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VYJÁDŘENÍ STATIKA K REALIZOVATELNOSTI NÁVRHU 
 
Dispoziční řešení 
Lávka sestává z vrchní a spodní stavby a je členěna celkem do 8 polí, z nichž 2 
krajní pole na nábřežích jsou zdvihaná a 1 pole tvoří přístupovou rampu na ostrov 
Štvanice. V hlavní ose lávky jsou navržena rozpětí polí 36,4 + 48,75 + 48,75 + 48,75 
+ 48,75 + 48,75 + 24,7 m, rozpětí sestupové rampy na ostrov je 23,5 m. Spodní 
stavbu tvoří pilíře a opěry. Na nábřežích jsou navrženy opěry P1 a P8 s 
minimalizovaným objemem, střední pole jsou podporována masivními pilíři P2, P3, 
P4, P5, P6 a P7, na ostrově je část sestupové rampy tvořena masivní monolitickou 
opěrou P9. Vrchní stavbu tvoří mostovka lávky, která je uložena na pilíře a opěry. 
Celková konstrukční šířka mostovky je 5,6 m, dopravní prostor je navržen šířky 4,8 
m. Mostovka sestupové rampy na Štvanici je navržena konstrukční šířky 4,0 m, 
dopravní prostor je široký 3,2 m. Konstrukční výška mostovky je v jednotlivých polích 
navržena s velmi mírným spodním obloukovým vyklenutím, nad pilíři je výška 
mostovky 1,5 m, ve střední části pak výška činí min. 0,5 m. Celkové výškové 
uspořádání pochozí plochy bylo zvoleno s ohledem na dodržení přípustných 
podélných sklonů tak, že úroveň uložení mostovky na pilíře odpovídá výšce Q2002 a 
ve středních částech jednotlivých polí odpovídá spodní úroveň mostovky výšce Q2002 
+ 1,0 m. 
 
Technické a konstrukční řešení 
Spodní stavba je navržena zpravidla masivní, železobetonové pilíře a opěry jsou 
založeny prostřednictvím základové desky na skupiny vrtaných pilot průměru 800 a 
1200 mm, které jsou v hloubce 9,0 - 12,0 m vetknuty do skalního podkladu. 
Mostovka je koncipována jako ocelová se spřaženou deskou z vysokohodnotného 
vláknobetonu a s ocelovou výztuží. Z důvodu celkového statického působení, odezvy 
vůči nerovnoměrnému zatížení dopravou, s ohledem na tvar a subtilnost jednotlivých 
prvků a vzhledem k minimalizaci nepříznivého chování od teplotních změn je 
mostovka navržena ze segmentů s organizovaně vloženými klouby, které umožňují 
podélnou dilataci a zajišťují řízenou distribuci vnitřních sil do rozhodujících průřezů. 
Typové segmenty jsou tvořeny vahadlovými poli, která jsou pevně kotvena k vnitřním 
pilířům, a vloženými dilatačními poli tvořícími středové části polí lávky. Nad pilíři P2 a 
P7 jsou pevně kotvená atypická jednostranná konzolová pole, na která jsou 
prostřednictvím otočného čepu osazena koncová zdvihací pole. Délky jednotlivých 
segmentů lávky se pohybují od 20,1 m (vložená dilatační pole) do 38,60 m (zdvihací 
pole "Holešovice"). Délka vahadlových segmentů je 29,0 m. Zdvihací pole jsou 
staticky řešena formou prostých nosníků, pole na straně Holešovic je pro provozní 
(sklopený) stav z důvodu omezení deformací a nepříznivého dynamického chování 
kotvené k pevné části mostu předpínacím systémem s opěrnými (tlakovými) 
deskami. Předpětí je po zdvižení (otočení v kloubu) automaticky uvolněno. Zdvihání 
v případě povodní je zajištěno hydraulickým zařízením umístěným v šachtách opěr 
P1 a P8, rotace nad pilíři P2 a P7 je zabezpečena v úložném kloubu otočným čepem 
s teflonovými kluznými cylindrickými deskami. Krajní pole sestupové rampy na ostrov 
je vykonzolováno z masivní opěry P9, do které je pevně kotveno. Vložené dilatační 
pole v lokalitě napojení sestupné rampy na ostrov je atypické a tvoří tříramenný celek 
uložený na všech koncích na vykonzolované části pevných (vahadlových) polí. 
Hlavními nosnými prvky jednotlivých segmentů mostovky (vahadel, jednostranných 
konzol, zdvihacích polí i vložených dilatačních polí) jsou ocelové svařované 
podélníky proměnné výšky od 0,5 m do 1,5 m, resp. od 0,4 m do 1,3 m a konstantní 
šířky 0,3 m. Jejich vzájemné spojení do tuhého roštu je v příčném směru zajištěno 
ocelovými příčníky. Prostorová tuhost a odolnost proti nepříznivému dynamickému 
chování je dále zabezpečena spřahující betonovou deskou tloušťky 100 - 175 mm. 







Přípoje jsou šroubové s čelní deskou a s návarky v základním průřezu. Uložení 
vložených polí na vahadla je provedeno prostřednictvím zapuštěných ozubů s 
podélně posuvnými čepy. Uložení zdvihaných polí na opěry je zajištěno ocelovým 
příčníkem a trojicí elastomerových ložisek pro provozní stav. Kotvení vahadel a 
konzol k pilířům je provedeno soustavou vysokopevnostních tyčí. 
 
Materiály nosných konstrukcí 
konstrukční ocel    S 355 
ocel podružných prvků   S 235 
šroubové přípoje    10.9 
předpínací systém (kotvení)   Freyssinet 
beton mostovky    HPC 110/115 s rozptýlenou nekovovou 
výztuží 
beton pilířů a opěr    C 45/55 
beton pilot     C 25/30 
betonářská výztuž    B 500 B 
 
Mechanické namáhání, posouzení hlavních průřezů, dynamické chování 
Dimenze hlavních podélníků nosné konstrukce mostovky reflektují průběhy vnitřních 
sil. Přestože mostovka tvoří velmi plochý a subtilní oblouk, nevznikají v nosných 
podélných prvcích žádné normálové (obloukové) síly. Podélníky jsou namáhány 
ohybovými momenty a smykovými sílami, zpravidla se jedná o spojitý ohýbaný 
nosník. Hlavní průřezy jsou posouzeny na návrhovou kombinaci zatížení pro mezní 
stav únosnosti (vlastní tíha konstrukce + ostatní stálé zatížení + užitné zatížení 5,0 
kN.m-2) a na kvazistálou kombinaci zatížení pro mezní stav použitelnosti. Dle 
předběžného posouzení hlavních profilů dosahuje maximální napětí hodnot 224 
MPa, v místech koncentrace mechanického namáhání se předpokládá dosažení 
hodnot napětí kolem 300 MPa. V příčném směru mostovka působí ve formě 
horizontálního vysokého spojitého nosníku, odezvu na zatížení větrem s ohledem na 
malou vzdorující plochu a na vysokou tuhost v příčném směru tedy není třeba 
posuzovat. Svislé deformace mostovky dosahují hodnot 77 - 101 mm, což 
představuje max. 1/480 rozpětí. Přesto se předpokládá v rámci výroby provedení 
odpovídající nadvýšení konstrukce. Stabilita hlavních profilů mostovky je zajištěna 
spřahující deskou, příčníky a výztuhami stojiny. Návrh předpokládá relativně příznivé 
dynamické chování mostovky, a to vzhledem ke spolupůsobící spřažené betonové 
desce, k vetknutí mostovky do betonových konstrukcí spodní stavby a k rozdělení na 
dílčí segmenty (vahadlová a vložená pole). 
 
Technologie výstavby 
Návrh nepředpokládá v průběhu montáže mostovky využití komplikovaných liniových 
dočasných podpůrných konstrukcí či skruží. Pilíře a opěry budou prováděny 
standardními stavebními technologiemi. Jednotlivé segmenty nosného ocelového 
roštu mostovky sestávají z typizovaných prvků, které jsou při montáži vzájemně 
spojovány šroubovými přípoji. Technologická variabilita umožňuje montáž segmentů 
v rámci výstavby nebo přímé osazování sestavených segmentů. V první fázi montáže 
mostovky se předpokládá osazení vahadel a jejich připnutí k pilířům, a dále pak 
postupná montáž vložených polí. Betonáž spřažené desky bude prováděna v 
etapách, předpokládá se její provádění do bednění z podvěšené konstrukce lešení 
nebo lávek. 
 
Závěr: 
Jak z uvedeného vyplývá, návrh je realizovatelný standardními stavebními 
technologiemi a prostředky. 








 


 


PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
Urbanismus 
Urbanistické řešení odráží prostorovou strukturu obou břehů. Hlavní kompoziční osy 
vycházejí z ortogonálních systémů existující zástavby. V jejich křížení na Štvanici je 
potom doplněna osa třetí, směřující k dominantě Pražského hradu. 
 
Architektura 
Koncept zakládáme na kontrastu mohutných nosných pilířů a nízké nesené 
konstrukce, jejichž vzájemný vztah určuje charakter stavby a utváří 
zapamatovatelnou siluetu v panoramatu Prahy. Stabilita zdůrazňuje symboliku pilířů - 
patronů stavby - pojmenovaných po českých světcích Ludmila, Václav, Vojtěch, 
Prokop, Anežka a Nepomuk. Pilíře chápeme jako abstraktní sochy – výtvarné dílo, 
v noci decentně nasvícené shora z potemnělých nosníků.   Nízkým obloukem 
nosníků se hlásíme k tradičním znakům pražského mostního stavitelství. Ocelovou 
konstrukci lávky usazujeme na úroveň tisícileté vody, obě krajní pole jsou řešena pro 
případ povodně jako zdvihaná. Rampa rostoucí v křížení kompozičních os ze 
Štvanice k lávce je založena pevným betonovým blokem. Zábradlí lávky navrhujeme 
subtilní nekonkurující hlavním nosným konstrukcím. 
 
Provoz 
Východiskem řešení volíme minimalizaci dopravního značení jako předpoklad 
bezpečného provozu, kdy uživatelé lávky musí respektovat pouze základní zvykové 
pravidlo, tedy pravostranný provoz. Intuitivní orientaci podporujeme instalací terčů 
v podélné ose lávky a osvětlením skrytým v madle zábradlí. Pohyb po lávce je 
bezbariérový, rampy ve sklonu 1:12 stejně jako všechny pochozí plochy navrhujeme 
v protiskluzné úpravě.  
 
Materiály 
Volba materiálů vychází ze zvoleného konceptu. Masivní pilíře navrhujeme 
z pohledového železobetonu s otiskem tesařského bednění. Ocelovou konstrukci 
lávky opatřujeme základním epoxidovým a vrchním zlatavým nátěrem, zatímco 
zábradlí žárovým zinkováním. Nášlapná vrstva ztužující desky z vysokopevnostního 
betonu je mírně vyklenutá pro zlepšení odtoku vody a upravena do protiskluzové 
podoby rýžovým koštětem. 
 
Dispoziční řešení 
Lávka sestává z vrchní a spodní stavby a je členěna celkem do 8 polí, z nichž 2 
krajní pole na nábřežích jsou zdvihaná a 1 pole tvoří přístupovou rampu na ostrov 
Štvanice. V hlavní ose lávky jsou navržena rozpětí polí 36,4 + 48,75 + 48,75 + 48,75 
+ 48,75 + 48,75 + 24,7 m, rozpětí sestupové rampy na ostrov je 23,5 m. Spodní 
stavbu tvoří pilíře a opěry. Na nábřežích jsou navrženy opěry P1 a P8 s 
minimalizovaným objemem, střední pole jsou podporována masivními pilíři P2, P3, 
P4, P5, P6 a P7, na ostrově je část sestupové rampy tvořena masivní monolitickou 
opěrou P9. Vrchní stavbu tvoří mostovka lávky, která je uložena na pilíře a opěry. 
Celková konstrukční šířka mostovky je 5,6 m, dopravní prostor je navržen šířky 4,8 
m. Mostovka sestupové rampy na Štvanici je navržena konstrukční šířky 4,0 m, 
dopravní prostor je široký 3,2 m. Konstrukční výška mostovky je v jednotlivých polích 
navržena s velmi mírným spodním obloukovým vyklenutím, nad pilíři je výška 







mostovky 1,5 m, ve střední části pak výška činí min. 0,5 m. Celkové výškové 
uspořádání pochozí plochy bylo zvoleno s ohledem na dodržení přípustných 
podélných sklonů tak, že úroveň uložení mostovky na pilíře odpovídá výšce Q2002 a 
ve středních částech jednotlivých polí odpovídá spodní úroveň mostovky výšce Q2002 
+ 1,0 m. 
 
Splnění podmínek 
Všechny závazné požadavky na řešení předmětu soutěže jsou návrhem splněny. 
Umístění pilířů mimo splavné koryto řeky mezi Štvanicí a Karlínem bylo ověřeno 
v mapové aplikaci Státní plavební správy (mapy.spspraha.cz/app/). Návrh stavby 
včetně základové konstrukce je umístěn v souladu s územním plánem. Konstrukce 
lávky je umístěna na úroveň hladiny Q2002 (189,10 m.n.m.), není tedy zaplavovaná.  








 


 


STRUČNÝ POPIS, ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A KVANTIFIKACE PŘEDPOKLÁDANÉHO 
MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ LÁVKY  
 
 
Materiály nosných konstrukcí 
konstrukční ocel    S 355 
ocel podružných prvků   S 235 
šroubové přípoje    10.9 
předpínací systém (kotvení)  Freyssinet 
beton mostovky    HPC 110/115 s rozptýlenou nekovovou 
výztuží 
beton pilířů a opěr    C 45/55 
beton pilot     C 25/30 
betonářská výztuž    B 500 B 
 
Technologie výstavby 
Návrh nepředpokládá v průběhu montáže mostovky využití komplikovaných liniových 
dočasných podpůrných konstrukcí či skruží. Pilíře a opěry budou prováděny 
standardními stavebními technologiemi. Jednotlivé segmenty nosného ocelového 
roštu mostovky sestávají z typizovaných prvků, které jsou při montáži vzájemně 
spojovány šroubovými přípoji. Technologická variabilita umožňuje montáž segmentů 
v rámci výstavby nebo přímé osazování sestavených segmentů. V první fázi montáže 
mostovky se předpokládá osazení vahadel a jejich připnutí k pilířům, a dále pak 
postupná montáž vložených polí. Betonáž spřažené desky bude prováděna v 
etapách, předpokládá se její provádění do bednění z podvěšené konstrukce lešení 
nebo lávek. 
 
Výkaz výměr 
Zemní práce        2.250 m3 
Piloty průměru 800 mm         136 mb 
Piloty průměru 1200 mm         360 mb 
Pilíře a opěry - beton C 45/55     2.690 m3 
Pilíře a opěry - výztuž B 500 B (předpoklad 150 kg.m-3)    404 t 
Pilíře a opěry - ocelové kotevní zárodky S 355        32 t 
Mostovka - konstrukční ocel S 355 (svary, prořez 7%)    845 t 
Mostovka - beton C 110/115 s rozptýlenými vlákny     187 m3 
Mostovka - výztuž B 500 B, spřahovací trny        35 t 
Mostovka - zábradlí, konstrukční ocel S 235        95 t 
Zvedací lisy včetně souvisejícího zařízení          4 ks 
Ložiska elastomerová průměru 200 mm           6 ks 
Mostní závěr lamelový koncový, délka 4,8 m          2 ks 
Mostní závěr jednoduchý střední, délka 4,8 m        12 ks 
Mostní závěr jednoduchý střední, délka 3,2 m          1 ks 
 





