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ZÁKLADY KOTEVNÍ TECHNIKY

Základní znalosti o upevÀování
kotev a hmoÏdinek

Jak pfii projektování,
tak pfii montáÏi, ale i
pfii prodeji a zákaz-
nickém servisu je
dÛleÏité znát zá-
kladní podmínky,
které mají vliv na
pouÏití a v˘bûr
vhodn˘ch hmoÏdi-
nek. Proto pfiiná‰íme
na tomto místû
krátké vysvûtlení
tûchto základních
znalostí.

1.  Stavební hmota (kotevní podklad)

Druh a vlastnosti stavební hmoty, do které se ukotvení
provádí, rozhodující mûrou urãují volbu upevÀovacího
systému.

1.1  Beton

K betonu patfií obû podskupiny – lehãen˘ beton a
normální beton. Lehãen˘ beton se od normálního
betonu li‰í lehk˘m kamenivem, jako je pemza,
keramzit, styropor atd.

Cement jako pojivo obsahují oba druhy. Lehké
kamenivo, které ãasto mívá men‰í pevnost v tlaku neÏ
‰tûrkopísek v normálním betonu, vede ke vzniku
ãásteãnû nev˘hodn˘ch podmínek pro kotvení.

âíslice v oznaãení stavebních hmot udávají pevnost v
tlaku. Napfi. B25 znamená, Ïe beton má pevnost
v tlaku 25 N/mm2. Toto je nejãastûji se vyskytující
pevnost betonu. Nosnost hmoÏdinky, nebo kotvy
závisí  pfiedev‰ím na pevnosti betonu.

1.2  Zdící stavební hmoty

Zdivo je stavební hmota z cihel a malty. Zde je
pevnost cihel v tlaku u starého zdiva vy‰‰í neÏ
pevnost malty v tlaku, takÏe je v˘hodnûj‰í provést
kotvení do cihly. Rozli‰ujeme ãtyfii skupiny cihel:

1.2.1  Plné cihly s hutnou
strukturou

Tyto stavební hmoty jsou velmi vhodné pro
upevÀování hmoÏdinek, protoÏe nemají dutiny a
vyznaãují se  vysokou pevností v tlaku.

1.2.2.  Dûrované stavební hmoty
s hutnou strukturou (dûrované
a dutinové cihly)

Vût‰inou jsou vyrobeny z materiálÛ se stejnou
pevností v tlaku jako plné cihly, mají v‰ak dutiny.
Pokud tyto stavební hmoty nesou vy‰‰í zátûÏe, je
tfieba pouÏít speciální hmoÏdinky, napfi. takové, které
dutiny pfieklenou nebo vyplní.

Plná cihla (také zvaná pálená) Vápenopísková plná cihla 

Podélnû a pfiíãnû dûrované cihly
se také oznaãují jako mfiíÏové
nebo vo‰tinové cihly.

Vápenopískové dûrované cihly,
vápenopískové dutinové tvárnice.
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1.2.3  Lehãené stavební hmoty s
pórovitou strukturou

Tyto stavební hmoty mívají vût‰inou malou pevnost v
tlaku a vysokou pórovitost. I zde platí: Pro optimální
upevnûní se pouÏijí speciální hmoÏdinky, napfi. s
dlouhou rozpûrací zónou.

2. Metody vrtání v závislosti na 
stavební hmotû

Rozli‰ujeme ãtyfii zpÛsoby vrtání:
J rotaãní vrtání (bezpfiíklepové)
J pfiíklepové vrtání, vrtání s velk˘m poãtem lehk˘ch

pfiíklepÛ (pomocí pfiíklepové vrtaãky)
J pfiíklepové vrtání, kde je mal˘ poãet pfiíklepÛ s

vysokou rázovou energií (pomocí
elektropenumatického kladiva)

J jádrové vrtání, fiezání otvoru pomocí diamantové
korunky.

1.2.4 Dûrované stavební hmoty
s pórovitou strukturou (lehãené
dûrované cihly)

Mají vût‰inou malou pevnost v tlaku, dutiny a póry.
Pro takové stavební hmoty se musí velmi peãlivû volit
správná hmoÏdinka - napfi. hmoÏdinka s dlouhou
rozpûrnou zónou nebo kotva s tvarov˘m spojem.

Pro použití dané metody je rozhodující stavební
hmota:
Plné stavební hmoty s hutnou strukturou: pfiíklepová
vrtaãka a vrtací kladivo.

Dûrované cihly, stavební materiály s malou pevností a
pórobeton: rotaãní vrtání, aby nebyla díra pfiíli‰ velká a
aby se u dûrovan˘ch cihel nevylamovaly mÛstky.

Beton s ocelovou v˘ztuÏí: jádrové vrtání.

Pro vrtání bez pfiíklepu se pouÏívají vrtáky s
tvrdokovem, nabrou‰ené podobnû jako vrták na ocel
(typ UNI PLUS).

1.3 Desky a panely (panelové
prvky)

Tfietí hlavní skupina zahrnuje tenkostûnné stavební
hmoty, které vykazují kromû toho ãasto malou
pevnost (napfi. sádrokartonové desky: „Rigips“,
„Knauf“, „Gyproc“, „Norgips“; sádrovláknité desky:
„Fermacell“, „Rigicell“; dfievotfiískové desky, desky z
tvrd˘ch vláken, pfiekliÏka atd.). Pro nû se volí
hmoÏdinky, které pfiená‰ejí síly tvarov˘m spojem, tzn.
vût‰inou se kotví pfiímo na zadní stranu desek do
dutiny. HmoÏdinky, které jsou pro toto pouÏití vhodné,
se obvykle oznaãují jako dutinové hmoÏdinky.

Plná cihla z lehãeného betonu
(obecnû oznaãované jako póro-
betonové), plná cihla z keramzitu,
napfi. „Liapor“, „Leca“.

Pórobeton („Ytong“, „Hebel“,
„Siporex“, „Durox“, „Greisel“).

Lehãené pfiíãnû dûrované cihly
(známé pod firemním oznaãením:
porotherm).

Duté tvárnice z lehãeného be-
tonu, napfi. z pemzy nebo keram-
zitu.

Rotaãní vrtání Pfiíklepové vrtání Vrtací kladivo

Standardní vrták s tvr-
dokovem 

Vrták UNI PLUS
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3.  MontáÏ

3.1  Okrajová a osová vzdálenost,
tlou‰Èka stavebního dílu

Aby se pfiede‰lo vylamování a trhlinám ve stavební
hmotû a bylo moÏné pfiená‰et hmoÏdinkami
potfiebnou zátûÏ, je nutné dodrÏet osové vzdálenosti
hmoÏdinek a vzdálenosti hmoÏdinek od okrajÛ.
Stejnû tak je nutné dodrÏet pfiedepsanou ‰ífiku a
tlou‰Èku stavebního dílu. U 

plastov˘ch hmoÏdinek,  
pro  které  nejsou  v ka-
talogu uvedeny Ïádné 

údaje,    lze   obvykle   vy-
cházet ze vztahu:
vzdálenost od okraje =
2 x hv (hv = hloubka
ukotvení) a u osové

vzdálenosti  4 x hv.

3.2  Hloubka vrtané díry

Hloubka vrtané díry musí b˘t aÏ na nûkolik málo
v˘jimek vût‰í neÏ hloubka samotného ukotvení.
Vznikne tak místo pro pfiípad˘ odvrtan˘ prach nebo
pfiípadnû z hmoÏdinky pro vyãnívající ‰roub a zajistí se
tak funkãní bezpeãnost.

3.3  Vyãi‰tûní vrtané díry

Je nutné odstranit z vyvrtané díry prach. Prach
podstatnû sniÏuje pevnost ukotvení !

3.4  ZpÛsoby montáÏe:

Předsazená montáž:

J HmoÏdinka lícuje s povrchem stavební hmoty.
Vrtaná díra v kotevním podkladu je vût‰í neÏ
montáÏní díra v pfiipojovaném stavebním dílu.

ZÁKLADY KOTEVNÍ TECHNIKY

Základní znalosti o upevÀování
kotev a hmoÏdinek.

Postup montáže:

J Vzdálenost dûr pfiipojovaného stavebního dílu se
pfienese na kotevní podklad.

J Vyvrtají se díry, vsadí se hmoÏdinky a pfii‰roubuje
se upevÀovan˘ pfiedmût.

J V pfiípadû pfiipevÀování pfiedmûtu pomocí 3 a více
hmoÏdinek, mÛÏe dojít jiÏ pfii malé nepfiesnosti
vrtání k problémÛm. V˘hodnûj‰í je pouÏití
následující prÛvleãné montáÏe.

Průvlečná montáž:

J U sériov˘ch montáÏí a zejména u více neÏ dvou
hmoÏdinek na jeden upevÀovan˘ pfiedmût se
vût‰inou provádí montáÏ pfies upevÀovan˘
pfiedmût.

J Díry v pfiipojovaném stavebním dílu lze pouÏít jako
‰ablonu, protoÏe prÛmûr vrtané díry v
pfiipojovaném stavebním dílu je stejn˘ jako ve
stavební hmotû.

J Kromû usnadnûní montáÏe se také dosahuje
vysoká pfiesnost vyvrtání dûr pro hmoÏdinky.

J HmoÏdinka se prostrãí upevÀovan˘m pfiedmûtem
do vyvrtané díry.

Distanční montáž:

J UmoÏÀuje pfiipevnit stavební díl v urãité vzdálenosti
od kotevního podkladu

J Pro tento úãel se zpravidla pouÏívají kotvy FBN,
stavûcí hmoÏdinka S 10 J, závitové tyãe s
pojistn˘mi maticemi ve spojní s injektáÏní kotvou
FIM apod.

ZaráÏecí kotva fischer Zykon
FZEA

HmoÏdinky do plynobetonu
fischer GB

Vysokopevnostní kotva fischer
FH

Rámová hmoÏdinka fischer FUR

Kotva fischer FBN InjektáÏní kotva fischer FIM
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3.4.1  UÏitná délka

UÏitná délka odpovídá vût‰inou tlou‰Èce
upevÀovaného pfiedmûtu. U pfiedsazené montáÏe lze
provádût nastavení pomocí volby délky ‰roubu. U
prÛvleãné montáÏe je dána maximální uÏitná délka
hmoÏdinkou. Je-li kotevní podklad omítnut nebo
obloÏen izolaãním materiálem, musí se pouÏít ‰roub
nebo hmoÏdinka pro montáÏ pfies upevÀovan˘
pfiedmût o uÏitné délce, odpovídající minimálnû
tlou‰Èce omítky a tlou‰Èce upevÀovaného pfiedmûtu.

3.4.2  Hloubka ukotvení

Hloubka ukotvení hv odpovídá u plastov˘ch a
ocelov˘ch hmoÏdinek vzdálenosti mezi horní hranou
nosného stavebního dílu a dolní hranou rozpûrné
ãásti.

4.  PoÏární ochrana

Pokud se hmoÏdinky pouÏijí
k ukotvení stavebních dílÛ, na
které se vztahují poÏadavky
ohlednû poÏární odolnosti, musí
certifikovaná zku‰ebna prokázat
poÏární chování celé konstrukce

vãetnû ukotvení formou zku‰ebního osvûdãení.
Zvlá‰tní pfiípad pfiedstavuje v této souvislosti rámová
hmoÏdinka fischer, neboÈ bylo pokusy doloÏeno, Ïe
rozpûrná ãást plastové objímky, ukotvená ve stavební
hmotû, pfii upevnûní fasády odolává ohni 90 minut. Z
tohoto dÛvodu se rámové hmoÏdinky fischer
nepouÏívají pouze na fasádách, n˘brÏ i napfi. k
upevÀování 

rÛzn˘ch poÏárních dvefií. Hfiebové kotvy fischer se
rovnûÏ smí bez speciálních zkou‰ek pouÏít pfii
upevÀování poÏárních stropÛ podle DIN 4102 T 4.
Podrobné informace jsou obsaÏeny v na‰í broÏufie o
poÏární ochranû.

5.  Antikorozní ochrana

Antikorozní zinková ochranná vrstva má na
hmoÏdinkách a ‰roubech tlou‰Èku 5 e. Stfiíbrná barva
vzniká z dÛvodu následné stfiíbrné chromatizace.
Zaji‰Èuje tak dostateãnou ochranu proti korozi v
uzavfien˘ch místnostech, napfi. bytech, kanceláfisk˘ch
prostorách, ‰kolách, nemocnicích, prodejnách – s
v˘jimkou vlhk˘ch prostor. Spoleãnost fischer nabízí
pro rÛzné hmoÏdinky zv˘‰enou antikorozní ochranu
Ïárov˘m pozinkováním v tlou‰Èce 40 e, nebo napfi. v
provedení z nerezavûjící oceli.
Ocelové kotvy z antikorózní oceli jsou vyrábûny ve
variantách A1, A2, A4 DIN 1.4571, 1.4401 a speciální
nerezová ocel DIN 1.4529.

6.  Expirace v˘robkÛ

U v˘robkÛ ohroÏen˘ch expirací naleznete potfiebné
údaje na dnû kartu‰e nebo na etiketû. 
Expiraãní doba v‰ech v˘robkÛ je minimálnû 12
mûsícÛ od data v˘roby.
Jedná se zejména o chemické malty, ampule,
montáÏní pûny a tmely.

Lístek, kter˘ je uvnitfi        Oznaãení, které je uvedeno
chem. v˘robkÛ na kartu‰i (datum expirace)

(datum v˘roby)

Verankerungstiefe hv

Putz

Nutz-
länge da

Feuerwider-
standsklasse
PoÏární odolnost

v minutách.

49-t˘den v roce, kdy byl
v˘robek vyroben 
1-ãíslo roku, ve kterém byl
v˘robek vyroben (2001)
110096400692 - interní
ãíslo
tj. datum v˘roby je 49.
t˘den roku 2001
= spotfiebovat do 49.t˘dne
roku 2002

10 - kalendáfiní mûsíc
03 - ãíslo roku
tj. spotfiebovat 
do fiíjna
roku 2003

491 1100 96400692

omítka

hloubka ukotvení užitná délka



VytrÏení kotevního podkladu 
I pfiíli‰ vysoká zátûÏ „N“
I pfiíli‰ malá pevnost kotevního podkladu
I pfiíli‰ malá hloubka kotvení

Popraskání stavebního dílu
I pfiíli‰ malé rozmûry stavebního dílu
I nebyly dodrÏeny krajové a osové vzdálenosti
I pfiíli‰ vysok˘ rozpûrn˘ tlak

VytaÏení hmoÏdinky
I uvolnûno tfiecí a materiálové spojení v 

dÛsledku pfiíli‰ vysoké zátûÏe nebo ‰patné
montáÏe

PfietrÏení hmoÏdinky
I pevnost hmoÏdiny, pfiíp. ‰roubu pro danou 

zátûÏ je pfiíli‰ malá 
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7.  Rozdûlení kotev a funkce
hmoÏdinek

K bezpeãnému pfiená‰ení popsan˘ch sil do podkladu
lze vyuÏívat rÛzné zpÛsoby:

Třecí styk

Rozpûrná ãást hmoÏdinky je tlaãena na stûny
vrtané díry a pfiená‰í tfiením vnûj‰í tahovou zátûÏ.

Spojivý styk

Malta nebo umûlá pryskyfiice se spojí s podkladem
hmoÏdinky nebo kotvy.

8.  Druhy selhání

Nadmûrné namáhání kotevních bodÛ, nesprávná
montáÏ a nedostateãnû nosn˘ podklad mohou vést k
selhání.

FH SX

FZA FU

Tvarový styk

Geometrie hmoÏdinky se pfiizpÛsobuje tvaru
podkladu, pfiíp. vrtatné díry.

N

FIM-N FIS V

R

N

N

FIM

Vzdálenost

N

N

N
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9.  Trhliny

9.1  Vznik trhlin

Se vznikem trhlin v betonu je tfieba poãítat v‰ude.
Vznikají v dÛsledku zátûÏí, ãásteãnû i smr‰Èováním
betonu a vnûj‰ími vlivy, jako je napfi. zemûtfiesení.
V‰echny druhy zátûÏí (vlastní hmotnost, nahodilá
zátûÏ, zátûÏ od vûtru atd.), které pÛsobí na stavební
díly, mají za následek vznik sil, napûtí a deformací.
V na‰em pfiípadû zpÛsobuje prohnutí v horní polovinû

prÛfiezu mostu tlakovou sílu (stlaãení, tlaková oblast),
v dolní polovinû prÛfiezu tahové síly (protaÏení, tahová
oblast). ProtoÏe není beton schopen pfiijímat tahové
síly, pfiebírají tuto úlohu ocelové pruty (v˘ztuÏ,
Monierova v˘ztuÏ). V˘ztuÏné pruty se bez po‰kození
protahují. ProtoÏe se beton v takové mífie nemÛÏe
protahovat, vznikne bezpoãet trhlin, které jsou
pouh˘m okem sotva vidût ( dovolená ‰ífie do 0,4 mm).
Pak hovofiíme o tahové oblasti s trhlinami.
Vlivem zmûnûn˘ch zátûÏí nebo teplotního spádu
mohou vznikat nové trhliny i na jiÏ dlouhou dobu
pouÏívané stavbû.

9.2 Ocelové kotvy pro pouÏití 
v materiálu s trhlinami

1. Kotvy, které se vkládají do vyvrtané díry s kuÏelovû
roz‰ífien˘m koncem, napfi. kotvy Zykon. U tûchto
kotev brání kuÏelová ãást jejich vytaÏení i v pfiípadû
vzniklé trhliny. Tato kotva je dále vhodná pro pouÏití
pfii rázovém, dynamickém namáhání.

2. Kotvy, které samoãinnû vyrovnávají roz‰ífiení
prÛfiezu vrtané díry v dÛsledku trhliny tím, Ïe se
kuÏel zasune hloubûji do rozpûrné ãásti a tím se
zvût‰í prÛmûr ãásti kotevního svorníku. Tyto kotvy
jsou vhodné i pro rázovou zátûÏ. 

10. Bezpečnost kotev. 
Výtažné síly - výpočtová zatížení.

V‰echny kotvy a hmoÏdinky fischer jsou peãlivû
zkou‰eny ve zku‰ebnû a v praxi na stavbû. Na
základû zkou‰ek jsou sestaveny tabulky v˘konu kotev
a tyto tabulky nám fiíkají, Ïe firma fischer zaruãuje
uÏivateli minimální v˘poãtová zatíÏení nebo dosaÏení
minimální v˘taÏné síly (síly pfii lomu) pfii aplikaci v
betonu nebo stavebním materiálu uvedené krychelné
pevnosti.

Metodika ETA 98/0004, ETA 98/0005 viz
www.fischerwerke.de.

V katalogu je u jednotliv˘ch kotev tabulka:

1. Výpočtová zatížení Fvýp je to síla v kN
garantovaného minimálního v˘konu kotvy, kter˘
kotva dosáhne za v‰ech nepfiízniv˘ch okolností pfii
montáÏi. Tato hodnota bezpeãné-v˘poãtové
zátûÏe je stanovena dle Evropské technické
metodiky ETA (jsou to nové moderní kotvy a
hmoÏdinky).

2. Výtažné síly Fvýt (síly pfii lomu) jsou minimální
v˘taÏné síly, kter˘ch bylo dosaÏeno pfii zkou‰kách
pfii poru‰eníkotevního spoje (viz bod 8. Druhy
selhání). Nejsou to síly prÛmûrné ani nejvy‰‰í ze
skupiny zkou‰en˘ch kotev, ale 5% tûch nejniÏ‰ích
hodnot. Pro stanovení v˘poãtového zatíÏení Fv˘p
se doporuãuje Fv˘t uvedeného v tabulce vydûlit
koeficientem bezpeãnosti. (Jsou to staré typy
kotev a hmoÏdinek).

Pro ocelové kotvy cQ4 a  pro plasty cQ7
Fvýt

Fvýp Q Fdov =
c 

Druck

FZA FAZ

Trhlina v
tahu za
ohybu tvar
V

Tahová
oblast

Tahová
oblast s
trhlinami

Tlaková
oblast
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Pfii bliÏ‰ím seznámení s touto tabulkou a shora
uvedenou znaãkou, máme jednoduchou orientaci.
âíslice ve znaãce ETA znamená stupeÀ kvality 1 aÏ
12. 
Stupnû 1 aÏ 6 jsou kotvy do praskajících betonÛ
kvality B20 aÏ B50 doporuãovaná pro tûÏká kotvení.
StupeÀ 1 a 2 jsou kotvy pro dynamická rázová 

namáhání v prasklinách, stupeÀ 3 aÏ 6 jsou kotvy pro
statické zátûÏové síly. Kotvy fiazené do skupiny 7 aÏ
12 se nedoporuãují do stropÛ, taÏn˘ch zón a pro
kotvení tam, kde by mohlo dojít k pfiíménu ohroÏení
lidí (napfi. zábradlí, konstrukce fasád, v˘tahy, jefiáby,
Ïeleznice, metro, závûsy nad hlavou atd.).

1

2

3

4

5

6

7

8

11

10

9

12

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K A

B

A

C

K

K

K

K

K

stupeÀ popraskan˘ a
nepopraskan˘

beton

pouze
nepopraskan˘

beton

od B 20/25
do B 50/60

pouze  
B20/25

FRK 
zatíÏení: 

jeden smûr

FRK 
zatíÏení: 

více smûrÛ

CCK 
vzdálenost
od okraje

SCK 
vzdálenost

osová

Cmm  minim.
vzdálenost 

od kraje

Cmm  minim.
osová

vzdálenost

v˘poãtová
metoda

K

K

K

K

K

B

A

C

C

B

B

A

C

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

10.1  Certifikace

ETA - EVROPSK¯ TECHNICK¯ ATEST
(Europasche Technische Zullasung)
Co v‰echno tato modrá znaãka se zlat˘mi hvûzdami
EVROPSKÉHO SPOLEâENSTVÍ na v˘robcích
znamená?
Pro konstruktéra, investora, stavební dozor, montáÏní
firmu a uÏivatele to znamená záruku kvality a
bezpeãnosti v˘robku.
Evropská legislativa pfiedstavuje pro kotevní techniku
pouÏívanou na stavbách pfiísné metody zkou‰ek,
které hodnotí bezpeãnost a kvalitu pouÏívaného 

v˘robku. Vzhledem k tomu, Ïe nesprávná kotevní
technika pfii svém pouÏití mÛÏe ohrozit Ïivot a zdraví
lidí, kaÏdá zemû ve sv˘ch stavebních zákonech na
tuto skuteãnost pamatuje sv˘mi zákonn˘mi pfiedpisy.
Proto je u nás od roku 1997 nov˘ zákon ã. 22/1997
Sb., 163/2002 Sb., 81/1999 Sb., 173/1997 Sb.,
168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 170/1997Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Tyto pfiedpisy ukládají povinnou
certifikaci v‰ech v˘robkÛ zabudovan˘ch do stavby.
Na‰e zku‰ebnictví a státní dozor postupnû pfiebírá
evropskou metodiku a legislativu. Proto je v zájmu
technické vefiejnosti znát v˘znam kvality, kterou nese
kaÏd˘ v˘robek. Kvalita  v˘robku kotevní techniky je
dána jednoduchou tabulkou: 

K

K

K


