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POPIS KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU 


1 KONCEPCE 


Jeden z nejzávažnějších problémů konstrukčního návrhu pěší lávky Holešovice-Karlín se týká 
požadavku na úroveň mostovky během povodní, kdy konstrukce musí být nad kótou 190,10 
m.n.m. vzhledem k tomu, že povodňová hladina může vystoupat na 189,10 m.n.m. 


Náš konstrukční návrh řeší dvě rozdílné situace. Za normální situace je lávka opřena na 
úrovni břehů a terénu ostrova Štvanice a zajišťuje přechod pro chodce, a ve výjimečném 
případě – během záplav – se lávka nazvedne na výšku 190,10 m.n.m. s cílem předejít 
poškození následkem povodňových jevů. 


Namísto užití mechanické soustavy, kterou je třeba občasně uvést do provozu, aby nebyla 
narušena její funkčnost, jsme navrhli postavit lávku s opěrami, které se pohybují podle úrovně 
vodní hladiny. V opěrách se nacházejí plovoucí dutiny, které se mohou pohybovat ve svislém 
směru, a střed rozpětí se nachází na dvou pevných pilířích. Plovoucí dutiny na obou bocích 
lávky zajistí, že se při stoupající hladině vody lávka zvedne až přibližně o 4 m a následkem 
vztlaku se lávka prohne směrem vzhůru a dosáhne dokonale plochého tvaru zcela nad úrovní 
190,10 m.n.m. 


Tvar lávky při hladině řeky na úrovni 180 m.n.m. 


 


Tvar lávky při hladině řeky na úrovni 183 m.n.m. 


 


Tvar lávky při hladině řeky na úrovni 186 m.n.m. 


 


Tvar lávky při hladině řeky na úrovni 189 m.n.m. 


 


 


2 KONSTRUKCE 


Celý projekt sestává ze dvou dílčích lávek, a sice jedné z Karlína na ostrov Štvanici o délce 
přibližně 130 m a druhé ze Štvanice do Holešovic dlouhé okolo 170 m.  


 


 


 


Každá z lávek stojí na třech podpěrách. Na březích řeky to jsou boční opěry a opěra 
uprostřed rozpětí je tvořena dvěma cylindrickými pilíři spojenými jako trojúhelníkový rám. 


75m 54m 75m 94m 
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Vlastní primární konstrukce v podélném směru je z oceli, obdélníkového průřezu, a dutá, se 
sekundárními ocelovými traverzami coby konzolovými nosníky o délce 3m v příčném směru. 
Příčné traverzy jsou od sebe vzdáleny 2 m a stabilizovány šikmými vzpěrami. 


Typický příčný řez 


3 ZATÍŽENÍ 


Zatížení působící na konstrukci jsou tato: 


Zatížení Hodnota 


Zatížení vlastní 
hmotností  
primární konstrukce 


ZVH, automaticky softvérově vyčíslené za předpokladu, že ag = 
10m/s2. Jedná se o hmotnost primární konstrukce. 


Trvalé zatížení P = 70kg/m2, způsobené sekundární ocelovou konstrukcí a 
dřevěnou mostovkou. Přepážky a obvodová konstrukce činí 
přibližně 15kg/m2. 


Pohyblivé zatížení q = 5kN/m2, odpovídá zatížení lávky lidmi. Toto zatížení je 
uvažováno v symetrických a asymetrických situacích. 


Zatížení sněhem s0 = 0,8 kN/m2 (γf=1,5), terén kategorie III 


Zatížení větrem vb = 22,5 m/s, Ce(z=10m) =1.6, qp(z=10m)=506Pa 


Povodeň U povodní se jedná o případ nahodilého zatížení, uvažovaného jako 
vynucený posun opěrných bodů. Tento případ zatížení vyvolává 
v lávce napětí, které je přímo softvérově vyčísleno v nelineární 
analýze. 


4 ZATÍŽENÍ VĚTREM 


 Zatížení větrem podél lávky se mění, proto se přiměřeně mění i rozměry v příčném řezu. 


 


 


h = výška, b = šířka 


Pol. Příčný řez Boční síla Svislá síla 


1 2 3 4 5 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 


Jih Sever 
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1 
h= 1m , b= 6,75m 


Fw = 1’053 N/ml 
Fz = 3’075 N/ml 


e = 1.7m 


2 


h= 2m , b= 8,50m 


Fw = 1’711 N/ml 
Fz = 3’872 N/ml 


e = 2.1m 


3 


h= 2m , b= 7,50m 


Fw = 1’711 N/ml 
Fz = 3’417 N/ml 


e = 1.8m 


4 


h= 2.50m , b= 8,50m 


Fw = 2’040 N/ml 
Fz = 3’872 N/ml 


e = 2.1m 


5 
h= 1m , b= 6,75m 


Fw = 1’053 N/ml 
Fz = 3’075 N/ml 


e = 1.7m 


 


Pol. Příčný řez Boční síla Svislá síla 


1’ 
h= 1m , b= 6,75m 


Fw = 1’053 N/ml 
Fz = 3’075 N/ml 


e = 1.7m 


2’ 


h= 1.50m , b= 8,50m 


Fw = 1’382 N/ml 
Fz = 3’872 N/ml 


e = 2.1m 


3’ 
h= 1.50m , b= 7,50m 


Fw = 1’382 N/ml 
Fz = 3’417 N/ml 


e = 1.8m 


4’ 


h= 2m , b= 8,50m 


Fw = 1’711 N/ml 
Fz = 3’872 N/ml 


e = 2.1m 


5’ 
h= 1m , b= 6,75m 


Fw = 1’053 N/ml 
Fz = 3’075 N/ml 


e = 1.7m 
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5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 


Kombinace, které mají rozhodující vliv na pevnost lávky, jsou dvě. 


Kombinace Hodnota 


Stav mezního 
zatížení  


1.35xZVH +1.35xP + 1.5xq 


Nahodilé zatížení 1xZVH + 1xP + Povodeň 


 


Kombinace, která má rozhodující vliv na posun lávky, je pouze jedna. 


Kombinace Hodnota 


Stav provozního 
zatížení 


1xZVH +1xP + 0,4xS 


 


6 NAPĚTÍ PRIMÁRNÍ KONSTRUKCE 


Následující grafy znázorňují výsledky stavu zatížení větrem. 


 


Ohybové momenty [N.m] 


 Posouvající síla [N] 


 Krouticí moment [N.m] 


 


Následující grafy znázorňují výsledky stavu mezního zatížení. 


Ohybové momenty [N.m] 


Posouvající síla [N] 


2.5x106 


7.2x106 
9.1x106 


2.9x106 
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Reakce v uzlu [N] 


 


Následující grafy znázorňují výsledky kombinace nahodilého zatížení při povodni. 


Ohybové momenty [N.m] 


 Posouvající síla [N] 


 Reakce v uzlu [N] 


 


Všechny výsledky byly analyzovány metodou konečných prvků pomocí modelu sestaveného 
programovým vybavením Strand7. Model bere v úvahu primární konstrukci a rovněž i část 
sekundární konstrukce. 


 


Pohled na model sestavený pro metodu konečných prvků 


  


2.1x106 1.6x106 


1.7x106 
0.5x106 


1.7x106 
2.1x106 


0.6x106 


2.2x106 
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7 PŘÍČNÝ ŘEZ 


Příčný řez se podél lávky mění podle toho, jak to vyžadují požadavky na tuhost. Příčný řez 
musí být dostatečně poddajný, aby snižoval napětí vznikající ohýbáním za povodně, a musí 
být dostatečně silný, aby vzdoroval napětí během mezního stavu. 


Tvar příčného řezu lávky v části Holešovice-Štvanice se vyvíjí následovně: 


 


 


 


 


 


Poloha Příčný řez Pevnost 


1 


 


 


 


MRd,el = 18’215 kN.m 
MRd,pl = 20’452 kN.m 
VRd = 5’856 kN 


2 


 


 


 


MRd,el = 129’973 kN.m 
MRd,pl = 138’414 kN.m 
VRd = 11’712 kN 


3 


 


 


 


MRd,el = 80’090 kN.m 
MRd,pl = 86’482 kN.m 
VRd = 11’712 kN 


4 


 


 


 


MRd,el = 167’123 kN.m 
MRd,pl = 177’523 kN.m 
VRd = 14’640 kN 


5 


 


 


 


MRd,el = 18’215 kN.m 
MRd,pl = 20’452 kN.m 
VRd = 5’856 kN 


 


Vychází se z následujících předpokladů: 


- Pásnice mají tloušťku 80mm  


- Výztužná žebra mají tloušťku 15mm 


- Jakost oceli má mez pružnosti fy = 355 N/mm2 


Tvar příčného řezu lávky v části Karlín-Štvanice se vyvíjí následovně: 


2 1 
3 4 


5 


Jih Sever


 


75cm 


100cm 


250cm 


200cm 


150cm 


200cm 


250cm 


250cm 


75cm 


100cm 
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Poloha Příčný řez Pevnost 


1’ 


 


 


 


MRd,el = 18’215 kN.m 
MRd,pl = 20’452 kN.m 
VRd = 5’856 kN 


2’ 


 


 


 


MRd,el = 93’706 kN.m 
MRd,pl = 100’572 kN.m 
VRd = 8’784 kN 


3’ 


 


 


 


MRd,el = 57’308 kN.m 
MRd,pl = 62’165 kN.m 
VRd = 8’784 kN 


4’ 


 


 


 


MRd,el = 129’973 kN.m 
MRd,pl = 138’413 kN.m 
VRd = 11’712 kN 


5’ 


 


 


 


MRd,el = 18’215 kN.m 
MRd,pl = 20’452 kN.m 
VRd = 5’856 kN 


 


Vychází se z následujících předpokladů: 


- Pásnice mají tloušťku 80mm  


- Výztužná žebra mají tloušťku 12mm 


- Jakost oceli má mez pružnosti fy = 355 N/mm2 


  


4’ 
5’ 


3’ 2’ 
1’


 


Jih 


 


Sever 


75cm 


100cm 


250cm 


150cm 


150cm 


150cm 


250cm 


200cm 


75cm 


100cm 
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8 DYNAMIKA 


Rozsah kmitočtu pěší chůze se pohybuje od 1,6Hz do 4,5Hz, a je nezbytné, aby se první vid 
lávky nacházel mimo toto rozpětí, s cílem předejít nepříjemným pocitům pro pěší. 


 


 


 


Čelný pohled na kmitání získaný analýzou provedenou metodou konečných prvků 


 


Kmitočet Karlín-Štvanice Štvanice-Holešovice 


1. svislý vid 1,22 Hz 0,92 Hz 


1. příčný vid 0,94 Hz 0,60 Hz 


 
Vlastní hodnoty kmitočtu ve svislém směru jsou příliš odlišné od kmitočtu pěší chůze ve 
svislém směru (~2,5Hz), takže lávka nemůže být chodci rozkmitána. Ale vlastní hodnota 
kmitočtu v příčném směru úseku lávky mezi Karlínem a Štvanicí se nachází blízko kmitočtu 
pěší chůze v příčném směru (~1Hz). Rozhodnutí, zda je třeba použít masivní tlumicí prvky, si 
vyžaduje provést podrobnější studii. 


 


9 NAPĚTÍ SEKUNDÁRNÍ KONSTRUKCE 


Sekundární konstrukce se klene v příčném směru a nezasahuje do primární konstrukce. 


 


Výsledné osové síly [N] v sekundární konstrukci 
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Výsledné ohybové momenty [N.m] v sekundární konstrukci 


 


 


Výsledné posouvající síly [N] v sekundární konstrukci 


 


 


Výsledné Von Misesovo napětí [Pa] v sekundární konstrukci 


Napětí u příčných trámů je nižší než 230 N/mm2. U zbývající části sekundární konstrukce jsou 
napětí dokonce daleko nižší. Jakost použité oceli může být nižší než u primární konstrukce, fy 
= 235 N/mm2. 
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10 PILÍŘE A ZÁKLADY 


Pilíře lávky Holešovice-Štvanice budou přenášet největší zatížení a budou rovněž nejdelšími 
prvky. Osová síla je okolo 6 250 kN a jejich délka je přibližně 14 m, a jsou navrženy jako duté, 
kruhového průřezu  Ø 660mm o tloušťce 20mm. 


 


Osové síly [N] v pilířích pro stav mezního zatížení 


Svislá síla působící na základ je okolo 9 100 kN, z geologického průzkumu vyplývá, že 
podloží třídy GT3 má dobrou únosnost, jeho povrch se nachází v hloubce přibližně 4 m a pod 
ním se nacházející vrstvy mají únosnost nejméně 250 kPa.  


Předběžný konstrukční návrh vychází z předpokladu, že piloty by mohly mít únosnost 100 
kPa ve tření a 300 kPa v kompresním dotyku, takže piloty o délce 8 m by mohly přenášet 
přibližně 2 500kN a štítový trám by měl nést přibližně 3 000 kN. 3 piloty a štítový trám by měly 
unést 10 500 kN, tento předpoklad však musí být samozřejmě ověřen kompletní 
geotechnickou studií. 





		1 KoncepCE

		2 KONSTRUKCE

		3 ZATÍŽENÍ

		4 Zatížení větrem

		5 Kombinace zatížení

		6 Napětí primární konstrukce

		7 Příčný řez

		8 DynamiKA

		9 Napětí sekundární konstrukce

		10 PilÍŘE a ZÁKLADY






STRUCNÝ POPIS 


Primární struktura je tvořena z ocelových klád typu S355 dutého čtvercového řezu. Jejich výška 
se pohybuje mezi 100-250 cm a šířka mezi 75-250cm. Příruby jsou tloušťky 80mm a plech je 
tloušťky 15mm. Celková váha je přibližně 850 tun. 


Sloupy jsou ze stejného typu oceli S355 dutého kruhového řezu s průměrem 660mm a s 
tloušťkou stěny 15mm. Délka se pohybuje mezi 8 a 15m. Celková váha je přibližně 10 tun. 


Základy pro sloupy tvoří betonové piloty, které sahají do hloubky 8m a jsou spojeny betonovým 
nosníkem. Celkový objem betonu je přibližně 160m3. 


Plovoucí schránka je prázdný prostor tvořený opět ocelí typu S355. Proces výroby je podobný 
jako v lodní industrii, jde o kombinaci voděodolného trupu připevněného na piloty. Celková váha 
je přibližně 150 tun. 


Sekundární struktura je rovněž z oceli S355, továrního profilu. Kladiny jsou čtvercového dutého 
řezu 200mmx100mmx10mm. Okrajové elementy jsou tvořeny sledem nosičů průřezu T 
200mmx50mmx10mm. Celková váha sekundární struktury je přibližně 90 tun.  


Zábrana a obklad jsou z měkké ocelové výztuže, průměru 10 mm a rozmístěné po 10cm. 
Zábradlí je ze dřeva, široké 30cm a tloušťky 6cm. Celková váha je přibližně 20 tun. 


Krycí podlaha je z dřevěných prken zarovnaných kolmě ke směru pohybu. Každé prkno je 
tloušťky 4cm a šířky 12cm, délka se mění v závislosti na šířce lávky. Celkový objem dřeva je 
přibližně 100m3.   








PRUVODNI ZPRAVU 


LÁVKA PŘES ROZBOUŘENÉ VODY 


Město Praha bylo v roce 2002 zaplaveno řekou Vltava. Hladina řeky neočekávaně stoupla o 
9m a značně poškodila mosty. Soutěžní výbor se prozřetelně rozhodl tomu do budoucna 
zabránit. Z důvodu bezpečnosti se konkrétně požaduje, aby nová lávka byla jeden metr nad 
záplavovou hladinou. Tato podmínka však má naneštěstí nepříznivý dopad na říční břehy a 
spojení na ostrov Štvanice, protože jeho řešení je velmi obtížné následkem předepsaných 
výškových poměrů. Alternativní snadnější řešení s užitím prvků pod předpokládanou nejvyšší 
povodňovou hladinou jsou z praktického hlediska vyloučena vzhledem k ohrožení předměty 
unášenými povodňovou vlnou.  


Náš konstrukční návrh nového typu pohyblivého přemostění představuje jednoduché, ucelené 
řešení tohoto problému. Bude-li voda stoupat, most se prostě jen zvedne a sám automaticky 
zaujme takovou polohu tak, aby zůstal 1 m nad hladinou vody. Návrh současně řeší požadavky 
povodňové ochrany a dopravního napojení. Pohyblivé mosty obvykle vyžadují energii na 
pohánění motorizovaného pohybového mechanizmu. Tyto prvky však bývají citlivé na styk 
s vodou a nelze vyloučit jejich selhání. Z tohoto důvodu navrhujeme využití samotného vodního 
tlaku coby zdroje energie pro zvedání lávky. Lávku bude tedy zvedat voda stoupající povodňové 
hladiny. V bocích lávky jsou projektovány dutiny, ve kterých bude vznikat vztlak vynášející lávku 
nad předepsanou úroveň 190 m.n.m.  


Lávka se skládá ze dvou samostatných segmentů osazených do úhlu na styku na Štvanici. 
První segment z Karlína na ostrov je dlouhý okolo 130 m a ten druhý ze Štvanice do Holešovic 
přibližně 170 m. Každý z nich stojí na třech opěrách. Břehové opěry jsou konstrukce zapuštěné 
do země, ale umožňují pohyb vzhůru následkem vztlaku. Dvě opěry uprostřed rozpětí jsou 
navrženy jako kovové sloupy tvaru písmene „A“. Při nadzvednutí bude lávka tvořit dvojitý oblouk 
s nejvyššími body na úrovni 190 m.n.m. na sloupech uprostřed rozpětí, jejichž konce se budou 
svažovat k zemi. 


Povrch lávky tvoří dva 3 m široké postranní pásy ohraničující centrální část nepravidelného 
tvaru podle průřezu konstrukčních žeber. Postranní pruhy jsou určeny pro pohyb chodců a 
cyklistů a centrální část je zamýšlena jako místo odpočinku. Budou zde místa, kde se posadit, 
ale bude se zde možno i „natáhnout“ a užívat si pohledů na město stranou jeho ruchu.  


Na ostrově se obě lávky budou spojovat na jednoduché plošině, z níž bude možno sejít na zem, 
a to po schodech nebo po rampě. Pod spojovací plošinou bude centrální dutina uložená v zemi, 
ale stoupající vzhůru při povodni. Ta bude vodorovně ukotvena ocelovými pilotami proti toku 
vody. K západu je tato plošina projektována jako vyvýšenina v zahradní úpravě s napojením na 
stávající pěší stezky na ostrově. K východu bude sloužit jako schod nebo jako místo, kde se 
posadit a pozorovat tok řeky. 


Celá konstrukce bude z oceli a její povrch bude obložen dřevem. Povrch pro pěší a cyklisty 
bude z prken uložených kolmo na směr pohybu, ze dřeva bude i madlo zábradlí. Samotné 
zábradlí podél postranních částí je navrženo z ocelových tyčí ohnutých pod lávku. Za tmy bude 
lávka zevnitř osvětlena. Světla budou zdůrazňovat křivky zvlněné konstrukce, jež se bude 
třpytivě odrážet na hladině řeky. 


 


 


 


 







PRUVODNI ZPRAVU 


 


 
 
 
 
Lze shrnout, že návrh představuje proveditelnou a praktickou technickou inovaci, jež se 
dokonale hodí do poměrů dané lokality. Štíhlé záhyby a křivky umožňující posezení činí 
z lávky více než pouhé přemostění. Jsme přesvědčeni, že lávka bude místem, které dovolí 
obyvatelům města obdivovat se jeho kráse z jiného pohledu, a jež si najde místo v jejich 
srdci. 


 


 





		Lávka přes rozbouřené vody



