
5 6 b e t o n  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 4 / 2 0 1 8

m a t e r i Á ly  a   t e c H n o l o G i e  ❚  m a t e r i a l s  a n d  t e c H n o l o G y

radek syka

Před nedávnem byl v  Kataru zahájen projekt 

vybudování zbrusu nového města lusail. v něm 

budou nejen nové budovy a  ulice, ale také 

vodní cesty, které obkrouží tři uměle vytvořené 

ostrovy. Přístup na ně zajistí dvojice mostů, 

resp. lávek pro pěší, o  souhrnné délce téměř 

400  m. ❚ a  project of building a  brand new 

city of lusail has been recently launched in 

Qatar. there will be not only new buildings and 

streets, but also river ways, which will surround 

three artificial islands. access to these islands will 

be enabled by a pair of bridges or footbridges, 

resp., of a total length of almost 400 m. 

Dvě lávky pro pěší v nově budovaném 
katarském městě Lusail nejen pro-
pojují ostrovy, ale zároveň jsou sou-

částí maríny, ve které najde kotviště 
až 350   lodí. Díky vyhlídkovým tera-
sám se jistě stanou i  oblíbenou pro-
menádou a  v  noci dokonce vizuál ní 
dominantou – jsou bohatě osvětlené 
pomocí LED svítidel. O  tom, že jsou 
lávky jedinečné, ale nebude pochy-
by ani za dne: postavené jsou totiž 
z  pohledového betonu té nejvyšší 
kvality, jak je ostatně v ropném regio-
nu už zvykem. 

elipsy z poHledovÉHo betonu
Design lávek může připomínat náhr-
delník, což umocňují propletené elipsy 
jednotlivých částí, které jsou zavěšeny 
pomocí ocelových lan na štíhlé slou-
py. Vzhledem k  tvaru i  požadavkům 
investora na vzhled a kvalitu povrchu 

betonu byla nutná precizní příprava 
stavby včetně plánování bednicí tech-
niky, zejména výběr bednicích desek. 
V některých případech je design lávek 
– zejména v oblasti křížení elips – na-
tolik komplikovaný, že muselo být na 
stavbu dodáno zvláštní bednění vyrá-
běné na míru projektu. Ale právě tyto 
požadavky dodávají dílu po úspěšném 
zhotovení až sochařskou jedinečnost.

Obě lávky, každá o délce 90 m me-
zi nábřežími a  celkové délce 200  m 
včetně ramp, byly betonovány na-
jednou, což představovalo maximál-
ní nasazení bednicí techniky. Kom-
plikované a nerovné podloží a měnící 
se výška mostovky navíc vyžadova-
ly vyřešit vynesení bednicích systé-
mů pro každý betonářský takt tzv. za 
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pochodu. To bylo realizováno pou-
žitím nosných věží Staxo 40, které 
umožňují flexibilní nastavení výšky po-
mocí nožiček se šroubovým zdvihem 
a nastavitelných U-hlav až o 0,75 m. 

Vlastní bednění bylo tvořeno nos-
níkovým stavebnicovým systémem 
velkoplošného bednění Top  50, kte-
ré splňovalo všechny architektonic-
ké požadavky zadané zákazníkem. 
Jednalo se zejména o  tvar odlitku 
a  povrchovou strukturu mostovky, 
pro kterou byl definován nejen kon-
krétní otisk, ale také naprosto přes-
ný spárořez. Všechny celky bednění 
byly proto předmontovány a  „nasu-
cho“ odzkoušeny, neboť jedině tako-
vý přístup zajistil dokonalý otisk spoje 
a eliminoval nutnost přepracovávání. 
Spoje křivek mostu, tedy křížení mo-
stovek, mají navíc specifický design, 
pro který bylo nutno připravit bedni-
cí formy přímo na míru. Ty byly vyro-
beny z dřevěných bednicích nosníků, 
překližkových ramenátů a  ohebných 
překližkových desek vytvarovaných 
do potřebných křivek. Jejich až zrca-
dlově hladký povrch byl, stejně jako 
povrch všech bednicích desek v rám-
ci stavby, opatřen fenolitickým filmem 
o gramáži 600 g/m2. 

FinÁlní  Úpravy
Po dokončení byly mosty vybave-
ny ocelovými designovými sloup-
ky zábradlí (ty nahradily při stavbě 

používané univerzální sloupky zá-
bradlí „S”), mezi které byly osazeny 
skleněné tabule. Mostovky pokryla 
mozaiková dlažba a vstupy byly osa-
zeny prefabrikovanými schodišti s ob-
ložením z  ušlechtilého kamene. Me-
zi jednotlivé elipsy mostů jsou navíc 
zakomponovány ocelové konstrukce 
s prosklenou podlahou a pergolovou 
střechou, které slouží jako vyhlídko-
vé terasy. Celkově bylo na tyto kon-
strukce použito více než 200  t oceli 
a 2 000 m2 skleněných tabulí. 

zÁvĚr
Obě lávky jsou jen jedním projektem 
z  dlouhé řady stavebních celků no-
vého města. Mostů v něm bude více, 
stejně jako tunelů, bytových i  admi-
nistrativních budov, komerčních pro-
stor, volnočasových ploch i vzděláva-
cích institucí. Už teď je více než jisté, 
že řada z těchto staveb bude z beto-
nu a že pohledový beton bude v rám-
ci města hrát výrazný prim. 

Radek Syka

Česká Doka bednicí technika, 

spol. s r. o.

radek.syka@doka.com
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Fotografie: 1, 2 – www.lusail.com,  

3 až 5 – archiv společnosti Doka,  

6a, 6b, 7 – archiv Safdie Rabines Architects

Obr. 1 Vizualizace nově budovaného města 
Lusail v Kataru ❚  Fig. 1 Visualization of the 
newly constructed city of Lusail, Qatar 

Obr. 2 Vizualizace lávky pro pěší  
❚ Fig. 2 Visualization of the footbridge

Obr. 3 Měnící se podloží a zároveň i výška 
mostovky si vyžádaly flexibilní systémy bednění 
❚  Fig. 3 Changing subsoil and at the same 
time the height of the bridge slab required 
flexible formwork systems

Obr. 4 Bednění pro křížení mostovek bylo 
vyrobeno na míru v dílnách a vysoce kvalitní 
překližková deska s hladkým povrchem zajistila 
perfektní pohledový otisk ❚   

Fig. 4 Formwork for the slabs intersection was 
tailor-made in workshops, and the high-quality 
plywood slab with smooth surface guaranteed 
perfect architectural concrete imprint  

Obr. 5 Hrubá stavba čekající na dokončovací 
práce, zejm. mozaikovou dlažbu mostovky 
a osazení vyhlídkových plošin ❚ 
Fig. 5 Carcass expecting the finishing works, 
esp. the mosaic pavement of the bridge slab 
and fitting the viewing platforms 

Obr. 6 a) Pohled z maríny, v pozadí mosty 
pro silniční dopravu, b) podhled mostu 
❚  Fig. 6 a) View from the marina, the road 
bridges in the background, b) the bridge soffit

Obr. 7 Lávka svým vzhledem připomíná 
náhrdelník tvořený spletenými elipsami ❚ 
Fig. 7 The look of the footbridge resembles 
a necklace made of intertwined ellipses
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