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DoPravní význam sTavby

Stavba je situována na jihozápadním okraji 
města Pardubice na rozhraní obytné zástavby 
a užitkových ploch města, v blízkosti zeleného 
pásu dukelského lesa. Začátek úpravy naváže 
na mÚk Palackého, jejíž rozšíření se také připra-
vuje. konec úpravy se nachází za mÚk Závo-
diště ve směru na Chrudim. Dobudováním mÚk 
Palackého a právě akce i/37 Pardubice–trojice 
vznikne kapacitní severojižní páteřní průtah ve 
čtyřpruhovém uspořádání na celé své délce.

Silnice i/37 bude rozšířena ze stávající dvou-
pruhové na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou 
středním dělicím pásem. Dále dojde k rozšíření 
rampy mÚk Závodiště a komunikace i/2, také 
na čtyřpruhové uspořádání.

Směrové i výškové řešení respektuje stávající 
komunikace, a to jak v trase i/37, tak v pro-
storu mÚk Závodiště. trasa i/37 je v souladu 
s platným územním rozhodnutím na stavbu 
i/37 Pardubice–trojice a se schválenou územ-
ně plánovací dokumentací, tj. územní plán hra-
decko-pardubické sídelně regionální aglomera-
ce a územní plán města Pardubic. 

rozšíření silnice i/37 si vyžádá úpravy a pře-
ložky dotčených inženýrských sítí. Vzhledem 
k výškovému vedení nivelety budou vybudovány 
opěrné stěny. Železniční tratě budou přemos-
těny nově budovanými mosty, konkrétně trať 
Praha–česká třebová i trať Pardubice–Hradec 

králové. komunikace pro nemotorovou dopra-
vu bude oddělena od komunikací pro silniční 
dopravu, což vyvolá potřebu stavby stezky pro 
pěší a cyklisty podél silnice i/37. V úseku silnice 
i/2 kde je stávající stezka vedena po silničním 
mostě, dojde k vybudování samostatné lávky 
pro pěší a cyklisty souběžné se silničním mos-
tem. Veškerá křížení pěších a cyklistů s moto-
ristickou dopravou jsou mimoúrovňová.

Zlepšení stávajícího řešení mÚk Závodiště 
spočívá ve zkapacitnění obou stykových kři-
žovatek. Zvýšení propustnosti horní světelné 
křižovatky spočívá ve vybudování dvou samo-
statných odbočovacích pruhů vpravo, které ne-
budou řízeny semaforem. toto odbočení bude 
probíhat plynule.

V křižovatce budou řízeny světelným signa-
lizačním zařízením pouze čtyři jízdní směry. 
křížení dvou čtyřpruhových komunikací v dolní 
křižovatce mÚk Závodiště je efektivně řeše-
no okružní křižovatkou o průměru 40 metrů, 
se dvěma samostatnými odbočovacími pruhy 
vpravo a jedním samostatným přímým pruhem 
ve směru Hradec králové–Chrudim, vedeným 
mimo okružní křižovatku.

Součástí stavby je rekultivace ploch dotče-
ných stavbou. Dostavbou nedojde k záborům 
zemědělské půdy. Zásah do lesního porostu je 
minimalizován.

UmísTění a PoPis sTavby

Silnice  i/37
Pardubice – Trojice

silnice i/37 tvoří hlavní dopravní tepnu východočeského regi-
onu. Tato komunikace spojuje kraj Královéhradecký, Pardubic-
ký a kraj vysočina. silnice je vedena v trase Trutnov–Jaroměř–
Hradec Králové–Pardubice–Chrudim–Žďár nad sázavou–velká 
bíteš. stavba „i/37 Pardubice–Trojice“ se nachází přímo v Par-
dubicích,  přičemž  bude  tvořit  část  kapacitního  průtahu  ve 
směru sever–jih. 

V řešeném úseku se jedná o rozšíření komunikace postupným dobu-
dováním jízdního pásu k již existující silnici. Původní komunikace ale 
bohužel nebyla stavěna jako poloviční profil s uvažovaným výhledem 
na její rozšíření.

Vzhledem k očekávanému nárůstu intenzity dopravy vlivem připojení 
silnice i/37 na  dálnici D11 prostřednictvím rychlostní silnice r35 je 
nutné zprovoznit průtah městem Pardubice v kapacitním uspořádání. 

Zásah do krajinného rázu nebude vzhledem na charakter a polohu 
stavby podstatný. Ve vztahu k ostatním plánovaným dopravním stav-
bám v okolním území bude dostavba silnice významným přínosem 
pro bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Výstavbou řešeného projektu do-
jde ke zlepšení plynulosti silniční 
dopravy v dané lokalitě. Bude 
tím snížena hlučnost a množství 
emisí. Hluková studie byla zpra-
cována ve stupni územního řízení 
a prokázala normovou hlukovou 
zátěž, při které nevzniká nutnost 
provádět protihluková opatření 
(stěny, výměna oken, apod.).
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na stavbu byla vydána všechna stavební povolení. V současné době se připravuje výběrové 
řízení na zhotovitele.
Předpokládané zahájení stavby je v červenci roku 2011 a uvedení stavby do provozu v červ-
nu roku 2013.

sTav PŘíPravy

DaTa o sTavbě
Hlavní trasa:
délka: 986,5 m
kategorie: S 24,5/70 (mS 
31,0/26,5/70)
plocha vozovek: 30 868 m2

počet všech stav. objektů: 46
mostní objekty:
počet celkem: 5
z toho na silnici i/37: 3
lávka pro pěší: 1
nadjezd u Paramo: 1
celková délka mostů: 294 m

mimoúrovňové křižovatky:
rampa mÚk Závodiště
délka: 198,5 m
kategorie: mS4 14,5/30
Protihlukové stěny:
nejsou žádné PHS
opěrné zdi:
počet objektů: 5
délka zdí: 1062 m
Přeložky inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 6
objekty elektro: 8

Úpravy trakčních vedení:
trať 030 Pardubice–Hradec 
králové
trať 010 Praha– česká třebová
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 40 410 m3

násypy: 45 616 m3

název stavby:
i/37 Pardubice–trojice
místo stavby:
Pardubický kraj
Katastrální území: 
Svítkov

Druh stavby: 
zkapacitnění silnice
objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic čr, 
na Pankráci 56, Praha 4
Projektant DsP:
Chládek a tintěra a.s.
k Vápence 2677, 530 02  Par-
dubice
Předpokládaná cena stavby 
bez daně: 
789 353 000 kč 

Pardubice – Trojice

význam zkratek: eia: Stanovisko eia • iZ: Schválení investičního záměru • Ur: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Záhajení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPvzUr zssPizEia
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Pozn.:  tento leták byl zpracován v únoru 2011. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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