
P1 LÁVKA HOLEŠOVICE – KARLÍN

Výtvarno – o soužití města s řekou
Dialog města s řekou byl zahájen ve dvanác-
tém století dřevěným Juditiným mostem, 
další stovky let byl v centru jeho pozornos-
ti most Karlův, aby v době industrializace 
rozkvetl do diskuse o vztahu města a vody. 
Vstoupily do ní v roce 1839 řetězový most 

S jejich stoupajícím počtem se Praha a Vl-
tava dohodly na principu, který je patrný z 
ikonické fotky z letenské terasy: most stojí 
ve vodě a jeho nejvyšší hranou je zábradlí, 
nad kterým se tyčí jen útlé sochy, lucerny, 
či sloupy trakčního vedení. Tento obraz je 
zarámován železničním mostem na Výtoni a 
novým mostem v Tróji, které tvoří pomysl-

císaře Františka I., v roce 1846 Negrelliho via-
dukt, v roce 1865 most císaře Františka Jose-
fa I., v roce 1869 závěsná pěší lávka prince 
Rudolfa a v roce 1870 železniční most ve Vý-
toni. O šest let později také Palackého most a 
v rychlém sledu až do první války následova-
ly mosty Legií, Čechův, Hlávkův a Mánesův.

né říční brány Prahy. Budování dalších bran 
by narušilo dohodu uzavřenou mezi Vltavou 
a panoramatem vnitřního města. Kdykoli se 
také pražské mosty potkaly s výraznější měl-
činou, využily příležitosti a povýšily ji na os-
trov. Vltava si zakládá na tom, že její mosty, 
pokud neslouží pouze železnici, s ostrovy 
souznívají. 

Urbanismus – o dodržení dohody
Abychom nedělali s nadsázkou něco, na čem 
se Praha s Vltavou nedohodly, pracujeme s 
topografií Štvanice. Díky tomuto rozhodnutí 
získáváme bezbariérový a pohodlný přístup 
na ostrov. Mezi železobetonovými pilíři s 
rozpětím 42 m založenými na ostrově navr-
hujeme zahradní restauraci a zázemí sportů 
na vodě a ostrově (v souladu s územním plá-
nem, kde jsou tyto funkce pro plochu ZMK 
výjimečně přípustné). Spolu s probíhající re-
konstrukcí Negrelliho viaduktu tak vznikne 
na karlínské straně i na Štvanici možnost pro 
přirozenou sociální a kulturní kontrolu pod-
mostních prostorů.
Samotný most bude sdíleným prostorem 
cyklistů a chodců, široký 6 m. Jeho zaústění 
na obou březích záměrně nerespektuje běž-
né parametry pro cyklistickou dopravu, tak 
aby měli cyklisté při najíždění a sjíždění ten-
denci zpomalit. Dopravu na lávce lze případ-
ně i lehce oddělit na pruhy 1,5 + 1,5 m pro 
cyklisty a 3 m pro chodce.
S ohledem na rozpočet a na nově vybudova-
ná protipovodňová opatření ponecháváme 
oběma břehům jejich stávající podobu. Na 
karlínské straně navrhujeme nový sdílený 
prostor, zatímco na dopravně složitější ho-
lešovické hraně na most vede schodiště re-
spektující osu pražské tržnice a vyrovnávací 
lávka pro bezbariérový nástup (o šířce 2 m 
s parametry chodníku ve sklonu 8 % s ma-
dlem po celé délce).

Technika – o krásnu v architektuře
Krásno se stalo stigmatem naší profese. Díky 
nepochopení, že tento termín znamená více 
než náš profesní názor, se stáváme intelektu-
álně agresivním tvůrci. Obdivujeme nadča-
sovost, ale když ji máme vytvořit, používáme 
nejnovější technologie a nejdražší stavební 
postupy. Most ovšem není jen seznam dra-
hých ocelových prvků – most byl vždy udá-
lostí pro celé město.
Dnes se stavební činnost odehrává z velké 
části ve fabrice a staví/sestavuje se na mís-
tě téměř v utajení. Nechceme, aby se nový 
most objevil „přes noc“ – stavba by měla 
být počinem a navázáním na dialog s řekou 
– nový most tedy plánujeme stavět také na 
očích veřejnosti a, jak to Praha vyžaduje, sto-
jící nejen na březích, ale i ve vodě.

a1) Situace širších vztahů 1:2000, ↑S a4) Vizualizace charakteristického detailu lávky z pohledu chodce 
stojícího na lávce v úseku mezi Karlínem a Štvanicí a jdoucího do 
Holešovic

a3) Doprovodný text a schémata ilustrující základní koncept návrhu

Karlův most, 1357

Negrelliho viadukt, 1846 (pouze železniční)

most císaře Františka Josefa I., 1865 (stržen)  

lávka prince Rudolfa, 1869 (stržen)  

vyšehradský železniční most, 1870

Palackého most, 1876

Čechův most, 1905

Hlávkův most, 1912

Mánesův most, 1914

Libeňský most, 1924

Jiráskův most, 1931

Štefánikův most, 1949

Trojská lávka, 1984

Trojský most, 2014

a2) Celkové řešení - zákres do předepsané fotografie
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b1) Rozvinutý řez v ose mostu 1:300

b2) Rozvinutý východní pohled 1:300

b3) Rozvinutý západní pohled 1:300

b4) Řešení vyústění na holešovickém břehu b5) Řešení vyústění na Štvanici b6) Řešení vyústění na karlínském břehu
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c1) Půdorys 1:300, →S
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c1) Axonometrické zobrazení 1:300, →S
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Typický příčný řez ve středu rozpětí ocelového nosníku, 1:20 
1. Nerezové zábradlí 
2. Rošt nerezový protiskluzný XP – 300 
3. Plech tloušťky 20 mm – prvek 01
4. Odvodňovací žlab 
5. Žebra vyztužující vozovku výška 250 mm – prvek 04
6. Bočnice dutého nosníku – prvek 02
7. Žebro – prvek 08
8. Spodní část dutého nosníku – prvek 04
9. Dutý nosník je vysvařován z plechu tloušťky 20 mm kvality S 275
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  Output axis: global
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Typický řez uložením ocelové mostovky, 1:20
1. Železobetonové zábradlí 
2. Madlo zabudované v zábradlí 
3. Nerezové zábradlí 
4. Rošt nerezový protiskluzný XP – 300 sériový výrobek 
5. Revizní otvor pro kontrolu mostního ložiska 
6. Plech tloušťky 20 mm – prvek 01
7. Část pro uložení dutého nosníků na betonovou konstrukci
8. Mostní ložisko část přivařena k dutému nosníku
9. Mostní ložisko část připevněná k železobetonovými pylony
10. Železobetonový pylon
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Příčný řez uložením mostovky, 1:20 
1. Železobetonové zábradlí 
2. Výztuha konce dutého nosníku 
3. Místo pro uložení dočasného zvedáku pro montáž 
4. Mostní ložisko část přivařena k dutému nosníku
5. Mostní ložisko část připevněná k železobetonovými pylony
6. Železobetonový pylon profilovaný jako dutý nosník směrem k vodě měnící tvar pěti úhelníku   
   na  obdélníkový profil
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7typický příčný řez železobetonovou konstrukcí mostu na konzole pylonu, 1:20
1. Madlo zabudované v zábradlí 
2. Železobetonové zábradlí 
3. Pochozí betonová vrstva z kartáčovaného betoun výspádovaná do do odtokového žlabu
4. Odtokový žlab
5. Železobetonová nosná vrstva vozovky 
6. Ztracené bednění 
7. Spodní hrana železobetonového pylonu
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Detail ocelového zábradlí, 1:20
1. Nerezový profil 80 x 8 mm ohnutý na poloměru 30 mm vytvářející otočený U profil 
2. LED osvětlení pod ohnutou častí profilu
3. Montážní spoj do dutého nosníku
4. Nerezový profil 10 x 200 mm ke kterému se svaří zábradlí
5. Zábradlí je modulový prvek délky 2 618 mm, montováný do řady s mezerou 10 mm        
   mezi jednotlivými nerezovými plechy 

Mostní konstrukce je navržena ve čtyřech 
sekcích. Tři z nich jsou řešeny jako duté pl-
nostěnné svařované ocelové spodní mos-
tovky, se světlou šířkou 42 metrů mezi žele-
zobetonovými pilíři. Čtvrtá délka je tvořena 
železobetonovou deskou, která je zároveň 
střechou uzavřeného prostoru přístupného 
z ostrova, a je mezi železobetonovou opěr-
nou stěnou na jedné straně a řadou železo-
betonových sloupů na druhé straně. Mos-
tovka má celkovou šířku 6 metrů.

Zábradlí ocelové mostovky je tvořeno svislý-
mi ocelovými elementy spojenými vodorov-
ným nosníkem dohromady a vytváří panel. 
Tyto panely budou na místě vyzdviženy na 
pozice a montovány na připravené kotvy po 
stranách mostovky, které jsou na nosníku 
připraveny z výroby. 

Nosný profil dutého nosníku je navržen tak, 
aby odolal spojitému zatížení, průhybu a dy-
namickým namáháním od kmitání mostní 
konstrukce vyvolané pohybem osob v přija-
telných limitech v souladu s Eurokódem BS 
EN 1993-2 a dalšími profesními směrnicemi.

Samotný most bude sdíleným prostorem 
cyklistů a chodců, široký 6 m. Dopravu na 
lávce lze případně i lehce oddělit na pruhy 
1,5 + 1,5 m pro cyklisty a 3 m pro chodce.

montážní kotvy 
pro upevnění 
panelu zábradlí 
přivařené 
k ocelovému 
dutému nosníku 
na boční hraně 
mostovky

plnostěnná příčná 
výztuha

vnitřní podélná 
výztuha pro 
uložení do 
mostního ložiska

kluzné uložení na jednom konci 
každé sekce pro kompenzaci 
tepelné rotažnosti mostovky

místně vyztužená 
betonová 
nadezdívka plnící 
funkci zábradlí

železobetonová pata 
mostní konstrukce - 
schodiště je 
vykonzolováno 
k protipovodňové 
stěně

Každý ocelový nosník může 
být přivezen na místo montáže 
rozdělený do 3 stejně dlouhých 
segmentů a svařen před 
vyzdvižením do pozice uložení

3x 2x 1x

Každý ocelový nosník 
bude vyztužen 
příčnou prstencovou 
výztuží po 7 m délky.

podélné vnitřní 
výztuhy
20 mm pásy vytváří 
nosníky 2. osnovy
přivařeny k příčným 
prstencovým 
výztuhám a k záklopu 
duté mostovky

panely ocelového zábradlí 
montované ke kotvám po 
stranách mostovky

1/2  1/4 1/4

namáhání mostovky ohybem
zatížení na nosníku:

-10,00 N/mm2

-20,00 N/mm2

-30,00 N/mm2

-40,00 N/mm2

-50,00 N/mm2

-60,00 N/mm2

-70,00 N/mm2
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Case: C2 : 1.35DL+1.35LL

modelace liniových sil 
v železobetonovém pilonu

3000 kN/m
2000 kN/m
1000 kN/m
0,00 kN/m
-1000 kN/m
-2000 kN/m
-3000 kN/m

torzní namáhání mostovky
moment na nosníku: 3,125 kNm

900,0E-6 rad
800,0E-6 rad
700,0E-6 rad
600,0E-6 rad
500,0E-6 rad
400,0E-6 rad
300,0E-6 rad
200,0E-6 rad
100,0E-6 rad
0,0 rad

250 x 20 mm
vnitřní příčné 
prstencové 
výztuže

mostní ložiskomísto dočasných 
servisních podpěr

vnitřní výztuhy dutého nosníku v místech 
mostního ložiska a dočasných servisních 
podpěr

podélný 
plnostěnný nosník 
po celé výšce 
dutiny
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