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Bezpečnostné predpisy pri používaní 
opornej koštrukcie

Pre bezpečné používanie materiálu musíte dodržiavať všetky príslušné nariadenia a zákonné pred-
pisy BOZP.  Montáž, demontáž a manipulácia s materiálom sa musia vykonať podľa týchto predpisov a 
montážneho návodu. Počas montáže a demontáže systému musí byť zabezpečená stála kontrola zodpov-
edným stavbyvedúcim.

Montážny návod
 ▶ Debnenie je technické zariadenie, ktoré je určené na špecifické použitie. Debnenie by mali používať iba 

kvalifikovaní pracovníci s primeranými znalosťami a kvalifikáciou,
 ▶ Montážny návod je neoddeliteľnou súčasťou pri používaní debniacich systémov. Obsahuje bezpečnos-

tné inštrukcie, pokyny na použitie a popis častí systému,
 ▶ Užívateľ sa musí postarať o to, aby bol na mieste montáže k dispozícii min. jeden montážny návod od 

dodávateľa, alebo výrobcu debnenia a aby bol každý pracovník dostatočne zaškolený a informovaný,
 ▶ Ilustrácie, ktoré sa používajú v montážnom návode, nemusia vždy zobrazovať všetky technické podrob-

nosti a slúžia ako referencia.

Skladovanie a preprava
Musia sa dodržiavať osobitné požiadavky na prepravu a skladovanie debnenia podľa návodu, aby sa prediš-
lo poškodeniu materiálu.

Kontrola materiálu
Pred každým použitím musí byť všetok debniaci materiál kontrolovaný na stavenisku pre prípad možného 
poškodenia. Použitie poškodeného debnenia nie je dovolené.

Náhradné diely a opravy
Ako náhradné diely sa smú používať iba časti rovnákeho systému. Opravy musí vykonať dodávateľ, alebo 
autorizovaný odborník.

Použitie iných produktov
Miešanie komponentov debnenia rôzneho pôvodu môže byť nebezpečné. Ostatný materiál musí byť kon-
trolovaný a za určitých okolností môže byť použitý podľa montážneho návodu.

Posúdenie rizík
Užívateľ je zodpovedný za zostavenie, dokumentáciu, implementáciu, kontrolu a posúdenie rizika na 
každom stavenisku. Pracovníci sú povinní dodržiavať nariadenia, ktoré sú stanovené príslušnými zákonmi 
a dodržiavať požadované postupy, za čo sú zodpovední. Montážny návod je jeden zo základov na vyhod-
notenie a posúdenie rizika.

Symboly
Venujte osobitnú pozornosť poznámkam označeným špeciálnymi bezpečnostnými symbolmi. 
Príklady:

          POZOR: Nedodržanie môže viesť k poškodeniu zdravia, alebo k ohrozeniu 

      RADA: Ďalšie informácie na zaistenie a optimalizáciu použitia výrobkov.
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1. Popis systému
RINGER oporné konštrukcie pre jednostranné debnenie

 ▶ Ringer oporné konštrukcie (OK) sa dajú použiť v rôznych kombináciach pre rôzne výšky až do 6,0 m,
 ▶ Ľahko sa pripájajú k debniacim panelom bez akýchkoľvek ďalších pridaných dielov, pretože všetky po-

trebné upevňovacie diely sú už súčasťou konštrukcie,
 ▶ Oporné konštrukcie sú vhodné pre akýkoľvek systém debnenia Ringer,
 ▶ Ringer ponúka 3 veľkosti rámov pre rôzne konštrukcie debnenia.

Oporná koštrukcia “L”
 ▶ Ľahký oporný systém pre výšku debnenia do 2,7 m,
 ▶ Je rozložiteľná a tak vhodná aj na ručnú manipuláciu na 

stavbe,
 ▶ Úspora nákladov na prepravu a manipuláciu so žeriavom,
 ▶ Oporná konštrukcia pozostáva zo systémových častí a preto 

je výhodná aj pre použitie na malých staveniskách,
 ▶ Tlak čerstvého betónu: max. 50 kN / m²,
 ▶ Max. rozostup medzi rámami: 1,0 m,
 ▶ Všetky oceľové časti sú pozinkované.

 ▶ Stredná oporná konštrukcia je určená 
pre výšku debnenia do 3,3 m,

 ▶ Tlak čerstvého betónu: max. 60 kN/m²,
 ▶ Max. rozostup medzi rámami: 1,35 m,
 ▶ Bezpečné odvedenie ťahových síl po-

mocou  kotevnej slučky,
 ▶ Presné dorovnanie konštrukcie vďaka 

nastavovacej pätke,
 ▶ Jednoduchá manipulácia pomocou 

žeriavu a žeriavových ôk,
 ▶ Predmontované spojky na ráme sú 

určené na uchytenie  stužovacích tru-
biek,

 ▶ Všetky oceľové časti sú pozinkované.

Oporná koštrukcia “M”

Oporná koštrukcia “S”
 ▶ Ťažká oporná konštrukcia pre debnenie do výšky 4,5 m, pri použití dielu 

podstavca je vhodná pre debnenie až do výšky 6,0 m,
 ▶ Tlak čerstvého betónu: max. 50 kN/m²,
 ▶ Max. rozostup medzi rámami: 1,35 m,
 ▶ Bezpečné odvedenie ťahových síl pomocou kotevnej slučky,
 ▶ Presné dorovnanie konštrukcie vďaka nastavovacej pätke,
 ▶ Možnosť prekladania žeriavom pomocou integrovaných žeriavových ôk,
 ▶ Predmontované spojky na ráme sú určené na uchytenie  stužovacích 

trubiek,
 ▶ Šírkou vyhovuje a  je prispôsobená pre transport nákladným autom,
 ▶ Všetky oceľové časti sú pozinkované.

OK “M”

OK “L”

OK “S”



Nastaviteľná 
pätka

2. Oporná konštrukcia “L”
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 ▶ Pre výšku debnenia do 2,7m,
 ▶ Maximálny rozostup oporných konštrukcií je 1,0 m,
 ▶ Vhodná pre systémové debnenie Master a ST 2000,
 ▶ Kotvenie pomocou ohýbanej kotevnej tyče DW 15, alebo vlnovej kotvy DW 15,
 ▶ Nosnosť - viď. v tabuľke na str. 16,
 ▶ Max. tlak čerstvého betónu je 50 kN/m3 ( rýchlosť stúpania je 3m/h)

2.1. Popis OK “L”

Kotevná pätka

Rúra šikmej 
vzpery

Spojovací tŕň 
so závlačkou

Uni koľajnica 150
s otvormi

Uni koľajnica 200

RS napínací zámok

Uni koľajnica 150

Matica spoj. pre 
kotevnú tyč DW 15

Ohýbaná 
kotevná tyč

Úchytný uholník rúry šikmej 
vzpery

Spínacia tyč 1,0 m
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2.2. Montáž OK “L”

Materiál na opornú konštrukciu “L”
 ▶ 1 úchytný uholník rúry šikm. vzpery,
 ▶ 1 kotevná pätka,
 ▶ 1 nastaviteľná pätka,
 ▶ 1 rúra šikmej vzpery,
 ▶ 2 UNI koľajnice 150 s otvormi,
 ▶ 10 spojovacích tŕňov so závlačkou.

Materiál na prepojenie dvoch 
oporných konštrukcií “L”

 ▶ 3 UNI koľajnice 200,
 ▶ 1 UNI koľajnica 150,
 ▶ 8 RS napínacich zámkov,
 ▶ 2 ohýbané kotevné tyče,
 ▶ 4 matice spoj. pre kotev. tyč,
 ▶ 4 spínacie tyče 1,0 m,
 ▶ 4 matice-kombi s platničkou.

Ukotvenie:

Zabudovanie kotiev: 

 ▶ Odvedenie zaťaženia sa deje cez ohýbanú 
kotevnú tyč/vlnovú kotvu,

 ▶ Pri rozmere DW 15 je prípustná ťahová sila 
2x90 kN,

 ▶ Kotviace sily a tlakové sily sú podľa tabuľky 
na str. 16,

 ▶ Polohu kotiev treba dodržať pod uhlom 45°,
 ▶ Vzdialenosť miesta výstupu kotevných 

slučiek z betónovej dosky od betónovanej 
steny treba dodržať v rozmedzí 150-180 mm,

 ▶ Dbajte na dostatočnú nosnosť podkladovej 
dosky pre kotvu.

POZOR: Kotevný prvok je treba previazať s výstužou. 

 ▶ 2 úchytné uholníky rúry šikm. vzpery,
 ▶ 2 kotevné pätky,
 ▶ 2 nastaviteľné pätky,
 ▶ 2 rúry šikmej vzpery,
 ▶ 4 UNI koľajnice 150 s otvormi,
 ▶ 10 spojovacích tŕňov so závlačkou,
 ▶ 3 UNI koľajnice 200,
 ▶ 1 UNI koľajnica 150,
 ▶ 8 RS napínacích zámkov,
 ▶ 2 ohýbané kotevné tyče / 4 vlnité kotvy,
 ▶ 4 matice spoj. pre kotev. tyč,
 ▶ 4 spínacie tyče 1,0 m,
 ▶ 4 matice-kombi s platničkou.

Kompletná zostava opornej 
konštrukcie “L”

Podkladová doska

Plánovaná stena
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Montáž:
 ▶ Všetky spojovacie tŕne zaistime perovou závlačkou,
 ▶ Postavíme obe oporné konštrukcie a spojíme ich navzájom 2ks UNI koľajníc 200 a 4ks RS napínacích 

zámkov,
 ▶ Postavíme si stenové debnenie,
 ▶ Spojíme stenové debnenie pomocou UNI koľajnice 200 a RS napínacích zámkov s opornou konštruk-

ciou,
 ▶ Opornú konštrukciu pripevníme ku kotveniu cez spínaciu tyč a spojovaciu maticu,
 ▶ Pomocou nastaviteľných pätiek nastavíme debnenie spolu s opornými rámami do zvislej polohy.

Ukotvenie debenia do opornej 
konštrukcie

Úchytný uholník 
rúry šikmej vzpery

Kotevná pätka

Spojovací tŕň so 
závlačkou

Rúra šikmej 
vzpery

Nastaviteľná 
pätka

UNI koľajnica 200

UNI koľajnica 150

 RS napínací 
zámok

UNI koľajnica 150

Ohýbaná kotevná 
tyč

Matica spoj. pre 
kotev. tyč

Spínacia tyč 1,0 m

Debnenie

UNI koľajnica Oporná 
konštrukcia

RS - napínací 
zámok

Matica-kombi s 
platničkou



3. Oporná konštrukcia “M”

 ▶ Pre výšku debnenia do 3,3 m,
 ▶ Maximálny rozostup oporných konštrukcií je 1,35 m,
 ▶ Vhodné pre debniaci systém Master a ST 2000,
 ▶ Kotvenie pomocou ohýbanej kotevnej tyče DW 15, alebo vlnovej kotvy DW 15,
 ▶ Nosnosť: pozri tabuľku na str. 16,
 ▶ Max. tlak čerstvého betónu je 60 kN/m².

RS napínací zámok

Spínacia tyč 1,0 m

Matica spoj. pre 
kotevnú tyč

Ohýbaná kotevná 
tyč

UNI koľajnica 200

Oporná koštrukcia M

Lešenárske trubky slúžiace 
na prepojenie rámu

Nastaviteľná 
pätkaMatica-kombi s 

platničkou
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Žeriavové oko

3.1. Popis OK “M”

OKS - Kotevná koľajnica 150 resp. 200



Materiál na oporku konštrukciu “M”
 ▶ 2 oporné konštrukcie M,
 ▶ 4 UNI koľajnice 200,
 ▶ 1 OKS - Kotevná koľajnica 150/200,
 ▶ 2 nastaviteľné pätky,
 ▶ 12 RS napínacích zámkov 

Materiál na spojenie dvoch pod-
perných rámových jednotiek:

 ▶ 2 lešnárske trubky Ø 48 mm x 1,5 m ,
 ▶ 4 otočné spojky.

Ukotvenie:

Materiál na ukotvenie konštrukcie:

Maximálna vzdialenosť kotvenia:

 ▶ 2 ohýbané kotevné tyče / 4 vlnové kotvy,
 ▶ 4 matice spojovacie pre kotevnú tyč,
 ▶ 4 spínacie tyče 1,0 m,
 ▶ 4 matice-kombi s platničkou.
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Dimenzovanie “a”

Ohýbaná kotevná tyč min. 14 cm
Vlnová kotva min. 45 cm

Plánovaná stena

Podkladová doska

2.2. Montáž OK “M”

POZOR: Kotevný prvok je treba previazať s výstužou 

Kompletná zostava opornej 
konštrukcie “M”

 ▶ 2 oporné konštrukcie M,
 ▶ 4 UNI koľajnice 200 ,
 ▶ 1 OKS kotevná koľajnica 150/200 ,
 ▶ 2 nastaviteľné pätky (súčasť OK M),
 ▶ 12 RS napínacích zámkov,
 ▶ 2 lešenárske trubky 1,5 m ,
 ▶ 4 otočné spojky (súčasť OK M),
 ▶ 2 ohýbané kotevné tyče,
 ▶ 4 matice spoj. pre kotevnú tyč
 ▶ 4 spínacie tyče 1,0 m,
 ▶ 4 matice-kombi s platničkou.

 ▶ Odvedenie zaťaženia sa deje cez ohýbanú 
kotevnú tyč/vlnovú kotvu,

 ▶ Pri rozmere DW 15 je prípustná ťahová sila 
2x90 kN,

 ▶ Pri tlaku 60 kN vo výške 3,3 m musí byť 
použité kotvenie DW 20,

 ▶ Kotviace sily a tlakové sily sú podľa tabuľky 
na str. 16,

 ▶ Polohu kotiev treba dodržať pod uhlom 45°,
 ▶ Vzdialenosť miesta výstupu kotevných 

slučiek z betónovej dosky od betónovanej 
steny treba dodržať v rozmedzí 150-180 mm,

 ▶ Dbajte na dostatočnú nosnosť podkladovej 
dosky pre kotvu.
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Montáž:

Nastaviteľná 
pätka

UNI koľajnica 200

 RS napínací 
zámok

Ohýbaná kotevná 
tyč

Matica spoj. pre 
kotevnú tyč

Spínacia tyč 1,0 m

Oporná koštrukcia M

Matica-kombi s 
platničkou

Debnenie

UNI koľajnica
Oporná 

konštrukcia

RS - napínací 
zámok

 ▶ Postavíme obe oporné konštrukcie a spojíme ich navzájom UNI koľajnicami 200 a RS napínacími 
zámkami,

 ▶ Postavíme si stenové debnenie,
 ▶ Spojíme stenové debnenie pomocou UNI koľajnice 200 a RS napínacích zámkov s opornou konštruk-

ciou,
 ▶ Konštrukciu pripevníme ku kotveniu pomocou spínacej tyče a spojovacej matice,
 ▶ Pomocou nastaviteľných pätiek nastavíme debnenie spolu s opornými rámami do zvislej polohy.

OKS kotevná 
koľajnica 
150/200
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4. Oporná konštrukcia “S”

Rám opornej 
konštrukcie S do 
4,5 m

 RS napínací 
zámok

Matica-kombi s 
platničkou

Matica spoj. pre 
kotevnú tyč

Ohýbaná kotevná 
tyč

Spínacia tyč 1,0 m

Nastaviteľná pätka na 
rám OKS

OKS kotevná koľajnica 150 resp. 200

Trubka 1,5 m 

Trubka 2,0 m 

Trubka 3,0 m 

4.1. Popis OK “S” do 4,5 m
 ▶ Maximálny rozostup oporných konštrukcií je 1,35 m,
 ▶ Vhodné pre debniaci systém Master a ST 2000,
 ▶ Kotvenie pomocou ohýbanej kotevnej tyče DW 15 a DW 20,
 ▶ Nosnosť: pozri tabuľku na str. 16,
 ▶ Max. tlak čerstvého betónu je 50 kN/m².

UNI koľajnica 200

Žeriavové oko
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Rám opornej 
konštrukcie S do 
4,5m

 RS napínací 
zámok

OKS kotevná koľajnica 150 resp. 200

Matica-kombi s 
platničkou

Matica spoj. pre 
kotevnú tyč

Ohýbaná kotevná 
tyč

Spínacia tyč 1,0 m

Nastaviteľná pätka na 
rám OKS

Trubka 1,5 m 

Trubka 2,0 m Trubka 3,0 m 

Rám podstavca opornej 
konštrukcie S 

4.2. Popis OK “S” do 6,0 m

Žeriavové oko

 ▶ Maximálny rozostup oporných konštrukcií je 1,35 m,
 ▶ Vhodné pre debniaci systém Master a ST 2000,
 ▶ Kotvenie pomocou kotevnej slučky DW 20 a DW 26,
 ▶ Nosnosť: pozri tabuľku na str. 16,
 ▶ Max. tlak čerstvého betónu je 50 kN/m².
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Materiál pre dve oporné kozy
 ▶ 2 rámy opornej konštrukcie S,
 ▶ 2 nastaviteľné pätky na rám OKS,
 ▶ 3 trubky Ø 48 mm x 1,5 m,
 ▶ 3 trubky Ø 48 mm x 2,0 m,
 ▶ 1 trubky Ø 48 mm x 3,0 m,
 ▶ 3 otočné spojky,
 ▶ 6 UNI koľajníc 200,
 ▶ 1 OKS kotevná koľajnica 150/200,
 ▶ 20 RS napínacích zámkov.

Materiál na spojenie jednolivých 
párov oporných kôz

 ▶ do 4,5 m výšky 2 trubky Ø 48 mm x 4,0 m,
 ▶ do 6,0 m výšky 3 trubky Ø 48 mm x 4,0 m 

Doplnenie materiálu pre výšku 
debnenia 6,0 m 

 ▶ 2 rámy podstavca oporej konštrukcie S,
 ▶ 2 trubky Ø 48 mm x 1,5 m,
 ▶ 1 trubky Ø 48 mm x 3,0 m ,
 ▶ 2 otočné spojky,
 ▶ 2 UNI koľajníc 200,
 ▶ 6 RS napínacích zámkov.

Ukotvenie:
 ▶ Kotvenie sa uskutoční pomocou ohýbanej kotevnej tyče, 

alebo vlnovej kotvy s DW15, DW 20 a DW26,
 ▶ Je potrebné dbať na sily kotvenia a nosnosť konštrukcie: 

pozri tabuľku str. 16,
 ▶ Polohu kotiev treba dodržať pod uhlom 45°,
 ▶ Vzdialenosť miesta výstupu kotevných slučiek z betónovej 

dosky od betónovanej steny treba dodržať vo vzdialenosti 
210 mm,

 ▶ Presné nastavenie do správnej polohy sa robí pomocou 
nastaviteľnej pätky a matice na fixovanie slučkovej kotvy,

 ▶ Na nastavenie opornej konštrukcie je potrebný nastavo-
vací kľúč,

 ▶ Vzdialenosť medzi ohýbanými kotevnými tyčami by mala 
zodpovedať tabuľke na str. 16. 210

Dimenzovanie “a”

Ohýbaná kotevná tyč min. 20 cm
Vlnová kotva min. 45 cm

a

Montáž - prepojenie rámov “S”
 ▶ Postavte vzpery do zvolenej polohy,
 ▶ Spojte oporné konštrukcie navzájom pomocou trubiek a UNI koľajníc, ktoré sú upevnené pomocou RS 

napínacích zámkov a otočných spojok,
 ▶ Pripevnite ku stenovému debnenie opornú koštrukciu prostredníctvom UNI koľajníc a RS napínacích 

zámkov.

4.3. Montáž OK “S”

Nastavovací kľúč
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 ▶ Odstráňte nastaviteľné pätky z rámu a priskrutkujte ho k 
podstavcu opornej konštrukcie,

 ▶ Rámy vzájomne pevne priskrutkujeme  skrutkami a mati-
cami M16.

Nadstavenie do výšky debnenia 

 ▶ Debnenie je spojené s rámom opornej konštrukcie RS napínacími zámkami a UNI koľajnicami. 
Pripojenie debnenia s opornou konštrukciou

Vyrovnávanie
 ▶ Vyrovnanie debnenia sa vykoná pomocou nastavovacích pätiek,
 ▶ Upravte vzdialenosť medzi opornými konštrukciami a stenou pomocou nastavovacích pätiek (zme-

na výšky - horizontálne vyrovnanie),
 ▶ Vertikálne nastavenie sa vykonáva pomocou nastavovacieho kľúča.

Debnenie

UNI koľajnica
Oporná 

konštrukcia

RS - napínací 
zámok

 ▶ Ukotvenie prostredníctvom OKS - kotevná koľajnica 150, alebo 200.
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Aby sa dosiahla požadovaná nosnosť, mali by byť samostatné rámy vystužené lešenárskymi  trubkami 
Ø48mm x 3,2 mm, ktoré sú pripevnené pomocou otočných spojok. Tieto spojky sú už upevnené na oporných 
konštrukciách. Obrázok nižšie zobrazuje aká je možnosť vystuženia rámov pomocou trubiek. 

4.4. Stuženie opornej koštrukcie 

POZOR: Pri manipulácii a prekladaní konštrukcie žeriavom, by sa prepravovaný materiál mal 
vždy zavesiť na žeriavové háky. Pri manipulácií je potrebné stuženie konštrukcie. 

Diagonálne 
stuženie

Horizontálne 
stuženie

Žeriavové oko

Prepojene 
stuženie
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pre debneni do výšky 6,0 m.

pre debnenie do výšky 4,5 m

Kompletná zostava opornej 
konštrukcie “S” do 4,5 m 

Kompletná zostava opornej 
konštrukcie “S” do 6,0 m

4.5. Dimenzie OK “S”

 ▶ 2 rámy opornej konštrukcie S,
 ▶ 2 nastaviteľné pätky na rám OKS,
 ▶ 3 trubky Ø 48 mm x 1,5 m,
 ▶ 3 trubky Ø 48 mm x 2,0 m, 
 ▶ 1 trubka Ø 48 mm x 3,0 m,
 ▶ 3 otočných spojok (súčasť OK “S”),
 ▶ 6 UNI koľajníc 200,
 ▶ 1 OKS kotevná koľajnica 150/200,
 ▶ 20 RS napínacích zámkov,
 ▶ 2 ohýbané kotevné tyče,
 ▶ 4 matice spoj. pre kotevnú tyč,
 ▶ 4 spínacie tyče 1,0 m,
 ▶ 4 matice-kombi s platničkou.

 ▶ 2 rámy opornej konštrukcie S,
 ▶ 2 rámy podstavca opornej konštrukcie S,
 ▶ 2 nastaviteľné pätky na rám OKS,
 ▶ 5 trubiek Ø 48 mm x 1,5 m,
 ▶ 3 trubky Ø 48 mm x 2,0 m,
 ▶ 2 trubky Ø 48 mm x 3,0 m,
 ▶ 6 otočných spojok (súčasť OK “S”),
 ▶ 8 UNI koľajnica 200,
 ▶ 1 OKS kotevná koľajnica 150/200,
 ▶ 24 RS napínacích zámkov,
 ▶ 2 ohýbané kotevné tyče,
 ▶ 4 matice spoj. pre kotevnú tyč,
 ▶ 4 spínacie tyče 1,0 m,
 ▶ 4 matice-kombi s platničkou.
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H

Z

D

643,00
60
50

153
141

66

tlak na debnenie
(kN/m)"H" (m)

2,75

2,50

60
40

40
50

50
60

40

výška betónu
D(kN)Z(kN)

2

124
132
124
110
110
106
96

48

52
60

50

39
38
37

kotevná sila
sila v nasta-
vitel'nej pätke

D

Z

H

159
40 238

5,25

5,50

5,00

50
40
50

40
50 283

252
300
266
318

178

200
173

155

4,75

4,50

50
40

40
50

209
248
223
265 139

138

122
121
108

191

212
245

222
40

50
406,00

5,75 50

354
294
336
280

výška betónu
"H" (m)

tlak na debnenie
(kN/m)

kotevná sila
Z(kN)

vitel'nej pätke
sila v nasta-

D(kN)

Z

D

H

1234,0 50 212

3,75

3,50

40

40
50

50
40

181
195
167
177
153

94

111
104

86
78

209
248

230
195

4,50

4,25
40
50

40
50

146
166

127
144

výška betónu
"H" (m)

tlak na debnenie
(kN/m)

kotevná sila
Z(kN)

vitel'nej pätke
sila v nasta-

D(kN)

5. Kotevné sily
Kotevná ťahová sila “Z” a tlaková sila v nastaviteľných pätkách “D” v závislosti od výšky betónu “H” a tlaku 
čerstvého betónu pre šírku 1,0m.

Oporná koza “L”

Oporná koza “M”

Dovolené zaťaženie 
pre spínacie tyče: 
DW 15 - 90 kN
DW 20 - 160 kN
DW 26 - 260 kN

POZOR: Kotevná sila “Z” musí byť prenesená dvoma kotvami.

Pre iné šírky vplyvu 
(rozostup oproných 
kôz) je potrebené 
tabuľkové hodnoty 
“Z” a “D” danou šírkou 
vplyvu prenásobiť.

Výška betónu 

"H" (m)

Tlak na 
debnenie 
(kN/m)2

Kotevná sila 

Z(kN)

Sila v 
nastaviteľnej 
pätke D(kN)

40 96 37
50 106 38
40 110 48
50 124 50
40 124 60
50 141 64

2,50

2,75

3,00

Výška betónu 

"H" (m)

Tlak na 
debnenie 
(kN/m)2

Kotevná sila 

Z(kN)

Sila v 
nastaviteľnej 
pätke D(kN)

40 110 42
50 124 50
60 132 52
40 124 60
50 141 64
60 153 66
40 141 72
50 162 78
60 184 84

2,75  

3,00  

3,30 

Výška betónu 

"H" (m)

Tlak na 
debnenie 
(kN/m)2

Kotevná sila 

Z(kN)

Sila v 
nastaviteľnej 
pätke D(kN)

40 153 78
50 177 86
40 167 94
50 195 104
40 181 111
50 211 123
40 195 127
50 230 144
40 209 146
50 248 166

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

Výška betónu 

"H" (m)

Tlak na 
debnenie 
(kN/m)2

Kotevná sila 

Z(kN)

Sila v 
nastaviteľnej 
pätke D(kN)

40 209 108
50 248 121
40 223 122
50 265 139
40 238 138
50 283 159
40 252 155
50 300 178
40 266 173
50 318 200
40 280 191
50 336 222

40 294 212
50 354 245

6,00

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

Oporná koza “S” do 
výšky 4,5 m

Oporná koza “S” do 
výšky 6,0 m



zv

Označenie

zv

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(m)

zv

Označenie

zv

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(m)
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12,00409V11OK - Kotevná pätka

0,70
0,60

407561 
40756

Zoznam materiálu

OK - Nastaviteľná pätka 8,50409V13

OK - Úchytný uholník 
rúry šikmej vzpery

5,40409V12

OK - Rúra šikmej vzpery 10,00409V15

OK - Uni koľajnica 150 13,50
13,50

407V92
407V921

OK - Uni koľajnica 200 407V93
407V95

20,00
23,20

DW 20 
DW 15

OK - Spojovací tŕň so 
závlačkou

Matica spojovacia pre 
kotevnu tyč

0,50409V14

OKS - Kotevná           
koľajnicatka

56,00
42,00

704V97
704V96

2,0
1,5

OKM-Oporná konštrukcia M

OKS-Rám opornej 
konštrukcie S 

OKS-Rám podstavca 
opornej konštrukcie S

160,00409V6 do v. 
3,3 m

280,00409V21 do v. 
4,5 m

180,00409V22 v. 1,5 m



zv

Označenie

zv

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(m)

zv

Označenie

zv

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(m)
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Žeriavový hák 10,00708V4 

RS napínací zámok 1,60704V5 

Univerzálny spojovací 
tŕň 

0,1 - 0,25 
0,16 
0,30
0,40

0,60 
0,50 
0,60
0,70 

705V1D 
705V12D
705V1 
705V140

Matica-kombi s 
platničkou 

DW 20 
DW 15

Spínacia týč  1,0 m 2,55
1,88

407101
407100 

Zoznam materiálu

Kľúč DW 15, DW 20

DW 20 
DW 15

1,30
1,00

407V78
407V77 

DW 20 
DW 15

1,12
1,12

GEWSCHL20 
GEWSCHL

OKS-Kľúč na nastavenie 
opor. konš.

6,00409V99

OK - Ohýbaná kotevná 
tyč

Vlnová kotva DW15 0,85GEWWANK

Kotva s platničkou DW 20

Spojka otočná

10,00708V4 

1,50113V0012

DW 20 
DW 15

3,60
1,80

GEWWANK20
40755

UNI kontajner 60,00 260V10 
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831 06 Bratislava
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