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Umístění lávky vychází z platného územního plánu a její napojení na ostrov Štvanice respektuje vítěznou 
koncepční studii na jeho revitalizaci. Lávka je navržena jako pohyblivá, aby bylo možné dodržet jeden z hlavních 
principů – bezbariérovost. Tu chápeme jako eliminaci schodišť a velkých výškových rozdílů za účelem dosažení 
maximálního komfortu pro pěší, cyklisty i osoby s omezenou schopnos pohybu. 


JejíJejí výškové uspořádání má m pádem dvě polohy. Poloha provozní plynule navazuje na výškové úrovně obou 
nábřeží a v případě povodní se zvedá do doporučované výšky (úroveň spodní hrany konstrukce 190,10 m.n.m. 
Hlavním určujícím faktorem její výškového uspořádání v provozním režimu je požadovaná minimální podjezdná 
výška 188.00 m.n.m v úseku mezi Karlínem a Štvanicí, která definuje základní výšku horizontální čás mostovky 
nad jižním ramenem Vltavy a nad ostrovem Štvanice. Výškový rozdíl 0,4m vůči cyklostezce vedoucí po 
propovodňovém valu na Karlínském nábřeží překonává první – napojovací pole lávky se sklonem 1,7%. Cílem 
bylobylo minimalizovat také výškový rozdíl nad ostrovem Štvanice. Výslednou výšku 3,7m překonáváme 
železobetonovou zakřivenou rampou se sklonem 6,2%, která slouží k pohodlnému přístupu na ostrov a 
představuje také spojovací článek mezi dvěma přímkovými rameny lávky. Kromě konstrukce se od nich odlišuje 
také tvarem a je stabilní – v případě povodní bude zaplavována. Je podpírána jediným hřibovitým betonovým 
pilířem, kterého tvar je výslednicí stackých a hydrodynamických požadavků a zároveň organicky vyrůstá z 
kopce, který je součás krajinářské architektury ostrova. Navazující bubenské rameno lávky se postupně svažuje 
sseverním směrem ve sklonu 1,3%, až do úrovně chodníku Bubenského nábřeží, na který se napojuje pomocí 
rozšíření ve stejné úrovni. Toto předpolí je pro cyklisty propojeno rampou s cyklostezkou vedoucí v spodní 
úrovni nábřeží. 


Inspirací pro konstrukční a zároveň výtvarné řešení lávky byla pro nás páteř a její základní stavební prvek - 
obratel. V abstrahované podobě ho v našem návrhu představují příčné ocelové rámy tvaru nepravidelných 
písmen H, které jsou mezi sebou spojeny ocelovými rourami s předpjatými lany uvnitř.  Za účelem 
požadovaného působení sil se tvar příčných rámů směrem do středu každého pole zmenšuje a vytváří tak 
charakteriscké pohledové zakřivení horní i spodní čás každého pole lávky. Opmální rozpon pro tento stacký 
koncept představuje 16 segmentů s celkovou délkou 50m. Celková šířka mostovky je 6m, je podélně rozdělena 
nana část pro pěší a část pro cyklisty a po stranách ukončena vyvýšeným profilem, který kromě bezpečnostní 
funkce je zároveň zdrojem osvětlení. Zvedání přímkových (ocelových) čás lávky bude zabezpečeno 
mechanickými hřebenovými zvedáky v jednotlivých pilířích s elektrickým pohonem, které vysunou jejich 
prostřední část s ocelovými sloupy do potřebné výšky.


Pevný most - fyzická bariéra Pohyblivý most - bezbariérové řešení
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Řez v ose mostu - M 1:300


Východní pohled - M 1:300


Západní pohled - M 1:300


Řešení vyústění na Holešovickém břehu Řešení vyústění na Štvanici Řešení vyústění na Karlínském břehu
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výplň zábradlí - nerezové plevo
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Celkové deformace základního pole lávky Příčný řez M - 1:20


Pracovní model základního pole lávky





