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Průvodní zpráva 


Urbanismus 


Umístění lávky respektuje polohu vyznačenou v územním plánu a její návaznosti. Zvolené řešení 
odpovídá našemu vnímání kompozice této části Prahy okolo Vltavy, kdy podél řeky jsou umístěny 
významné akcenty - městské budovy, paláce, přírodní dominanty (prudké svahy, parky), tedy velmi 
výrazné kompoziční prvky. Na konci této vltavské osy je Pražský hrad jako hlavní dominanta nejen 
této osy, ale i celého města. Proti bouřlivému dění na březích je Vltava zklidňujícím prvkem, svým 
zrcadlem vytváří kontrast. Mosty v centru Prahy tento efekt dotvářejí – jsou elegantní díky své 
lineární-horizontální kompozici. Z tohoto důvodu navrhujeme lehkou horizontální konstrukci, která 
výrazně nevystupuje nad obvyklou výšku mostů v pražském centru, a tedy na výše zmíněnou logiku 
navazuje.  


Z nejvyššího bodu mostovky je výhled na panorama pražského hradu z jiného, než obvyklého jižního 
pohledu. Světlá šířka lávky je 6,8 metrů, obsahuje 3 metry široký pruh pro chodce (na západní, centru 
bližší, straně lávky), dále stejně široký pruh pro cyklisty a na východní straně 0,8 metru široký 
vyhlídkový pruh umožňující rozhled do Libně a Karlína, aniž by docházelo ke kolizi rozhlížejících se lidí 
s cyklisty. Rozdělení pruhů se uvažuje jen v nezbytně nutném značení, všechny pruhy jsou v jedné 
společné úrovni.  


Karlín: Lávka je přístupná chodcům po schodišti a cyklistům či lidem s pohybovými problémy po 
rampách. Navazuje na protipovodňový val, jenž je částečně navýšen tak, aby sloužil jako nájezd na 
lávku. Pohyb cyklistů a pěších po nábřežní stezce se zvýšením valu dostává do kontaktu s lávkou. 
Nástup schodištěm na lávku osově navazuje na novou ulici administrativního komplexu dle platné ÚS. 


Štvanice: Lávka je přístupná pěším po schodišti, cyklistům a invalidům po rampě navazující na 
zamýšlený projekt revitalizace Štvanice. Rampa splňuje parametry i pro pohyb ZTP osob a ústí na 
hraně budoucí pláže v ose ostrova. 


Holešovice: Nástup je jasně vymezen nábřežím, linie vstupní rampy a schodiště kopíruje tvar nábřeží, 
vzniká ukončení lávky ve tvaru T. Lávka je přístupná chodcům po schodišti, cyklistům po rampě, lidem 
s pohybovými omezeními výtahem. Nástupy nijak nezasahují do stávajících chodníků a cest, 
zpřístupňují náplavku i cyklistům. 


Výtvarné řešení 


Výtvarné a technické řešení jsou spolu úzce provázané – čistá lehká linie je hlavním výtvarným i 
konstrukčním prvkem zároveň. Naše lávka přejímá elementární-archetypální tvar mostu jako oblouku 
mezi dvěma břehy. Vzhledem k urbanistickému kontextu se oblouk opakuje i v půdorysném řešení. 
Povrchová úprava je pohledový beton, na mostovce je protiskluzový česaný beton v přirozené světle 
šedé barvě. Zábradlí je ocelové, povrchová úprava lak v matné grafitové barvě. Mezi sloupky zábradlí 
je vypletena nerezová síť. Výtah je oplechován s povrchovou úpravou v černé, matné, grafitové 
barvě. Osvětlení je zabudováno v madle zábradlí. 


 


 







Technické řešení 


Konstrukci lávky tvoří dvě spojitá oblouková pole s rozpětím 130,0 m a 174,6 m se vzepětím oblouku 
4,4 m a 6,0 m. Nosná konstrukce je v obou polích tvořena plným obdélníkovým průřezem s 
proměnlivou výškou po délce oblouku z dodatečně předpjatého betonu. Konstrukce lávky je na 
březích vetknuta do masivních opěr ukotvených zemními kotvami do únosného podloží, na ostrově 
Štvanice jsou stýkající se oblouky vetknuty do pilíře uloženého do únosného podloží na pilotách.







 








Stručný popis, výměry 


Základní údaje 


Druh převáděné komunikace: Stezka pro pěší a cyklisty 
Přemosťovaná překážka: Řeka Vltava 
Počet mostních polí: 2 
Počet úrovní mostovky: 1 
Výšková poloha mostovky: 191,89 m n. m – 197,15 m n. m 
Měnitelnost základní polohy: Trvalý most 
Průběh trasy na mostě: Směrově v oblouku; 


Výškově ve vrcholovém oblouku 
Úhel křížení: 73g (pole končící v Karlíně);  


100g (pole končící v Holešovicích) 
Materiál: Beton 
Statická funkce hlavní nosné konstrukce: Rámová konstrukce o dvou polích 
Volná výška na mostě: Neomezeno 
Uspořádání příčného řezu: Otevřeně uspořádaný 
Délka přemostění: 297,8 m 
Délka mostu: 305,2 m 
Délka nosné konstrukce: 305,2 m 
Rozpětí polí: 130,0 m + 174,6 m 
Volná šířka mostu: 2x3,0 m + 0,8 m 
Šířka mostu: 7,0 m 
Šířka nosné konstrukce: 7,0 m 
Výška mostu: 12,55 m 
Volná výška nad plavební hladinou: 14,85 m 
Stavební výška mostu: 1,20 m – 5,37 m 
Plocha nosné konstrukce mostu: 2135,2 m2 
Kubatura nosné konstrukce mostu: 5194,6 m3 
Zatížení mostu: dle ČSN EN 1991-2 
 


Popis konstrukce lávky 


Konstrukce lávky je předpjatá železobetonová konstrukce o dvou spojitých obloukových polích.  


Pole končící v Holešovicích má rozpětí 174,6 m se vzepětím oblouku 6,0 m. Plnostěnný průřez má 
konstantní šířku 7000 mm a proměnnou výšku po délce oblouku, největších rozměrů dosahuje 
v oblasti u uložení (5370 mm), a nejmenších ve středu rozpětí (1200 mm). Konstrukce se nachází ve 
směrové přímé.  


Pole končící v Karlíně má rozpětí 130,0 m se vzepětím oblouku 4,4 m. Plnostěnný průřez má taktéž 
konstantní šířku 7000 mm a proměnnou výšku po délce oblouku, největších rozměrů dosahuje 
v oblasti u uložení (5360 mm), a nejmenších ve středu rozpětí (1100 mm). Konstrukce pole ústícím 
v Karlíně se nachází ve směrovém oblouku.  


Obě pole se stýkají nad ostrovem Štvanice, kde jsou uložena na jednom pilíři. Obě pole jsou na 
březích vetknuta do masivních opěr. 


 







Spodní stavba 


Opěry 


Krajní opěry jsou uvažovány masivní z předpjatého betonu. 


Pilíř 


Pilíř je uvažovány masivní ze železobetonu. 


Založení lávky 


Vzhledem k charakteru podloží v blízkosti řeky Vltavy, které je tvořeno sedimentačním nánosem 
s únosnou vrstvou břidlice v hloubce mezi 8 až 14 metry, je založení navrhnuto jako hlubinné na 
skupině pilot (základ pilíře na ostrově Štvanice), resp. pomocí zemních kotev (opěry na březích 
v Holešovicích a v Karlíně).  


Nosná konstrukce 


 


Mostovka 


Mostovku obou polí tvoří dodatečně předpjatý trámový nosník obdélníkového průřezu konstantní 
šířky 7000 mm s proměnnou výškou po délce oblouku. Pole končící v Holešovicích je ve směrové 
přímé, pole ústící v Karlíně je ve směrovém oblouku. V mostovce jsou vedeny vždy čtyři předpínací 
kabely po celé délce pole a tři předpínací kabely na každé straně oblouku.  


Použité materiály 


Beton 


Mostovka C70/85 
Opěry C60/75 
Pilíř C35/45 
 


Betonářská výztuž 


Ocel: B550B 
 


Předpínací výztuž 


Kabely: Y1860 S7-15,7 
 


 


 







Statický model 


 


Zatížení 


Konstrukce je zatížena zatížením stálým, užitným a reologickými vlivy dle ČSN EN 1990 a ČSN EN 
1991. Jako stálé zatížení je uvažována vlastní tíha konstrukce, předpětí a ostatní stálé zatížení tvořené 
zábradlím po stranách lávky. Proměnné zatížení je uvažováno zatížení chodci. Ve výpočtu jsou 
zohledněny dlouhodobé vlivy na použité materiály jako účinky smršťování a dotvarování konstrukce. 
Účinky zatížení na mostní konstrukci jsou stanoveny formou vhodné kombinace stálých a 
proměnných zatížení.  


Princip návrhu 


Princip návrhu předpjatého trámu spočívá ve vyrovnání účinků stálých zatížení konstrukce pomocí 
předpínacích kabelů. Výpočet posuzuje dvě fáze životnosti konstrukce. 1. fáze je fáze bezprostředně 
po výstavbě, která vyšetřuje interakci účinků stálého zatížení konstrukce s předpínací výztuží. 2. fáze 
vyšetřuje interakci účinků stálého a užitného zatížení na konci životnosti konstrukce (za 100 let). 


V návrhu byly zohledněny krátkodobé i dlouhodobé ztráty předpětí. 


 


  







Posouzení návrhu 


Předmětem statického posudku je delší z polí, tj. pole končící v Holešovicích, které je pro návrh 
obloukové mostní konstrukce staticky rozhodující. Délka pole je 174,6 m, vzepětí oblouku je 6,66 m, 
pole se nachází ve směrové přímé.  


Posouzeny byly tři kritické průřezy mostovky v čase uvedení do provozu a v čase uvažované životnosti 
konstrukce, která je 100 let. Posuzované řezy se nacházejí 1 m od teoretického uložení na 
Holešovické opěře, ve středu pole (řez A-A) a v oblasti kotvení předpínací výztuže ústící na dolní 
hranu mostovky (řez B-B). Konstrukce je posouzena na mezní stav použitelnosti a mezní stav 
únosnosti dle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1992-2.  


Na poli je provedena dynamická analýza ověřující kmitání konstrukce. 


Mezní stav použitelnosti 


Ve výpočtu je ověřena funkčnost konstrukce a komfort užívání. Ověřeno je napětí v betonu a v 
přepínací výztuži, šířka trhlin v betonu, deformace konstrukce a limity kmitání při dynamickém 
zatížení. Všechny výše uvedené posudky splňují limity dané ČSN EN 1990 a ČSN EN 1992-2. 


Mezní stav únosnosti 


Posouzení konstrukce je provedeno na ohyb, smyk, kroucení, byla vyšetřena interakce smyku a 
ohybu.  


Podmínka spolehlivosti navržené konstrukce je dodržena. Všechny výše uvedené posudky spňují 
limity dané ČSN EN 1990 a ČSN EN 1992-2. 


Konstrukční zásady 


Konstrukční zásady jsou při návrhu dodrženy. 


Výstavba 


Konstrukci je možné zhotovit z prefabrikovaných segmentů a montáž provést letmo, aniž by muselo 
být výrazně zasaženo do koryta řeky. Z hlediska otázky nákladů na výstavbu je ovšem možné provést 
betonovaní na pevné skruži, která bude konstrukci při výstavbě podporovat z koryta řeky. 


Závěr 


Předmětem posudku je jedno z delších obloukových polí mostní konstrukce (pole končící 
v Holešovicích), které je pro statický návrh rozhodující. Pro toto pole jsou navrhnuty dimenze 
průřezů, trasování kabelů, návrh předpětí a návrh betonářské výztuže tak, aby posudky průřezu 
splnily limity dané ČSN EN 1990 a ČSN EN 1992-2. 


Vyrovnání účinků křivosti konstrukce kratšího pole končící v Karlíně je uvažováno vhodným 
trasováním předpínacích kabelů. 


Navrhovaná konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu splňuje požadavky dané ČSN EN 
1990, ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-2. 
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