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ŽELEZNIČNÍ TRAŤ ČESKÉ VELENICE – ČESKÉ 

BUDĚJOVICE, SANACE NÁSPU V KM 189,800 – 190,050 V OBCI 
HLUBOKÁ U BOROVAN 

Abstract 
The aim was the determination of the stability of embankments and the proposed 

variant of the upper part of the reconstruction of the embankments with vertical micropilots. 
To minimize deformation was solved with a variant of deep foundations using mikropilots 
Ischebeck and geotextile Geoweb. Static assessment has been solved by the programming 
system Plaxis 2D.  

Úvod 
Tento příspěvek se zabývá rekonstrukcí řelezničního násypu  v obci Hluboká u 

Borovan v celkové délce 250 m. Předmětem matematického posouzení se stal nejvyšší řez 
(P7) s cílem optimalizovat vhodnou metodu sanace. Cílem bylo stanovení stability násypu a 
to pro navrhovanou variantu rekonstrukce horní části násypu se spolupůsobením svislých 
mikropilot (střední část násypu).  
 
Geotechnické vlastnosti zemin a hornin 

Pro řešení násypů byly zpracovány matematické modely vycházející z geometrie 
svahu (měřická služba, projekt) a vlastností zemin (laboratorní měření). Fyzikální a 
mechanické vlastnosti zemin byly převzaty z výsledků provedených laboratorních zkoušek 
firmou SG Geotechnika a.s., popř. normy (ČSN 731001). Tyto modely byly řešeny 
programovým systémem PLAXIS 8.2. Professional, který umožnil predikovat chování násypu 
a masivu v jeho okolí .  

Sledované veličiny z výsledků 
- model 2D: 

 - oblasti porušení (podmínka Mohr-Coulomb) 
 - celkové deformace v modelu a řezu 

 - stupeň stability s vykreslením nejnebezpečnější oblasti tvorby smykové 
plochy 

Programový systém PLAXIS 2D byl speciálně vyvinutý pro deformační a stabilitní analýzu 
geotechnických úloh a je založen na numerické metodě konečných prvků. Jedná se o 
komplexní výpočetní systém, jenž umožňuje  simulaci nelineárního chování zemin, dává 
možnost modelovat jak hydrostatické, tak i hydrodynamické účinky vody v zeminách a také 
vzájemnou interakci mezi konstrukcí (výztuž, kotvy, geotextilie,stěna) a zeminou. Součástí 
programu je automatický generátor sítě konečných prvků s možností globálního či lokálního 
zjemnění sítě. Kromě trojúhelníkových prvků s 6-ti uzly (s polynomem 2. stupně pro 
trojúhelníky) jsou k dispozici rovněž 15-ti uzlové trojúhelníkové prvky s kubickým 
polynomem. K řešení úlohy byl použit základní Mohr-Coulombův konstitutivní model. 
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  Na základě popisů vrtného jádra z provedeného průzkumu lze zeminy ve sledovaném 
území charakterizovat následovně: 

 
 

1.  Jíl písčitý – F4 CS   
 

Vyskytuje se v horní části násypu v ověřené mocnosti 1,6 m.  Je hnědé barvy 
nevápnitý, pískový podíl je dobře zrněný, pevné konzistence se střední plasticitou. 
Jedná se o zeminu nebezpečně namrzavou, málo propustnou až nepropustnou. Jeho 
část byla odstraněna. 

 
2. Jíl se střední plasticitou – F6 CI (tuhý) 

 
Tvoří spodní část násypu v mocnosti 2,5 m s relativně nízkým modulem Edef = 

3 Mpa. Přes obě tyto vrstvy budou instalovány mikropiloty v celkové délce 10 m (do 
CS pevné konzistence)  

  Směrné normové charakteristiky zjištěné zeminy a tabulková výpočtová únosnost Rdt   
 

 
Popis provádění mikropilot TITAN 73/53 

Po snesení koleje a odtěžení svršku v délce 250 m mohly být zahájeny přípravné práce 
pro provádění  mikropilot . Před započetím vrtných a injekčních prací na  pláni bylo 
provedeno  vytýčení  závrtných  bodů jednotlivých  mikropilot.  

Mikropiloty  typu Titan 73/53  byly navrženy s horizontální roztečí  3,0  m  v osách 
obou kolejí v šachovitém rozmístění. Délky mikropilot  činily 7,5 m. Vrtné práce byly 
prováděny hydraulickou vrtnou soupravou typu COMACCHIO MC  600 s hydraulickým 
kladivem HD 4008. Pro provádění souběžné injektáže při zavrtávání tyčí Titan  bylo použito 
vysokotlaké šnekové čerpadlo IBO – REP M 400. Vrtné a injekční práce byly prováděny po 
úsecích  délky 24 m v ose jedné z kolejí, po provedení 8 mikropilot se vrtná souprava 
přesunula zpět na  osu druhé  koleje.  

Pro injektáž mikropilot byla použita injekční směs připravovaná ze  
struskoportlandského  cementu   R 32,5. Vodní součinitel injekční směsi byl v průběhu 
realizace upravován v závislosti na geologickém složení zemin ,  na  injekčním tlaku a na 
spotřebě směsi  a činil  0,4  až  0,5 . Kontrolní zkoušky injekční směsi byly v průběhu 
realizace prováděny  vždy dvakrát za pracovní směnu dle  ČSN EN 12715. Vodní součinitel 
byl kontrolován pomocí výplachových vah a dekantace směsi  pomocí odměrného válce 
dvakrát denně. 

 

 Injekční směs V : C = 0,4  
     

voda cement 
vzniklé 

množství 
objemová 

hmotnost  

40 l 100 kg 
71,75 

dm3 
1,95 

kg/m3 

 
 
 

 Injekční směs V : C = 0,5  
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voda cement 
vzniklé 

množství 
objemová 

hmotnost  

50 l 100 kg 
81,75 

dm3 
1,84 

kg/m3  
 

Jednotlivé mikropiloty byly prováděny z tyčí délek 3,0 m a 1,5 m s použitím lopatkové 
vrtací  korunky T73  do smíšených zemin o průměru 130 mm. Po zavrtání první tyče do 
hloubky cca 0,5 m se přes výplachovou hlavu v hydraulickém kladivu  započalo s injektáží. 
Injektáž byla prováděna po celou dobu vrtání, přerušena byla pouze v době přidávání další 
vrtné tyče. Spotřeba injekční směsi byla závislá na geologickém složení zemin podloží. Max. 
dosažený injekční tlak   činil   40  bar. Po zavrtání mikropiloty pod úroveň odtěžené pláně se 
provedlo ruční odkopání okolí vrtné tyče  pro usazení hlavy mikropiloty. Hlava byla tvořena 
dvojicí matic TITAN T 73 a  podložkou 220x220x45 mm. Celá hlava mikropiloty se pak 
z důvodu protikorozní ochrany zalila cementovou injekční směsí. Tím bylo dosaženo 
maximální protikorozní ochrany celé mikropiloty.  
Pracovní  výkon : 

Množství provedených mikropilot bylo samozřejmě v průběhu realizace závislé na 
mnoha technických a organizačních podmínkách. Během desetihodinové pracovní směny, ve 
které nedocházelo k časovým ztrátám,  bylo skupinou šesti pracovníků provedeno 14 ks 
kompletních mikropilot délky 8,5 m , tj.119 bm. 

 
Technické parametry použitých strojních zařízení 
Hydraulická vrtací souprava  COMACCHIO MC 600 
hmotnost soupravy               7 900 kg 
šířka soupravy             1 400 – 1800 mm 
délka soupravy             5 350 mm 
výška soupravy             2 615 mm 
max. stoupavost         50 % 
délka lafety           4 600 – 5 900 mm 
posuv lafety           2 200 – 3 500 mm 
kroutící moment            450 – 900 daNm     ( I. stupeň, II. stupeň) 
počet otáček               106 – 53 ot/min     ( I. stupeň, II. stupeň) 
diesel motor                        John Deere Powertech D 4045T 
výkon                       68 kW 
 
Injekční  elektrické šnekové čerpadlo IBO -REP   M 400 
výkon motoru         6 kW 
max. dopravní vzdálenost        50 m 
kapacita zásobníku          75 l 
hmotnost                 255 kg 
dopravované množství               600 - 1600 l/h 
maximální tlak na výstupu              12 MPa 
 
Injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN 73/53 
únosnost na mezi kluzu              970 kN 
únosnost tyče na mezi pevnosti           1160 kN 
průřezová plocha tyče          1 631 mm2 

hmotnost tyče            12,3 kg/m 
směr rotace           pravý 
standardní dodávané délky          3 m 
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Zkušenosti z provádění  zavrtávaných mikropilot typu Titan  
Na základě získaných zkušeností je určitě možné konstatovat, že provádění 

zavrtávaných a současně s vrtáním injektovaných mikropilot typu Titan  vykazuje oproti 
provádění klasických mikropilot vyztužovaných ocelovou trubkou nebo armokošem  celou 
řadu předností .  

Při provádění mikropiloty je dosahováno značné časové úspory  tím , že není nutné 
provádět pažení vrtu , spouštění trubky nebo armokoše do vrtu , není nutné provádět 
technologickou zálivku vrtu a následnou injektáž mikropiloty .  
 
Výsledky řešení 

Z uvedené přílohy vyplývají tyto závěry: 

- současný stav neodpovídá bezpečnosti (Fmin = 1,06) 

- deformace přesahují 130 mm  a to pouze vlivem přitížení od vlakové soupravy 

(počítáno 22,5 t/náprava), vlastní konsolidační proces není zahrnut 

- realizace opatření je rozložena do dvou kroků: 

o odstranění svrchní části násypu (1,9 m) což zvýší stabilitu na Fmin=1,37 

o aplikace nové skladby svršku v uspořádání zespoda 

§ geotextilie GEOLON 

§ vyrovnávací vrstva štěrkodrti 0/32 mm, tl. 150 mm 

§ geobuněčná deska GEOWEB tl. 200 mm 

§ konstrukční vrstva štěrkodrti 0/32 mm, tl. 650 mm, Id=0,9 

§ kolejové lože tl. 350 mm 

o do podloží mikropiloty TITAN 73/53, délka 10 m ve hlavách spojených 

s Geoweb deskou 

o toto uspořádání pak odpovídá: 

§ přírůstkům deformacím 84 mm 

§ zvýšení stupně stability na Fmin=1,31 

Při aplikaci navrhovaných sanačních opatření bude takový systém stabilní. 
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mmacchio 

 

 
Smyková plocha F=1,31 

Zavrtávání  tyčí Titan T 73/53  vrtací 
soupravou Commacchio 

Pohled na hotové mikropiloty, hlavy 
mikropilot  jsou zality cementovou směsí 
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Celkové přírůstky posunů (max 84,5 mm) vlivem zhotovení sanačních opatření 

 

   

 Detail hlavy mikropiloty Položená geobuněčná deska GEOWEB 


