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Sanace vybraných konstrukcí mostu a dopravní řešení

Vypracujte návrh sanace vybraných konstrukcí mostu na železniční trati Protivín-Zdice 72,834 km a
odpovídající dopravní řešení v době omezení provozu.
Návrh sanace bude obsahovat shrnutí podkladů pro provedení sanace, prohlídku konstrukce na místě
samém a provedení fotodokumentace skutečného stavu, porovnání zjištěných skutečností s poskytnutými
podklady a dále statické posouzení stávajícího a nového stavu vybraných prvků konstrukce mostu.
Následně pak bude práce obsahovat návrh sanačních materiálů a technologií.
Výstupem řešení bude:
   - průvodní a technická zpráva návrhu sanace
   - technická zpráva stavebně technického průzkumu doplněná fotodokumentací skutečného stavu k datu
prohlídky
   - statický výpočet
   - dopravní řešení provozu na pozemní komunikaci v době provádění sanace
   - dopravní řešení provozu na železnici v průběhu provádění sanace
   - situační výkres a další výkresy dle potřeby

V práci využijte jako podkladů stavebně technický a statický průzkum poskytnutý Správou železniční
dopravní cesty (státní organizace).
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