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lávka pro pěší Waltrovka zajišťuje spojení nové 

rezidenčně-administrativní čtvrti, která vyrůstá 

na brownfieldu bývalé slavné továrny Walter, se 

stanicí metra Jinonice. lávka překonává želez-

niční trať, nově prodlouženou ulici u  trezorky 

a  zároveň se musí vypořádat s  velkým výško-

vým rozdílem mezi konci lávky. ❚ a Waltrovka 

footbridge has been designed and built to 

connect a  new residential and business quar-

ter growing on the brownfield of the former 

Waltrovka factory with the Jinonice metro station 

in Prague. the footbridge crosses the railway 

line and a new local road and has to deal with 

a major difference in terrain levels on both sides 

of the bridge. 

Areál bývalé slavné továrny na letecké 
motory Walter v  pražských Jinonicích 
se po útlumu činnosti firmy a částečné 
demolici budov a hal areálu stal, vzhle-
dem ke své rozloze a  poloze, jedním 
z nejzajímavějších pražských brownfiel-
dů. V roce 2012 odkoupila areál společ-
nost Penta Investments, která již v roce 
2013 započala s výstavbou administra-
tivní budovy Aviatica – první částí mo-
derní kancelářské a  rezidenční čtvrti 
Waltrovka. V  roce 2016 byla v  západ-
ní části areálu zahájena stavba admini-
strativního komplexu Mechanica, jehož 
součástí je i  rekonstrukce památkově 
chráněné budovy původní továrny. Prá-
vě tato část nově vznikající městské zá-
stavby je situována nejblíže ke stanici 
metra Jinonice. 

Součástí výstavby celého komplexu 
je i zajištění přímého pěšího spojení no-
vé čtvrti se stanicí metra, které řeší nová 
lávka. Konstrukce lávky zde přemosťuje 
železniční trať Praha-Smíchov – Hosti-
vice, nově prodlouženou ulici U Trezor-
ky a zároveň překonává 16metrový výš-
kový rozdíl mezi úrovní terénu u stanice 
metra Jinonice a  novým Walterovým 
náměstím mezi budovami areá lu Me-
chanica (obr. 1).

Při návrhu lávky bylo úkolem nalézt 
konstrukční a dispoziční řešení, které se 
na omezeném prostoru vypořádá s vel-
kým výškovým rozdílem mezi konci láv-
ky (a tedy s jejím nadměrným sklonem) 
a  zároveň zajistí dostatečný průjezdný 
profil jak na podcházející železniční tra-
ti, tak na souběžné silnici. Správa želez-
niční dopravní cesty navíc požadovala, 
aby lávka svou konfigurací respektova-
la jak výhledové úpravy železniční trati, 

včetně přesunu železniční zastávky, tak 
i výhledovou možnost elektrifikace trati. 
Dolní (severní) část lávky musí nadto re-
spektovat a umožnit vjezd a výjezd do/z 
podzemních garáží areálu. Volba a ná-
vrh konstrukce lávky byly zároveň ve-
deny snahou o přirozené začlenění láv-
ky do  těsného sousedství památkově 
chráněné budovy Walter, jakož i  sna-
hou o  funkční dispoziční řešení při co 
možná nejvyšším možném stupni bez-
bariérovosti nové trasy (normám vyho-
vující bezbariérová trasa od metra do 
areálu Waltrovky je zajištěna jinou tra-
sou mimo lávku).

Ukázalo se, že při logickém co 
nejpřímějším půdorysném vedení láv-
ky není ani při maximálním dovole-
ném podélném sklonu na lávce možné 

přímo překonat velký výškový rozdíl 
mezi spojovanými lokalitami. Na dol-
ní části lávky bylo proto navrženo vy-
rovnávací rampové neboli tzv. jezdec-
ké schodiště, které má relativně nízké 
stupně, ovšem s délkou stupnice pro 
jeden krok navíc.    

Spolu s architekty komplexu Mecha-
nica byla nakonec z několika variant láv-
ky vybrána štíhlá deskově-trámová že-
lezobetonová konstrukce, spočívající 
na štíhlých pilířích tvaru písmene Y. Na 
projektu lávky v této podobě se pokra-
čovalo v  roce 2015 v dalších stupních 
projektové dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí a stavební povolení, v ro-
ce 2016 byla zpracována dokumentace 
lávky pro zadání stavby a na jaře 2017 
započala její výstavba.  

lávKa Pro PěšÍ WaltrovKa ❚  WaltrovKa FootbrIDge
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popis konstrukce
Mostní konstrukce o osmi polích o cel-
kové délce 101 m sestává ze dvou čás-
tí, které však spolu konstrukčně tvoří je-
diný spojitý celek. V  horní (jižní) části 
lávky se jedná o  trámovou předpjatou 
železobetonovou konstrukci v  mírném 
půdorysném oblouku se dvěma maxi-
málními rozpětími 23,5 m, kterými lávka 
překračuje hlavní překážky, tedy želez-
niční trať a ulici U Trezorky. Zde má láv-
ka šířku 4 m a konstantní podélný sklon 
1:12 (8,3 %). (obr. 2 a 3)

V  dolní (severní) části pak lávka 
prudce sestupuje v  cca 15% průměr-
ném spádu mezi administrativními bu-
dovami areálu Mechanica na Walterovo 
náměstí. Zde je horní povrch lávky tvořen 
již zmiňovaným jezdeckým schodištěm. 

Lávka je zde vedena přímo nad vjezdem 
a výjezdem do/z podzemních garáží, kte-
ré jsou součástí administrativního kom-
plexu. V této části lávka plynule přechází 
z trámové předpjaté konstrukce na kon-
strukci deskovou železobetonovou s ty-
pickými rozpětími 6,75  m. Přechodové 
pole lávky mezi oběma jejími částmi je 
předpjaté a má rozpětí 13,5 m. Lávka se 
v dolní schodišťové části plynule výrazně 
rozšiřuje, a to až na šířku 9 m při vyústění 
schodiště na Walterovo náměstí (obr. 1).

Jezdecké schodiště v  dolní čás-
ti lávky je doplněno o  tři mezipode-
sty, z  nichž dvě jsou běžné a  slouží 
také pro výměnu kroku uživatelů láv-
ky, neboť jezdecké schody svým cha-
rakterem zatěžují při výstupu nebo se-
stupu stále stejnou končetinu. Hlavní 

mezipodesta uprostřed je prodloužena, 
slouží jako odpočivná a jako jediná se 
promítá i do vnějšího tvaru lávky, tedy 
do lomu podhledu, linie říms a zábrad-
lí. Ostatní mezipodesty jsou překryty in-
tegrovanou římsou a nejsou tak z vněj-
šku lávky patrné. Jezdecké stupně jsou 
jednostranně doplněny o krátké sjízdné 
rampy, které podstatně usnadňují užití 
lávky pro dětské kočárky a pro cyklisty.     

Všechny pilíře lávky jsou štíhlé žele-
zobetonové, v příčném směru formova-
né do tvaru písmene Y. Architektonic-
ký návrh lávky koresponduje s  jedinou 
původní budovou průmyslového objek-
tu pro výrobu leteckých motorů Walter, 
kde se motiv písmene Y hojně vyskytuje.

Pilíře lávky P6 a  P7 v  její horní (již-
ní) části jsou založeny na základech 
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Obr. 1 Celkový pohled ❚  Fig. 1 General view

Obr. 2 Podélný řez ❚  Fig. 2 Longitudinal 
section

Obr. 3 Příčný řez předpjaté části  
❚  Fig. 3 Typical cross-section of the 
prestressed part

Obr. 4a,b Podhled hlavního pole ❚   

Fig. 4a,b Bottom view of the main span
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podporovaných velkoprůměrovými pilo-
tami ∅ 630 mm. Pilíř P8, kde z důvodu 
mělkého uložení některých inženýrských 
sítí nebyl prostor pro bezpečný přístup 
pro těžkou pilotovací soupravu, je spolu 
s opěrou O9 založen na mikropilotách. 
Dříky pilířů lávky P2 až P5 (včetně opě-
ry O1) jsou vetknuty do stropní desky 
podzemních garáží areálu Mechanica. 

Nosná konstrukce je s  pilíři P6 až 
P8 integrálně spojena pomocí vrubo-
vých kloubů a  tvoří tak sdružený rám. 
Na ostatních podpěrách je konstrukce 

uložena na dvojici všesměrných kaloto-
vých ložisek (obr. 5), na opěře O1 je na-
víc doplněno vodicí ložisko.

Na obou opěrách jsou osazeny povr-
chové dilatační závěry s maximálním po-
hybem 80 mm, resp. 100 mm. S ohle-
dem na bezpečnost chodců a  velký 
rozsah dilatačních pohybů je použit těs-
nicí pás s kloboučkovým profilem.

Vzhledem k blízkosti trasy metra a vý-
hledové možnosti elektrifikace železnič-
ní trati jsou na lávce navržena ochranná 
opatření proti účinkům bludných proudů 

ve stupni 4. Součástí opatření je použi-
tí elektricky izolovaných předpínacích 
kabelů v  nosné konstrukci a  odděle-
ní nosné konstrukce od spodní stavby 
(byly použity izolované vrubové klouby). 
Betonářská výztuž lávky je předepsa-
ným způsobem provařena a na lávce je 
naistalována měřicí technika umožňující 
dlouhodobý monitoring účinků bludných 
proudů na konstrukci.

Lávka je osvětlena průběžně pomo-
cí výkonných LED liniových svítidel osa-
zených uvnitř ocelového madla zábradlí 
(obr. 6 a 7). V madle zábradlí jsou umís-
těny také nutné rozvody a  trafa. Zá-
bradlí je ocelové bezsloupkové, výšky 
1,1 m nad integrovanou římsou.

Povrch lávky je opatřen přímo po-
chozí stěrkovou izolací cihlově červené 
barvy. V horní části lávky jsou nad pi-
líři osazeny dva odvodňovače, z nichž 
vedou svody uvnitř pilířů, jež jsou dále 
napojeny do kanalizace. Pro odvede-
ní vody z dolní schodišťové části lávky 
slouží dva příčné odvodňovací žlábky 
pod vyústěním lávky na hraně náměstí.

statickÉ ŘeŠení
Nosná konstrukce mostu byla důklad-
ně analyzována na dvou samostat-
ných výpočetních modelech. Pro glo-
bální analýzu, analýzu postupu výstavby 
a dlouhodobé účinky zatížení byl použit 
prutový model v programu Midas Civil 
2017. Pro analýzu namáhání v příčném 
směru byl použit deskostěnový model 
v programu Scia Engineer 2012. 

realizace
Zhotovitel se při realizaci lávky musel 
vypořádat s  náročnou koordinací veš-
kerých prací se souběžně probíhající 
intenzivní výstavbou administrativního 
komplexu Mechanica. Po celou dobu vý-
stavby lávky bylo např. nutné zachovat 
průjezd do podzemních garáží. Nosná 
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konstrukce lávky byla realizována po-
stupně ve dvou etapách na pevné skru-
ži, nejprve horní část předpjatá a  poté 
dolní část železobetonová. V horní trá-
mové části nad tratí a silnicí byla skruž 

vyskládána z ocelových nosníků ulože-
ných na stojkách Pižmo, v dolní scho-
dišťové části pak byla použita prostoro-
vá skruž. Při betonáži schodišťové části 
se osvědčilo odložení betonáže vlast-
ních schodišťových stupňů o několik ho-
din oproti betonáži jádra desky. (obr. 8)

Přes některé obtíže související s  do-
držením složitého tvaru lávky, zejména 
na přechodu z  trámové na deskovou 
konstrukci, se podařilo tvarově složitou 
konstrukci kompletně realizovat za cca 
šest měsíců ve velmi dobré výsledné 
kvalitě. Výstavba lávky přitom probíha-
la za nepřerušeného provozu na želez-
niční trati a jen s několika krátkodobý-
mi uzavírkami ulice U Trezorky. 

zÁvĚr
Výsledná podoba lávky je dle našeho 
názoru ukázkou toho, že i při značných 
prostorových omezeních lze navrhnout 
a realizovat technicky čistou, uživatelsky 
přívětivou a zároveň pohledově zdařilou 
lávku, která se stane přirozenou sou-
částí nově budované čtvrti a  zároveň 
její komunikační páteří. Některé dispo-
ziční a  konstrukční prvky lávky, jako je 
např. její výrazné rozšiřování při vyústě-
ní na náměstí, liniové osvětlení z madla 
zábradlí a výrazná barva povrchu lávky, 
z ní v souhrnu činí zajímavé mostní dílo 
s osobitým výrazem. 

Spolupráce mostních inženýrů s ar-
chitekty celého administrativního kom-
plexu byla vedena snahou o vhodné za-
komponování lávky do kontextu nově 
vznikajícího městského prostoru, navíc 
prostoru s výraznou a slavnou minulostí. 

Lávka byla slavnostně uvedena do 
provozu 18. října 2017 společně s od-
halením sousoší Pegasové výtvarníka 
Davida Černého na Walterově náměstí. 

Fotografie: 1, 4a, 6, 7, 8, 9c - archiv Pontex,

4b, 5, 9a, 9b - Milan Senko (SVB ČR)
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Obr. 5 Uložení nosné konstrukce na dvojici 
všesměrných kalotových ložisek (pilíře P1 až 
P5 a P9) ❚  Fig. 5 Laying of the supporting 
structure on a pair of omnidirectional calotte 
bearings (piers P1 to P5 and P9)

Obr. 6 Osvětlení v madle  
❚  Fig. 6 Lighting in the handrail

Obr. 7 Schodišťová část lávky  
❚  Fig. 7 Staircase part of the footbridge

Obr. 8 Betonáž předpjaté části  
❚  Fig. 8 Concreting of the prestressed part

Obr. 9 Pohled na dokončenou lávku:  
a) nad tratí, b) vjezd do podzemních garáží, 
c) z Walterova náměstí  ❚  Fig. 9 View  
of the completed bridge: a) above the railway,  
b) entrance to the underground garages,  
c) from the Walter square 9c


