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V prosinci loňského roku byla ve měs-
tě Umeå 600 km severně od Stockhol-
mu otevřena visutá lávka pro pěší 
a cyklisty (obr. 1), čímž byla ukončena 
dvě století dlouhá snaha místní samo-
správy o realizaci přemostění širokého 
toku řeky Ume. Lávka je situovaná 
v rekreační oblasti města, spojuje levý 
břeh řeky s ostrovem Bölesholmarna 
a navazuje na malý most přemosťující 
rameno řeky. Snahou zúčastněných 
bylo navrhnout úspornou a kon-

strukčně efektivní subtilní konstrukci, 
která bude odpovídat měřítku krajiny, 
bude mít lidské rozměry a současně 
bude pohodlná pro chodce.

Lávku tvoří visutá konstrukce, kte-
rá svým konstrukčním řešením nava-
zuje na naše předchozí realizace [1] 
až [4]. Projekt také využívá nové vý-
početní postupy, nové materiály 
a pokrok v technologii stavby mostů.

Lávka, která přemosťuje řeku kol-
mo, navazuje na pěší komunikace si-
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tuované podél obou břehů. Niveleta 
je vedena v zakružovacím oblouku 
s poloměrem 1 705 m, tečny jsou 
v podélném sklonu 5,26 %. Volná šíř-
ka mezi zábradlím je proměnná od 
4 m uprostřed rozpětí do 6 m na opě-
rách. Lávka také převádí elektrické 
a komunikační kabely.

Konstrukční a architektonické 
řešení
Lávku tvoří betonová mostovka 
o jednom poli délky 179 m (obr. 2), 
která je zavěšena na dvou visutých 
kabelech o třech polích délek 28,8 + 
187 + 29,5 m (obr. 3). Maximální prů-
věs visutého kabelu uprostřed rozpě-
tí hlavního pole je 20,9 m. 

Mostovka je sestavena z 59 prefa-
brikovaných segmentů délky 3 m 
z betonu C45/55 a dvou monolitic-
kých koncových příčníků (obr. 4). 
Proměnná šířka segmentů od 6,4 do 
8,4 m je definována půdorysným ob-
loukem s poloměrem 4 100 m. 

Proudnicový průřez mostovky tvoří 
1,09 m široké a 400 mm vysoké krajní 
trámy a mostovková deska tloušťky 
140 mm. Každý segment je na podél-
ných okrajích ztužen příčníky. Mostov-
ka je podélně předepnuta 2× 2 kabely 
tvořenými 22 monostrandy vedenými 
v krajních trámech. Kabelové kanálky 
v segmentech a ve spárách jsou tvoře-
ny polyetylenovými trubkami.

Visuté kabely jsou pevně spojeny 
se středním segmentem (obr. 5). Seg-
menty byly při montáži vzájemně 
spojeny ocelovými klouby, na které 
přímo navazují závěsy (obr. 6 až 8). 
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Po montáži segmentů byly spáry vy-
betonovány a předepnuty. Na konco-
vé segmenty navazují monolitické 
příčníky, ve kterých jsou kotveny po-
délné předpínací kabely, ložiska a di-
latační závěry. Na kotevní desky po-
délných kabelů jsou navařeny kotvicí 
plechy, na které jsou připojeny hyd-
raulické tlumiče (omezovače pohy-
bů), které spojují mostovku s opěra-
mi (obr. 9).

Dva visuté kabely jsou tvořeny 
2× 55 monostrandy vedenými a zain-
jektovanými v ocelových trubkách 
273/12,5. Ocelové trubky skladeb-
ných délek cca 10 m byly při montáži 
vzájemně svařeny. Po montáži 
mostovky byly trubky nosnými svary 
připojeny ke kotevním boxům pylonů 

a ke koncovým kotevním blokům 
a staly se tak součástí nosného systé-
mu. Zvyšují tuhost kabelů a význam-
ně se podílí na přenosu tahového na-
pětí od nahodilého zatížení.

Mostovka je prostřednictvím závě-
sů spojena s visutými kabely. Ve stře-
du mostu je spojení pevné, zbytek 
mostovky je zavěšen na vějířovitě 
uspořádaných závěsech. Na lávce by-
ly realizovány celkem tři typy závěsů: 
• atypické středové závěsy tvořené 

ocelovými táhly (obr. 6), 
• závěsy z tyčí, 
• od délky 12,5 m závěsy z uzavře-

ných lan (obr. 7 a 8). 
Všechny typizované závěsy umožňují 
rektifikaci mostovky pod plným zatí-
žením. Zároveň byl systém navržen 

tak, aby bylo možné provést výměnu 
jednotlivých závěsů za provozu.

Pylony výšky 30,25 m mají tvar 
písmene A (obr. 7). Dříky pylonu, kte-
ré jsou podélně a příčně skloněny, 
jsou sestaveny z prefabrikovaných, 
kontaktně vyráběných segmentů 
z betonu C60/75 (obr. 10 a 11). Seg-
menty byly montovány letmo, v kon-
zolách směřujících od základů k je-
jich vrcholům. Při montáži byly po-
stupně předepnuty předpínacími ty-
čemi Ø 50 a 75 mm a kabely sestave-
nými ze 7 a 12 lan Ø 15,3 mm.

Ve vrcholech pylonů byly mezi dří-
ky vloženy a přivařeny kotevní boxy 
visutých kabelů. Kotevní boxy jsou 
tvořeny podkotevními deskami (ob-
robky z vývalků oceli třídy S355) 
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tloušťky 270 mm, přivařenými k po-
délným plechům přenášejícím taho-
vou sílu. Tyto plechy jsou spojeny 
s příčnými plechy, které přenášejí 
svislou sílu z boxů do dříků pylonu 
(obr. 12 a 13).

Tahová síla z visutých kabelů je 
přenášena do krajních kotevních blo-
ků zakotvených v základových des-
kách. Kotevní bloky jsou svařované 
ocelové konstrukce, ve kterých jsou 
visuté kabely kotveny tak, aby jejich 
kotvy byly přístupné pro údržbu a zá-
roveň aby byly chráněné před přímý-
mi účinky povětrnosti (obr. 14).

Základním nosným prvkem kotev-
ních bloků jsou ocelové plechy, které 
byly v kotevní části svařeny v uzavře-
ný komorový průřez; v zabetonované 

části jsou opatřeny spřahujícími trny 
a otvory pro protažení průběžné vý-
ztuže základů. Základové desky jsou 
podepřeny ocelovými pilotami SSAB 
RD z oceli S460. Piloty jsou vetknuty 
do skalního podloží a jsou předepnu-
ty 40 m dlouhými předpjatými kotva-
mi navrženými tak, aby i při maxi-
málním tahu visutých kabelů byly pi-
loty tlačeny. Kotvy, které se v zákla-
dových deskách překrývají s patkami 
kotevních plechů, mají 10 m dlouhé 
kořeny zakotvené ve skalním podloží. 
S ohledem na namáhání pilot byly 
kotvy při montáži mostovky napíná-
ny ve dvou krocích.

Mostovka je uložena na všesměr-
ných hrncových ložiscích, podélné 
vedení dilatačních pohybů je zabez-

pečeno pomocí vodicího ložiska 
umístěného v ose mostovky. Mostní 
závěry jsou povrchové, lamelové.

Pro eliminaci účinků nahodilých 
zatížení s rychlým nárůstem odezvy 
(zatížení chodci, příčný vítr apod.) je 
mostovka dále vybavena čtveřicí tlu-
mičů (omezovačů pohybu) spojují-
cích mostovku s opěrami.

Statická a dynamická analýza
Statické působení konstrukce je zřej-
mé z obr. 15. Pevné spojení visutých 
kabelů s mostovkou ve středu mostu 
a spojení mostovky s opěrami tlumiči 
vytváří statický systém, ve kterém je 
mostovka pro dynamické účinky 
příčně a podélně vetknuta do opěr. 
Takto jsou omezeny příčné a vodo-
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rovné pohyby konstrukce. Skutečnost, 
že visuté kabely jsou tvořeny mono-
strandy a mostovka je předepnuta ne-
soudržnými kabely také tvořenými 
monostrandy, garantuje, že při jakéko-
liv deformaci mostovky se napětí v ka-
belech zvyšuje po celé jejich délce. Při 
omezení podélného pohybu mostovky 
tlumiči v opěrách odpovídající radiální 
síly stabilizují konstrukci a omezují její 
deformace. Vzniká tak velmi tuhý sta-
tický systém, u kterého je odezva na 
pohyb konstrukce od zatížení chodci 
anebo větrem minimální.

Podle povahy problému byla kon-
strukce řešena jako prostorová kon-
strukce sestavená z prutových, des-
kostěnových anebo prostorových 
prvků. Analýza montážních i provoz-
ních stavů vyšla ze zvoleného počá-
tečního stavu, ve kterém byla defino-
vána požadovaná geometrie i stav 
napjatosti. Konstrukce byla řešena 
dvěma programovými systémy:  
Ansys a Midas Civil. Na obr. 16 je pro-
storový výpočtový model, který slou-
žil pro analýzu dynamické odezvy.

Konstrukce byla posouzena podle 
Eurokódů a specifikací Trafikverketu 
(švédské obdoby ŘSD). Podle těchto 
požadavků bylo nutné zajistit ve spá-
rách mezi segmenty tlak 4 MPa. Pro 
posouzení pohody chodců a účinků 
větru byla provedena modální analý-
za konstrukce. Pro informaci o tuhos-
ti konstrukce jsou na obr. 17 uvedeny 
první svislý a první vodorovný tvar 
a frekvence.

Pohoda chodců byla posouzena 
podle [5] a [6] pro impulsy vyvolané 
dvěma osobami s hodnotami 2× 180 N 
pro svislý směr a 2× 70 N pro vodorov-
ný směr. Odpovídající maximální 
zrychlení ve svislém směru je aV = 
0,0580 m/s2, ve vodorovném směru aH 
= 0,0152 m/s2. Obě hodnoty jsou men-
ší než přípustné aV,dov = 0,0580 m/s2 

a aH,dov = 0,0152 m/s2, které jsou odvo-
zené od odpovídajících vlastních frek-
vencí ve svislém a vodorovném směru. 

Aerodynamická stabilita daná po-
měrem odpovídajících kroutivých 
a ohybových frekvencí byla ověřena 
pro první dvě torzní frekvence s velmi 
dobrými výsledky (obr. 18). Kritické 
rychlosti větru, které byly určeny 
podle Selbergova kritéria [7], jsou 
uvedeny v tab. 1.

Kombinace A Kombinace B

torzní frekvence fT [Hz] 1,162 1,050 

ohybová frekvence fV [Hz] 0,244 0,375 

kruhová torzní frekvence ωT = 2π fT [s-1] 7,297 6,594 

kruhová ohybová frekvence ωV = 2π fV [s-1] 1,532 2,355 

ωT > ωV ωT > ωV

kritická rychlost větru [m/s]
[km/h]

82 m/s 
295 km/h

70,7 m/s 
254,7 km/h

V = f(1) = 0,244 Hz

fV = f(1) = 0,244 Hz

fT = f(10) = 1,162 Hz
fT/fV = 4,762 > 2,50

Kombinace A

fT = f(8) = 1,050 Hz
fT/fV = 2,800 > 2,50

Kombinace B

fV = f(1) = 0,244 Hz

fH = f(2) = 0,332 Hz

Tab. 1 Kritická rychlost větru
Tab. 1 Critical wind speed 
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Výstavba
Nejdříve byly provedeny otevřené 
svahované jámy a základové desky 
pylonů. V deskách byly osazeny ka-
belové kanálky předpětí pylonu 
a ocelové prvky sloužící k přesnému 
osazení prvních segmentů dříků py-
lonů. Následovaly výkopy pro zákla-
dové desky kotevních bloků a prove-
dení vrtaných pilot. Po osazení ocelo-
vých kotevních bloků a výztuže desek 
a ocelových trubek, ve kterých byly 
vedeny skalní kotvy, byly desky vybe-
tonovány. Následovalo provedení 
skalních kotev a jejich částečné pře-
depnutí. 

Současně byly v ocelové formě 
kontaktně vybetonovány segmenty 
dříků pylonů. V armokoších byly osa-
zeny trubky tvořící kabelové kanálky, 
kotvy pro kotvení předpínacích tyčí 
a kabelů, ocelové naváděcí prvky 
a plechy pro přivaření kotevních 
boxů. Segmenty mostovky byly beto-
novány v nastavitelné formě. V armo-
koších byly osazeny trubky kabelo-

vých kanálků a plechy pro montážní 
kloubové spojení a pro zavěšení seg-
mentů na visuté kabely.

Následně byly letmo montovány 
segmenty dříků pylonů (obr. 19). Pro 
jejich výstavbu bylo kolem pylonů 
postaveno jednoduché lešení, které 
bylo s ohledem na montáž v zimních 
měsících chráněno plachtou 
(obr. 20). Každý segment se nejprve 
osadil „na sucho“ na smykové trny 
a zajistil se pomocí předpínacích tyčí. 
Po geodetickém zaměření a ověření 
správnosti jeho polohy byl segment 
přizvednut, spára byla vybavena těs-
něním kabelových kanálků, vrstvou 
epoxidového tmele a následně byl 
segment spuštěn do definitivní polo-
hy. Při potřebě rektifikace odklonu 
byla do vrstvy epoxidového lepidla 
vložena mřížka z nerezové oceli. Ná-
sledovalo montážní předepnutí spá-
ry. Po vytvrdnutí tmele byly tyče 
napnuty na projektovanou sílu.

Po dokončení montáže segmentů 
byly mezi dříky pylonu vloženy ocelo-

vé kotevní boxy. Po jejich přivaření 
byla osazena a napnuta montážní la-
na, která sloužila k montáži trubek vi-
sutých kabelů. Ocelové trubky hlav-
ního pole byly postupně zavěšovány, 
vzájemně svařovány a následně po-
souvány od jednoho břehu na druhý. 
Souběžně s tím, jak narůstala tíha 
v hlavním poli, se vyrovnávala hori-
zontální složka síly v kotvení lan 
montáží trubek v krajních polích. Pro 
svařování ocelových trubek byla u již-
ního pylonu vytvořena chráněná plo-
šina (obr. 21).

16 Výpočtový model 17 a), b) První vlastní  
tvary a frekvence 18 a), b) Kontrola 
aerodynamické stability 19 Montáž druhého 
segmentu pylonu 20 Montáž pátého segmentu 
pylonu 21 Montáž trubek visutého kabelu  
16 Numerical model 17 a), b) First natural 
modes and frequencies 18 a), b) Checking of 
the aerodynamic stability 19 Installation of the 
second segment of a pylon 20 Installation of 
the fifth segment of a pylon 21 Erection of the 
tubes for the suspension cables
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22 Trubky visutých kabelů 23 Kotvení monostrandů v kotevním bloku 24 Montáž středního segmentu 25 a), b) Montáž typického segmentu  
26 Mostovka během montáže 27 a), b) Lávka přes řeku Ume
22 Tubes for the suspension cables 23 Anchorage of the monostrands in an anchor block 24 Erection of the mid-span segment 25 a), b) Installation of  
a typical segment 26 Bridge deck under construction 27 a), b) Footbridge across the Ume River

Po smontování trubek hlavního 
(obr. 22) a zadních polí byly protaženy 
a napnuty monostrandy visutých ka-
belů (obr. 23). Monostrandy hlavního 
pole byly napnuty podle jejich „ne-
napnuté“ délky. Monostrandy kraj-
ních polí byly napínány postupně; ve-
likost předpínací síly byla určena 
s ohledem na namáhání a velikost de-
formace pylonu.

Segmenty mostovky byly monto-
vány jeřábem umístěným na soulodí 
z pontonů, segmenty byly dopravová-
ny transportními čluny. Nejdříve byl 
osazen střední segment (obr. 24), pak 
následovala střídavá montáž ostat-
ních segmentů (obr. 25). Montáž po-
kračovala od středu mostu směrem 
k opěrám s maximální nevyrovnanos-
tí zatížení tíhy jednoho segmentu. 
Montovaný segment byl nejdříve 
kloubově připojen k předcházejícímu 
segmentu, pak byl připojen k závěsu.

Při montáži se postupně měnil tvar 
montované mostovky, která nejdříve 
sledovala tvar visutých kabelů 
(obr. 26a, b). Průběžně byla kontrolo-
vána poloha a směr mostovky 
(obr. 26c), pro rektifikaci směru byly 
pro ocelové klouby připraveny spojo-
vací šrouby menších průměrů. Sou-
běžně s osazováním segmentů 
mostovky byla kontrolována mezní 

poloha vrcholů pylonů a postupně by-
ly napínány monostrandy krajních ka-
belů.

Po montáži mostovky byly prota-
ženy kabely podélného předpětí 
a vybetonovány koncové příčníky. 
Následně byly vybetonovány spáry 
mezi segmenty a po dosažení jejich 
pevnosti 0,5 MPa byla konstrukce 
předepnuta na 20 % hodnoty předpí-
nací síly. Tak bylo ve spárách vytvo-
řeno tlakové napětí bránící porušení 
betonu od montážního zatížení. Sou-
běžně s tím probíhaly dokončovací 
práce na opěrách. V zadních kotev-
ních blocích byly dopnuty zbývající 
skalní kotvy. Po dosažení 80 % pev-
nosti beto nu spár byly předpínací 
kabely dopnuty.

Po instalaci izolačních vrstev a vo-
zovky byly trubky nosných lan přiva-
řeny ke kotevním boxům pylonů a ke 
koncovým blokům. Staly se tak sou-
částí nosného systému. Dále byla pro-
vedena injektáž visutých kabelů. V sa-
motném závěru montáže byly osaze-
ny tlumiče, mostní závěry, krycí ple-
chy tlumičů, bylo smontováno zábra-
dlí, osvětlení apod.

V prosinci loňského roku byla lávka 
slavnostně otevřena (obr. 27 a 28). Ny-
ní se provádí úpravy terénu a sadové 
úpravy.

Závěr
Konstrukce lávky Lundabron byla re-
alizována jako Design & Build Project 
zhotovitelem, který neměl s výstav-
bou mostů a lávek žádné zkušenosti. 
Proto realizace technologicky nároč-
né konstrukce kladla mimořádné ná-
roky na projektanta, který zajišťoval 
nejen vlastní projekt, ale i projekt 
technologie výstavby. Po počáteč-
ních potížích se podařilo konstrukci 
úspěšně dokončit.

Přes mimořádnou štíhlost je kon-
strukce dostatečně tuhá a pro uživatele 
pohodlná. Lávka krásné okolí nepřehlu-
šuje, ale tvoří jeho organickou součást.

Fotografie: archiv společnosti Stráský, Hustý  
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