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CYKLISTICKÁ STEZKA VE VELKÉM POŘÍČÍ – 

ZKUŠENOSTI ZE ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH BLOKŮ 

OCELOVÉ LÁVKY A JEJICH KOTVENÍ POMOCÍ KOTEV 

TITAN 52/26 
 

 

 

Anotace: 

Autoři ve svém příspěvku popisují zkušenosti získané při  zhotovení železobetonových 

základových bloků ocelové lávky pro cyklisty, které byly provedeny ve strmém břehu řeky 

Metuje. Tyto železobetonové základové bloky byly podepřeny mikropilotami typu Titan 

52/26 mm.  

 

 

 

Úvod 

Předmětná stavba se nachází v k.ú. Velké Poříčí, na trase nově vybudované cyklostezky mezi 

městy Náchod a Hronov. Námi popisovaný úsek cyklostezky je situován ve strmém břehu 

řeky Metuje, ve výšce cca 7 až 10 m nad úrovní hladiny řeky. Úklon břehu pod cyklostezkou 

zde dosahuje místy až 70°. Původní stezka byla tvořena zářezem ve svahu , šířka stezky činila 

cca 1,0 – 1,2 m, stezka byla na nábřežní straně opatřena kovovým zábradlím ( viz obr. 1, 2, 3). 

V tomto  předmětném úseku stezky v  délce 92 m bylo nutné dle prováděcího projektu 

zhotovit 24 ks betonových bloků o objemu cca 0,75 m3, jednotlivé bloky jsou od sebe 

vzdáleny 4 m. Na tyto základové bloky byla následně provedena montáž nové a bezpečné 

ocelové lávky. Celý úsek lávky je půdorysně složen ze čtyř  přímých úseků se třemi  zlomy a 

výškově ze tří  úseků se dvěmi  zlomy.  

Masiv pod základovými bloky je tvořen  sedimenty - středně pevné jílovce, které jsou značně 

zvětralé. Vrchní část svahu je tvořena jíly. 
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1. Charakteristika problému 

Zhotovení základových bloků  a podobných staveb je v podstatě rutinní činností takřka každé 

stavební organizace.  

V našem případě však problém spočíval ve velmi obtížné konfiguraci terénu z hlediska 

nasazení vrtné a injekční techniky a komplikovaný  přístup z hlediska dopravy a ukládání 

betonové směsi do bednění. Proto se v příspěvku zaměříme pouze na řešení tohoto problému. 

 

2. Technické řešení  

Zavrtávání injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu Titan 52/26 mm, jejichž  hmotnost 

činí 10,5 kg/m vyžaduje použití přiměřeného vrtacího stroje. Pro zavrtávání tyčí bylo zvoleno  

 

   
obr. 1  Malá vodní elektrárna – původní 
           cyklistická stezka je vpravo 

obr. 2  Jižní strana stezky – vlevo střecha 
            malé vodní elektrárny 

 

   
obr. 3  Střední část původní stezky obr. 4  Střední část – úprava terénu 

            minibagrem 



 

   
obr. 5  Umístění vrtací soupravy na rameni 
            minibagru 

obr. 6  Vrtání mikropiloty Titan 52/26 mm 

 

rotačně příklepné hydraulické vrtací kladivo Morath, typ HBL-21 umístěné na hliníkové 

lafetě AK 14 vybavené hydraulickými kleštinami. Tato sestava lafety, kladiva a kotevní tyče  

s korunkou váží cca 180 kg. Po analýze stability strojní sestavy při vrtání byl jako optimální 

nosič a zároveň stativ pro upevnění vrtací soupravy zvolen mobilní podvozek minibagru 

Caterpillar 301.8. Tento minibagr má hmotnost 1.9 t, šířka pásového podvozku činí pouhých  

980 mm a je možné jej rozšířit na rozchod 1380 mm. Výhodou rovněž je, že minibagr  je 

vybaven radlicí šířky 980 mm. Místo lžíce lze do rychloupínacího mechanizmu upevnit i řadu 

jiných nástrojů, v našem případě to byl otočný talíř vlastní konstrukce, s přípravkem pro 

upevnění lafety ( viz obr. 4, 5, 6 ). Pro pohon hydraulického kladiva byl použit samostatný 

hydraulický agregát Morath KU 800, který je podobně jako kompresory umístěn na vlastním 

podvozku. Injektáž mikropilot Titan 52/26 mm cementovou injekční směsí byla prováděna 

vysokotlakým šnekovým čerpadlem typu IBO –REP.  Pro dopravu a ukládání hotové 

dovezené betonové směsi do bednění jednotlivých základových bloků byla použita čerpadla 

na beton „Schwing“ze severního přístupu a Estromat 260 DS-4 z jižního přístupu. 

 

2.1. Technické parametry  

Injekční zavrtávací kotevní tyče  Titan 52/26 mm : 

Tato kotevní tyč je nastavovatelná, je opatřena po celé délce pravotočivým speciálně 

tvarovaným závitem. Tyče TITAN  jsou převážně používány jako tyčové kotvy, tyčové 

mikropiloty, svorníky při vyztužování podzemních děl a  hřebíky při vyztužování a stabilizaci 

svahů. Obecně se používají zejména v nestabilním prostředí zemin a porušených skalních a 

poloskalních hornin.  



 
Technická data: 
 
Průměr tyče (vnější)       52 mm 
Průměr tyče (vnitřní)       26 mm 
Únosnost tyče na mezi kluzu    730 kN 
Únosnost tyče na mezi pevnosti   929 kN 
Hmotnost tyče                10,5 kg/m 
Směr rotace tyče při vrtání      pravý 
 
 

Vysokotlaké   šnekové čerpadlo IBO – REP: 

Čerpadlo IBO – REP je kontinuálně pracující vysokotlaké šnekové čerpadlo, umožňující 

snadno namíchat a dopravit suchou maltovou nebo cementovou směs vhodnou pro strojní 

zpracování o zrnitosti od 1 mm do 3 mm. 

 

Technická data: 

Výkon motoru    6 kW / 200 ot/min 
Dopravní vzdálenost   max. 50 m 
Kapacita zásobníku   75   litrů  směsi 
Přípojka el. energie   380 V / 50 Hz 
Ovládání    elektrické 
Rozměry d x š x v   210 x 800 x 900 mm 
Hmotnost    cca 255 kg  
 

 

3. Průběh realizace 

Vlastní realizace mikropilot i základových bloků proběhla s souladu s prováděcím projektem 

ve stanovených termínech. Jako první byly provedeny přípravné práce, tj. likvidace 

stávajícího kovového zábradlí a odstranění náletových dřevin z prostoru potřebného pro 

manipulaci s vrtnou soupravou. Dále bylo radlicí minibagru  provedeno zarovnání stávající 

stezky a byly vytýčeny osy budoucích betonových bloků. Jako další krok následovalo 

provedení mikropilot. Vrtání kotevních tyčí včetně  jejich injektáže bylo  provedeno bez 

výraznějších problémů. Navržená a použitá technologie vrtání se plně osvědčila. 

Výkopy pro základové bloky byly prováděny ručně vždy po dokončení příslušných 

mikropilot.  

V dalším průběhu prací následovala montáž a  osazení armokošů včetně menších úprav 

výkopů. Zhotovení bednění pro 24 kusů základových bloků  bloků bylo nejpracnější etapou 



stavby. Bednění každého bloku bylo v závislosti na průběhu terénu poněkud jiné.  Přitom bylo 

nutno důsledně dodržet geometrii postavení jednotlivých bloků - rozteč, směr, výšku. 

Betonáž  pomocí čerpadla Schwing ( viz obr. 12 ) ze severní strany byla jednoduchou a 

rutinní záležitost, přičemž byl  maximálně využit dosah výložníku. 

Z jižní strany nebylo možno Schwing efektivně použít, proto se použilo čerpadlo typu 

ESTROMAT 260 DS-4 ( viz obr. 11). Nutno podotknout, že při dopravní  vzdálenosti až 60 m 

a převýšení  cca až  +3 m, pracovalo  toto čerpadlo až na samé hranici  svých možností.  

 

    

 

   
obr. 7  Vrtání mikropiloty ve strmém svahu obr. 8  Armokoš 

 

   
obr. 9  Armokoš částečně obedněný obr. 10  Řada armokošů 

 



   
obr. 11 Čerpadlo na beton Estromat 260 DS4 obr. 12  Betonáž čerpadlem Schwing 
 

Závěr 

Námi popsané práce byly provedeny v době od 5.9.2005 do 14.10.2005.  

Při realizaci nejdůležitějšího prvku základů, tj. mikropilot Titan 52/26 mm, jsme se v praxi 

přesvědčili, že se velmi  dobře osvědčilo použití podvozku housenicového minibagru 

v kombinaci s  vrtací soupravou  Morath s lehkou hliníkovou lafetou.  

Housenicový podvozek minibagru umožňuje potřebnou mobilitu soupravy i v obtížných 

prostorových podmínkách. Umístění lehké vrtací lafety na rameni minibagru pak umožňuje 

vrtat i v těžce přístupných místech a ve strmých svazích. Dostatečná hmotnost minibagru 

zajišťuje potřebnou stabilitu při vrtání tyčí Titan , rameno minibagru v kombinaci s otočným 

talířem pro uchycení lafety umožňuje jakékoli postavení vrtacího stroje v dosahu ramene 

minibagru. 

 

   
obr. 13  Hotové dílo obr. 14  Hotové dílo 

 

 


