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Lávka pro pěší a cyklisty je tvořena pěti ocelovými vahadly, jedním ocelovým prostým 


polem, osmi železobetonovými pilíři a dvěma předpolími. Konstrukce lávky je koncipována 


jako zvedací s využitím ocelových sloupů umístěných nad každým pilířem. Samotný proces 


zdvihnutí mostu bude probíhat s pomocí mobilních hydraulických lisů.  


Lávka má celkovou délku 289,2 metrů s průchozím profilem 5 metrů v celé délce lávky. 


Konstrukce jednotlivých vahadel je koncipována z předkorodované ocele Atmofix 


s hmotností cca 72 tun, včetně mostovky která je tvořena ocelovým plechem tl. 20 mm a litým 


asfaltem tl. 30 


 








Průvodní zpráva 


Náš návrh byl veden snahou o nalezení nejjednoduššího, nejlevnějšího a nejelegantnějšího řešení 


při respektování všech závazných podmínek soutěže. Kvalitní architektonické řešení pak vychází 


z čistoty, jednoduchosti a vtipu technické konstrukce. 


Předem jsme vyloučili každé řešení, které by znamenalo buď obrovské ztráty spádu při umístění 


konstrukce nad úroveň vzedmuté Vltavy, nebo přítomnost stálého zvedacího mechanismu, který 


stojí spoustu peněz a znamená stálou údržbu. 


Řešením je ocelová příhradová konstrukce tvořená pěti vahadly a jedním prostým polem. Těchto 


šest prvků se jednoduchým způsobem v případě povodní zvedne po ocelových vodících sloupech 


nad požadovanou úroveň. 


Urbanistické kvality zvoleného řešení spočívají v neexistenci jakýchkoli stožárů a konstrukcí, 


které by překážely v okolí řeky a v přímých přístupech přesně v niveletě chodníku na holešovické 


straně a cyklostezky na karlínské straně řeky. Přístup na Štvanici je řešen jednoduchou rampou s 


částečným násypem. 


Výtvarné a architektonické řešení vychází z tradičního pojetí všech starších pražských mostů a 


reflektuje principy klenby jako věčného motivu překlenutí prostoru. Hlavně je v říčním korytu co 


nejméně nápadnou konstrukcí pod úrovní komunikací na obou březích. To umocňuje i zvolené 


materiálové řešení s předzrezivělou ocelí Atmofix s předpokladem maximálního ozelenění všech 


pilířů na březích i ostrově. Čisté linky zabudovaného LED osvětlení podtrhnou jednoduchost i při 


setmění. Nerezová síť nahrazuje zábradlí a nechává vyznít konstrukci ocelových prvků. 


Technické řešení konstrukce je podřízeno jednoduchosti zdvihu celé lávky v případě potřeby. 


Jednotlivá pole jsou propojena zámky s čepy, které umožní dilatační podélné posuny konstrukce, 


zároveň ale snadnou demontáž a montáž ve zvýšené poloze v případě výsuvu.  


Zvedání je zajištěno běžným prostředkem – hydraulickým lisem (Například od společnosti VSL), 


zařízením vážícím cca 170Kg, kterým snadno manipulují 2 osoby. Zvednutí je navrženo tak, aby 


bylo snadno a rychle realizovatelné, s použitím hydraulických lisů se minimalizuje využití lidské 


síly a zaručí se rychlá ochrana konstrukce lávky před blížící se povodní. Samotný proces zvedání 


jednotlivých prvků lávky je koncipován tak z obou břehů současně. Jednotlivé prvky budou 







postupně zvedány tak, že se postupně osadí hydraulické lisy na ocelové sloupy nad mostním 


pilířem a dojde k zvednutí jednotlivých prvků. Po zvednutí prvku dojde k demontáži 


hydraulického lisu a jeho spuštění kladkou na další prvek tak aby, mohlo dojít ke zvednutí 


dalšího prvku. V poslední fázi zvedání dojde k osazení hydraulických lisů na obě strany prostého 


pole a synchronnímu zvednutí. Rampy umožňující přístup na lávku z holešovického břehu a 


z ostrova Štvanice budou demontovány, za pomocí jeřábu naloženy na nákladní vozidlo a 


transportovány k uskladnění na předem určeném místě. Opětovné spuštění lávky bude probíhat 


stejně jako zvednutí, a tedy simultánně z obou břehů Vltavy kdy jako poslední bude spuštěno 


prosté pole a osazeny rampy. 


Tento systém zvednutí konstrukce lávky umožnuje značnou finanční úsporu, neboť zařízení pro 


zvedání není stálou součásti konstrukce lávky, a tedy nevyžaduje nákladnou a pravidelnou 


údržbu. Předpokládáme, že hydraulické lisy umožňující zvednutí budou skladovány společně 


s prvky protipovodňové ochrany a jejich instalace a využití bude prováděno společně s výstavbou 


protipovodňové ochrany Hlavního města Prahy. 
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1. Identifikační údaje 
Stavba: ARCHITEKTONICKO–KONSTRUKČNÍ SOUTĚŽ 


Stavební objekt: LÁVKA HOLEŠOVICE—KARLÍN 


Místo stavby: Praha 


2. Sofware 
Scia Engineer, MS Office 


3. Statické schéma 
Příhradový nosník u ztužení jsou zvažovány pouze osové síly. Použité prvky jsou typu nosník. 
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4. Materiály 
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5. Průřezy použité 


 


6. Poloha rozhodujícího průřezu 
Dolní pás příhradové konstrukce 
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7. Průřezové charakteristiky rozhodujícího průřezu 


 


8. Zatěžovací stavy 


8.1 Vlastní tíha 
Automaticky generována programem 
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8.2 Ostatní stálé 
Reprezentuje pochozí část mostovky, aplikováno na roznášecí podélníky. 


 


8.3 Příčné zatížení vlastní tíhou 
Pouze pro stabilitní výpočet – zohlednění imperfekcí 
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8.4 Chodci 
Zvolena konzervativní hodnota 5kN/m2. 


 


9. Kombinace zatížení 


9.1 Stabilitní kombinace 


 


 


9.2 Kombinace MSÚ 
Zvolena konzervativní kombinace bez kombinačních souč. 


 







ARCHITEKTONICKO–KONSTRUKČNÍ SOUTĚŽ O NÁVRH: 
LÁVKA HOLEŠOVICE—KARLÍN 


Zjednodušený statický výpočet 


Zjednodušený statický výpočet 
JRů | Praha | červen 2017 strana 8|11 


10. Výsledky 


10.1 Tvar vybočení – stabilitní kombinace S2 – 10,86 
Z této kombinace byla ověřována vzpěrná délka. 


 


10.2 Jednotkový posudek průřezů 


 


10.3 Detailní posudek rozhodujícího průřezu 
Prvek DPL7 4,657 m SHS250/250/16.0 S 355 J2 (EN 10025-2) CO1 0,94 - 


 
 


Dílčí souč. spolehlivosti  
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00 


Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00 
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 


 
 


Materiál   
Mez kluzu fy 355,0 MPa 


Mezní pevnost fu 470,0 MPa 
Výroba Válcovaný  


 
...::POSUDEK PRŮŘEZU::... 


Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka 


N,Ed -3150,01 kN 
Vy,Ed 0,82 kN 
Vz,Ed 9,34 kN 
T,Ed 0,63 kNm 


My,Ed -35,07 kNm 
Mz,Ed -1,21 kNm 


 
 


Klasifikace pro návrh průřezu 
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2 


Klasifikace pro vnitřní tlačené části 
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1 


Maximální poměr šířky a tloušťky 12,63 
Třída 1 limit 26,85 
Třída 2 limit 30,92 
Třída 3 limit 36,88 


 
 


=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu 
Posudek na tlak 


Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9) 
A 1,4700e-02 m^2 


Nc,Rd 5218,50 kN 
Jedn. posudek 0,60 - 


 
 


Posudek ohybového momentu pro My 
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13) 


Wpl,y 1,2629e-03 m^3 
Mpl,y,Rd 448,34 kNm 


Jedn. posudek 0,08 - 
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Posudek ohybového momentu pro Mz 


Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13) 
Wpl,z 1,2629e-03 m^3 


Mpl,z,Rd 448,34 kNm 
Jedn. posudek 0,00 - 


 
 


Posudek smyku pro Vy 
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.17) 


Eta 1,20  
Av 7,3500e-03 m^2 


Vpl,y,Rd 1506,45 kN 
Jedn. posudek 0,00 - 


 
 


Posudek smyku pro Vz 
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.17) 


Eta 1,20  
Av 7,3500e-03 m^2 


Vpl,z,Rd 1506,45 kN 
Jedn. posudek 0,01 - 


 
 


Posudek kroucení 
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23) 


Tau,t,Ed 0,4 MPa 
Tau,Rd 205,0 MPa 


Jedn. posudek 0,00 - 
 
 


Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje 
za nevýznamné 


a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. 
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 


Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1 a rovnice (6.41) 
MN,y,Rd 230,16 kNm 


Alfa 2,82  
MN,z,Rd 230,16 kNm 


Beta 2,82  
 
 


Jednotkový posudek (6.41) = 0,00 + 0,00 = 0,00 - 
 


Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na 
momentovou 


únosnost se zanedbává. 
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu. 


...::POSUDEK STABILITY::... 
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr 


Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m 
Klasifikace pro vnitřní tlačené části 
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1 


Maximální poměr šířky a tloušťky 12,63 
Třída 1 limit 26,85 
Třída 2 limit 30,92 
Třída 3 limit 36,88 


 
 


=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr 
Posudek rovinného vzpěru 


Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46) 
Parametry vzpěru yy zz  


Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné  
Systémová délka L 4,657 4,657 m 
Součinitel vzpěru k 1,42 0,70  
Vzpěrná délka Lcr 6,592 3,259 m 


Kritické Eulerovo zatížení Ncr 6329,86 25889,94 kN 
Štíhlost Lambda 69,38 34,30  


Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,91 0,45  
Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20  


Vzpěr. křivka a a  
Imperfekce Alfa 0,21 0,21  


Redukční součinitel Chi 0,73 0,94  
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 3802,55 4902,33 kN 
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Posudek rovinného vzpěru   


Průřezová plocha A 1,4700e-02 m^2 
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 3802,55 kN 


Jedn. posudek 0,83 - 
 


Posudek prostorového vzpěru 
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46) 


Poznámka: Průřez se týká obdélníkové trubky, která není náchylná k prostorovému vzpěru. 
Posudek klopení 


Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.2.1 
Poznámka: Průřez se týká obdélníkové trubky 'h / b < 10 / Lambda,rel,z'. 


Tento průřez není náchylný ke klopení. 
Posudek ohybu a osového tlaku 


Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62) 
Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku   


Interakční metoda alternativní metoda 2  
Průřezová plocha A 1,4700e-02 m^2 


Plastický modul průřezu Wpl,y 1,2629e-03 m^3 
Plastický modul průřezu Wpl,z 1,2629e-03 m^3 


Návrhová tlaková síla N,Ed 3150,01 kN 
Návrhový ohybový moment (maximum) My,Ed -35,07 kNm 
Návrhový ohybový moment (maximum) Mz,Ed 2,62 kNm 


Charakteristická tlaková únosnost N,Rk 5218,50 kN 
Charakteristická momentová únosnost My,Rk 448,34 kNm 
Charakteristická momentová únosnost Mz,Rk 448,34 kNm 


Redukční součinitel Chi,y 0,73  
Redukční součinitel Chi,z 0,94  


Redukční součinitel Chi,LT 1,00  
Interakční součinitel k,yy 1,43  
Interakční součinitel k,yz 0,29  
Interakční součinitel k,zy 0,86  
Interakční součinitel k,zz 0,48  


 
 


Maximální moment My,Ed je odvozen z nosníku DPL7 pozice 0,000 m. 
Maximální moment Mz,Ed je odvozen z nosníku DPL7 pozice 4,657 m. 


Parametry interakční metody 2   
Metoda pro součinitel interakce Tabulka 


B.1 
 


Posuvnost styčníků y posuvné  
Součinitel ekvivalentního momentu 


C,my 
0,90  


Výsledný typ zatížení z liniový 
moment M 


 


Poměr koncových momentů Psi,z -0,46  
Součinitel ekvivalentního momentu 


C,mz 
0,42  


Výsledný typ zatížení LT liniové 
zatížení q 


 


Koncový moment M,h,LT -35,07 


 
Moment v poli M,s,LT -17,42 


 
Součinitel alpha,s,LT 0,50  


Poměr koncových momentů Psi,LT 0,23  
Součinitel ekvivalentního momentu 


C,mLT 
0,60  


 
 


Jednotkový posudek (6.61) = 0,83 + 0,11 + 0,00 = 0,94 - 
Jednotkový posudek (6.62) = 0,64 + 0,07 + 0,00 = 0,71 - 


Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 
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11. Závěr 
Pro výstavbu mostu se nepředpokládá použití žádné zvláštní technologie. Předložený návrh je 
realizovatelný. Tento zjednodušený statický výpočet v žádném případě nenahrazuje globální 
statické posouzení, které musí být v dalším stupni projektové dokumentace provedeno. Tento 
předběžný výpočet byl proveden z důvodů prvotního návrhů průřezů a ověření působení 
konstrukce pro koncepční návrh. Navržené průřezy mohou být v následujících stupních 
projektové dokumentace dále upravovány. Předložená dokumentace slouží jako podklad pro 
architektonicko-konstrukční soutěž a v žádném případě nenahrazuje další stupně dokumentace 
stavby. Projektant doporučuje, aby před zahájením projekčních prací bylo svoláno jednání za 
účasti investora, následného správce a projektanta, na kterém by investor upřesnil konkrétní 
požadavky na konstrukční řešení a požadavky na vypracování dalších stupňů dokumentace. 


 


 


 


 


V Praze, 06/2017       Ing. J. Růžička 
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Vyjádření statika 


 


Předložený návrh je realizovatelný, pro výstavbu mostu se nepředpokládá použití žádné 


zvláštní technologie. V části statický výpočet jsou na základě zjednodušeného modelu 


prověřeny lineárním i stabilitním výpočtem hlavní průřezy nosné konstrukce. Předložená 


dokumentace slouží jako podklad pro architektonicko-konstrukční soutěž a v žádném případě 


nenahrazuje další stupně dokumentace stavby. Projektant doporučuje, aby před zahájením 


projekčních prací bylo svoláno jednání za účasti investora, následného správce a projektanta, 


na kterém by investor upřesnil konkrétní požadavky na konstrukční řešení a požadavky na 


vypracování dalších stupňů dokumentace. V dalším stupni projektové dokumentace 


v návaznosti na zapracování konkrétních požadavků je nutné konstrukci prověřit podrobným 


statickým výpočtem. Průřezy nosné konstrukce jsou typizované válcované duté profily, 


jejichž dimenze mohou být dále upravovány. 


 


 


V Praze 


Ing J. Růžička 





