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Abstract 
New synthetic high resistance materials with excellent mechanical properties (high tensile 
strength, relatively low shear strength) have contributed to solution of different problems in 
underground engineering. First of all it is the stability of the front face in tunnelling, bolting 
support of  survey galleries as well as long term anchoring of underground structures and 
buildings. The article deals with the state of the art in the range of synthetic anchors in 
underground engineering. 
  
Úvod 
 
Používání nových netradičních materiálů se nevyhnulo ani oblasti kotevních technologií ve 
stavebnictví a v podzemním stavitelství. I když první svorníky na bázi syntetických pryskyřic 
se objevily již před několika desítkami let především v uhelném hornictví, teprve nové 
materiály a výrobní technologie, založené především na polymerech, umožnily v poslední 
dekádě současnou expanzi těchto prvků do stále významnější oblastí kotevních technologií, 
zejména v podzemním stavitelství a při zakládání staveb. 

 
Charakteristika nových kotevních prvků 
 
Původní dřevěné svorníky a klíny, používané již ve středověkém hornictví, byly v minulém 
století vystřídány téměř výhradně ocelovými kotevními prvky, ať již šlo o tyče, trubky nebo 
lana. Současné nahrazování těchto ocelových prvků syntetickými přináší nové vlastnosti 
kotev, které ovlivňují rozsah, ale i technologie jejich používání.  

První významnou odlišnou vlastností je vysoká resistence vůči korozním a obecně 
chemickým vlivům prostředí. Používané syntetické materiály jsou v přírodních podmínkách 
dlouhodobě stálé, takže jejich působení lze uplatnit i u staveb s dlouhou životností. 

Další výrazná změna proti vlastnostem ocelových kotev spočívá ve výrazném rozdílu mezi 
tahovou a střihovou pevností prvků, která umožňuje relativně snadnou destrukci kotev v 
případě, že je to potřeba (zpevňování čelby raženého podzemního díla, výztuž dělené kaloty 
raženého tunelu, zpevňování poloh následně dobývaného užitkového nerostu apod.). 
Syntetických kotevních prvků lze tedy používat jak pro dlouhodobé zpevnění (např. součást 
vnějšího ostění tunelových staveb ražených novou rakouskou tunelovací metodou bez 
časového omezení statického působení), tak pro dočasné zpevnění s následnou destrukcí v 
souvislosti s podmínkami a technologií ražby podzemních děl. 

Důležitou vlastností kotev ze syntetických materiálů je vysoká pružnost tyčových a 
trubkových prvků, která umožňuje jejich ohýbání v malém poloměru a umožňuje tak 
manipulaci s dlouhými prvky v omezeném prostoru, což představuje nespornou výhodu v 
podzemním stavitelství i hornictví. 



Konečně je nutno zmínit výrazně nižší hmotnost  syntetických kotev ve srovnání s 
odpovídajícími ocelovými prvky, což je výhodou především pro transport a manipulaci. 

Pokud jde o vlastní materiály kotevních prvků, nejčastěji se používá laminátů, většinou 
sestávajících ze skelných vláken a polyesterových nebo epoxydových pryskyřic. Podíl 
skleněných vláken zpravidla přesahuje 70 - 75 % váhy prvku. V některých případech vysoce 
únosných kotevních konstrukcí se používá i laminátů na bázi syntetických vláken (kevlar, 
grafit, karbon). Nahrazení skleněných vláken syntetickými také umožňuje dlouhodobé 
nasazení kotevních prvků s cementovým tmelem, který způsobuje korozi skleněných vláken.  

Pro konstrukci opěrných hlavic, které podepírají podložku na povrchu horniny, resp. 
umožňují udělit kotvě předpětí, se používá velmi pevných  sklolaminátů, případně i s 
kovovými prvky (objímky, klíny). 

 

Kotvy ze syntetických materiálů se používají většinou jako kotvené po délce vývrtu pomocí 
tmele ať již na základě cementové malty nebo syntetických pryskyřic. Důležitou roli proto 
hraje adheze tmele k povrchu injektážního prvku. U původně používaných hladkých 
sklolaminátových svorníkových tyčí byla tato adheze zejména u cementových malt 
nedostatečná. Konstruktéři se proto snažili různými způsoby dosáhnout výrazných nerovností 
povrchu tyčí (podélná a příčná žebírka, tvarovaný závit), což u podélně konstruovaných 
laminátů v některých případech vedlo ke snížení tahové pevnosti kotevních prvků. Vysoké 
adheze s tmelem se dosahuje také použitím kabelových (pramencových) a kombinovaných 
kotev, sestávajících z několika tahových prvků, spojených příčnými spojkami. 

 Druhou závažnou oblastí je konstrukce dostatečně únosné opěrné hlavy vyčnívajícího konce 
svorníku. Únosnost této hlavice by měla umožnit využití vysoké tahové únosnosti vlastních 
kotevních prvků, případně umožnit určité předpětí kotev. Vzhledem k mechanickým 
vlastnostem laminátů, které mj. omezují účinnost řezaného závitu, se nejvíce osvědčily 
klínové kuželové hlavice s objímkou, roznášející zatížení na určitou délku kotvy (10 - 15 cm). 
Současné konstrukce hlavic dosahují většinou únosnosti 50 - 180 kN, což představuje 
zpravidla 30 - 50 % únosnosti kotevních prvků. Vzhledem k převažujícímu použití 
syntetických kotev jako kotvených po celé délce vývrtu je ovšem požadavek na plnou 
únosnost hlavice neopodstatněný.  Tato skutečnost spíše  způsobuje určité komplikace při 
provádění kontrolních tahových zkoušek svorníků, především tzv. průkazných zkoušek 
výsledné pevnosti ukotvení, kdy dochází zpravidla k porušení kotvy v místě upnutí 
zkušebního zařízení ještě před vyčerpáním tahové kapacity tyče. 

  

Používané kotevní prvky ze syntetických materiálů 
 
Na základě vlastností a  způsobu použití lze kotevní prvky rozdělit do několika skupin. 
Nejjednodušší jsou lepené svorníky, ukotvené ve vývrtu pomocí patron (ampulí) se 
syntetickým tmelem nebo pomocí cementové malty čerpané do vývrtu. 
Typická konstrukční řešení těchto kotevních prvků jsou znázorněna na obr. 1. Jedná se 
vesměs o sklolamináty s obsahem skleněných vláken cca 75 % váhy prvku. Mez pevnosti v 
tahu dosahuje u tyčí průměru  22 mm 270 kN (při použití termosetové polyesterové 
pryskyřice až 420 kN), u tyčí průměru 25 mm cca 380 kN. Váha 1 m tyče průměru 25 mm 
činí 900 g.  

Pro srovnání při náhradě skleněných vláken karbonovými prvky dosahuje mezní tahová 
únosnost tyče průměru 16 mm již 450 kN při váze cca 300g/m délky tyče.. 



Tahová únosnost hlavic na mezi porušení materiálu dosahuje u řezaných závitů podle 
průměru 50 - 120 kN, u klínových konstrukcí a ocelových objímek až 180 kN. 

Typické využití těchto kotevních prvků je znázorněno na obr. 2 ( výztuž průzkumné štoly v 
profilu budoucího tunelu) a 3 (konsolidace čelby raženého podzemního díla). Je známo i 
úspěšné použití těchto tyčí jako stabilizačních prvků strmých svahů a násypů 
elektrifikovaných tratí, kde bludné proudy způsobují rychlou korozi kovových prvků. 

Druhou skupinu představují injektážní svorníky, což jsou v podstatě silnostěnné trubky s 
profilovaným povrchem. Vnitřní otvor slouží k transportu injektážního media na dno vývrtu, 
odkud je zaplňován prostor vrtu resp. prováděna injektáž okolního prostředí. Tvary a typy 
svorníků jsou zpravidla odvozeny od lepených svorníků (obr. 1). Průměr vnitřního otvoru se 
pohybuje od  9 do 17 mm při vnějším průměru 24 - 27 mm. Únosnost těchto prvků na mezi 
pevnosti v tahu činí u tyčí průměru 25/12 mm (vnější/vnitřní průměr) 250 kN, u tyčí 27/17 
pak 350 kN..  

V některých případech nabízejí výrobci použití injektážních svorníků jako samozávrtných 
kotevních prvků  v podmínkách porušených a nestabilních hornin (obr. 4). Vzhledem k 
mechanickým vlastnostem laminátových prvků je však přenos krouticího momentu a tím i 
délka vývrtů ve srovnání s ocelí omezená.   

Praktické použití těchto prvků je podobné jako v případě lepených kotev, tedy zpevňování 
hornin v okolí ražených podzemních děl. Injektážní prvky se používají především v 
podmínkách slabých, porušených a zvětralých hornin. 

Laminátové prvky našly použití i v oblasti kabelových (pramencových) a kombinovaných 
kotev, sestávajících z několika prvků (obr. 5).  

Kombinované kotvy ze syntetických materiálů spojují vysokou tahovou únosnost kotevních       
prvků s  vysokotlakou injektáží horninového masivu. Jedná se vlastně o svazek  tahových 
prvků s injektážní trubkou, umožňující  injektáž po  délce vývrtu. Používané prvky umožňují 
kombinaci různého počtu a tvaru prvků stejně jako provádění injektáže buď ze dna nebo od 
ústí vývrtu, případně po celé délce vývrtu pomocí ventilů, rozmístěných  po délce injektážní 
trubky. 

Únosnost těchto kotev lze podle potřeby měnit ve velkém rozsahu. Tahová únosnost jednoho 
laminátového prvku průměru 6 mm  činí 35 kN a zpravidla se používá 6 - 12 prvků pro jednu 
kotvu. Tahová únosnost kombinované kotvy sestávající ze tří tahových prvků tvaru destiček 
při průřezu těchto prvků 40x10 mm dosahuje až 1100 kN. Při použití laminátů s organickými 
vlákny (carbon, grafit, aramidic) lze konstruovat kotvy s ještě podstatně vyšší únosností.  

Laminátové pramencové kotvy mohou nahradit klasické kabelové kotvy ve všech 
používaných případech kotvení svahů, zářezů i stavebních konstrukcí.  

 
Závěr 
 
Celkově lze stručně shrnout výhody používaných syntetických kotevních prvků ve srovnání s 
ocelovými kotvami : 

- tahová únosnost standardních sklolaminátových prvků převyšuje tahovou únosnost běžné 
oceli cca 1,4 krát 

- hmotnost kotev ze  syntetických materiálů činí necelou čtvrtinu hmotnosti odpovídajících 
ocelových prvků 



- poloměr zakřivení při pružném ohybu kotevních prvků je u syntetických kotev  přibližně 
desetkrát menší (např. poloměr  pružného zakřivení  sklolaminátové tyče průměru 25 mm 
činí cca 3 m) 

- na rozdíl od oceli lze syntetické prvky lehce rozrušovat rozpojovacími orgány razicích a 
dobývacích strojů 

- syntetické prvky nepodléhají korozi a jsou odolné proti chemickým vlivům 

Nevýhody těchto prvků jsou následující : 

- nižší pevnost koncových hlavic svorníků ve srovnání s únosností kotevních prvků 

- obtížné provádění průkazných zkoušek pevnosti ukotvení 
- poměrně obtížný a komplikovaný způsob předpínání svorníků 
- vyšší ceny syntetických kotevních prvků (podle provedení zpravidla o 10 - 30 % vyšší ve 

srovnání s ocelí). Cena syntetických prvků však zpravidla nepřevyšuje cenu ocelových 
prvků s dokonalou antikorozní ochranou.  

I z tohoto přehledu je zřejmé, že výhody kotevních prvků ze syntetických materiálů vysoce 
převažují a jejich používání lze doporučit především tam, kde se tyto výhody uplatní 
vzhledem k použité technologii a účelu a životnosti stavby. 
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