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Ředitelství silnic a dálnic zahájilo dne 15.5.2020 rekonstrukcí levého jízdního pásu 

v úseku km 65,7-58 (Svijany-Mnichovo Hradiště) dálnice D10.  V celém 7700m dlouhém 

úseku bude provedena rekonstrukce asfaltobetonového povrchu vozovky ve směru z 

Turnova do Prahy a to včetně komplexní opravy  mostu D10-034.1 a D10-034.2 u obce 

Dneboch. Součástí oprav je také oprava nezpevněné krajnice, pročištění stávajících 

příkopů a výměna vadných žlabovek a obnoveno bude rovněž vodorovné dopravní 

značení. 

 

Celá rekonstrukce téměř 8km dlouhého úseku bude probíhat ve 3. etapách a její celková cena 

je 147,76 mil. Kč, přičemž předání celého zrekonstruované úseku do užívání je plánováno na 

říjen 2020. Každá z etap v sobě zahrnuje částečnou uzavírku D10.  

V současné době probíhá I. etapa a zhotovitel Porr a.s. pracuje na frézování vozovky, po které 

bude následovat pokládka nových konstrukčních vrstev v tloušťce 14cm, dochází k demontáži 

svodidel a svislého dopravního značení, čištění krajnic, pokládka betonových žlabů a demolici 

mostního objektu. Tato etapa by měla být ukončena v polovině července 2020. 

Do konce první etapy je zcela uzavřen levý jízdní pás dálnice mezi přejezdy SDP v km 66,3 a 

58,1 a doprava je v místě uzavírky svedena do jednoho jízdního pruhu a převedena na pravou 

stranu. Provoz je zde veden v režimu 0/1+2 s využitím krajnice, kdy 2 jízdní pruhy jsou ve 

směru Turnov a 1 ve směru na Prahu. Rovněž je uzavřena mimoúrovňová křižovatka Březina 

(Exit 63). Podle posledních informací od zhotovitele by se však mělo povést otevření sjezdu a 

nájezdu od Březiny o 3 týdny dříve než se předpokládalo v zadávací dokumentaci, neboť 

v době trvání pandemie od 9.3.2020 bylo v rámci urychlení výstavby mostního objektu a 

zkrácení omezení na dálnici založení mostu s následnou výstavbou opěr a reálně tak proběhla 

vlastně výstavba mostu pod mostem.  
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