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8.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
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201  Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor 
 
Charakteristika mostu : Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
 šestipolový spojitý trámový nosník, 
 otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení silnice I/43 : km 1,690 000 
Délka přemostění : 188,00 m 
Šikmost mostu : 100 g, kolmý 
Volná šířka mostu  25,50 m 
Rozpětí polí : 25,00 + 4 x 35,00 + 25,00 = 190,00 m 
 
Most je umístěn v extravilánu, jihovýchodně od města Kuřim. Překračuje stávající polní cestu a Mozovský 
potok s vymezeným biokoridorem. 

Rozmístění vnitřních podpěr a délka polí vychází ze vzájemné polohy a šířkového uspořádání překážek pod 
mostem. Celková délka mostu je dána požadavkem města Kuřim na zachování rezervního prostoru pod 
mostem s ohledem na další rozvoj infrastruktury. 

Kolmý most tvoří dvě samostatné konstrukce, které převádějí vždy jeden jízdní pás silnice I/43. 

Každá konstrukce je tvořena spojitým nosníkem o šesti polích. Z rozpětí jednotlivých polí vyplývá typ nosné 
konstrukce, která je tvořena dvojtrámovým průřezem. Nosná konstrukce je monolitická, železobetonová, 
podélně předepnutá. V místě krajních opěr je nosná konstrukce zakončena koncovými příčníky. Krajní opěry 
jsou navrženy v klasickém uspořádání se zavěšenými křídly. Každá vnitřní podpěra sestává z dvojice sloupů. 
Založení mostu se předpokládá hlubinné na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je postupná betonáž na pevné skruži po jednotlivých 
polích. Alternativně je možno použít i metodu postupné betonáže na posuvné skruži. 
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202  Most na sil. I/43 přes sil. III/3846 
 
Charakteristika mostu : Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
 třípolový spojitý deskový nosník, 
 otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení silnice I/43 : km 3,579 600 
Délka přemostění : 51,00 m 
Šikmost mostu : pravá, 96 g 
Volná šířka mostu  proměnná, 27,70 - 35,10 m 
Rozpětí polí : 15,50 + 22,00 + 15,50 = 53,00 m 
 
Most je součástí MÚK Kuřim. Převádí silnici I/43 přes přeložku silnice III/3846. 

Rozmístění vnitřních podpěr a délka polí vychází z polohy, šířkového uspořádání a tvaru tělesa překračované 
silnice pod mostem. 

Šikmý most tvoří dvě samostatné konstrukce, které převádějí vždy jeden jízdní pás silnice I/43 vč. 
připojovacích či odpojovacích větví MÚK Kuřim. 

Každá konstrukce je tvořena spojitým nosníkem o třech polích. Z rozpětí jednotlivých polí vyplývá typ 
nosné konstrukce, která je tvořena sdruženou lichoběžníkovou deskou. Nosná konstrukce je monolitická, 
železobetonová, podélně předepnutá. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém uspořádání se zavěšenými 
křídly. Každá vnitřní podpěra sestává z dvojice sloupů. Založení mostu se předpokládá hlubinné na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je betonáž na pevné skruži v jednom taktu. 
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211  Most na sil. III/6401 přes sil. I/43 
 
Charakteristika mostu : Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
 čtyřpolový spojitý trámový nosník, 
 otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení silnice III/6401 : km 0,415 447 
Délka přemostění : 90,50 m 
Šikmost mostu : 100 g, kolmý 
Volná šířka mostu  proměnná, 9,50 - 9,90 m 
Rozpětí polí : 22,00 + 28,00 + 25,00 + 17,5 = 92,5 m 
 
Most je součástí MÚK Česká. Převádí přeložku silnice III/6401 přes silnici I/43. 

Rozmístění vnitřních podpěr a délka polí jsou dány polohou, šířkovým uspořádáním a tvarem tělesa 
překračované silnice pod mostem. 

Konstrukce kolmého mostu je tvořena spojitým nosníkem o čtyřech polích. Nosná konstrukce je monolitická, 
železobetonová, podélně předepnutá. Průřez nosné konstrukce je trám s vyloženými konzolami, který je v 
místě krajních opěr zakončen koncovými příčníky. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém uspořádání se 
zavěšenými křídly. Každá vnitřní podpěra sestává z jednoho sloupu. Založení mostu se předpokládá hlubinné 
na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je betonáž na pevné skruži v jednom taktu. 

Podpěra mostu umístěná ve středním dělicím pásu silnice I/43 bude ochráněna betonovým svodidlem. 
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212  Most na místní komunikaci přes trať ČD 
 
Charakteristika mostu : Monolitická betonová, dodatečně předepjatá, 
 jednopolová vzpěradlová konstrukce, 
 ztužená volnými předpínacími kabely, 
 otevřeně uspořádaná, s neomezenou volnou výškou 
Staničení místní komunikace : km 0,066 200 
Délka přemostění : 56,00 m 
Šikmost mostu : 100 g, kolmý 
Volná šířka mostu  8,00 m 
Rozpětí polí : 58,00 m 
 
Most je umístěn v extravilánu, jihovýchodně od města Kuřim. Překračuje trať ČD Brno - Kuřim. 

Konstrukční systém mostu, rozmístění a uspořádání opěr je navrženo tak, aby výstavbou nebyl omezen 
provoz na trati ČD a byl minimalizován rozsah zemních prací ve svazích zářezu nad tratí ČD. 

Konstrukci kolmého mostu tvoří jednopolový nosník koncipovaný jako vzpěradlová konstrukce. Nosná 
konstrukce je tvořena monolitickou, železobetonovou mostovkovou deskou podélně předepnutou, ztuženou 
volnými předpínacími kabely. Spojení mezi mostovkou a volnými kabely je zajištěno pomocí ocelových 
vzpěr. Nosná konstrukce je zakončena koncovými příčníky. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém 
uspořádání se zavěšenými křídly. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je betonáž (vč. instalace volných kabelů) na pevné skruži 
v jednom taktu. 
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213  Most na rampě MÚK Ku řim přes R43 
 
Charakteristika mostu : Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
 pětipolový spojitý deskový nosník, 
 otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení rampy MÚK Kuřim : km 0,444 934 
Délka přemostění : 104,00 m 
Šikmost mostu : 100 g, kolmý 
Volná šířka mostu  proměnná, 9,50 - 10,10 m 
Rozpětí polí : 17,00 + 3 x 24,00 + 17,00 = 106,00 m 
 
Most je součástí MÚK Kuřim. Převádí rampu této MÚK přes silnici R43. 

Rozmístění vnitřních podpěr a délka polí jsou dány polohou, šířkovým uspořádáním a tvarem tělesa 
překračované silnice pod mostem. 

Konstrukce kolmého mostu je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích. Nosná konstrukce s průřezem tvaru 
lichoběžníkové desky je monolitická, železobetonová, podélně předepnutá. V místě krajních opěr je nosná 
konstrukce zakončena koncovými příčníky. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém uspořádání se 
zavěšenými křídly. Každá vnitřní podpěra sestává z jednoho sloupu. Založení mostu se předpokládá hlubinné 
na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je betonáž na pevné skruži v jednom taktu. 

Podpěra mostu umístěná ve středním dělicím pásu silnice R43 bude ochráněna betonovým svodidlem. 
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214  Most na sil. II/386 přes R43 
 
Charakteristika mostu : Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
 sedmipolový spojitý deskový nosník, 
 otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení silnice II/386 : km 0,252 804 
Délka přemostění : 132,90 m 
Šikmost mostu : levá, 84,65 g (opěra 1), 100 g (opěra 8) 
Volná šířka mostu  proměnná, 9,50 - 9,90 m 
Rozpětí polí : 15,00 + 5 x 21,00 + 15,00 = 135,00 m 
 
Most je umístěn v extravilánu, mezi obcemi Kuřim a Moravské Knínice. Převádí přeložku silnice II/386 přes 
silnici R43 a odbočnou rampu MÚK Kuřim. 

Rozmístění vnitřních podpěr a délka polí jsou dány polohou, šířkovým uspořádáním a tvarem tělesa 
překračovaných komunikací pod mostem. 

Konstrukce šikmého mostu je tvořena spojitým nosníkem o sedmi polích. Nosná konstrukce s průřezem 
tvaru lichoběžníkové desky je monolitická, železobetonová, podélně předepnutá. V místě krajních opěr je 
nosná konstrukce zakončena koncovými příčníky. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém uspořádání se 
zavěšenými křídly. Každá vnitřní podpěra se skládá ze dvou sloupů. Založení mostu se předpokládá hlubinné 
na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je postupná betonáž na pevné skruži v taktu jednoho či 
dvou polí. 

Podpěra mostu umístěná ve středním dělicím pásu silnice R43 bude ochráněna betonovým svodidlem. 
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215  Most na sil. III/3861 přes R43 
 
Charakteristika mostu : Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
 pětipolový spojitý deskový nosník, 
 otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení silnice III/3861 : km 0,849 600 
Délka přemostění : 84,00 m 
Šikmost mostu : 100 g, kolmý 
Volná šířka mostu  8,00 m 
Rozpětí polí : 19,00 + 2 x 24,00 + 19,00 = 86,00 m 
 
Most je součástí MÚK Čebín. Převádí silnici III/3861 přes silnici R43. 

Rozmístění vnitřních podpěr a délka polí jsou dány polohou, šířkovým uspořádáním a tvarem tělesa 
překračované silnice pod mostem. 

Konstrukce kolmého mostu je tvořena spojitým nosníkem o čtyřech polích. Nosná konstrukce s průřezem 
tvaru lichoběžníkové desky je monolitická, železobetonová, podélně předepnutá. V místě krajních opěr je 
nosná konstrukce zakončena koncovými příčníky. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém uspořádání se 
zavěšenými křídly. Každá vnitřní podpěra sestává z jednoho sloupu. Založení mostu se předpokládá hlubinné 
na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je betonáž na pevné skruži v jednom taktu. 

Podpěra mostu umístěná ve středním dělicím pásu silnice R43 bude ochráněna betonovým svodidlem. 
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216  Most na sil. II/385 přes R43 
 
Charakteristika mostu : Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
 pětipolový spojitý dvojtrámový nosník, 
 otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení silnice II/385 : km 1,259 240 
Délka přemostění : 174,00 m 
Šikmost mostu : 100 g, kolmý 
Volná šířka mostu  13,00 m 
Rozpětí polí : 28,00 + 3 x 40,00 + 28,00 = 176,00 m 
 
Most je součástí MÚK Čebín. Převádí silnici II/385 přes silnici R43 a připojovací a odpojovací větve MÚK. 

Rozmístění vnitřních podpěr a délka polí jsou dány polohou, šířkovým uspořádáním a tvarem tělesa 
překračovaných komunkací pod mostem. 

Konstrukce kolmého mostu je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích. Nosná konstrukce dvojtrámového 
průřezu s vyloženými konzolami je monolitická, železobetonová, podélně předepnutá. V místě krajních opěr 
je nosná konstrukce zakončena koncovými příčníky. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém uspořádání se 
zavěšenými křídly. Každá vnitřní podpěra sestává ze dvou sloupů, podpěra 4, na které bude z prostorových 
důvodů podepřena nosná konstrukce nepřímo na jednom ložisku, je tvořena jedním sloupem. Založení mostu 
se předpokládá hlubinné na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je postupná betonáž na pevné skruži po jednotlivých 
polích. 

Podpěra mostu umístěná ve středním dělicím pásu silnice R43 bude ochráněna betonovým svodidlem. 
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8.2  PŘEHLEDNÁ  TABULKA  MOSTNÍCH  OBJEKT Ů 
 

 



   

  ZAK.  Č.:      08 063                                                           LIST  Č.:     

                           12 

 AKCE :  KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT     STUPEŇ:   

                 SCHÉMATA  MOSTNÍCH  OBJEKT Ů                                          TS 
   

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 09 00 10   fax : +420 539 09 00 00   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

 
8.3  PŘEHLEDNÉ VÝKRESY  MOSTNÍCH  OBJEKT Ů 
 
 


















































