Modernizace mostu ev. č. 21323-1 Krapice
Termín realizace:

07.07.2020 - 28.11.2020
Objednatel a investor stavby:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282, PSČ 356 01 Sokolov

Stavba je financována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zhotovitel stavby:
Vladimír Krystyn
Horní 94, Dalovice
- byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Popis stavby:
Stávající stavba je situována v intravilánu vesnice Krapice, obce Františkovy Lázně. Jedná se o modernizaci
stávajícího mostu na komunikaci III. třídy č. 213 23 v km 2,237.
Jedná se o jednopólový kolmý most světlosti 6,8 m, spodní stavba je betonová včetně krátkých kolmých křídel.
Stavební stav mostu IV – uspokojivý.
Bylo rozhodnuto o kompletním odstranění stávající mostní konstrukce a navržení nové mostní konstrukce s
normovou zatížitelností včetně nového založení mostní konstrukce.
V rámci modernizace mostu je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a v přilehlém úseku z důvodu
plynulé návaznosti na stávající vozovku. Niveleta na mostě je v rámci modernizace navržena jednotného podélného a
příčného sklonu. V každém předpolí mostu je podélný sklon jiný.
Nová mostní konstrukce je navržena jako nová trvalá jednopolová kolmá rámová železobetonová mostní konstrukce
se zabetonovanými ocelovými nosníky rozpětí 7,7 m založená plošně na základových pasech. Kolmá světlost mostu
je navržena 7 m.
Do nově navržených opěr jsou ze třech stran vetknuta rovnoběžná zavěšená železobetonová křídla. Před mostem
vlevo je křídlo mostu rovnoběžné, vetknuté, nezavěšené, na základovém pase. Na toto křídlo navazuje plošně
založená úhlová zeď délky 5 m jako prodloužení tohoto mostního křídla.
Nosná konstrukce je navržena jako polorámová železobetonová se zabetonovanými nosníky min. tloušťky příčle 600
mm příčně ve střechovitém sklonu 2 % (líc konstrukce je vodorovný) a v podélném směru ve spádu 1,3 % k opěře
O2. Na návodní i povodní straně mostu jsou navrženy římsy o šířce 800 mm s dodatečně kotveným zábradelním
svodidlem.
Provoz na komunikaci III. třídy č. 213 23 bude po dobu modernizace mostního objektu vyloučen s navrženou
objízdnou trasou dle SO 151.

Informace o průběhu stavebních prací:
Zhotovitel provedl betonáž mostovky, hydroizolaci mostovky, montáž drenáže a těsnící folie za rubem opěr a křídel,
zásypy, betonáž říms, pokládku asfaltového souvrství. Na návodní a povodní straně byly provedeny svahové kužele.
Na římsu mostku byla osazena provizorní zábradelní svodidla. Dne 10.11.2020 proběhlo řízení k předčasnému
užívání stavby za účasti stavebního úřadu Cheb.

Fotodokumentace realizace stavby:
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