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P1 LÁVKA HOLEŠOVICE – KARLÍN


Koncept


Dvě pražské čtvrti, Holešovice a Karlín, se po sto letech bouřlivě mění. Příliv životní energie, kumulovaný na obou nábřežích, najednou 
překoná poslední bariéru a vytvoří elektrický oblouk – novou lávku. Dynamická křivka, tančící nad hladinou řeky, se jen dotkne ostrova a 
již spěchá, aby své napětí uzemnila v pevných březích Vltavy. Lávka budiž poctou Františkovi Křižíkovi a Emilovi Kolbenovi, velikánům 
českého průmyslu, neodmyslitelně spjatými s Holešovicemi a Karlínem.


Konstrukce


Primárním prvkem nosné konstrukce je oblouk, zvolený pro jeho vysokou únosnost a přirozenou eleganci, spolu s odkazem na historické 
dědictví města v podobě řady unikátních obloukových mostů, překonávajících Vltavu. Nová lávka je nejen poklonou minulosti. Je současná 
designem i použitými materiály tak, aby upozornila na svůj celoměstský význam při rozvoji obou nábřeží. Sekvence oblouků dobře zapadá 
do místa a nepůsobí rušivě, jak by tomu bylo např. u konstrukce zavěšené z vysokých pylonů či příhradového nosníku.


Samotná mostovka je vedena v co nejkomfortnější výšce a překonává řeku v jedné linii, mírně klesající od Karlína k Holešovicím. Kontrapunkt 
mostovky a oblouků, spojených pouze táhly či minimálními podpěrami, lávku vizuálně odlehčuje a vytváří dojem vznášení nad řekou. 
Oblouky z ocelových trubek jsou opatřeny bílým nátěrem, zvýrazňujícím jejich linii proti mostovce, která je kompozitní z ocelových 
nosníků a železobetonové desky, usnadňující údržbu. Lávka je navržena jako integrovaná, bez mostních ložisek a je z tohoto pohledu takřka 
bezúdržbová.


Doprava


Mostovka je navržena pro provoz chodců a cyklistů, s jejich jemným oddělením v povrchové modelaci mostovky. Chodcům jsou vyhrazeny 
pásy po stranách mostovky, kde se budou s větší pravděpodobností zastavovat, shlukovat apod., zatímco cyklisté mají svůj prostor uprostřed. 
Výjimkou je místo napojení ostrova Štvanice. Zde obě úrovně splynou a umožní cyklistům i chodcům nástup na spojující rampu, respektive 
schodiště. Pro snížení nebezpečí kolize zde bude mostovka opatřena hrubou povrchovou úpravou, dávající signál cyklistům ke zpomalení.


Urbanismus


Lávka vytváří dlouho očekávané spojení dvou historických čtvrtí, procházejících zásadní transformací. Na holešovickém nábřeží navazuje 
na horní nábřežní chodník, při zachování průchodnosti a průjezdnosti stávající nižší nábřežní komunikace. Tato komunikace má velký 
potenciál, aby se stala celoměstsky důležitou cyklistickou trasou, čemuž je přizpůsobeno i napojení lávky pomocí pohodlných ramp.


Nad Štvanicí se oblouky lávky rozkročí, aby neporušily jednolitý povrch budoucího parku. Odpovídající větší výška horních oblouků 
logicky definuje orientační bod a změnu směru. Na jižní stranu ostrova z lávky klesá rampa a velkorysé schodiště. Je zde využito stávajícího 
navýšení terénu, které je jen mírně upraveno, aby v budoucnu hladce zapadlo do remodelovaného povrchu ostrova. Severní část ostrova je 
ponechána otevřená z důvodu její větší atraktivity a plánovaných rekreačních ploch s výhledem na řeku.


Na karlínské straně lávka po překonání řeky klesá na úroveň stávající cyklostezky a pokračuje dále na piazettu, tvořící nástupní bod v nové 
zástavbě Rohanského nábřeží.


Osvětlení


Osvětlení je navrženo tak, aby zapadlo do kontextu okolních mostů a staveb a zároveň zvýraznilo charakter lávky. Výsledkem je jasná avšak 
delikátní silueta, kdy mostovka a pilíře jsou mírně potlačeny, zatímco nasvětlené křivky oblouků tančí nad vodou. Z pohledu uživatele se 
oblouky jeví jako svého druhu brány, navádějící jej při cestě po lávce. Povrch mostovky bude osvětlen LED pásky v madlech zábradlí.
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OCELOVÁ TRUBKA Ø 500mm S OCHRANNÝM 
NÁTĚREM, PROMĚNNÁ TLOUŠŤKA STĚNY 


SESTAVA STYČNÍKOVÉHO 
PLECHU A KONCOVKY


OBKLAD OCELOVÝM PLECHEM


DETAIL ZÁBRADLÍ
Ø 200mm TLAČENÝ PRUT Z 
VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI


(ŽÁR. POZINK)
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STATICKÝ MODEL









