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Lávka pﬁes Vltavu v âesk˘ch Budûjovicích – realizace prvního mostu z lehkého
keramického betonu v âeské republice.

Aplikace lehk˘ch stavebních materiálÛ ve stavební praxi má svoji bohatou historii i velkou
perspektivu. VyuÏití lehkého keramického
betonu pﬁiná‰í v souãasnosti zcela nové moÏnosti pﬁi návrhu i realizaci konstrukcí v‰ech
typÛ staveb. Tento typ betonu se vyznaãuje
(pﬁi stejn˘ch pevnostech jako normální
beton) aÏ poloviãní objemovou hmotností.
Základním materiálov˘m pﬁedpokladem
pro uplatnûní lehkého keramického betonu
u nás je v˘roba kvalitního keramického
kameniva. Lehké kamenivo Liapor® je v âR
vyrábûno firmou Lias Vintíﬁov, LSM, k. s.,
dle certifikátu ã. 030 – 016160 a v˘robna je
certifikována dle ISO 9001.
Ve svûtû a v západní Evropû bylo jiÏ z lehkého betonu realizováno nûkolik mostních
konstrukcí i v˘‰kov˘ch budov (napﬁ. plovoucí most Nordhordland v Norsku z roku 1994
o celkové délce 2 058 m, budova automobilky BMW v Mnichovû) u nás v‰ak tento
materiál donedávna ãekal ve v˘‰e uvedené
oblasti na své uplatnûní.
V loÀském roce se zrodila v projekãní kanceláﬁi VPÚ DECO PRAHA, a. s., pod vedením Ing. Václava Macha my‰lenka pouÏít
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tento stavební materiál pﬁi v˘robû prefabrikované mostovky lávky pﬁes Vltavu, která
spojuje Stromovku a Sokolsk˘ ostrov v âesk˘ch Budûjovicích.
A jaké je vlastní stavebnû-technické ﬁe‰ení
této u nás dosud ojedinûlé stavby? Ze statického hlediska se jedná o projekt mostní konstrukce o tﬁech polích (stﬁední pole nad ﬁekou
o rozpûtí 76 m a dvû krajní pole o rozpûtí
25 m) s mostovkou dodateãnû pﬁedepnutou.
Rozhodnutí, Ïe se prefabrikované dílce mostovky budou vyrábût právû v panelárnû Lias
Vintíﬁov, mûlo hned nûkolik dÛvodÛ. Vedle
v˘roby lehkého keramického kameniva
Liapor® má Lias Vintíﬁov, LSM, k. s., dlouholeté zku‰enosti s v˘robou lehk˘ch betonÛ.
Dle projektu byly pro tuto konstrukci vyrobeny dva typy prefabrikovan˘ch desek o rozmûrech 4 x 2 m a v˘‰ce 0,25 m resp. 0,09 m
(6 ks krajních pln˘ch dílcÛ o hmotnosti
3,30 t a 48 ks stﬁedov˘ch Ïebrov˘ch dílcÛ
o prÛmûrné hmotnosti 2,35 t). KaÏd˘ prvek
byl osazen celkem osmi podéln˘mi otvory
urãen˘mi k protaÏení pﬁedepínacích kabelÛ,
dvûma otvory pro osazení navádûcích trnÛ
a dvûma podéln˘mi kanálky pro montáÏní
kabely. Prvky byly vyrábûny v ocelov˘ch formách. Bûhem v˘roby byl kladen maximální
dÛraz jak na pﬁesnost v‰ech rozmûrÛ (tolerance ±2 mm), tak na kvalitu úpravy povrchÛ. Samotná v˘roba prefabrikovan˘ch dílcÛ
probûhla v lednu a únoru leto‰ního roku.

Základem receptury pouÏitého lehkého betonu LC 35/38 – 1,8 – XF4 bylo lehké keramické kamenivo Liapor® frakce 4–8 mm
o pomûrnû vysoké objemové hmotnosti 650
kg/m3. V˘roba lehkého kameniva s tûmito
vlastnostmi byla nároãná, nejen z hlediska
správné úpravy vstupní suroviny (jílu), ale téÏ
nutností zvládnout nestandardní reÏim v˘palu v rotaãní peci. V receptuﬁe bylo dále pouÏito drobné tûÏené kamenivo, elektrárensk˘
popílek, superplastifikátor na bázi polykarboxylátu, provzdu‰Àovací pﬁísady a cement tﬁídy
CEM I 42,5R. Bûhem v˘roby se pravidelnû
odebíraly zku‰ební vzorky, jejichÏ v˘sledky
jsou shrnuty v uvedené tabulce.
MontáÏ prefabrikované mostovky z dílcÛ
z Liaporbetonu realizovala v dubnu leto‰ního
roku praÏská firma JHP spol. s r. o. Jednotlivé
dílce byly pokládány na dva pﬁedepnuté
montáÏní kabely a sesazovány pomocí navádûcích trnÛ a distanãních podloÏek. Po sesazení kompletní mostovky bylo pﬁes otvory
v‰ech dílcÛ protaÏeno osm pﬁedepínacích
kabelÛ. Po pﬁedepnutí tûchto kabelÛ do‰lo
k odstranûní montáÏních kabelÛ a provedla
se injektáÏ spár mezi dílci a dobetonování
kotvících kapes v krajních podporách.
Celá stavba byla po dokonãení v‰ech dal‰ích objektÛ (dﬁevûná lávka pﬁes Mal‰i, propojení komunikací, úpravy nábﬁeÏí Vltavy
a Mal‰e) slavnostnû pﬁedána k uÏívání
14. ãervna 2002.

Pﬁehled v˘sledkÛ zkou‰ek LC 35/38 – 1,8 – XF4
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