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Hmotnost 
na jednotku 


délky
Počet ks


Celková 
hmotnost


[kg/m] [ks] [tun]
Příčníky 130 1 0.13
Sítě 310 2 0.62
Deska mostovky 350 1 0.35
Přepážky skříňových nosníků 100 1 0.10


CELKEM 1.20


Hmotnost 
na jednotku 


délky
Počet ks


Celková 
hmotnost


[kg/m] [ks] [tun]
Horní příruby 245 2 0.49
Spodní příruby 230 2 0.46
Vzpěry z oplášťované oceli 610 32 19.52
Sloupy z oplášťované oceli 2660 8 21.28


CELKEM 41.75


Plocha Počet ks
Celkový 
objem


[m^2] [ks] [m^3]
Betonová patka 6.7 8 55
Čepce 16.0 8 130


Stěna 8.0 1 10
Čepce 16.0 1 20


CELKEM 215


Celkový 
objem
[m^3]


Pilíře Piloty 32
Podesty Piloty 12


Stěna na středovém 
ostrůvku


Piloty 6
CELKEM 50


Celková 
hmotnost


[tun]
Patka 1.10
Čepec 1.95
Stěna 0.15
Čepce 0.40


CELKEM 3.60


Počet
ks


Mostovka Konstrukční hrncová ložiska 44
CELKEM 44


Beton (v kubických metrech)


Uhlíková ocel s nátěrem (v tunách)


Nerezová ocel (v tunách)


Betonové pilíře (v kubických metrech)


Konstrukční prvek Popis prvku


Konstrukční prvek Popis prvku


Pilíře


Mostovka


Mostovka


Pilíře


Popis prvkuKonstrukční prvek


Konstrukční prvek Popis prvku


Stěna na středovém 
ostrůvku


Konstrukční prvek Popis prvku


Pilíře


Výztuhy (v tunách)


 Konstrukční ložiska (ks)


Stěna na středovém 
ostrůvku


Konstrukční prvek Popis prvku







Počet Délka
Celková 


délka
ks [m] [m]


Mostovka Dilatační spoje 21 4 84
CELKEM 84


Celkový 
objem
[m^3]


Násyp zeminy Násypy zeminy na ostrově Štvanice 3180
CELKEM 3180


Celková 
délka
[m]


Zábradlí Kruhová ochozová tyč ve výšce 1000 mm a obdélníkový 
profil zábradlí pro cyklisty ve výšce 1400 mm 920


Balustrády
Svislá baludstáda z hranatých profilů o průměru 80x8 mm 
u schodišť a belvedéru 152


CELKEM 152


Počet
ks


Osvětlení zábradlí Zapuštěná bodová svítidla v kruhové ochozové tyči 620
CELKEM 620


Celková 
plocha
[m^2]


Povrchová úprava 
mostu Protiskluzová povrchová úprava štěrkem lepeným pryskyřic 1890


CELKEM 1890


Konstrukční prvek Popis prvku


Dilatační spoje (v metrech)


Násepy (v kubických metrech)


Prvek Popis prvku


Speciální nerezové prvky - zábradlí a balustrády (v délkových metrech)


Prvek Popis prvku


Povrchová úprava


Prvek Popis prvku


Osvětlení


Prvek Popis prvku








 
 


 


 


 


 


 


 


Architektonická zpráva 







Městská výstavba 
Tento návrh lávky pro pěší v úseku Holešovice – Karlín je přímo spojen s územním plánováním. 
Stavební čára mostu odpovídá územní hranici přes řeku a zároveň navazuje soulad nevyrovnaných os 
na jednotlivých koncích. Svojí výraznou hierarchií a symetrií na severní straně vychází od starých 
jatek na holešovickém břehu. Podobně pak i na jižním břehu spojuje most s veřejnou oblastí silná 
stezka pro pěší společně s udržovanou cyklostezkou po horní straně říčního břehu. Třetí a možná i 
nejdůležitější „konec“ tohoto mostu leží na ostrově Štvanice, kde se nachází ohyb k západu, čímž 
návštěvníky přivádí k prostorám s občanskou vybaveností a atrakcemi. Provedení mostu 
předpokládá nové terénní úpravy, rampy a schodiště volně navazují na půdní hráze a klikaté 
chodníky. Celkovým řešením je tedy provedení mostu založené na předpokladu, že se jeho vliv do 
budoucna ještě rozšíří za stávající hranice podle potřeb uživatelů. 
 
Konstrukční řešení 
Podstatou tohoto návrhu je zajistit spojení obou břehů řeky Vltavy i v době silných povodní. Z toho 
důvodu je celá primární konstrukce umístěna nad minimální hranicí velké vody na úrovni +190,10. 
Abychom toho dosáhli pomocí minimálního rozsahu ramp a schodišť, využili jsme možnosti stavby s 
mezilehlou mostovkou. Souběžné nosníky po obou stranách mostu plní dvojí funkci, jelikož chrání 
chodce, zatímco představují ekonomičtější řešení a zlepšují udržitelnost tohoto projektu. Základní 
profil ve tvaru písmene „I“ jsme upravili a vylepšili tak jeho vzhled ve vertikální projekci. Důraz 
klademe na nakloněné nerezové horní a spodní příruby, které budou odrážet sluneční světlo a 
kontrastovat tak s tmavě obarvenou sítí, která bude ustupovat do stínu. K dalšímu umocnění tohoto 
výrazného „dvojpásového“ grafického rysu dále dochází v důsledku ústupem spodní lemovky 
směrem dolů v opěrných bodech a přechodem do plně integrovaných pilířů. Tak dosáhneme nejen 
vizuální integrace členění do celkového pojetí, ale můžeme tak konstrukčně zmenšit mostní oblouky, 
aniž byv době povodní bránily průtoku. 
 
Výsledkem tohoto konstrukčního pojetí je tedy nákladově efektivní a zároveň elegantní provedení. 
Jeho krása spočívá ve způsobu adaptace jednoduché, funkční a spolehlivé konstrukce s ohledem na 
místní prostředí i potřeby uživatelů. Máme zde výrazně plastické dílo, které silně předčí očekávání.  
 
Technické řešení 
Tento celostní návrh snoubí městskou výstavbu, konstrukční a technické řešení do jednoho 
projektového celku. Ušlechtilé provedení tohoto mostu vyvažuje délky oblouků a konstrukční 
hloubku a zdůrazňuje tak jeho efektivitu a lehkost na pohled. Díky optimalizaci délky oblouku lze 
zachovat průjezd splavným koridorem řeky na jižním konci, zatímco další tři oblouky najdeme na i na 
straně severní jižní. Každý oblouk tvoří svařované skříňové nosníky po obou bocích s příčnými prvky, 
které naopak nesou mostovku o šířce 4 m.  Povrch mostovky s protiskluzovou úpravou pryskyřicí 
lepeným štěrkem je vhodný pro pěší i cyklisty. Další povrchové úpravy ve veřejných prostorech 
zahrnují nerezová zábradlí s plně vestavěným osvětlením. Ke zdůraznění významu podesty na 
ostrově tento most nabízí elegantní sklon k vytvoření vyvýšené vyhlídky, ještě než se začne svažovat, 
aby se napojil na břeh. Vzniká tak další prvek občasné vybavenosti při zachování minimálního 
dopadu nového mostu na celkové vzhled prostředí. Technická řešení takto plní konstrukční 
požadavky a zároveň přispívají k tvorbě rozkošného městského prostředí, které slouží jako spojnice 
dvou míst i vycházková destinace.   







 


 
 


 


 


 


 


 


 


Strukturální zpráva







 


Popis stavby 


Tuto stavbu tvoří dva mosty, které se potkávají na ostrůvku uprostřed řeky. První útvar tvoří 4 
oblouky + 1 sdílený oblouk, zatímco ten druhý tvoří 6 oblouků + 1 sdílený oblouk. Na těchto jsou 
nájezdové rampy (viz Obrázek 1 níže). Typické rozpětí oblouku je 44 m a užitečná šířka mostu je 4,0 
m. 


Mostovka je sestavená z 0,9 m velkých segmentů vestavěných do pilířů (dále jen na vestavěných 
obloucích). Segmenty mostovky mezi vestavěnými oblouky (dále jen na zavěšených obloucích) jsou 
jednoduše uložené v zakázkových plátových spojích s ložisky schovanými uvnitř podélných, 
opláštěných, skříňových nosníků mostovky. Viz Obrázky 1 a 2. 


 


Obrázek 1: Vestavěné oblouky (tmavě modré), zavěšené oblouky (světle modré) a sdílený oblouk 
(fialový). 


Tím lze zmenšit rozpětí zavěšených oblouků ze 44 m (typické provedení) na 35 m a zjednodušit tak 
konstrukci, nedochází zde ke střídavému zatěžování jako u celistvých staveb. Usnadňuje to i 
proveditelnost stavby. Díky tomuto uspořádání se délka mostovky působením teploty smršťuje na 35 
m, tepelná deformace u pilířů tak bude menší. 


Mezi vestavěnými a zavěšenými oblouky jsou umístěny dilatační spoje. 


Návrh nepředpokládá zaplavení horního povrchu mostu, z toho důvodu je podhled mostovky 
posazený nad úroveň maximální výšky zaplavení; toto řešení prodlužuje rampy, ale umožňuje 
realizaci podstatných úspor na nástavbě. 


Mostovku tvoří dva opláštěné skříňové nosníky s nerezovou ocelí nahoře a přírubami dole s 
namalovanými sítěmi z uhlíkové oceli, které slouží k podélnému rozložení zátěže směrem ke 
vzpěrám. Duté čtvercové profily uprostřed odsazené po 1 m se záslepkami slouží k příčnému 
rozložení zátěže mezi podélnými prvky. Jelikož je deska mostovky stále napnutá a  roztahuje se 
pouze o 1 m, není třeba do mostovky dávat žádné podélné výztuhy. 







Za účelem řádného přenosu pnutí z příčníků na hlavní nosníky jsou uvnitř skříňových nosníku 
membránové desky s odsazením 1 m od polohy příčníku. Fungují tak rovněž jako síťové výztuhy na 
sítích hlavního nosníku.  


 


 


Obrázek 2: Znázornění plátových spojů 


Základy tvoří 4 piloty s čepci a elipsoidovou betonovou patkou s vrcholem nad maximální hladinou 
vody za běžných průtokových podmínek. Na této betonové patce je našroubovaný sloup ve tvaru 
písmene H, s opláštěním z nerezové oceli, ve svém nejvyšším bodě (5 m pod podhledem mostovky) 
tento ocelový sloup přechází do čtyřnožky s pevným napojením na vestavěné oblouky. Viz Obrázek 3 
níže. 







Obrázek 3: Znázornění pilíře 


Na koncích vestavěné mostovky jsou mezi jednotlivými nosníky robustnější příčné prvky, které 
odolávají tažným silám vzniklým v důsledku působení zátěže z prvků zavěšené mostovky na nohy 
výše zmiňované čtyřnožky. 


Výpočtové modely 


K provedení statických a dynamických výpočtů u nástavby a základové konstrukce používáme dva 
různé modely.  


U zavěšeného oblouku používáme model s kombinací prvků 1d a 2d. Nosníky a příčné prvky jsme 
namodelovali jako 1d útvary, mostovku pak jako 2d útvar. Tento model jsme použili na kontrolu 
pevnosti a vertikálních vibracích vyvolávaných pohybem chodců. (Viz Obrázek 4) 


Pilíře byly podrobeny samostatné kontrole, se zátěží pocházející od nástavby v podobě bodových 
zatížení na horní ploše nohou čtyřnožky. Tento model jsme použili k prověření pevnosti pilířů a 
náchylnosti celé stavby vůči synchronní boční exaltaci. K simulaci pevnosti vestavěného oblouku 
jsme použili kalibrované tyčové prvky, pevně spojené s nohama čtyřnožky. (Viz Obrázek 5) 







 


Obrázek 4: Model celkového výpočtu k nástavbě. 


 


Obrázek 5: Výpočtový model k pilířům. 







Kontroly pevnosti 


Průřez tvoří 2 opláštěné skříňové prvky, viz Obrázek 6 níže. Horní příruba je při stlačení plně činná, 
ale sítě plně činné nejsou. Ve výpočtu mechanického napětí jsme povolili další ztenčení desky k 
místnímu prohnutí stlačené části sítí (článek Třída 4 Evropských prováděcích předpisů) 


Za účelem řádného přenosu pnutí z příčníků na hlavní nosníky jsou uvnitř komorových nosníku 
membránové desky s odsazením 1 m od polohy příčníku. Ty fungují rovněž jako výztuhy sítě.  


Namáhání jsme omezili na 70% typického napětí na mezi kluzu v této fázi konstrukčního návrhu. 


Pilíře byly podrobeny kontrole negativních vlivů maximální/minimální tlakové síly s maximálním 
klopicím momentem způsobeným větrem a hydrodynamickým tlakem vody na pilíře. 


Kontroly vibrací způsobených pohybem chodců 


Tak jako většina lávek pro pěší, i tato může být náchylná k vibracím způsobeným pohybem chodců.  


Zvláštní pozornost jsme věnovali zjišťování citlivosti na vibrace způsobené pohybem chodců ve 
svislém a vodorovném směru. Použili jsme metodu ‘CCIP-016” – (Středisko betonových staveb (2006) 
Návod na konstrukci staveb s kročejovými vibracemi, Středisko betonových staveb, Spojené 
království). 


Tato metoda CCIP-016 vymezuje kritéria přijatelnosti prostřednictvím tzv. faktoru odezvy R, kde R=1 
odpovídá úrovni vibrací, které dokáže zachytit pouze osoba citlivá na vibrace. Dle doporučení CCIP-
016 bychom měli u venkovních pěších lávek uplatnit hranici na úrovni R=64, abychom se ve výsledku 
vyvarovali negativních poznámek od uživatelů. Uplatnění této hranice předpokládá jednoho chodce 
kráčejícího po lávce – jelikož CCIP-016 uvažuje pouze s touto jedinou možností zatížení. Tato úroveň 
vibrací je tedy 64 násobek úrovně vnímané osobou citlivou na vibrace, proto chápeme, že uživatelé 
lávky tyto vibrace jasně pocítí. 


Při výpočtu jsme pracovali s utlumením na úrovni 0,32% kritického činitele utlumení a frekvencemi 
lidské chůze od 1-2,5 Hz. 







 


 


 


Obrázek 7: Vrstevnicové schéma faktoru odezvy nástavby mostovky podle CCIP-016 


Faktor odezvy předpokládaný ve výpočtovém modelu je pouze RF=20 a tedy dost pod 
doporučovanou úrovní RF=64. Přijatelnost dynamických vlastností mostu je tím tedy doložena.  


U synchronní boční exaltace jsme se přesvědčili, že boční frekvence nespadne pod 1,5 Hz. Tento 
parametr považujeme za dostatečný, aby v podmínkách běžného zatížení nedocházelo k interakci 
mezi chodci a stavbou. Při tomto výpočtu jsme vzali v potaz i pružnost jak základové konstrukce tak i 
nástavby. 


 
 





