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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 


Umístění lávky vychází z platného územního plánu a její napojení na ostrov Štvanice respektuje 
vítěznou koncepční studii na jeho revitalizaci. Lávka je navržena jako pohyblivá, aby bylo možné 
dodržet jeden z hlavních principů – bezbariérovost. Tu chápeme jako eliminaci schodišť a velkých 
výškových rozdílů za účelem dosažení maximálního komfortu pro pěší, cyklisty i osoby s omezenou 
schopností pohybu.  


 


Její výškové uspořádání má tím pádem dvě polohy. Poloha provozní plynule navazuje na výškové 
úrovně obou nábřeží a v případě povodní se zvedá do doporučované výšky (úroveň spodní hrany 
konstrukce 190,10 m.n.m.  


Hlavním určujícím faktorem její výškového uspořádání v provozním režimu je požadovaná minimální 
podjezdná výška 188.00 m.n.m v úseku mezi Karlínem a Štvanicí, která definuje základní výšku 
horizontální části mostovky nad jižním ramenem Vltavy a nad ostrovem Štvanice. Výškový rozdíl 0,4m 
vůči cyklostezce vedoucí po protipovodňovém valu na Karlínském nábřeží překonává první – 
napojovací pole lávky se sklonem 1,7%.  


Cílem bylo minimalizovat také výškový rozdíl nad ostrovem Štvanice. Výslednou výšku 3,7m 
překonáváme železobetonovou zakřivenou rampou se sklonem 6,2%, která slouží k pohodlnému 
přístupu na ostrov a představuje také spojovací článek mezi dvěma přímkovými rameny lávky. Kromě 
konstrukce se od nich odlišuje také tvarem a je stabilní – v případě povodní bude zaplavována. Je 
podpírána jediným hřibovitým betonovým pilířem, kterého tvar je výslednicí statických a 
hydrodynamických požadavků a zároveň organicky vyrůstá z kopce, který je součástí krajinářské 
architektury ostrova.  


Navazující bubenské rameno lávky se postupně svažuje severním směrem ve sklonu 1,3%, až do úrovně 
chodníku Bubenského nábřeží, na který se napojuje pomocí rozšíření ve stejné úrovni. Toto předpolí je 
pro cyklisty propojeno rampou s cyklostezkou vedoucí v spodní úrovni nábřeží.   


 


Inspirací pro konstrukční a zároveň výtvarné řešení lávky byla pro nás páteř a její základní stavební 
prvek - obratel. V abstrahované podobě ho v našem návrhu představují příčné ocelové rámy tvaru 







nepravidelných písmen H, které jsou mezi sebou spojeny ocelovými rourami s předpjatými lany uvnitř.  
Za účelem požadovaného působení sil se tvar příčných rámů směrem do středu každého pole zmenšuje 
a vytváří tak charakteristické pohledové zakřivení horní i spodní části každého pole lávky. Optimální 
rozpon pro tento statický koncept představuje 16 segmentů s celkovou délkou 50m. Celková šířka 
mostovky je 6m, je podélně rozdělena na část pro pěší a část pro cyklisty a po stranách ukončena 
vyvýšeným profilem, který kromě bezpečnostní funkce je zároveň zdrojem osvětlení. Zvedání 
přímkových (ocelových) částí lávky bude zabezpečeno mechanickými hřebenovými zvedáky v 
jednotlivých pilířích s elektrickým pohonem, které vysunou jejich prostřední část s ocelovými sloupy 
do potřebné výšky. 


 


STRUČNÝ POPIS, ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A KVANTIFIKACE MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ LÁVKY 


Karlínské rameno lávky má 3 pohyblivé podpory, 23 modulů o celkové délce 72m a plochu mostovky 
431m2. Bubenské rameno má 5 pohyblivých podpor, 64 modulů o celkové délce 200m a plochu 
mostovky 1236m2 . Obě ramena jsou v nejužší části široké 8m, v nejširší 10m. Betonová ostrovní část 
má 2 pevné podpory, půdorysní rozměr 83 x 26m a plochu mostovky 444m2. Ocelové části nosné 
konstrukce budou opatřeny antikorozní úpravou a nátěrem v odstínu RAL 9023. Zábradlí lávky bude 
z nerezových leštěných sloupků s výplní z nerezového pletiva a hliníkovým madlem, které přechází i do 
betonové ostrovní části, kde bude zábradlí plné betonové. Povrchovým materiálem mostovky všech 
částí bude syntetický beton. 


 


STATIKA  


SPODNÍ STAVBA - Založení objektu předpokládáme na monolitických železobetonových podpěrách 
založených na hloubkových základech - na břehu velkoprůměrových pilotách, v toku řeky kesonech, 
případně velkoprůměrových pilotách zhotovených z dočasných ostrovů zabezpečených štětovnicemi. 


VRCHNÍ STAVBA - Nosnou konstrukcí je předpjatá svařovaná rámová konstrukce s rozpětím 50 m. 
Tvoří ji dva předpjaté Vierendeelové nosníky s výškou 4000 mm tvořené podélnými rourami 
kruhového průřezu a příčnými rámy obdélníkového průřezu. V podélných velkoprůměrových rourách 
budou předpjaté volné lana zabezpečující snížení deformací a stabilitu tlačených rour proti vybočení. 
Podélné roury - spodní i vrchní vytvářejí celkové zakřivení tím, že jsou v příčných rámech zalomené. 
Příčné rámy budou mít tvar nesymetrického písmene H, budou svařeny z hrubostěnných uzavřených 
obdélníkových profilů zabezpečujících mostovku s šířky 6 m. Zalomení podélných rour a vzdálenosti 
příčných rámů budou v modulu 3125 mm – nosná konstrukce jednoho pole lávky bude mít 16 
modulů. Mostovka bude uložená na příčných rámech – bude tvořena ortotropní svařovanou 
konstrukcí z válcovaných profilů s profilovým plechem a pochozí vrstvou ze syntetického betonu. 








1. Konštrukcia


1.1. Materiály
Názov Typ Merná hmotnosť


[kg/mm3]
E modul
[MPa]


Poisson - nu G modul
[MPa]


Tepel. rozťažnosť
[m/mK]


S 355 Oceľ 0,00 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 0,00


1.2. Prierezy
Názov CS1
Typ RO508X40
Popis zdroja Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiálová položka S 355
Výroba valcovaný
Vzper y-y, z-z a a
Obrázok


A [m2] 5,8800e-02
A y, z [m2] 3,7433e-02 3,7433e-02
I y, z [m4] 1,6220e-03 1,6220e-03
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 3,2202e-03
Wel y, z [m3] 6,3850e-03 6,3850e-03
Wpl y, z [m3] 8,6549e-03 8,6549e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,5958e+00


Názov CS2
Typ O
Detailný 400; 50; 750; 50
Materiálová položka S 355
Výroba všeobecný
Vzper y-y, z-z b b
Výpočet MKP 
Obrázok


A [m2] 1,0500e-01
A y, z [m2] 3,6522e-02 6,8478e-02
I y, z [m4] 7,1969e-03 2,5375e-03
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 5,2196e-03
Wel y, z [m3] 1,9192e-02 1,2687e-02
Wpl y, z [m3] 2,4562e-02 1,5375e-02
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -150 325
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,3000e+00







Názov CS3
Typ RO660X65
Popis zdroja Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiálová položka S 355
Výroba valcovaný
Vzper y-y, z-z a a
Obrázok


A [m2] 1,2150e-01
A y, z [m2] 7,7349e-02 7,7349e-02
I y, z [m4] 5,4410e-03 5,4410e-03
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,0754e-02
Wel y, z [m3] 1,6490e-02 1,6490e-02
Wpl y, z [m3] 2,2768e-02 2,2768e-02
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,0733e+00


Názov CS4
Typ O
Detailný 400; 15; 750; 15
Materiálová položka S 355
Výroba všeobecný
Vzper y-y, z-z b b
Výpočet MKP 
Obrázok


A [m2] 3,3600e-02
A y, z [m2] 1,1687e-02 2,1913e-02
I y, z [m4] 2,5540e-03 9,6082e-04
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,0889e-03
Wel y, z [m3] 6,8107e-03 4,8041e-03
Wpl y, z [m3] 8,2980e-03 5,3580e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -185 360
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,3000e+00







1.3. Výpočtovýmodel - 3D







1.4. Výpočtovýmodel - 3D







1.5. Výpočtovýmodel - 3D







1.6. Výpočtovýmodel - prierezy







2. Zaťaženie


2.1. Zaťažovacie stavy
Názov Typ pôsobenia Zaťažovacia skupina Typ


zaťaženia
Spec Smer Dĺžka


trvania
Vzorový


zaťažovací
stav


Tiaž Stále LG1 Vlas tná tiaž -Z
Stále Stále LG1 Štandard
Úžitkové Premenné LG2 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
Predpäti Stále LG1 Predpätie
Vietor_y1 Premenné LG3 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny
Vietor_y2 Premenné LG3 Statické Štandard Krátkodobé Žiadny


2.2. Zaťažovacie skupiny
Názov Zaťaženie Špecifikácia koef. 2


LG1 Stále
LG2 Premenné Štandard Kat F : vozidlo <30kN
LG3 Premenné Výberová Vietor


2.3. Kombinácie
Názov Typ Zaťažovacie stavy Súč.


[-]
Dim_1 EN - MSÚ (STR) Tiaž


Stále


Úžitkové


Predpäti


Vietor_y1


Vietor_y2


1,00


1,00


1,00


1,00


1,00


1,00
Def_stále EN-MSP char. Tiaž


Stále


Predpäti


1,00


1,00


1,00
Def_úžitkové EN-MSP kvázi. Úžitkové 1,00
Def_char EN-MSP char. Tiaž


Stále


Úžitkové


Predpäti


Vietor_y1


Vietor_y2


1,00


1,00


1,00


1,00


1,00


1,00







3. Výpočet


3.1. Protokol o výpočte
Calc protokol


Protokol o výpočte.


Lineárny výpočet


Počet 2D prvkov
Počet 1D prvkov
Počet uzlov siete


Počet rovníc


0
215
136
816


Zaťažovacie s tavy ZS 1 Tiaž


ZS 2 Stále


ZS 3 Úžitkové


ZS 4 Predpäti


ZS 5 Vietor_y1


ZS 6 Vietor_y2


Ohybová teória Mindlin


Spustenie výpočtu 21.07.2017 16:53


Koniec výpočtu 21.07.2017 16:53


Suma zaťažení a reakcií.


[kN] X Y Z


Zaťažovací s tav 1 zaťaženia 0.0 0.0 -3393.6


reakcie v uzloch 0.0 0.0 3393.6


reakcie na líniách 0.0 0.0 0.0


kontakt 1D 0.0 0.0 0.0


kontakt 2D 0.0 0.0 0.0


Zaťažovací s tav 2 zaťaženia 0.0 0.0 -1838.0


reakcie v uzloch 0.0 0.0 1838.0


reakcie na líniách 0.0 0.0 0.0


kontakt 1D 0.0 0.0 0.0


kontakt 2D 0.0 0.0 0.0


Zaťažovací s tav 3 zaťaženia 0.0 0.0 -1838.0


reakcie v uzloch 0.0 0.0 1838.0


reakcie na líniách 0.0 0.0 0.0


kontakt 1D 0.0 0.0 0.0


kontakt 2D 0.0 0.0 0.0


Zaťažovací s tav 4 zaťaženia 0.0 0.0 0.0


reakcie v uzloch 0.0 0.0 0.0


reakcie na líniách 0.0 0.0 0.0


kontakt 1D 0.0 0.0 0.0


kontakt 2D 0.0 0.0 0.0


Zaťažovací s tav 5 zaťaženia 0.0 171.7 0.0


reakcie v uzloch 0.0 -171.7 0.0


reakcie na líniách 0.0 0.0 0.0


kontakt 1D 0.0 0.0 0.0







Calc protokol


[kN] X Y Z


kontakt 2D 0.0 0.0 0.0


Zaťažovací s tav 6 zaťaženia 0.0 -171.7 0.0


reakcie v uzloch 0.0 171.7 0.0


reakcie na líniách 0.0 0.0 0.0


kontakt 1D 0.0 0.0 0.0


kontakt 2D 0.0 0.0 0.0


3.2. Dodatočnepredpätý voľný kábel
Názov Typ Materiál Hladina Zaťažovací stav Napätie po zakotvení


[MPa]
VKBL Bez súdržnosti Y1770S7-15,7 Priečník Predpäti 1440,00
VKBL1 Bez súdržnosti Y1770S7-15,7 Priečník Predpäti 1440,00







3.3. Deformácie na prvku - od stáleho zaťaženia







3.4. Deformácie na prvku - od úžitkovéha zaťaženia







3.5. Deformácie na prvku - ceľkové





