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S919/2020/220

Název zakázky:

Rekonstrukce mostů LC Kochánovická a LC Smrkový Týnec – LS Nasavrky

Dotaz dodavatele:
Při kontrole projektové dokumentace objektů „SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Kochánovická“ a
„SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Smrkový Týnec“ jsme zjistili, že u dřevěných konstrukcí mostovek
a zábradlí není uveden materiál. Bez této informace nelze adekvátně zpracovat cenovou nabídku.
Žádáme o upřesnění.
Odpověď:
Materiál dřevěné mostovky je popsán u obou mostů v Technické zprávě v kapitole 4.4 Mostní svršek
bod 4.4.1.2 Vozovka na mostě.
Most Kochánovická
Vozovku na mostě tvoří dřevěná prvková mostovka ohraničená dřevěnými obrubami z dubových trámků
150/150. Mostovku tvoří dřevěné dubové trámy - mostiny 150/180 délky 4,16m, prodloužené mostiny
pro ukotvení vzpěr zábradelního svodidla jsou délky 5,4m dřevo bude třídy C18 ČSN EN 338. Mostiny
budou na NK uloženy šikmo k ocelovým nosníkům pod úhlem (73,8°) tj. rovnoběžně se závěrnými
zídkami. Mostiny budou na koncích a v místech cca ½ osové vzdálenosti mezi nosníky = (4x),

opáskované (stažené po obvodu) ocelovými pásky, zajištěné na tah s ukotvením v podhledu
(s přesahem spoje min 10cm) konstrukčními vruty, každý spoj 4x vrut prům. 6mm délky 40mm.
Most Smrkový Týnec
Vozovku na mostě tvoří dřevěná prvková mostovka ohraničená dřevěnými obrubami z dubových trámků
150/150. Mostovku tvoří dřevěné dubové trámy - mostiny 150/180 délky 4,16m, prodloužené mostiny
pro ukotvení vzpěr zábradelního svodidla jsou délky 5,4m dřevo bude třídy C18 ČSN EN 338. Mostiny
budou na NK uloženy šikmo k ocelovým nosníkům pod úhlem (73,8°) tj. rovnoběžně se závěrnými
zídkami. Mostiny budou na koncích a v místech cca ½ osové vzdálenosti mezi nosníky = (4x),
opáskované (stažené po obvodu) ocelovými pásky, zajištěné na tah s ukotvením v podhledu
(s přesahem spoje min 10cm) konstrukčními vruty, každý spoj 4x vrut prům. 6mm délky 40mm.
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