
Hlavní objekt stavby  -  most přes Moravu

Důvodem realizace stavby bylo zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka a řešení velmi špatného stavebně technického 
stavu původního mostu přes koryto řeky Moravy. Provedená úprava začíná za křižovatkou ulic Šmakalova a Kollárova, 
pokračuje dále ulicí Kollárova s následným přemostěním koryta řeky Moravy a napojením do křižovatky ul. Pavlínka s ul. Sadová. 

Součástí spodní stavby jsou opěrné zdi u jihovýchodního a jihozápadního rohu výkopu pro OP1 a u severovýchodního rohu výkopu pro OP2 na styku se sousedními pozemky. Opěrné zdi jsou řešeny 
formou gabionů o max. výšce 2,5 m. Všechny gabionové konstrukce jsou na rubu opatřeny filtrační geotextilií. 

Stávající most se nacházel v místě křížení místní komunikace v ul. Kollárova a ul. Pavlínka s korytem řeky Moravy. Rok postavení cca 1920. Na mostě byla provedena hlavní prohlídka, která označila stav 
spodní stavby klasifikačním stupněm VI – velmi špatný. Stávající most nevyhovoval stavem, zatížitelností ani šířkovým uspořádáním požadavkům stavby „Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě 
Pavlínka“. Byla provedena demolice stávajícího mostu, tj. nosné konstrukce, úložných prahů, podpěr, opěr a křídel včetně základů a byl nahrazen mostem novým. Nový most je v téměř ve stejné poloze, 
dochází k mírnému natočení kolem opěry 1. Mírná úprava polohy mostu je dána normovými požadavky na směrové vedení trasy. Šířkové uspořádání mostu je provedeno pro převedení obousměrné 
dvoupruhové komunikace v kategorii MO2 8,5/7,5/30 s jednostranným chodníkem. Nosná konstrukce je realizována jako jednopolový rám z předpjatého betonu s rozpětím 32,0 m. Příčný řez je 
tvořen jednotrámem proměnné výšky, který je na obou koncích vetknut do integrovaných rámových opěr. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách. Velikost mostního otvoru je oproti stávajícímu 
stavu zvětšena, nový most je bez vnitřních podpěr a koryto Moravy tak je v celém profilu volné, spodní hrana je oproti stávajícímu stavu zvýšena. Výšková úroveň spodní hrany splňuje požadavky ČSN 
73 6201, tj. dodržení minimální volné výšky 0,5 m nad kontrolní návrhovou hladinou - Q100 pro 2. kategorii. V daném profilu byl Povodím Moravy proveden výpočet Q100, a to jak pro stávající stav, tak 
pro stav po provedení protipovodňové ochrany Litovle. Most je po projednání s Povodím Moravy navržen na stav po provedení PPO, tedy na Q100 = 232,61 m n.m.

Římsy jsou provedeny z monolitického betonu. Výška obrubníku je 150 mm, vyložení 250 mm, výška nosu 600 mm. Pravá chodníková římsa má šířku 1,80 m a příčný spád 2,0% směrem k vozovce, levá 
římsa má šířku 0,8 m a příčný spád 4,0%. Podélně římsy sledují spád mostu. V levé římse je v převislé části osazena chránička prům. 110 mm pro převedení plánovaného vedení kabelu VO a MR. 
V pravé římse jsou v chodníkové části osazeny dvě rezervní chráničky prům. 110 mm.  Na obou stranách mostu je osazeno mostní zábradlí se svislou výplní. Výška zábradlí je 1,10 m. Sloupky zábradlí 
jsou kotveny do říms pomocí patní desky 200/200/15 mm. Na pravé straně mostu je veřejný chodník šířky 1,5 m. 

Území pod mostem a okolí stavby bylo po dokončení mostu uvedeno do původního stavu. Za římsou na pravé straně mostu navazuje chodník 
ze zámkové dlažby oddělený od vozovky silničním obrubníkem. Dno koryta Moravy zůstává přírodní. Nově je zhotoveno zpevnění svahů koryta pod 
mostem kamennou dlažbou do betonu s přesahem 3,0m za obrys mostu, zbývající plocha svahů 10 m od mostu je zpevněna kamennou rovnaninou 
s proštěrkováním, která navazuje na stávající zpevnění. Povrch sjezdů pro techniku Povodí Moravy, s.p. na břehové hráze je zpevněn vrstvou 
štěrkodrti tl. 150 mm.

Úprava komunikace 

Úprava začíná za křižovatkou ulic Šmakalova a Kollárova, pokračuje dále ulicí Kollárova s následným přemostěním koryta řeky Moravy a napojením 
do křižovatky ul. Pavlínka s ul. Sadová. Směrové vedení trasy komunikace je s ohledem na kategorii a normové požadavky vedena v maximální možné 
míře ve stávající trase. Příčné uspořádání je zhotoveno pro kategorii dvoupruhové obousměrné komunikace s jednostranným chodníkem, aby byl 
zajištěn bezproblémový obousměrný provoz automobilů a zároveň bezpečný pohyb chodců. Cyklisté jsou součástí dopravního prostoru pro 
automobily. 

Celková délka úpravy je 173,7m. Součástí úpravy byl i pravostranný chodník šířky 1,5m po celé délce komunikace a chodník v délce 23m po levé 
straně v úseku mezi km 0,055 až 0,075. Komunikace byla doplněna o dvě parkovací stání na začátku úseku na levé straně. V km 0,056 je vybudováno 
místo pro přecházení. Byla vybudována nová plotová ŽB zídka u MŠ u pravostranného chodníku.
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