V rámci výstavby Obchodně-společenského
centra Galerie Vaňkovka v Brně bylo řešeno
propojení jižního centra a autobusového
nádraží pro pěší provoz. Před novou výstavbou byla pěší doprava realizována přes betonovou lávku nad prostorem ulice Úzká
a dále po náspu nad úrovní komunikace, na
lávku k autobusovému nádraží.
Pﬁi v˘stavbû centra VaÀkovka byla stávající
trasa zru‰ena. Z dÛvodÛ zachování pû‰ího koridoru bylo nové centrum propojeno na severu lávkou Úzká od terasy obchodního domu
TESCO, a na jihu lávkou Zvonaﬁka, se schodi‰Èovou vûÏí na plo‰e autobusového nádraÏí.

Nové lávky mají obdobnou nosnou konstrukci o dvou polích - lávka pﬁes ulici Úzkou
o rozpûtí 17 + 22 m, lávka pﬁes ulici Zvonaﬁka o rozpûtí 24 + 26 m.
Obû lávky jsou smûrovû v pﬁímé. Stavby jsou
podepﬁeny tﬁemi ocelov˘mi stojkami vetknut˘mi do spodní betonové ãásti podpûr. Ve‰keré podpûry jsou zaloÏené hlubinnû na
pﬁedráÏen˘ch pilotách Franki. Vzhledem k v˘skytu bludn˘ch proudÛ byly provedeny úpravy jako vodivé propojení v˘ztuÏe a elektroizolaãní zálivka kotevních tyãí, kterou byly podlity i ocelové patní desky. K ukotvení velk˘ch
tahov˘ch sil u základu byly pro lávku Zvonaﬁka vyuÏity vysokopevnostní tyãe Macalloy.
Hlavní nosná ocelová konstrukce obou lávek
je tvoﬁena sdruÏen˘m rámem o dvou polích
s pﬁevisl˘mi konci, kter˘ má pﬁíhradovou pﬁíãli
a plnostûnné sloupy. Pﬁíhradové pﬁíãle mají
sestupné diagonály, nad podporou jsou zkﬁíÏené. V‰echny nosné pruty jsou z uzavﬁen˘ch
profilÛ. Aby bylo dosaÏeno dostateãné tuhosti pﬁíãn˘ch polorámÛ pro stabilizaci tlaãeného
horního pasu, jsou ocelové pﬁíãníky ãásteãnû
spﬁaÏeny s betonovou deskou mostovky.
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▲ Lávka Úzká

Z dÛvodu
zjednodu‰ení a urychlení v˘stavby nosné konstrukce nad provozovanou mûstskou komunikací se mostovková deska skládá ze spodní
prefabrikované ãásti a z monolitické dobetonávky. Prefabrikovanou ãást mostovky tvoﬁí
desky tlou‰Èky
90 mm s vyãnívající v˘ztuÏí uspoﬁádanou do
formy tzv. filigránÛ. Prefabrikované desky na
vlastní lávce byly vyrobeny v jednom kuse na
celou ‰íﬁku pochozí ãásti lávky, v podélném
smûru jsou prefabrikované desky uloÏené na
ocelové pﬁíãníky na rozpûtí 2 m.
Aãkoliv je v pozemním stavitelství systém v˘stavby vodorovn˘ch konstrukcí s filigránov˘mi deskami ãasto vyuÏíván, na mostní konstrukce v âR tato technologie dosud nebyla
zﬁejmû pouÏita. Oproti uplatnûní pro pozemní stavby patﬁí k nejvût‰ím rozdílÛm potﬁeba
vût‰ího krytí betonáﬁské v˘ztuÏe a rovnûÏ globální spolupÛsobení betonové desky s nosnou konstrukcí.
Ing. Jaroslav Sedláãek
EXCON, a.s.
▼ Lávka Zvonařka
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