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Evropské
technické posouzení

český překlad německého originálu vydaného ZAG

Obecná část
Organ za tehnicno ocenjevanje, ki je izdal ETA ZAG Ljubljana 
Technické posuzovací místo, které vydalo ETA

Komercialno ime gradbenega proizvoda 
Obchodní název výrobku
Druzina proizvoda, ki ji gradbeni proizvod 
pripada 

Skupina výrobků, ke které stavební výrobek 
patří 

Proizvajalec 
Výrobce

Proizvodni obrat 
Výrobní závod

Ta Evropska tehnicna ocena vsebuje 

Toto evropské technické posouzení obsahuje 

Ta Evropska tehnicna ocena je izdana na 
podlagi Uredbe (EU) st. 305/2011 na podlagi 

Toto evropské technické posouzení je vydáno 
podle Nařízení (EU) č. 305/2011 na základě 

EJOT šroub do betonu JC2 

33: Vijak za beton velikosti 6 za 
skupinsko nekonstrukcijsko 
uporabo v betonu in prednapetih 
votlih ploscah 

33: Šroub do betonu velikosti 6 pro 
vícenásobné upevnění nenosných
systémů pro kotvení do betonu a 
předepnutých dutinových střešních 
panelů 

EJOT BAUBEFESTIGUNGEN GmbH 
In der Stockwiese 35 
57334 BAD LAASPHE 
Německo 
http://www.ejot.com/ 

EJOTzávod 14 

14 strani vkljucno s 11 prilogami, ki so 
sestavni del te ocene 
14 stran včetně 11 příloh, které jsou 
nedílnou součástí dokumentu

ETAG 001 -del 1 in 6, izdaja 2013, ki se 
uporablja kot Evropski ocenitveni dokument 
(EAD) 

ETAG 001- Díl 1 a 6, vydání 2013, použitý 
jako evropský dokument pro posuzování 
(EAD) 

en mussen dem Original vollstandig entsprechen 

hrer Obertragung auf elektronischem Wag, hat 
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Specifická část 

E-00490/18

1. Technický popis výrobku

Šroub do betonu EJOT JC2 je kotva do betonu z galvanicky pozinkované oceli velikosti 
6. Kotva do betonu se šroubuje do předvrtaného válcového otvoru. Speciální závit 
šroubu do betonu řeže při zapouštění vnitřní závit do podkladního materiálu. Kotvení se 
děje mechanickým zámkem pomocí speciálního závitu.

Zabudovaná kotva do betonu viz zobrazení v Příloze A1.

2. Specifikace účelu použití podle použitého evropského dokumentu pro 
posuzování (v následujícím textu EAD)

Vlastnosti uvedené v oddílu 3 platí pouze tehdy, pokud je kotva použita v souladu se 
specifikacemi a podmínkami uvedenými v Příloze B.

Ustanovení tohoto Evropského technického posouzení vycházejí z předpokládané 
životnosti 50 let. Uvedené údaje týkající se doby použitelnosti však nelze vykládat jako 
záruku poskytnutou výrobcem, ale musí být považovány pouze za pomoc při výběru 
správného výrobku s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost stavby. 

3.

3.1 

3-2

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3. 7

Vlastnosti výrobku a podrobnosti o metodách jeho posouzení

Mechanická únosnost a stabilita (BWR 1)
Základní požadavky na mechanickou únosnost a stabilitu jsou uvedeny u základních 
požadavků na bezpečnost při užívání.

Bezpečnost v případě požáru (BWR 2)
Základní požadavky na bezpečnost při požáru jsou uvedeny v Příloze 4.

Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)
Pokud jde o obsažené nebezpečné látky, mohou existovat další požadavky vztahující se 
na výrobky v rámci evropského technického posouzení (např.  Přenesená evropská 
legislativa a vnitrostátní právní předpisy, nařízení a správní předpisy). Pro splnění 
ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011 musí být tyto požadavky splněny, pokud se uplatní.

Bezpečnost při užívání (BWR 4)
Základní požadavky na bezpečnost při užívání jsou uvedeny v Přílohách C1, C2 a C3.

Ochrana před hlukem (BWR 5)
Není relevantní.

Úspora energie a tepelná ochrana (BWR 6)
Není relevantní.

Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7)
Vlastnosti nejsou hodnoceny.
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3.8 Všeobecné aspekty týkající se vhodnosti pro daný účel  
Dlouhá životnost a funkčnost jsou zajištěny pouze při dodržení specifikací pro  zamýšlené 
použití podle přílohy B1. 

4. Aplikovaný systém pro hodnocení a ověřování stálosti vlastností (v následujícím
textu AVCP) s uvedením právního základu

Podle Rozhodnutí 97/161/EC Evropské komise1 platí systém pro posouzení a přezkoušení
stálosti vlastností (viz Příloha V k Nařízení (EU) č. 305/2011) 2+.

5. Nutné technické podrobnosti pro provedení systému k posouzení a přezkoušení
stálosti vlastností podle použitého EAD

Nutné technické podrobnosti pro provedení systému AVCP jsou uloženy v kontrolním
plánu u Slovinského institutu pro stavebnictví (ZAG).

Vydáno v Ljublaně 6.4.2018 

Podepsán:
Franc Capuder, M.Sc. 
Vedoucí oddělení TAB 

Úřední věstník Evropských společenství  L 254 z 8.10.1996 
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EJOT šroub do betonu JC2 v zabudovaném stavu 

h 

h 

h 

h ·  

EJOT šroub do betonu JC2 pro kotvení v betonových 
stropních předepnutých dutinových panelech 

EJOT šroub do betonu JC2 

Popis výrobku 

Zabudovaný stav 

E-00490/18

TYPKB 

TYPST 

TYPFR 

do = průměr otvoru 

hnom = jmenovitá kotevní

h1 = 

hmin = 

tflx = 

  hloubka 
hloubka otvoru 
minimální tloušťka 
podkladu pro kotvení 
tloušťka 
připojovaného dílu

Příloha A1 
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Tabulka A1: Materiály a typy

E-00490/18

fyk 

[N/mm"] 
fuk 

[N/mm2] 

640 800 

Materiál 

Uhlíková ocel tvářená za studena, pozinkovaná podle EN ISO 4042-2: 5 µm 

Díl        Označení            Popis 

1 JC2-KB 

2 JC2-ST 

3 JC2-FR 

4 JC2-IT 

Šestihranná hlava s 
vylisovanoui podložkou 
utahovací nástavec Torx

Zápustná hlava
utahovací nástavec Torx

Čočková hlava
utahovací nástavec Torx 

vnitřní závit s 
šestihranem 

Tabulka A2: Rozměry kotev a označení hlav 

Velikost JC2·6 Jmenovité označení 

Jmenovitý
dnom [mm] 6průměr 

Vnější
průměr dth [mm] 7,45

Označení výrobce: 
Obchodní název: 
Jmenovitý průměr: 
Délka šroubu: 
Příklad: 

závitu nebo: 

Průměr
dk [mm] 5,50jádra dth 

Průměr
ds [mm] 5,88dříku 

Plocha
průřezu As [mm2] 23,76 

EJOT šroub do betonu JC2 

Popis výrobku 

materiály, typy a rozměry 

Provedení 

CSA 
dnom 
L 
5-CSA 6x100
JC2-6x100

Příloha A2 



Specifikace zamýšleného použití 

Namáhání kotvení: 

E-00490/18

• Statická a kvazistatická zatížení
• Pouze pro vícenásobná upevnění nenosných systémů podle ETAG 001, Část 6
• Namáhání požárem

Podklad pro kotvení: 
• Beton s trhlinami a bez trhlin
• Vyztužený a nevaztužený beton od třídy pevnosti C20/25 do maximálně C50/60 podle EN

206:2013+A 1 :2016
• Prefabrikované dutinové stropní panely

Podmínky použití (podmínky prostředí): 
• Šroub do betonu může být použit v betonu pro suché vnitřní prostředí.

Navrhování: 
• Za navrhování kotvení je zodpovědný inženýr se zkušenostmi v oblasti kotvení a betonových

konstrukcí.
• Navrhování pro statická a kvazistatická zatížení probíhá podle metody navrhování uvedené
• v EOTA TR 055, vydání prosinec 2016, nebo CEN/TS 1992-4-4.
• Navrhování pro namáhání požárem probíhá podle metody navrhování uvedenévEOTA TR 020,

vydání květen 2004.
• Podle upevňovaných sil se vyhotovují ověřitelné výpočty a výkresy. Na konstrukčních

výkresech se udává poloha kotvy (např. poloha kotvy vůči výztuži nebo k podpěrám).

Zabudování:
• Zabudování provádí odpovídajícím způsobem proškolený personál pod dohledem

stavbyvedoucího
• Zabudování kotvy probíhá pouze tak, jak je dodána výrobcem, bez výměny jednotlivých

součástí
• Zabudování kotvy probíhá podle údajů výrobce a konstrukčních výkresů uvedenými nástroji.
• Před montáží kotvy se musí ověřit, zda třída pevnosti betonu, do kterého se kotva upevňuje,

odpovídá tomu, pro který platí charakteristické únosnosti, a není v žádném případě menší.
• Musí být ověřeno, že beton je dostatečně hutný a např. nejsou v něm žádné významnější

dutiny
• Otvor vyčistit
• Nasazení kotvy s odpovídající kotevní hloubkou
• Dodržení stanovených vzdáleností os a vzdáleností od okraje bez záporných tolerancí
• Uspořádání otvorů bez poškození výztuže
• U chybných otvorů provést nový otvor ve vzdálenosti min. dvojnásobku hloubky, nebo v menší 

vzdálenosti je-li poškozený otvor vyplněn maltou o velké pevnosti. Ve směru nevyplněného
otvoru nejsou dovoleny žádné smykové nebo šikmé síly.

• Utažení utahovacím momentem uvedeným v Příloze B2 pomocí kalibrovaného momentového
klíče

EJOT šroub do betonu JC2 

Účel použití

 Specifikace 
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Příloha B1 
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hmin 

TYPST 

Tabulka B1: Montáž 

EJOT šroub do betonu JC2 
Velikost 

JC26 

hnom [mm] 40 Jmenovitá kotevní hloubka 
Průměr  otvoru do [mm] 6 

dcut,m [mm] 6,40 
ax:S 

h 1 � [mm] 50 

Řezný průměr vrtáku na horní hranici tolerance  
(maximální průměr vrtáku) 

Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu
Účinná kotevní hloubka hef [mm] 31,9 

dt :S [mm] 9 Průměr průchozího otvoru v připojovaném dílu 

Průměr zápustné hlavy (Typ CS) des [mm] 14 

Drážka Torx T-. [-] 30 

Velikost klíče SW [mm] 11 

Požadovaný utahovací moment T1nst [Nm] 14 

Tso [Nm] 90 
Max. utahovací moment pro 
rázový utahovák 

Tabulka B2: Minimální tloušťka betonu, vzdálenosti os a okrajů 

EJOT šroub do betonu JC2 

hm1n Minimální tloušťka betonu 
MInimální osová vzdálenost Smin 
MInimální vzálenost od okraje Cmin 

EJOT šroub do betonu JC2 

Účel použití

 Montáž 

Velikost

JC2-6 

[mm] 100 

[mm] 35 

[mm] 35 

E-00490/18

�--·=i·Qf -

/-.._. 
-+-11-+,�,31-

,.. --·"'" - ·

Příloha B2 
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Posouzená pozice kotvy betonových stropních předepnutých dutinových 
panelech 

I I
' 

I I 
i ap i ap 

I: :1
·

i 
i ap
1 .. 

Vzdálenost od okraje

Vzdálenost  
předepínacích tyčí 

Vzdálenost mezi pozicí 
kotvy a předepínací tyčí

posouzená pozice kotvy 

le ::::: 100 mm. 

Ip 2:: 100 mm 

a
p 

.::: 50 mm 

Minimální osová  vzdálenost kotev a vzdálenost mezi skupinami kotev  
v betonových stropních předepnutých dutinových panelech 

• . cp . • • • 

EJOT šroub do betonu JC2 

Účel použití 

Montážní návod pro  stropní 
předepnuté betonové  panely  

Minimální vzdálenost od okraje Cmin::::: 100 mm

Minimální vzdálenost kotev Smin .::: 100 mm

amin 2:: 100 mmMinimální vzdálenost mezi 
skupinami kotev 

c1,c2 

s1,s2 

a1,a2 

Vzdálenost od okraje 
Vzdálenost kotev 
Vzdálenost mezi skupinami 
kotev

Příloha B3 
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Návod na montáž 

·'

·" ..
/ 

r 
w 

T-
-� ,I �1£\l!l

't.--/..,._-,------=::::!!,;==al,\}�����-�L....L.--f4 ''- --w \Y 
. ,,/ 

, �.,,. ,,, � 
/ ...... ,, . 

/ ,, 

.. 

.•' / 
, ' 

•' 

.. I 
hnom 

EJOT šroub do betonu JC2 

Účel použití 

Návod na montáž pro beton 

E-00490/18

Vyvrtat otvor

Vyčistit otvor 

Šroubovou kotvu
zašroubovat pomocí
rázového utahováku
nebo momentového
klíče

Ujistit se, že je 
šroubová kotva zcela 
bez mezery dotažena 
na připojovaný díl a
není poškozena

Příloha B4 
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Návod na montáž pro betonové stropní předepnuté dutinové panely 

Výztužné tyče lokalizovat vhodným 
detektorem 

Pozici výztužných tyčí označit 

Vyvrtat otvor 

Vyčistit otvor 

Šroubovou kotvu upevnit 
vhodným rázovým utahovákem 

Ujistit se, že šroubová kotva je zcela 
bez mezery dotažena na připojovaný 
díl a není poškozena

EJOT šroub do betonu JC2 

Účel použití 

Návod na montáž pro betonové stropní 
předepnuté dutinové panely

Příloha B5 
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Tabulka C1: Charakteristická únosnost v tahu při statickém a kvazistatickém zatížení pro 

EJOT šroub do betonu JC2 

NRk,s [kN] 

V 1) Ms [ - ]

NRk,p [kN] 

C25/30 
C30/37 

Selhání oceli

Charakteristická únosnost 

Dílčí součinitel bezpečnosti 

Selhání vytažením

Charakteristická únosnost při 
betonu C20/25 s trhlinami a bez 
trhlin  

Zvyšující součinitel pro NRk,p 

4-lc 
C35/45 
C40/50 
C45/55 
C50/60 

V2 [ - ]
Dílčí součinitel bezpečnosti 

V 1) Mp [ - ]

her [mm] 

kcr [ - ]

Vytržení betonu a trhliny 

Účinná kotevní hloubka 

Činitel pro beton s trhlinami 

Činitel pro beton bez trhlin kucr [ - ]

Osová vzálenost Scr,N [mm]

Vzdálenost od okraje Ccr,N [mm]

Scr,sp [mm]

Ccr,sp [mm]

Osová vzdálenost (trhliny) 

Vzdálenost od okraje (trhliny) 

Dílčí součinitel bezpečnosti VMsp 
1) 

[ - ]

Pokud nejsou k dispozici národní ustanovení 
2)

Je zahrnut součinitel bezpečnosti montáže y2 = 1,0

EJOT šroub do betonu JC2 

Vlastnosti 

Charakteristická únosnost v tahu 

návrh odpovídající EOTA TR 055 nebo CEN/TS 1992-4-4

Velikost kotvy

JC2-6 

19,1 

1,5 

3 

1,06 
1,14 
1,22 

1,26 
1,31 
1,35 
1,0 

1,5 2) 

31,9 

7,2 

10,1 

96 

48 

96 

48 

1,5 2) 

Příloha C1 
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Tabulka 2: Charakteristická únosnost ve smyku při statickém a kvazistatickém zatížení 
pro návrh odpovídající EOTA TR 055 nebo CEN/TS 1992-4-4

EJOT šroub do betonu JC2 

Porušení oceli bez ramene páky 

Charakteristická únosnost V Rk,s [kN] 

Dílčí součinitel bezpečnosti YMs [ - ]

k2 [ - ]

M
0

Rk,s [Nm] 

Činitel pro zohlednění kujnosti 

Porušení oceli s ramenem páky 

Charakteristická únosnost 

Dílčí součinitel bezpečnosti YMs 
1) 

[ - ]

Dílčí součinitel bezpečnosti 

Selhání okraje betonu 

Účinná délka kotvy při smykovém zatížení 

Vnější průměr kotvy

Beton s trhlinami bez okrajové výztuže

Beton s trhlinami s rovnou okrajovou výztuží 
> 012 mm

Beton s trhlinami s okrajovou výztuží a krátkou 
vzdáleností mezi předepínacími tyčemi  (as 100mm) 
nebo beton bez trhlin
Dílčí součinitel bezpečnosti

Pokud nejsou k dispozici národní ustanovení 

EJOT šroub do  betonu JC2 

Vlastnost

Charakteristická únosnost ve smyku 

Selhání Pryout (vylomení hrany betonu na straně odvrácené k působící síle)

k-Faktor                                                                             k(8)        [ - ] 

YMc 
1) 

[ - ]

It [mm] 

dnom [mm] 

l.j)ucr,v [ - ]

YMc 
1) 

[ - ]

Velikost 

JC2-6 

9,8 

1,25 

0,8 

16 

1,25 

1,0

1,5 

31,9 

6 

1,0 

1,2 

1,4 

1,5 

Příloha C2 
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Tabulka C3: Charakteristická únosnost  u betonových stropních předepnutých dutinových   
                     panelů C30/37 až C50/60 

EJOT šroub do betonu JC2 

Y2 = Yrnst [ - ]

db [mm] 

FRk [kN] 

M
0

Rk,s [Nm] 

Součinitel spolehlivosti montáže 

Tloušťka příruby
Charakteristická odolnost pro 
všechny směry
Charakteristický ohybový moment 

Vzdálenost od okraje Ccr = Cmin [mm] 

Osová vzdálenost Ser = Smrn [mm] 

EJOT šroub do betonu JC2 

Vlastnost 

Charakteristická únosnost v  prefabrikovaných  
betonových předepnutých dutinových panelech 

Velikost 

JC2-6 

1,0 

�25 '. �30 �40 

1 2 

16 

100 

100 

Příloha C3 
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Tabulka C4: Charakteristická odolnost při působení požáru 1) 

Velikost 
EJOT šroub do betonu JC2 

JC2-6 

Selhání oceli 
R30 [kN] 0,24 
R60 [kN] 0,22 Charakteristická stabilita v 

tahu a ve smyku NRk,s,fi = 
VRk,s,fl 

R90 [kN] 0,17 
R120 [kN] 0,12 

R30 [Nm] 0,19 
R60 [Nm] 0,18 
R90 [Nm] 0,14 
R120 [Nm] 0,10 
Scr,N,fi [mm] 4 X het 

2 X het 

Selhání oceli s ramenem páky

Charakteristická únosnost M0Rk,s,fi 

Osová vzdálenost

Vzdálenost od okraje Ccr,N,fi [mm]     Působení požáru z více jak jedné
strany 

                                                                                                                                         Cmin � 300 mm a � 2 X h
e
r 

'1 Hodnoty neplatí pro použití v prefabrikovaných  betonových předepnutých dutinových panelech 

Charakteristická odolnost pro selhání vytažením, vytržením betonu, selháním  Pryout a vytržením hrany 
betonu se stanovuje podle EOTA TR 020 nebo CEN/TS 1992-4-4  

EJOT šroub do betonu JC2 

Vlastnost 

Charakteristická odolnost pro působení požáru 

Příloha C4-
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