Nymburk bude zdobit nová elegantní lávka pro pěší i cyklisty
Dnes 14. září vybrala odborná porota vítězný návrh nové lávky přes Labe, která bude stát
v prostoru původní zdemolované lávky pro pěší z roku 1985.
„Vítězný návrh nejvíce odpovídal všem hlediskům, která byla hodnocena. Z mého pohledu
se mi nejvíce líbí zaústění jak na zálabské straně, tak i na straně města. Architektonicky se
jedná o nejčistší provedení a z hlediska funkčnosti má nová lávka nejnižší spády 7,4 procent.
Takže bude lehce přístupná pro všechny. Nezanedbatelný je i pohled ekonomický
a požadavky na údržbu jsou jedny z nejnižších,“ řekl starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Odborná porota složená z architektů, mostních inženýrů i zástupců města v pátek 14. září
2018 posoudila šest návrhů z užšího výběru a vyhodnotila vítěze. Šest návrhů bylo
posuzováno anonymně. Porota tak rozhodla o udělení cen a návrhu lávky, který by se měl
realizovat.
Vítězem se stal návrh od společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP), Bohunická 133/50,
619 00 Brno. Porota celou dobu nevěděla, kdo je autorem až po vyhlášení vítěze se ukázalo,
že se jedná o tuto společnost.
Konstrukci nové lávky bude tvořit oblouková konstrukce navržená tak, aby co nejméně
konkurovala okolí. Výška oblouku v části nad řekou je situována nad hlavami chodců, tak aby
nebránil volnému výhledu z lávky a současně také nezakrýval pohled na historický most. Na
obloucích je zavěšena mostovka z předpjatého betonu o šířce 5,3 metrů, světlost mezi
zábradlím 4 metry. Mostovka je nesena a předpnuta vnějšími kabely, které lze dopnout,
anebo vyměnit. Nová lávka po konstrukční i statické stránce bude využívat stávající pilotové
založení původní lávky. Koncové opěry budou situovány v místě původních opěr. Délka lávky
od začátku až do konce je 230 metů.
S vítězem město bude spolupracovat na samotné projektové dokumentaci po schválení
zastupitelstvem dne 19. září. Nová lávka by se finančně měla pohybovat kolem 40 mil. bez
DPH. Odhadovaný termín realizace je rok 2020.
„Zpracovatele projektu nové lávky hledalo město osvědčenou cestou architektonické
soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Soutěž o návrh formou užšího výběru,
která zde byla využita, nám umožnila zvolit v červenci ze čtrnácti doručených portfolií šest
zpracovatelů soutěžních návrhů a dnes vítězný návrh,“ vysvětlil podmínky soutěže
místostarosta Jan Ritter.
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