
 

REFERENČNÍ  LIST  STAVBY

 
Název stavby: 

 II/377 Bořitov – Rájec,                  
mosty 377-006,007 
 
směrová a šířková  úprava s provedením kompl. konstr. 
vozovky tl. 570mm nebo  zesílením tl.150 mm. Součástí 
úseku je nové napojení silnice III/37722 směr do obce 
Bořitov v dl..129 m a rekonstrukce mostu ev.č. 377-006 a 
007. 
 
Stav před rekonstrukcí: 
Silnice II/377 v km  19,477 – 23,233 v úseku křiž.I/43 Černá Hora 
– nadjezd ČD Rájec-Jestřebí vykazovala poruchy způsobené 
neúnosností podloží s opakujícími se výtluky a vyjetými podélnými 
kolejemi. Most ev.č.377-006 únosnost  normální 12t a výhradní 20t, 
most ev.č. 377-007 únosnost  normální 19t a výhradní 48. 
Neúnosnost mostů, šířkové uspořádání na mostech a směrové 
vedení silnice v místě mostů tvořilo na silnici II/377 bodové 
závady.  
 
Staničení  19,477 – 23,233 km 
Délka úseku:    3,756 km 
                                most 377-006       most 377-007 
Staničení                    19,702 km             21,225 km              
Dl.přemostění          8,30 m                  9,80 m 
Volná šířka          6,90 m                  6,84 m 
 
Nový stav: 
Staničení:  19,477 – 23,233   
1.stavba km 19,477 – 20,167 – směrová a šířková  úprava 
s provedením kompl.konstr.vozovky tl. 570mm nebo  zesílením 
tl.100 mm 
2.stavba km 20,167 – 20,717  směrová a šířková  úprava 
s provedením kompl.konstr.vozovky tl. 570mm nebo  zesílením 
tl.150 mm. Součástí úseku je nové napojení silnice III/37722 směr 
do obce Bořitov v dl..129 m. 
3. stavba km 20,717 – 21,577 šířkové uspořádání silnice 
s provedením kompl.konstr.vozovky tl. 570mm nebo  zesílením 
tl.150 mm. 
4.stavba km 21,577 – 22,180 směrová a šířková  úprava 
s provedením kompl.konstr.vozovky tl. 570mm nebo  zesílením 
tl.100 mm. Součástí úseku je nové napojení místní komunikace. 
5.stavba  km 22,180 – 23,233 – rekonstr.ve stávající trase se 
zesílením 100 mm nebo frézová 100 mm, + sanace poruch + 
obnova konstr. 100 mm. 
Most  ev.č. 377-006  
Dl.přemostění      15,37 m 
Volná šířka      8,00 m 
Most ev,č. 377-007  
Dl.přemostění      15,57 m 
Volná šířka      9,9 m 

 
Projektant:     OPTIMA, spol. s r.o.,   
Zhotovitel:    Sdružení OHL ŽS a.s. a SILNICE Brno s.r.o.   
Termín realizace:    10/2008 – 07/2010   
Náklady stavby:       145 083 tis. Kč    
Zdroj financování:   IF SÚS JMK,  EU  
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