
Projekt „Most přes řeku Nežárku v místní části Horní Žďár“ 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01951 
 

Projekt byl spolufinancován z Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní 

osa 1 – Dostupnost center, oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací. 

 

Fyzická realizace projektu (zhotovení stavby): 03/2010 – 11/2010  

Celkové výdaje projektu: 13 354 369,26,- Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 11 033 379,98,- Kč 

Poskytnutá dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 10 205 876,47,- Kč 

 

Zhotovitel stavby: Eurovia CS a.s. Praha, závod České Budějovice 

Projektant: PRIS s.r.o., Bohunická 50, 619 00  Brno 

 

Hlavní cíl projektu: 

Základním cílem projektu bylo 

odstranění nevyhovujících parametrů 

a technického stavu mostu, na silnici 

I/34 - propojení s místní komunikací 

C2 v místní části Horní Žďár, 

zřízením nového mostu vyhovujících 

parametrů. Dále odstranění středního 

pilíře v souvislosti se zlepšením 

průtoku velké vody. Rozšíření 

vozovky na jednopruhovou 

obousměrnou - zlepšení podmínek 

pro vyhýbání se vozidel. Zřízení 

chodníku na mostě - zajištění větší 

bezpečnosti pro pěší, která byla 

nevyhovující – v případě, že most přejížděl automobil, chyběl jakýkoliv prostor pro chodce. 

Dílčím cílem projektu bylo odstranění hluku, který vzniká při přejezdu vozidel a je pro 

obyvatele okolní zástavby značně obtěžující. 

 

Průběh projektu: 

V průběhu realizace projektu došlo k demontáži stávajícího mostu, zajištění dočasných 

přeložek sítí a ke zřízení náhradního mostu. Nový 

most byl navržen jako masivní betonový 

monolitický rám o rozpětí 24,60 m a veden je 

v přímé ose. Byl uložen kloubově na základových 

pásech. Založení mostu bylo na základě 

geologického průzkumu navrženo na dvou řadách 

vrtaných mikropilot. Součástí mostu je i chodník 

volné šířky 1,25 m a římsa s volnou šířkou 0,5 m. 

Pro účely provizorních přeložek byla zřízena 

konstrukce z ocelových nosníků osazená na střední 

pilíř a panelovou rovnaninu na březích.  

 

 

 

 



Výsledky projektu: 

Realizací projektu došlo k nahrazení 

starého provizorního mostu přes 

Nežárku v místní části Horní Žďár, 

mostem zcela novým. Most je veden v 

přímé linii bez středních pilířů. Došlo 

k rozšíření vozovky a ke zbudování 

chodníku přes most o šíři 1,25 m. 

Celková délka mostu (mezi konci křídel) 

je 32 m. Výsledkem projektu je 

odstranění provozně i bezpečnostně 

nevyhovujícího mostu a výstavba 

nového mostu, který splňuje veškeré 

nároky jak na bezpečnost, moderní 

technické parametry (přeložky sítí), tak i 

na stále se zvětšující provoz v místní 

části Horní Žďár. 

 

 

Více informací o spolufinancování projektu Evropskou unií: http://www.strukturální-fondy.cz 

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad:  

http://www.rr-jihozapad.cz 

 

 

 

 
 

http://www.strukturální-fondy.cz/
http://www.rr-jihozapad.cz/

