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Probíhající realizace mostní konstrukce z lehkého keramického betonu
PouÏití lehk˘ch stavebních materiálÛ má
ve stavební praxi svoji bohatou historii
a velkou perspektivu.VyuÏití v‰ech vlastností lehkého keramického betonu z Liaporu pﬁiná‰í v souãasnosti zcela nové
moÏnosti pﬁi návrhu a následné realizaci
konstrukcí v‰ech typÛ staveb. Tento typ
betonu se vyznaãuje pﬁi stejn˘ch pevnostech jako normální beton aÏ poloviãní objemovou hmotností.
V roce 2001 byl projekãní kanceláﬁí VPÚ
DECO PRAHA, a. s., pod vedením Ing. Václava Macha zpracován projekt pro stavbu
první mostní konstrukce v âeské republice, jejíÏ podstatnou ãást (prefabrikovanou
mostovku) tvoﬁil lehk˘ keramick˘ beton.
Vlastní realizace díla dle tohoto projektu
úspû‰nû probûhla na jaﬁe loÀského roku
a nyní lávka pﬁes Vltavu spojuje Stromovku a Sokolsk˘ ostrov v âesk˘ch Budûjovicích. Na základû zku‰eností z první úspû‰né realizace byla touto projekãní kanceláﬁí
navrÏena a v souãasné dobû je realizována dal‰í mostní konstrukce s vyuÏitím Liaporbetonu – lávka pﬁes Otavu v Písku.
Nová konstrukce z lehkého betonu v tomto známém jihoãeském mûstû nahradí
pÛvodní lávku, která byla nenávratnû po‰kozena katastrofální povodní v létû 2002.
Z technického hlediska se jedná o projekt mostní konstrukce o jednom poli
s dodateãnû pﬁedepnutou mostovkou.
Dle realizaãního projektu byly firmou Lias
Vintíﬁov, LSM, k. s., v kvûtnu leto‰ního roku pro tuto stavbu vyrobeny dva typy prefabrikátÛ z lehkého keramického betonu
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tﬁídy LC35/38 – 1,8 – XF4 o rozmûrech
3,30 x 2 m a v˘‰ce 0,25 m resp. 0,09 m
(2 ks krajních pln˘ch dílcÛ o hmotnosti
2,87 t a 31 ks stﬁedov˘ch Ïebrov˘ch dílcÛ
o prÛmûrné hmotnosti 1,99 t). V kaÏdém
prefabrikátu je ‰est podéln˘ch otvorÛ
urãen˘ch k protaÏení pﬁedpínacích kabelÛ, dva otvory pro osazení navádûcích
trnÛ a dva podélné kanálky pro montáÏní
kabely. Bûhem v˘roby byl kladen maximální dÛraz jak na pﬁesnost v‰ech rozmûrÛ (tolerance ± 2 mm), tak na kvalitu
úpravy povrchÛ.
Pﬁi vlastní montáÏi byly jednotlivé dílce
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 ‰est pﬁedpínacích
kabelÛ, po jejichÏ pﬁedepnutí byly odstranûny montáÏní kabely, provedena injektáÏ nosn˘ch kabelÛ spár mezi dílci
a koneãné úpravy konstrukcí v krajních
podporách.
MontáÏ prefabrikované mostovky z dílcÛ
z Liaporbetonu realizoval v ãervnu 2003
zhotovitel stavby – firma JHP mosty, spol.
s r. o. Dokonãení stavby se pﬁedpokládá
na pﬁelomu ãervence a srpna.
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Dodavatel prefabrikátÛ:
Lias Vintíﬁov, LSM, k. s. 357 44 Vintíﬁov
tel: 352 324 444, fax: 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz, http://www.liapor.cz
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