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Materiálové a konstrukční řešení lávky 


Hlavní nosná konstrukce lávky je řešena jako ocelová trámová s plnostěnnými nosníky komorového 
průřezu. Mostovka je ortotropní, tvořená horním pásem komorového nosníku vyztuženého příčnými 
a podélnými výztuhami. Nosná konstrukce je uložena na železobetonových a ocelových pilířích a 
železobetonových opěrách. Založení je řešeno pomocí ŽB prahů na mikropilotách. Ložiska jsou 
uvažována jako elastomerová. Přechod mezi opěrami a hlavní nosnou konstrukcí počítá s použitím 
mostních závěrů. 


Obálka mostu je navržená z děrovaného plechu kotvená k ocelovému roštu. Rozteč ok děrovaného 
plechu je navržena tak, aby znemožňovala instalování takzvaných „zámků lásky“ a odradila 
sprejery.  


Konstrukce liniové lavičky a pódií je ocelová s dřevěným roštem na sezení. Ocelová konstrukce je 
kotvená k hornímu pásu komorového nosníku.  


Vozovka je navržena jako lehká plastbetonová s protiskluzovou povrchovou úpravou (např. Gjerlev 
Qubik NT) s integrovanými solárními panely. Solární pochozí vrstva generuje elektrickou energii pro 
autonomní provoz lávky, zejména osvětlení. 


Výhodné prostorové uspořádání lávky s horní mostovkou poskytuje konstrukční ochranu 
prvkům hlavní nosné konstrukce před povětrnostními vlivy. Hlavní nosná konstrukce bude 
navíc chráněna obkladem. Plastbetonová vozovka působí zároveň jako hydroizolace. 
Požadovanou trvanlivost konstrukce dále zaručí protikorozní ochrana ocelových prvků 
pomocí nátěrových systémů. Komorový průřez nosníků je průlezný, což umožňuje vizuální 
kontrolu a údržbu. Podélníky trapézového profilu jsou vzduchotěsně uzavřeny. 


 


Základní výměra a kvantifikace 


Ocel    Celkem – 735 tun 


Beton     Pilíře – 650 tun 


    Patky – 400 tun 


    Piloty – 600 tun 


    Celkem – 1650 tun 


Dřevěný rošt liniové lavice Celkem – 6,5 m3 


 


 








Architektonicko-urbanistické řešení 


Vytvořili jsme lávku, která svým tvaroslovím navazuje na dřívější pražské mosty a ctí jejich 


formu. Svým současným vzhledem a použitými technologiemi vytváří překlenující prvek mezi 


starými mosty proti proudu řeky a moderním Trojským mostem. 


Pohledově vytváří pouze subtilní linii na podporách, tvoří tak vizuelně velmi odlehčený prvek, 


který nenarušuje charakter říčního koryta. 


Prohlídka začíná na straně Holešovic.  


Od tramvajové zastávky je umožněn bezbarierový přístup po rampě na první dělicí uzel. Zde 


se provoz dělí na dva samostatné pruhy – pěší a cyklisté, aby se o kus dále tato ramena zase 


spojila a pokračovala společně. Mezi těmito samostatnými rameny vznikají průhledy na 


upravené nábřeží se stromy. 


První zastavení - rozptylová plocha pro sezení na vyvýšeném podiu s výhledem na Pražský 


Hrad. Chodci a cyklisté pokračují dále každý ve svém pruhu odděleni liniovou lavicí.  


Druhé zastavení na vyhlídce nad Štvanicí. Rozptylová plocha pro sezení, zároveň je rozšířen 


pruh pro cyklisty pro bezpečné sesednutí z kola pro pozorovatele. Podium zde vytváří mírnou 


šikanu, která cyklisty přirozeně zpomalí a připraví tak na výjezd rampou na ostrov.  


Bezbarierová rampa na Štvanici. 


Třetí zastavení, vyhlídka v korunách stromů. Všechny krajinně významné stromy jsou 


zachovány a jsou dynamickým prvkem lávky, který se během ročních období mění. 


Úhel se láme, výstup na Rohanském nábřeží je na stávající cyklostezku a na rozptylovou 


plochu náměstí mezi administrativními budovami. 


 


 


 







Konstrukční a technické řešení 


Celková délka navrženého přemostění lávkou z Holešovic do Karlína je 302 m. Lávka je 


spojitá o 7 polích, nejdelší rozpon mezi podporami je 60 m. Přístup na lávku je řešen pomocí 


ramp a schodiště. Dispozičně je lávka řešena s odděleným prostorem pro pohyb cyklistů a 


pěších. Celková typická šířka lávky je 4,5 m. Spodní hrana hlavní nosné konstrukce je 


navržena nad úrovní hladiny záplavy Q2002 +1 m, tedy 190,10 m.n.m. (b.p.v.). 


Hlavní nosná konstrukce lávky je řešena jako ocelová trámová s plnostěnnými nosníky 


komorového průřezu. Mostovka je ortotropní, tvořená horním pásem komorového nosníku 


vyztuženého příčnými a podélnými výztuhami. Nosná konstrukce je uložena na 


železobetonových a ocelových pilířích a železobetonových opěrách. Založení je řešeno 


pomocí ŽB prahů na mikropilotách. Ložiska jsou uvažována jako elastomerová. Přechod mezi 


opěrami a hlavní nosnou konstrukcí počítá s použitím mostních závěrů. 


Lehká ocelová konstrukce a možnost lodní dopravy umožňuje produkci a dopravu 


rozměrných montážních dílů, což urychlí montáž na staveništi. Díly budou na místo osazeny 


pomocí autojeřábů a montážně svařeny. 


Zábradlí je tvořeno ocelovou nosnou konstrukcí obloženou perforovanými plechy. 


Perforovaný plech znemožňuje instalaci takzvaných „zámků lásky“, a odrazuje zájem 


sprejerů.  Výška zábradlí nad úrovní vozovky je 1,1 m v místech pohybu chodců a 1,3 m v 


místech s pohybem cyklistů. Zábradlí dále obsahuje integrované osvětlení.  


Vozovka je navržena jako lehká plastbetonová s protiskluzovou povrchovou úpravou (např. 


Gjerlev Qubik NT). 


Hlavní nosná konstrukce komorového průřezu je svařena z ocelových plechů kvality S420N. 


Příčníky a podélníky mostovky, podporové a mezipodporové výztuhy a ocelové pilíře jsou 


z oceli S355J2. Nosná konstrukce obložení je z profilů kvality S235J2. Železobetonové 


konstrukce pilířů jsou z betonu C30/37-XF2 a konstrukce ŽB prahů z betonu C30/37-XF4. 


Výztuž je předpokládána B500 B. 


Za účelem rychlého a snadného odvodnění je navržen střechovitý a místy jednostranný 


příčný sklon 2 % a podélný sklon min. 0,5 %.  
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