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SANACE SESUVU ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍ TRATI BYLNICE – 

HORNÍ LIDEČ 7,876 – 7,900 km 
 

 

Anotace: 

Autoři ve svém příspěvku popisují zkušenosti z provedení sanačních opatření pro zajištění 

stability drážního tělesa. Sanace sesuvu byla v daném úseku řešena provedením kotvené 

mikropilotové stěny a monolitického železobetonového prahu. Mikropilotová stěna byla 

tvořena mikropilotami typu Titan 40/16, boční kotvení stěny bylo provedeno injekčními 

zavrtávacími tyčemi typu R25.  

 
 
Úvod 

Sanaci sesuvu zářezu železniční trati Bylnice – Horní Lideč v km 7,876 – 7,900  prováděla 

naše společnost v rámci projektu „ Sanace sváženin v km 7,800 – 7,500 trati Bylnice – Horní 

Lideč“. Zpracovatelem tohoto projektu byla společnost Unigeo a.s. divize Saneko. 

V tomto příspěvku popsaný  úsek trati je 24 m dlouhý a nachází se poblíže obce  Broumov na 

Vsetínsku. Ve střední části tohoto úseku došlo v důsledku sesuvu zářezu k narušení stability 

železničního svršku, sklon svahu na údolní straně železniční trati dosahoval až  450 . Díky 

tomuto sklonu svahu  bylo  použití strojních zařízení velmi komplikované. Pro stabilizaci 

tohoto úseku bylo dle zpracovaného projektu nutné zhotovit mikropilotovou kotvenou stěnu a 

na zhlaví těchto mikropilot zhotovit podélný monolitický železobetonový práh. Celé dílo bylo 

nutné realizovat ve velmi složitém a nepřístupném terénu, a proto bylo nutné řešit celou řadu 

neobvyklých technických a organizačních problémů. 

 

 

 

 

 

mailto:minova@minova.cz


1.Problematika stavby 

 

Ve svém příspěvku se nechceme zabývat pouhým popisováním realizace díla a jeho 

jednotlivých částí. Naším cílem je  popsat technické a organizační problémy, které provádění 

díla provázely a komplikovaly a seznámit se způsobem řešení těchto problémů. 

 

V průběhu provádění díla jsme byli nuceni na pracovišti řešit tyto problémy: 

 

a) Podstatné časové omezení pro vstup na železniční trať a práci na  trati 

b) Velmi obtížně přístupný terén mimo železniční trať, komplikovaná doprava materiálů 

c) Komplikované vytvoření prostoru pro zařízení staveniště  a pracovního  prostoru  pro 

vrtnou a injekční techniku 

 

 

2. Technické a organizační řešení 

 

a) Časové omezení  provádění prací 

Dlouhodobější vstup našich pracovníků na trať byl možný pouze v nočních hodinách v 

době od 22:00 do 04:00 hod. Mimo tuto dobu byla povolena pouze částečná 5-ti denní 

výluka provozu na trati, na dobu od 6:00 do 18:00 hod. 

Každý vstup pracovníků na trať, manipulace a práce se stroji nebo doprava materiálů 

ručním kolejovým vozíkem, musela být předem telefonicky dohodnuta a povolena 

výpravčím ČD  žel. stanice Bylnice. Bez domluvy s výpravčím a bez jeho svolení  

nemohly být jakékoliv práce z prostoru trati prováděny. 

 

b) Doprava materiálu  

Doprava materiálů na pracoviště byla ve velmi obtížně přístupném terénu poměrně 

náročná a složitá  a byla zajišťována těmito způsoby:  

••••    1. způsob – krkolomnou polní a lesní cestou v délce  cca 700 m. Vzhledem 

k tomu, že tato lesní cesta se zde téměř nepoužívá, bylo nutné cestu pro průjezd 

nejdříve upravit pomocí minibagru a z průjezdného profilu odstranit překážející 

náletovou zeleň . Po provedení těchto opatření bylo možné v období sucha a 

v době, kdy na cestě neležel sníh s maximální opatrností dopravovat materiál na 

přívěsném vozíku za traktorem nebo za  pásovým vozidlem. Tímto 



komplikovaným způsobem byla na pracoviště dopravena většina  potřebných 

materiálů (cement, voda, ocelové profily apod.)  

••••    2. způsob - od nejbližšího příjezdu dodávkových a nákladních vozidel k trati , cca 

400 m kolejištěm ručně nebo na jednoduchém kolejovém  vozíku, který bylo nutno 

tlačit lidskou silou. Materiál byl na vozík překládán ručně. Tímto poměrně 

primitivním způsobem byly dopravovány méně objemné materiály a materiály 

nižší hmotnosti. V době, kdy již díky sněhu nebyla lesní cesta  sjízdná, musely být 

tímto ručním vozíkem dopravovány i jednotlivé segmenty bednění. 

••••    3. způsob - pracovním vlakem Českých drah, pochopitelně za nemalou  úhradu. 

Doprava vlakem však mohla být prováděna jen omezeně v době výluky provozu 

na  trati. Tímto způsobem byla řešena doprava  betonové směsi na pracoviště, čímž 

se při betonáži ušetřilo mnoho zdlouhavé a  fyzicky namáhavé práce.  

Autodomíchávač objemu 4,5 m3 z blízké betonárny  byl ve stanici Valašské 

Klobouky naložen na plošinový vůz a  lokomotivou  byla tato  souprava dopravena 

na cca 4 km vzdálené místo stavby. Zde byla betonová směs jednoduše ukládána 

z autodomíchávače na plošinovém voze přímo do bednění. Betonová směs 

v množství 14,5 m3 byla tak do bednění  uložena za 150 minut  (obr. 10, 11, 12).  

 

c) Vytvoření pracovního prostoru 

Při výchozí konfiguraci terénu by bylo možné umístit vrtací soupravu pouze na tělese trati 

přímo v kolejišti. Takto by bylo možné provádět vrtné práce pouze v době výluky provozu 

trati, a proto byla  tato možnost hned při zahájení prací zavržena jako nereálná   z hlediska 

časového i ekonomického.(obr.1,2) Bylo proto rozhodnuto, že pro vrtací soupravu 

umístěnou  na housenicovém minibagru Kobelco, bude vytvořena v úrovni základové 

spáry betonového monobloku pracovní rovina, ze které bude možné provádět beranění 

trubek provizorního zajištění tělesa trati a zavrtávání mikropilot. Proto bvl minibagr 

Kobelco velmi opatrným způsobem přemístěn na údolní stranu trati a ze vzdálenosti cca 

20 m bylo tímto minibagrem přemístěno cca 60 m3 zeminy do místa velmi strmého svahu 

v problémové střední části úseku. Podélně v celém úseku v délce cca 30 m byla vytvořena 

pojezdová rovina šíře 2,0 m (obr. 3). Tímto opatřením byl získán pracovní prostor pro 

realizaci mikropilot a kotev mimo průjezdný profil železniční tratě. Podařilo se tak, že 

veškeré práce (vyjma ukládání betonové směsi do bednění), byly provedeny bez nutnosti 

omezení provozu na trati. 

.  



3.Provedení mikropilot a kotev dočasného zajištění 

 

Mikropiloty typu Titan 40/16 mm  délky 7,0 m byly prováděny rotačně příklepným 

hydraulickým vrtacím kladivem Morath typu  HBL-21, které bylo  umístěno na hydraulické 

lafetě AK 25, délka lafety činí 3250 mm. Pro vrtání mikropilot byly použity vrtací korunky  

T 40 průměru 110 mm a 115 mm. Vrtací souprava Morath  byla instalována na minibagru 

Kobelco typ SK 45 SR-2, hmotnost minibagru včetně vrtací soupravy činí cca 5 t. Tato vrtací 

souprava byla použita i pro zavádění trubek dočasného zajištění (obr.4,5) a pro kotvení 

dočasného zajištění kotevními  tyčemi R 25. Injektáž mikropilot Titan T 40/16 a kotevních 

tyčí R 25 cementovou injekční směsí z cementu SPC 32,5 R byla prováděna současně 

s vrtáním  vysokotlakým šnekovým čerpadlem typu IBO-REP.( obr. 6) 

 

3.1. Technické parametry  

 

Injekční zavrtávací kotevní tyče  Titan 40/16 mm : 

Tato kotevní tyč je nastavovatelná, je opatřena po celé délce letočivým 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 v porušených skalních a 

poloskalních hornin.  

 
Technická data: 
 
Průměr tyče (vnější)       40 mm 
Průměr tyče (vnitřní)       16 mm 
Únosnost tyče na mezi kluzu    525 kN 
Únosnost tyče na mezi pevnosti   660 kN 
Hmotnost tyče                  6,9 kg/m 
Směr rotace tyče při vrtání      levý 
 
 

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  
 

 

Závěr 

 

V příspěvku popsané práce byly provedeny v době od 7.11.2005 do 30.11.2005. Při realizaci 

prací se opět velmi dobře osvědčilo použití housenicového minibagru v kombinaci 

s hydraulickou vrtací  soupravou Morath. Housenicový podvozek minibagru umožňuje 

potřebnou mobilitu i v obtížných terénních podmínkách, dostatečná hmotnost minibagru 

zajišťuje potřebnou stabilitu, rameno  minibagru v kombinaci s otočným talířem umožňuje 

jakékoli postavení vrtací soupravy v dosahu ramene minibagru. Rovněž byla využita funkce 

minibagru jako nakládacího a dopravního zařízení (lžíce a radlice) a jako tažného zařízení 

(přívěsný vozík). Netradiční doprava autodomíchávače s betonovou směsí na železničním 

plošinovém voze umožnila efektivní uložení betonu v jinak nepřístupném terénu, při dodržení 

kvalitativních i termínových požadavků stavby. 

           
obr. 1  Strmý svah před zahájením prací obr. 2  Vyznačení osy provizorního zajištění 

              



           
obr. 3 Terénní úpravy – vytvoření pojezdové 
a pracovní roviny minibagrem Kobelco 

obr. 4  Kostra budoucího provizorního     
            zajištění 

 

           
obr. 5  Provizorní zajištění  obr. 6  Osazování mikropilot  Titan 40/ 16 se 

současnou cementovou injektáží 
 

           
obr. 7  Podélné převázky a boční kotvení 
instalované 

obr. 8  Armokoše instalované 

 



           
obr. 9  Připravené bednění obr. 10  Pracovní vlak s domíchávačem 

 

 

           
obr. 11  Pracovní vlak s domíchávačem na 
místě 

obr. 12 Ukládání betonu 

 

           
obr. 13  Zateplení 1. vrstva obr. 14 Zateplení 1. a 2. vrstva 

 


