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I mosty na Břeclavsku potřebují miliony

Silničáři opraví pět
mostů. Další plánují
Břeclavsko/ Neuvěřitelných dvě
stě silničních mostů a můstků
lze napočítat na Břeclavsku.
Tvrdí to alespoň mostní inspek-
tor břeclavské oblasti Správy a
údržby silnic Jihomoravského
kraje Jaroslav Dostál. Pět z
nich by se letos mělo dočkat
opravy. Mezi nimi i most mezi
Strachotínem a Dolními Věs-
tonicemi, který je se stošedesá-
timetrovým rozpětím jedním z
největších v regionu.

„Strachotínský most už je
připravený. Čeká ho celková
oprava za zhruba šest milionů
korun,“ přiblížil Dostál reno-
vaci monstra z roku 1980. Pe-
níze půjdou ze státního fondu
dopravní infrastruktury.

V ostatních čtyřech přípa-
dech už si bude muset Správa a
údržba silnic vystačit s vlast-
ními zdroji. Platí to i o mostu
ve Vlasaticích směrem na
Troskotovice přes tamní po-
tok. „Tento most potřebuje

zpevnit. Do stávající klenby
proto vložíme menší ocelovou
konstrukci a zalijeme ji beto-
nem,“ popsal mostní odborník
recept za dva miliony korun.

Na oba projekty nyní silni-
čáři chystají výběrová řízení.
Pokud vše půjde podle plánu,
firmy by mohly nastoupit v
květnu nebo v červnu. Ve stej-
ném období by měly přijít na
řadu i tři menší mosty v les-
ním úseku za Uherčicemi
směrem k Vranovicím.

„Postupně se snažíme opra-
vovat také dálniční mosty.
Hotový je Podivín a Velké
Němčice, chystáme Rakvice.
Chtěli jsme dělat i most u Vel-
kých Pavlovic, ale kvůli vy-
jednávání o sjezdu z dálnice
jsme to zatím odložili. Musel
by se přestavět,“ řekl Dostál.

V plánu jsou i další projek-
ty. Například most přes želez-
nici v Zaječí nebo v Pohořeli-
cích přes řeku Jihlavu. (šup)

anketa

Jaký je podle vás stav silničních mostů na Břeclavsku?

Jiří Mach

Břeclav

49 let, šéf dopravní policie

Máme na Břeclavsku mosty,
které jsou ve výborném tech-
nickém stavu. Jsou ale i tako-
vé, které by zasluhovaly opra-
vu. Pokud bychom my coby po-
licie zjistili zjevné závady,
dáme okamžitě podnět Správě
a údržbě silnic. Letos se to ješ-
tě nestalo. Stav mostů obecně
ale posoudí spíše odborník.

Pavel Pekař

Vlasatice

43 let, starosta

To nejsem příliš schopen po-
soudit. Vzhledem k nárůstu
nákladní dopravy, který kon-
krétně v naší obci pociťujeme
praskáním domů okolo silni-
ce, dochází jistě také k přetě-
žování mnohdy zastaralých
silničních mostů. V naší obci
jsou tři a letos by mělo dojít k
opravě jednoho z nich.

Jiří Hamerník

Mikulov

38 let, velitel městské policie

Kolem Mikulova je to, myslím
si, uspokojivé. Nejčastěji jez-
dím směrem na Pohořelice a
tam to platí určitě. Jak je to
jinde na Břeclavsku, nemám
příliš přehled. V okolí Miku-
lova se ale silničáři o mosty
starají poměrně dobře. Na
dálnici je to mnohem horší,
tam je to často katastrofa.

Jaroslav Martinek

Lednice

40 let, majitel lodní dopravy

Na svém člunu jsem několik
silničních mostů na Dyji pod-
plouval. Znám to tedy z jiného
úhlu pohledu. Zespodu je pa-
trné, v jak špatném stavu ně-
které mosty jsou. To si řidiči
mnohdy vůbec neuvědomují.
Kdyby viděli to, co já, možná
by na některých mostech sun-
dali nohu z plynu. (šup)


