
Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

 


 
 

 
     IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439  jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.: +420 - 244  462  219 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300  Ing. Milan Kalný tel.: +420 - 244  462  231 
 MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600  Ing. Vladislav Vodička tel.: +420 - 244  462  277 
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn 
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

sekretariát: tel.: +420 - 244 462 219 e-mail: pontex@pontex.cz 
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991    

Městský úřad Nymburk 

PhDr. Pavel Fojtík 

starosta 

 

Náměstí Přemyslovců 163 

288 28 Nymburk 

 

Č.j.:  PX 5394/2017/man 

Datum:  Praha, 11. 12. 2017 

Vyřizuje: Ing. Václav Hvízdal, tel.: 244 462 219, 606 646 680, e-mail: pontex@pontex.cz 

 

Věc:  Doporučení 

Akce:  Lávka přes Labe v Nymburce 
 

 

Vážený pane starosto, 

na základě jednání, které se uskutečnilo dne 7. 12. 2017 na MÚ Nymburk, Vám sděluji stanovisko společnosti 

Pontex, spol. s r.o. k výše uvedené lávce. V tomto stanovisku jsou též zohledněny informace, které jsme získali 

od zástupce Policie ČR dne 11. 12. 2017. 

 

1. Dle mimořádné prohlídky, která se provedla v 6/2017 je lávka ve špatném stavu. 

2. Při diagnostickém průzkumu, který byl vypracován jako podklad pro projekt opravy výše uvedené 

lávky v 6/2017, bylo obnaženo celkem 14 předpínacích lan - 4 z nich byl nezainjektovaná, žádné z lan 

nebylo oslabeno korozí (koroze byla pouze povrchová bez viditelného poškození jednotlivých drátů). 

3. Zástupce Policie ČR, která vyšetřuje příčiny havárie Trojské lávky, nám sdělil, že přestože ještě nejsou 

detailně známy příčiny havárie Trojské lávky, bylo při prvotním zjištění konstatováno, že se 

pravděpodobně jedná o systémovou konstrukční chybu, při které dochází ke korozi předpínacích lan 

v místě příčných spár mezi segmenty nosné konstrukce. 

4. Tato informace bude přeposlána vedením Policie ČR na příslušná ministerstva s doporučením omezit 

provoz na lávkách, které byly v minulosti navrženy stejným způsobem. 

 

Na základě výše uvedeného Vám doporučujeme ukončit provoz lávky, dokud nebude prokázána její 

bezpečnost. Přestože na lávce přes Labe v Nymburce nebyly shledány závady, které by indikovaly problémy 

jako na Trojské lávce, a její stav není havarijní, existuje riziko skrytých poruch, které ohrožují spolehlivost 

konstrukce.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Václav Hvízdal 

jednatel společnosti 
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