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VYUŽITÍ SPIRÁLOVÝCH KOTEV A PRYSKYŘIC U OBJEKTU ČD 
 
Abstract. 
The authors describe applications of spiral anchorage and cement or resin grouting for 
railways trolley pole basements. This method comes from Germany and technology for our 
conditions has been adapted. The authors present their own experience in I. and II. high-speed 
railway corridors. 
 
 
1.0  Úvod. 

 
     V loňském roce, ve sborníků příspěvků 5.mezinárodního semináře, autoři publikovali 
příspěvky, které byly zaměřeny na některá využití pryskyřic a spirálových kotev u dopravních 
staveb, zvláště železničních a to v souvislosti s budováním vysokorychlostních koridorů ( I. a 
II. ) a potřebnou ochranou proti povodním, vzato z pohledu let 1997 - 1998  na území 
Moravy. 
     Mimo vlastní těleso dopravní stavby, je nutné věnovat pozornost dalším doprovodným a 
zvláštním objektům. Za velmi důležitý prvek je možné považovat elektrickou trakci, resp. 
stožáry této trakce. Tento objekt je z hlediska energetického rozhodující ( pohon vlakových 
souprav ), je součástí tělesa a jako takový musí mít trvalou polohu v čase. V opačném případě 
by mohl změnou polohy do profilu jízdní dráhy být příčinou havárie. Změny poloh stožárů 
elektrické trakce ČD jsou veřejnosti známy. Často se setkáváme s jejich nakloněním v 
různých směrech, což je zřejmě dáno rozdílnou boční tlačivostí tělesa (tvořeno různými typy 
zemin při výstavbě v minulosti) na velké plochy klasických betonových patek. To byl jeden z 
důvodů zavedení technologie kotvení patek stožárů elektrické trakce. 
 
2.0 Technologie budování patek spirálovými kotvami. 
 

V r. 1995 začali autoři tohoto příspěvku s prvními zkouškami kotevních prvků typu 
Ischebeck v podmínkách staveb Českých drah. Mimo zpracované studie využití pro GŘ - 
ČD i s praktickou aplikací zkoušek kotev typu 40/16 na zárubní zdi zářezu ČD trati 
Chodov - Sokolov. V podmínkách tercierních formací bylo u kotev délky 12 m dosaženo 
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maximálního předpětí 600 kN. Analogicky začaly první zkoušky aplikace právě pro 
stožáry elektrické trakce. Bylo postupováno přesně podle podmínek výrobce, tj. 
doplňkově byl proveden geotechnický průzkum vybraného místa ( traťový úsek I. VRT 
Vranovice - Břeclav) pro dva příhradové stožáry. Délka byla projektována tak, aby kotvy 
byly do hloubky 2 m pod patu náspu, v daném případě byly délky 12 m. Technologie byla 
upravena (oproti německé) tak, že nejprve byly usazeny betonové patky 1200x1400x1000 
mm s vnitřními ochrannými PE trubkami 80 mm, ve sklonu podle obr. 1 typu 40/16. Přes 
tyto trubky do konečné hloubky byly zavrtány spirálové kotvy. Po cementaci a vyzrání 
cementové směsi byly kotvy napnuty ( ve třech cyklech ) na hodnotu 75 kN, na horní 
ploše patky. Tato hodnota byla pro daný typ stožáru vypočtena dle metodiky FAST VŠB - 
TU Ostrava, katedrou geotechniky a podzemního stavitelství. Hodnoty vychází z 
působících sil na stožár trakce a to podélných a příčných ( v rozsahu 15 - 17 kN ), včetně 
vlivů povětrnostních, hmoty stožáru apod. Podmínkou je, aby stožár ve výšce 6 m neměl 
vychýlení větší jak 5 cm, což je hodnota, která je na upevňovacích svornících  
rektifikovatelná. Stožáry byly po dobu 2 let beze změn, do doby jejich demontáže v 
souvislosti s budováním úseku I. vysokorychlostního koridoru ČD. V tomto koridoru bylo 
následně realizováno více jak 150 ks stožárů všech typů ( realizační firma UNIGEO, a.s. 
Ostrava ). Technologie byla upravena podle následujícího postupu: 
 
-     provedení doplňujícího geotechnického průzkumu, tj. provedení zkoušek dynamické    
      penetrace s vyhodnocením a stanovení délky kotev ( v místech stožárů projektovaných  
      a  to oboustranně pro dvojice, podle metodiky fy. Ischebeck ),  
- výkop pro betonovou patku ( cca 1, 5 m3 ), 
- podsyp cca 10 cm, zhutněný a položení zvláštního betonového panelu s otvory pro 

instalaci spirálových kotev ( svislých ), 
- zavrtání, nebo zavibrování a usazení kotev, provedení cementace s max. tlakem do 

2MPa ( s ohledem na vlastnosti zemního tělesa ), 
- předepnutí na výše uvedené hodnoty po vyzrání cementu, 
- montáž železné armatury ( se svorníky pro instalaci stožáru ) na kotvy nad panelem, 
- betonáž do nivelety horní hrany ( podle klimatických podmínek současně většího 

počtu ), 
- po instalaci nosného lana a troleje, kontrola vizuelní v průběhu zkušebního provozu, 

event. konečná rektifikace stožáru. 
     Na tomto úseku I: VRT ČD a také v dalším úseku II. VRT ČD Hodonín - Břeclav se 
objevily  poruchy  ( viz obr. 2 )  v poloze některých stožárů, jejichž příčinu lze spatřovat 
ve  špatném založení, resp. nedodržením technologického postupu, druhou možností je 
způsob napínání lana a troleje, kdy se náhradně místo  bubnového stroje použije tažná 
lokomotiva, bez  registrace napínacích sil. V některých případech byla viditelná 
deformace horní části stožáru. Celkově ovšem  počet poruch k počtu stožárů ( bez 
provedené  konečné rektifikace ) je do 5 procent. 
     Realizační firma UNIGEO a.s. Ostrava provedla zkušebně aplikaci ( pro daný objekt ) 
zpevňující pryskyřicí Bevedol - Bevedan u čtyř stožárů, které do současné doby (necelé 2 
roky ) v úseku koridoru Hodonín - Břeclav, jsou bez závad. Zde byla hlavním důvodem 
skutečnost špatných hydrogeologických poměrů ( hladina podzemní vody pod povrchem 
s přítomností jemných písků a tudíž nemožnost cementace a klasické betonáže ).  

      Celkově lze uvést zásadní výhody této technologie, oproti klasické betonáži patek : 
 
- menší objem výkopových prací, 
- snížení dynamického namáhání dopravních prostředků na zemní pláni tělesa, 
- menší spotřeba železa a betonu, 



- vyšší stabilita stožáru v čase, daná m.j. kotvící délkou pod paty náspů, což u 
rekonstruovaných náspů je zvlášť  významné, 

- nezávislost na trvalých výlukách v kolejích, nezasahování do průjezdného profilu 
druhé koleje, 

- možnost prací i v zimních měsících, 
- v případě použití pryskyřic i výrazné snížení doby realizace ( napínání kotev již po 

dvou dnech ). 
- v průběhu prací nedochází k ovlivnění zemní pláně a konstrukčních vrstev železničního  

tělesa výplachovou kapalinou. 
 
 3.0   Závěr. 

   
     V praktické aplikaci je možné použití také kotev IBO , podmínkou je dodržení 
"Technicko - kvalitativních podmínek staveb ČD". V zájmu zvýšení kvality prací u těchto 
objektů je kromě výše uvedených postupů, nutné doplnit : 

- zásadně kotvy zavrtávat s použitím vzduchového výplachu, 
- pro volbu vrtné korunky použít o řád větší průměr ( v zájmu zvětšení mezikruží ), 
- výhradně použít sestavy kotev podle obr. 1, nepoužívat kotvy svislé, 
- použít vrtného stroje s maximální možnou délkou lafety ( úspora spojníků ) 
- napínání kotev provádět dle ČSN EN 1537. 
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