
   

 

European Organisation for Technical Approvals 
 

Evropská organizace pro technické schvalování 
 

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV 
STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 
Prosecká 811/76a 
CZ-190 00 Praha 9 
Tel.: +420 286 019 458 
Internet: www.tzus.cz 

 
Autorizován a 

no tif i k ován podle 
článku 10 Směrnice Rady 

89/106/EC z 21. prosince 
1988 o sbližování zákonů,
p ře dpi sů  a sp rá vn ích 
postupů členských zemí 

t ý k a j í c í c h  s e  
s t a v e b n í c h  

výrobků. 

 

 

Č L E N  E O T A  
 
 

Evropské technické schválení ETA-12/0610 
 
 
Obchodní název 
Trade name 

DEWALT BSC-PBZ-PRO  

  
Držitel schválení 
Holder of approval 

DeWalt  
Black & Decker Str. 40 
65510 Idstein 
Germany 

  
Druh a použití výrobku  
Generic type and use 
of construction product 

Rozpěrná kotva aktivovaná deformací z pozinkované oceli 
a určená pro skupinové použití v nenosných konstrukcích 
v betonu 
Deformation-controlled expansion anchor made of galvanised 
steel for multiple use for non-structural applications in 
concrete 

  
Platnost od 
Validity from  13.12.2012 
 do 

to 
19.09.2017 

  
Výrobna 
Manufacturing plant 

Plant 1 

  

Toto evropské technické schválení 
obsahuje 
This European Technical Approval 
contains 

10 stran včetně 3 příloh 
10 pages including 3 Annexes 

 
 
 



Str.: 2/10 Evropského technického schválení ETA–12/0610 vydaného 13.12.2012 s platností do 19.09.2017 
   

090-028759 

I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

1. Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, 
s.p. v souladu: 

• se směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků1, ve znění 
směrnice Rady 93/68/EHS2 a Ustanovení Evropského Parlamentu a Rady (EC) 
č. 1882/20033 

• s nařízením vlády č. 190/2002 Sb.4, v platném znění 

• se Společnými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická 
schválení, jejich přípravu a udělování, která jsou uvedena v příloze rozhodnutí 
Komise 94/23/ES5; 

• s řídicím pokynem ETAG 001 Kovové kotvy do betonu, Část 1: “Kotvy obecně“ 
a ETAG 001, Část 6: “Kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích“. 

 
2. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávněn kontrolovat, zda se 

ustanovení tohoto Evropského technického schválení dodržují. Kontroly se mohou 
uskutečňovat ve výrobním podniku. Odpovědnost za shodu výrobků s Evropským 
technickým schválením a za jejich vhodnost pro zamýšlené použití však zůstává na 
držiteli Evropského technického schválení. 

3. Toto Evropské technické schválení nelze předávat výrobcům nebo zástupcům 
výrobců jiným, nežli těm, kteří jsou uvedeni na straně 1 tohoto Evropského 
technického schválení. 

4. Toto Evropské technické schválení může být podle článku 5 odst. 1 směrnice Rady 
89/106/EHS Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zrušeno. 

5. Rozmnožování tohoto Evropského technického schválení včetně přenosu 
elektronickou cestou musí být v plném znění. Dílčí rozmnožování však může být 
prováděno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního 
Praha, s.p. V tomto případě se musí rozmnožovaná část označit jako dílčí. Texty 
a výkresy reklamních brožur nesmí být v rozporu s Evropským technickým 
schválením nebo je nesmí zneužívat. 

6. Evropské technické schválení vydává schvalovací osoba ve svém úředním jazyku. 
Tato verze plně odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do oběhu. Překlady do jiných 
jazyků musí být jako takové označeny. 

 
 

                                                 
1 Úřední věstník ES č. L 40, 11.2.1989, str. 12 
2 Úřední věstník ES č. L 220, 30.8.1993, str. 1 
3 Úřední věstník ES č. L 284, 31.10.2003, str. 1 
4 Sbírka zákonů České republiky č. 79/2002, 21.5.2002 
5 Úřední věstník ES č. L 17, 20.1.1994, str. 34 
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II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO 
TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 

1 Definice výrobku a zamýšleného použití 

1.1 Definice výrobku 

Stropní kotva DEWALT BSC-PBZ-PRO je vyrobená z pozinkované oceli, která je 
umístěna do vyvrtané díry a ukotvena rozepřením pomocí deformace. 

Ukázka zabudované kotvy viz. Příloha č.1. 

1.2 Zamýšlené použití 

Použití kotvy je možno uvažovat v takových případech, kdy je možné splnit nároky na 
bezpečnost užívání ve smyslu 4. základního požadavku Směrnice 89/106/EHS, a kdy může 
selhání ukotvení vést pouze k nepatrnému ohrožení lidského života či zdraví. Kotva musí být 
užita pouze pro skupinové použití v nenosných konstrukcích. Definice skupinového použití 
v jednotlivých členských státech je uvedena v ETAG 001, Část 6, příloha 1. 

Kotva může být použita pro kotvení s požadavky souvisejícími s odolnosti proti ohni. 

Kotvy jsou určeny pouze pro kotvení se statickým nebo kvazistatickým zatížením ve 
vyztužených nebo nevyztužených betonových konstrukcích s minimální pevnostní třídou 
C20/25 a maximální C50/60 podle EN 206-1:2000-12. 

Kotvu je možné použít do trhlinového nebo netrhlinového betonu. 

Kotvu je možno použít pouze v suchém vnitřním prostředí. 

Požadavky tohoto Evropského technického schválení jsou založeny na předpokladu, že 
kotvy se budou používat po dobu 50 let. Údaje o délce užívání nemohou být výrobcem 
vykládány jako záruční lhůta, ale musí být považovány pouze za pomocný prostředek pro 
výběr správného výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené době užívání 
stavebního díla. 

2 Charakteristiky výrobku a metody ov ěřování 

2.1 Charakteristiky výrobku 

Kotvy odpovídají výkresům a údajům v příloze č. 1 a 2. Charakteristické hodnoty 
materiálu, rozměry a tolerance kotev, které nejsou blíže specifikované v příloze 1 a 2, 
musí odpovídat údajům příslušné technické dokumentaci6, která je podkladem pro  toto 
Evropské technické schválení. 

Ohledně požadavků na bezpečnost v případě požáru se předpokládá, že kotva splňuje 
požadavky třídy A1 v souvislosti s reakcí na oheň v souladu s ustanovením rozhodnutí 
Komise 96/603/ES vydané 2000/605/ES.  

Charakteristické hodnoty pro navrhování kotvení jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3. 
Charakteristické hodnoty pro navrhování kotvení v souvislosti s odolností proti ohni jsou 
uvedeny v příloze č. 3. Jsou platné pro použití v systému, který je vyžadován pro 
poskytnutí konkrétní třídy odolnosti proti ohni. 

Každá kotva je označena identifikační značkou výrobce a velikostí. 

Každá kotva musí být zabalena a dodávána jako komplet. 

 

                                                 
6 Technická dokumentace je uložena v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p, po dobu platnosti 

Evropského technického schválení. Pokud je to nezbytné pro plnění úkolů notifikované osoby zapojené do posuzování 
shody, předává se notifikované osobě. 
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2.2 Metody ov ěřování 

Ověření vhodnosti kotvy pro zamýšlené použití vzhledem k nárokům na bezpečnost při 
užívání ve smyslu 4. Základního Požadavku bylo provedeno podle Řídícího pokynu pro 
Evropské technické schválení pro Kovové kotvy do betonu ETAG 001, Část 1: “Kotvy 
obecně“ a Část 6: “ Kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích“. 

Posouzení kotvy pro zamýšlené použití v souvislosti s požadavky na odolnost proti ohni 
bylo provedeno v souladu s Technickou Zprávou TR 020 “Hodnocení kotvení v betonu 
vzhledem k odolnosti proti ohni“. 

Kromě specifických článků tohoto ETA, týkajících se nebezpečných látek, mohou být na 
výrobek kladeny v této oblasti ještě další požadavky (např. převzatou Evropskou 
legislativou a národními zákony, nařízeními a správními předpisy). Jestliže takovéto další 
požadavky existují, je nezbytné také jejich splnění k tomu, aby byla dodržena ustanovení 
směrnice pro stavební výrobky. 

3 Posuzování shody a ozna čení CE značkou 

3.1 Systém posuzování shody 

V souladu s rozhodnutím Evropské Komise 97/161/ES se použije systém posuzování shody 
2(ii) (systém 2+). 

Tento systém posuzování shody je definován následovně: 

Systém 2+: Prohlášení výrobce o shodě výrobku založené na těchto základech: 

(a) Úkoly výrobce: 
(1) počáteční zkouška typu výrobku; 
(2) systém řízení výroby; 
(3) zkoušení vzorků odebraných ve výrobě výrobcem podle kontrolního a 

zkušebního plánu7. 

(b) Úkoly notifikované osoby: 
(4) certifikace systému řízení výroby u výrobce na základě: 

- počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce; 
- průběžného dohledu, posuzování a schvalování systému řízení výroby 

3.2 Odpov ědnosti 

3.2.1 Úkoly výrobce 

3.2.1.1 Systém řízení výroby 

Výrobce musí provádět neustálé vnitřní řízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatření 
přijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí 
a postupů, včetně záznamů všech operací a jejich výsledků. Systém řízení výroby musí 
zajišťovat, že výrobek je ve shodě s tímto Evropským technickým schválením. 

Výrobce může používat pouze výchozí materiály stanovené v technické dokumentaci 
tohoto Evropského technického schválení. 

Systém řízení výroby musí být v souladu s Kontrolním plánem, který je součástí technické 
dokumentace tohoto Evropského technického schválení. Kontrolní plán je stanoven 
v kontextu se systémem řízení výroby prováděným výrobcem a je uložený v TZÚS 
Praha, s.p.7. 

Výsledky získané v systému řízení výroby musí být zaznamenávány a vyhodnocovány dle 
ustanovení uvedených v kontrolním plánu. 

                                                 
7 Kontrolní plán je důvěrnou částí dokumentace ETA a není zveřejňován s ETA; předává se pouze notifikované osobě 

provádějící posouzení shody. Viz čl. 3.2.2.   
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3.2.1.2 Další úkoly výrobce 

Výrobce musí uzavřít smlouvu s příslušnou osobou, která je notifikována pro úkoly 
uvedené v sekci 3.1. v oblasti kotev, aby provedla činnosti stanovené v sekci 3.2.2. Za 
tímto účelem musí výrobce poskytnout notifikované osobě kontrolní plán uvedený v sekci 
3.2.1.1 a 3.2.2. 

Výrobce musí vydat prohlášení o shodě, ve kterém uvede, že stavební výrobek je ve 
shodě s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. 

3.2.2 Úkoly notifikované osoby 

Notifikovaná osoba musí provést: 

- počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby u výrobce 
- průběžný dohled nad systémem řízení výroby, jeho hodnocení a schvalování v souladu 

s ustanovením Kontrolního plánu 

Notifikovaná osoba (osoby) musí zajistit své činnosti uvedené výše a obdržené výsledky 
a závěry uvést v písemné zprávě. 

Notifikovaná osoba zvolená výrobcem vydá ES certifikát systému řízení výroby 
osvědčující shodu systému řízení výroby s ustanoveními tohoto Evropského technického 
schválení. 

V případech, kde ustanovení Evropského technického schválení a Kontrolního plánu 
nejsou dlouhodobě plněna, notifikovaná osoba odebere certifikát shody a neprodleně 
informuje Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

3.3 Označení CE 

Každé balení kotvy musí mít označení CE. Informace doprovázející CE8 značku musí 
obsahovat:   
- jméno a adresu výrobce; 
- poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE připojeno; 
- číslo zúčastněné notifikované osoby; 
- číslo ES certifikátu shody; 
- číslo Evropského technického schválení; 
- číslo řídícího pokynu pro Evropské technické schválení (ETAG 001– 06); 
- velikost. 

4 Předpoklady, za nichž byla vhodnost výrobku pro zamýš lené použití 
přízniv ě posouzena 

4.1 Výroba 

Kotva je vyráběna pomocí poloautomatizovaného a automatizovaného výrobního 
procesu, v souladu s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení 
a s technickou dokumentací. Posouzení a schválení systému řízení výroby provedl TZÚS 
Praha, s.p. 

Evropské technické schválení je vydané na základě dohodnutých dat/informací, 
uložených v TZÚS Praha, s.p., které identifikují výrobek, který byl zhodnocen a posouzen. 
Změny výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly způsobit, že data uložená v 
TZÚS Praha, s.p. budou nesprávná, musí být oznámeny TZÚS Praha, s.p. před tím, než 
budou uskutečněny. TZÚS Praha, s.p. rozhodne, zda takové změny ovlivní ETA a 
následkem toho platnost označení CE na základě ETA, a je-li tomu tak, zda budou 
nezbytné další změny v ETA. 

                                                 
8 Poznámky k CE označení jsou uvedeny v pokynu D „Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích“. Brusel, 

1. srpna 2002 
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4.2 Instalace 

4.2.1 Návrh kotvení 

Vhodnost kotev k určenému použití je dána za následujících podmínek: 

Návrh kotvení provádí inženýr s praxí v oblasti kotevní techniky podle „Řídícího pokynu 
pro Evropská schválení - Kovové kotvy do betonu“, Příloha C. 

Kotvu je nutno použít pouze pro skupinové použití v nenosných konstrukcích, definice 
skupinového použití v jednotlivých členských státech je uveden v ETAG 001, Část 6, 
příloha 1. 

Musí být vyhotoveny ověřitelné výpočty a konstrukční výkresy pro dané zatížení, které má 
kotva přenášet. 

Poloha kotvy musí být uvedena v konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vzhledem 
k výztuhám nebo opěrám atd.). 

Návrh připevňovaného prvku se provádí tak, aby v případě nadměrného posuvu nebo 
porušení jedné kotvy se zatížení mohlo přenést na sousední kotvy. 

Navrhování kotvení při vystavení ohni musí vzít v úvahu podmínky uvedené v Technické 
Zprávě TR 020 “Hodnocení kotvení v betonu vzhledem k odolnosti proti ohni“. Příslušné 
charakteristické hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3, tabulka 4. Návrhová metoda se 
vztahuje pouze na kotvy napadané ohněm pouze z jedné strany. Pokud dojde k napadení 
ohněm z více než jedné strany, návrhová metoda může být použita pouze pokud je 
vzdálenost kotvy od okraje c ≥ 300 mm. 

4.2.2 Instalace kotev 

Vhodnost použití kotvy lze předpokládat pouze, pokud jsou dodrženy následující 
podmínky instalace: 

• montáž kotvy musí být provedena proškolenými osobami pod dohledem osoby 
odpovědné za technické záležitosti na stavbě; 

• kotva musí být použita tak, jak byla dodána od výrobce, bez výměny součástí kotvy; 

• montáž kotvy musí být provedena podle specifikací a výkresů výrobce za použití 
odpovídajících nástrojů; 

• před umístěním kotvy je potřeba ověřit a ujistit se, že třída pevnosti betonu není nižší 
než ta, které odpovídají hodnoty charakteristického zatížení; 

• beton musí být dokonale zhutněn, např. bez podstatných dutin; 

• vzdálenost od okraje a rozteč musí odpovídat specifikovaným hodnotám, minusová 
tolerance není dovolena; 

• při vrtání otvorů je třeba dbát, aby nedošlo k poškození výztuže v bezprostřední 
blízkosti polohy otvoru; 

• v případě nezdařeného vývrtu: nový vývrt v minimálně dvojnásobku vzdálenosti 
kotevní hloubky nezdařeného vývrtu nebo menší vzdálenosti, pokud je nezdařený 
vývrt vyplněn vysokopevnostní maltou a pokud není ve směru zatížení smykem nebo 
šikmým tahem; 

• vyvrtaná díra musí být vyčištěna od prachu; 

• při montáži kotvy je dodržena stanovená kotevní hloubka, to je zajištěno pokud 
tloušťka připevňovaného prvku není větší než maximální tloušťka připevňovaného 
prvku daná v této ETA; 

• kotva je rozepřena úderem na klín kotvy, kotva je řádně instalována pokud je klín 
v rovině s povrchem hlavy stopky. 
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4.2.3 Povinnost výrobce 

Odpovědností výrobce je zabezpečit, že informace ohledně specifických podmínek podle 
(1) až (2) včetně Příloh, na které je odkazováno v 4.2.1. a 4.2.2 jsou dodány těm, kterých se 
to týká. Tuto informaci je možno podat formou reprodukce odpovídajících částí Evropského 
technického schválení. Kromě toho je třeba tyto informace uvést na obal balení nebo 
vložením montážního návodu do balení kotev, včetně oblasti použití a užitné kategorie. 

Návod musí min. obsahovat tyto informace: 
- průměr vrtáku, 
- maximální tloušťka připevňovaného prvku, 
- minimální efektivní kotevní hloubku, 
- minimální hloubku vyvrtaného otvoru, 
- popis instalace kotvy, včetně čištění vyvrtaného otvoru, přednostně prostřednictvím   
  ilustrace 
- odkazy na potřebná zvláštní instalační nářadí, 
- identifikační číslo výrobní dávky. 

Všechny údaje musí být uvedeny zřetelnou a srozumitelnou formou. 

 
 
 
 

Ing. Jozef Pôbiš 
vedoucí schvalovací osoby
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Pro skupinové použití v nenosných konstrukcích podle ETAG 001, Část 6, příloha 1 
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Tabulka 1: Rozměry a materiály 

DEWALT stropní kotva BSC-PBZ-PRO 6 x 5/35 6 x 35/65 

Délka klínu  L1 [mm] 43 73 

Délka stopky  L2 [mm] 35 65 

Průměr hlavy  D [mm] 14.4 14.4 

Materiál klínu Ocel podle AISI 1045 

Materiál stopky Ocel podle AISI 1008 

 

Tabulka 2: Instalační parametry 

DEWALT stropní kotva BSC-PBZ-PRO 6 x 5/35 6 x 35/65 

Průměr otvoru d0 [mm] 6 6 

Hloubka otvoru h1 ≥ [mm] 40 40 

Efektivní kotevní hloubka hef [mm] 32 32 

Minimální tloušťka dílce hmin [mm] 80 80 

Max. tloušťka připevňovaného prvku tfix [mm] 5 35 

Návrhová metoda C 

Minimální rozteč mezi kotvami smin [mm] 200 200 

Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 150 150 
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Tabulka 3: Návrhová metoda C: Charakteristická únosnost, součinitele bezpečnosti a návrhové hodnoty 

DEWALT stropní kotva BSC-PBZ-PRO  

Tah a smyk   6 x 5/35 6 x 35/65 

Charakteristická únosnost (C20/25 až C50/60) FRk [kN] 3,0 3,0 

Dílčí součinitel bezpečnosti 
(součinitel bezpečnosti montáže γ2 = 1,0) 

γM 1) [-] 1,5 1,5 

Návrhová únosnost FRd [kN] 2,0 2,0 

Rozteč mezi kotvami (návrhová metoda C) scr [mm] 200 200 

Vzdálenost od okraje (návrhová metoda C) ccr [mm] 150 150 

Smyk s ramenem páky     

Charakteristický ohybový moment M0
Rk,s 

2) [Nm] 6,66 6,66 

Dílčí součinitel bezpečnosti γM 1) [-] 1,5 1,5 

Návrhová hodnota M0
Rd,s [Nm] 4,44 4,44 

1) Pokud není stanoveno národními předpisy 
2) Charakteristická ohybová únosnost viz. ETAG 001, Příloha C, Odstavec 5.2.3.2 b) 

 
Kotva je určena pouze pro skupinové použití v nenosných konstrukcích, definice skupinového použití 
v jednotlivých členských státech je uvedena v  ETAG 001, Část 6, příloha 1. 

 
Tabulka 4: Charakteristické hodnoty při vystavení ohni v betonu C20/25 až C50/6 ve všech směrech bez 
ramene páky, Návrhová metoda C 

Třída 
odolnosti proti 
ohni 

DEWALT stropní kotva BSC-PBZ-PRO   6 x 5/35 6 x 35/65 

Tah a smyk 

R 30 Charakteristická únosnost F Rk,fi 
1) [kN] 0,21 0,21 

R 60 Charakteristická únosnost F Rk,fi 
1) [kN] 0,19 0,19 

R 90 Charakteristická únosnost F Rk,fi 
1) [kN] 0,15 0,15 

R 120 Charakteristická únosnost F Rk,fi 
1) [kN] 0,11 0,11 

Poškození smykem s ramenem páky 

R 30 Charakteristická únosnost M Rk,fi 
1) [Nm] 0,17 0,17 

R 60 Charakteristická únosnost M Rk,fi 
1) [Nm] 0,15 0,15 

R 90 Charakteristická únosnost M Rk,fi 
1) [Nm] 0,12 0,12 

R 120 Charakteristická únosnost M Rk,fi 
1) [Nm] 0,08 0,08 

1) Pokud není stanoveno národními předpisy je doporučen dílčí součinitel  
   bezpečnosti při vystavení ohni γM,fi = 1,0 
2) V případě napadení ohněm z více než jedné strany musí být vzdálenost od okraje ≥ 300 mm 
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