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ANOTACE 
 
Navrhli jsme novou lávku mezi Holešovicemi a Karlínem.  


Má pět polí a dvě ramena. Ramena působí jako spojité nosníky.  


Půdorysně jsou zalomena pod úhlem 19° a to v místě dutého středního 


pilíře, který zajišťuje propojení s ostrovem Štvanice.  


Naše lávka má míry 60 - 60 - 57 - 57 - 75. Celkem 309 metrů konstrukce. 


Je to konstrukce příhradová.  


Příčný průřez těla lávky vyplývá z tvaru ocelového nosníku HEB.  


Pásnici tvoří dolní betonová mostovka a horní betonové zastřešení, obojí 


zmonolitněno na trapézovém plechu. Stojinu tvoří ocelový příhradový 


nosník. Ten je ve svém měřítku natolik transparentní, že umožňuje 


libovolný pohyb po lávce.  


 


Naše lávka je HEBká. 








VYJÁDŘENÍ STATIKA
Akce:" lávka Holešovice - Karlín


1 Typ konstrukce
Konstrukce lávky  pro pěší je ocelová příhradová s betonovou dolní mostovkou a betonovým 
zastřešením.


2 Popis konstrukce
Lávka se skládá z dvou konstrukcí o celkem pěti polích, působících jako dva spojité nosníky. 
Jedna konstrukce je navržena přes první tři pole, druhá přes zbývající dvě pole. Rozpětí polí 
č. 1 - 5 je 60 m – 60 m – 56,325 m – 56,325 m – 75 m. Mezi konstrukcemi je lávka vedena 
v půdorysném zalomení pod úhlem 19° od přímého směru. Zalomení se nachází na ostrově 
Štvanice v místě vstupního objektu.


Hlavním nosným prvkem je středový  páteřní ocelový  příhradový  nosník. Skládá se z horních 
a dolních pásů, svislic a diagonál. Horní a dolní pásy  jsou přímé, tvořené válcovanými profily 
tvaru HEA. Diagonály jsou odstupňovány  podle využití, krajní jsou tvořeny  svařovanými 
uzavřenými profily  (truhlíky), vnitřní jsou tvořené válcovanými profily  tvaru HEA a HEB. 
Osová výška nosníku je 4,230 m, délkový modul příhrady je uvažován 3,0 m.


K  hlavnímu nosníku jsou v  uzlech připojeny  příčné rámy, tvořené horním a dolním 
konzolovým příčníkem průřezu svařovaného T (alternativně I) a svislým HEB táhlem 
spojujícím jejich konce. V  horizontální rovině jsou konce příčníků navzájem spojeny 
válcovaným prvkem průřezu HEA.


Nášlapnou plochu tvoří železobetonová deska vložená mezi dolním pásem, příčníkem a 
horizontálním lemem, betonovaná na trapézový  plech. Zastřešení lávky  je tvořeno obdobnou 
železobetonovou deskou, taktéž betonovanou na trapézový plech.
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3 Použité materiály


3.1 Materiál ocelových konstrukcí
Konstrukční ocel S355 J2+N ČSN EN 10 025.


3.2 Materiál betonových konstrukcí


3.2.1 Beton
Pochozí deska - Beton C30/37 XC4, XF4, XD3
Střešní deska - Beton C30/37 XC3, XF2, XD1
Pilíře - Beton C30/37 XC4, XF2, XD1
Základy  - Beton C30/37 XC2, XA1


3.2.2 Výztuž
Je použita vázaná výztuž řady 10 505 (R), která dle EC 1992-1 odpovídá oceli B500B. Pro 
výpočet jsou uvažovány níže uvedené charakteristiky. Jmenovité krytí výztuže je 50 mm.
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4 Postup výstavby
Předpokládá se, že výstavba bude probíhat v následujících rámcových krocích:


1. Výroba ocelových konstrukcí
2. Výkopové práce
3. Vybudování základů
4. Vybudování spodní stavby – opěry a pilíře
5. Vložení nosných konstrukcí do otvorů, montáž
6. Betonáž pochozí a střešní desky
7. Aktivace konstrukce
8. Ustrojení konstrukce
9. Provoz


5 Dynamické chování konstrukce


5.1 Vlastní frekvence


5.2 Vlastní tvary


5.2.1 CM1/1
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5.2.2 CM1/2


5.2.3 CM1/3
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5.2.4 CM1/4


5.3 Zrychlení uzlů
Maximální zrychlení na konstrukci bylo zjištěno na uzlech uprostřed rozpětí pole. Výpočet 
zrychlení uzlů je proveden programem Scia Engineer.
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5.3.1 Zrychlení uzlů pro tři spojitá pole
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6 Posouzení hlavních průřezů lávky
Výpočet vnitřních sil, deformací, stanovení reakcí a posouzení prvků je provedeno 
programem Scia Engineer. Podrobné posouzení viz příloha Strojový výpočet.
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LIDÉ JDĚTE - LIDÉ JEĎTE! 
 


Naše lávka je tu pro vás! 


Je krásná,  


je HEBká,  


a je jednoduchá.  


Račte vstoupit. 


V Holešovicích,  


na Štvanici, 


v Karlíně. 


 


V Holešovicích lávka ústí nálevkovitou rampou přímo do prostoru 


hlavního vstupu Pražské tržnice. K tomuto bodu jsme posunuli i dvojici 


tramvajových zastávek řešených jako vídeňské a celkově místo dopravně 


zklidnili ve prospěch pěších (nemotorových). Nálevkovitá rampa lávky 


opřená do hrany nábřeží překonává nezbytné převýšení na úroveň 


prvního ramene mostu o třech dvakrát podepřených polích. 


Na Štvanici se lávka obtáčí kolem dutého středního pilíře vyplněného 


rampou a točitým schodištěm v těsné návaznosti na hlavní trasu 


plánovaných úprav ostrova.  


Dutina v interiéru dříku umožňuje v prostoru pod rampou umístit 


provozní i sociální zázemí přilehlé štěrkové pláže i dětského hřiště. 


Stromy zde stíní. Vstupní otvor a okénko bufetu jsou v případě stoupající 


hladiny Vltavy uzavíratelné ocelovými vraty.  


Pokračujeme-li do Karlína, čeká nás druhé rameno se dvěma poli a 


jednou podporou. Karlínská nálevka je kratší, protože nemusíme 


překonávat takové převýšení. Hrana lemuje okraj protipovodňového 


valu. Následuje páteřní stezka podél Vltavy.  


 


 


 


 


Půdorysně nevybočujeme z plochy definované územním plánem. Spodní 


hranu konstrukce jsme umístili na úroveň 190,10 m n.m. Podpěry lávky, 







plné bočnice nástupních ramp i středový pilíř na ostrově Štvanice 


zasahují do průtočného profilu vodního toku. Jejich tvar je proto řešený 


tak, aby byl hydraulicky vhodný a nezpůsoboval vzdutí hladiny větší než 


je stanoveno legislativou. 


 


Provoz lávky jsme řešili jako oddělený pro chodce a cyklisty, s čímž 


koresponduje i umístění hlavní nosné konstrukce v jejím středu. Tato 


segregace je však zdánlivá. Střední ocelová příhradovina je ve svém 


měřítku natolik transparentní a prostupná, že umožňuje pasantům pohyb 


téměř libovolný. Výhledy z lávky do okolí nejsou narušeny diagonálami. 


Jemné měřítko a intimnost dodávají záclony z nerezového pletiva. Hlavní 


nosná konstrukce není na první pohled viditelná a lávka tak z dálky 


působí lehce.  


 


Ořezali jsme konstrukci na úplnou dřeň. Nic jednoduššího neexistuje. 


Obyčejný spojitý HEB nosník. I díky jeho tvaru je lávka zastřešená. Ocel 


a beton. Konstrukce lávky čítá 625 uzlů, 1445 prutů, 410 betonových 


ploch, zhruba 300 tun oceli EC3 (S355), 480 m3 betonu. Spodní stavba 


pak 2600 m3 betonu. EC2 (C30/37). Konstrukce lávky bude opatřena nátěrem 


v různých odstínech šedi. 


 


Lávka vyrůstá v těsné blízkosti bývalých Ústředních jatek královského 


města Prahy. Za zdmi areálu skončily ve stresujících podmínkách desítky 


milionů životů. Vzpomeňme si na ně, až tudy půjdeme anebo pojedeme, 


vstříc šťavnatým ostrovním lučinám. 


 


Šťastnou cestu. 


 


 


 
 





