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LÁVKA NA 100 LET



Základní parametry stavby – technické údaje
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Spojití nosníky, kloubově podepřený na 5-ti pilířích P2-P6 

Hlavní nosná konstrukce je kruhová trubka o průměru 

914mm

Opřený je do krajních opěr O1 a O7 na dvojici kalotových 

ložisek

Základní parametry stavby – technické údaje

Mostovka je z tropického dřeva AZOBE, kotvená 5x 

místa

Délka lávky: 256,5m, Průchozí šířka lávky: 4,0m, Šířka lávky: 

4,5m

Osvětlení lávky je pomocí led pásků integrovaných do dílců zábradlí

Dilatace: v místě opěr O1 a O7 pomocí mostního nerezového 

závěru

Únosnost lávky: 500 Kg/m2, povolen vjezd IZS do 

3,5 t

Celková OK hmotnost lávky vč pilířů, osvětlení a kotvení: 

290 t

Mostovka AZOBE: 58,4 t

Tlumiče: 2x po 2500kg



Realizace poloostrovů, beranící pokus, předvrtání pomocí vrtné soupravy, nevhodné podloží pro 

beranění
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Realizace štětovnicové jímky pro pilíře P4,P5, opětovně pomocí předvrtů a beraněných 

štětovnic
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Hlubinné založení velkoprůměrové piloty a spodní stavba – ZB základ a pilíř
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Kotevní výztuž ŽB pilířů pro ocelovou nástavbu pilířů 
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Odhalení původního založení opěry TL na milánských stěnách - na levém 

břehu
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Realizace nové opěry O1 TL na levém břehu vč vizualizace celé opěry O1, kotvení do původních 

milánských stěn
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Odhalení původního ZB založení opěry TL na milánských stěnách  – na pravém břehu, řezání kapes pro 

novou opěru O7 
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Realizace nové opěry TL na pravém břehu – osazení a přikotvení nové opěry O7

10



Odhalení kotevních lan původní opěry TL na pravém břehu
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PROTOTYP – segment lávky, schválení dílenského provedení 8.1.2020: svary, uložení, teflonové pouzdro v 

místě kloubového uložení, celková geometrie lávky
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PROTOTYP – segment lávky, schválení dílenského provedení 8.1.2020: sklopné zábradlí, osvětlení, kotvení 

mostovky
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PROTOPYP – segment lávky, mostovka AZOBE – zkouška protiskluzu 8.1.2020, Mendlova univerzita 

Brno, Ing. Kocfelda, zkouška za mokra a za sucha, ve směru pohybu a kolmo na směr pohybu
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Jímky – pilířů P4 a P5, čerpání průsaků vody přes sedimentační jímku zpět do Vltavy
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Jímky – realizace ŽB pilířů P4, 5, následný zához lomovým 

kamenem 
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Výroba OK nástaveb pilířů, výrobní skupina EXC3, ocel S355, nerez 1.4301, kontrola kvality 

3.1
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PKO – otryskání OK nástaveb pilířů na čistotu Sa 2, kvalita povrchu třída B, podskupina 3, svary dle ČSN EN 

ISO 5817
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PKO – životnost konstrukce 100let, prostředí C4, finální povrchová úprava OK nástaveb pilířů: 320-420 

mikronů (otryskání, žárové pokovení, epoxid penetrace, epoxid nátěr, polyuretan)
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Osazení OK nástaveb pilířů na ŽB pilíře
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Mostovka – tropické dřevo AZOBE, tř. ohrožení dřevěné kce 3, min smyková pevnost 6Mpa
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Kotvení - mostovka AZOBE na 5 ti místech
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Dílce zábradlí, nerezová podélná trubka s nerezovým hřebenem s čepy pro kotvení mostovky
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Hlavní nosná trubka o průměru 914 mm, ocel S355
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Hlavní nosná trubka o průměru 914 mm vč. nosné konstrukce mostovky - příčníky a 

podélníky
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PKO - otryskání hlavní nosné OK konstrukce segmentu, celkem 12 , dl 20-25m
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PKO – finální povrchová úprava OK konstrukce segmentu lávky - 320-420 mikronů, celkem 12 segment , dl 

20-25m
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PKO – finální povrchová úprava OK konstrukce segmentu lávky - 320-420 mikronů, celkem 12 , dl 

20-25m
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Mostovka – montáž dřeva AZOBE na OK konstrukci segmentu lávky, každý segment byl 

maximálně vystrojen
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Segment lávky – dokončený a vystrojený, po finální přejímce povolen transport na stavbu  
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Prostřední pole – segmenty 6,7,8, návoz 19.5.2020 na předmontážní plochu na pravém břehu -

Troja
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Prostřední pole – segmenty 6,7,8, návoz 19.5.2020 na předmontážní plochu na pravém břehu -

Troja
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Pravá část TL – segmenty 9, 10, 11, návoz 29.5.2020, složení do míst budoucí pozice 
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Montáž středního pole – zaplavení segmentu 6,7,8 (90tun) pomocí pontonů a jeřábů do pozice před 

zvednutím
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Montáž středního pole – pozice segmentů 6,7,8 před zvednutím do polohy na pilíře 

P4,P5
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Montáž středního pole – zvednutí svařeného segmentu 6,7,8, dl.75m, váha 90t, pomocí dvojzdvihem

jeřábů
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Montáž středního pole mezi pilíři P4 a P5 – finální usazení 9.6.2020
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Dokončení montáže segmentu 9,10,11 na pravé straně, montážní podpěry, následné 

uvolnění
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Dokončení montáže segmentů 1,2,3,4,5 na levé straně, montážní podpěry, následné 

uvolnění
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Zatěžovací zkoušky 21-24.9.2020 – statická zkouška, 5x poloha, max 3x kladný v poli P4-5;5-6;6-O7a 1x 

záporný moment v ose uložení P6, 1x torzní natočení v poli P5-6, auta 3,2 až 4,0 tuny, PONTEX, Ing. 

Komanec
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Zatěžovací zkoušky 21-24.9.2020 – dynamická zkouška (vlastní frekvence a vlastní tvary), 

ČVUT, prof. Polák, modální analýza MD1 bez tlumiče, MD s tlumičem
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Mostní závěr (prstový) – dilatace konstrukce v místě O1 a O7, hřebenový, atypický, nerezový, podélný posun, 4 

dílný sledující příčný sklon, Posuny: O1 = 270mm a O7 = 230mm
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Ložiska – dvojice kalotových podélně posuvných, uložení 20mm polymerní malty, C4, životnost 50let, PKO 

30let – 430 mikronů, třída provedení EXC3, koncový nosník zavařený revizní otvor R – jak u O1, tak u O7
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Tlumiče hmotnostní – 2x dvojice po 2500kg, C4, životnost 50let, projektové nastavení, po DZ 

naladění, třída EXC3
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Tlumiče – 2x dvojice po 2500kg, poloha v rámci celé lávky dle projektu RDS
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Realizace levého předpolí lávky – komunikace, schodiště, dopravní značení 10/2020
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Realizace pravého předpolí lávky – napojení na chodník kolem zdi Trojského zámku 

10/2020
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Obnova Trojské lávky – finální dokončení stavby 10/2020
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Obnova Trojské lávky – finální dokončení stavby 10/2020
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Obnova Trojské lávky – finální dokončení stavby 10/2020
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Obnova Trojské lávky – finální dokončení stavby 10/2020
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 
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Obnova Trojské lávky – VZPOMÍNKA - ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY: MHMP, SMP, GEM VISION, 

VALBEK, IBR

Tomáš Záruba 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
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Obnova Trojské lávky – finální dokončení stavby 10/2020

Tomáš Záruba 


