STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES

VÝSTAVBA LÁVKY PRO PĚŠÍ V NYMBURCE

CONSTRUCTION OF A FOOTBRIDGE IN NYMBURK
Petr Vítek

V Nymburce, na místě dřívější lávky pro pěší stržené v roce 2018, probíhají v současnosti dokončovací práce
na nové mostní konstrukci. V článku je z pohledu generálního zhotovitele popsána jak konstrukce lávky, tak
zejména výstavba na břehu Labe včetně transportu konstrukčního dílu pomocí tlačného člunu.
In Nymburk, on the site of a former footbridge demolished in 2018, the finishing works are now underway on
a new bridge structure. The article describes the construction of the footbridge from the general contractor’s
perspective as well as the interesting construction on the banks of the Elbe River, including the transport of
the structural element by a pusher barge.

1

Město Nymburk je přeťato řekou Labe,
přes niž vede ve městě pouze jediný historický silniční most, který je úzký a na
který je chodcům vstup zakázán. Po
odstranění původní lávky, jež se nacházela v blízkosti silničního mostu, musí
nyní pěší použít přívoz. Na projekt nové
lávky byla vypsána soutěž, v níž zvítězil
návrh prof. Jiřího Stráského. Následnou
soutěž na výběr zhotovitele této mimořádně zajímavé konstrukce vyhrála stavební firma Hochtief CZ.

Konstrukce lávky

Hlavní pole lávky vedené přes Labe
2

4

má tvar štíhlého obloukového mostu
s mezilehlou mostovkou s rozpětím
103 m a vzepětím pouhých 11,25 m.
Ocelový oblouk má dvě větve symetrické kolem podélné osy lávky a vzájemně ukloněné tak, že se směrem
vzhůru rozevírají. Mezi oblouky je na
ocelových tyčových táhlech zavěšena
betonová předpjatá mostovka.
Na obou březích navazují estakádní
části lávky, které jsou uloženy na kyvných stojkách, jež jsou z estetických důvodů mírně ukloněny. Celá konstrukce
působí velmi štíhlým dojmem (obr. 1).
Kromě toho, že v rámci zpracování
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projektové dokumentace bylo pečlivě
hodnoceno logické a věcně správné
statické působení konstrukce, byla
navíc velká pozornost věnována estetickému působení celku i jednotlivých
konstrukčních detailů.
Zatímco výstavba břehových částí lávky je vcelku běžnou záležitostí,
efektivní překlenutí vodního toku, na
kterém probíhá lodní doprava, bylo výzvou. Z několika technologií výstavby,
které by připadaly v úvahu, jsme zvolili
koncepci přípravy celé středové části
lávky na břehu s následným zaplavením na místo.

