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Vyjádření statika k realizovatelnosti návrhu 
 


Ocelobetonový most se čtyřmi poli o rozpětí cca 70m. ŽB mostovka zavěšená na primárně 


nosných ŽB obloucích prostřednictvím ocelových táhel (trubka/lano). Primární nosné oblouky jsou 


tlačné prvky, které přenáší tlak do opěr s výslednicí sil ve směru tečny k oblouku v místě krajních 


podpěr. U střední podpěry se většina vodorovných účinků reakcí vyruší. Příčná tuhost oblouků je 


zajištěna rozkročením v podpěrách. Kritické místo z hlediska namáhání a následných dimenzí je v 


místě styku oblouku s mostovkou. Další kritické místo je vrchol oblouku z hlediska tlaku s účinky 


vzpěru. 


Mostovkamírně klenutá, primární nosný prvek mostovky střední ŽB trám, kterýzajistí stabilitu. 


Samotná deska mostovky je uložena na ŽB konzolách á 3-4m. 


 


Důležité je z hlediska stability řešit dynamické účinky od větru na konstrukci jako celek a také jeho 


dílčích částí - mostovky a oblouku. 
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Stručný popis materiálového řešení lávky 
 


Nosné konstrukce lávky jsou železobetonové oblouky, nosníky, konzoly a desky. Část 


oblouků nad mostovkou je ocelová. Povrch mostovky je uvažován v plastbetonu. Zábradlí je 


navrženo v kombinaci betonových sloupků, nerezových rámů a z nerozvého pletiva. Spodní 


část pilířů a přístavních mol je obložena kamennými kvádry. 
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Průvodní zpráva 
 


Při koncipování návrhu lávky jsme se snažili uvážit zásadní faktory urbanistické, dopravní, 


provozní, výtvarné i technické. Všechny tyto aspekty se propsaly do výsledného návrhu. 


 


 


Urbanistické řešení 
 


Lávku vnímáme nejen z utilitárního hlediska potřeby propojení dvou břehů a ostrova, ale 


pokusili jsme se jí co nejvíce přiřadit také ,,doplňkovou” funkci příjemného městského 


pobytového prostoru. Nachází se totiž v oblasti města s mimořádným městotvroným a 


rekreačním potenciálem, daným hodnotným přírodním prostředím řeky, nábřeží a především 


ostrova Štvanice.  Z lávky budou také aktraktivní výhledy, zejména na Pražský hrad. Z těchto 


důvodů jsme lávku navrhli v dobrých - širších - dimenzích, aby umožňovala jak pobytovou 


funkci, včetně ve středu umístěných laviček, tak dopravní propustnost. Pro využití potenciálu 


řeky jsme navrhli u pilířů lávky přístaviště pro drobná plavidla, přístupná pro pasanty na lávce 


schodišti umístěnými mezi konstrukcemi nosných oblouků lávky, a základ pilíře ve středu 


Vltavy je rozšířen na malý pobytový ostrůvek. 


 


Průběh mostovky lávky je umístěn v celém rozsahu lávky až nad úroveň povodně z roku 


2002. Navrzžené technické řešení vyžaduje, aby mostovka nebyla zaplavována.  


Vyústění lávky na holešovickém nábřeží je vyřešeno dvojící ramp, které jsou rovnoběžné s 


nábřežím a plynule navazují na vstupní brány do areálu tržnice. V ose lávky se totiž nachází 


dvě výrazné historické sochy s býky na podstavcích a budova vrátnice. Naproti těmto 


sochám proto postačí jako přístup na lávku schodiště, doplněné o oddechový prostor s 


lavičkami. 


Na karlínském nábřeží je lávka plynule napojena na stávající cyklostezku, za jejímž tělesem 


jsou navrženy tři komunikace smařující k hlavním přístupovým komunikacím ze směru od 


Karlínského náměstí. Hlavní přístupová trasa cyklistů je však předpokládána po stávající 


cyklostezce a Zábranskou ulicí - ulice v ose lávky je bohužel u třídy Rohanské nábřeží 


ukončena schodištěm. Předporostor lávky na karlínské straně by měl sloužit jako malý 


parčík. 


 
Výtvarné řešení 
 
Zásadní roli bude hrát lávka svým uplatněním v městské krajině. Nachází se totiž v oblasti, 


která přes svou pozici v širším městském centru dosud nemá jasný řád ani orientační bod. 







Vzhledem k rovnist okolní krajiny bude významné pohledové umístění láívky v dálkových 


pohledech z městských vyhlídek, např. z terasy Letné, vrchu Vítkova apod. Hledáním 


vhodných proporcí jsme dospěli k řešení se čtyřmi obloukovým poli lávky, s jedním pilířem 


uprostřed Vltavy a dvěma opěrami na ostrově Štvanice. Oblouk, v tomto případě nizce 


zvednutý eliptický nosník, v horní části komůrkový ocelový, ve střední a dolní části 


železobetonový, je typický prvek všech mostů v pražském centru a proto považujeme za 


vhodné pro zapojení objektu lávky do prostředí města tento prvek využít.  


 


 
Technické řešení 
 


Konstrukci mostovky tvoří železobetonový nosník s konzolami, zavěšený ocelovými kabely 


na obloukových nosnících, se kterými vytváří tuhý konstrukční celek. 


Osvětlení lávky je navržené zapuštěné do sloupků zábradlí a do nosných oblouků. 
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