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Panoramatický výtah
na Pastýřskou stěnu
v Děčíně

Záměr postavit nový výtah na Pastýřskou stěnu vznikl ze spolupráce soukromého investora a MÚ Děčín. Výtah bude nejsnazší přístupovou cestou
z Labského nábřeží na romantický zámeček postavený v roce 1905 někdejším
městem Podmokly a do místního ZOO. Vrchol Pastýřské stěny také poskytuje
jedinečnou vyhlídku na Město Děčín v údolí Labe. Úloha není velká rozsahem,
ale zajímavá z pohledu technického a náročná začleněním do nádherné přírodní scenérie děčínských labských pískovcových stěn.

Tomáš Kulík, Petr Doležal
O návrhu
Původní tzv. rychlovýtah byl vybudován v letech 1979 - 1980, jako spojovací
a nástupní komunikace z Labského nábřeží na skalní terasu Pastýřské stěny.
Byla volena konstrukční kombinovaná varianta, kde část přístupové komunikace byla vedena 55 m dlouhým tunelem raženým ve spádu do paty skalní
stěny a z podzemního nástupiště byl v šachtě kolmo vedený prakticky typový
výtah, který překonával výšku cca 58 m. Tento výtah sloužil do 90tých let, kdy
byl jeho provoz ukončen.

Celkové schema
výtahu
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Spodní stanice výtahu - zákres

V˘sledná navrhovaná varianta, která je nyní ve stadiu
projednávání územního rozhodnutí vznikla po provedení
komplexních geodetick˘ch a geologick˘ch prÛzkumÛ
a za pﬁísného dohledu CHKO Labské pískovce. Stûna byla
geodeticky naskenovaná, aby bylo moÏno provést variantní svislé ﬁezy terénem pro zvolenou trasu v˘tahu.
Trasa byla vybrána ve spolupráci s expertey na stabilitu
skalní stûny, která je prÛbûÏnû monitorována. Ve
v˘sledné variantû je panoramatick˘ v˘tah volnû veden po
‰ikmém nosníku pod úhlem 70° , kter˘ odpovídá sklonu
skalní stûny. Nástupní stanice je na úrovni stávajícího
vstupního objektu pÛvodního pﬁístupového schodi‰tû na
kótû 131 m.n.m. V horní poloze vrcholové stanice je pﬁístupová distanãní lávka, která pﬁekonává horizontální
vzdálenost cca 10 m - rozdíl mezi nástupním místem
a horní v˘stupní plo‰inou na kótû 207.m.n.m. Vlastní
tûleso ‰ikmé nosné konstrukce je subtilní prÛhledná ocelová konstrukce, která plnû vyuÏívá souãasn˘ch moÏností
pﬁedpínání ocelov˘ch konstrukcí. Vlastní ocelová konstrukce v˘tahového tûlesa sestává ze dvou nosníkÛ, které

jsou tvoﬁeny plochou lávkou o ‰íﬁce 2 m vloÏenou do
pﬁedpjatého trojbokého vzpínadla podporovaného rámy
ve tvaru Y. Konstrukce je navrÏena z ocelov˘ch trubek
a táhel vzpínadla o prÛmûru 30, resp. 24 mm. Vlastní
ploch˘ nosník je vyztuÏen pﬁedpjat˘mi kﬁíÏov˘mi diagonálami o prÛmûru 12mm. Pﬁedpûtí táhel, která jsou
vedena v rozích podpor ve tvaru Y zaji‰Èuje, Ïe jsou
v tahu ve v‰ech zatûÏovacích kombinacích. V místû styku
obou nosníkÛ je konstrukce podepﬁena na kyvném
sloupu kotveném do podloÏek stávajících skalních kotev.
Na vrcholové stanici je konstrukce kluznû uloÏena na
konzolové pﬁístupové lávce. Ve spodní partii konstrukce
proniká do objektu spodní stanice. Horní pﬁístupová
lávka bude kotvena v poÏadované vzdálenosti od kraje
skalního masivu do stabilizované skalní oblasti. Z tohoto
dÛvodu je statick˘ systém lávky ve tvaru vahadla. Pﬁední
pﬁeãnívající konzola je vyváÏena táhly kotven˘mi do
skalní stûny. V zadní ãásti lávky bude konstrukce pro
umístûní pohonu v˘tahu. Pochozí plocha lávky bude na
bázi dﬁeva. V˘tahová pojezdová vodítka v pﬁíhradovém

nosníku jsou nezakrytû vedena nad nároÏníky plochého
nosníku, kabina je celoprosklenná s panoramatick˘m
v˘hledem se dvûma hlavními zastávkami v nástupní dolní
a horní v˘stupní stanici. Pﬁístupová plo‰ina v úrovni horní
stanice slouÏí zároveÀ jako vyhlídkov˘ prostor v dobû,
kdy není v˘tah ve stanici. Pohon v˘tahu zaji‰Èuje pﬁevodov˘ v˘tahov˘ stroj s tﬁecím kotouãem, kter˘ je umístûn
pod pﬁístupovou lávkou k horní stanici. V jejím ãele je
portál ‰achetních dveﬁí. Kolmo na portál navazují
zábrany z bezpeãnostního skla, které zabraÀují osobám
kontaktu s pohybliv˘mi ãástmi v˘tahu pﬁi jeho pﬁíjezdu
a odjezdu. V prostoru dolní stanice v˘tahu je odlehãovací
závaÏí, jehoÏ zavû‰ení je voleno s lanov˘m pﬁevodem 1:8.
Tím se dosáhne zkrácení jeho dráhy, coÏ je vhodné jak
z pohledu architektonického, tak statického. PÛdorysn˘
rozmûr kabiny, jakoÏ i ‰íﬁka dveﬁí a provedení nástupi‰È je
voleno tak, aby bylo moÏno v˘tahem pﬁepravovat rovnûÏ
osoby se sníÏenou moÏností pohybu
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Spodní část výtahu - zákres

O architektonickém ztvárnûní
Objekt zázemí vstupní stanice je koncipován jako jednoduché válcové tûleso, technick˘ pﬁedmût se snahou
o maximální splynutí s pozadím skalní stûny, v podstatû
jakési pokraãování, skalního masivu, kámen erodovan˘
ze stûny. Objekt je navrÏen jako fundament konstrukce
nosníku v˘tahu ve tvaru jednoduchého válce teãnû
rozﬁíznutého vloÏen˘m tûlesem konstrukce v˘tahu.
Zázemí obsahuje WC pro muÏe a Ïeny, pokladnu, kanceláﬁ a úklidovou komoru, vlastní vstupní prostory
a dojezdov˘ prostor v˘tahu. Kabina v˘tahu sjíÏdí na úroveÀ nástupu na vodítkách kotven˘ch do stûn vstupního
objektu. Základní konstrukãní materiál objektu bude
monolitick˘ Ïelezobeton, pﬁíãky budou vyzdívané z betonov˘ch blokÛ a dokonãeny nátûrem. Stﬁecha bude z dﬁevûn˘ch sbíjen˘ch nosníkÛ, zateplená s urãenou plochou
prosklenou. Plná ãást stﬁechy, vãetnû ukonãovacích
prvkÛ, svodÛ a okapÛ, bude provedena z rhezinc plechu
uloÏeném na dﬁevûném bednûní. Fasáda nového objektu
bude v souladu s kamenn˘m pozadím skalní stûny vytvoﬁena obkladem z gabionov˘ch blokÛ z místního kameniva. Válec má v limitované plo‰e stropní svûtlík, kter˘
umoÏÀuje prÛhled na vysutou sklaní stûnu a na kyvadlov˘ pohyb kabiny a soustavy závaÏí.
Ing. Vladimír Janata, CSc.

Horní stanice výtahu - schema

Spodní stanice výtahu - schema
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Zákres výtahu - celkový boční pohled
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