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TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY HŘEBÍKOVÁNÍM 

S VYUŽITÍM SKLOLAMINÁTOVÝCH TYČÍ ROCKBOLT 
 

Abstract: 

Contribution is focused on one of the first use of synthetic materials for anchoring application 

in Czech Republic – especially glass-fibers rods used for permanent soil nailing. The 

company Vrtný a geologický průzkum s.r.o. availed of advantages of synthetic materials – 

like non corroded material, high capacity in tension, low weight etc. – for rock stabilization in 

time of excavation of construction pit for new baths building in Karlovy Vary bath resort.      

 

Úvod 

Společnost Vrtný a geologický průzkum s.r.o. je specializovaná firma zaměřená na činnosti 

speciálního zakládání a vrtných prací. V oblasti zakládání nabízí provádění maloprůměrových 

i velkoprůměrových pilot, mikropilot, mikrozápor a technologie kotvení a hřebíkování. 

Nabízené vrtné práce pak zahrnují především vrty pro ložiskový a technologický průzkum, 

inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum, vrtané studny nebo mimo jiné i průzkumné 

práce metodami geofyziky. 

Společnost má v dané oblasti více než 130-letou tradici, datující se od roku 1872. V současné 

době je zastřešena holdingovou společností GKR Holding a.s. se sídlem v Praze. 
 

Příspěvek se zabývá použitím syntetické výztuže zemních hřebíků, využitých pro trvalé 

zajištění stability svislé stěny výkopu základové jámy pro stavbu lázeňského sanatoria Dům 

S. Josefa v Karlových Varech. Svislý výkop byl realizován v horninách třídy R4 a R5, výška 

výkopu od 11 do 18 m. Přes poměrně dobrou stabilitu zastižené skalní horniny nebylo možno 

zcela vyloučit vyjíždění nebo vypadávání bloků horniny. Pro stavební práce realizované 
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následně ve stavební jámě a pro finální stavební konstrukci bylo nezbytné zajistit rovinný tvar 

svislé stěny výkopu, s omezenou hodnotou přípustné deformace. 

Zajištění stability výkopu bylo navrženo pomocí mikrozáporového pažení, dřevěných pažin 

krytých vrstvou stříkaného betonu. Konstrukce mikrozáporového pažení je pak kotvena do 

horniny pomocí trvalých tyčových kotev a trvalých hřebíků. Hřebíky, jejich parametry a 

vzájemné rozteče, jsou navrženy s ohledem na zajištění dlouhodobé stability horniny a snížení 

tlaku na mikrozáporové pažení, který by se dále přenášel na stavební konstrukci 

bezprostředně s pažením lícující. 

 

Stavební jáma lázeňského sanatoria 

Staveniště se nachází ve vnitřním lázeňském území města, jeho památkové zóně a současně 

v ochranném pásmu I. B stupně přírodních léčivých vod. Stavební jáma se nachází ve svahu, 

jehož podloží je tvořeno skalním granitovým masivem, krytým vrstvami svahových uloženin, 

s převládajícím charakterem písečných hlín a různých hlinito-kamenitých navážek. 

Maximální výška výkopu byla zmíněná v úvodu, délka zajišťované stěny stavební jámy činí 

cca 60 m. 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 1 – Celkový pohled do hloubené jámy 

 

Konstrukce mikrozápor 

Mikrozápory jsou tvořeny I profily 160 mm (délka 4 – 12 m) a byly vkládány do 

předvrtaných vývrtů Ø 220 mm. Rozteč mikrozápor byla volena cca 0,8 – 1,0 m. Vrtání bylo 

prováděno soupravou SOILMEC R 415.   

Mikrozápory s dřevěnými pažnicemi byly využívány pro stabilizaci pažení v úrovni 3. n.p. 

budoucí stavební konstrukce. Další postupné úrovně byly zajišťována již výhradně pomocí 

hřebíků, výztužných sítí a stříkaného betonu. 

Stabilita mikrozápor samotných pak bylo zajištěn pomocí kotvení trvalými kotevními prvky. 
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Obr. 3 – Charakteristický řez první úrovní odtěžení (mikrozápory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4 – Charakteristický celkový řez všemi úrovněmi 

 

Trvalé hřebíky RockBolt 

S ohledem na požadavek trvalé funkce hřebíků, bylo pečlivě zvažováno jejich konkrétní 

provedení a instalace. Při jejich návrhu byly projektantem zohledněny všechny požadavky 

mikrozápory 
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předepsané normou EN 14 490 (Provádění speciálních geotechnických prací – Zemní 

hřebíky)  a EN 1537 (Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové 

kotvy). Především bylo nutno přihlédnout k dostatečné tahové a střihové únosnosti výztuže 

instalovaných hřebíků, jejich spolupůsobení s injektážní maltou vyplňující vývrt a 

protikorozivní opatření zajišťující trvalou funkci táhla instalovaného hřebíku.  

Obecnou praxí pro trvalé hřebíky bývá volba ocelové výztuže hřebíku (táhlo + příslušenství), 

které je dále chráněno pomocí ochranných návleků, krytů zhlaví hřebíku a dalších 

doplňujících opatření (obdobně jako u kotev). Nově norma EN 14490 připouští možnost 

použití speciálních typů ocelové výztuže nebo ocelové výztuže s povrchovou úpravou 

(zinkování, epoxidový nástřik). Rovněž je přípustné použití jiného materiálu výztuže, který 

nepodléhá běžným korozivním vlivům a je pro daný účel schválen. 

Ve spolupráci se společností Minova Bohemia s.r.o. bylo projektantovi předloženo variantní 

řešení výztuže hřebíku a sice celozávitové sklolaminátové výztužné tyče RockBolt. Tyto tyče 

jsou běžně využívány pro radiální kotvení podzemních děl a dočasnou stabilizaci horninového 

masivu v podzemním stavitelství, nicméně díky svým mechanickým vlastnostem a samotnou 

podstatou sklolaminátu je lze využít i pro dočasné či trvalé kotevní práce v geotechnice. 

Tyče RockBolt byly na stavbě používány v délkách od 4 do 16 m a ve dvou provedeních – 

K60-25 a K60-32: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Při porovnání s konvenčními řešeními protikorozní ochrany ocelové výztuže představovalo 

použití sklolaminátové výztuže významnou finanční úsporu, mnohem jednoduší dopravu a 

díky extrémně nízké hmotnosti i snadnou instalaci do předvrtaných kotevních otvorů. 

  Parametr tyčí  K60-25 K60-32 
  Vnější průměr tyče (přes závit)    mm 25 32 
  Vnější průměr tyče (bez závitu) mm 22 28 
  Celková průřezová plocha tyče  mm2 430 700 
  Únosnost mezi pevnosti (tah) kN > 350 > 560 
  Napětí v tahu na mezi pevnosti * N/mm2 > 1000 > 960 
  Střihová pevnost (střih 90O) kN 160 ** 250 
  Střihová pevnost (střih 50O) kN 230 ** 340 
  Poměrné protažení na mezi pevnosti % 2,5 2,5 
  E-modul (tah) N/mm2 40 000 40 000 
  Hmotnost g/m 900 1 500 



 198 

Injektáž hřebíků byla realizována jako výplňová (začerpání zálivky přes plnící hadici) 

s následnou vzestupnou tlakovou injektáží cementovou směsí, prováděnou přes vložené 

manžetové trubky.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5 a 6 – Postupné odtěžování horniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 a 8  – Ponechaná drenáž a realizace stříkaného betonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 9 a 10  – Instalované sklolaminátové hřebíky RockBolt 
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Obr. 11  – Postup prací – odtěžování, hřebíkování a stříkaný beton 

 

Závěr 

V současné době je hloubení stavební jámy pro výstavbu lázeňského sanatoria dokončováno. 

Vzhledem k poměrně příznivé geologii bylo možno pro stabilizaci stěny výkopu použít 

mikrozáporové pažení, jehož spolupůsobení s horninou je zajištěno hřebíkováním. 

Společnost Vrtný a geologický průzkum s.r.o., jako jedna z prvních v České republice, začíná 

využívat syntetické materiály i pro oblast kotvení. V současné době jsou aplikovány 

především sklolaminátové tyče a profily, nabízející vysokou tahovou zatížitelnost, 

jednoduchost instalace, nekomplikovanou přepravu a manipulaci v pracovním prostoru. 

Současně je sklolaminát materiálem, využitelným i pro trvalé vystrojování hřebíků a kotev, 

bez dodatečné investice do způsobu antikorozního chránění. Prvky jsou kompletně vyráběny 

z nekorodujících materiálů – táhlo prvku je tvořeno skelnými vlákny lepenými navzájem 

syntetickou pryskyřicí, kotevní deska je vyráběna z PVC, kotevní matice je k dispozici 

v provedení z drceného sklolaminátu (v podstatě plast s rozptýlenou skelnou výztuží), nebo 

pro vyšší zatížení z nerezové oceli. 

Spolupůsobení mezi injekční směsí a výztuží je u tyčí RockBolt zvýšené díky průběžnému 

závitu, lisovanému po celé délce tyče (obdobně jako u kotevních ocelových profilů 

s válcovaným závitem). 

Společnost Vrtný a geologický průzkum s.r.o. v současné době, na základě dobrých 

zkušeností z výše uvedené akce, využívá nebo bude využívat syntetickou výztuž i na dalších 

běžících nebo připravovaných akcích obdobného charakteru. 


