
LÁVKA PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ

Městem se poklidně vine řeka a nad ní se 
vznáší lesknoucí se stuha. Dlouhá a úzká 
stuha, plynoucí stejně jako řeka pod ní. 
A bílá labutí křídla ji společně nadnášejí. 
Lávka se odráží ve vodní hladině, zčeřená 
hladina se odráží v lesklém trupu lávky. 
Lidé přecházejí na druhý břeh a na vodě se 
houpají dvě labutě.
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širší vztahy

stanoviště 5—pohled z lodě stanoviště 6—noční pohled
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širší vztahy M 1:500
sMěR MěstsKÉ 
CEntRUM

CyKlotRasa 
labsKá CEsta 
sMěR vRChlabí

vÝlEtní sMěR 
na sEvER  
Do KRaJiny

CyKlotRasa 
labsKá CEsta 
sMěR PaRDUbiCE, 
DRáŽĎany

sMěR aQUa CEntRUM, 
FilhaRMoniE, 
histoRiCKÉ CEntRUM

sMěR šiMKovy saDy

ZÓna alDis

stanoviště 3 
povinný zákres 
do fotografie

stanoviště 2 
povinný zákres 
do fotografie

stanoviště 1 
povinný zákres 
do fotografie

stanoviště 6 
noční vizualizace

stanoviště 5 
pohled z lodě

stanoviště 4 
hlavní vizualizace 
na i. plakátě
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STANOVIŠTE 2—povinný zákres do fotografie stanovištE 3—povinný zákres do fotografieSTANOVIŠTE 1—povinný zákres do fotografie

3

situace M 1:250

navržená výsadba podle projektu
Revitalizece nábřeží labe

perspektiva do 10 let

perspektivní dřevina

neperspektivní dřevina
s výrazným ohrožením  
provozní bezpečnosti

stávající stromy—označené podle
projektu Revitalizace nábřeží labe
—výkres vyhodnocení stávajícího  
stavu dřevin

oDbočEní tRasy 
PRo CyKlisty

sMěR MěstsKÉ  
CEntRUM 
PRo Pěší

naváZání na 
labsKoU 
CyKlostEZKU 
sMěR vRChlabí

naPoJEní na Pěší 
A CyKlistiCKoU stEZKU 
sMěR na sEvER Do KRaJiny

sPolEčná stEZKa 
PRo Pěší A CyKlisty 
sMěR šiMKovy saDy

naváZání na 
labsKoU  
CyKlostEZKU 
sMěR DRáŽĎany

naPoJEní na Pěší 
A CyKlistiCKoU stEZKU 
sMěR K histoRiCKÉMU 
CEntRU Města
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příčný řezodpadkový košlavička lampa veřejného osvětlení

jižní pohled

parková lavička se dá poskládat do 
nekonečné řady
materiál—ocelová nosná konstrukce, 
sedák z masivního dřeva

koš pro malé odpadky, který je možné 
nastavit barevným rozlišením pro tříděný 
odpad (1—4 koše na jedné stojce )
materiál—ocel krytá nástřikem  
vypalovacího laku

lampa s moderním designem 
a s technologií LED osvětlení

architektonický půdorys 
—začlenění lávky do nejbližšího území

délka: 74 000 mm
šířka: v nejužším bodě 4 500 mm
 
materiály:
mostovka—leštený beton probarvovaný černým 
pigmentem
pilíře—ocel s bílým ochranným nátěrem
madlo—masivní dubové dřevo napuštěné  
bezbarvým olejem
pochůzí vrstva mostovky—beton opatřený
hydroizolační stěrkou s UV ochranou  
s minerálním vsypem na povrchu
 
osvětlení:
zevnitř—kontinuálním LED páskem umístěným
na parapetu mostovky a krytým tvrzeným sklem 
zvenku—bodovými světly lemujícími paty
jednotlivých pilířů v místě styku s terénem,
světla jsou nasměrována po délce pilířů
a osvětlují tak celý jejich průběh 
v přímé návaznosti na lávku jsou umístěny
stojací uliční lampy s LED zdroji
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statické schéma postupu výstavby

schematický řez s perspektivním zobrazením části lávky

podélný konstrukční řez s modře zvýrazněnou ocelovou konstrukcí 1:125

konstrukční půdorys s modře zvýrazněnou ocelovou konstrukcí 1:125 konstrukční detail 1:10

příčný konstrukční řez  
s modře zvýrazněnou ocelovou konstrukcí 1:125

1. spodní stavba 2. oblouk 3. ocelová část nosné kce vlevo 4. ocelová část nosné kce vpravo

n (kn) DoPRava obálKa My(knm) ChaR. KoMbinaCE obálKa n (kn) ChaR. KoMbinaCE obálKa

5. deska mostovky ve vrcholu oblouku 6. deska mostovky vlevo od vrcholu oblouku 7. deska mostovky vpravo od vrcholu oblouku


