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VYJÁDŘENÍ STATIKA 
 
Ze statického hlediska byl zvolen jako hlavní nosný systém rámová konstrukce 
s betonovými prvky spodní stavby a ocelovou horní příčlí, která svým statickým 
působením umožní nižší stavební výšku oproti jiným typům konstrukcí. Zároveň je 
konstrukce dostatečně tuhá a minimalizuje tak vlivy kmitání a průhybů na uživatele 
lávky. Snížení konstrukční výšky má pozitivní vliv pro zajištění dostatečné volné výšky 
pod lávkou pro průchod velkých vod a současně umožňuje pohled z lávky do okolí 
přes horní hranu nosné konstrukce. 
Mezilehlá mostovka je nesena příčníky spojujícími dvě rámové konstrukce. Hlavní 
nosné rámy jsou přímopasové, mostovka mezi nimi pak mění polohu podle potřeby 
vedení nivelety lávky, což je řešeno různou výškovou polohou příčníků umístěných 
v místě vnitřních ztužidel ocelových rámových příčlí. 
Statické posouzení lávky bylo provedeno na 3D výpočetním modelu, který byl 
zatížen všemi zatíženími dle norem pro zatížení stavebních konstrukcí řady ČSN EN 
1991, tedy mimo jiné vlastní vahou, chodci a to jak ve statické tak dynamické 
podobě, větrem, teplotou, tlakem vody na pilíře a dalšími zatíženími. Na kombinaci 
těchto zatížení byly ověřeny základní průřezy lávky. Současně bylo kontrolováno i 
chování celé lávky od účinků těchto zatížení, především byly kontrolovány 
deformace lávky a to jak svislé tak podélné deformace vyvozené zejména změnou 
teploty konstrukce. 
Zvedaná část lávky je navržena tak, že staticky vyhoví bez zatížení chodci bez 
mezilehlých závěsů (stav při zvedání konstrukce), pro plném zatížení včetně chodců 
je pak posouzena mezilehlými závěsy (stav za provozu). Staticky byly ověřeny i tyto 
provozní stavy. 
Výše popsaným způsobem byla ověřena celková reálnost návrhu a jeho 
konstrukčního uspořádání. Výpočtem bylo ověřeno, že jednotlivé prvky lávky mají 
dostatečné dimenze, aby vyhověly na posouzení konstrukce dle souboru norem 
ČSN EN 1990 a je tak zajištěno, že při podrobném posouzení nebude potřeba měnit 
tvar a rozměry navržených prvků.  
 
 








PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Spojení ostrova s okolím 
primární spojení  
Holešovice – Štvanice……. lávka Holešovická 
Karlín – Štvanice……. lávka Karlínská 
dvě lávky 
nejpohodlnější a nejkratší pěší spojení městských čtvrtí s ostrovem – jejich budoucím 
centrem  rekreačním, sportovním a kulturním 
sekundární spojení  
Holešovice - Karlín 
velká vzdálenost pro pěší, málo využívaná, toto spojení je možné ale přechodem 
přes ostrov 
jako hlavní spojení Holešovic a Karlína bude logicky fungovat plánovaný most přes 
řeku spojující ulice Komunardů – Thámova ! 
 
Napojení lávek na ostrov  
lávka Holešovická i lávka Karlínská se svojí plynulou rampou pozvolna začleňují do 
komunikační struktury ostrova – vychází z ní a stávají se tak jeho součástí 
výškové převýšení v místě napojení je 3,75 metry, rampa a vlastní délka lávek je co 
nejkratší možná, lávka je kategorizována jako "stezka pro pěší a cyklisty" sklon ramp 
odpovídá příslušné ČSN  
Napojení lávky na Holešovickou hranu 
lávka se napojuje svojí rampou přímo na niveletu nábřežního chodníku, dál směr 
trasy  pokračuje přechodem pro chodce do prostoru tržnice 
rampa je zde zvedací v případě povodně 
Napojení lávky na Karlínskou hranu 
lávka se napojuje svojí rampou na niveletu cyklostezky na protipovodňovém valu, 
dále pak klesající přímou rampou pokračuje trasa do prostoru plánovaného 
veřejného prostoru. 
 
ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Architektonické a technické řešení vychází ze závěrů naší analýzy, kdy je důležité 
hlavně co nejpřímější spojení čtvrtí s ostrovem, nikoliv co nejpřímější spojení čtvrtí. 
Proto jsme navrhli dvě lávky, které končí na břehu ostrova a nepokračují konstrukcí 
přes ostrov.  
Tímto řešením vzniklo volné místo mezi lávkami – jádro potkání – nejdůležitější místo 
našeho návrhu. Jádro potkání lemuje pěší komunikace která spojuje obě dvě lávky 
do jedné trasy. Podél této důležité komunikace je zpevněný povrch s lavičkami 
s orientací hlavního pohledu na střed jádra a na cíp ostrova.  
 
lávka 
lávka má působit nenápadně, jednoduše, ale při tom elegantně. Tektonický princip 
lávky je založen na napínavé klasické hře sloupu (pilíře) a trámu (nosníku). Průřezy 







pilířů a nosníků byly navrženy tak aby spolu s rozpětím, či výškou sloupů vytvářeli 
příjemnou nerušící kompozici. Hlavním nosním prvkem lávky jsou dva nosníky 
BlackBoxy, svařené z oceli a opatřené grafitovým nástřikem, ocel má být barevně 
přiznána, včetně svarů. Pilíře jsou z pohledového železobetonu v odstínu oceli. Vlastní 
betonová mostovka a rampy včetně povrchu chodníku na ostrově spojujícím obě 
lávky je opatřena hydroizolačním protiskluzným nátěrem. Zábradlí je z ocelové 
pásoviny z nerezové broušené oceli. Nerezové madlo v sobě nese LED pásek, který 
osvětluje pochozí povrch lávky. 
 
efektivní řešení 
je založeno na poznatku, že není nutné přímou jednou lávkou propojovat Karlín 
s Holešovicemi a proto místo jedné dlouhé lávky postačí dvě menší, tím dochází k 
výrazné úspoře cca 65 metrů lávky 
nemalou výhodou dvou lávek je možnost etapizace, dá se nejdříve postavit lávka 
Karlínská s vlastním napojením na ostrov a pak lávka Holešovická s vlastním 
napojením nebo naopak 
jedná se o dvě samostatné investiční akce 
 
velká voda 
mostní konstrukce lávky včetně uložení je zásadně nad hladinou Q2002 
pod tuto hladinu zasahují pouze dvě ostrovní rampy, ty jsou ale orientovány svojí 
osou po proudu vody tak, aby nezhoršili průtokové poměry 
příčná k proudu vody pod hladinou Q2002 je rampa na Holešovickém břehu, chtěli 
jsme aby tato rampa výškově navazovala na úroveň chodníku, proto je tato rampa 
zvedací, pomocí zvedacího zařízení se zvedne nad hladinu Q2002 
Lávka nesmí být bariérou, proto jsme zvolili řešení se zvedací rampou na Holešovické 
straně, přímý přístup na lávku bez dodatečných vyrovnávacích ramp bylo pro nás 
hlavní prioritou – chodec/cyklista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







STRUČNÝ POPIS 
 
Obě lávky jsou tvořeny dvěma shodnými rovnoběžnými rámovými konstrukcemi, 
mezi kterými je nesena deska mostovky. Hlavní nosné rámy jsou tvořeny ocelovými 
komorovými obdélníkovými příčlemi výšky 2,0 m a šířky 0,8 m, do nichž jsou vetknuty 
betonové pilíře. Nosné rámy mají světlou vzdálenost 5,4 m, celková šířka lávky je tak 
7,0 m. Pilíře mají obdobný průřez jako hlavní nosníky. Lávka přes plavební kanál 
(karlínská část) je tvořena jedním rámovým polem rozpětí 60 m, lávka přes hlavní 
koryto řeky pak třemi rámovými poli rozpětí 46 + 60 + 46 m. 
Mezi hlavními nosníky je uložena železobetonová deska mostovky. Deska je uložena 
pomocí ocelových příčníků vzdálených cca 4 m, které přenáší sílu z mostovky do 
hlavních nosníků. Příčníky jsou zabetonované do desky mostovky. Vlastní deska je 
pnuta v podélné směru mezi ocelové příčníky. 
V podélném směru mimo hlavní nosníky lávka pokračuje směrem na ostrov rampami, 
které jsou tvořeny železobetonovou deskou obdobného průřezu jako mostovka mezi 
hlavními nosníky. Tato deska je uložena lokálně ve své ose pomocí ocelových 
trubkových pilířů. Tyto pilíře jsou vetknuty do mostovky i do základu. Rampy jsou na 
volných koncích zakončeny nízkými betonovými opěrami. Na těchto opěrách budou 
uloženy na dvojice ložisek. 
Na holešovickém břehu umožňuje mostovka lávky, která klesá směrem na 
holešovický břeh, zvednutí. V případě předpokladu průchodu povodně je možno 
tuto část mostovky zvednou mimo dosah povodně a to až nad úroveň katastrofální 
hladiny z roku 2002.  V tomto místě je mostovka provedena jako ocelová ortotropní 
deska podepřená čtyřmi podélnými nosníky. Ty jsou uloženy po cca 8 metrech na 
příčnících, které jsou zavěšeny pomocí závěsů na hlavních nosních. V případě 
zvedání budou tyto závěsy uvolněny a lávka bude zvednuta. Při zvednutí bude tato 
část mostovky podepřena pouze v místě krajního pilíře a na příčníku v místě napojení 
na betonovou nezvedanou mostovku. 
Celá lávka bude založena hlubině na velkoprůměrových pilotách. 
 
Předpokládaný postup zvedání a následného spouštění 
Zvedání bude prováděnou pomocí závitových tyčí natrvalo zabudovaných 
v krajních pilířích. Otáčením tyčí pomocí elektrohydraulického zařízení, které bude 
umístěno v ocelové čísti hlavního nosníku nad pilířem, bude lávka zvedána. Zvedání 
bude přes příčník nad krajním pilířem, kde bude na pevno dutý závit. V horní část 
závitové tyče v jejím uložení bude osazena kulová podložka, která umožní pohyb 
koncového příčníku po oblouku, jehož střed je v místě napojení mostovky na pevnou 
část. Během zvedání dojde k automatickému uvolnění závěsů. Zpětné spouštění 
mostovky bude probíhat obdobným postupem. Je však třeba aktivovat zavěšení 
příčníků. 
 
Odhad hmotnosti  
Ocelová konstrukce – Karlínská lávka 70 tun 
Ocelová konstrukce – Holešovická lávka     230 tun 
Ostatní ocelové konstrukce (ocelové stojky apod.)  18 tun 
Železobetonová deska mostovky (obě lávky) 660 m3 
Železobetonová spodní stavba 340 m3 





