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STATICKÁ ČÁST 


1 KONSTRUKCE 


 Projekt přemostění Karlín – Holešovice se skládá ze dvou samostatných 
lávek, které dosedají v úhlu na Štvanický ostrov. První z Karlína na Štvanický ostrov 
je o rozponu 114 metrů a druhá ze Štvanice do Holešovic o rozponu 156,6 metrů. 
Vizuelně lávky vytváří dva oblouky. Obě lávky jsou navrženy o jednom poli 
překlenujícím vodní tok. V případě lávky Karlín – Štvanice je lávka pnuta až k nově 
vytvořenému zemnímu tělesu.  
 
 Konstrukce lávek je vzhledem k architektonické koncepci velmi prostá. Jedná 
se o dvojici ocelových plnostěných trámů uzavřeného průřezu, které jsou vetknuty do 
železobetonových opěr a mezi kterými je mezilehle umístěna rovněž ocelová 
mostovka. Trámy s proměnnou výškou mají pásnice z plechu tl.80 mm v poli a 
100 mm u podpor v případě lávky Štvanice – Holešovice a tl. 40 mm v poli a  60 mm 
u podpor u lávky Karlín – Štvanice, Stojiny jsou navrženy z plechu tl. 12 mm v poli a 
20 mm u podpor lávky Štvanice – Holešovice a tl. 16 mm u podpor u lávky Karlín – 
Štvanice. Výška nosníku lávky Štvanice – Holešovice je od 2,9 m do 5,17 m a u lávky 
Karlín – Štvanice od 2,2 m po 2,8 m na jednom konci a po 4,47 m na konci druhém. 
Trámy jsou od svislé roviny ukloněny o 15° směrem ven a jsou navrženy z ocele 
S355. 
 
 Mostovka je tvořena příčníky, na kterých je uložen pororošt výšky 50 mm. 
Příčníky profilu IPE 200 jsou v rozteči cca 2,3 m, každý pátý příčník je zaměněn za 
příčné ztužení ze svařovaného nosníku I výšky 500 mm. U podpor, kde jsou hlavní 
nosné trámy vysoké, je příčné ztužidlo doplněno příhradou z trubek. Sestává se 
z primární nosné části tvořené obdélníkovým komorovým průřezem a sekundární 
části tvořené příčníky vyloženými 3m na každou stranu a podepřenými vzpěrami. 
Příčníky a příčná ztužidla jsou navržena z oceli S235. 
 
 Konstrukce lávek je vetknuta do železobetonových monolitických opěr, které 
jsou založeny hlubinně na pilotách, které budou vetknuty do skalního podloží (geotyp 
GT4 a GT5 dle podkladového IGP), ketré se nachází cca 4,0-7,5 m pod terénem. Lze 
očekávat, že podzemní vody budou vytvářet z důvodů vyšších koncentrací síranů a 
agresivního CO2, slabě agresivní prostředí vůči betonovým konstrukcím. Z tohoto 
důvodu jsou piloty navrženy z betonu C20/25-XA1. Konstrukce opěr jsou navrženy z 
betonu C30/37. 


2 ZATÍŽENÍ 


Zatěžovací stavy jsou následující: 
Zatěžovací 
stav 


Hodnota 


Vlastní tíha VL Automaticky generováno výpočetním programem při uvážení ag = 
10m/s2. Zahrnuje váhu primární nosné konstrukce. 


Stálé zatížení 
G 


gk = 90kg/m2, ztaížení pororoštem mostovky. Zábradlí je 
uvažováno cca 70kg/m. 


Užitné zatížení 
Q 


qk = 5kN/m2, koresponduje se zatížením osobami na lávce. Toto 
zatížení uvažuje jak se symetrickým, tak asymetrickým 
uspořádáním. 


Sníh S s0 = 0,7 kN/m2 (γf=1,5), kategorie terénu III 







Vítr W vb = 22,5 m/s, Ce(z=10m) =1.3 vodorovně, ±0,9 svisle, 
qp(z=10m)=0,744kN/m2 


Povodeň A Povodeň je mimořádné zatížení, uvažované tlakem na ponořené 
části konstrukce 


3 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 


Pro návrh lávky jsou rozhodující dvě kombinace. 
Kombinace Hodnota 


Mezní stav 
únosnosti 


1.35x(VT +G) +1.5xQ 
1.35x(VT +G) +1.5xW 
1.35x(VT +G) +1.5xQ + 0,3x1,5xW 
1.35x(VT +G) +0,4x1.5xQ + 1,5xW 


Mimořádná 1x(VT +G)+ A 
 
A jedna kombinace je rozhodující pro průhyby. 
Kombinace Hodnota 
Mezní stav 
použitelnosti 


1x(VT + G) +1xQ + 0,4xS 


4 DYNAMIKA 


Rozsah kmitočtů chůze osob se pohybuje mezi ~1,7 Hz a ~4,5 Hz a 1. vlastní 
frekvence lávky mají ležet mimo tyto limity. 


Frekvence Karlín-Štvanice Štvanice-Holešovice 
1. vl tvar ve 


vertikálním směru 0,72 Hz 0,82 Hz 


1. vl tvar 
v horizontálním 


směru 
0,48 Hz 0,49 Hz 


 
Vlastní frekvence jsou nižší než 5 Hz pro svislé vibrace a 2,5 Hz pro vodorovné a 
torzní vibrace. Vertikální vlastní frekvence jsou poměrně daleko od vertikální 
frekvence pěší chůze (~ 2,5 Hz) a jsou v oblasti zanedbatelného rizika buzení chůzí 
lidí. Vlastní horizontální frekvence v příčném směru pro obě lávky jsou však blízko 
příčné frekvenci pro pěší chůzi (~0,5 - 1Hz) na hranici středního a maximálního rizika 
rezonance (0,5 Hz). Bude nutné provést podrobnou studii dynamického chování 
s uvážením dynamického zatížení chodci a na jejím základě rozhodnout zda budou 
potřebné tlumiče kmitů. 


5 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 


KŠ – lávka Karlín-Štvanice 
Pro vnitřní síly a reakce  
KŠ N – Obálka osových sil N [kN]  
KŠ Vz – Obálka posouvajících sil Vz [kN]  
KŠ My – Obálka ohybových momentů My [kNm]  
KŠ Reakce – Maximální a minimální reakce Rz a Ry v podporách [kN]  
 
 
Pro dynamické chování 







KŠ 1.vl – 1. vlastní tvar v horizontálním směru f=0,48 Hz 
KŠ 2.vl – 1. vlastní tvar ve vertikálním směru f=0,72 Hz 
KŠ 6.vl – 2. vlastní tvar v horizontálním směru f=1,14 Hz 
KŠ 8.vl – 2. vlastní tvar ve vertikálním  směru f=1,33 Hz 
 
ŠH – lávka Štvanice-Holešovice 
Pro vnitřní síly a reakce  
ŠH N – Obálka osových sil N [kN]  
ŠH Vz – Obálka posouvajících sil Vz [kN]  
ŠH My – Obálka ohybových momentů My [kNm]  
ŠH Reakce – Maximální a minimální reakce Rz a Ry v podporách [kN]  
 
Pro dynamické chování 
ŠH 1.vl – 1. vlastní tvar v horizontálním směru f=0,49 Hz 
ŠH 2.vl – 1. vlastní tvar ve vertikálním směru f=0,82 Hz 
ŠH 3.vl – 2. vlastní tvar v horizontálním směru f=1,02 Hz 
ŠH 7.vl – 3. vlastní tvar v horizontálním směru f=1,62 Hz 
 
Rozsah kmitočtů chůze osob se pohybuje mezi ~1,7 Hz a ~4,5 Hz a 1. vlastní 
frekvence lávky mají ležet mimo tyto limity: 


Frekvence Karlín-Štvanice Štvanice-Holešovice 
1. vl tvar ve vertikálním 


směru 0,72 Hz 0,82 Hz 


1. vl tvar v horizontálním 
směru 0,48 Hz 0,49 Hz 


 
Vlastní frekvence jsou nižší než 5 Hz pro svislé vibrace a 2,5 Hz pro vodorovné a 
torzní vibrace. Vertikální vlastní frekvence jsou poměrně daleko od vertikální 
frekvence pěší chůze (~ 2,5 Hz) a jsou v oblasti zanedbatelného rizika buzení chůzí 
lidí. Vlastní horizontální frekvence v příčném směru pro obě lávky jsou však blízko 
příčné frekvenci pro pěší chůzi (~0,5 - 1Hz) na hranici středního a maximálního rizika 
rezonance (0,5 Hz). Bude nutné provést podrobnou studii dynamického chování 
s uvážením dynamického zatížení chodci a na jejím základě rozhodnout zda budou 
potřebné tlumiče kmitů. 
 
KVANTIFIKACE 
 
Lávka Karlín – Štvanice  ocel S355 213t 
     ocel S235 7t 
     pororošty 456m2 
 
Lávka Štvanice – Holešovice ocel S355 447t 
     ocel S235 9,9t 
     pororošty 635m2 
      
betonové opěry celkem     824,7m3 (C30/37, výztuž 80kg/m3) 
piloty prům. 1,5 m celkem     530m (C20/25, výztuž 50kg/m3) 
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KONCEPT, KONSTRUKČNÍ  A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 Lávka pro pěší a cyklisty spojující Holešovice s Karlínem přes ostrov Štvanice je 
pragmaticky chybějícím spojením, které hlavně druzí jmenovaní velice ocení. V případě 
ralizace by se tak zapojila mezi dvacítku pražských mostů, jejichž seznam určitě není 
konečný. Lávka je primárně provozně řešena pro cyklisty s možným využitím i pro pěší.  
  
 Vzhledem ke své funkci nepovažujeme za nutné lávku v říčním toku podepírat pilíři, 
a její konstrukce by měla vyjadřovat účel a dobu svého vzniku. Protože se jedná o lávku 
nenamáhanou masivním dynamickým zatížením, lze o ní uvažovat jako o lávce, která se 
nepropíše nijak výrazně do siluety pražských břehů v této části města. Masivnost 
konstrukce a množství podpěr je omezeno na minimum. Jedná se o dva mírně vzedmuté 
oblouky mezi říčními břehy a ostrovem, které lze jednoduše nakreslit či pojmenovat jako 
siluetu rozepjatých ptačích křídel.  
 
 Z tohoto důvodu, je konstrukce navržena jako ocelová s betonovými patkami, kde 
těleso lávky v nadvodní části tvoří dva ocelové trámy kosodélníkového průřezu. MostovkU, 
jež je mezi ně uložena na rozpěrách, tvoří pororošt. Toto řešení je vysoce funkční jak pro 
uživatele, tak pro údržbu. Průjezdní profil i dimenze prvků umožňuje projetí osobního 
vozu/multikáry technických služeb města. Prohození obvykle transparentního zábradlí a 
plné mostovky za plnou desku zábradlí a průhlednou mostovku přináší uživateli lávky 
netypický zážitek. 
 
 Kosodélníkové nosné trámy, které tvoří konstrukci zábradlí, zároveň umožňují  
snadné umístění liniového osvětlení mostovky po celé jejich délce. Povrchová úprava 
mostní konstrukce včetně mostovky je navrhována v metalickém pozinkování.  
 
 Napojení lávky na břeh Karlína je, vzhledem k současnému stavu území i výškovým 
poměrům terénu, snažší než v Holešovicích. Nicméně napojení na oba protilehlé břehy 
Karlína i Holešovic je řešeno de facto stejným systémovým řešením – půdorysnou 
nálevkou mostovky na komunikaci/cyklostezku. V prostoru Holešovic je cyklostezka 
vedena podél silnice a chodník pro pěší je v nižší úrovni říčního břehu. Tato strana silnice 
nemá sloužit jako spojka pro pěší, k tomu je určena druhá strana u tržnice. V tomto místě 
se v navrženém řešení cyklisté snáze napojí na cyklostezku a chodci mají příležitost sejít k 
vodě, na břeh sloužící hlavně k odpočinku.  
 
 Napojení na ostrov Štvanice, kde jsou obě lávky spojeny v jednu, vychází z 
vítězného soutěžního návrhu řešení ostrova. Je zachována cestní síť i krajiný ráz. V místě 
napojení je však při zachování půdorysné stopy zvýšena elevace terénu, který kryje 
betonové založení lávky na pilotách. Nově vzniklé navýšení terénu je ve své podélné ose 
výhodně natočeno ve směru říčního toku a nevytváří tak bariéru v případě zvýšeného 
vzedmutí hladiny. Po hřebeni tohoto hřbetu je veden sjezd ve směru ke středu ostrova již 
jen jako zpevněná cesta. Sklony lávky ve všech jejích částech nepřekračují 6%.  
 
 





