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MOST V KM 158,168 TRATI STARÁ PAKA – LIBEREC, KOTVENÍ 

MOSTNÍCH PODPĚR KOTVAMI TITAN 73/53 
 

Abstract 

Author in his paper decribed experiences from the realization of anchorage of bridge steady 

on the bridge of Czech Railways on the road Stará Paka – Liberec in 158,168 km in August 

2007. There were used products Titan 73/53 together with grouting cement suspense. 

 

Anotace 

Autor ve svém příspěvku seznamuje se zkušenostmi při realizaci kotvení mostních opěr mostu 

Českých drah na trati Stará Paka - Liberec v km 158,168, v srpnu 2007, kde byly použity 

kotevní a zavrtávací tyče Titan 73/53 při současné injektáži cementovou suspenzí. 

 

Úvod 

V předmětném pracovním prostoru se kříží mimoúrovňově 2 jednokolejné železniční tratě, 

s úhlem křížení cca 60°, obě bez elektrifikace. Na spodní trati probíhal běžný provoz, vrchní 

trať byla ve výluce. Rekonstrukce mostu spočívala v uložení nové monolitické betonové 

mostovky, zhotovené poblíž jako „staveništní prefabrikát“, na stávající sanovanou spodní 

stavbu. Původní spodní stavba je založena na hlinitém podkladu. Za kamennými opěrami 

z granodioritových (žulových) bloků, je nad úrovní základové spáry konsolidovaná zásypová 

výplň. Na tyto opěry byly v rámci sanace, uloženy do betonového lože, 2 příčné betonové 

prahy s předem připravenými průniky pro kotvy, obr. 1, 2. Úkolem bylo, přes tyto průniky, 

tedy v daném směru a úklonu -45°, zrealizovat 6 ks zavrtávaných kotev Titan 73/53, 

o délkách 17 m. Předpokládalo se provrtání cca 0,6 m granodioritu a zbytek průchod 

konsolidovanými navážkami a podkladními hlínami. Střední závrtné body byly na hraně 

mostního prahu čelně do volného prostoru, 4 krajní (rohové) závrtné body byly čelně i bočně 

nad volným prostorem ve výšce cca 5 m nad spodní železniční tratí, viz obr. 3, 4. 
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obr. 1 Celkový pohled na mostní opěry  obr. 2 Příčný úložný práh s kotevními otvory 

 

1. Realizace a zkušenosti 

Vzhledem ke vstupním podmínkám byla zvolena a použita vrtací souprava 

COMACCHIO MC 600, na housenicovém podvozku, o celkové hmotnosti v pohotovostním 

stavu 7900 kg, viz bod 2 - charakteristika vrtací soupravy. Vrtací stroj má také dálkové 

ovládání. Jako vrtací kladivo bylo zvoleno rotačně příklepné hydraulické vrtací kladivo 

Eurodrill HD 4008, které má potřebný výkon s ohledem na očekávané průvodní horniny a pro 

práci se soutyčím Titan 73/53, délky 17 m a hmotnosti cca 230 kg.  

Postavení vrtné lafety v potřebném směru a úklonu „z volného prostoru“, umožňuje 

kinematika stroje. u kterého je možné postavení lafety pro vrtání „pod sebe“ s úklonem 

až 45°, obr 4. 

Stabilita stroje byla řešena s ohledem na rozložení hmotností vzhledem k bodům 

hydraulických podpěr, při délce lafety 4600 mm, úklonu lafety -45° a hmotnosti vrtacího 

kladiva 410 kg. Přihlédnuto bylo k silám při práci a pojezdu vrtacího soutyčí. 

Pro dosažení stabilního postavení vrtacího stroje bylo nutno připravit nad hranou příčného 

prahu pevný podklad pro hydraulickou opěru stroje. Pevný podklad byl zhotoven z 

železničních pražců a silničních panelů 300 x 100 x 20 cm, obr. 4. 

Manipulace s umisťováním vrtacího stroje na pracovní pozici byla prováděna také pomocí 

jeřábu s nosností 800 t, který byl na stavě k dispozici, viz obr 3, 5. 

Jako nejvíce obtížnou činnost lze označit přidávání vrtných tyčí. 3 m dlouhou tyč Titan 73/53 

o hmotnosti 39 kg přidával pracovník z prostoru provizorního přemostění. Pro bezpečné 

provedení této činnosti byly použity techniky a technologie z oboru „průmyslového lezectví“. 

Pracovník v prostoru nad „volnou hloubkou“ byl jištěn prostředky osobního zabezpečení ve 

smyslu platné legislativy (postroj, lano, technologie horního dynamického jištění, stálý dozor 



a řízení prací kvalifikovaným pracovníkem z tohoto oboru). Dále byla věnována mimořádná 

pozornost opatřením pro zamezení pádu předmětů na spodní provozovanou trať. 

Ostatní související činnosti, jako současná injektáž cementovou suspenzí při zavrtávání tyčí 

Titan 73/53 aj., jsou běžně známé technologie, které byly publikovány v jiných dřívějších 

příspěvcích. 

 

 

 

 
obr. 3 Ustavení stroje na krajní pozici  obr. 4 Práce stroje na střední pozici 

 

 

  

obr. 5 Přemísťování stroje jeřábem   

 

2. Charakteristika vrtacího stroje Comacchio MC 600 

Hydraulická sloupová vrtací souprava COMACCHIO MC 600 na housenicovém podvozku je 

vysoce výkonná stavební souprava určená pro provádění speciálních vrtacích prací malého 

a středního charakteru. Díky mnohostranným možnostem nastavení polohy vrtací lafety je 

tato vrtací souprava použitelná v obtížných pracovních podmínkách a na staveništích se 

stísněnými prostorovými poměry. 



Na vrtací lafetu stroje je možné umístit rotačně příklepné hydraulické vrtací kladivo Eurodrill 

HD 4008 nebo rotační hydromotor CT 36 C, případně lze použít ponorné vrtací kladivo Atlas 

Copco 64 Gold. 

Díky těmto technickým parametrům je vrtací souprava COMACCHIO MC 600 ideálním 

strojním zařízením pro provádění speciálního vrtání v pozemním a podzemním stavitelství. 

Vrtací souprava je určena pro provádění pažených i nepažených vrtů v horninách a zeminách 

o průměrech od 45 do 220 mm. 

 

Doporučené použití: 

• vrtání vrtů pro mikropiloty a piloty 

• vrtání vrtů pro záporové pažení 

• vrtání injekčních zavrtávacích kotev a zavrtávaných mikropilot 

• vrty pro kotvení a hřebíkování hornin a zemin 

• provádění průzkumných geologických vrtů 

 
Technické parametry: 

Hmotnost soupravy 7900 kg 

Šířka 1400 – 1800 mm 

Délka 5350 mm 

Výška 2615 mm 

Šířka housenic 300 mm 

Lafeta:  

Celková délka 4600 – 5900 mm 

Posuv 2200 – 3500 mm 

Hydraulické kladivo HD 4008: 

Kroutící moment 450 daNm ( 1. stupeň ) 

 900 daNm ( 2.stupeň ) 

počet otáček 106 ot/min. ( 1. stupeň ) 

 53 ot/min. ( 2. stupeň ) 

hydraulické svěry: 

min.průměr 45 mm 

max.průměr 220/260 mm 

hydraulický agregát: 



Diesel motor John Deere Powertech D 4045T 

Výkon 68 kW 

Výkon čerpadla 150 l/min 

Tlak 200 bar 

 

3. Parametry kotevní tyče Titan 73 / 53 

průměr tyče vnější 73 mm 

průměr tyče vnitřní 53 mm 

únosnost tyče na mezi kluzu 970 kN 

únosnost tyče na mezi pevnosti 1160 kN 

průřezová plocha tyče 1631 mm2 

hmotnost tyče 12,8 kg / m 

 

 

Závěr 

Vlastní zavrtávací práce při současné injektáži cementovou suspenzí objemové hustoty 1,94 

kg/dm3 byly provedeny v celkovém čistém čase 36 hodin během 3 pracovních dnů. Za 

neobvyklou je možno označit pracovní pozici vrtacího stroje na hraně podpěry včetně 

postavení pracovníka „nad volnou hloubkou“ při přidávání vrtných tyčí. Práce byly 

prováděny za stálého technického dozoru, z 1/3 v nočních směnách při umělém osvětlení. 

K úspěšnému provedení prací přispěly zejména vynikající vlastnosti vrtacího stoje, možnost 

jeho dálkového ovládání,  kvalifikace pracovníků  a  spolupráce  objednatele,  který zajistil 

splnění všech souvisejících požadavků, zejména použití jeřábu pro manipulaci s vrtacím 

strojem v jakékoli době. 

 


