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Cílem projektu je vytvořit nové propojení mezi 
dvěma dynamicky se rozvíjejícími městskými 
čtvrtěmi, Karlínem a Holešovicemi, které bude 
pohodlné nejen pro chodce, ale i pro cyklisty. 
Nová lávka také zpřístupní jinak náročně 
dostupnou krajinu ostrova Štvanice z okolních 
rezidenčních a komerčních oblastí, a výrazně tak 
zvýší atraktivitu tohoto prostoru pro rekreační a 
odpočinkové využití. Z obtížně přístupné oblasti 
se ostrov Štvanice stane snadno dosažitelným, 
mírumilovným útočištěm pro místní obyvatele i 
návštěvníky.
Hlavní průmět lávky je formován dvěma 
elegantně zakřivenými rameny, jejichž 
konkávnost směrem na Staré Město pro 
holešovické rameno, a směrem na východ pro 
rameno karlínské, vykresluje pomyslný tvar ležaté 
osmičky.
Čistá linie návrhu se vyznačuje homogenní 
kompaktností, přirozeně se vynořuje z obou 
břehů řeky, a ve svém středu se jemně mísí s 
krajinou a topografií ostrova. Na rozdíl od dvou 
stávajících mostů (automobilový a železniční), 
které Štvanici pouze překlenují, nové spojení 
hledá hlubší fyzickou i scénickou interakci 
s ostrovem. Návrh však současně dokáže 
respektovat obsáhlý soubor přísných technických 
požadavků na plavební a protipovodňovou 
bezpečnost.
Tenká monolitická deska lávky tvořená 
prefabrikovanými příčníky se pne přes obě 
říční ramena, a vyhýbá se proto nutnosti užití 
podpůrných pilířů. Tím snižuje jak náklady na 
výstavbu, tak riziko poškození nosné konstrukce 
plovoucími objekty za zvýšeného průtoku. 
Dostatečné kotvení samotné konstrukce je 
dosaženo navýšením terénu v místě kontaktu 
lávky s ostrovem.
Terénní navýšení přirozeně modeluje přístupovou 
rampu lávky, která primárně plní funkci efektivní 
bariery proti povodňovému toku a zároveň 
poskytuje další  pobytovou plochu parku.
Potřeba konstrukčně náročných výztuží lávky je 
esteticky a funkčně integrována do celkového 
konceptu návrhu. Místa se zvýšenými nároky 
na hmotovou kompozici nosných stěn zřetelně 
artikulují potřebu fyzického propojení s říčními 
břehy.  Jejich zbytnělá hmota je nasledně 
prakticky využita pro umístnění vestavěných lavic 
k příjemnému posezení.
Subtilnější segmenty jsou lemovány vzdušnou 
balustrádou, která je vypletena pružnou 
ocelovou síťovinou, jemně protkanou nespočtem 
průsvitných plastových kuliček. Kuličky hrající 
si s větrem a sluncem vrhají měnící se stíny a 
blýskavé odrazy na světle zabarvenou betonovou 
desku.
Zakřivený tvar ramen spolu s proměnlivou 
dynamikou hmoty bočních stěn lávky vybízejí 
k poklidnému zastavení s otevřenými výhledy 
na Staré Město na jedné straně a na přirozený 
říční tok na straně druhé, aniž by tím omezovali 
plynulou prostupnost prostoru.
Další výrazný prvek, který záměrně koriguje 
plynulost pohybu chodců i cyklistů, je pak 
vytvořen ostrými úhly u všech tří vyústění lávky. 
Ostrý úhel napojení na návaznou komunikaci 
vyžaduje nenucené zpomalení pohybu v 
kritických momentech změny směru trasy, a 
přirozeně tak podporuje bezpečnost dopravního 
provozu.
Na břehu Bubenského Nábřeží je kladen důraz 
na zkvalitnění veřejného prostoru výrazným 
rozšířením ústí lávky, jež tvoří novou prostornou 
plochu pochozího balkonu nad říčním břehem.  
Do tohoto prostoru je následně navrhováno 
přemístění současné tramvajové zastávky 
přilehlé městské tržnice. Naopak, nábřeží Karlína 
se lávka dotýká jen sporadicky, a nechává prostor 
pro vnímání přírodního rázu původních říčních 
pěšin nábřežního lesoparku. Typologie mostů v Praze


Situace - vztah sousedních čtvrtí. Měřítko 1:2000


Zakřivená ramena s ohniskovými body


Doplňkové funkce na březích řeky


Spojení s městským prostorem


Hlavní perspektiva - západní pohled


Pěší perspektiva z lávky


Pěší a cyklistická lávka Štvanice: scénické zastavení mezi dvěma vzkvétajícími sousedstvími


Silné spojení mezi mostem a břehy řeky
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Podélný řez osou mostu. Měřítko 1:300 


Východní vyvýšení lávky. Měřítko 1:300


Západní vyvýšení lávky. Měřítko 1:300


Vyústění na karlínském nábřeží Vyústění na ostrově Štvanice Vyústění na Bubenském nábřeží


Nábřežní promenáda


Přemístěná tramvajová 
zastávka


+187,37 m.n.m
+188,30 m.n.m


Říční balkon


Říční balkon Posedové schodiště


Posedové schodiště Posedové schodištěKostel Sv. Antonína 
Paduánského


Kostel sv. Mikuláše


Nový terén


Nový terénZákladyZáklady


Přírodní nábřežní 
promenáda


Přírodní nábřežní 
promenáda


Cyklostezka


Hlavní tok


Hlavní tok


Hlavní tok


Splavné rameno


Splavné rameno


Splavné rameno


Hrací plocha


Vestavěná lavice


Přírodní nábřeží


+188,00 m.n.m 
minimální podjezdná výška


+183,00 m.n.m 
minimální podjezdná výška


+187,15 m.n.m 
Q100


+190,10 m.n.m 
doporučena min. výška


+190,10 m.n.m 
doporučena min. výška
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Charakteristicky příčný řez
měřítko 1:20


Detailní pohled
měřítko 1:20


Analitický zátěžový model


Konstrukční řešení lávky je navrhnuto 
formou dvojitého oblouku (jak v plánu, 
tak v pohledu), jehož ramena překlenují 
tok řeky. Návrh záměrně nezahrnuje 
využití podpůrných pilířů, s vyjímkou 
nezbytného ukotvení do říčních břehů a 
do ostrova Štvanice. Citlivým nastavením 
parametrů hloubky příčných řezů 
dutých ocelových nosníků a použitím 
betonové výplně dutých profilů v místech 
nejvyššího zatížení jsme zajistily 
dostatečno tuhost konstrukce. Zvolená 
metoda zajišťuje požadované vyeseníí 
vnitřních tahových  a točivých sil, jejichž 
působení dynamicky vzrůstá ve směru k 
jednotlivým kotevním bodům.


Světlá šířka = min.450cm


Beton Ocelová konstrukce Zábradlí LED světelný pásekOcelové pletivoPrůsvitné plastové kuličkyKonstrukční výztuž
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půdorys v měřítku 1:300


ground plan in a scale of 1:300.


Půdorys - měřítko 1:300


Posedové schodiště


Posedové schodiště
Cyklostezka


Splavné rameno


Hlavní tok


Nábřežní promenádaPřírodní nábřežní 
promenáda


Přírodní nábřeží
Přírodní nábřežní 
promenáda


Nový terén


Tržiště


Říční
balkon


Vestavěná 
lavice


Přemístěná 
tramvajová 
zastávka


Hrací plocha
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Axonometrické zobrazení - měřítko 1:300


Nový terén


Přístup na ostrov


Vestavěné 
posezení na 
postranní zdi 
lávky


 Průplavná výška 
pro navigaci


Konstrukční výztuž s 
vestavěným posezením


Karlínské 
rameno
rozpon 120 m


Holešovické 
rameno


rozpon 190m


Ocelové pletivo  
Říční 
balkon





