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Urbanistická a výtvarná koncepce
Architektura mostu je lapidární, využívající minimalistického sochařského tvarosloví. Je
zvolena konstrukce s dvěma podpěrami v korytě řeky, která nejde do výšky, nebrání chodcům
a cyklistům v pohledech na město, vodu a okolní zelené kopce. Most reaguje pokorně na
panorama Prahy a na napojení na dvorecký i zlíchovký břeh. Horní plocha mostu je v jedné
úrovni jako široká platforma. Most je navržen z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu
(UHPC – ultra-high performance concrete) s ušlechtilým povrchem odpovídajícím lesklému
bílému mramoru. Nosná konstrukce je složena z prefabrikovaných segmentů, které jsou
sepnuty pomocí předpínacích kabelů. Stožáry veřejného osvětlení jsou integrovány se stožáry
trakce tramvajové trati.
Na obou březích jsou zřízeny tříramenné křižovatky a jsou plně respektována dispoziční a
výšková řešení dle zadání. Stávající autobusová zastávka Lihovar není navrženým řešením
dotčena. Součástí navrženého řešení je návrh nové sdružené tramvajové a autobusové
zastávky Dvorecký most.
Popis konstrukce
Most je řešen jako čtyřpolový spojitý nosník komorového průřezu o shodných rozpětích délky
83,0 metrů. Konstrukce je na spodní stavbu uložena pomocí ocelových ložisek. V příčném
řezu je komorový průřez celkové šířky 16,2 m a výšky 3,0 m tvořen čtyřmi průleznými
komorami. Konstrukce mostu bude v podélném směru řešena jako segmentová, spojená
podélným předpětím předpínacími lany typu monostrand s trojitou ochranou proti poškození
vlivem koroze. Spodní stavba mostu je založena hlubině. Základy opěr a pilířů jsou osazeny
na velkoprůměrové vrtané železobetonové piloty. Na obou stranách příčného řezu konstrukce
bude osazeno zábradlí se svislou výplní. Horní povrch konstrukce je spádován do plochého
tvaru písmene „W“. Konstrukce tramvajové trati na mostě je z kolejnic na pevné jízdní dráze.
Konstrukce a dispoziční řešení mostu umožňuje osazení dilatačního zařízení kolejí na obou
koncích mostu, a to v místě uložení pohyblivých ložisek.
Systém výstavby
Prefabrikované lamely mostní konstrukce budou stavěny postupně od osy jednotlivých pilířů
směrem ke středu rozpětí pomocí letmé montáže. Po dobu výstavby budou na pilířích osazeny
hydraulické lisy a bude tak zamezeno volnému otáčení konstrukce.
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