
   

  

Nejlepších výsledků dosáhnete, když toto portfolio PDF  

otevřete v aplikaci Acrobat X či Adobe Reader X nebo novější.
 

Opatřete si Adobe Reader nyní! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_cz




Stavba a montáž lávek s sebou nenese žádné zvláštní problémy. 


Lávky budou vyrobeny v dílně, s odpovídajícím předpjatou konstrukcí, budou složené z dílů přepravitelné 
velikosti, a poté montovány přímo na místě. Do konečné pozice budou umístěny pomocí jeřábu. 


Betonové desky budou realizovány na samonosných trapézových plechách nebo pomocí dočasného bednění 
připevněného na hlavní části konstrukce, které bude po ukončení prací odstraněno.  


Ocelové konstrukce budou ošetřeny zinkováním za tepla a nátěrem, tak aby životnost nátěru odpovídala 
požadavkům objednatele. 


 








„Malá“ lávka 
Konstrukce je tvořena: 


- 2 bočními nosníky typu "Vierendeel" z profilu HEB 300; 
- Podlaha z profilu HEB 300 a IPE 300, na kterém je trapézový plech a železobetonová vrstva.  
- horní boční výztuhy z profilu HEB 300. 


Intermediární podpory železobetonových balvanů s podpůrnými rameny z trubkové ocelové výztuže Ø300, 
krajní podpory na železobetonových  výztuhách dostatečné velikosti.  
Základy postavené na mikropilotech, dostatečné hloubky.  
 
„Velká“ lávka 
Konstrukce je tvořena: 


- 4 trubkové nosníky Ø400 umístěné ve vzájemné vzdálenosti 120 cm; 
- horní železobetonová deska nesená kolíky ve vzdálenosti 120 cm. 


Intermediární podpory železobetonových balvanů s podpůrnými rameny z trubkové ocelové výztuže Ø300, 
krajní podpory na železobetonových  výztuhách dostatečné velikosti.  








Rozhodli jsem se projekt řešit rozdělením lávky přes Vltavu na dvě oddělená ramena za použití 
homogenního architektonického rukopisu, odlišně konstrukčně pojatého. 
Delší lávka bude vybavena řadou podpor organické povahy, které nepravidelným rytmem téměř 
kopírují proud řeky a vytváří novou krajinu s rumištním nádechem. 
 
Tyto podpory, kromě konstrukční funkce, jsou spojeny s nádržemi různých velikost a forem, ve 
kterým budou umístěny původní druhy rostlin, a tak vznikne jakýsi ekologický systém spojující oba 
břehy. 
 
Ostatní pilíře budou přímo spojeny s betonovými balvany, které budou budit dojem velkých 
kamenů. 
Lávka má dvojité zábradlí, jedno je ve výšce 100 cm nad podlahou a druhé ve výšce 200 cm, vytváří 
tak určitý dojem schůdku žebříku, pokud se na něj díváme z pohledu velikosti města.  
Chůze po lávce vyvolá pocit pobytu ve voliéře. V některých částech bude vytvořena „okna“, která 
umožní lepší vizuální kontakt s krajinou. 
Tento systém boční ochrany lávky bude s lávkou spojen panty a bude snadno snímatelný, tak aby 
nedošlo k jeho poškození při povodních.  
 
Cyklostezka a stezka pro pěší běží vždy vedle sebe, z jednoho břehu na druhý, bez jakéhokoliv 
přerušení.  
Podlaha je velmi jednoduchá z velkých betonových desek, odděluje cyklostezku, a systém dvojitých 
led pásů odděluje jednotlivé směry jízdy. 
Jejich viditelnost ve večerních či nočních hodinách bude impozantnější, ale pruhy z bílého 
polykarbonátu budou dobře viditelné i za denního světla.  
Osvětlení bude zajištěno jak pozemními lineárními systémy, tak lineárními systémy vedenými ve 
spodní části vyšších horizontálních lišt.   
Druhá lávka přes splavnou část řeky bude realizována jako interpretace elegantního trojitého 
Vierendeelova nosníku. 
Tato část, bude pouze v jedné části mírně nakloněná, ale budou ji moci využívat i uživatelé 
invalidních vozíků.  
Podlahy, oddělení cyklostezky a stezky pro pěší a systém osvětlení budou oproti druhé části 
homogenní.  
Napojení na ostrov Štvanice jsou řešena náspem, který bez nadměrného převýšení umožní pěším a 
cyklistům dostat se z jednoho břehu na druhý a napojit se na stávající stezky.  
Všechny dřeviny na ostrově zůstanou zachovány, a stanou se součástí kompozice krajiny, obklopeny 
malými exedrami ze zpevněné zeminy, které budou hostit lavičky určené pro relaxaci návštěvníků 
ostrova.  
Napojení na obou březích budou navazovat na stávající stezky, jejichž počet by mohl být navýšen a 
také by mohly být přeměněny v souladu se standardy navrženými projektem.  
Součástí projektu jsou malá náměstíčka, které k nim usnadní přístup a přivedou k vyhlídkám 
realizovaným na ostrově.  
Součástí návrhu je také vysoký ukazatel směru větru, ve formě říční sirény, jako jedinečný 





