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ZALOŽENÍ KONSTRUKCÍ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ 
METODOU CHEMICKY KOTVENÝCH LAMINÁTOVÝCH TYČÍ 

ROCKBOLT 

Anotace: 
Realization of foundation in a very short time, without difficult earthworks, with a high 
stability and long lifetime, has been enabled by application of chemical anchored micropiles 
for subtle constructions supporting photovoltaical panels of a solar power plant. 
 

Použití chemicky kotvených mikropilot pro subtilní konstrukce nesoucí fotovoltaické panely 
solární elektrárny umožnuje provedení založení v krátkém čase s vysokou stabilitou a 
životností a bez náročných zemních prací. 

 

Popis stavby 
Jedná se o speciální zakládání lehkých staveb 
pomocí mikropilot a následné upevnění 
ROCKBOLT tyčí pomocí polyuretanové 

Uranový důl Rožná 
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hmoty. Na tyto tyče je již montována systémová subtilní konstrukce solárních panelů 
budované sluneční elektrárny. Tato zakázka se realizovala u malé vesničky na Vysočině 
jménem Rožná a to přímo na hrázi odkališti uranového dolu. Autorem technického řešení a 
dodavatelem solární elektrárny je firma HELIOS Tech. 

Realizace stavebních prací 
Vytýčení 
Před vlastní realizací byly nejprve vytyčeny body pro vrtání. Vzhledem k nutnosti dodržet 
prostorovou přesnost budovaného založení, byly tyto práce provedeny geodetem. Poté již 
mohly následovat vlastní vrtací práce.  

Vrtací práce 
Na lokalitě byly provedeny 3 vrtané sondy a 8 dynamických penetrací pro ověření profilu. 
Krycí vrstva o mocnosti do 1,5 m (proměnlivě 0,0 až 1,2-1,5 m) byla tvořena písčitou až 
štěrkopísčitou navážkou (Y-S / Y-SG, počet úderů při penetraci 18-30/10cm, hutněná). 
Podkladní vrstva tvořená rmutem má v zastižené poloze (1,5 - cca 1,8 m) separované velmi 
jemné částice, které tvoří v podstatě jemnozrnnou zeminu charakteru obdobném jílů, nebo 
zvlhlých prachů. Vrstva je přirozeně vlhká a stlačitelná (počet úderů při penetraci 0-3/10 cm). 

 
 
Vrtací práce byly prováděny vrtací soupravou Morath AK 35/HBL 70 na nosiči Bobcat 435 
Statický výpočet stanovil síly působící do kotev: 
- Pro kotvu pod zadní vzpěrou tahové zatížení -31,09 kN (tah 3,1 tuny) a tlakové zatížení 
+33,14 (tlak 3,3 tuny). 
- Pod přední vzpěrou pak tahové zatížení -6,52 kN (tah 0,6 tuny) a tlakové zatížení +23,50 
(tlak 2,3 tuny). 
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Pro tlakové zatížení bylo využito v maximální míře krycí vrstvy a současně způsob injektáže 
byl proveden tak, aby se v kořenu kotev injektáží vytvořil větší průměr (rozšíření). 
U tahových sil je všechno zatížení 
nutné přenést délkou prvku - ovšem v 
hydraulicky plaveném rmutu má 
souržnost velmi malé hodnoty. Na 
metr vrtu připadá okolo 15 kN. 
Teoreticky byla nezbytná hloubka 
okolo 2 m. Protože taková hloubka 
nebyla k dispozici, muselo se 
zvýšeným injektážím tlakem provést 
rozšíření kořene (kořenová kotva - viz 
obrázek:). Využívala se maximální 
délka vrtání 1,6 (tak jak bylo 
dovoleno). Vrtání se provádělo na 
průměr 76 mm (pouze v případě rychlého zavírání vývrtu 90 mm korunku). Vrty byly 
prováděny pomocí vrtných tyčí. 

Měření svislosti tyčí vodováhou Kleště lafety při práci 

Práce probíhali liniovým postupem. Vlastní provedení vrtů bylo v intervalu cca 6 vrtů za 
hodinu o průměru 70mm do hloubky cca 1,5 m. Důležité bylo kontrolování svislosti a rozteče 
jednotlivých vrtů po vložení ROCKBOLT tyčí (sklolaminátová tyč délky 1,8 – 2,5m a 
průměru 28mm), které mají za úkol sloužit jako mikropiloty FV elektrárny. Vrty byly 
v řadách za sebou a tak se s výhodou využil pojezd celé vrtací sestavy. Bohužel se vrtání 
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provádělo v navážkách místy opravdu „všeho možného“, ale výkon stroje byl i pro tato místa 
dostatečný. Celkový počet vrtů byl cca 4 000 ks. 

 

Injektáž kotev ROCKBOLT 
Injektáž byla prováděna od kořene tak, aby PUR zálivka vystoupat vrtem k ústí. Spotřeba na 1 
vrt 5-6 kg směsi (spotřeba na 1m 3,3 kg). Při 4 000 vývrtech s délkou 1,6 m, je celková 

metráž vrtání 6 400 m. 
Uvažovaná průměrná 
spotřeba 2,9 kg/m, 
představuje celkovou 
spotřebu PUR 18 560 kg 
směsi. 
 
 

Injektáž čerpadlem DV 97 
 
Tato technologie vydržela při zkouškách 
zatížení na tah cca 4tuny.  

I s těmito problému se každý může setkat Výměna vrtací korunky (jedna z velmi 

tvrdých korunek se zničila v „zemi“ 
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ROCKBOLT tyč zalitá polyuretanovou pěnící 
hmotou CarboPur WF 

 

 
Osazené tyče ROCKBOLT byly 
zainjektovány polyuretanovou 
pěnící hmotou. 

 

Pro dobrou stabilitu kce byli osazovány na ROCKBOLT tyče zatravňovací tvarovky 60x40 
cm a následně byla montována vlastní nosná konstrukce. 
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Mobilita celé vrtací sestavy umožňuje 
snadné přemístění na jednotlivá pracoviště i 
na větší vzdálenost. 

 

 

ZÁVĚR 

Popsané technické řešení ale i technologie provádění ukazuje výhody založení metodou 
chemických mikropilot: 

• rychlost provedení založení 
• mobilita mechanizace 
• příznivý poměr ceny a kvality 
• nízká hmotnost komponent 
• vysoká přizpůsobivost terénu 
• ekologické hledisko 


