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PRAKTICKÉ UŽITÍ ZAVRTÁVANÝCH PILOT TITAN 
V PROVOZOVANÝCH OBJEKTECH 

 

 
In pracitce, such situtations often occur in which the industrial production requests building 

changeovers. These changes require the bearing capacity of the construction`s foundations to 

be increased. 

 

This is not about building-up new objects, but about objects being used, where it is not 

possible to implement the big-sized pilots because the drilling ring is too large and the 

piloting would cause an unacceptable impact into the – often continuous – object`s running. In 

this case it is possible to provide a qualified substitution by way of using micropilots. 

 
V praxi se často vyskytují situace, kdy průmyslová výroba  vyžaduje provést stavební změny 

vyžadující zvýšení únosnosti základových konstrukcí. 
 

Nejedná o výstavbu nových objektů, ale o provozované objekty, kde není možné provést 

velkorozměrové piloty, protože vrtná souprava je příliš veliká a pilotáž by způsobila 

nepřijatelný zásah do provozu, často nepřetržitého. V takovém případě je možné zajistit 

kvalifikovanou náhradu použitím mikropilot. 
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A) Zvýšení únosnosti základových patek haly  
v areálu lisovny plechů společnosti  Magna a.s., České Velenice 

 
Lisovna plechů v Českých Velenicích se vyrábí karosářské díly na osobní automobily: 
 

 
F1 

Modernizace technologie výroby  si vyžádala provést v roce 2006 stavební změny. Ty se 

mimo jiné týkaly zesílení ocelové konstrukce haly pro zavěšení jeřábové dráhy s nosností 60 

tun. Kromě toho se konstrukce zatížila dalšími prvky pro upevnění částí technologie výroby. 

 

Pro splnění těchto požadavků projektanta bylo potřebné zajistit vyšší únosnost 

železobetonových základových patek, které přenášejí zatížení ocelovou konstrukcí haly se 

vším co je s ní spojeno do základové spáry. 

 

Technologie, která mohla zajistit splnění požadavku projektanta, byla podmíněna ještě 

požadavkem provozu továrny : zajistit bezprašnost při provádění a zajistit  realizaci v souběhu 

s nepřetržitým provozem továrny. 

 

Vzhledem k těmto požadavkům  jsme navrhli pilotáž pomocí plovoucích  pilot TITAN 40/20 

a 40/16 v závislosti na zatížení. 

 

Vícestupňová železobetonová patka každého ocelového sloupu byla vybavena 2 až 6ti 

pilotami TITAN 40/20mm v délkách od 5 ti do 8 metrů: 
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Technologický postup: 

 

Nejdříve byly železobetonové patky odvrtány jádrovými vývrty na celou výšku patky, to je i 

více než 2,2 m výšky vývrtů. Tato práce byla velmi obtížná, protože v betonu se vyskytovalo 

velké množství armovací oceli a především při dovrtávání v hloubce větší než 2 metry, bylo 

obtížné překonat masiv betonu a oceli. 

 

 
F2 

 
Chlazení jádrových vrtáků bylo zajištěno vodou, přiváděnou do provizorních jímek 

z polypropylenu. Zároveň byla znečištěná voda odsávána a transportována mimo halu. 

 

Význačnou měrou k úspěchu při dovrtávání přispěla vrtná souprava MORATH a tyče TITAN 

se speciálními vrtnými roubíkovími korunkami průměru 115 mm, které byly svépomocí 

upraveny jako vícestupňové. 
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F3 

 
Samotné zavrtání vrtných tyčí do podloží patek opět prostřednictvím vrtné soupravy 

MORATH a zhotovení plovoucích pilot včetně vlepení piloty do konstrukce železobetonové 

patky použitím materiálu Geoflex (Minova Bohemia s.r.o.) bylo již rutinní záležitostí. 

 

Závitové tyče TITAN dobře posloužily i k uchycení části technologie, když je projektant 

využil jako dokonale pevné šrouby v části vyčnívající nad úroveň podlahy. 

Po dokončení montáže ocelových konstrukcí je současný stav následující: 

 

 
F4 

 
B) Uchycení železobetonové podpěry katru na dřevo k základovým 

konstrukcím pomocí kotev TITAN 
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V obci Planá nad Lužnicí v Jižních Čechách je provozována již řadu let pila na zpracování 

dřevní hmoty. 

V roce 2006 musel být jeden ze dvou provozovaných katrů odstaven, protože při provozu se 

zjistily nepřijatelné vibrace a hrozila havárie zařízení. 

Při bližším ohledání se zjistilo, že masivní železobetonový blok, který podpírá stroj katru je 

odtržen od základové betonové konstrukce. 

Nečinnost stroje po dobu opravy představovala pro majitele továrny každodenní ztrátu asi 

100 000,- Kč. 

Z toho důvodu bylo potřebné zajistit opravu v co možná nejkratším termínu. 

Výstavba nové základové konstrukce by znamenala demontáž katru, demolici betonových 

konstrukcí, následně bednění, ocelovou armaturu a betonáž nové podpěrné konstrukce. 

Kromě toho toto řešení znamenalo setrvat s provozem pily po celou dobu tvrdnutí betonu, to 

je několik týdnů bez provozu. 

 

Sanaci konstrukce jsme navrhli technologií sepnutí odtržené části betonového podstavce se 

základovou konstrukcí pomocí kotev Titan a současnou injektáží PUR pryskyřic Carbopur 

WFA. 

 

 
F5 
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F6 

 

Po sepnutí obou částí byla ještě dodatečně injektována malými injektážními pakry také plocha 

zlomu za pomoci přenosného vysokotlakého čerpadla DV 70  
 

Oprava provedená podle tohoto postupu byla skončena za necelých 50 pracovních hodin. 

Po dokončení opravy byla konstrukce ponechána v klidu po dobu 5ti dnů a potom byl spuštěn 

zkušební provoz pily a do 24 hodin následoval plný provoz. 
 

Až do současnosti je nebyl důvod provoz přerušovat, majitel továrny zvažuje možnost 

preventivně předejít poruše na druhém základovém bloku a provést fixaci stejným 

způsobem. 
 
 
C) Oprava kamenného opevnění břehu nádrže Jordán v Táboře 
 
Opevnění  bylo provedeno z lomového kamene o mocnosti 0,4 až 0,3 m, uložené do vrstvy 

písku mocné 0,2 až 0,4 m. Spárování kamenů cementovou maltou. 
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F7 

 
Pata opevnění je provedena z lomového kamene, nahrubo vyskládaného a prolitého 

betonovou směsí. Pata opevnění je v kontaktu s vodou v nádrži asi v 75% celkové výměry.  

Podloží opevnění pod vrstvou písku je relativně nesoudržná zemina, humitá.  

Sklon opevnění  40o !!!.  

Opevnění bylo provedeno v roce 1998, to je před 9 roky. 

 

Výměry: 

Délka opevnění je cca 450 m.  

Průměrná  vzdálenost od paty opevnění k chodníku je 6 m.  

Plocha opevnění celkem je 2700 m2. 

Délka paty opevnění je cca 450 m. 

Plocha, která byla v roce 2006 opravována po havárii je 108 m2, to je 4% celkové plochy 

opevnění. 

Plocha, která vykazuje vážné poruchy a vyžaduje  opravu, aby se tak zabránilo další havárii 

opevnění činí 212 x 6 = 1272 m2, to je 47 % celkové plochy opevnění. 

Délka opěrné paty, která vyžaduje sanaci činí 450 m, to je 100% délky, z toho 75% délky 
znamená sanaci prováděnou z vodní hladiny. 
 
Na opevnění jsou zjištěny vady, projevující se prolomenými plochami opevnění, sesuvem 

masy opevnění po svahu, rozvolňováním opěrné paty. 
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F8 

Destrukce opevnění je způsobena nestabilním uložením opevnění do vrstvy písku, která 

působí jako separační vrstva mezi tělesnem z rostlé horniny a kamennou dlažbou. Opevnění 

se vlastní váhou sesouvá po separační vrstvě písku. Opěrná pata opevnění je relativně subtilní 

a nepřenáší vyhovujícím způsobem zatížení, které je vyvoláno hmotou opevnění svahu.  

Pata opevnění je  vyskládána bez provázání kamenů, konstrukce není dostatečně kompaktní, 

rozvolňuje se a umožňuje tak další vývoj destrukce opevnění svahu. 

 
F9 

Návrh sanace 
 

a) dosažení soudržnosti podkladní vrstvy opevnění 
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Smyslem sanačního zásahu je dosažení soudržnosti podkladní vrstvy opevnění a jejího 

homogenizování, zvýšení, tvrdosti, pevnosti a vodoodpudivosti. Toho záměru bude 

dosaženo penetrováním celé hmoty podkladního pískového lože pod kamenným opevněním. 

Zpevnění a zároveň vyplnění dutin bude provedeno tlakovou  injektáží cementové suspenze 

s 30ti procentní přísadou mletého bentonitu.  

 

Kromě zpevňujícího a těsnostního efektu respektuje  navržená technologie předpoklad, že 

stávající opevnění nebude odtěženo, ale bude beze změny nadále uloženo. Toho bude 

dosaženo  vedením injektáže pod plochou opevnění směrem od vrcholu (z chodníku) směrem 

k patě opevnění. Sklon injektážích vrtů bude shodný se sklonem opevnění. 

 

Tak vznikne soudržná podkladní vrstva, která bude vhodnou oporou pro kamenné opevnění. 

Zároveň bude tato vrstva vlivem injektovaného bentonitu relativně vodoodpudivá. 

 

b) Kotvení masivu kamenného opevnění k horninovému  tělesu břehu 
 

Druhým sanačním opatřením je „hřebíkování“ opevněné plochy k horninovému masivu 

břehu. Tak nastane situace, kdy hmotnost kamenného opevnění bude částečně působit na 

tyto zemní kotvy a napětí působící na relativně subtilní patu opevnění se sníží. 

Předpokládáme, že touto úpravou bude na zemní kotvy přeneseno  asi 30 - 40% hmotnosti 

opevnění. Kotvy budou do podloží osazeny systémem stejným, jako se používá u plovoucích 

pilot ø 120 mm a budou vykazovat i téměř shodné vlastnosti, jako tyto piloty vykazuji na 

vytržení, to je zaručených min50 kN / bm piloty 
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F 10: vrtná souprava Morath před zahájením  injektáže 

 

 
F 11: zemní kotva „TITAN 30“ v délce 3 m, injektována cementovou záměsí 

(demonstrační vzorek provedla ABA STAKO s.r.o. v 11/2006) 
 
 
Sanací se zabezpečí nejenom stabilita opevnění, ale i tělesa břehu, které reaguje na poruchy 
opevnění  a mohlo by zapříčinit havárii kanalizačního sběrače  vedeného v ose komunikace 
tohoto břehového tělesa. 
 
Realizace opravy opevnění podle tohoto projektu bude pro vedena v roce 
2007.  
 
O výsledku sanace budeme referovat na příštím semináři 


