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   Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01  SEREĎ 

Príloha č.3                                 Z Á M E R 
(špecifikácia) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pre opravu cestného mosta  Bailey Bridge staré rameno rieky VÁH       

v lokalite mesta Sereď. 
 

 
           Úloha je :  vytvoriť technické, materiálne a legislatívne podmienky pre rekonštrukciu  
cestného mosta Bailey Bridge . 
 
          Most je umiestnený na miestnej komunikácii, ktorá spája lokalitu mesta Sereď a 
miestnu časť Autokemping .  
 
Parametre mosta : 
Oceľový most Bailey – Bridge typ JJ  /jednosten jednoposchodový/ je určený ako 
jednosmerný pre zabezpečenie prevádzky motorových vozidiel , poľnohospodárskych strojov  
a peších chodcov. 
Dovolená priechodná šírka vozidiel je 3,00 m . 
Maximálna dovolená rýchlosť na moste je  10 km/h. 
Maximálna dovolená hmotnosť  vozidla na moste je 200 KN. 
Maximálne dovolené nápravové zaťaženie u vozidla je 50 KN. 
 
 
Кnštrukcia mosta : zabezpečuje celkové premostenie ramena  rieky VÁH na oceľových dvoch 
medziľahlých  pilieroch /SMS/,  a na brehových betónových pilieroch na ktorých sú položené 
úložné dosky a ložiská. Nosné komponenty oceľovej  konštrukcie  "Bailey Bridge М-1" sú 
pôvodné, povojnové a pravdepodobne dovezené v r.1947 jednotkami UNRA. Sú skorodované 
a niektoré z časti deformované.  Dĺžka mostu je 42,6 m čo predstavuje 14 ks priehrad v dĺžke 
mostu a dva priečne nosníky v poli. Celková hmotnosť oceľovej mostnej konštrukcie  v rátane 
drevených mostín je cca 35 ton. 
 
Oceľová konštrukcia je osadená a pevne spojená zvarovaním o /SMS/ piliere. Na brehoch je 
osadená na pevné ložiska, na ktoré sú umiestnené oceľové platne a zapustené v betónových 
pilieroch.  
 
Pred rekonštrukciou je nutné  sa presvedčiť a zmapovať jestvujúce inžinierske siete, požiadať 
správcu toku o špecifikáciu hladinu storočnej vody, ktorá zodpovedá prietoku Q1%  v danom 
mieste, k výpočtu Δh. Táto hladina storočnej vody musí byť nižšia minimálne o 0,9 m ako je 
kóta spodnej hranice oceľovej konštrukcie, a to z dôvodu zabezpečenia priechodu plávajúcich 
telies pri lokálnych povodniach.  
 
Je potrebné vypracovať :  -    Ideový projekt, 

- Harmonogram práce, 
- Certifikát o prevádzke mostu  

 


