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8.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

201 Most na silnici II/386 přes R43 
 
Charakteristika mostu:  Monolitický betonový, dodatečně předepjatý 
  o pěti polích, otevřeně uspořádaný,  
  s neomezenou volnou výškou 
Staničení na převáděné komunikaci: km 0,586 663 
Délka přemostění:  113,00 m 
Šikmost mostu:  kolmý 
Volná šířka mostu:   9,50 m 
Rozpětí polí:  20 + 25 + 25 + 25 + 20 m 
 
Most je součástí MÚK Moravské Knínice. Převádí silnici II/386 přes rychlostní komunikaci R43. 

Délka pole vychází z polohy a tvaru tělesa rychlostní komunikace R43. 

Konstrukce je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích. Podepření na mezilehlých podporách je uvažováno 
jako bodové na jenom ložisku, na opěrách je nosná konstrukce uložena na dvojici ložisek. Nosná konstrukce 
je v příčném řezu tvořena jednotrámovým průřezem o výšce nosné konstrukce 1,45m. Krajní opěry jsou 
navrženy v klasickém uspořádání. Křídla jsou zavěšená. Založení mostu se předpokládá hlubinné na 
pilotách. 

Výstavba nosné konstrukce je předpokládána na pevné skruži. 
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202 Most na rampě V6 MUK Moravské Knínice 
 
Charakteristika mostu:  Monolitický betonový, dodatečně předepjatý 
  o třech polích, otevřeně uspořádaný,  
  s neomezenou volnou výškou 
Staničení na převáděné komunikaci: km 0,235 635 
Délka přemostění:  46,00 m 
Šikmost mostu:  levá šikmost 53g  
Volná šířka mostu:   9,50 m 
Rozpětí polí:  14 + 20 + 14 m 
 
Most je součástí MÚK Moravské Knínice. Převádí rampu V6 přes připojovací rampu k R43. 

Délka pole vychází z polohy a tvaru připojovací rampy ke komunikaci R43. 

Konstrukce je tvořena spojitým nosníkem o třech polích. Na mezilehlých podporách je uvažováno podepření 
na dvojici ložisek, stejně jako na opěrách. Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořena deskovým průřezem o 
výšce nosné konstrukce 1,0m. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém uspořádání. Křídla jsou zavěšená. 
Založení mostu se předpokládá hlubinné na pilotách. 

Výstavba nosné konstrukce je předpokládána na pevné skruži. 
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203 Most na rampě V5 MUK Moravské Knínice přes R43 
 
Charakteristika mostu:  Monolitický betonový, dodatečně předepjatý 
  o pěti polích, otevřeně uspořádaný,  
  s neomezenou volnou výškou 
Staničení na převáděné komunikaci: km 0,586 663 
Délka přemostění:  113,00 m 
Šikmost mostu:  kolmý 
Volná šířka mostu:   9,50 – 12,35 m 
Rozpětí polí:  20 + 25 + 25 + 25 + 20 m 
 
Most je součástí MÚK Moravské Knínice. Převádí rampu V5 přes rychlostní komunikaci R43. 

Délka pole vychází z polohy a tvaru tělesa rychlostní komunikace R43. 

Konstrukce je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích. Podepření na mezilehlých podporách je uvažováno 
jako bodové na jenom ložisku, na opěrách je nosná konstrukce uložena na dvojici ložisek. Nosná konstrukce 
je v příčném řezu tvořena jednotrámovým průřezem o výšce nosné konstrukce 1,45m. Krajní opěry jsou 
navrženy v klasickém uspořádání. Křídla jsou zavěšená, kromě křídla před mostem nalevo, kde bude 
provedeno oddilatované křídlo založené hlubinně na pilotách. Založení mostu se předpokládá hlubinné na 
pilotách. 

Výstavba nosné konstrukce je předpokládána na pevné skruži. 
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204  Most na rampě R5 MUK Česká přes trať ČD 
 
Charakteristika mostu :  Jednopolový most tvořený prefabrikovanými betonovými nosníky 

spřaženými s monolitickou betonovou deskou. Prefa nosníky jsou 
předpjaté.  

  Otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou. 
Staničení na převáděné komunikaci : km 0,342 491 (bod křížení rampy R5 s tratí ČD) 
Délka přemostění :  32,00 m 
Šikmost mostu :  pravá, 61 g 
Volná šířka mostu :  proměnná, 13,0 - 13,72 m 
Rozpětí polí :  34,00 m 
 
Most je součástí MÚK Česká. Převádí rampu R5 MUK Česká přes trať ČD. 

Délka pole vychází z polohy zářezu tratě ČD, šířkového uspořádání a tvaru tělesa překračované rampy. 

Šikmý most tvoří samostatnou konstrukci. 

Konstrukce je tvořena prostým nosníkem. Typ nosné konstrukce byl zvolen s ohledem na provádění mostu 
nad tratí jako prefabrikované předepjaté nosníky se spřaženou betonovou deskou . Krajní opěry jsou 
navrženy v klasickém uspořádání. Křídla jsou vzhledem ke své délce podporovány pilotami, druhá část 
křidel je zavěšená. Založení mostu se předpokládá hlubinné na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je montáž prefabrikovaných nosníků s následnou betonáží 
spřažené desky do bednění vynášeným nosníky. 
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205  Most na rampě R9 MÚK Česká přes rampu R5 
 
Charakteristika mostu :  Jednopolový most tvořený prefabrikovanými betonovými nosníky 

spřaženými s monolitickou betonovou deskou. Prefa nosníky jsou 
předpjaté.  

  Otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou. 
Staničení na převáděné komunikaci : km 0,405 841 (bod křížení rampy R9 s rampou R5) 
Délka přemostění :  28,00 m 
Šikmost mostu :  levá, 75 g 
Volná šířka mostu :   proměnná, 17,358 - 17,405 m 
Rozpětí polí :  30,00 m 
 
Most je součástí MÚK Česká. Převádí rampu R9 MUK Česká přes rampu R5. 

Délka pole vychází z šikmého křížení komunikací a z šířky překračované komunikace . 

Šikmý most je tvořen jednou samostatnou konstrukcí. 

Konstrukce je tvořena prostým nosníkem. Typ nosné konstrukce (prefabrikované předepjaté nosníky se 
spřaženou betonovou deskou) byl zvolen s ohledem na skutečnost, že se jedná o most jednopolový s velkou 
šířkou. Proměnná šířka mostu a proměnný příčný spád na mostě lze řešit proměnnou šířkou a tloušťkou 
spřažené monolitické desky. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém uspořádání. Křídla jsou zavěšená. 
Založení mostu se předpokládá hlubinné na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je montáž prefabrikovaných nosníků s následnou betonáží 
spřažené desky do bednění vynášeným nosníky. 
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206  Most na rampě R9 MÚK Česká přes trať ČD 
 
Charakteristika mostu :  Prefabrikovaná železobetonová přesypaná klenba s proměnnou 

výškou přesypávky 5,2 – 2,5 m, v šikmém křížení. 
Staničení na převáděné komunikaci : km 0,307 529 (bod křížení rampy R9 s tratí ČD) 
Délka přemostění :  18,68 m 
Rozpětí pole :  18,00 m 
Šikmost křížení :  70 g 
Celková šířka mostu (délka klenby) : 90,0 m 
Volná šířka mostu :  56,53 m (mezi čely klenby – měřeno ve vrchlíku) 
Volná šířka převáděné komunikace : proměnná, 17,43 – 19,62 m 
 
Most je součástí MÚK Česká. Převádí rampu R9, rampu R5 a rampu MI 2 MÚK Česká přes trať ČD. 

Tvar mostu vychází polohy zářezu stávající tratě ČD a prostorového uspořádání převáděných ramp a 
násypového tělesa MÚK Česká. 

Most je tvořen jednou samostatnou konstrukcí. 

Konstrukce je tvořena přesypanou klenbou kruhového tvaru v patě vetknutou do pilotových základů. Čela 
klenby jsou seříznuta podle sklonu svahů přilehlého násypového tělesa. Typ nosné konstrukce byl zvolen 
s ohledem na výšku přesypávky a na provádění mostu nad stávající tratí jako částečně prefabrikovaný 
oblouk. Krajní opěry (paty oblouku) jsou navrženy z monolitického železobetonu, kruhová klenba bude 
z prefabrikovaných oblouků uložených na monolitickou část NK kloubově. Založení mostu se předpokládá 
hlubinné na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce betonáž monolitických částí NK (paty oblouku) a 
následná montáž prefabrikovaných oblouků tvořící vrchlík klenby. Po zhotovení bude NK postupně 
zasypána s vytvořením přesypávky požadované výšky. 
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207  Most na rampě R9 MÚK Česká přes I/43  
 
Charakteristika mostu :  Monolitický betonový deskový dvoutrám, dodatečně předepjatý. 

Most spojitý o 5-ti polích, otevřeně uspořádaný, s neomezenou 
volnou výškou. 

Staničení na převáděné komunikaci : km 0,222 068 (bod křížení rampy R9 s I/43) 
Délka přemostění :  80,00 m 
Šikmost mostu :  levá, 83 g 
Volná šířka mostu   13,25 m 
Rozpětí polí :  82,00 m 
 
Most je součástí MÚK Česká. Převádí rampu R9 MUK Česká přes I/43 a rampu R3. 

Délka mostu vychází z polohy a šířky překračovaných překážek a tvaru násypového tělesa převáděné 
komunikace. 

Šikmý most je tvořen jednou samostatnou konstrukcí. 

Nosná konstrukce mostu je tvořena spojitým deskovým dvoutrámem o 5-ti polích s rozpětími 14,0 + 3x 18,0 
+ 14,0 m. Typ nosné konstrukce byl zvolen s ohledem na šířku převáděné komunikace, možnosti rozmístění 
vnitřních podpěr a na minimální tloušťku NK, která je omezena průjezdním profilem na komunikacích pod 
mostem a navrhovanou niveletou převáděné komunikace. Krajní opěry jsou navrženy v klasickém 
uspořádání. Založení mostu se předpokládá hlubinné na pilotách. Ke krajní opěře mostu přiléhá opěrná zeď 
délky cca 30 m, která omezuje tvar násypového tělesa rampy R7 tak, aby nedošlo k zasypání rampy R3 pod 
mostem.  

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je betonáž v jednom pracovním taktu na pevné skruži 
s následným předepnutím z čel koncových příčníků mostu. 
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208 Most na rampě R1 MUK Česká přes I/43 
 
Charakteristika mostu:  Spřažený ocelobetonový most 
  o dvou polích, otevřeně uspořádaný,  
  s neomezenou volnou výškou 
Staničení na převáděné komunikaci: km 0,453 581 
Délka přemostění:  56,50 m 
Šikmost mostu:  kolmý 
Volná šířka mostu:   9,50 m 
Rozpětí polí:  16,7 + 41,3 m 
 
Most je součástí MÚK Česká. Převádí rampu R1 přes rychlostní komunikaci R43. 

Délka pole vychází z polohy a tvaru tělesa rychlostní komunikace R43. 

Konstrukce je tvořena spojitým nosníkem o dvou polích. Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořena dvěma 
náběhovanými ocelovými nosníky, které jsou spřaženy s betonovou deskou. Střední podpěra je rámově 
spojena s nosnou konstrukcí. Krajní opěra na začátku mostu je integrovaná s nosnou konstrukcí mostu. 
Opěra na konci mostu bude provedena v klasickém uspořádání. Křídla jsou zavěšená. Založení mostu se 
předpokládá hlubinné na pilotách. 

Výstavba nosné konstrukce je předpokládána na pevné skruži. 
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209  Most na rampě R1 MÚK Česká přes R43 a železniční trať  
 
Charakteristika mostu :  Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
  sedmipolový spojitý deskový nosník, 
  otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení na převáděné komunikaci : km 0,222 068 
Délka přemostění :  141,00 m 
Šikmost mostu :  levá 82,76 g, 70,11 g  
Volná šířka mostu   9,50 m 
Rozpětí polí :  14,00 + 18,00 + 5 x 19,00 + 16,00 = 143,00 m 
 
Most převádí rampu R1  přes silnici R43 a železniční trať Brno – Havlíčkův Brod. 

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

Konstrukce 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 sestává z jednoho sloupu. Založení mostu se předpokládá hlubinné 
na pilotách. 

Předpokládaný způsob výstavby nosné konstrukce je betonáž na pevné skruži ve třech taktech. 

Podpěra mostu umístěná ve středním dělicím pásu silnice R43 bude ochráněna betonovým svodidlem. 
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211  Most na rampě R4 MUK Česká přes II/386 a železniční trať  
 
Charakteristika mostu :  Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
  čtyřpolový spojitý deskový nosník, 
  otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení na převáděné komunikaci : km 0,266 789 
Délka přemostění :  62,00 m 
Šikmost mostu :  kolmý 100 g  
Volná šířka mostu   8,50 m 
Rozpětí polí :  12,50 + 17,50 + 19,00 + 15,00 = 64,00 m 
 
Most převádí rampu R4  přes silnici R43 a železniční trať Brno – Havlíčkův Brod. 

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

Konstrukce 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. 
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212  Most na rampě R5 MUK Česká přes R43 
 
Charakteristika mostu :  Monolitický betonový, dodatečně předepjatý, 
  čtyřpolový spojitý deskový nosník, 
  otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 
Staničení na převáděné komunikaci : km 0,421 946 
Délka přemostění :  74,00 m 
Šikmost mostu :  levá 66,24 g  
Volná šířka mostu   9,50 m 
Rozpětí polí :  17,00 + 2 x 20,00 + 17,00 = 74,00 m 
 
Most převádí rampu R5  přes silnici R43. 

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

Konstrukce 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. 
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213  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 na převáděné komunikaci : km 3,579 600 (silnice I/43) 
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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214  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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8.2. PŘEHLEDNÁ  TABULKA  MOSTNÍCH  OBJEKT Ů 
 

 



   

  ZAK.  Č.:      11 028                                                           LIST  Č.:     

                           16 

 AKCE :  KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT – AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE     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 

 
 




































