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For readers we create issues, 
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The CONsTRuCTION is a specialist magazine designed for 

architects, civil engineers and building companies. Its content is 

conceived so as to meet the requirements of designers of ground 

constructions. The magazine brings information on new works, 

reconstruction, modernization, construction details, structural 

and physical aspects of buildings, and technologies related to the 

constructional process.
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4th cover page 127 000 CZK
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architektura |  K o m e n s K é h o  m o s t  v   J a r o m ě ř i

Komenského most v Jaroměři
MIRKO BAUM

Původní Komenského most z roku 1886 
spojoval historické centrum města s tehdy 
nově organizovaným městským prostorem 
zvaným Na ostrově. Byl spojnicí dvou ur-
banisticky a architektonicky velmi odlišných 
městských částí, tvořenou příhradovou 
ocelovou konstrukcí o dvou rozdílných polích 
s rozdílnou konstrukční výškou. Přestože se 
jednalo o most šikmý, byla jeho konstrukce 

provedena jako přímá, pouze krajní konstrukč-
ní pole vykazovala atypická provedení pro 
šikmé uložení na nábřežních opěrách a na 
právě tak šikmé podpěře mezilehlé. V důsled-
ku různých výšek nábřežních opěr byl most 
veden v mírném spádu. Přestože se jednalo 
o jednoduchou, pragmatickou konstrukci 
s poměrně nízkými architektonickými ambicemi, 
stal se původní Komenského most až do doby 
svého zániku v červnu 2013 nejen frekvento-
vanou městskou komunikací, ale svou subtilní 
konstrukcí přirozeně vrostl do městského 
panoramatu. Obnovení této historicky rostlé 

situace v limitujících podmínkách daných 
investičními náklady bylo výzvou, vyžadující 
nejen technickou vynalézavost, ale i určitou 
architektonickou zdrženlivost a vůli vyvarovat 
se jak přehnaným modernistickým gestům, tak 
i retrospektivně-nostalgickým reminiscencím. 
Vedle poměrně nízkých investičních nákladů to 
byl především požadavek zachování historic-
kých nábřežních opěr, který se stal zásadním 
kritériem omezujícím volbu nosné konstrukce 
na statické soustavy působící v podélném 
směru na opěry jako prostý nosník. Systémy 
s nosným obloukem, které toto kritérium 

Komenského most, západní pohled.
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splňují, autoři s ohledem na městské panora-
ma vyloučili, což omezilo volbu nosné kon-
strukce na systémy trámové. 
Požadavek na kolektor sítí přivedl autory na 
myšlenku proměnit tento většinou druhořa-
dý prvek na centrální prvek nosné trámové 
konstrukce, tím, že ho použili jako centrální 
tlačný článek, stabilizovaný předpjatými táhly. 
Dolní táhlo ve tvaru části kruhu probíhá ve 
svislé rovině a spolu s převýšením centrální 
trubky přenáší svislé síly, zatímco obě táhla 
horní, ve tvaru prostorových křivek s půdorys-
ným tvarem kružnic, kromě přenášení svislých 
účinků zatížení stabilizují systém v příčném 
směru a dávají mu torzní tuhost. K přenášení 
sil tahového systému do centrálního tlačného 
článku slouží kromě dvou diagonálně ztuže-
ných koncových polí osm příčníků ve tvaru 
písmene Y, na nichž leží tři podélníky nesoucí 
pororoštovou mostovku. Důslednou lokalizací 
tlaku do centra konstrukce a tahových složek 
na jeho periferii vznikl vzpínadlový trám, který 
spojuje prostorovou tuhost s nízkou hmot-
ností a tím i s nízkou spotřebou materiálu. 
Nosnou konstrukci tak tvoří prostorově tuhý 
trojhran s důsledným dělením na prvky na-
máhané tlakem a na prvky namáhané tahem 
(ohyb v centrální trubce a ve svislých příční-
cích samozřejmě existuje, není však pro zvole-
ný typ konstrukce signifikantní). Svou koncepcí 
se jedná o systém příbuzný tensegritním 
konstrukcím, a to tím, že využívá jeden z jejích 
principů, tj. předpětí tažných prvků silou, která 

v nich zajišťuje tahové síly ve všech zatěžova-
cích stavech. 
Konstrukce je uložena ve dvou hrncových ložis-
cích (jedno z nich je horizontálně posuvné) na 
koncových bodech centrálního tlačného článku. 
Proti překlopení ji stabilizují rektifikovatelné 
kyvné stojky. Tento způsob založení umožňuje 
zachovat staticky a výrobně výhodnou přímou 
konstrukci bez ohledu na její uložení v šikmých 
nábřežních opěrách. Obě nábřežní opěry 
zůstaly zachovány a byly upraveny pro novou 
situaci kapsami obsahujícími závěrovou zeď 
a úložný železobetonový práh. 
Centrálním tlačným článkem (a zároveň kolek-
torem sítí) je trubka ∅ 762 x 20 mm, opisu-
jící kruhovou úseč s převýšením 1050 mm. 
Koncová pole sestávají ze svařenců s diago-
nálním vyztužením trubkami ∅ 168 x 10 mm, 
přenášejícími tah ze tří táhel do centrálního 
tlačného článku. Tlačný systém doplňují nadále 
tři profily HEA 240, nesoucí pororoštovou 
mostovku. 
Tahový systém sestává ze tří táhel 
(1 x ∅ 102 mm + 2 x ∅ 52 mm), jejichž díly 
jsou na svých koncích opatřeny protiběžnými 
závity a pod odpovídajícím úhlem našroubová-
ny do závitových spojek, kotvených do objímek 
na koncích příčníkových ramen. Tahový systém 
končí v závitových maticích, opřených o sva-
řence obou koncových polí. Předpětí bylo do 
tahového systému vnášeno hydraulicky, a to 
přes napínákové matice umístěné uprostřed 
jednotlivých táhlových polí. 

Povrch mostovky sestává ze 164 svařených po-
roroštových dílů o rozměrech 2250 x 750 mm 
s normovým dělením 33,3 x 11,1 mm.  Nosné 
pásky mají průřez 45 x 3 mm a rozpěrné pásky 
10 x 3 mm. Hrany pásků jsou opatřeny proti-
skluzovým zazubením.  Zábradlí o celkové výšce 
1350 mm sestává ze svislých profilů o průřezu 
60 x 5 mm v osovém odstupu 105 mm. Horní 
okraj je lemován profilem stejného průřezu, dol-
ní okraj, přiléhající na horní přírubu HEA 240, je 
svařen s bočním lemovacím páskem přiléhajícího 
pororoštu. Mostovka je určena pěším, cyklistům 
a vozidlům údržby do hmotnosti 3,5 t. 
Všechny díly nosné i nenosné ocelové kon-
strukce jsou žárově pozinkované ponorem 
s nominální tloušťkou zinkového povlaku 
80 µm. Nosná konstrukce byla smontována 
na břehu na provizorních podporách, kde byla 
předepnuta. Poté byla usazena autojeřábem 
na připravená ložiska nábřežních opěr.   
Veřejné osvětlení sestává z 36 reflektorů 
LED, nasměrovaných zdola na pororoštovou 
mostovku. 

Poznámka na závěr 
Komenského most v Jaroměři vznikl v poměrně malém časovém 
a geografickém odstupu od lávky pro pěší a cyklisty v Hradci 
Králové, o které referoval časopis STAVBA ve svém čísle 1/2013 
na stranách 30 až 34.

Původní Komenského most z roku 1886
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Restaurace a terasa obchodního domu Kotva 
v Praze vychází z temného genia loci budovy. 
Industriálně-tesařský svět pergol, nábytku, 
schodišť a dětských prolézaček navazuje na 
střešní krajinu objektu, který představuje 
kontroverzní, ale výraznou architekturu upro-
střed historické zástavby. Snažili jsme se málo 
měnit, málo dodat, spíše očistit a repasovat 
stávající konstrukce hexagonálních hřibovitých 
stropů a oživit střechu skýtající krásný a ne-
obvyklý pohled na Staré Město. Kombinace 
syrových betonových konstrukcí a tmavého 
dřeva tvoří charisma restaurace, která je 
specializována na výjimečné typy piva. Bar, 
pergoly se zatahovacími plachtami, květinové 
zábradlí a hmatatelná blízkost věží kostela 
sv. Jakuba... 

autorská zpráva autor‘s report
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A restaurant on the terrace of the Kotva 
Department Store in Prague is based on the 
dark genius loci of the building. The industrial 
and carpenter world of pergolas, furniture, 
stairs and monkey bars for kids follows the roof 
landscape of the object that represents the 
controversial but significant architecture amid 
the historic development. We aimed to change 
little, to add little, more to clean and repair the 
existing structure of the hexagonal, mushroom 
shaped ceilings and revitalize the roof offering 
a beautiful and unusual view of the Old Town. 
The combination of raw concrete structures 
and darkish wood creates the charisma of the 
restaurant, which specializes in unique types 
of beer. The bar, the pergolas with retractable 
canvases, the flower railings, and the almost 
tangible proximity of the St. Jacob’s towers...
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TEChNICAL REQuIREmENTs FOR ADvERTIsINg 

mATERIAL TEmPLATEs

— high quality photographs in electronic form as tif, jpg, eps files, CmyK colour mode, resolution 300 dpi
— templates for scanning: photos, photographic slides

DATA INTAKE

e-mail (text), CD, DvD, usB drive, FTP server

ELECTRONIC DATA FORmAT

1. PDF ACCORDINg TO PDF/x-1A OR PDF vERsION 1.3. sTANDARD (COmPATIBILITy WITh ACROBAT 4.0)
The document must be created by converting the postscript file by Adobe Distiller, printing to PDF, exporting (e.g. from Adobe InDesign, 
Illustrator), but only under conditions set in PDF/x-1a standard or version 1.3 standard. It must also (if the advertisement is for the trim 
size) contain at least 5 mm bleed, crop marks of at least 4 mm from the trim size. PDF file must not contain objects in RgB colour space 
and spot colours, embedded ICC profiles, OPI information.
2. BITmAP FILEs TIFF, JPEg, PsD, EPs
Data must be in CmyK colour space and, in case of TIFF and PsD must be combined in a single layer, if the advertisement is for 
the trim size, it must contain at least 5 mm bleed, it may contain crop marks of at least 4 mm from the trim size. Recommended 
resolution is 300 dpi (200 dpi minimum) at 100% size.
3. vECTOR EPs FILEs AND INDEsIgN FILEs
Data must be in CmyK colour space, text must be converted into curves, or fonts used must be provided (if permitted by the licen-
se agreement).
If the advertisement is for the trim size, bleed must be set at minimum of 5 mm and crop marks at minimum of 4 mm from the trim 
size. The data must not contain objects in the RgB colour space and spot colours, links to external files (if not supplied with the 
document).
4. OThER FORmATs By AgREEmENT

For checking the colour scheme it is appropriate to supply a colour design, which has been created according to the 
IsO 12647-2:2013 (FOgRA51) standard. In the event that IsO 12647-2:2013 is not adhered to, we shall be not liable for the required 
colour scheme and for errors that arise during the processing of the advertisement. 
For the colour transfer of used bitmap files from various colour spaces to a CmyK colour space, we recommend using profiles of 
the  following standard: IsO 12647-2:2013 (PsO Coated v3 FOgRA51). This standard is used in creating the content of the periodi-
cal, for creating a certified proof copy and for printing. We shall not be liable for the required colour scheme in the event that other 
ICC profiles or other methods for transferring into CmyK are used. 

Adobe Creative suite 4 Professional Acrobat 5 and 6 are used for processing. 

It is possible to supply data on the following media: CD, DvD, on portable usB and FireWire (IEEE 1394) disks, via electronic mail, 
via an FTP server (access on request), via www.uschovna.cz. Other transfer possibilities can be arranged by agreement. 

DTP-studio,  Business media CZ, phone: +420 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz

WWW.ImATERIALy.CZ
specialist building portal. 
The users of this portal are 
project designers, construc-
tion company technicians 
and companies that 
produce building materials, 
contracting companies, 
construction entrepreneurs, 
architects and students of 
specialised schools. Regis-
tered users are notified daily 
about new articles on the 
portal through the newsle-
tter.

WWW.sTAvBAWEB.CZ
The portal serves the specia-
lised architectural public. Its 
users are architects, project 
designers, students, buil-
ding offices and historical 
preservation authorities and 
others interested in archi-
tecture. Apart from reporting 
current events in architectu-
re and building, it publishes 
detailed information about 
construction projects, 
references for building and 
contracting companies and 
information about products 
for construction. Registered 
users are notified daily about 
new articles on stavbaweb 
through the newsletter.

For readers we create issues, 
for your business we create opportunities
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BusINEss DEPT.
Business media CZ, s. r. o.
Nádražní 32, Czech Republic, 150 00 Prague 5
e-mail: info@bmczech.cz

Jiří Ladman
phone: +420 225 351 340
mobile: +420 602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmczech.cz
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ByDLENÍ 
» A magazine on housing and 
garden » Practical information 
on furnishing houses and flats » 
Original reports – visits to Czech 
and foreign interiors » News 
and trends – furniture, interior 
accessories and home appliances 
» Popular flat transformations » 
garden and construction » Advice 
and recommendations by experts 
– legal and financial consultancy 
» Tips how to save money when 
buying a property, furnishing or 
reconstructing a flat or a house, 
and running a household

svěT KOuPELEN
Published alternately as a 
quarterly journal of the modern 
apartment magazine. It can be 
seen as a special issue, which 
is deeply devoted to its subject, 
monitors news on the market 
and the possibility of moderni-
zation of bathrooms. In every 
article there are prices of pro-
ducts and business contacts.

svěT KuChyNÍ
Published alternately as a 
quarterly journal of the modern 
apartment magazine. It can be 
seen as a special issue, which 
is deeply devoted to its subject, 
monitors news on the market 
and the possibility of moder-
nization of kitchens. In every 
article there are prices of pro-
ducts and business contacts.

mATERIáLy  
PRO sTAvBu
magazine intended for engi-
neers, technicians, construc-
tion companies, architects, 
civil engineers and all those 
interested in innovations in the 
field of construction. It provides 
information on building materi-
als and products and their uses. 
It points out faults caused by 
improper choice of technology 
or by incorrect process.

mODERNÍ ByT
A prestigious magazine dynami-
cally changing in harmony with 
the current trends, thus slowly 
but surely cultivating the read-
ers´ taste. The magazine under-
stands housing and interior 
design in a wider context as part 
of lifestyle, uncovering intimacy 
of the home and taste of the 
famous figures and publishing 
expert opinions.

RODINNý Dům
The magazine that managed to 
build an eye-catching position in 
the market. It provides practical 
advice, tips and guidance to 
its readers – not just owners of 
family houses – on how to build, 
repair or improve home best. In 
the same way it also deals with 
landscaping around the house, 
useful and decorative garden.

můJ Dům
Traditional magazine about liv-
ing in family houses each month 
acquaints those interested in 
living in a house with individual 
and type new buildings and 
renovations. The magazine does 
not avoid progressive construc-
tion technologies and modern 
interior realizations. my house 
is the organizer of the prestig-
ious inquiry house of the year. 
A catalogue of family homes is 
published once a year as a part 
of the můj dům magazine.

sTAvITEL
The stavitel (Builder) magazi-
ne guides the reader through 
the entire construction – from 
preparation through to final 
use, provides information about 
building materials, innovation and 
technologies, building equipment 
and construction software. It 
focuses on architecture in terms 
of used materials and technolo-
gies. Another integral part is the 
legal advice column and regular 
publication of public contracts.

79,90 Kč/4,12 €
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Příloha: Podlahy 
Plus dveře a kliky

Kuchyně pro radost

Pavel Staněk: komu 
předal klíče a proč

nahlédli jsme Pod Pokličku
u zdeňka Pohlreicha
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KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ELEMENTŮ
OČISTY5

TIPY PRO 
ZDRAVÉ ZUBY3

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ
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PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €  

POUZE

49 Kč
CO UMÍ 
BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? Posviťte si 

na koupelnu
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ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

VITAMINY 
U LEDU

KUCHYNĚ S DUŠÍ VENKOVA

Pracovní 
deska 
6x jinak

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?

3 TVÁŘE DŘEZU

Nože, které 
mají říz

PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €      

POUZE

49 Kč

w w w . m o d e r n i b y t . c z

000_TIT_KU03.indd   3 07.08.15   9:38

TIPY A TRIKY:
PŘÍRODNÍ STYL

ZÁŘÍ 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

NÁPADŮ 
DO JÍDELNY13

ZAOSTŘENO  
NA TOPNÉ 

ŽEBŘÍKY

ZAŘIZOVÁNÍ BYTU MÁ BÝT 
ZÁBAVA, NIKOLIV DOSTIH

HOTOVO!

132 STRANVĚTŠÍ PORCE INSPIRACE!

NA POZVÁNÍ U NAŠICH 
ČTENÁŘŮ NA CHALUPĚ

PRACOVIŠTĚ PRO DÍTĚ 
ŠKOLOU POVINNÉ 

NEROSTOU? PĚSTUJTE 
JE TŘEBA VE SKLEPĚ!
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Téma Pro energeticky 
úsporné domy
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Střešní okna  
na českém trhu

Zavěšená prosklená nástavba 
na vysoké peci ve Vítkovicích

Chyby otvorových výplní 
v dřevostavbách
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říjen 2015

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €
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 a vše
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TémA: ř Adové domy
předs tav uj em e t y o pr av du m i mo ř á d n é!
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NA NÁVŠTĚVĚ
Inspiraci pro pohodové 
bydlení našla Švýcarka 
v Česku. Teď se můžete 
inspirovat vy u ní!

Extrémní sucha nám připomněla, jak je voda životně 
důležitá. Prozradíme vám, odkud se podzemní voda 
bere a kudy k nám proudí. S tím souvisí i možnosti 
jejího čerpání a budování té správné studny

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA: 
Vše o ukládání brambor, jablek 
a další úrody  Jak na výměnu 
vany  Obklady v koupelně 
Střešní krytina  Zemní vrtáky

29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

Voda z vlastní studně
TÉMA

9/2015

80 STRAN 

praktických 

rad a tipů pro 

váš domov
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příprava staveb – technologie – materiály – tzb – vady a poruchy – zajímavá stavba – stroje – ekonomika

tÉMA:  
stAvby  
pro budoucí 
generAce

přílohA:
novinky  
nA stAvebníM 
trhu

zelené fasády

marina čeká  
na lodě

přistání 
povoleno

inspirováno  
le corbusierem

vila textiláka

stavba roku

09/2015
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