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NOVÉ SMĚRY A MATERIÁLY V OBLASTI KOTEVNÍ TECHNIKY 
A JEJICH APLIKACE 

 
Abstract 
 
New trends and materials within the bolting techniques and applications  
The presentation shows an extended product range of the bolting company CarboTech -
Bohemia s.r.o. It especially means a new bolting rods system TITAN for bolting and needling 
in soft grounds and for micropiloting. Another introduced  products are new GRP bolts 
as well as bolting units from another synthetic materials. 
 
Úvod 

Neustále vzrůstající požadavky na technickou dokonalost stavebních materiálů 
používaných při výstavbě pozemních a podzemních děl nutí výrobce k inovacím a k hledání 
nových směrů při vývoji těchto materiálů. Vedle tradiční oceli, používané v oblasti kotevní 
techniky desítky let, stávají se i sklolaminátové prvky značně rozšířenými. Ke slovu se, jako 
novinka, dostává karbon a v poslední době i aramid.  

Inovací klasických konstrukcí ocelových kotevních prvků, snahou o co nejefektivnější 
využití novodobých materiálů ve finálním produktu a novými způsoby jejich aplikace se 
otevírá opět o něco širší pole pro uplatnění. 
 
Ocelové kotevní prvky 

Firma CarboTech - Bohemia s.r.o. zastupuje svou nabídkou produkci předních světových 
výrobců. V zásadě se dělí na ocelové kotevní tyče plné a na kotevní tyče s průběžným 
otvorem, umožňující injektáž. 

První skupinu zastupují kotevní tyč typu GEWI. Jedná se o plnou kotevní tyč, opatřenou 
speciálním průběžným závitem. Tyč je možno díky tomu libovolně zkracovat nebo nastavovat 
za pomocí spojníků. Kotevní tyč GEWI je určena pro kotvení ve skalních a poloskalních 
horninách, pro spínaní horninového masivu nebo například pro dodatečné vyztužování 
stavebních konstrukcí. Vzhledem k široké paletě průměrů a příznivé ceně je GEWI jednou 
z nejpoužívanějších kotevních tyčí. 

GEWI je v prostředí instalována pomocí polyuretanových, polyesterových lepicích 
ampulí nebo kotevními maltami.  

Druhou skupinu tvoří kotevní systémy tyčí typu R a typu TITAN. V obou případech se 
jedná o nastavitelnou závitovou kotevní tyč s injektážním otvorem. Systémy jsou si 
principiálně dosti podobné – při instalaci těchto prvků jsou spojeny základní postupné operace 
do jediného kroku. To znamená vrtání otvoru pro kotvu, instalace kotvy a její upnutí injektáží 
a samotná kotevní funkce  je realizováno prostřednictvím injektážní zavrtávací kotevní tyče.  

Rozdílnou filosofií výrobců těchto systémů je předurčeno jejich použití.  Kotevní tyče 
typu R mají uplatnění zejména při kotvení v horninách – výstavba tunelů, stabilizace skalních 
stěn, kotvení v hornictví a podobně, zatímco kotevní tyče typu TITAN jsou využívány hlavně 
pro práce v zeminách – hřebíkování svahů, vrtané mikropiloty a zeminové kotvy. Toto 
rozdělení předurčuje i dodávané příslušenství k systémům, speciální vrtací korunky, 
centrovací kusy a podobně. 
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Sklolaminátové kotevní prvky 
Jsou tvořeny průběžnými skelnými vlákny, navzájem propojenými syntetickou 

pryskyřicí. Způsob výroby umožňuje velkou variabilitu tvaru průřezu kotevních prvků. 
Převládají kruhové nebo ploché profily. Upínaní sklolaminátů se provádí lepením. Pro tento 
účel lze použít polyuretanové a polyesterové lepicí ampule nebo cementové či chemické 
injektážní směsi. Vzhledem k  tomu, že  lepení se prakticky vždy provádí po celé délce 
kotevního prvku, jsou v poslední době stále více využívány injektážní profily. Ty umožňují 
vyplnit tlakovou injektáží vzestupně celý vývrt a navíc dochází k proinjektování okolí vývrtu. 
To v konečném důsledku přináší kvalitnější přenos tahových sil – zvýšení únosnosti prvku. 

Je nutno říci, že i sklolaminátové prvky mají svá omezení. Jsou značně odolné vůči 
klimatickým vlivům, samozřejmě nekorodují. Nicméně například ve spojení s cementovým 
tmelem se životnost všech sklolaminátů výrazně zkracuje. To je způsobeno chemickou reakcí 
mezi částicemi cementu a syntetickou pryskyřicí, která je využívána pro spojování 
sklolaminátových vláken.  

Při návrhu kotvení za pomocí sklolaminátů je tedy nutno zvažovat časovost jejich funkce 
a podle ní přizpůsobit i vhodnou kombinaci prvku a  kotevní směsi. 
 
Karbon a aramid 

Kotevní prvky z těchto materiálů jsou vyráběny obdobnou technologií jako sklolamináty. 
Přejímají všechna jejich pozitiva – pružnost, vysokou tahovou pevnost, odolnost proti 
povětrnostním vlivům. Navíc nabízejí možnost předpínaní těchto prvků a to ať už se jedná 
o materiály pro kotevní techniku, tak i pro dodatečné výztužné prvky pro pozemní stavitelství. 
Jejich obrovskou předností je i inertní chování vůči cementu, to znamená že kombinace 
karbonu i aramidu je vhodná i pro trvalé výztužné konstrukce. Přestože je cena těchto 
materiálů o něco vyšší, při konečném součtu nákladů vynaložených na antikorozní ochranu 
ocelových prvků a jejich dopravy na místo aplikace je více než konkurence schopná. 
 
 

Pro konkrétnější údaje si Vás dovoluji odkázat na prezentaci firem DSI, ISCHEBECK 
a SIREG, ve kterých jsou uvedeny přehledy nabízených výrobků a jsou zdůrazněny trendy 
v současném světě kotevní techniky. 
 
Závěr 

Kotevní prvky se stávají nedílnou součástí technologií ražeb podzemních děl 
a geotechnických konstrukcí. Nejedná se tedy už jen o dočasné doplňkové stabilizační 
opatření, které je v průběhu výstavby zcela nahrazeno definitivní konstrukcí. Z tohoto důvodu 
jsou novodobé kotevní prvky technicky výrazně dokonalejší, jejich aplikace co možná 
nejjednodušší a dosahované parametry, hlavně tedy tahové pevnosti, vyšší. 

Je znát zřetelný nárůst počtu aplikací syntetických materiálů v konstrukcích, kde svými 
parametry předčí užití klasických ocelových prvků. 

I v příštích letech je však nutno pro dobrý návrh a volbu kotevního materiálu znát velmi 
dobře vlastnosti a chování jednotlivých spolupůsobících elementů – horninového 
či zeminového masivu, kotevní směsi a samotného kotevního prvku. 
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