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a4) Stručný popis, základní výměry a kvantifikace předpokládaného 
materiálového řešení lávky. 
Hlavní nosná konstrukce lávky je sestavena prutů trubkového průřezu z oceli třídy S355.  
Nad Štvanickým ostrovem je konstrukce betonová třídy C40/50 včetně přístupové rampy. Středová 
koule bude postavena z vysokopevnostního betonu. 


Spodní stavba bude postavena z betonu třídy C30/37 a založena na hlubinných základech s pilotami o 
průměru 1200 mm z betonu třídy C25/30. 


Výkaz materiálu 
• Ocel S355 – 1058 t 
• Beton C40/50 – 1024 m3 
• Vysokopevnostní beton (HPC) – 549 m3 
• Beton C30/37 – 4181 m3 
• Beton C25/30 – 2002 m3 
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a3) Průvodní zpráva 


Urbanistická část 


Lávka propojuje dvě významné městské čtvrtě ve významné poloze vůči 
centru hlavního města Prahy. Na břehu Holešovic je napojení téměř na 
doraz k městské komunikaci. Na břehu Karlína je napojení směrem k 
současné bující zástavbě monobloků mezi starým Karlínem a parkovou 
plochou u řeky, kterou navrhujeme upravit ze stávající travní 
monokultury a divoce zarostlého vlastního břehu toku do plně parkové 
plochy s dosadbou skupin stromů a solitérních stromů do výsledného 
charakteru organické struktury jejíž základní kostra vyjde z provozních 
vztahů. Charakter míst napojení lávky je ve výrazném protikladu stejně 
jako charakter obou protilehlých břehů. Napojení lávky na holešovickém 
břehu je nutno provázat s dopravní úpravou přilehlé silniční komunikace 
(s tramvajovým provozem) posunem zastávek MHD a přímým napojením 
lávky na přechod pro chodce navržený mezi zastávkami MHD směrem k 
Holešovické tržnici a umožnit tak bezpečný a bezkolizní průchod i 
průjezd územím. 


Výtvarná část 


Návrh lávky vychází z myšlenky útoku civilizace na přírodu, útoku 
rostoucího města na ostrov. Ten je ve svojí východní části, kde bude 
lávka umístěna, rekrečně klidovou plochou. Stejně útočí miliony spermií 
na v klidu čekající vajíčko než dojde k jeho oplodnění a vzniku nového 
života. Spermie, její pohyb i DNA, kterou nese, je základním tvarovým a 
konstrukčním východiskem návrhu. Lávka je rozdělena na tři části, přes 
vodu útočí dvě spermie, dvě nositelky nového života a DNA, střed lávky 
nad ostrovem je hmotný, znázorňuje vajíčko a hlavičky spermií na něj 
dorážející. Vítězí jediná - příroda, v návrhu v podobě zlaté spermie jako 
přístupu na lávku z ostrova. Dynamický tvar lávky připomíná pohyb a 
neustálou proměnlivost života, zároveň tak z pohledu chodce a cyklisty 
využívá podvědomého optického vedení po trase a ruší únavu vzniklou z 
dlouhých rovných a tudíž monotónních tras. Základ konstrukce je dvojitá 
šroubovice DNA, třetí zlatou šroubovicí je znázorněno spojení dvou 
protikladů, dvou protilehlých břehů, i propojení civilizace a přírody. 
Děrování konstrukce vajíčka připomíná útoky ostatních spermií. Na 
karlínském břehu v navržené parkové ploše je dynamickou linkou 
znázorněn ocásek spermie v podobě kresby v dlažbě, herního prvku a 
venkovního sezení. 


Technická část 







 


 


Konstrukce lávky nad Vltavou je navržena ze 3 šroubovic zpevněných 
podélnými pruty a příčnými kružnicemi. Mostovkou je ocelová ortotropní 
deska ukotvená do podélných prutů podepřená železobetonovými pilíři v 
horním plavebním kanálu. Dolní plavební kanál je překlenut bez nutnosti 
podepření. Železobetonový pilíř nutný k podepření lávky mezi 
Karlínským břehem a Štvanicí je umístěn mimo splavné koryto dolního 
plavebního kanálu. Konstrukce nad ostrovem Štvanice je betonová 
skořepina podepřená 5 železobetonovými stojkami, ve střední stojce je 
umístěn tubus s výtahem. Z hlavního objemu skořepiny je na ostrov 
vyvedena rampa pro chodce a cyklisty. Směr rampy byl zvolen s 
ohledem na možnost záplav jako tvarově obtékaný objekt, zábradlí bude 
tvarově přizpůsobeno. 








Hlavní část nosné konstrukce lávky byla předběžně posouzena ve statickém programu MIDAS 
Civil. Jedná se o dilatační úsek mezi holešovickou opěrou a ostrovem Štvanice, tvořený 
spojitým třípolovým nosníkem. Byl vytvořen trojrozměrný prutový model tvořený třemi 
šroubovicemi průměru 6,0 m a délky stoupání 9,84 m. Šroubovice jsou tvořeny ocelovou 
trubkou 508 x 20 a mezi sebou jsou propojeny ocelovými kruhy – opět z trubky profilu 
508 x 20 –, které konstrukci zajišťují dostatečnou tuhost v kroucení. Kruhy jsou v konstrukci 
osazeny tak, že při bočním pohledu tvoří řadu na sebe navazujících „V“. Ohybovou tuhost 
zvětšují dvě průběžné ocelové trubky vedoucí v nejnižším a nejvyšším místě nosné konstrukce. 


Po celé délce nosné konstrukce jsou osazeny dvě konstrukční ocelové trubky, jimiž je 
podepřená ocelová ortotropní mostovka tvořena příčníky a podélnými páskovými výztuhami. 


Dilatační úsek je na obou stranách ukončen portálem kruhového tvaru, do něhož jsou vetknuty 
šroubovice. 


Uložení na opěrách a pilířích se předpokládá na ložiskách. V místě uložení na pilířích je nutné 
vytvořit větší ocelový příčník s dalšími ztužujícími prvky. 


Všechny ocelové prvky jsou z oceli třídy S355. 





