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STRUČNÝ POPIS, ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A KVANTIFIKACE 
MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ LÁVKY  


 


1. Nosná ocelová konstrukce lávky 
Nosná konstrukce bude vyrobena ve třídě povedení  EXC3 podle ČSN EN 1090-2 
Nosné svary budou zhotoveny ve stupni jakosti B dle ČSN EN ISO 5817. 
Konstrukční systém táhel sestává z tyčí s válcovaným závitem M100, resp. M64, 
napínákových matic, konických krytek, koncovek a čepů. Mat., fy=min 520MPa. Měření sil 
tenzometrické. 
Skladba nátěrového systému ocelových konstrukcí bude navržena v souladu s ČSN EN ISO 
12944-5. Pro veškeré konstrukce včetně táhel a lan je uvažována korozní expozice C3 
životnost vysoká (H) - více než 15 let. Spojovací materiál bude dodán žárově pozinkovaný.  
Táhla zinkovaná s doplněním o nátěrový systém tak, aby celková skladba odpovídala 
korozní expozici C3 
Nosné konstrukce obou lávek budou provedeny v šedo-bílé barvě. 


1.1. Lávka levá 
Hmotnost ocelové konstrukce…………………..230t 
Hmotnost konstrukčních táhel…………………….55t 
 
Druh Celková Konické  Průchozí Tenzometry
závitu délka Koncovky Čepy  Závity Napínáky krytky Matice spojka  


M100 640 8 8 256 124 136 120 0 64
M64 583 128 128 320 64 280 0 32 64  


Tab. 1.1. Specifikace konstrukčního systému táhel 
 
Celková hmotnost konstrukcí……………………..285t 
Celková nátěrová plocha konstrukcí…………2500m2 
 


1.2. Lávka pravá a rampa 
Celková hmotnost konstrukcí……………………..140t 
Celková nátěrová plocha konstrukcí…………1800m2 
 
 


2. Ložiska, mostní závěry  
Pro lávku levou se uvažuje se čtyřmi mostními ložisky (2 pevná a 2 posuvná) a s třemi 
zarážkami proti posuvu v ose kolmé k niveletě. Dále se uvažuje s dvěma mostními závěry 
(pevný a posuvný). 
Pro lávku pravou se uvažuje s šesti pevnými ocelovými ložisky, deseti posuvnými 
elastomerovými ložisky a s 8 zarážkami proti posuvu v ose kolmé k niveletě. Dále se uvažuje 
s 5 mostními závěry.  
 


3. Pohlcovače kmitů 
Lávky mají frekvence v oblasti citlivé na buzení vibrací chodci. Případné pohlcovače kmitů 
budou navrženy v návaznosti na dynamické posouzení. 
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4. Mostovka  


4.1. Mostovka lávka levá 
Mostovka levé lávky je tvořena kompozitními rošty s nosností minimálně 500 kg/m2 při 
rozpětí 1,9m. Rošty jsou z tažených profilů 50,8 x 25,4 x 12,7mm. Tažené profily jsou 
nosné v příčném směru situované v roštu s mezerami 12,5mm. Celková plocha mostovky 
z kompozitních roštů je 860 m2. Kompozitní rošty budou provedeny ve středně šedé barvě. 
 


4.2. Mostovka lávka pravá a rampa 
Mostovka pravé lávky a rampy je tvořena podélnými trámy, na které jsou uloženy příčně 
mostiny – impregnovaný dub. Celková plocha mostovky 890 m2. 
 


5. Hydraulika a vedení 
Pro zajištění zdvihu lávek při povodni je ve 3 bodech umístěno celkem šest hydraulických 
přímočarých hydromotorů (plunžrů) které jsou zapuštěné v otvorech v opěrách, resp. pilíři. 
Napájecí výtlačné potrubí napájené tlakovým olejem mobilním hydrogenerátorem bude 
svedeno z obou konců levé lávky do jednoho místa. Při zdvihu budou lávky zajištěny 
mobilním bočním vedením připevněným k opěrám (pilíři).  
 


6. Zábradlí 
Konstrukce zábradlí bude vyrobena ve třídě povedení EXC2 podle ČSN EN 1090-2. 
Nosné svary budou zhotoveny ve stupni jakosti C dle ČSN EN ISO 5817.  


6.1. Lávka levá 
Zábradlí je tvořeno subtilní svařovanou ocelovou konstrukcí stojky kotvené k mostovce, 
stabilizačního profilu horního konce stojky a kruhového madla. Tyto prvky tvoří rám pro 
zábradelní výplň nerezovou sítí. Celková výměra 890 m2. 


6.2. Lávka pravá a rampa 
Zábradlí tvoří stěny nosníků, vnější i vnitřní strana je opatřena v celé délce výplní, která je 
tvořena po celé výšce prvku průběžnou vertikální ocelovou pásovinou. Tento rastr má 
proměnlivý účinek dle úhlu pohledu pozorovatele. Celková výměra 450 m2. 


7. Osvětlení 
Návrh předpokládá provozní osvětlení pro pohyb pěších a cyklistů po tělese lávek, řešení 
bude odpovídat nárokům dle ČSN. 


7.1. Lávka levá 
Základním provozním osvětlením jsou integrované liniové LED zdroje do spodní hrany 
zábradelního madla po obou stranách lávky, celkové délka 345 m. Doplněno scénickým 
osvětlením směrovatelných LED reflektorů, které vykreslují základní geometrii horního 
oblouku lávky a jeho radiál, celkový počet svítidel 90 ks. 


7.2. Lávka pravá a rampa 
Provozním osvětlením jsou integrované liniové LED zdroje po obou stranách lávky, v případě 
nižších nosníků do spodní hrany zábradelního madla, u vyššího nosníku je osvětlení 
umístěno pod dolní hranu horního nosného prvku. Celkové délka 340 m. Vyšší nosník je dále 
opatřen LED reflektory s proměnnou optikou, celkový počet svítidel 85 ks. 
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8. Spodní stavba a založení 
Spodní stavbu budou tvořit železobetonové pilíře a opěry. Založení bude hlubinné na 
vrtaných železobetonových pilotách. 
 
Založení lávka levá
(Holešovice) výkop 1 155,0 m3


piloty 192,0 m
beton spodní stavby 414,0 m3
bet. výztuž SS 49,7 t


Založení lávka pravá
(Karlín) výkop 737,0 m3


piloty 184,0 m
beton spodní stavby 215,0 m3
bet. výztuž SS 25,8 t


založení Rampa
 výkop 232,0 m3


piloty 160,0 m
beton spodní stavby 73,0 m3
bet. výztuž SS 8,8 t  


Tab. 8.1. Výměry založení 
 


9.  Předpolí 
 
Předpolí Holešovice


pražská mozajka 100,0 m2
asfalt 370,0 m2
opěrná stěna 75,0 m3


Předpolí Karlin
drátkobeton 660,0 m2
mlat 614,0 m2
násyp 1 250,0 m3


Předpolí Štvanice
mlat 1 070,0 m2
násyp 300,0 m3
ohumusování+tráva 150,0 m2  


Tab. 10.1. Výměry pro předpolí 
 


10. Sadové úpravy 
 
Sadové úpravy jsou důležitým prostředkem pro integraci navrhované lávky do městské 
struktury, jejich rozsah a charakter je odlišný na straně holešovického nábřeží, ostrova 
Štvanice a karlínského břehu. 
V sadových úpravách rozlišujeme ty, které jsou nutné pro bezprostřední napojení na 
existující síť cyklostezek a chodníků (zahrnujeme je ve výkazu výměr) a na ty, které budou 
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součástí rozvoje veřejného prostoru v širším kontextu města, abychom nezkreslovali náklady 
za lávku úpravami souvisejícími s novou urbanizací a komplexním řešením Vltavských 
břehů. 
 
V Holešovickém předmostí jsou terénní úpravy minimální, představují především vybudování 
ramp z existující cyklostezky na most a s tím související sadové úpravy odvozené ze 
současné okolní zeleně. 
Na Štvanici je zapojení navržených schodišť a rampy do systému parkových cest rozsáhlejší 
ale nekomplikované, minimum kácených stromů by mělo být nahrazeno novými v jiných 
pozicích. Vzhledem k tomu, že lávka prochází přírodní částí ostrova, je její propojení s 
výsledky poslední soutěže na Štvanici i budoucí urbanizací v západní části otevřené. 
 
Nejrozsáhlejší rozvoj v pokračování parkových úprav k Rohanskému nábřeží respektive k 
ulici Karolínské představuje karlínský břeh. V prodloužení lávky je navržen městský 
zpevněný prostor vymezený různými typy zpevněných ploch (dlažby a mlaty) a geometrii 
lipových alejí. Toto prostředí by se mělo stát průsečíkem celoměstských a lokálních pěších 
tras i aktivit, obsahuje vodní prvky i pozice pro umělecká díla, je důležité pro plynulé 
převedení velkých intenzit pohybu na lávce do širší urbanistické struktury Karlína. Sadové 
úpravy v přímém předpolí karlínského břehu spočívají v menších úpravách cest a doplnění 
místních stromů, především javorů. Druhy stromů by měli respektovat přítomnost 
nadregionálního biokoridoru, mělo by se jednat o domácí listnaté stromy s velkou korunou, 
nikoliv introdukované. 
 
 
 


11. Náklady 
 
Celkové náklady lávky včetně předpolí (viz. Předchozí specifikace) předpokládáme ve výši 
cca 140 mil. korun. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 


Lávka Holešovice – Karlín by měla mít významnou celoměstskou i lokální roli a byla by 
podstatným posílením pěšího a cyklistického pohybu po městě, její smysl a funkce jsou 
jasně formulovány v preambuli soutěžních podmínek. 


Při vývoji našeho návrhu jsme vycházeli kromě širšího kontextu města z podstatné 
odlišnosti Holešovického a Karlínského břehu (urbanizované nábřeží Holešovic x přírodní 
břeh Karlína) a významných rozdílů v překonávaných šířkách Vltavy a plavebního kanálu. 


Zvolili jsme proto  princip dvou přímých lávek protínajících se na ostrově Štvanice. 
Protože obě lávky překonávají několikanásobně rozdílná rozpětí a síly vyvozované do 
konstrukcí jsou tudíž rozdílné řádově, navrhli jsme proto pro ně dva odpovídající, odlišné 
koncepty konstrukcí. Tato rozdílnost je umocněna různou výškou obou městských břehů a z 
toho vyplývajícím způsobem řešení povodňových stavů. 


Lávku z Holešovic na Štvanici ( H ) jsme pro potvrzení městského charakteru nábřeží 
navrhli výškově přímo do roviny nábřežního chodníku, bez potřeby ramp, což je ale 
podmíněno jejím hydraulickým zvednutím při povodních. Důležitým kritériem při tvorbě 
statického schématu byla subtilnost celé konstrukce minimalizující zásah do Vltavského 
koridoru bez jakýchkoliv vertikál. Na dané rozpětí cca 160m navrhujeme proto ocelovou 
konstrukci velmi plochého oblouku s předpjatými táhly a mezilehlou mostovkou. To 
představuje samo o sobě poměrně náročný úkol, a proto jsme lávku navrhli pouze v základní 
šířce mostovky 4m bez rozšiřování pro další přidané funkce veřejného prostoru. 


Lávka z Karlína na Štvanici ( K ) může být s nepodstatným navýšením 
protipovodňového valu v doporučené povodňové výšce nad plavebním kanálem v délce cca 
73 m pevnou konstrukcí, potřeba hydraulického zvednutí by se týkala pouze jedné podpory 
její šikmé části na ostrově o délce 56 m. Tato lávka představuje běžnou ocelovou 
 konstrukci, rozšíření mostovky pro rekreační funkci je technicky i nákladově méně náročné; 
uzavřenější prostor a celkový charakter sportovního/ plavebního kanálu umožňuje odpočinek 
a různé sezonní aktivity v tomto prostoru. 


Obě lávky se protínají až u levého břehu, lávka z Karlína tak prochází přes větší část 
šířky ostrova už v užší dimenzi 4 m. Lávky jsou nad ostrovem v nižší poloze z důvodu 
omezení délek schodišť a ramp a současně minimalizace zásahu do přírodního prostředí. To 
umožňuje jejich povodňová elevace v některých podporách. U schodišť a ramp se 
předpokládá snadná demontovatelnost v průběhu povodní. 


Jako technické řešení jsme pro překonání Vltavy z Holešovic na Štvanici zvolili koncept 
 ocelové konstrukce oblouku s předpjatým táhlem a mezilehlou mostovkou s rozpětím 
160,450m, působícím na opěry jako prostý nosník. Niveleta lávky je půdorysně přímá a 
výškově má geometrii kružnicového oblouku s max. sklonem 8 %. Konstrukce je 
tvořena mostovkou sledující tvar nivelety, dvěma dvojicemi přímých předpjatých táhel 
spojujícími konce mostovky a dvěma oblouky odkloněnými vně od podélné svislé střednicové 
roviny lávky. Mostovku tvoří propustné kompozitní panely 
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Pro překonání plavebního kanálu z Karlína na Štvanici jsme zvolili koncept ocelové 
příhradové konstrukce integrované se zábradlím různé výšky. Vyšší zábradlí tvoří stěnu 
využívanou pro stupňovité sezení a variabilní volnou plochu mostu. Statické schéma 
představuje půdorysně 2 přímé spojité nosníky o dvou polích celkové délky 73 m a 53m se 
šířkou mostovky 6,5m a 4m v podélném sklonu 6,2 %. Mostovku tvoří příčné dřevěné 
mostiny. 


Technické podrobnost jsou uvedeny v části A 5. 
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VYJÁDŘENÍ STATIKA K REALIZOVATELNOSTI NÁVRHU 
 


Lávka Holešovice – Karlín má z konstrukčního hlediska 2 odlišné části, lávku „levou“, 
spojující Holešovice a Štvanici a lávku „pravou“ ze Štvanice do Karlína. Obě lávky jsou 
podle předloženého návrhu realizovatelné a mají odpovídající rozměry a dimenze 
jednotlivých prvků konstrukcí. Deformace od zatížení vyhovují  hodnotám předepsaným 
normou. Lávky lze v daném konceptu vyrobit a namontovat. Konstrukce lávek byly 
posouzeny i na provozní stavy zdvihu pro zajištění dostatečného volného prostoru pod 
mostovkami při vysokých stavech vody ve Vltavě. Pro obě lávky bylo posouzeno i 
navrhované hlubinné založení na vrtaných železobetonových pilotách. Požadované 
posouzení hlavních průřezů obsahuje příloha tohoto vyjádření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 
 
 


LÁVKA HOLEŠOVICE - KARLÍN, PŘÍLOHA K VYJÁDŘENÍ STATIKA 
POSOUZENÍ HLAVNÍCH NOSNÝCH PRVKŮ 
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1. Úvod 
 


1.1. Nosné konstrukce, statické působení 
  Lávka levá, půdorysně přímá oblouková lávka s táhlem a mezilehlou mostovkou. 
Konstrukce překlenuje rameno Vltavy jedním polem rozpětí 160,450 m z Holešovického 
břehu na ostrov Štvanice. Lávka působí na opěry, které jsou na obou stranách ve stejné 
výšce, jako prostý nosník. Na Holešovickém břehu je lávka uložena na ložiskách 
neposuvně, na pravém břehu posuvně v podélném směru. Pro eliminaci průhybu od 
příčných sil (zejména od zatížení větrem) je na pravém břehu lávka torzně vetknuta, čímž 
je zamezeno rotaci kolem svislé osy. Niveleta lávky je půdorysně přímá a výškově ve tvaru 
vrcholového zakružovacího kružnicového oblouku s maximálním sklonem 8% na krajích 
lávky. Lávka je předpjatá ocelová konstrukce sestávající z mostovky sledující tvar nivelety, 
dvou dvojic přímých předpjatých táhel spojujících konce mostovky a dvou oblouků 
odkloněných vně od podélné svislé střednicové roviny lávky. Maximální vzepětí (osová 
vzdálenost táhel a oblouku uprostřed rozpětí) je 10 m. V příčném řezu tvoří krajní trubkové 
podélníky mostovky, které jsou vzájemně propojeny příčníky, spolu se dvěma dvojicemi 
táhel obdélník zavětrovaný šikmou vzpěrou. Oblouky jsou spojeny s podélníky mostovky 
šikmými sloupky. Stabilita oblouku je v příčném směru zajištěna vzpěrou směřující od 
dvojic táhel k oblouku. Ztužení příčného řezu lávky je v osových vzdálenostech cca 10 m. 
Statický systém je doplněn křížovými ztužidly z předpjatých táhel ve svislých rovinách mezi 
pasy mostovky a táhly. Samotná konstrukce mostovky sestává ze dvou krajních pasů, 
středního nosníku HEB 260 a křížových diagonál. Povrch mostovky tvoří kompozitní 
panely. Předpětí táhel zajišťuje eliminaci průhybu lávky od stálých zatížení a části 
nahodilého a zároveň přináší příznivou redistribuci vnitřních sil. Konstrukční systém táhel 
se předpíná v každém poli napínákovou maticí. Předpětí se měří tenzometricky. 
   Pravá lávka je půdorysně přímá. Z Karlínského břehu je navržena vodorovná lávka o 
šířce 6,5 m, staticky působící jako spojitý nosník o dvou polích o rozpětí 20,3 a 53,3 m. Na 
ní navazuje lávka o šířce 4 m  v podélném sklonu 6,2% působící staticky jako spojitý 
nosník o dvou polích o rozpětí 38,6 a 17,8 m. Příčný řez lávky tvoří krajní příhradové 
nosníky nestejné výšky s prvky ze svařovaných obdélníkových profilů a s příčníky 
mostovky umístěnými nad osou spodních pasů nosníků. Mostovka je dřevěná. Příčné 
mostiny jsou uloženy na podélných dřevěných trámcích. 
 


1.2. Založení a spodní stavba 
Spodní stavbu budou tvořit železobetonové pilíře a opěry založené hlubině na vrtaných 
železobetonových pilotách. Tento typ založení byl zvolen pro zajištění dostatečné 
odolnosti konstrukce proti účinkům velkých vod. Hlavy pilot budou u každé podpory 
spojeny železobetonovým základem, do kterého bude vetknut dřík opěry nebo pilíře. 
Vzhledem k absenci konkrétních údajů o geologické situaci v místě jednotlivých podpor 
bylo založení navrženo na předpokládaném profilu stanoveném na základě údajů 
v zadávací dokumentaci (Inženýrsko-geologická rešerše pro výstavbu pěší lávky přes 
Vltavu v k.ú. Karlín a Holešovice, Hlavní město Praha, Závěrečná zpráva zpracovaná 
firmou EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. v září 2016). Dopracování návrhu musí předcházet 
podrobný inženýrsko-geologický průzkum, na základě kterého budou dimenze 
základových konstrukcí prověřeny a případně upraveny. 
 


1.3  Výstavba 
Hlubinné založení bude realizováno z vrtných plošin upravených na povrchu terénu. 
Základy a dříky podpor budou vybetonovány do pevného bednění v otevřených, případně 
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pažených výkopech. Po realizaci spodní stavby bude následovat montáž nosných 
konstrukcí. Levá lávka bude smontována z montážních dílů na provizorních podporách na 
břehu. Všechny spoje jsou šroubované, vyjma styků pasů mostovky a oblouku, které jsou 
svařované. Předpětím táhel bude lávka vyzdvižena z provizorních podpor, vyjma krajních. 
Poté budou konce lávky vyzdviženy dvěma jeřáby. Jeden jeřáb uloží konec lávky na 
ponton a druhý jeřáb uloží lávku na otočný pant umístěný na pravé opěře. Konec lávky na 
pontonu bude dopraven proti proudu řeky poblíž opěry na druhém břehu a poté bude lávka 
na opěry dvěma jeřáby uložena. Pravá lávka bude celosvařovaná. Bude přepravena cca 
ve čtyřech dílech na Karlínský břeh a na Štvanici. Poté budou díly lávky uloženy jeřábem 
na ložiska na opěrách a pilířích a montážně svařeny. Po opravě nátěrů budou na obě 
lávky namontovány prvky mostovky. Na závěr budou dobudována předpolí. Budou 
provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a dokončovací práce. 
 


1.4 Zajištění lávek při povodni 
Výška spodní hrany horizontální části pravé lávky je nad hladinou záplavy Q 2002 
s požadovanou rezervou. Šikmá část pravé lávky směrem na ostrov Štvanice bude 
v případě povodně vyzdvižena dvěma hydraulickými přímočarými hydromotory (plunžry) 
zapuštěnými v otvorech v pilíři P3 otáčením kolem osy na pilíři P4 nad úroveň záplavy Q 
2002 s požadovanou rezervou. Lávka levá bude vyzdvižena dvěma plunžry na každé 
opěře v případě povodně o cca 3 m nad úroveň záplavy Q 2002 s požadovanou rezervou. 
Napájecí výtlačné potrubí napájené tlakovým olejem mobilním hydrogenerátorem bude 
svedeno z obou konců lávky do jednoho místa.  
Při zdvihu budou lávky zajištěny bočním vedením připevněným k opěrám (pilíři).  
U rampy bude demontovatelná mostovka a navržená schodiště budou stavebnicová 
rozebíratelná. 
 
 


2. Výpočtový model 
Byl vytvořen model pro lávku levou i pravou.  
Pro výpočet lávky levé byla použita geometricky nelineární analýza pro 18 nelineárních 
kombinací. Předpětí je vneseno ochlazením táhel.  Fáze výstavby nejsou použity. Pravá 
lávka byla počítána lineárně pro 9 kombinací zatížení. 
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Obr. 2.1 Lávka levá  – model 


 


 


 


 


Obr. 2.2 Lávka pravá  – model 
 
 


3. Zatížení 


3.1. Zatížení stálé 
 


3.1.1. Zatížení vlastní hmotností konstrukce 
 
Zatížení vlastní hmotností konstrukce je generován softwarem Scia Engineer. 


ξG = 1,15 
 


3.1.2. Ostatní stálé zatížení  
 
Lávka levá kompozitní mostovka….0,25 kN/m2 
Lávka pravá dřevěná mostovka…..0,35 kN/m2 
Zábradlí je včetně příp. kabelů a osvětlení uvažováno hodnotou 0.40 kN/bm u obou modelů 
na každé straně 


ξG = 1,15 
 


3.2. Zatížení proměnné 
 
Svislé zatížení lávky nahodilé 
Svislé zatížení je uvažováno hodnotou podle vztahu: 
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qfk = 2,0 + 120 / (L+30)   
 


      Svislé 
Nahodilé zatížení 
lávky Délka zatížení 
    [m] [kN/m2] 
prava Karlin cela 73,60 3,16 
prava Karlin vlevo 53,30 3,44 
prava Stvanice 
cela 53,20 3,44 
prava Stvanice 
vpravo  36,60 3,80 
Obě lávky na 1 
panel 3,00 5,00 
leva 
cela   160,45 2,63 
leva 1/2   80,23 3,09 


Tab. 3.1 Svislé zatížení nahodilé 
 


Vodorovné zatížení 
Charakteristická hodnota vodorovné síly se rovná 10 % výše uvedeného svislého zatížení. 


G = 1,35 
 
 
 


3.3. Zatížení proměnné – klimatické - vítr 
Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4. 


Větrná oblast a základní rychlost větru – dle  čl. 4.2 
Větrná oblast: I 
Výchozí základní rychlost větru:    vb,0 = 22,5 m/s 
Součinitel směru větru: cdir = 1,0  Součinitel ročního období: cseason = 1,0 
Základní rychlost větru (pro střední dobu návratu 50 let):  0,bseasondirb vccv ⋅⋅=  =  22,5 m/s 
Kategorie terénu: II   
Síly od větru:  ( ) reffepdsw Aczqccf ⋅⋅⋅=  


Prvek 
Návětrná plocha včetně 


součinitele síly Zatížení větrem 


cf∙ARef [m2/m] Fw [kN/m] 
Oblouk (každý) 0,357 0,253 
Svislice (každá) 0,197 0,140 
Mostovka (celek) 1,045 0,740 


Spodní táhlo (každé) 0,218 0,154 


Tab. 3.2 Zatížení větrem lávka levá 
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Prvek 
Návětrná plocha včetně součinitele 


síly 
Zatížení 
větrem 


cf∙ARef [m2/m] Fw [kN/m] 
Vyšší příhr. nosník  - horní 


pas 
0,826 0,645 


Vyšší příhr. nosník  - spodní 
pas 


0,826 0,645 


Nižší  příhr. nosník  - horní 
pas 


0,715 0,558 


Nižší  příhr. nosník  - spodní 
pas 


0,715 0,558 


Mostovka (celek) 1,153 0,900 


Tab. 3.2 Zatížení větrem lávka pravá 
 
G = 1,5 


3.4. Předpětí táhel 


 


Obr. 3.1 Předpínací síla vodorovné dvojice táhel 


 


Obr. 3.1 Předpínací síla vertikálních ztužidel 


 


4. Posouzení hlavních nosných prvků 


4.1. Lávka levá 
Posudek - Oblouky – TR 457x20, resp. TR 457x22,5 mat. S 355J2H 
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Posudek - Pasy mostovky – TR 323x14,2, resp. TR 323x20 mat. S355J2H 


 
Posudek - Sloupky  TR 273x10 mat. S355J2H 
 


 
 
Posudek - Ztužení sloupků TR 168x5 mat. S235J0H 
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Posudek - Příčníky HEA 260, resp. IPE 160 mat S355J2 
 


 
Posudek - Páteřní nosník mostovky HEB 260 mat S355J2 
 


 
 
 
Posudek - Diagonály mostovky TR 219x12,5 resp. TR 219x16 mat S355J2 
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Normálové síly v hlavní dvojici táhel M100 fy=min 520MPa, NRd = 6852 kN 


 
Normálové síly ve svislých ztužidlech – táhla M64 fy=min 520MPa, NRd = 1300 kN 


 
 
 
 
 
 


4.2. Lávka pravá - část Karlín 
Posudek – Horní pasy: svařenec obdélníkového průřezu 240,16,200,16 mat 
S355J2    
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Posudek – Spodní pasy svařenec obdélníkového průřezu 240,12,240,12, resp. 
240,16,240,16 mat S355J2    
 


 
Posudek – Diagonály svařenec obdélníkového průřezu 240,8,160,8 mat S355J2    
 


 
 
Posudek – Příčle svařenec obdélníkového průřezu 160,8,240,14 mat S355J2    
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4.3. Lávka pravá - část Štvanice 
Posudek – Horní pasy svařenec čtvercového průřezu 200,12,200,12 mat S355J2    
 


 
Posudek – Spodní pasy svařenec čtvercového průřezu 200,10,200,10 mat S355J2    


 
 
Posudek – Diagonály svařenec obdélníkového průřezu 200,8,140,8 mat S355J2    
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Posudek – příčle svařenec 160,8,240,8 obdélníkového průřezu mat S355J2    
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