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STRUČNÝ POPIS, ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A KVANTIFIKACE 


 


Novou lávku tvoří dvě konstrukce, samostatné, s výjimkou bodů napojení na břehy. 


Realizace bočních konstrukcí a základů lávky bude provedena pomocí štětovnic, které 
zajistí ochranu stavby před říční vodou. Pro stabilizaci dna výkopu budou zhotoveny 
sloupy tryskové injektáže pro zpevnění povrchu. 


Po realizaci bočních konstrukcí a základů budou postaveny oba kovové oblouky pomocí 
závěsných lan. Umístění oblouků proběhne pomocí lodí s jeřáby na březích tak, aby 
bylo možno pohybovat s oběma oblouky najednou. 


Mostovka bude zhotovena po blocích převážených na místo loděmi s jeřáby o malé 
nosnosti.  


Po zhotovení nosné konstrukce budou zahájeny dokončovací práce, které budou 
realizovány pomocí běžných technik používaných při standardních urbanistických 
pracích. 


Hlavní použité materiály jsou následující: 


- Ocel S355J2W pro oblouky a mostovku; 


- Beton C40/50 pro spodní konstrukce; 


- Beton C28/35 pro základy; 


- Žárově zinkovaná vysokopevnostní ocel pro lana; 


- Armovací ocel B450C do železobetonu; 


Dokončovací práce jsou představeny v jednotlivých konstrukčních detailech a lze je 
shrnout následovně: 


- Napojení na levý břeh; 


 


- Napojení na pravý břeh; 


- Napojení uprostřed; 


- Položení povrchu komunikace; 


- Osvětlení; 


- Zábradlí; 


- Likvidace vody. 


 


Hrubý stavební rozpočet je následující: 








Vyjádření statika k realizovatelnosti návrhu 


 


Účelem této části je představit schéma předběžného návrhu lávky. 


 


Obr. I – Pohled na lávku 


 


 


1. Použité normy a software  


EUROKÓD 1 Část 1-1 (UNI EN 1991-1-1) 


EUROKÓD 1 Část 1-3 (UNI EN 1991-1-3) 


EUROKÓD 1 Část 2 (UNI EN 1991-2) 


EUROKÓD 2 Část 1-1 (UNI EN 1992-1-1) 


EUROKÓD 3 Část 1-1 (UNI EN 1993-1-1) 


EUROKÓD 3 Část 2 (UNI EN 1993-2) 


EUROKÓD 8 Část 2 (UNI EN 1998-2) 


 


Pro analýzu byl použit software Straus7. 


 
  







2. Uvažované zatížení 


V analýze byla použita tato zatížení: 


- Vlastní strukturální hmotnost  
vypočítaná automaticky pomocí softwaru 


Přípojky a sekundární prvky 1,5 kN/m2  


 


- Vlastní hmotnosti nestrukturálních prvků: 
Zábradlí: 2 x 0,5 kN/m; 


Povrch komunikace: 0,25 kN/m2; 


Osvětlení: 2 x 0,5 kN/m 


 


- Nahodilé zatížení: 
Dav: 5 kN/m2 


 


- Předpětí závěsů: 
Závěsy malého oblouku: 60 kN 


Závěsy velkého oblouku: 70 kN 


 


3. Kombinace zatížení 


Byly zohledněny kombinace zatížení v případě maximálního mezního stavu a 
provozního mezního stavu s použitím koeficientů uvedených v Eurokódech. 


  







4. Modelování 


Níže je znázorněno vymodelování celé konstrukce. 


 


Obr. II – 3D model konstrukční analýzy 


 
Oblouky a mostovka byly vymodelovány jako dvourozměrné prvky „beam“; závěsy a 
boční lana byly vymodelovány s prvky „cable“; příčníky spojující těžiště mostovky se 
závěsy byly vymodelovány jako prvky „rigid link“. 


Dále bylo vymodelováno zatížení: vlastní hmotnost byla vypočítána automaticky 
pomocí softwaru a ostatní zatížení byla vymodelována jako nestrukturální hmotnosti, 
na které bylo aplikováno gravitační zrychlení; předpětí lan bylo vymodelováno jako 
axiální síla. 


 


 


  







5. Hlavní výsledky analýzy 


Na následujících obrázcích je znázorněno namáhání hlavních konstrukčních prvků 
při maximálních mezních stavech. 


5.1 Oblouky 


 


Obr. III – Axiální síla na obloucích  


 


 


Obr. IV – Ohybový moment na obloucích 







 


Obr. V – Smyková síla na obloucích 


 


5.2 Mostovka 


 


Obr. VI – Axiální síla na mostovce  







 


Obr. VII – Ohybový moment na mostovce 


 


Obr. VIII – Smyková síla na mostovce 


 







 


Obr. IX – Vertikální posuny 


Maximální vertikální posun je nižší než 1/600 rozpětí. 
 


5.3 Závěsy 


Níže jsou znázorněny hodnoty sil na závěsech omezených na katalogovou návrhovou 
pevnost o hodnotě 470 kN. 


 


Obr. X – Axiální síla na závěsech 


 
 







6. Základní ověření 


Níže je uvedeno základní ověření u hlavních konstrukčních prvků. 


𝜎𝜎 =
𝑁𝑁
𝐴𝐴


+
𝑀𝑀
𝑊𝑊


 


6.1 Oblouky 


Mez σ = 355 MPa 


VELKÝ OBLOUK (Max. mezní stav) 
 


MALÝ OBLOUK (Max. mezní stav) 
D = 1,4 [m] 


 
D = 1 [m] 


t = 0,025 [m] 
 


t = 0,02 [m] 
d = 1,35 [m] 


 
d = 0,96 [m] 


  
 


  
 


  
 


  
N = 9270 [kN] 


 
N = 3580 [kN] 


A = 0,107992 [m^2] 
 


A = 0,061575 [m^2] 
M = 9050 [kNm] 


 
M = 2560 [kNm] 


W = 0,036 [m^3] 
 


W = 0,015 [m^3] 
  


 
  


 
  


 
  


N/A = 85,84 [Mpa] 
 


N/A = 58,14 [Mpa] 
  


 
  


 
  


 
  


M/W = 248,14 [kN/m2] 
 


M/W = 173,09 [kN/m2] 
  


 
  


 
  


 
  


σ = 333,98 [Mpa] 
 


σ = 231,23 [Mpa] 
 


Působící napětí je nižší než pevnost, tudíž jsou oblouky ověřené. 


6.2 Mostovka 


Mez σ: 355 MPa 


MOSTOVKA (Max. mezní stav) 
N = 3630 [kN] 
A = 0,212055 [m^2] 
M = 18860 [kNm] 
W = 0,05976 [m^3] 
  


 
  


N/A = 17,12 [Mpa] 
  


 
  


M/W = 315,60 [kN/m2] 
  


 
  


σ = 332,71 [Mpa] 
 


Působící napětí je nižší než pevnost, tudíž je mostovka ověřená. 


 







6.3 Závěsy 


Jsou navržena uzavřená lana o průměru d = 28 mm 


Minimální pevnost v tahu je Fu,k = 775 kN 


Návrhová pevnost je FR,d = Fu,k / 1,5 / γR = 470 kN 


Kde γR = 1,1 


Na závěsy působí síla nižší, než je jejich pevnost, tudíž jsou ověřené. 


 


6.4 Základy 


Konstrukce bočních pilířů bude mít hloubkové základy tvořené pilotami o průměru 80 
cm a hloubce 10 m a zdi budou z běžného železobetonu. 


  







7. Zvláštní analýzy  


Níže je uvedena analýza některých zvláštních případů, pro které je nutno provést 
speciální ověření. 


7.1 Zatížení mostovky z důvodu působení vody 


Během povodní dojde ke zvýšení hladiny vody a vzhledem k tomu, že lávka nemá ve 
všech bodech minimální výšku 190,10 m. n. m., je nutné vypočítat tlak, kterým může 
voda působit na mostovku, a to dle následujícího vzorce: 


𝐹𝐹 =
1
2
𝐶𝐶𝑟𝑟𝜌𝜌𝑈𝑈2Ω 


kde 


Cr = 0,6 (bezrozměrný koeficient) 


ρ = 1000 kg/m3 (hustota vody) 


Ω = B x L = 1,2 m x 1 m (výška mostovky x jednotková délka) 


U = 1,5 ÷ 2 m/s (rychlost vody) 


Z tohoto vyplývá, že tlak je 810 N/m. 


V případě povodně může zábradlí zabránit průtoku vody, tudíž pokud vezmeme v 
úvahu zábradlí vysoké 1,1 m a zatarasený prostor o hodnotě 10 %, bude dosaženo 
ekvivalentní výšky mostovky a zábradlí cca 1,3 m a celkový tlak tedy bude 878 N. 


7.2 Zvýšení hladiny vody z důvodu zúžení proudění 


V případě maximální povodně lávka zmenší prostor pro proudění vody, což způsobí 
zvýšení hladiny vody, přesněji: 


Δ𝑦𝑦
𝑦𝑦0


= 𝑘𝑘2(𝑘𝑘2 − 0.6 + 5𝐹𝐹𝐹𝐹02)(𝜂𝜂 + 15𝜂𝜂4)𝐹𝐹𝐹𝐹02 


kde 


Δy = zvýšení hladiny vody 


y0 = 10.81 m (hladina nerušeného proudění) 


k2 = 1.25 (bezrozměrný koeficient) 


Fr0 = 0.2 (Froudeho číslo nerušeného proudění) 


η = 1 - r = 0.1 


r = 0.9 (poměr zúžení) 


Zvýšení hladiny vody je cca 1 cm, což je zanedbatelná hodnota. 


 







7.3 Dynamická analýza 


Byla provedena analýza vlastních frekvencí konstrukce s ohledem na počet možných způsobů 
vibrací, které by mohla vyvolat její celková hmotnost působící ve vertikálním směru nad 90 %. 


Níže jsou uvedeny výsledky analýzy. 


MODE PARTICIPATION FOR TRANSLATIONAL EXCITATION  
 Mode    Frequency     Modal Mass    Modal Stiff    PF-X      PF-Y      PF-Z  
            (Hz)          (Eng)         (Eng)        (%)       (%)       (%)  
    1    4.5786E-01    1.8835E+05    1.5588E+06     1.854    28.845     0.508   
    2    4.8295E-01    3.6035E+05    3.3181E+06     0.331     6.180     0.281   
    3    7.6364E-01    1.1913E+05    2.7426E+06     0.038     5.529     0.860   
    4    9.6640E-01    3.7755E+05    1.3920E+07     0.078     1.142     6.165   
    5    1.0653E+00    2.0716E+05    9.2813E+06     0.060     3.238     9.658   
    6    1.2631E+00    7.0550E+05    4.4435E+07     0.265     0.628    22.307   
    7    1.2996E+00    1.1236E+05    7.4915E+06     0.522    15.498     0.161   
    8    1.4099E+00    2.5286E+05    1.9843E+07     0.012     7.105     3.815   
    9    1.4661E+00    3.5785E+05    3.0367E+07     0.001     0.041     0.183   
   10    1.9760E+00    6.6688E+04    1.0280E+07     0.452     2.372     5.255   
   11    2.0374E+00    1.0336E+05    1.6938E+07     0.017     0.805    10.634   
   12    2.1052E+00    1.9681E+05    3.4435E+07     0.164     0.390    22.382   
   13    2.1773E+00    3.4459E+05    6.4492E+07     0.007     0.571     0.393   
   14    2.4591E+00    4.6084E+04    1.1002E+07     0.248     1.049     0.076   
   15    2.4805E+00    5.0941E+04    1.2374E+07     0.003     0.541     2.027   
   16    2.5081E+00    5.9138E+05    1.4686E+08     0.030     5.888     0.183   
   17    2.7347E+00    3.9856E+05    1.1767E+08     0.481     0.074     0.190   
   18    2.9724E+00    7.0143E+04    2.4465E+07     0.005     0.026     0.474   
   19    3.5619E+00    5.1319E+04    2.5704E+07     0.043     0.034     0.208   
   20    3.5933E+00    3.1820E+05    1.6220E+08     0.001     0.023     0.014   
   21    3.7714E+00    2.3421E+05    1.3151E+08     0.005     0.000     0.068   
   22    3.8999E+00    6.6020E+04    3.9641E+07     0.480     0.110     0.714   
   23    3.9511E+00    3.0088E+05    1.8543E+08     0.462     0.006     0.357   
   24    4.1561E+00    8.0494E+04    5.4889E+07     0.122     0.546     0.000   
   25    4.5650E+00    1.5270E+05    1.2563E+08     0.046     0.004     0.986   
   26    4.7229E+00    2.0300E+04    1.7876E+07     0.021     0.048     0.369   
   27    5.0664E+00    4.3085E+04    4.3660E+07     0.088     0.033     0.947   
   28    5.4798E+00    1.5325E+05    1.8167E+08     0.000     0.071     0.686   
   29    5.5213E+00    2.5013E+05    3.0103E+08     0.039     0.080     1.825   
   30    5.6672E+00    7.9976E+04    1.0140E+08     0.008     0.003     0.144   
 ----------------------------------------------------------------------------   
 TOTAL TRANSLATIONAL MASS PARTICIPATION FACTORS     5.879    80.877    91.872  


 
Lze si všimnout, jak jsou frekvence nízké: cca 0,5 Hz u prvního způsobu horizontální 
vibrace a cca 1 Hz u prvního způsobu vertikální vibrace. 


Na každý most budou tedy umístěny dva tlumiče TMD. 


 


7.4 Analýza nestability 


Níže jsou uvedeny výsledky analýzy. 


FINAL BUCKLING RESULTS  
 CALCULATED BUCKLING LOAD FACTORS   
    1      7.53711120E+00  
    2      9.01722414E+00  
    3      1.15074528E+01  
    4      1.39189007E+01  


 


Nejnižší faktor nestability konstrukce je cca 7,5, což je dostatečná hodnota pro zajištění 
bezpečnosti. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 


Urbanistická část 


Lávka propojuje holešovický a karlínský břeh v trase mírného oblouku s plynulým 


přechodem ostrova Štvanice. Výškový profil lávky odráží požadavky na minimální 


podjezdné výšky plavidel a zároveň snahu o uživatelsky komfortní napojení lávky na 


břehy Holešovic a Karlína.  


Díky terénním úpravám na Štvanici, zvyšujícím stávající terén maximálně o 1,5 m, je 


dosaženo mírného sklonu lávky i průchodu ostrovem. Celá trasa je bezbariérová. 


Terénní úpravy a navržené chodníky v části ostrova Štvanice navazují v největší možné 


míře na vítěznou koncepční studii ze soutěže na revitalizaci ostrova.  


Na holešovickém břehu je přístup na lávku navržen přímo z úrovně chodníku v ulici 


Bubenské nábřeží. Napojovací část je řešena tak, aby byla umožněna instalace 


protipovodňové bariéry v linii stávajícího zábradlí. Průchodnost pěší komunikace podél 


Vltavy je zachována.  


Na karlínském břehu se lávka napojuje na stávající cyklostezku vedenou po 


protipovodňovém valu. Na trasu lávky navazuje navržený chodník, který se mírně 


svažuje směrem k ulici Karolinská, kde bude začleněn do předpokládaného budoucího 


řešení území. 


Výtvarná část 


Výraznými architektonickými prvky návrhu jsou parabolické oblouky, umožňující 


překonání koryta řeky bez přítomnosti mostních pilířů. Na ně navazuje systém lan a 


obloukový profil mostovky, jejíž tvarování vychází z urbanistického řešení. Tyto prvky 


tvoří dohromady subtilní konstrukci, která se citlivě začleňuje do území. 


Technická část 


Nosné konstrukce obou mostů lze zařadit ke kombinovaným obloukovým/trámovým 


systémům; mostovka je ocelová se skříňovým průřezem, vysoká 1,2 m; oblouky mají 


parabolický tvar a jsou spojené s oběma mostovkami pomocí uzavřených lan. Zvláštní 







geometrie propojení oblouku-trámu vytváří zajímavý efekt „plachty“ s nakloněnými 


závěsy. 


Lávka je celkově tvořena dvěma konstrukcemi spojenými s ostrovem Štvanice: levý 


most má rozpětí cca 160 m a výšku 27 m; pravý most má rozpětí cca 75 m a výšku 15 


m. Provedení obou konstrukcí je geometricky podobné a vyvážené. 


Stezka pro pěší a cyklisty je v celé déle lávek chráněná 1,30 m vysokým zábradlím 


navrženým podle technických podmínek Ministerstva dopravy ČR. 


Mostovku tvoří kovové bloky o délce cca 5 m a příslušné příčníky různých délek 


spojené lany s obloukovým průběhem, určené k horizontálnímu zpevnění konstrukce. 


Zpracování návrhu si vyžádalo mnoho iterací, kdy bylo nutno změnit výšku obou 


oblouků a délku příčníků pro dosažení co největšího počtu závěsů a výšky pro volný 


průchod na všech místech více než 3,00 metry. 


Ve střední části oblouků dosahuje lávka doporučenou minimální výšku 190,10 m. n. m. 


a v ostatních místech je v každém případě dosaženo minimální požadované výšky 183 


m. n. m. 


Krajní části, které by mohly být ohroženy povodní, byly důkladně prověřeny, ať už co se 


týče pevnosti konstrukce, ale rovněž co se týče vlivu zvýšení hladiny. Obzvláště byl 


kladen důraz na ověření bezpečnosti konstrukce a irelevance zvýšení hladiny vody. 


Povodní jsou ohroženy pouze malé boční části mostovky. Vzhledem k propojení 


oblouku-mostovky pouze v místech závěsů lze uvažovat o realizaci hydraulického 


systému pro zdvihání bočních částí mostovky během povodní za účelem uzavření 


přístupu chodců na lávku a zabránění kontaktu konstrukce s vodou. 


Oblouky, mostovka a lana budou zhotoveny ve výrobním závodě a poté nainstalovány 


na místě; základy a podpěry budou zhotoveny ze železobetonu litého v místě stavby. 


Celá stavba může být realizována pomocí aktuálně dostupných materiálů a technologií. 


 





