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IDEA 2.

POHLED M1:150

Hlavní ideou našeho návrhu nové lávky je zdůraznit sblížení města s přírodou. Inspirovali
jsme se specifickým charakterem města Příbora a jeho okolní krajiny. Vytvořili jsme
lávkuvycházejícíz parku a končící ve městě. Návštěvník prochází nejdříveokolo stromu symbol přírody - a následně skrze bránu– nejstarší symbol vstupu do města.
Oba archetypální sochařské objekty svým tvaroslovím odpovídají malebnosti historického
města a vhodně doplňují panorama Příboru položeného na kopci za mostem. Tradiční
element brány zároveň zdůrazňuje tzv. Lašskou bránu Beskyd, jíž je město Příbor spjato.

IDEA 3.

SITUACE M1:250

1.1

LÁVKA PŘES ŘEKU LUBINU V PŘÍBOŘE

V soutěžním zadání a doplňujících textech je zdůrazněna, pro most relativně
široká škála využití lávky. Za prvé je jasně naplněna funkce propojení
(pěší, cyklistické) obou břehů řeky Lubiny a za druhésoučasně poskytuje
návštěvníkům a obyvatelům sledovat a účastnit se aktivit spojených s okolím.
Ať už mluvíme o pozorování a pouštění lodiček, nebo rybaření. Aby byl provoz
plynulý, jsou části mostu pro pěší a cyklisty rozděleny různým rytmem spár
podlahy. V rámci pěší zóny jsme také umístili i dvojici laviček sloužící k posedu či
odpočinku. V kratších zimních dnech nebo nočních hodinách je lávka dostatečně
osvícena soustavou LED diodových pásků, které z konstrukce zábradlí osvětlují
podlahu mostu a zároveň zvenčí kopírují tvar mostu včetně soch. Romantická
figura lávky tak doplní panorama nočního Příboru i za tmy.

Mostní konstrukce je jednodušše tvarovaná, bez přebytečného zdobení a zaměřena na
tradiční architekturu, kde celkový výraz stavby zdůrazňuje precizní a jemné zpracování
detailů jednotlivých částí mostu. Elegance jednoduché konstrukce, je založena na správných
poměrech velikostí a tvarů, proporcí jednotlivých částí a honosném až romantickém
celkovém dojmu.Použití základní palety materiálů dovoluje jednotlivým částem návrhu vyniknout v detailu a promyšlenosti zpracování.Jednoduchá kompozice barvy, materiálu a tvaru
doplňuje přírodní kulisu parku na jedné straně a pozadí sedlových střech města na straně
druhé. Ze statického hlediska je tvar navržené konstrukce naprosto přirozeně jednoduchý,
tedy ekonomický.V neposlední řadě musíme také vypíchnout, že zvolené konstrukce jsou
téměř bezúdržbové.

