konstrukce vozovky okružních křižovatek je obrusná 

vrstva navržena z modifikovaného pojiva kvůli většímu zatížení,  které na vozovku působí 

vlivem brzdých, rozjezdových a odstředivých sil. 

D1-N-1, TDZ III, PII, MODIFIKOVANÁ  

Asfaltový koberec mastixový  SMA 11+ 40 mm   ČSN EN 13108-1 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+ 60 mm  ČSN EN 13108-1 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + 50 mm   ČSN EN 13108-1 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   170mm  ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥90 Mpa 

Štěrkodrť 0/63    ŠDA   150 mm    ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥60 Mpa 

Celkem        470 mm  

 

 Prstenec, zpevněné srpovité krajnice, a směrové ostrůvky okružních křižovatek 

TDZ III, podloží PII  

Dlažba z velkých kamenných kostek  DL     160 mm  ČSN 73 6131 - 1 

Betonové lože C 25/30 XF3          min 80 mm  ČSN EN 206 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   150 mm ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥90 Mpa 

Štěrkodrť 0/63    ŠDA  150 mm    ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥60 Mpa 

Celkem             min 540 mm  

  

  Samostatné sjezdy u okružní křižovatky na začátku obchvatu 

D2-D-3, IV, PII 

Betonová dlažba    DL  80 mm   ČSN 73 6131 -1  

Ložní vrstva – DDK 0-4    L  40 mm  ČSN 73 1511  

Štěrkodrť 0/63        min ŠDB       min 230 mm    ČSN EN 13 285   E,DEF2 =45 Mpa 

Celkem             min 350 mm  

 

Odvodnění  

 Povrchová voda bude příčným sklonem vozovky přivedena k okraji komunikace. 

Odtud je odvedena buď přímo do terénu nebo do podélných příkopů. Pro zajištění odvodnění 

dvou ploch okružních křižovatek jsou navrženy krátké úseky kanalizace, zaústěné do 

podélných příkopů. 

 V zářezech jsou příkopy navrženy jako hluboké se dnem pod úrovní zemní pláně. 

Pod násypy jsou příkopy navrženy v úsecích, kde to vyžaduje terénní uspořádání. Příkopy 

v zářezech i pod násypy budou zpevněny ve dně jen v úsecích, které to s ohledem na podélný 
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sklon nebo blízkost propustků vyžadují. Pod hlavní trasou je navržen jeden propustek pro 

stávající melioraci. Dále jsou navrženy 4 propustky pro převedení vody v místě křižovatek.  

 zpevnění dna příkopů tvárnicemi  917 m, 

 trubní propustek km 1,152 50 - DN 1 000, dl. 16,5 m, řez propustkem je obsahem 

přílohy D.9 Řez trubním propustkem v km 1,152 50.  

Zemní práce       

 Objemy zemních prácí jsou vypracovány za pomocí programu Roadpac. Celkový 

objem výkopů je 20 708 m3, objem násypů 47 904 m3, chybí tedy 27 196 m3 zeminy, která se 

bude muset nakoupit. Přehled zemních prací je uveden v příloze D.6 Bilance zemních prací.      

Vybavení komunikace  

 Obchvat bude vybaven obvyklým bezpečnostním zařízením. Volná šířka komunikace 

bude vyznačena směrovými sloupky s reflexními oranžovými odrazkami. Směrové sloupky 

jsou navrženy dle TP 58. Osazení směrových sloupků je v případě přímého úseku trasy po 

50 m, ve směrových obloucích se vzdálenost zkracuje dle poloměru směrového oblouku.  

Vzdálenosti směrových sloupků dle poloměru směrového oblouku dle ČSN 73 6101:  

 R = 250 - 450 m   vzdálenost = 20 m, 

 R = 450 - 850 m   vzdálenost = 30 m, 

 R = 850 - 1250 m  vzdálenost = 40 m, 

 R > 1250 m    vzdálenost = 50 m. 

  V úsecích, které si to vyžadují dle ČSN, budou osazena na vnější straně komunikace 

svodidla. Počítá se se svodidlem ocelovým, požadovaný stupeň zadržení N2. Umístění 

svodidel je patrné z přílohy C.1 Koordinační situace 

 Jednostranné svodidlo ocelové (N2)  1 083 m  

 Celá hlavní trasa bude vybavena vodorovným a svislým dopravním značením dle 

příslušných předpisů. Rozsah dopravního značení  je patrný z přílohy D.2.1 - D.2.3 Situace 

dopravního značení - část 1-3. 
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Stávající inženýrské sítě 

 Stavební objekty se dostávají do kontaktu s řadou současných inženýrských sítí. 

Všechny, které se dostanou do styku, budou přeloženy, upraveny nebo ochráněny. Diplomová 

práce dále přeložky inženýrských sítí neřeší.  

3.2 Zjednodušený popis přeložek silnic 

Všeobecně 

 Konstrukce vozovky pro všechny přeložky silnic je navržena jako na celém obchvatu. 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm   ČSN EN 13108-1 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+ 60 mm  ČSN EN 13108-1 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + 50 mm   ČSN EN 13108-1 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   170mm  ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥90 Mpa 

Štěrkodrť 0/63    ŠDA   150 mm    ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥60 Mpa 

Celkem        470 mm  

 

 Pro přeložku cyklostezky je navržena následující konstrukce. 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8   50 mm  ČSN EN 13108-1 

Recyklovaný materiál                           R -mat   50 mm  TP 210  

Mechanicky zpevněná zemima              MZ        min 250 mm    ČSN EN 13 285   E,DEF2 ≥45 Mpa 

Celkem             min 350 mm  

 

 Všechny ostatní silniční objekty budou vybaveny směrovými sloupky, svodidly, 

vodorovným a svislým dopravním značením dle příslušných předpisů. Rozsah svodidel 

dopravního značení je patrný z přílohy D.2.1 - D.2.3 Situace dopravního značení - část 1-3. 

SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák, Komárov 

 Přeložka obsahuje úpravy současné silnice II/117 u severovýchodního okraje města. 

Úpravy souvisejí se situováním okružní křižovatky na spojení silnice s obchvatem. Velká část 

trasy je vedena po stávající silnici, jen část zasahuje do zemědělských pozemků. Trasa se 

skládá ze dvou větví. Větev 1 je navržena v kategorii S 9,5/60 dle ČSN 736101. Větev 2 je 

navržena v kategorii MO2k 9/9/50 podle ČSN 736110. Celková délka včetně křižovatky je 

cca 0,214 km. Obě větve jen částečně vybočují ze současné trasy silnice II/117 a jsou 

nasměrovány na střed okružní křižovatky. Větev 1 je řešena jako silnice v extravilánu, větev 2 

jako místní komunikace, protože navazuje na ulici Tyršovu v zástavbě. 
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 Výškové řešení je ovlivněno zejména snahou o přiblížení nivelety k současné vozovce 

a možností optimálního výškového řešení okružní křižovatky v prudkém terénu. Maximální 

navržený podélný sklon je 7,50%. Minimální vrcholový zakružovací oblouk je navržen 

Rv = 2 500 m a je na větvi 2. Minimální údolnicový zakružovací oblouk je navržen na větvi 1 

Ru = 1 200 m a nachází se u napojení na okružní křižovatku. 

 Šířkové uspořádání větve 1 odpovídá návrhové kategorii S 9,5/60. 

 Jízdní pruhy    2 x 3,50  7,00 m 

 Vodící proužky   2 x 0,25  0,50 m 

 Zpevněné krajnice     2 x 0,50   1,00 m 

 Nezpevněné krajnice   2 x 0,50  1,00 m 

 Celkem volná šířka     9,50 m 

 Hrana koruny silničního tělesa je rozšířena za hranu volné šířky o 0,25 m v úsecích se 

směrovými sloupky a o 1,00 m v úsecích se svodidly. V úseku s protihlukovou stěnou je 

rozšíření krajnice větší.  

 Šířkové uspořádání větve 2 odpovídá návrhové kategorii MO2k 9/9/50 

 Jízdní pruhy    2 x 3,25    6,50 m 

 Vodící proužky  2 x 0,25   0,50 m     

 Nezpevněné krajnice  2 x 1,00   2,00 m 

 Celkem volná šířka     9,00 m 

 Podél části větve 2 je po levé straně navržen chodník, který navazuje na současný 

chodník. 

 Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 2,5%. Ve směrových obloucích a 

v blízkosti okružní křižovatky je příčný sklon závislý na parametrech oblouků a podmínkách 

připojení. Výsledný sklon nikde neklesne pod 0,5% a nepřekročí 8,5% (normou předepsané 

hodnoty). 

 Voda z vozovky je příčným a podélným sklonem přivedena k okraji komunikace. 

Odtud je odvedena přímo do terénu.  

SO 122 Přeložka silnice III/11710 Praskolesy - Hořovice 

 Přeložka obsahuje úpravy současné silnice III/11710 v oblasti křížení s trasou 

východního obchvatu. Je závislá na situování okružní křižovatky na křížení obou silnic. Velká 

část je vedena po stávající silnici, jen část zasahuje do zemědělských pozemků. Objekt se 
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skládá ze dvou větví. Větev 1 je navržena v kategorii S 7,5/50 dle ČSN 736101. Větev 2 je 

navržena v kategorii MO2k 9/9/50 podle ČSN 736110. Celková délka větví je cca 0,159 km.  

 Obě větve jen částečně vybočují se současné trasy silnice III/11710 a jsou 

nasměrovány na střed okružní křižovatky. Větev 1 je řešena jako silnice v extravilánu, větev 2 

jako místní komunikace, protože navazuje na ulici Klostermannovu v zástavbě. Na větvi 1 je 

navržen směrový oblouk R = 125 m s jednou přechodnicí, větev 2 je celá navržena v přímé.  

 Výškové řešení vychází ze současné silnice a je ovlivněno výškovou úrovní okružní 

křižovatky na hlavní trase obchvatu, na kterou obě větve navazují. Maximální navržený 

podélný sklon je 2,95%. Oba údolnicové zakružovací oblouky jsou navrženy s poloměry 

Ru = 2 000 m.  

 Šířkové uspořádání větve 1 odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60. 

 Jízdní pruhy    2 x 2,75  5,50 m 

 Vodící proužky   2 x 0,25  0,50 m 

 Zpevněné krajnice     2 x 0,25   0,50 m 

 Nezpevněné krajnice   2 x 0,50  1,00 m 

 Celkem volná šířka     7,50 m 

 Hrana koruny silničního tělesa je rozšířena za hranu volné šířky o 0,25 m v úsecích se 

směrovými sloupky a o 1,00 m v úsecích se svodidly.  

 Šířkové uspořádání větve 2 odpovídá návrhové kategorii MO2k 9/9/50 

 Jízdní pruhy    2 x 3,25    6,50 m 

 Vodící proužky  2 x 0,25   0,50 m     

 Nezpevněné krajnice  2 x 1,00   2,00 m 

 Celkem volná šířka     9,00 m 

 Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. Ve směrových obloucích a 

v blízkosti okružní křižovatky je příčný sklon závislý na parametrech oblouků a podmínkách 

připojení. 

 Voda z vozovky je odvedena příčným a podélným sklonem vozovky k okraji 

komunikace. Odtud je odvedena přímo do terénu nebo do přilehlých příkopů. Příkopy jsou v 

terénu navrženy jako hluboké se dnem pod úrovní zemní pláně.  

 V rámci přeložky jsou navrženy dva trubní propustky. 
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 km 0,070 větve 1         trubní propustek DN 800, dl. 17,5 m  

 km 0,008 větve 2         trubní propustek DN 800, dl. 17,5 m   

SO 123 Přeložka silnice MK Kotopeky - Hořovice 

 Přeložka obsahuje úpravu místní komunikace v oblasti křížení s trasou východního 

obchvatu. Přeložka má dvě části, oddělené hlavní trasou. První část směrem od Kotopek je 

navržena v upravené kategorii MO1k 5/5/30, druhá část směrem do Hořovic v kategorii 

MO2k 6/6/30. Prostorová úprava umožňuje lepší úhel vzájemného křížení a výškový soulad 

obou tras. Celková délka přeložky je cca 0,182 km. První část bude i nadále využívána jen pro 

místní spojení jako v současnosti. Druhá část bude zřejmě nově sloužit i jako příjezd 

k nemocnici z východního obchvatu. V trase přeložky jsou navrženy směrové oblouky o 

poloměrech 50 a 100 m s přechodnicemi, u samotného napojení do křižovatky potom bez 

přechodnic. 

 Výškové řešení vycházející ze současné komunikace je ovlivněno výškovou úrovní a 

příčným uspořádáním hlavní trasy. Maximální navržený podélný sklon je 5,85%. Minimální 

údolnicový zakružovací oblouk Ru = 839 m, minimální vrcholový zakružovací oblouk Rv = 

600 m. Oba jsou navrženy blízko křižovatky, kde bude jízdní rychlost minimální.   

 Šířkové uspořádání 

 Část 1, směr od Kotopek - příčné uspořádání odpovídá kategorii MO1k 5/5/30  

 Jízdní pruh    1 x 4,00  4,00 m 

 Nezpevněné krajnice   2 x 0,50  1,00 m 

 Celkem volná šířka     5,00 m 

 Část 2, směr od Hořovic -  příčné uspořádání odpovídá kategorii MO2k 6/6/30 

 Jízdní pruhy    2 x 2,50    5,00 m 

 Nezpevněné krajnice  2 x 0,50   1,00 m 

 Celkem volná šířka     6,00 m 

 Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 2,5%. Ve směrových obloucích a 

v blízkosti křižovatky je příčný sklon závislý na parametrech oblouků a podmínkách 

připojení. Výsledný sklon nikde neklesne pod 0,5%. 

 Voda z vozovky je příčným a podélným sklonem přivedena k okraji komunikace. 

Odtud je odvedena přímo do terénu nebo do přilehlých příkopů. Příkopy jsou v terénu 

navrženy jako hluboké se dnem pod úrovní zemní pláně.  
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 V rámci přeložky je navržen trubní propustek. 

 km 0,063  trubní propustek DN 800, dl. 20,0 m 

SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice 

 Přeložka obsahuje úpravy současné silnice II/114 v oblasti křížení s trasou východního 

obchvatu. Velká část je vedena po stávající silnici, jen část zasahuje do zemědělských 

pozemků. Celá část přeložky je navržena v kategorii S 7,5/50 dle ČSN 736101. Celková délka 

přeložky je cca 0,358 km. V trase přeložky jsou navrženy dva směrové oblouky o poloměru 

300 a 800 m s přechodnicemi délky 60 m, u samotného napojení do křižovatky směrem od 

Hořovic potom bez přechodnice. V místě průsečné křižovatky s obchvatem jsou navrženy 

kapkovité směrovací ostrůvky. 

 Výškové řešení vycházející ze současné komunikace je ovlivněno výškovou úrovní a 

příčným uspořádáním hlavní trasy. Maximální navržený podélný sklon je 3,37 %. Minimální 

údolnicový zakružovací oblouk Ru = 1500 m, minimální vrcholový zakružovací oblouk Rv = 

2000 m. 

 Šířkové uspořádání přeložky odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60. 

 Jízdní pruhy    2 x 2,75  5,50 m 

 Vodící proužky   2 x 0,25  0,50 m 

 Zpevněné krajnice     2 x 0,25   0,50 m 

 Nezpevněné krajnice   2 x 0,50  1,00 m 

 Celkem volná šířka     7,50 m 

 Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. Ve směrových obloucích a 

v blízkosti průsečné křižovatky je příčný sklon závislý na parametrech oblouků a podmínkách 

připojení. 

 Voda z vozovky je odváděna příčným a podélným sklonem vozovky k okraji 

komunikace. Odtud je odvedena přímo do terénu nebo do přilehlých příkopů. Příkopy jsou v 

terénu navrženy jako hluboké se dnem pod úrovní zemní pláně.  

 V rámci přeložky jsou navrženy dva trubní propustky 

 km 0,236          trubní propustek DN 800, dl. 20,0 m 

 km 0,0472   trubní propustek DN 1600, dl 13,0 m 
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SO 125 Přeložka cyklostezky Rpety - Hořovice 

 Přeložka obsahuje úpravy současné cyklostezky vedoucí z Hořovic do Rpet. Úpravy 

souvisí s výstavbou mostu přes potok Tihava. Trasa přeložky vede pod novým mostem. 

Rozsah objektu je malý, přeložka je délky 129,6 m. V trase jsou navrženy tři směrové 

oblouky R = 40, 25 a 25 m bez přechodnic. 

 Výškové řešení se snaží kopírovat stávající terén. Maximální navržený podélný sklon 

je 7,24%.  Minimální údolnicový zakružovací oblouk Ru = 250 m, minimální vrcholový 

zakružovací oblouk Rv = 200 m.  

Základní jednostranný sklon vozovky je 3,0%. 

Šířkové uspořádání přeložky SO 125. 

 Jízdní pruhy    2 x 2,00  4,00 m 

 Celkem volná šířka     4,00 m 

 Voda z vozovky je odváděna příčným a podélným sklonem vozovky k okraji 

komunikace Podélné příkopy nejsou navrženy. 

 V rámci přeložky je navržen nový trubní propustek, který slouží k převedení potoka 

Tihava. Je umístěn v místě stávajícího propustku, který bude poškozen výstavbou mostu. Jeho 

průměr je navržen pouze orientačně.  

 km 0,113         trubní propustek DN 1600, dl. 10,0  

SO 126 Přeložka silnice III/1149 Rejkovice - Hořovice a  SO 127 Přeložka MK Podluhy - 

Hořovice 

 Přeložka obsahuje úpravy současné silnice III/1149 a MK vedoucí do Podluh v oblasti 

křížení s trasou východního obchvatu. Úpravy souvisejí se situováním okružní křižovatky na 

obchvatu, která byla navržena s ohledem na připojující se komunikace. Velká část je vedena 

po stávající silnici. Trasa jednotlivých větví přeložek připojujících se na okružní křižovatku 

jsou je navrženy v kategorii S 7,5/50 dle ČSN 736101. Osy jsou vedeny pouze v přímé.   

 Výškové řešení vycházející ze současné komunikace je ovlivněno výškovou úrovní a 

příčným uspořádáním okružní křižovatky. Maximální navržený podélný sklon je 2,35%. 

Minimální údolnicový zakružovací oblouk Ru = 1000 m. 
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 Šířkové uspořádání přeložky SO 126 a SO127 odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60. 

 Jízdní pruhy    2 x 2,75  5,50 m 

 Vodící proužky   2 x 0,25  0,50 m 

 Zpevněné krajnice     2 x 0,25   0,50 m 

 Nezpevněné krajnice   2 x 0,50  1,00 m 

 Celkem volná šířka     7,50 m 

 Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. V blízkosti okružní křižovatky je 

příčný sklon závislý na parametrech oblouků a podmínkách připojení. 

 Voda z vozovky je příčným a podélným sklonem vozovky přivedena k okraji 

komunikace. Odtud je odvedena do přilehlých příkopů. Příkopy navazují na příkopy SO 101 a 

na začátku na stávající příkopy. 

 V rámci přeložky  SO 127 je navržen trubní propustek. 

 km 0,007         trubní propustek DN 800, dl. 15,0 m. 

 


