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Uzavřená lana o průměru 28 mm
Žárově zinkovaná vysokopevnostní ocel


Mostovka z oceli S355J2W


Profil CHS tl. 20 mm
Ocel S355J2W


Ocelové zábradlí


Deska tl. 14 mm
Ocel S355J2W


Uzavřená lana o průměru 30 mm
Žárově zinkovaná vysokopevnostní


ocel


Dřevěný povrch lávky
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Profil CHS o průměru 1000 či 1400 mm
Ocel S355J2W


Železobeton C40/50


Vrtané piloty ze železobetonu C28/35 (Φ 80 cm)


Základní deska
Ocel S355J2W


Uzavřená lana o průměru 28 mm
Žárově zinkovaná vysokopevnostní ocel


Mostovka z oceli S355J2W


Profil CHS tl. 25 mm
Ocel S355J2W


Ocelové zábradlí


Deska tl. 14 mm
Ocel S355J2W


Uzavřená lana o průměru 30 mm
Žárově zinkovaná
vysokopevnostní ocel


Dřevěný povrch lávky
Systém osvětlení


Madlo


Kryt


Variabilní


Deska 300x16
Ocel S355J2W


Případná zarážka pro slepeckou hůl


Systém osvětlení


Madlo


Případná zarážka
pro slepeckou hůl
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Urbanistická část


Lávka propojuje holešovický a karlínský břeh v trase mírného oblouku s plynulým přechodem 
ostrova Štvanice. Výškový profil lávky odráží požadavky na minimální podjezdné výšky 
plavidel a zároveň snahu o uživatelsky komfortní napojení lávky na břehy Holešovic a Kar-
lína. 


Díky terénním úpravám na Štvanici, zvyšujícím stávající terén maximálně o 1,5 m, je 
dosaženo mírného sklonu lávky i průchodu ostrovem. Celá trasa je bezbariérová. Terénní 
úpravy a navržené chodníky v části ostrova Štvanice navazují v největší možné míře na 
vítěznou koncepční studii ze soutěže na revitalizaci ostrova. 


Na holešovickém břehu je přístup na lávku navržen přímo z úrovně chodníku v ulici Buben-
ské nábřeží. Napojovací část je řešena tak, aby byla umožněna instalace protipovodňové 
bariéry v linii stávajícího zábradlí. Průchodnost pěší komunikace podél Vltavy je zachována. 


Na karlínském břehu se lávka napojuje na stávající cyklostezku vedenou po protipovodňovém 
valu. Na trasu lávky navazuje navržený chodník, který se mírně svažuje směrem k ulici 
Karolinská, kde bude začleněn do předpokládaného budoucího řešení území.


Výtvarná část


Výraznými architektonickými prvky návrhu jsou parabolické oblouky, umožňující překonání 
koryta řeky bez přítomnosti mostních pilířů. Na ně navazuje systém lan a obloukový profil 
mostovky, jejíž tvarování vychází z urbanistického řešení. Tyto prvky tvoří dohromady sub-
tilní konstrukci, která se citlivě začleňuje do území.


Technická část


Nosné konstrukce obou mostů lze zařadit ke kombinovaným obloukovým/trámovým 
systémům; mostovka je ocelová se skříňovým průřezem, vysoká 1,2 m; oblouky mají para-
bolický tvar a jsou spojené s oběma mostovkami pomocí uzavřených lan. Zvláštní geom-
etrie propojení oblouku-trámu vytváří zajímavý efekt „plachty“ s nakloněnými závěsy.


Lávka je celkově tvořena dvěma konstrukcemi spojenými s ostrovem Štvanice: levý most 
má rozpětí cca 160 m a výšku 27 m; pravý most má rozpětí cca 75 m a výšku 15 m. Prove-
dení obou konstrukcí je geometricky podobné a vyvážené.


Stezka pro pěší a cyklisty je v celé déle lávek chráněná 1,30 m vysokým zábradlím navrženým 
podle technických podmínek Ministerstva dopravy ČR.


Mostovku tvoří kovové bloky o délce cca 5 m a příslušné příčníky různých délek spojené 
lany s obloukovým průběhem, určené k horizontálnímu zpevnění konstrukce.


Zpracování návrhu si vyžádalo mnoho iterací, kdy bylo nutno změnit výšku obou oblouků a 
délku příčníků pro dosažení co největšího počtu závěsů a výšky pro volný průchod na všech 
místech více než 3,00 metry. 


Ve střední části oblouků dosahuje lávka doporučenou minimální výšku 190,10 m. n. m. a 
v ostatních místech je v každém případě dosaženo minimální požadované výšky 183 m. n. 
m. Krajní části, které by mohly být ohroženy povodní, byly důkladně prověřeny, ať už co se 
týče pevnosti konstrukce, ale rovněž co se týče vlivu zvýšení hladiny. Obzvláště byl kladen 
důraz na ověření bezpečnosti konstrukce a irelevance zvýšení hladiny vody.


Povodní jsou ohroženy pouze malé boční části mostovky. Vzhledem k propojení oblouku-
mostovky pouze v místech závěsů lze uvažovat o realizaci hydraulického systému pro zdvi-
hání bočních částí mostovky během povodní za účelem uzavření přístupu chodců na lávku 
a zabránění kontaktu konstrukce s vodou.


Oblouky, mostovka a lana budou zhotoveny ve výrobním závodě a poté nainstalovány na 
místě; základy a podpěry budou zhotoveny ze železobetonu litého v místě stavby. Celá 
stavba může být realizována pomocí aktuálně dostupných materiálů a technologií.
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