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- KVANTIFIKACE - 
 


Položka množství jednotka


Ocelové konstrukce 1400 t


Betonové konstrukce 1100 m3


Zemní násyp 8000 m3


Výkopy zemin 2500 m3


Velkoprůměrové piloty 600 m3


Syntetická pochozí izoace 1500 m2


Mostní závěry 20 m2


Kalotová ložiska 14 ks


Kovové zábradlí 600 m








- KONSTRUKCE -  


 
 
 Z  konstrukčně-statického hlediska je lávka řešena jako dvojice separátních nosných konstrukcí se 
společnou opěrou na nově vybudovaném zemním náspu na říčním ostrově. Nosná konstrukce překonávající 
hlavní řečiště Vltavy (dále v  textu NK1) má délku 202 m a je navržena jako spojitý nosník o třech polích o 
rozpětích 47+87+68 m. Část lávky překračující plavební kanál mezi Karlínem a ostrovem Štvanice (dále 
NK2) využívá statického schématu prostého nosníku o délce 102 m. 
 NK1 spočívá na nově vybudovaných opěrách na holešovickém nábřeží a na Štvanici a na 2 šikmých 
rozkročených železobetonových pilířích tvaru A, které jsou vůči nosné konstrukci umístěny pod úhlem 60°. 
Pilíře jsou navrženy z  betonu třídy C35/45 a jejich sloupy jsou proměnného průřezu, jehož nejmenší rozměr 
činí 1,5x1,5 m. Rozestoupené části jednotlivých pilířů jsou propojeny v  horní části úložným prahem a v  
dolní části společným masivním základem, který je v  případě obou pilířů stabilizován pomocí pilotového 
roštu zbudovaného v  těsněných štětovnicových jamách v  řečišti Vltavy. Na pilotových roštech jsou 
založeny rovněž základy všech tří opěr obou konstrukcí – jak opěry na březích, tak společná opěra na 
Štvanici.  
 Zemní val pod štvanickou opěrou bude založen na fluviálních sedimentech v  hloubce cca 4 m po 
odtěžení nadložních vrstev, které budou nahrazeny vrstvou hrubého lomového kameniva o mocnosti 2-3 m. 
Na této vrstvě bude proveden samotný hutněný sypaný násyp navrženého umělého kopce. Vzniklý násyp 
bude na návodní straně ochráněn vrstvou hrubého kamenitého materiálu, která bude bránit odplavení 
materiálu náspu v  případě povodně, přičemž tato ochranná vrstva kameniva může být zakryta 
ohumusováním a nízkou vegetací.  
 NK1 i NK2 jsou shodně fixovány pomocí pevných ložisek na štvanické opěře a dilatují tedy směrem 
k  vltavským břehům, kde budou konce mostovky opatřeny mostními závěry. Ložiska jsou navržena jako 
kalotová.  
 Obě nosné konstrukce jsou navrženy jako trámové ocelové nosníky dvoukomorového průřezu s  
mezilehlou mostovkou, která mezi nosníky prochází v  proměnné výšce. Obě konstrukce využívají průřez 
shodné konstantní výšky 2,5 m a šířky 7,0 m z  konstrukční oceli třídy S355. Mostovka je u obou nosných 
konstrukcí řešena jako ortotropní ocelová tvořená plechem s  páskovými podélnými výztuhami vzdálenými 
500 mm a nesená příčníky o výšce 600 mm, které jsou vzájemně osově vzdáleny 2500 mm. Hlavní 
konstrukční rozdíl mezi oběma konstrukcemi spočívá v  počtu nosníků a tím pádem i ložisek. Zatímco 
spojitý nosník NK1 si vystačí se dvěma hlavními komorovými nosníky, průřez NK2 tvořený nosníky se 
zesílenými pásnicemi je navíc doplněn o střední nosník svařovaného průřezu tvaru I o proměnné výšce dané 
polohou mostovky. Tento nosník je umístěný v  ose NK a propojen s  postranními komorovými nosníky 
pomocí příčníků. Obě nosné konstrukce jsou prostorově vyztuženy pomocí příčníků tvaru I o výšce 400 mm 
lícujících s  dolními pásnicemi hlavních nosníků v  oblastech, kde se mostovka nachází v  horní části 
průřezu. Osová vzdálenost těchto příčných ztužidel je 7,5 m. 
 Protikorozní ochrana je s ohledem na situování v blízkosti vodního toku požadována kombinovaným 
epoxi-polyuretanovým povlakem. Přímo pojížděná izolace plechu mostovky je předpokládána bezešvá 
syntetická. 
 Odvodnění konstrukce je řešeno pomocí podpovrchových odvodňovačů a svodů přímo do řečiště. V  
oblasti plavebního kanálu a nad ostrovem Štvanice bude konstrukce vybavena podélnými svody. Zábradlí je 
navrženo jako kovové se svislou výplní a  dvojitým madlem. Osvětlení lávky bude umístěno do madla 
zábradlí. 







 Montáž konstrukce bude probíhat v  mostárně, kde budou svařeny jednotlivé montážní dílce. Ty 
budou následně dopraveny na staveniště a pomocí jeřábů, ev. částečného podélného výsunu konstrukce 
budou instalovány do finální polohy a následně osazeny na ložiska. 
 
 








- PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 


 


KONCEPT 


 
 V ŘADĚ 
 Lávka bude jednou z mnoha spojnic břehů Vltavy, a to jednou z těch méně významných. 
Lávka by si tedy neměla nárokovat více pozornosti než mosty ostatní, neměla by nad ostatními 
čnít. Už v úvodním konceptu jsme si tedy definovali podmínku, že naše lávka se bude spíše plazit 
než vzpínat.  
 
 PROTIKLADY 
 Náš návrh v sobě spojuje dvě protichůdné tendence - musíme mostovku vyzvednout 
natolik, abychom naplnili podmínky soutěže z hlediska protipovodňových opatření, ale zároveň 
těleso lávky tlačíme co nejníže. Z toho nám vzešla linka o konstantní výšce, která se lehce vlní na 
Vltavou.  
 
 POHYB 
 Mezi nosníky pak stoupá a klesá samotná mostovka, která se přizpůsobuje potřebám 
přecházejících - v místech napojení na terén klesá, uprostřed rozpětí stoupá, aby návštěvníkům 
poskytla maximální rozhled.   
 
 STÁNÍ 
 Lávka na obou koncích jen líže terén. Jeví se, jako by na místo byla odložena a nedělá jí 
příliš velkou námahu zde spočívat. Stejně tak na Štvanici se lávka otírá o nově vytvořený kopec, 
který ji vynáší. Není a nemá zde být patrné napětí, ale mnohem více uvolnění, které máme spojené 
s povalováním se. V hlavním řečišti lávka stojí na čtyřech subtilních nožkách, které mizí pod vodní 
hladinou.  
 
 TVOR 
 Lávka připomíná nějakého mýtického tvora, ještěra, nebo snad obyčejného jezevčíka! Jak 
se trochu líně plazí přes Vltavu.  
 
 


URBANISMUS 


 
 Lávka je lokalizovaná v ose území definovaném územním plánem. Nad Štvanicí se lehce 
zatáčí, místo aby se lámala. Lávka je rozdělená na dvě poloviny - cyklostezka a chodník.  
 
 BŘEHY 
 Ze strany Karlína lávka navazuje na cyklostezku A2, ze strany Holešovic na chodník 
Bubenského nábřeží. Náplavka Holešovic zůstává přístupná stávajícími schody.  







  
 OSTROV 
 Vycházíme z urbanistického schématu definovaného vítězným soutěžním návrhem RKAW. 
Soutěžní návrh je vždy spíše kostrou, na které se dá stavět. Namáme ambice zasahovat hlouběji 
do Štvanice.  
 Zásadním zásahem, je pilíř lávky umístěný na Štvanici. Má formu kopce, který půdorysně 
vychází z právě ze schematu soutěžního návrhu. Na ostrov se sestupuje přístupovým chodníkem 
na hřebeni kopce, nebo zkratkou přes schody.  
  
 KOPEC 
 Vytvářet samostatné těleso rampy se nám jevilo jako příliš drastický prvek, který asocioval 
spíše průmyslové dopravníky, než rekreační zónu. Kopeček do sebe integruje funkci komunikační, 
funkci statickou a estetickou. 
 Svahy navrhujeme osadit okrasnými travinami a kvetoucími trvalkami doplněné jarními 
cibulovinami (červené tulipány) v  horní části valu a okrasnými česneky bílé barvy v  dolní části a 
na úpatí. Směrem shora dolů slábne červená barva, a mísí se s bílou, která dole převládá. Traviny 
jsou nejnižší na vrcholku a směrem dolů se zvyšují. Během roku se vegetace proměňuje. Zatímco 
čerstvě ostříhané traviny po zimě sbírají sílu k  růstu, jarní cibuloviny jsou na vrcholu květu. Jeden 
druh uvadá, druhý přebírá jeho místo na slunci. 
 Cílem je vytvořit element, který přirozeně vroste do ekosystému ostrova a který se nebude 
jevit jako komunikační uzel.  
 Navíc v zimě se dá svah využít k sáňkování! 
 
 


ARCHITEKTURA 


  
 SCÉNÁŘ 
 Člověk nastupuje do korýtka, které má v počátku výšku 1 800 mm. Většina návštěvníků tak 
zprvu nepřehlédne přes zábradlí. Cestou po lávce, ale mostovka stoupá, a masivní nosník se blíží k 
podlaze a vyjevuje se výhled. Směrem na Štavnici a k druhému břehu mostovka zase klesá. 
Přechod lávky je proces odkrývání a zakrývání. Výška masivních nosníku, které plní také funkci 
zábradlí, je však konstantní. Z vnějšku se dá hra s výškou spíše jen tušit.  
 
 VÝRAZ 
 Navrhujeme lávku prostou a jednoduchou. Navrhujeme nízký profil, který klouže přes řeku. 
Podpory v řečišti jsou subtilní, a tak mohou evokovat nožky. Lávka chce vyvolávat asociace.   
 Lávka je jednobarevná. Navrhujeme cihově červený nátěr, který máme spojený se 
základovou barvou. Pochozí materiál je umělý povrch na způsob tartanu - měkký a přívětivý jak k 
chodcům, tak cyklistům. Pilíře jsou z betonu s přídavkem červeného barviva, aby se sjednotily s 
mostovkou. Materiály jsou obyčejné, jen madlo zábradlí, kterého se chytám, je mosazné.  
  
 


HYDROTECHNOLOGICKÉ POSOUZENÍ 


 







 Z  hlediska limitů protipovodňové ochrany, stanovené správcem vodního toku a vodní cesty, 
respektuje navržená lávka Holešovice – Karlín zadávací podmínky. Konstrukce lávky je navržena 
tak, aby spodní hrana konstrukce byla umístěna nad úrovní hladiny odpovídající průtoku při 
povodni v  roce 2002 + 1 m (Q 2002 + 1 m), čímž se samotná konstrukce dostává nad úroveň 
stávající protipovodňové ochrany na obou březích Vltavy. Konstrukce lávky by tak neměla být nikdy 
zaplavená.  
 Do průtočného profilu v  hlavním korytě řeky zasahují pilíře, jejichž tvar je navržen tak, aby 
při jejich obtékání byla odporová síla vody minimální. Obdobně je navržen zemní násyp na Štvanici, 
který slouží jako podpora konstrukci lávky a zároveň plynule spojuje výškové úrovně lávky s 
pobytovým prostorem na ostrově. Správně navržený tvar náspu usměrňuje tok vody při zvýšených 
průtocích. Umístěním zemního náspu do průtočného profilu Q100 dochází k  minimálnímu zvýšení 
hladiny odpovídajícímu přibližně 10 cm, toto případné zvýšení by nemělo zapříčinit vybřehnutí 
povodňové vody Q100 mimo koryto Vltavy.  
 Na základě zpracování zkráceného hydrotechnického výpočtu bylo vyhodnoceno, že 
konstrukce lávky nezhoršuje průtokové a odtokové poměry a průtočnost koryta vodního 
toku. 
 


 








Statický model konstrukce 
 


Pro globální analýzu nosné konstrukce byl využit MKP software Midas Civil 2016  v1.1. Pro 
dílčí posouzení kritických průřezů byl využit tabulkový procesor MS Excel 2013 a program pro 
posuzování železobetonových průřezů IDEA StatiCa - RCS (v. 5.4.17.36937). 


 
 
Statický model byl sestaven jako prutový prostorový model s geometrií odpovídající skutečné 


konstrukci. Podepření modelu je provedeno pomocí tuhých vazeb odpovídajících zvoleným typům 
ložisek na opěrách a na pilířích, které jsou fixovány na polotuhých bodových podporách simulujících 
tuhost podzákladí. Průřezy jsou modelovány v reálných rozměrech a tvarech. 


 
V modelu bylo uvažováno se zatížením vlastní tíhou konstrukce, užitným zatížením pro lávky 


pro chodce a cyklisty definovaným v ČSN EN 1991-2, které nebylo redukováno dle odst.5.3.2.1(2)na 
2,5 kN/m2 pro NK1 a 3,0 kN/m2 pro NK2, nýbrž bylo uvažováno jako zatížení modelem LM4 dle odst. 
4.3.5 hodnotou qfk = 5,0 kN/m2 na bezpečnější straně, zejména s ohledem na zanedbání jiných 
klimatických zatížení než zatížení rovnoměrnou teplotou. Zatížení teplotou bylo uváženo v hodnotách 
stanovených ČSN EN 1991-5. 


 
Vlastní tíha konstrukce je v 3D modelu konstrukce stanovena automaticky (zatížení vlastní 


tíhou g=9,81 m.s-2). Pro stanovení vlastní tíhy ocelové konstrukce je uvažováno s objemovou 
hmotností oceli zvýšenou o 15% jakožto s rezervou zahrnující styčníkové plechy, výztuhy, trny, 
spojovací prostředky, svary apod. Uvažovaná objemová hmotnost oceli je tedy: 7850 kg/m3 + 15% = 
9028 kg/m 
 







Posouzení klíčových částí konstrukce: 
 


• Příčník 
 
Modul průřezu: Wy,el = My/z = 5,8831.10-4/0,408 =  5,125.10-4m3 
 
Ohybový moment: 
MSd = fSd.L2/12 = (16.1*1,35)*52/12 = 45,8 kNm 
 
Posouzení: 
MRd = 5,125.10-4*355*10-6 = 181,9 kNm 
 
MSd = 45,8 kNm < 181,9 kNm = MRd 
                                       vyhovuje 25%   
(s dostatečnou rezervou na kombinovaná namáhání) 
 
 Průřez typického příčníku 
 


• Hlavní nosníky 
 
 
Průřezy hlavních nosníků byly pro jednoduchost posouzeny přímo v programu Midas Civil dle 
dosaženého napětí v krajních vláknech.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Průřez komorového nosníku     Průřez středního nosníku NK2 
 
 
 
Průběh výsledného napětí dle Midas Civil pro nejnepříznivější návrhovou kombinaci – dolní vlákna:  


 
 







Průběh výsledného napětí dle Midas Civil pro nejnepříznivější návrhovou kombinaci – horní vlákna:  
 


 
 
σSd = 330 MPa < 335 MPa = σRd (redukovaná hodnota pro S355 pro prvky tlustší než 40 mm) 
                                       vyhovuje 98%   
 
 
Průběh výsledného napětí dle Midas Civil pro nejnepříznivější návrhovou kombinaci:  
 


 
 
σSd = 323 MPa < 335 MPa = σRd (redukovaná hodnota pro S355 pro prvky t > 40 mm) 
                                       vyhovuje 96%   
 
 







• Pilíř 
 
Pilíř byl posouzen pro jeho neužší průřez na hodnoty odpovídající nejvíce zatíženému průřezu. 
Posouzení byloprovedeno pomocí výpočetního software Idea StatiCa RCS. 
 
Normálová síla [kN] 


 
Ohybový moment My 


 
Ohybový moment Mz 


 
 
 
 
 
 
 







 
1.1.1.1 Souhrn 
 


Rozhodující typ posudku NEd 
[kN] 


MEd,y 
[kNm] 


MEd,z 
[kNm] 


VEd 
[kN] 


TEd 
[kNm] 


Hodnota 
[%] Posudek 


Konstrukční zásady -6527,9 -9001,8 1709,2   175,0 Nevyhovuje 


Typ posudku NEd 
[kN] 


MEd,y 
[kNm] 


MEd,z 
[kNm] 


VEd 
[kN] 


TEd 
[kNm] 


Hodnota 
[%] Posudek 


Únosnost N-M-M -6527,9 -9001,8 1709,2   44,2 OK  
Smyk -6527,9   1515,6 -1529,7 28,4 OK  
Kroucení     -1529,7 69,1 OK  
Interakce -6527,9 -9001,8 1709,2 1515,6 -1529,7 97,5 OK  
Omezení napětí -4809,1 -6513,1 1382,4   93,1 OK  
Šířka trhliny -3350,0 -3750,0 1730,0   48,3 OK  
Ohybová štíhlost -3350,0 -3750,0 1730,0   1,4 OK  
Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 % 
 
 
 
Posouzení vlastní frekvence konstrukce: 
 
Posouzení bylo provedeno modální analýzou v programu Midas Civil 
První vlastní frekvence NK1: 


 


NK1 :  f = 1,10 Hz   > 1,0 Hz   ->  vlastní frekvence blízko hraniční hodnoty pro účinky pěší dopravy. 
Nutné podrobnější posouzení. V případě potřeby je možné lávku vybavit tlumiči kmitání. 


 







 
 
První vlastní frekvence NK2: 


 
NK2 :  f = 0,706 Hz   < 1,0 Hz   ->  vyhovuje z hlediska dynamických charakteristik 


 


 


 


 


Dle provedeného posouzení je konstrukce navržena v reálných dimenzích. 


 
 
 





