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Průvodní zpráva: 


Pěší propojení dvou městských částí Holešovic a Karlína po dlouhá léta chybí a bude významným 
příspěvkem k užívání veřejného prostoru nejen v rámci čtvrtí ale i v měřítku města. Nová lávka zapojí 
ostrov Štvanici do života obyvatel obou městských čtvrtí.  


Základním konceptem návrhu je subtilní lávka, jejíž tvar a proporce bude evokovat lehký provoz 
pěších. Lávka je složena ze tří ramen, která po délce mění v průřezu svou šířku a vytváří na důležitých 
místech cesty prostor k zastavení. Holešovické rameno je umístěno v ose tržnice, karlínské rameno 
v ose mezi bloky Amazon Court a River Diamond. Lávka je pro pěšího relativně dlouhá a zkrácení 
cesty od bodu k bodu přináší zážitek z procházky. Navrhli jsme dvě zastavení ve třetinách cesty.  
Hlavní zastavení je „náměstí“, křižovatka tří lávek, kde se střetává rameno vedoucí na ostrov Štvanici, 
rameno do Holešovic a do Karlína. Protnutí lávek je zdůrazněno kruhovým prázdným otvorem.  Otvor 
nad ostrovem přináší překvapivý moment, prvek hry.  Podporuje lenivou atmosféru parku Štvanice, 
určeného odpočinku nebo procházce.  Druhé zastavení je navrženo na rameni mezi Holešovicemi a 
Štvanicí. Navrhli jsme rozšíření lávky. Prostor, který nabízí spočinutí s výhledem na horizont města 
nebo na vodní hladinu.   


Zakončení lávky na obou březích vytváří rozšíření nebo „nálevku“, která umožňuje zastavení před 
cestou, nebo nabízí prostor pro případné setkání. Na Karlínské straně se jedná o čtvercovou plochu, 
v jejíž koutech jsou umístěny lavičky. Předmostí lávky dává chodcům čas zorientovat se před křížením 
s karlínskou cyklostezkou. Na holešovické straně je v místě zakončení umístěna rampa se schodištěm, 
které sestupuje na nábřežní korzo.  


Lávka je navržena tak, aby větší část konstrukce byla umístěna nad hladinu tisícileté vody. Pilíře a část 
náběhu do hladiny zasahuje, čemuž se nelze v dané lokalitě vyhnout. Tvar mostovky a pilířů má 
hydrodynamický tvar a jejich konstrukce byla posouzena na zatížení částí ponořených pod úroveň 
hladiny definovanou povodní v roce 2002. Štíhlá konstrukce lávky zásadním způsobem neomezí 
průtočný profil koryta Vltavy, který je o několik set metrů proti proudu jasně definován prostorem 
mezi oblouky Negrelliho viaduktu. 


Umístění lávky respektuje požadavek na pozici danou územním plánem. Lávka tvaroslovím navazuje 
na pražské mosty. Jednoduchý tvar s nízkým obloukem mostovky a elegantním detailem pilíře 
navazuje na „pražský mostní oblouk“ bez sentimentu i excentrické kreace.  Překvapivý rozpon pilířů a 
nízké vzepětí mluví současným konstrukčním jazykem. Chůze po lávce je obohacena o prostorový 
zážitek zastavení.  








Stručný popis, základní výměry: 


Ocelobetonová lávka určená pro provoz pěších a cyklistů. Lávka obsahuje 3 ramena, uložené na 6ti 
pilířích a základových opěrách na holešovické a karlínské straně. Šířka lávky je 4,5m. Výška oblouků je 
navržena od 2,5m oblouku u uložení k 1,2 m ve vrcholu.  Pilíře jsou umístěny na lávce Karlín Štvanice 
23,9m-50m-25m, pilíře v „náměstí“ nad ostrovem Štvanice jsou vzdáleny 60m a na holešovickou 
stranu mají rozestup 40m-60m-60m-40m. Sestupující lávka na Štvanici je vyvedena na terénní zlom a 
podepřena pilířem, vzdáleným od náměstí 14m. Náměstí obsahuje kruhový otvor o průměru 4m. 
Rameno mezi Štvanicí a Holešovicemi je rozšířeno nad pilířem na 7,5m. Pilíře mají základní půdorysný 
rozměr 1,2x2,1m, ze kterého se k mostovce rozšiřují. Půdorysný průřez má hydrodynamický tvar. 
Zábradlí je z nerezové oceli výšky 1,3m aby vyhovělo požadavku na pohyb cyklistů na lávce.  


Konstrukce lávky je navržena jako spojitý rámový nosník s připojenou rampou. Tento typ konstrukce 
umožňuje dosáhnout štíhlého průřezu lávky a rozložit zatížení z nosného vodorovného trámu do 
pilířů. Únosnosti konstrukce napomáhají náběhy výšky průřezu lávky – z 1,2 m uprostřed rozpětí, po 
2,5 m ve vetknutí do pilířů. Tento typ statického řešení by při běžném typu založení na základových 
patkách a pilotách byl nevhodný, pokud by konstrukce byla zatížena větším rozdílem teploty. Proto je 
navržen tuhý středový prstenec ze třech pilířů na ostrově Štvanice, který je vetknut pomocí 
velkoprůměrových pilot do skalního podloží. Ostatní pilíře jsou založeny pouze na jedné řadě pilot, 
která pak částečně funguje jako kyvná stojka, která umožňuje dilataci konstrukce lávky v podélném 
směru. V příčném směru je však toto založení dostatečně tuhé pro odolávání účinkům povodní. Na 
opěře na Karlínské straně je konstrukce přes monolitický příčník a piloty vetknuta, aby nedošlo 
k nadzvednutí konstrukce při nepříznivém namáhání mostovky.   


Materiálově je lávka navržena jako kombinace oceli a betonu. Nosná komora je navržena z oceli S460 
a je tvořená jednotlivými válcovanými plechy svařenými do definitivního tvaru v mostárně. Na stavbu 
se dovezou jednotlivé montážní díly ocelové konstrukce lávky délky 20-30 m, které se svaří do celku 
na místě na dočasných podporách. Na ocelovou komoru se vybetonuje spřažená železobetonová 
deska z betonu C50/60, která se s ocelovou konstrukcí spřáhne pomocí průběžných ocelových lišt. 
Železobetonová deska je vyspádována ke stranám, což zajišťuje odvodnění mostovky. Nejmenší 
tloušťka desky je 150 mm. Deska pomáhá s únosností konstrukce lávky, zároveň však zajišťuje 
dostatečnou tuhost, která zlepšuje dynamické chování lávky -  zabraňuje vzniku vibrací při chůzi o 
určité frekvenci. 


Pilíře a opěry jsou navrženy masivní, železobetonové z pohledového betonu C35/45. Pilíře jsou přes 
základové patky vetknuty do železobetonových velkoprůměrových vrtaných pilot – o průměrech 900 
a 1200 mm. Piloty budou vyvrtány do dostatečné hloubky, aby došlo k jejich založení do dostatečně 
únosného horninového podloží. 


Vyjádření statika, posouzení průřezů 


Statické posouzení konstrukce bylo pro účely soutěže provedeno na prostorovém prutovém modelu, 
ve kterém byla lávka vymodelována s navrženými rozměry a materiály. Chování materiálů i zatížení 
bylo uvažováno jako lineární s dostatečnou mírou bezpečnosti. Zatížení i posouzení bylo provedeno 
dle současných norem ČSN EN, konkrétně 1991-2 pro zatížení mostů a 1992-1-1 a 1994-2 pro 
posouzení jednotlivých konstrukčních částí. Konstrukce byla posouzeny v kritických průřezech a na 
požadovaná zatížení vyhoví. 


 





