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Průvodní zpráva 
 
Urbanistické řešení: 
Lávku tvoříme přirozeným propojením tří nástupních míst. Přímo z úrovně terénu z nich zdviháme 
štíhlé rampy, které se rovnocenně setkávají ve středu lávky. V prstenci nad ostrovem, vyzdvihnutém 
do korun stromů.  


 
Na holešovickém nábřeží… 
… na lávku vstupujeme z úrovně chodníku. Přilehlý prostor zjednodušujeme s důrazem na pohyb 
pěších a cyklistů – přesouváme pozice tramvajových zastávek, pomocí zastávkových mysů vytváříme 
bariéru pro automobily, rozšiřujeme chodníky a propojujeme vyústění lávky se vstupem do tržnice, 
kterou chápeme jako prostor s výrazným lokálním potenciálem. 
Kultivujeme přístup k řece, navrhujeme velkorysé pobytové schody. 
 
Na Štvanici… 
… můžeme pokračovat nejkratší cestou dál do Karlína nebo se rozhlédnout z vyhlídky nad ostrovem. 
Vyzdvihnutím prstence do výšky tvoříme mezi lávkou a Štvanicí vztah, kdy jeden druhého neomezují 
a vzájemně se doplňují. Lávka je osou pohybu a komunikace, ostrov místem klidu.   
Rampou na ostrov sestupujeme do jeho středu. Nenarušujeme tak klidný východní cíp a zároveň 
podporujeme aktivní centrum Štvanice. 
 
Na karlínském nábřeží… 
… navazujeme na cyklostezku, ze které nepředepisujeme jednoznačný navazující směr pohybu. 
Nabízíme nové možnosti, kudy pokračovat dál. Prodlužujeme osu lávky až k Rohanskému nábřeží, a 
přidáváme k ní další souběžné pěšiny. Charakter napojení respektuje rekreační atmosféru nábřeží. 
 


Provozní řešení: 
Pro pohyb pěších a cyklistů po lávce slouží opticky oddělené pruhy. Tento systém měníme na 
vyhlídkovém kruhu, který chápeme jako sdílený prostor obou skupin.  
Všechny nástupy uvozujeme jednotným způsobem – pilířem, který slouží jako symbol vstupu na 
lávku, směrový ukazatel a veřejné osvětlení. 
 


Výtvarné řešení: 
Pracujeme s tvarovou, konstrukční a materiálovou jednoduchosti. Používáme červeně probarvený 
beton, jednoduché ocelové zábradlí, subtilní průřezy konstrukčních prvků… vše tak, abychom se 
celkovým charakterem a náladou přiblížili lidskému měřítku. 
V noci osvětlujeme nízko umístěnými zdroji pouze povrch lávky. 
 


 
Krajinná architektura: 
Koncepce východního cípu ostrova Štvanice je pojednána krajinářským, avšak ne striktně 
komponovaným způsobem. Základní platformou je mozaika volných travnatých a lučních ploch, které 
jsou pouze místy doplněny rozvolněnými skupinami dřevin. Stávající výsadby jsou ponechány, 







některé nové stávající výsadby jsou přemístěny tak, aby vytvářely rozvolněné výsadby postupně se 
zahušťující ke středu ostrova. Cestní síť je přizpůsobena pohodlnému průchodu ostrovem po jeho 
obvodu i menším pěšinám ve středu plochy. 
Cíp ostrova samotný je pak ponechán co nejvíce volný. Toto řešení umožňuje přirozené volné kolísání 
vodní hladiny, přičemž nevytváří žádnou nežádoucí bariéru. Stejně návrh pracuje i s říčními břehy 
ostrova, jejichž tvar se vlivem kolísání vodní hladiny a přirozeného postupu říčního štěrku a písku 
během roku mění. 
 


Technické řešení 
Lávka je navržena jako spojitá dodatečně předpjatá konstrukce. Rampy jsou navrženy z  
prefabrikovaných segmentů z vysokohodnotného betonu spřažených s monolitickou pochozí deskou 
mostovky, střední prstenec je navržen z monolitického betonu. Konstrukčně je lávka tvořena jedním 
dilatačním celkem s "virtuálním" pevným bodem uvnitř kruhové části konstrukce. Nosná konstrukce 
je uložena na monolitických krajních opěrách a vnitřních podporách navržených jako kyvné stojky. 
Kyvné stojky jsou tvořeny ocelovými trubkami vyplněnými betonem. Na krajních opěrách jsou 
navržena podélně vedená ložiska. Založení spodní stavby je hlubinné na vrtaných velkoprůměrových 
pilotách vetknutých do skalního podloží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Popis: 
Konstrukce je tvořena spojitou dodatečně předpjatou betonovou konstrukcí s monolitický středním 
prstencem a segmentovými rampami. Rozpětí jednotlivých polí je proměnné, respektující jednak 
místní podmínky a jednak efektivitu využití materiálu a poměrných namáhání jednotlivých polí, 
zejména na opěrách, kde není možno bez zvláštních technických opatření přenášet tahové reakce. 
Stabilita konstrukce ve vodorovném směru je zajištěna uložením konstrukce na vnitřních členěných 
podporách sestávajících vždy z dvojice štíhlých rozkročených stojek, jimiž je zachyceno vodorovné 
namáhání a zajištěna dostatečná vodorovná tuhost.  
Založení konstrukce na hlubinných pilotách je odvozeno od předpokládané geologické stavby podloží 
známé z okolních objektů. Zvolený způsob zajišťuje dostatečnou svislou i vodorovnou odolnost 
založení. Vodorovné síly vznikající v důsledku rozkročení stojek jsou zachyceny spojením pat stojek 
tuhým monolitickým základem. 
Prostorové uspořádání na lávce odpovídá požadavkům ČSN 73 6201. Z důvodu umístění části lávky 
(části holešovické rampy) pod požadovanou úrovní návrhové hladiny je v této délce navrženo 
odnímatelné zábradlí. Odvodnění lávky bude zajištěno podélným a příčným spádem vozovky na lávce 
a osazením odvodňovačů. Prostorové uspořádání v místech přemosťovaných komunikací (pěší a 
cyklistické trasy) rovněž odpovídá normovým požadavkům. 
 


Základní výměry: 
Základní charakteristiky lávky: 
Délka nosné konstrukce: 477,65 m 
Šířka mezi zábradlím:  5,0 m 
Plocha nosné konstrukce: 2350,0 m2 
 
Odhad spotřeb základních materiálů: 
Beton C50/60:   1050 m3 
Beton C35/45:   230 m3 
Beton C30/37:   2100 m3 
Předpínací výztuž:  75 t 
Betonářská výztuž:  550 t 
Ocel S355:   70 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Vyjádření statika k realizovatelnosti návrhu: 
Bylo prověřeno chování konstrukce jako celku v rozhodujících situacích (statické a dynamické 
namáhání) a bylo konstatováno, že rozhodující průřezy jsou dostatečně robustní a odolné z hlediska 
účinků působícího zatížení. Podrobný návrh nosné konstrukce bude proveden v dalším stupni 
dokumentace. 
 
 


Hydrotechnický výpočet: 
Z hlediska hydrotechnického výpočtu se konstatuje, že odtokové poměry v místě lávky jsou ovlivněny 
celou řadou faktorů, které není možné bez podrobné znalosti přesně vyčíslit. Při hydrotechnickém 
výpočtu se proto vychází ze zjednodušených předpokladů a posouzení změny průtočné plochy pro 
stav stávající a stav po realizaci lávky, když se předpokládá, že charakter koryta (zejména drsnost) se 
nemění. S ohledem na umístění nosné konstrukce lávky pod doporučenou návrhovou hladinou (Q2002 
+ 1 m) bylo zvoleno takové technické řešení, které minimalizuje hydraulický odpor konstrukce 
(odnímatelné zábradlí + hydraulický tvar příčného řezu konstrukce + minimalizace rozměrů vnitřních 
podpor) a umožňuje při chodu velké vody dostatečné zajištění stability konstrukce jako celku 
(bezložiskové uložení nosné konstrukce na pilířích, zajištění příčné stability rozkročením vnitřních 
stojek). Porovnáním průtočných ploch ve stávajícím stavu (2770 m2) a stavu po realizaci lávky podle 
předkládaného návrhu (2772 m2) plyne, že rozdíl průtočných ploch je zcela zanedbatelný. K ovlivnění 
výšky povodňové hladiny provedením lávky v navrhovaném rozsahu tedy nedojde.  
 





