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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 


Pražské mosty svědčí o kulturní a technické vyspělosti českého národa. Ačkoliv byly postaveny v různé 
době, mají podobné tvarosloví a používají stejný statický systém – oblouk. Konstrukce pražských mostů 
vždy odpovídaly době, kdy byly postaveny, vždy využívaly progresívní technologie a materiály doby 
realizace. Je podivuhodné, že se jejím tvůrcům vždy podařilo najít harmonii architektonického a 
konstrukčního řešení, a že mosty na sebe vzájemně navazují a doplňují se. 


Navržené přemostění využívá jeden z nejstarších konstrukčních prvků - oblouk, který harmonicky 
navazuje na stávající obloukové konstrukce. Uspořádání konstrukce, které aplikuje nejnovější poznatky 
v oboru navrhování mostů, svým minimalistickým řešením vyjadřuje úctu k předcházejícím konstrukcím 
a ke krásnému prostředí.  


Konstrukci lávky tvoří přímo pocházená oblouková konstrukce o dvou polích, která přemosťuje hlavní 
koryto řeky a plavební kanál. Protože při povodni budou oblouky – podobně jako všechny pražské 
obloukové mosty – částečně zaplaveny, není mostovka spojena s oblouky řadou sloupů, ale tvoří ji 
předpjatý pás podepřený jen oblouky a krajními podpěrami. Protože pás je situován vždy nad 
doporučenou výškou, vzniká tak konstrukce, která minimálně ovlivňuje průtok řeky. Předpjatý pás 
navazuje na Holešovické a Karlínské nábřeží, prochází mezi oblouky a je veden nad Štvanickým 
Ostrovem. Má tvar řetězovky o třech polích – je tedy v proměnném podélném sklonu s maximální velikosti 
5%. Umožňuje bezproblémový pohyb handicapovaných osob. Paty oblouků a pás jsou spolu vzájemně 
spojeny tak, že vytváří úsporný samokotvený konstrukční systém, který namáhá základy převážně jen 
svislými silami. 


Na ostrově, v nejnižším místě, je předpjatý pás veden v půdorysném oblouku a je napojen na výtah, který 
umožňuje bezbariérové spojení s ostrovem. Výtah se zdvižným zařízením situovaným na jeho střeše je 
umístěn mezi svislými betonovými skořepinami, které jsou napojeny na předpjatý pás. Skořepiny jsou 
předpjaté šikmými kabely a svoji smykovou únosností přenáší vodorovnou sílu vyplývající z půdorysného 
zakřivení pásu do základů. Skořepiny lze navrhnout tak, aby při povodních bylo možné mezi ně vysunout 
ochranné prvky zabraňující vniknutí vody k výtahu. 


Lávka nejen převádí pěší a cyklistickou dopravu mezi Holešovicemi a Karlínem a spojuje je se 
Štvanickým ostrovem, ale také vytváří prostor k setkání, zastavení a zamyšlení. A to v nejkrásnějším 
místě přemostění - nad řekou. Proto jsou zde také situovány lavičky. Oblouky nejen podpírají mostovku, 
ale také tvoří její propojení s oběma břehy a s ostrovem. Aby uživatelé lávky byly v co nejbližším kontaktu 
s řekou a ostrovem, má oblouk dvě větve situované po stranách předpjatého pásu.  


U Karlínské opěry mostovka navazuje na pobřežní komunikaci pro cyklisty a chodce a na plánovanou 
komunikaci připravované výstavby Rohanské nábřeží. S patkou oblouku je mostovka spojena schody.  


U Holešovické opěry mostovka navazuje na podélné rampy vedené v místě současného chodníku, který 
svým malým spádem (5%) také nahrazuje. Zároveň umožňuje výhledy nejen na samotnou lávku, ale i na 
řeku Vltavu a ostrov Štvanice. Rampy navazují na koncovou opěru, která je tvořena dvěma od sebe 
odsazenými bloky. Prostor mezi bloky je otevřen směrem k řece a tak s ní umožňuje přímý kontakt. Na 
prostor mezi bloky navazují schodiště ke spodní pobřežní promenádě a patě oblouku, k podélným 
rampám a k navrhovanému světelnému přechodu přes Bubenské nábřeží do areálu Pražské tržnice.  


Na ostrově Štvanice jsou paty obou oblouků propojeny přes veřejný prostor ́ malého náměstí´ s výtahem, 
který umožnuje bezbariérové propojení s mostovkou. Tvoří ústřední křižovatku pěších tras ostrova a jeho 
uspořádání včetně prvků drobné architektury umožňuje vzájemné setkávání, relaxaci i styk se samotnou 
řekou v místě nově navrhovaného mola. 







Řeka i plavební kanál jsou přemostěny oblouky velkých rozpětí 151 a 105 m, které mohou být v případě 
povodní zaplaveny. Oblouková žebra z vysokopevnostního betonu jsou velmi štíhlá a tak minimálně brání 
průtoku vody a způsobují jen zanedbatelné vzdutí řeky. Mají robustní průřez, který bezpečně přenese 
tlak vody působící nejen na jejich plochu, ale také na plochu zvětšenou o zadržené předměty nebo ledové 
kry. 


Oblouky jsou tvořeny dvěma žebry proměnné šířky od 2,60 do 3,60 m a proměnné tloušťky od 0,50 do 
0,80 m. U základových patek jsou žebra, která mají v půdoryse čočkovitý tvar, vzájemně spojena; ve 
vrcholu jsou žebra monoliticky spojena s předpjatým pásem. Oblouková žebra jsou ztužena zábradelními 
zídkami, které poblíž středu polí podporují předpjatý pás. Oblouky jsou v proměnném podélném sklonu, 
maximální hodnota u podpěr má velikost 25%, průměrná velikost je 12,5%. Na obloucích jsou navrženy 
schody výšky 0,150 m a proměnné délky od 0,65 do 4,90 m. Schody jsou velmi pohodlné a jsou navrženy 
tak, aby bylo možné si na ně kdekoliv sednout a pozorovat okolí. Pokud bude potřeba, je možné schody 
doplnit o podesty. Pro cyklisty jsou na okrajích navrženy pruhy, po kterých mohou vést kola. 


Mostovku tvoří předpjatý pás z vysokopevnostního betonu šířky 4,80 m a tloušťky 0,40 m. Pás je 
sestaven z  prefabrikovaných segmentů, které mezi vrcholy oblouků, u krajních podpěr a u výtahu 
přechází v monolitickou desku. Ve vrcholech oblouků je monolitická deska v délce 24 a 19 m spojena 
s obloukovými žebry, jejichž povrch zde sleduje spád předpjatého pásu. Vytváří se zde plochy o 
rozměrech11,50 x 24 m popřípadě 11,50 x 19 m, které slouží nejen k propojení dopravy, ale i 
k zastavení. U krajních opěr se monolitická deska rozšiřuje tak, aby umožnila plynulé napojení mostovky 
na navazující komunikace. Podobně u výtahu monolitická deska spojuje pás s nosnými skořepinami. 


Předpjatý pás je podporován nosnými kabely a je předepnut předpínacími kabely. Oba typy kabelů jsou 
tvořeny monostrandy zainjektovanými v HDPE trubkách. Trubky jsou ve sparách opatřeny systémovými 
spojkami garantující jejich nepropustnost. Kabely tak mají několik ochranných vrstev, které garantují 
jejich ochranu proti korozi. 


Na mostovce světlé šířky 4,00 m jsou ve středu navrženy cyklistické pruhy, které jsou bodovými LED 
světly odděleny od vnějších pěších pruhů. Zábradlí na mostovce je tvořeno jednoduchými sloupky 
s dvěma madly doplněnými výplní z nerezavějící drátěné sítě. Ve spodním madle je ve výšce 1,05 m 
situováno LED osvětlení, horní madlo navržené ve výšce 1,32 m slouží jako ochrana proti pádu cyklistů. 
Ve vrcholech oblouků je mostovkové zábradlí nahrazeno osvětlovacími sloupky. 


Zábradlí na obloucích je tvořeno ocelovým madlem podporovaným jednoduchými sloupky zakotvenými 
v zábradelních zídkách. V prostoru nad zídkami jsou navržena rovnoběžná lana. Ve vnějších madlech je 
situováno LED osvětlení. 


Jak oblouky, tak i mostovka budou osvětleny LED světelnými pruhy situovanými na vnějších plochách 
zábradelních zídek a v podhledu předpjatého pásu. 


Povrch mostovky a schodů bude chráněn vrstvou polymer-betonu, který současně tvoří hydroizolaci. 
Povrch cyklistických pruhů bude hladký, zatímco povrch pěších pruhů a schodů bude zdrsněný. Aby se 
odstranil průmyslový vzhled betonu, bude vhodné povrch chodníků výtvarně ztvárnit. Mostovka je příčně 
odvodněna ke středu, kde budou po cca 3 m situovány odvodňovací trubičky. V prostoru nad ostrovem 
bude pod osou lávky vytvořena vsakovací rýha krytá kamenným záhozem. 


Návrh předpokládá, že lávka i výtah budou založeny na mikropilotách, jejichž počet bude určen na 
základě geotechnického průzkumu. U Holešovické opěry budou mikropiloty doplněny o předpjaté kotvy. 


Protože postup stavby ovlivňuje statické působení, je popsán v části ´Vyjádření statika´. 








 


 


 


STRUČNÝ POPIS MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ 


 


Mostovku tvoří předpjatý pás z vysokopevnostního betonu, který je z  prefabrikovaných segmentů. Ve 
vrcholech oblouků, u krajních podpěr a u výtahu je tvořen monolitickou deskou. 


Objem betonu mostovky z betonu C70/85       442 m3 


Předpjatý pás je podporován nosnými kabely a je předepnut předpínacími kabely. Oba typy kabelů jsou 
tvořeny monostrandy zainjektovanými v HDPE trubkách. Monostrandy jsou tvořeny lany Y1860S7/15,7 
chráněnými tukem a obalem z HDPE330. Počet lan 6x31 + 12x12 = 330. 


Celková délka 320 m, celková hmotnost = 330 x 320 x 1,18 = 124 608 kg ≈ 125 tun 


 


Objem betonu skořepin z betonu C70/85         96 m3 


Skořepiny jsou předepnuty monostrandy zainjektovanými v HDPE trubkách. Monostrandy jsou tvořeny 
lany Y1860S7/15,7 chráněnými tukem a obalem z HDPE330. Počet lan 8x31 = 248. 


Celková délka 10 m, celková hmotnost = 248 x 10 x 1,18 = 2 926 kg ≈ 3 tuny 


 


Oblouky jsou tvořeny dvěma žebry proměnné šířky od 2,60 do 3,60 m a proměnné tloušťky od 0,50 do 
0,80 m. U základových patek jsou žebra, která mají v půdoryse čočkovitý tvar, vzájemně spojena; ve 
vrcholu jsou žebra monoliticky spojena s předpjatým pásem. Oblouková žebra jsou ztužena zábradelními 
zídkami, které poblíž středu polí podporují předpjatý pás. 


Objem betonu oblouků z betonu C70/85    1 196 m3 


 


Objem betonu základů z betonu C30/37    1 390 m3 


Objem betonu ramp u Holešovické opěry z betonu C35/45    290 m3 


 


Návrh předpokládá, že lávka i výtah budou založeny na mikropilotách, jejichž počet bude určen na 
základě geotechnického průzkumu. U Holešovické opěry budou mikropiloty doplněny o předpjaté kotvy. 


 


Zábradlí na mostovce je tvořeno jednoduchými sloupky s dvěma madly doplněnými výplní z nerezavějící 
drátěné sítě. Ve spodním madle je ve výšce 1,05 m situováno LED osvětlení. Ve vrcholech oblouků je 
mostovkové zábradlí nahrazeno osvětlovacími sloupky. 







Zábradlí na obloucích je tvořeno ocelovým madlem podporovaným jednoduchými sloupky zakotvenými 
v zábradelních zídkách. V prostoru nad zídkami jsou navržena rovnoběžná lana. Ve vnějších madlech je 
situováno LED osvětlení. 


Povrch mostovky a schodů bude chráněn vrstvou polymer-betonu, který současně tvoří hydroizolaci. 
Mostovka je příčně odvodněna ke středu, kde budou po cca 3 m situovány odvodňovací trubičky.   







VYJÁDŘENÍ STATIKA 


Konstrukci lávky tvoří předpjatý pás podepřený oblouky. Konstrukce pásu i oblouků je mimořádně štíhlá 
a proto její analýza musí vystihnout geometricky nelineární chování konstrukce. Pro tuto analýzu je nutné 
určit výchozí stav, ve kterém definujeme geometrii a namáhání konstrukce od zatížení stálého. Nutno je 
také definovat okrajové podmínky, tedy způsob podepření konstrukce. Statická analýza také musí 
vystihnout postupnou výstavbu. 


Návrh předpokládá následující postup stavby. Po provedení pilot, základů a koncových vzpěr budou 
postaveny oblouky. Ty lze postavit na pevné skruži s několika podpěrami v řece, anebo letmo. Před 
odskružením obloukových žeber se kotevní bloky vzájemně spojí montážními kabely přenášejícími 
vodorovnou sílu. Dále se ve vrcholech oblouků vybetonuje spojující deska, která zde tvoří předpjatý pás, 
vybetonují se skořepiny výtahu a na montážních podpěrách se vybetonuje půdorysně zakřivená část 
pásu. Na montážní kabely se postupně zavěsí prefabrikované segmenty. Po jejich montáži se protáhnou 
a napnou nosné kabely. Dále se protáhnou předpínací kabely, odstraní se montážní spojení kotevních 
bloků, vybetonují se spáry mezi segmenty a spára mezi výtahovou plošinou a zakřivenou části 
předpjatého pásu. Po napnutí předpínacích kabelů se kabely zainjektují a zahájí se dokončovací práce. 
Funkce lávky a kvalita provedení budou ověřeny statickými a dynamickými zkouškami. 


U krajních opěr jsou patky oblouků spojeny s koncovými bloky předpjatého pásu tlačenými vzpěrami, 
které přenáší vodorovnou sílu z pásu do oblouku. Moment vyvolaný dvojicemi sil působících v pásu a 
oblouku je vyrovnán momentem svislých sil působících v kotevním bloku a patce oblouku. Vnitřní patky 
oblouku jsou vzájemně spojeny tlačenými vzpěrami přenášejícími vodorovnou sílu.  


 


Obr. 1 – Namáhání oblouku a předpjatého pásu 


Pro předběžné úvahy můžeme předpokládat, že oblouk o i předpjatý pás p, mají od stálého zatížení go a 
gp tvar paraboly druhého stupně a že vodorovná síla v předpjatém pásu Hp = gpLp2/8fp se rovná 
vodorovné síle v oblouku Ho = goL2/8fo (Obr. 1). 


Pokud by poměr Loi2/foi byl u obou oblouků stejný, byla by vodorovná síla Hoi v obou obloucích také stejná 
a základy by přenášely jen svislou sílu. Protože oblouk přemosťující plavební kanál má menší poměr 







Lo22/fo2, je vodorovná síla Ho2 menší než vodorovná síla Ho1 namáhající oblouk přemosťující řeku. Proto 
dva základy (pod Karlínskou opěrou a u patky většího oblouku na ostrově) musí přenést rozdíl vodorovné 
síly ΔHo = Ho1 - Ho2 (Obr. 2). 


 


Obr. 2 – Samokotvený systém – zatížení základů 


Návrh předpokládá, že rámové spojení předpjatého pásu s plošinou výtahu bude provedeno až po 
předepnutí mostovky. Skořepiny tak budou namáhány jen svislými silami od užitného zatížení a značnými 
vodorovnými silami vyplývajícími z půdorysného zakřivení. 


Tvar konstrukce a předběžné posouzení konstrukce bylo provedeno naznačeným postupem, pro který 
byl vypracován jednoduchý program. Podrobná analýza byla provedena programovým systémem 
ANSYS ve kterém byla prostorová konstrukce modelována 3D prvky (Obr. 3). Výpočet také vystihl 
postupnou stavbu konstrukce. 


 


 


 


Obr. 3 – Výpočtový model 


Konstrukce lávky byla posouzena pro účinky dané platnými normami, to znamená i pro zatížení vozidlem 
údržby. Maximální vodorovná složka normálové síly působící v předpjatém pásu a oblouku je ≈ 51.40MN. 
Tomu odpovídající tahovou sílu v pásu bezpečně přenese 330 (6x31 + 12x12) lan Y1860S7/15,7, které 
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jednak nesou zatížení stálé a také předpínají mostovku tak, aby při působení nahodilého zatížení ve 
sparách nevznikl tah. Také oblouková žebra z vysokopevnostního betonu C70/85, která mají 
výslednicový tvar k danému zatížení, bezpečně přenesou odpovídající tlakové namáhání. Jejich 
maximální tlakové namáhání je menší než 0,6 fck. 


Konstrukce byla analyzována nejen pro normová zatížení, ale také pro dynamické zatížení vyvolané 
pohybem chodců. Analýza prokázala, že odpovídající zrychlení je v povolených mezích a proto uživatelé, 
pohybující se, anebo stojící na lávce nebudou mít nepříjemný pocit od pohybu konstrukce vyvolaný 
pohybem jiných chodců. Maximální zrychlení je menší než 0,70 m/s2. 


S ohledem na plochost oblouků byla také posouzena jejich stabilita. Díky monolitickému spojení 
předpjatého pásu s oblouky a omezení vodorovného pohybu pásu v opěrách má konstrukce dostatečnou 
stabilitu. 


Ačkoliv navržená konstrukce v předloženém uspořádání (dva oblouky podpírající předpjatý pás o třech 
polích) nebyla dosud nikde postavena, využívá návrh osvědčená řešení. Předpjatý pás o dvou polích 
podepřený obloukem byl postaven v Japonsku, USA i ČR, předpjatý pás s rozpětím 100 m byl postaven 
v mnoha zemích, půdorysně zakřivená konstrukce z předpjatého pásu byla realizována v UK. 


Ačkoliv oblouk je velmi plochý, jeho smělost charakterizována poměrem L2/f = 1512/10,20 = 2 235 m je 
mnohem menší než dosud největší smělost betonového oblouku použitá u mostu Infante D.Henrique 
postaveného v Portu v Portugalsku. Oblouk tohoto mostu má rozpětí L = 280 m, jeho smělost L2/f = 
2802/25= 3 136 m.  


Oblouk i předpjatý pás lze realizovat z vysokopevnostního betonu, který má nejen vysokou pevnost, ale 
také velkou mrazuvzdornost a životnost, předpínací kabely lze vytvořit z monostrandů zaijektovaných 
HDPE trubkách a tak vytvořit systém s několika vrstvami garantujícími protikorozní ochranu. 


Při povodních jedinou překážkou v řece je oblouk, který bezpečně přenese zatížení od vody a plovoucích 
předmětů a který vyvolá minimální vzdutí. 





