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P1 LÁVKA HOLEŠOVICE – KARLÍN


LIDÉ JDĚTE - LIDÉ JEĎTE!


Naše lávka je tu pro vás! 
Je krásná,
je něžná,
je jednoduchá.


Račte vstoupit. 
V Holešovicích, na Štvanici, v Karlíně.


V Holešovicích lávka ústí nálevkovitou rampou 
přímo do prostoru hlavního vstupu Pražské tržni-
ce. K tomuto bodu jsme posunuli i dvojici tramva-
jových zastávek řešených jako vídeňské a celko-
vě místo dopravně zklidnili ve prospěch pěších 
(nemotorových). Nálevkovitá rampa lávky opřená 
do hrany nábřeží překonává nezbytné převýšení 
na úroveň prvního ramene mostu o třech dvakrát 
podepřených polích. Na Štvanici se lávka obtáčí 
kolem dutého středního pilíře vyplněného rampou 
a točitým schodištěm v těsné návaznosti na 
hlavní trasu plánovaných úprav ostrova. Dutina v 
interiéru dříku umožňuje v prostoru pod rampou 
umístit provozní i sociální zázemí přilehlé štěrko-
vé pláže i dětského hřiště. Stromy zde stíní. 
Vstupní otvor a okénko bufetu jsou v případě 
stoupající hladiny Vltavy uzavíratelné ocelovými 
vraty.
Pokračujeme-li do Karlína, čeká nás druhé 
rameno se dvěma poli a jednou podporou. Karlín-
ská nálevka je kratší, protože nemusíme překo-
návat takové převýšení. Hrana lemuje okraj proti-
povodňového valu. Následuje páteřní Povltavská 
stezka.
Půdorysně nevybočujeme z plochy definované 
územním plánem. Spodní hranu konstrukce jsme 
umístili na úroveň 190,10 m n.m. Podpěry lávky, 
plné bočnice nástupních ramp i středový pilíř na 
ostrově Štvanice zasahují do průtočného profilu 
vodního toku. Jejich tvar je proto řešený tak, aby 
byl hydraulicky vhodný a nezpůsoboval vzdutí 
hladiny větší než je stanoveno legislativou.
Provoz lávky jsme řešili jako oddělený pro chodce 
a cyklisty, s čímž koresponduje i umístění hlavní 
nosné konstrukce v jejím středu. Tato segregace 
je však zdánlivá. Střední ocelová příhradovina je 
ve svém měřítku natolik transparentní a prostup-
ná, že umožňuje pasantům pohyb téměř libovol-
ný. Výhledy z lávky do okolí nejsou narušeny 
diagonálami. Jemné měřítko a intimnost dodávají 
záclony z ocelového pletiva. Hlavní nosná kon-
strukce není na první pohled viditelná a lávka tak 
z dálky působí lehce.
Ořezali jsme konstrukci na úplnou dřeň. Nic jed-
noduššího neexistuje. Jednoduchý spojitý HEB 
nosník. I díky jeho tvaru je lávka zastřešená. Ocel 
a beton. Konstrukce lávky čítá 625 uzlů, 1445 
prutů, 410 betonových ploch, zhruba 300 tun 
oceli, 480 m3 betonu. Spodní stavba pak 2600 
m3 betonu.
Lávka vyrůstá v těsné blízkosti bývalých Ústřed-
ních jatek královského města Prahy. Za zdmi 
areálu skončily ve stresujících podmínkách desít-
ky milionů životů. Vzpomeňme si na ně až tudy 
půjdem vstříc zeleným pastvinám ostrovní lučiny. 
A nebo pojedem.


Šťastnou cestu.
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