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A5 - Stručný popis, základní výměry a kvatifikace 
 
Hlavním pohledovým materiálem lávky bude  z povětrnostně odolné oceli (corten), mostavka je 
navržená z dřevěných fošen s hloubkovou impregnací, základy a piloty jsou betonové. 
 
 
 
Hmotnost ocelové konstrukce stanovená odborným odhadem: 
 - ocel kvality A 588     335 000 kg 
 - ocel kvality S235    120 500 kg 
 Celkem:     455 500 kg  
 
Kubatura dřevěných fošen mostovky: 
 - řezivo kvality C24 celkem:      69 m³ 
  
Kubatura betonových základů a pilot: 
 - železobeton kvality B35      490 m³ 
 








Vyjádření statika k proveditelnosti lávky 


Průvodní zpráva - nosná konstrukce lávky 


 


Zásady návrhu 
Lávka je navržena jako spojitá konstrukce o sedmi polích o rozpětí 3,0 + 5 x 55,0 + 27,5 m s 
mezilehlou mostovkou o světlosti 4,0 m. Staticky se jedná o spojitý nosník s klouby.  S 
ohledem na délku přemostění (305,5 m) je do čtvrtého pole vložena dilatace. Pevná ložiska 
jsou na pilířích C a E. Nosná konstrukce lávky je ocelová.  Dispozičně je lávka půdorysně 
dvakrát zalomená, niveleta je vodorovná kromě prvního pole a části druhého pole, která 
stoupají z úrovně chodníku na holešovickém nábřeží (187,40 m.n.m.) do úrovně mostovky 
ostatních polí. Niveleta lávky je odvozena od úrovně povodně v roce 2002 + 1,0 m (190,1 
m.n.m.). Niveleta mostovky polí tři až sedm je tedy na úrovni 191,2 m.n.m. První dvě části 
lávky, které klesají pod úroveň velké vody, jsou navrženy tak, aby je bylo možno v případě 
hrozby velké vody zdvihnout nad úroveň povodně 2002 + 1 m.  
Na Štvanickém ostrově odbočuje z lávky sestupná rampa a schodiště.  
 
Konstrukční řešení 
Hlavními nosnými prvky jsou dva plnostěnné ocelové nosníky tvaru I konstantní výšky 1900 
mm s roztečí 4400 mm. Mezi tyto nosníky je vložena dřevěná mostovka z fošen tloušťky 40 
mm - alternativně je možno dřevěnou mostovku nahradit ocelovými panely krytými 
tahokovem. Mostovka je podpírána podélníky, které jsou neseny příčníky - viz příčný řez. V 
prostoru pod podélníky jsou umístěna dvě horizontální ztužení - na úrovni spodního pasu 
hlavních nosníků a na úrovni horní příruby příčníků. Tato příhradová ztužidla spolu se 
spolupůsobící částí hlavních nosníků a s příčníky zajišťují celkovou stabilitu lávky nejen ve 
vodorovném směru, ale i v kroucení. Spolu s příčníky zajišťují i stabilitu tlačených pasů 
hlavních nosníků.  
Konstrukce je uložena na mostní elastomerová ložiska s výjimkou ložisek na pilíři A, kde je 
konstrukce uložena na klasická válečková ložiska, která umožní bezproblémové zvednutí 
prvních dvou polí lávky. Kloubové propojení hlavních nosníků zajišťují ocelové trny umístěné 
na úrovni mostovky. 
Zdvih začátku prvních dvou polí je zajištěn lineárním hydraulickým motorem (hydraulickým 
zvedákem), který je kloubově zakotven v nice pilíře A a opírá se o zesílený příčník konstrukce 
lávky. Stabilitu lávky v průběhu zdvihu i ve zdvižené poloze zajišťují dva ocelové sloupky 
vetknuté do pilíře A. Konstrukce se o tyto sloupky opírá prostřednictvím kladek. Lineární 
motor je před poškozením plaveninami chráněn krytem z tahokovu a v době zdvihu 
protivodním sloupkem. 
Výška hlavních nosníků je v místech napojení sestupné rampy a napojení schodiště snížena 
tak, aby byl umožněn přechod. 
Sestupná rampa je od lávky dilatačně oddělena. Staticky se jedná o prostý nosník s převislým 
koncem. Konstrukční řešení sestupné rampy je shodné s řešením hlavní konstrukce. Krátké 
přechodové pole eliminuje rozdílný svislý průhyb konstrukcí v místě přechodu. Podpůrný pilíř 
je umístěn v cca 3/4 délky. 
Sestupné schodiště je navrženo jako prostý nosník na horním konci uložený na konstrukci 
lávky a dolním koncem na základový práh. Z architektonických důvodů je i sestupné 
schodiště neseno dvěma plnostěnnými nosníky výšky 1900 mm. 







 
 
 
 
Montáž lávky 
Konstrukce bude v dílně svařovaná, na montáži z části svařovaná (hlavní nosníky, příčníky), z 
části šroubovaná (ostatní prvky). Konstrukce je zařazena do výrobní skupiny EXC3 dle ČSN 
EN1090-2. 
S ohledem na možnosti dodavatele je předpokládána doprava konstrukce do 
předmontážního prostoru po silnici, po případě po řece. Pro předmontáž bude zřejmě možno 
využít prostor na vhodné parcele Rohanského ostrova. Pro osazení na místo by bylo výhodné 
využít k přesunu předmontovaných celků čluny. Hmotnost zčásti smontovaných celků (pouze 
ocelová konstrukce) u vložených polí délky 38 m by činila cca 47 t. Hmotnost pole délky 55 m 
bez konzol cca 68 t. Při tomto způsobu montáže by zřejmě bylo nutno do hlavního řečiště 
umístit dvě provizorní podpůrné konstrukce např. z materiálu PIŽMO.   
Konstrukci je možno rovněž montovat letmo jeřábem pojíždějícím po horních pasech 
hlavních nosníků. Při tomto způsobu montáže by bylo rovněž nutno vybudovat v hlavním 
řečišti dvě provizorní podpůrné konstrukce a kromě toho bude nutno provizorně blokovat 
klouby. Bez omezení lodního provozu by bylo možno letmou montáží překlenout plavební 
dráhu. 
 
Hmotnost ocelové konstrukce stanovená odborným odhadem: 
 - ocel kvality A 588     335 000 kg 
 - ocel kvality S235    120 500 kg 
 Celkem:     455 500 kg  
 
Kubatura dřevěných fošen mostovky: 
 - řezivo kvality C24 celkem:      69 m³ 
  
Kubatura betonových základů a pilot: 
 - železobeton kvality B35      490 m³ 
 
Předběžné statické posouzení navržené ocelové konstrukce:  
Konstrukce byla posouzena výpočtovým programem SCIA Engineer 16.1 
Nahodilého svislé zatížení bylo uvažováno ve shodě  s ČSN EN 1991-2: 
pro zatížení fošen mostovky byůo uvažováno charakteristické zatížení dle:  
ČSN EN 1991-2 článku 5.3.2.1  :  qfk  = 5,0 kN/m² 
pro podélníky a mezilehlé příčníky charakteristické zatížení dle:  
ČSN 73 6203  :     qfk  = 4,0 kN/m² 
Pro ostatní části konstrukce bylo využito redukce dle vzorce (5.1) ČSN EN 1991-2:  
qfk  = 2,0 + 120/(L + 30) = 2,0 + 120/(55 + 30) = 3,42 kN/m² 
 
Vyhodnocení výsledků posouzení navržené konstrukce: 
Výpočtem byly posouzeny navržené dimenze fošnové podlahy, podélníků, příčníků a hlavních 
nosníků. Využití dřeva fošnové podlahy je 76% při uvažování oslabení během provozu o 25%. 
Podélníky navržené jako spojité nosníky o třech polích jsou využity na 90% a jejich maximální 
deformace od nejnepříznivější kombinace charakteristického zatížení je L/255. Příčníky byly 







posuzovány jako prosté nosníky, konstrukčně jsou ovšem vetknuty do výztuh hlavních 
nosníků. Kromě zatížení od mostovky přenášejí příčníky rovněž zatížení od větru a jsou 
hlavním stabilizujícím prvkem hlavní mostní konstrukce. Jejich pevnostní a stabilitní využití je 
55%. Deformace od zatížení svislého je pouze L/1128, což výrazně přispívá k stabilitě 
příčného řezu a tlačeného pasu hlavního nosníku. Součástí stabilizačního systému hlavní 
nosné konstrukce jsou vodorovná ztužidla ve dvou úrovních. Tato úprava zajišťuje tuhost 
hlavního nosného systému v kroucení.   
Průběh ohybových momentů MY od nejnepříznivějších kombinací zatížení je uveden v 
grafické příloze "Ohybové momenty MY". Z toho je zřejmé poměrně rovnoměrné rozložení 
maximálních ohybových momentů po konstrukci.  
Hlavní nosníky jsou konstantního průřezu v polích 0-A a B až G, v poli A-B byly pásnice 
zesíleny. Nosníky jsou navrženy z oceli S355. Využití profilu je zřejmé z přiloženého grafu 
"Posouzení konstrukce". Graf prezentuje posouzení konstrukce při nejnepříznivější 
kombinaci zatížení. Jedná se o jednotný posudek zohledňující pevnost i stabilitu prvků 
konstrukce. Maximálního využití je dosaženo v poli B-C 91% a lokálně v místě snížení profilu 
u připojení sestupné rampy v poli D-E, kde dosahuje 96% - toto poměrně vysoké využití lze 
snížit konstrukční úpravou v dalším stupni projektu.  
Deformace konstrukce je uvedena v grafu "Průhyby UZ". Uvedené hodnoty jsou od 
nejnepříznivější kombinace charakteristických zatížení. Maximálního průhybu bylo dosaženo 
v poli B-C 208 mm tj. L/264. Maximálního průhybu UZ od zatížení užitného bylo dosaženo 
rovněž v poli B-C a to 136 mm tj. L/404. Je zřejmé, že lávka splňuje normové požadavky 
tuhosti.  
Obdobně byla posouzena i konstrukce sestupné rampy. Využití nosného systému rampy je 
87% a maximální deformace od nejnepříznivější kombinace charakteristických zatížení je 55 
mm tj. L/616. 
 
Výpočtové schéma a grafické zobrazení výsledků výpočtů na PC programem SCIA Engineer 
16.1 je uvedeno v příloze - viz níže: 
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VÝPOČTOVÉ SCHÉMA KONSTRUKCE: 


 


 
 
 







Grafické zobrazení výsledků výpočtů na PC programem SCIA Engineer 16.1: 
 








Průvodní zpráva 


Urbanismus 


Napojení jsou stejně důležitá, žádné významem nepřevyšuje ostatní. Přímá spojnice 


mezi oběma břehy řeky a rampa umožňující pěším i cyklistům pohodlný přístup na 


ostrov, šíře mostovky i rampy je stejná.  


Holešovice: přímé napojení nábřeží (rampa, schody) na rozšířenou stezku vedoucí 


podél řeky od holešovických doků do centra. Uzel také posiluje vazbu mezi řekou a 


okolím, vytváří místo pro odpočinek, setkání a přímý kontakt s řekou.  


Štvanice: záměr zachovat "divokost" a přirozenost ostrova. Lávka je přístupná ze 


dvou bodů navazujících na plánované pěšiny. 


Karlín: cyklostezka rovnoběžná s řekou je před napojením na lávku rozdvojena za 


účelem oddělit uživatele mostu a ostatní a tak omezit kolize.  


 
Výtvarné řešení 


Lávka doplňuje městskou strukturu a "divokou" krajinu a přizpůsobuje své 


jednoduché linie okolí. Vzniká jako reakce na místo plné různých stop. Propojení 


Holešovic a Karlína je navrženo jako racionální konstrukce, která reflektuje původní 


průmyslový charakter obou lokalit, což je navíc zdůrazněno texturou Cortenu. Jeho 


podstatou je přirozená barevnost, trvanlivost, bezúdržbovost a schopnost plnit nároky 


konstrukční efektivity.  


Štíhlé ocelové podpory podtrhují vnímání pevné a jednotné linky na pozadí kulis 


města, ale zároveň navozují dojem nehmotnosti. 


Technické řešení 


Lávka je navržena jako spojitá konstrukce o sedmi polích o rozpětí 3,0 + 5 x 55,0 + 


27,5 m s mezilehlou mostovkou o světlosti 4,0 m. Staticky se jedná o spojitý nosník s 


klouby.  Vzhledem k délce přemostění (308,5 m) je do čtvrtého pole vložena dilatace. 


Pevná ložiska jsou na pilířích C a E. Nosná konstrukce je ocelová. Půdorysně je 


lávka dvakrát zalomená, niveleta je kromě prvního a části druhého pole vodorovná, ty 


stoupají z úrovně chodníku na holešovickém nábřeží (187,40 m.n.m.) do úrovně 


mostovky ostatních polí. Niveleta lávky je odvozena od úrovně povodně v roce 2002 







+ 1,0 m (190,1 m.n.m.). Niveleta mostovky polí tři až sedm je tedy na úrovni 191,2 


m.n.m. První dvě části lávky, které klesají pod úroveň velké vody, jsou navrženy tak, 


aby je bylo možno zdvihnout nad úroveň zmíněné povodně.  


Hlavními nosnými prvky jsou dva plnostěnné nosníky tvaru "I" konstantní výšky 1900 


mm s roztečí 4400 mm. Mezi tyto nosníky je vložena dřevěná mostovka z fošen 


tloušťky 40 mm. Mostovka je podpírána podélníky, které jsou neseny příčníky. V 


prostoru pod podélníky jsou umístěna dvě horizontální ztužení - na úrovni spodního 


pasu hlavních nosníků a na úrovni horní příruby příčníků. Tato příhradová ztužidla 


zároveň se spolupůsobící částí hlavních nosníků a s příčníky zajišťují celkovou 


stabilitu lávky nejen ve vodorovném směru, ale i v kroucení. Spolu s příčníky zajišťují 


i stabilitu tlačených pasů hlavních nosníků.  


Konstrukce je uložena na mostní elastomerová ložiska, s výjimkou ložisek na pilíři A, 


kde je konstrukce uložena na klasická válečková ložiska, která umožní 


bezproblémové zvednutí prvních dvou polí lávky. Kloubové propojení hlavních 


nosníků zajišťují ocelové trny umístěné na úrovni mostovky. 


Sestupná rampa je od lávky dilatačně oddělena. Staticky se jedná o prostý nosník s 


převislým koncem. Konstrukční řešení sestupné rampy je shodné s řešením hlavní 


konstrukce. Krátké přechodové pole eliminuje rozdílný svislý průhyb konstrukcí v 


místě přechodu. Podpůrný pilíř je umístěn v cca 3/4 délky. 


Sestupné schodiště je navrženo jako prostý nosník na horním konci uložený na 





