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Technická zpráva 
Navrhovaná lávka pro pěší a cyklisty je tvořena obloukovou nosnou konstrukcí o pěti polích (53m-53m-
53m-68m-53m) o celkové délce 280 m, kompozitní mezilehlou mostovkou o celkové šířce 8,5 m a 
železobetonovou spodní stavbou na hlubinných základech. Lávka je navržena jako integrovaná, bez 
mostních ložisek a z tohoto pohledu se dá označit za bezúdržbovou konstrukci. 


Geometrie 
Niveleta na mostě je vedena v konstantním sklonu od pravého břehu Vltavy (Karlín) přes ostrov Štvanici 
až k levému břehu řeky (Holešovice). Půdorysně je trasa lávky v přímé s výjimkou hlavního pole 
překonávajícího terén ostrova, které je v půdorysném oblouku o poloměru 200 m. Navrhované řešení 
je v souladu s předepsanými limity územního plánu a respektuje požadovanou podjezdnou výšku jak v 
plavebním kanálu mezi Štvanicí a karlínským břehem (188,00 m.n.m. (b.p.v.)) tak v hlavním korytě řeky 
(183,00 m.n.m. (b.p.v.)). Konstrukce lávky zasahuje pod doporučenou výšku 190,10 m.n.m. (b.p.v.) a je 
proto navržena jako zaplavovaná, a tedy odolná účinkům vody při povodni. Dle doloženého 
hydrotechnického výpočtu dochází v profilu lávky ke zvýšení hladiny extrémního povodňového průtoku 
Q2002 o Δh = 4 cm. Vzhledem k nevýznamné změně průtočnosti se neočekává změna režimu transportu 
sedimentu. 


Statické a dynamické chování 
Chování lávky při statickém i dynamickém zatížení bylo ověřeno na komplexním 3D modelu. Všechny 
hlavní prvky nosné konstrukce byly posouzeny na mezní stav únosnosti a použitelnosti dle ČSN-EN 
1992-2 a 1993-2. Studie dynamické odezvy lávky prokázala velmi dobré chování konstrukce s vlastními 
frekvencemi vertikálního kmitání nad 2 Hz. Pro tzv. rizikovou oblast frekvencí příčného kmitání mezi 
0,5Hz – 1,2Hz vykazuje lávka nízká zrychlení zajišťující pohodu chodců v úrovni CL1 (maximální) a CL2 
(střední) a splňuje tak obecně uznávané požadavky na lávky (Sétra). 


Posouzení a popis hlavních nosných prvků 
Hlavními nosnými prvky lávky jsou oblouky z konstrukční oceli S355 s průřezem trubky o jednotném 
průměru 508 mm s proměnnou tloušťkou plechu, čímž je dosaženo optimalizace objemu materiálu při 
zachování jednotného vzhledu a unifikace konstrukčních spojů na navazující prvky. Uložení oblouků do 
podporových pilířů a opěr je řešeno jako tuze vetknuté za pomocí pevného spřažení s železobetonovou 
konstrukcí spodní stavby. Toto řešení umožňuje velmi dobrý přenos sil do spodní stavby a zajišťuje 
správnou statickou funkci oblouků. Navíc vlastníkovi odpadá starost s údržbou mostních ložisek. 
Kompozitní mostovka je tvořena železobetonovou deskou tloušťky 150 mm spřaženou s válcovanými 
ocelovými profily HEB 600 (podélníky) nebo IPE 450 (příčníky) zajišťující dostatečnou tuhost konstrukce 
v příčném směru. Spojení mezi oblouky a mostovkou tvoří táhla v případě horního oblouku a vzpěry 
v případě spodního oblouku, v úvahu připadají standartní výrobky z vysokopevnostní oceli (např. 
Macalloy, apod.). V bodě styku oblouku a podélníku je provedeno tuhé spojení obou prvků. Posuny 
mostovky v podélném směru, způsobené zejména změnou teploty, jsou umožněny pomocí dilatačních 
závěrů umístěných ve středu každého pole v úrovni železobetonové desky a ocelových podélníků. 
Samotná konstrukce oblouků je spojitá a beze spár, neboť oblouková konstrukce je dostatečně flexibilní 
a vyrovná se se změnami teplot deformací (tzv. dýchá). 
Spodní stavbu tvoří opěry na holešovickém a karlínském břehu a dva pilíře na obou březích ostrova 
Štvanice a dva v hlavním korytě Vltavy. Pilíře jsou kruhového průřezu o proměnném průměru 1,5-3,5m 
o výšce zhruba 5 m. Opěry jsou tvořeny masivními kotevními bloky v úrovni oblouků, propojenými s 
horní úrovní nesoucí podélníky. Základy jsou navržené jako hlubinné, tvořené vrtanými piloty o průměru 
0,6 m a délce cca 14 m v uspořádní 4x5 pro pilíře a 2x5 pro opěry, spojené masivní patkou o tloušťce 
2 m. 


Materiál lávky dále tvoří vodorovné ztužení v úrovni mostovky tvořené úhelníky, přípojné plechy a 
ztužidla, vše z konstrukční oceli S235. 


  







Postup montáže 
Výstavba spodní stavby a montáž lávky proběhne v následujících fázích: 


1. Instalace vrtaných pilot a jejich zmonolitnění základovou patkou. 
2. Betonáž pilířů a opěr. Instalace částí spodních oblouků vetknutých do pilířů. Betonáž 


pilířových hlav. 
3. Pro každý pilíř: montáž spodních oblouků včetně podélníků stabilizovaných dočasnou 


podporou v příčném směru. Instalace příčníků mostovky a následná montáž vzpěr mezi 
spodním obloukem a podélníky. 


4. Počínaje od hlavního pole na ostrově Štvanice: montáž podélníků náležejících hornímu 
oblouku s dočasně blokovanou dilatační spárou vprostřed pole. Montáž příčníků. Instalace 
horních oblouků hlavního pole svařovaným spojem. Příčná stabilita bude zajištěna dočasnou 
podporou. Montáž závěsů horního oblouku a rektifikace pomocí předpínání. Tento postup se 
opakuje v každém poli. 


5. Po kompletaci ocelové části mostovky: instalace spřažení (trny) a betonáž ŽB desky – nejprve 
v polích (horních oblouk), poté nad podporou. Odebrání dočasných podpor. 


6. Instalace zábradlí, konzolových krytů, dilatačních závěrů, mobiliáře lávky, atd. 


Přístupová rampa a schodiště 
Na jižní straně ostrova Štvanice je k lávce připojena rampa a ocelové schodiště umožňující přístup 
z lávky na samotný ostrov. Rampa je konstrukčně řešena v podobném stylu jako mostovka samotné 
lávky. Tvoří ji spřažená ocelo-betonová trámová konstrukce tvořená ocelovými nosníky z válcovaných 
profilů a železobetonovou desky. Rozpětí polí rampy je 10 m a její šířka 3,0 m. Nosné trámy v tomto 
případě tvoří dvojce válcovaných profilů IPE300, které jsou po třech metrech příčně spojeny do 
ocelového roštu nosníky IPE200. Tloušťka mostovky je neměnná 150 mm. Zábradlí je na rampě i na 
ocelovém schodišti stejné jako na samotné lávce. 


Výkaz výměr 


KONSTRUKČNÍ OCEL [t] 
  S355 490.4 
  S235 73.6 
BETON [m3] 
  C35/45 343.2 
  C30/37 783.9 
PILOTY VRTANÉ [m] 
  D = 0,6 m C30/37 1080 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ [t] 
  B500 188.9 
DILATAČNÍ ZÁVĚRY 5 ks 
MOSTNÍ LOŽISKA 0 ks 
ZÁBRADLÍ 700 bm 
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Statická zpráva 
Předmětem statické zprávy je vyhodnocení statického a dynamického chování lávky pro pěší a cyklisty 
přes Vltavu z Karlína přes Štvanici do Holešovic. Součástí zprávy jsou posudky hlavních i vedlejších 
nosných prvků. Dále zpráva obsahuje dynamickou analýzu lávky a její vyhodnocení dle Sétra. Lávka 
má pět polí o délkách  (53m-53m-53m-68m-53m) a o celkové délce 280 m. 


Základní údaje mostu 


Charakteristika mostu na základě ČSN 73 6200 dle:   
druhu převáděné komunikace : pro pěší a cyklisty  
přemosťované překážky  : přes vodoteč Vltavy 
počtu mostních otvorů (polí) : o 5 polích  
počtu mostovkových podlaží : jednopodlažní  
výškové polohy mostovky : mezilehlá  
měnitelnosti základní polohy : nepohyblivý  
plánované doby trvání  : trvalý           
průběhu trasy na mostě  : přímé a směrovém oblouku R =200 m, výškově v klesání           
hmotné podstaty  : nemasivní  
výchozí charakteristiky  : obloukový  
konstr. uspořádání příč. Řezu : otevřeně uspořádaný   
Délka přemostění                        :   280 m  
Šikmost mostu   :   kolmý   
Šířka mostu   :   8,50 m  
Volná šířka mostu                       :   8,00 m  


Statický model 


Pro stanovení vnitřních sil globálního systému byl vytvořen 3D výpočetní model. Základem modelu je 
prutová ocelová konstrukce, která se skládá z nosných oblouků a ocelového roštu mostovky. Všechna 
ocelová táhla a stojky jsou modelovány také jako prutové prvky, které přenášejí pouze tah nebo tlak. 
Betonová deska mostovky je modelována pomocí plošných prvků. Jelikož je hlubinné založení 
uvažováno až ke skalnímu podloží, vrtané piloty jsou modelovány jako dokonale vetknuté, avšak bez 
jakéhokoliv podepření ve vodorovném směru.  
 


 
Obr. 1 Boční pohled na 3D model lávky 


 
Obr. 2 Půdorysný pohled na 3D model lávky 







 
Obr. 3 Isometrický pohled na 3D model lávky 


Uložení konstrukce 


Hlavní nosná konstrukce je tuze spojena se spodní stavbou. V místě podpor jsou ocelové oblouky 
vetknuty a spřaženy s želůezobetonovou konstrukcí pilířů. Konstrukce je tedy semiintegrovaná bez 
mostních ložisek. Tento fakt přispívá k nízkým nákladům na údržbu této lávky. Z důvodu teplotního 
zatížení je avšak nutné dovolit jisté dilatační posuny mostovky, ta narozdíl od oblouků nemůže tzv. 
dýchat a vznikalo by v ní velké napětí. Každné pole je uprostřed opatřeno dilatačním závěrem, který 
umožňuje podélné deformace mostovky. 


Materiály a základní rozměry prvků 


Pro všechny ocelové prvky byla využita ocel S355, betonová deska byla navržena z beronu C35/45 a 
veškerá spodní stavba a zakládání z betonu C30/37. 
 
Hlavní nosná oblouková konstrukce byla navržena z ocelových trubek o vnějším průměru 508 mm a 
proměnným průřezem stěny od 6,3 do 30 mm v závislosti na optimalizaci využití nosné konstrukce a 
jejích deformací. Ocelový rošt je navržen z válcovaných profilů IPE450 a HEB600 jako podélných prvků 
a HEA300 jako příčných prvků. 
 
Průměr vrtaných pilot byla navržen jako 600 mm a jejich počet je 20 ks na jeden pilíř. Betonová deska 
má tloušťku 150 mm a betonová základová patka 2,0 m. 
 







Zatížení 


Veškeré zatížení je uvažováno dle ČSN EN 1991-1 a 1991-2. 


Z důvodu podrobného modelování konstrukce, především kvůli dynamické analýze, je většina stálého 
zatížení počítána automaticky softwarem. Ostatní stálé zatížení způsobené zábradlím a mostním 
vybavením je modelováno jako prutové liniové zatížení na podélné prvky ocelového roštu mostovky. 


Jako užitné zatížení byl pužit model zatížení LM4, zatížení davem lidí. Pro hodnotu plošného zatížení 
jsou využity doporučené hodnoty, které redukují hodnotu 5 kN/m2 zatěžovací délkou jednotlivých polí. 
Zatížení bylo aplikováno samostatně do jednotlivých polí pro stanovení nejnepříznivějších účinků.  


 


Obr. 4 Zatížení modelem LM4 v hlavním poli 


Dalším uvažovaným užitným zatížením bylo zatížení větrem a teplotní změny. Návrhové hodnoty pro 
zatížení rovnoměrnou teplotou pro Prahu dle ČSN EN 1991-1-5 byly uvažovány následující. 


TN,exp,d = 54,5°C 
TN,con,d = -57,5°C 


Kombinace zatížení pro posouzení globálního chování konstrukce a jednotlivých konstrukčních prvků 
jsou v souladu s ČSN EN 1990. Pro mezní stavy únosnosti STR a GEO byly využity kombinace 6.10a 
a 6.10b. 







Výsledky a posouzení MSÚ 


Na následujících obrázcích jsou zobrazeny vnitřní síly a využítí hlavní nosné konstrukce oblouků 
v Mezním stavu únosnosti dle ČSN EN 1993-2. 
 


 
Obr. 5 Minimální obálka normálových sil [kN] 


 
Obr. 6 Obálka ohybových momentů příslušná k minimálním normálovým silám [kNm] 


 
Obr. 7 Využití hlavního nosných prvků v MSÚ 







Na následujících obrázcích jsou zobrazeny vnitřní síly a využití hlavních podélných prvků z válcovaných 
profilů. 
 


 
Obr. 8 Obálka normálových sil příslužná k maximálnímu momentu [kN] 


 
Obr. 9 Maximální obálka ohybových momentů [kNm] 


 
Obr. 10 Využití podélníků v MSÚ 


 


Posouzení MSP 


V mezním stavu použitelnosti šlo převážně o omezení rozkmitu deformací konstrukce od užitného 
zatížení davem chodců. 
 


 
Obr. 11 Rozkmit deformací oblouku hlavního pole od davu chodců. 


Maximální hodnota deformací δ = 213 mm ≤ L/300 = 233 mm. 







Dynamické chování konstrukce 


Dynamické chování lávky bylo posouzeno dle Sétra pro jednotlivé třídy dopravy. Vyhodnocováno bylo 
zrychlení konstrukce pro vlastní frekvence v nebezpečném intervalu od 0,5 do 1,2 Hz pro příčné kmitání 
a v intervalu od 1,3 do 2,3 Hz pro vertikální kmitání. Zrychlení pro jednotlivé třídy dopravy poté bylo 
porovnáváno s doporučenými úrovněmi pohody chodců. Pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů byly 
zohledněny všechny stálé zatěžovací stavy a útlum konstrukce 0,6%. 
 
Byly posuzovány následující třídy dopravy s minimální požadovanou třídou pohody chodců: 


- TC1 – velmi slabá doprava (15 lidí na lávce) – CL2 
- TC2 – slabá doprava (0,2 člověka na m2) – CL2 
- TC3 – hustá doprava (0,5 člověka na m2) – CL2 
- TC4 – velmi hustá doprava (1,0 člověka na m2) – CL3 


 
Doporučené hodnoty zrychlení pro úrovně pohody chodců: 


- CL1 – maximální pohoda (vertikální: <0,5 m/s2 horizontální: <0,1 m/s2) 
- CL2 – střední pohoda (vertikální: <1,0 m/s2 horizontální: <0,3 m/s2) 
- CL3 – minimální pohoda (vertikální: <2,5 m/s2 horizontální: <0,8 m/s2) 
- CL4 – nepřípustné nepohodlí (vertikální: >2,5 m/s2 horizontální: >0,8 m/s2) 


 
Všechny vertikální vlastní frekvence kmitání vyšly mimo rizikový interval. Nejnížší vlastní tvar kmitání 
ve vertikálním směru nastává při frekvenci f = 2,42 Hz. Do intervalu rizikových vlastních frekvencí pro 
kmitání v příčném směru vyšlo těchto pět tvarů. 
 


 
Obr. 12  1.vl tvar f = 0,584 Hz 


 
Obr. 13  2.vl tvar f = 0,643 Hz 


 


Obr. 14 4.vl tvar f = 0,696 


 
Obr. 15  8.vl tvar f = 0,915 Hz 


 
Obr. 16  10.vl tvar f = 1,070 Hz 


 







Tab. 1 Posouzení zrychlení pro 1 třídu dopravy – 15 lidí na mostě 


  
fi MiX MiY MiZ amax CL 


[Hz] [t] [t] [t] [m/s2]   
1 0.584 4 977 0 0.000 CL1 
2 0.643 5 2058 0 0.000 CL1 
4 0.696 3 167 1 0.002 CL1 
8 0.915 7 148 1 0.003 CL1 


10 1.070 2 247 0 0.002 CL1 


Tab. 2 Posouzení zrychlení pro 2 třídu dopravy – 0,2 člověka na m2 


  
fi MiX MiY MiZ amax CL 


[Hz] [t] [t] [t] [m/s2]   
1 0.584 4 977 0 0.011 CL1 
2 0.643 5 2058 0 0.005 CL1 
4 0.696 3 167 1 0.070 CL1 
8 0.915 7 148 1 0.089 CL1 


10 1.070 2 247 0 0.057 CL1 


Tab. 3 Posouzení zrychlení pro 3 třídu dopravy – 0,5 člověka na m2 


  
fi MiX MiY MiZ amax CL 


[Hz] [t] [t] [t] [m/s2]   
1 0.584 4 977 0 0.028 CL1 
2 0.643 5 2058 0 0.014 CL1 
4 0.696 3 167 1 0.174 CL2 
8 0.915 7 148 1 0.222 CL2 


10 1.070 2 247 0 0.143 CL2 


Tab. 4 Posouzení zrychlení pro 3 třídu dopravy – 1,0 člověka na m2 


  
fi MiX MiY MiZ amax CL 


[Hz] [t] [t] [t] [m/s2]   
1 0.584 4 977 0 0.057 CL1 
2 0.643 5 2058 0 0.028 CL1 
4 0.696 3 167 1 0.358 CL3 
8 0.915 7 148 1 0.456 CL3 


10 1.070 2 247 0 0.293 CL2 


Posouzení zrychlení vychází v požadovaných mezích pro všechny třídy dopravy. 


Závěr 


Statické a dynamické chování lávky vyhovuje platným evropským normám a zajišťuje dostatečnou 
pohodu pohybu chodců a cyklistů na lávce. Ocelové průžezy lávky jsou mezních stavech optimalizovány 
tak, aby co nejlépe kopírovaly průběh vnitřních sil a deformací. V dalších stupňích dokumentace bude 
potřeba vyřešit především detaily spojů a provést podrobnější dynamickou analýzu chování konstrukce. 
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Seznam použitých zkratek: 


Víceslovná ustálená spojení, které jsou v textu často používány, jsou pro lepší přehlednost 


uvedeny následujícími zkratkami: 


 


HEC-RAS výpočetní SW prostředí určené k výpočtu různých typů proudění 


Qn návrhový průtok 


Q2002 povodňový průtok při povodních v Praze v roce 2002 


LB, PB levý břeh, pravý břeh 


ř. km. říční kilometr 


PVL Povodí Vltavy, státní podnik 


VNH výchozí navrhovaná hladina 
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1) VSTUPNÍ DATA A METODIKA POSOUZENÍ 


 


Záměrem této studie je posouzení navrhované pěší a cyklistické lávky sloužící k přemostění 


Vltavy v Karlíně (PB) a Holešovicích (LB). Návrh lávky je osově situován v ř. km. 50,20 (dle Povodí 


Vltavy, s. p.). V charakteristickém řezu (který je součástí zadávací dokumentace) jsou uvedeny hladiny 


následujících průtoků [1]: 


 


Q5 = 183,58 m n.m. = 1 770 m3.s-1 


Q20 = 185,23 m n.m.= 2 720 m3.s-1 


Q50 = 186,31 m n.m. = 3 440 m3.s-1 


Q100 = 187,55 m n.m. = 4 020 m3.s-1 


Q2002 = 189,10 m n.m.= 5 160 m3.s-1 


 


Hlavním požadavkem na návrh lávky je umístění mostovky do úrovně Q2002 + 1 m, tedy na kótě 


190,10 m n.m. Výchozí návrhová hladina (VNH) dle ČSN 73 6201 [3] je tedy na kótě 190,10 m n.m. 


V roce 2002 kulminovala povodeň na hodnotě 5 160 m3.s-1. Tato hodnota odpovídá přibližně 


pětisetletému průtoku, což je obecně považováno za hodnotu bezpečnou, a návrh lávky na vyšší 


kapacity za neekonomický. Zadání soutěže umožňuje návrh sklopné lávky, která se v případě vzdutí 


vody sama uvolní. Návrh v tomto případě neuvažuje sklopnou lávku, která je konstrukčně složitá 


a obtížně dimenzovatelná. Lávka je navržena v takovém profilu a takových dimenzích, aby odolala 


nepříznivým vlivům vzduté vody, případně neseného spláví. Posouzení stability lávky na dynamické 


zatížení proudící vodou není součástí návrhu řešení pro architektonickou soutěž a předpokládá se jeho 


řešení v navazujících stupních dokumentace. Dále je lávka omezena plavbou dle plavební třídy plavidel 


pro hlavní koryto a pro plavební kanál. Posouzení je provedeno modelovým výpočtem provedeným 


v SW – HEC-RAS 5.03, který umožnuje výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění 1D i 2D 


modelem. SW umožňuje modelování mostních objektů a výpočet energetických ztrát a průběhu hladin. 


Modelový výpočet bude pro účely soutěže prováděn jednorozměrným modelem proudění (1D), který 


pro velké průtočné kapacity Vltavy vyhovuje. Přesnost modelu ovlivňují především koeficienty ztrát tření 


koryta a koeficienty pro rovnici přepadu přes mostovku lávky, jejichž subjektivní volba do jisté míry 


ovlivňuje výpočet. Pro vítěznou variantu doporučuji provedení dvourozměrného (2D) modelu proudění 


s rychlostním bodovým polem a přesným průběhem hladin po podélném profilu celé lávky. Podrobné 


posouzení výherního návrhu následného projekčního stupně bude vyžadovat záplavové body (PVL) 


reálných povodní, které poslouží ke kalibraci modelu. Posouzení modelovým výpočtem je podrobně 
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popsáno ve 2. kapitole této zprávy. Lávka je začleněna dle TP 204 (technických podmínek) pro 


posuzování mostních konstrukcí takto [2]: 


 


Zatřídění dle charakteru křižování vodních toků:  


 


 mostní objekty křižující velké toky (Q > 1500 m3.s-1) 


 


„Na středně velkých tocích představují potenciální nebezpečí zejména mostní objekty 


v intravilánech měst, které v případě jejich částečného nebo úplného ucpání plovoucími předměty 


splavovanými z výše ležícího zaplavovaného území mohou způsobit vzdutí kulminační hladiny nad 


nimi a tím zatopení přilehlých městských částí. Úplné ucpání může vést k tvorbě velkých výmolů 


v okolí mostních pilířů a v krajním případě i ke zřícení části mostu.“ Převzato z [2].  


 


Údaje o vodním toku:  


 


 charakter toku: nížinný, regulační plavba, koryto opevněné s inundací do intravilánu (při 


extrémních průtocích); 


 koryto vodního toku: opevněné břehy (kamenná rovnanina, travní drn), založeny na kamenné 


patě. Dno bez opevnění, přirozeně přetvářené (viz. ultrazvukem pořízené měření PVL). 


Manningova drsnost koryta byla vyhodnocena dle změřených průtoků a hladin zpětným 


výpočtem po povodni v roce 2002 pro profil Troja – Hlávkův most hodnotou n = 0,033 [5]; 


 inundace: za břehovými hranami bude modelována s Manningovou drsností n = 0,050. 
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2) POSOUZENÍ MODELOVÝM VÝPOČTEM  


 


SW prostředí HEC-RAS ver. 5.03 bylo vytvořeno v USA organizací U.S. Army Corps of 


Engineer. HEC-RAS slouží k výpočtu ustáleného i neustáleného rovnoměrného i nerovnoměrného 


proudění. V daném případě se využívá pro výpočet ustálené nerovnoměrné proudění. Vzhledem 


k podélnému sklonu Vltavy a rychlosti proudění je jasné, že se jedná o říční režim proudění. Říční režim 


proudění uvažuje výpočet nerovnoměrného proudění proti proudu vody, v tomto případě od profilu 1 


Obrázek 1. Situace výpočetních řezů volených po 95, 10 a 95 metrech. Pro zadání lávky jsou 
voleny řezy PF 2 a PF 3, mezi kterými je 10 m rozpon. Červenou barvou je patrné umístění 


navržené lávky a sloupů. 
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k profilu 4. Jako okrajová podmínka pro výpočet byla zvolena známá hloubka vody v profilu A – A‘, resp. 


byla nastavena známá výšková úroveň hladin pro profil 1 a model nakalibrován tak, aby hladina v profilu 


A – A‘ odpovídala vypočtené hodnotě. Výpočet byl proveden pro všechny průtoky: Q5, Q20, Q50, Q100 


a Q2002 (Q500). Umístění výpočetních řezů je patrné z Obrázku 1. Mezi výpočetními řezy byla provedena 


lineární interpolace řezů se vzdáleností 1 m. Modelování lávky bylo provedeno zadáním výškové úrovně 


její mostovky a zadáním sloupů dle navržených sponů. Vliv proudění přes příhradovou konstrukci byl 


zohledněn volbou vhodných koeficientů. Koeficient přepadu přes mostovku byl volen hodnotou 


m = 0,040, což odpovídá přepadu přes mostovku s příčlovým zábradlím. Pilíře byly modelovány dle 


navržených rozměrů. Vliv nosných prutů ⌀ 500 mm, tlačených prutů ⌀ 200 mm a nerezových táhel ⌀ 30 


mm, které částečně zasahují do průtočného profilu, byl modelován následujícím způsobem: Průtočná 


plocha ovlivněná ocelovými pruty v poměru k ploše zahrazené pruty je výpočtem stanovena na 23 %. 


Aby byla zachována rovnováha, bude uvažována neprůtočná plocha ve vypočteném poměru jako svislý 


sloup (nebude modelován každý prut samostatně). Poměr je vyčíslen v následující rovnici: 


 
Součtová plocha průtů


Součtová plocha částečně neprůtočné plochy
= 39.0,2 + 28.0,5


65
= 17,9


75
= 0,23 = 23%  [1] 


 


 


S přihlédnutím k faktu, že je konstrukce navržena ze subtilních prvků (táhla, tlačené pruty), lze 


předpokládat vytvoření místní ztráty v oblasti nad pilíři. Výpočetní SW neumožňuje přesnou definici 


konstrukce v takovémto rozsahu a je proto nutné pro stávající posouzení přijmout jisté zjednodušení. 


Vzdutí vody při průtoku extrémní povodně takto subtilními prvky bude neznatelné, což ovšem nelze 


prohlásit v případě, že povodňový průtok ponese splaveniny. Ty jsou konstrukcí připomínající česlovou 


stěnu zachycovány. Drobnější spláví projde, ovšem větve, stromy a větší předměty, u kterých převládá 


jeden z rozměrů, mohou být konstrukcí zachyceny. Vltava nepatří mezi splavenino-nosné toky, ovšem 


NEPRŮTOČNÁ PLOCHA NEPRŮTOČNÁ PLOCHANEPRŮTOČNÁ PLOCHA 


  ČÁSTEČNĚ NEPRŮTOČNÁ PLOCHA ČÁSTEČNĚ NEPRŮTOČNÁ PLOCHA ČÁSTEČNĚ NEPRŮTOČNÁ PLOCHA  


Obrázek 2. Ukázka modelování vlivu mostových konstrukcí na vzdutí hladiny. Železobetonové 
pilíře jsou modelovány jako neprůtočná plocha a prutová konstrukce jako částečně neprůtočná 


plocha. 
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její přítoky, procházející intravilánem i extravilánem, ano. Aby bylo posouzení na straně bezpečnosti, je 


pro průtoky modelem uvažován mrak spláví rozsahu a výšky odpovídající konstrukce. Částečně 


neprůtočná plocha, která je modelována jako průtočná s ovlivněním splaveninovým mrakem, je patrná 


na Obrázku 2, 4. Vliv konstrukce nad mostovkou je zohledněn koeficientem přepadu přes mostovku, 


pro který byla zvolena přibližně hodnota m = 0,40. Pro upřesnění tvaru sloupu byl zadán koeficient 


Cd = 1,20 a K= 0,9. Výpočet byl proveden energetickou rovnicí. 


 


Zobrazené příčné řezy jsou patrné na Obr. 4. (horní voda) a Obr. 5 (dolní voda). Hnědé bloky 


jsou oblasti, kde dochází k zachytávání splavenin (mezi pruty) a vytváření vzdutí. Oblasti jsou umístěny 


jako kompenzace částečně neprůtočné plochy. Modrou barvou jsou patrné výpočtové hladiny Q5, Q20, 


Obrázek 3. Konzumpční křivka v profilu lávky (data převzata z podkladů Povodí Vltavy, s.p.) 


Obrázek 4. Příčný profil nad lávkou z pohledu horní vody. Hladiny vzestupně Q5, Q20, Q50, Q100 


a Q2002. 
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Q50, Q100 a Q2002 (vzestupně). Na Obr. 6 je podélný profil pro jednotlivé průtoky v ose (viz. Obr. 1). 


V mostních polích je patrné charakteristické lokální snížení hladiny a zvýšení rychlosti, ke kterému 


standardně dochází u mostních konstrukcí při říčním proudění. Na Obr. 7. je patrné zobrazení 


modelového výseku v perspektivě. Tabelární porovnání nakalibrovaného říčního úseku bez lávky 


a s lávkou je zobrazeno psaným podelným profilem v závěru této kapitoly. Nutno podotknout, že 


modelování vlivu vzdutí novou mostní konstrukcí vyžaduje podrobný model současného stavu (vliv 


vzdouvacích staveb nad projektovanou lávkou) ve vzdálenosti min. 1 km. Pro účely podrobného návrhu 


ve stupních projektové dokumentace doporučuji provést posouzení vzdutí až do vzdálenosti 1 km proti 


proudu. Důvodem je výpočet délky vzdutí a vliv na spádové stavby (plavba, MVE aj.). Vzdutí stavby 


může snížit například spád MVE a snížit tak její energetický potenciál. 


 


 
Obrázek 5. Příčný profil pod lávkou z pohledu dolní vody. Hladiny vzestupně Q5, Q20, Q50, Q100 


a Q2002. 


Obrázek 6. Podélný profil mezi profily 1 až 4. Hladiny vzestupně Q5, Q20, Q50, Q100 a Q2002. 







Akce: Architektonicko-konstrukční soutěž o návrh: lávka Holešovice – Karlín 
                                                                                                                                                                                                                                          


 


__________________________________________________________________________________ 
Hydrotechnické posouzení lávky Holešovice - Karlín   9 / 12 


 


 


PŮVODNÍ STAV 
Staničení Periodicita Průtok Výška hladiny Energetická výška Rychlost Froudovo číslo 


- - (m3/s) m n.m. m n.m. (m/s) - 
50.3 Q5 1770 183.64 183.8 1.78 0.27 
50.3 Q20 2720 185.29 185.48 1.94 0.28 
50.3 Q50 3440 186.37 186.57 2.01 0.26 
50.3 Q100 4020 187.59 187.78 1.91 0.24 
50.3 Q2002 5160 189.15 189.35 1.96 0.22 


              
50.205 Q5 1770 183.58 183.76 1.85 0.28 
50.205 Q20 2720 185.24 185.43 1.96 0.28 
50.205 Q50 3440 186.32 186.53 2.03 0.26 
50.205 Q100 4020 187.55 187.74 1.97 0.24 
50.205 Q2002 5160 189.1 189.32 2.07 0.22 


              
50.195 Q5 1770 183.57 183.75 1.86 0.28 
50.195 Q20 2720 185.23 185.43 1.96 0.28 
50.195 Q50 3440 186.31 186.52 2.03 0.27 
50.195 Q100 4020 187.54 187.74 1.97 0.24 
50.195 Q2002 5160 189.1 189.32 2.07 0.22 


              
50.1 Q5 1770 183.48 183.65 1.8 0.28 
50.1 Q20 2720 185.13 185.33 1.99 0.26 
50.1 Q50 3440 186.21 186.44 2.12 0.26 
50.1 Q100 4020 187.45 187.67 2.09 0.24 
50.1 Q2002 5160 189 189.26 2.25 0.23 


 


Obrázek 7. Perspektivní zobrazení modelového výseku z prostředí HEC-RAS 5.03. 
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NOVÝ STAV (NAVRŽENÁ LÁVKA) 
Staničení Periodicita Průtok Výška hladiny Energetická výška Rychlost Froudovo číslo 


- - (m3/s) m n.m. m n.m. (m/s) - 
50.3 Q5 1770 183.67 183.83 1.76 0.26 
50.3 Q20 2720 185.33 185.52 1.92 0.28 
50.3 Q50 3440 186.4 186.61 1.99 0.26 
50.3 Q100 4020 187.63 187.81 1.89 0.24 
50.3 Q2002 5160 189.19 189.39 1.95 0.22 


              
50.205 Q5 1770 183.60 183.79 1.84 0.28 
50.205 Q20 2720 185.27 185.47 1.94 0.28 
50.205 Q50 3440 186.35 186.56 2.02 0.26 
50.205 Q100 4020 187.58 187.78 1.96 0.23 
50.205 Q2002 5160 189.14 189.36 2.06 0.22 


  
- - (m3/s) m n.m. m n.m. (m/s) - 


50.195 Q5 1770 183.57 183.75 1.86 0.28 
50.195 Q20 2720 185.23 185.43 1.96 0.28 
50.195 Q50 3440 186.31 186.52 2.03 0.27 
50.195 Q100 4020 187.54 187.74 1.97 0.24 
50.195 Q2002 5160 189.1 189.32 2.07 0.22 


              
50.1 Q5 1770 183.48 183.65 1.8 0.28 
50.1 Q20 2720 185.13 185.33 1.99 0.26 
50.1 Q50 3440 186.21 186.44 2.12 0.26 
50.1 Q100 4020 187.45 187.67 2.09 0.24 
50.1 Q2002 5160 189 189.26 2.25 0.23 
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3) ZÁVĚRY POSOUZENÍ 


Dle vypočtených hodnot dochází 


ke vzdutí v profilu lávky, resp. v profilu 


těsně nad lávkou (ř. km. 50,205), ke 


zvýšení hladiny extrémního povodňového 


průtoku Q2002, jímž je návrh podmíněn o Δ 


h = 4 cm. V případě průtoku Q20, Q50 a Q100 


je rozdíl oproti současnému stavu  


Δ h = 3 cm. V případě průtoku Q5 je rozdíl 


Δ h = 2 cm. Vzhledem k nevýznamné 


změně průtočnosti se neočekává změna 


režimu transportu sedimentu. Očekává se 


změna hloubky výmolů v blízkosti pilířů 


lávky. Dosah, tvorba výmolů a rychlostní 


pole předloženého návrhu bude předmětem podrobného posouzení proudění (2D model s rychlostním 


polem), který by měl být součástí budoucího návrhu projektové dokumentace. Model proudění by měl 


vyvrátit negativní vliv na plavbu změnou rychlostního pole. V posuzovaném profilu PF 4 (ř. km. 50,300), 


který je umístěn 100 m nad navrhovanou lávkou se propaguje vypočtené vzdutí stejnou měrou jako 


v profilu bezprostředně nad lávkou. K vyrovnání vzdutí dojde v místě  Helmovského jezu, možná dříve. 


Doporučujeme provést v rámci projektových stupňů podrobný model širší oblasti. Závěrem lze 


konstatovat, že navržená lávka svým účelem a využitím vyvažuje malé vzdutí, které svou přítomností 


vyvolává. Mírné vzdutí vyvolá i takový návrh, který mostovkou nezasahuje do průtočného profilu Q500, 


a to především vlivem pilířů. Návrh po hydraulické stránce považuji za vhodný a z hydrotechnického 


hlediska vhodně řešený (zvolený tvar pilířů, jejich umístění, sklon mostovky).   
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Průvodní zpráva 
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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