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CHARAKTERISTIKA 

Výztuž lanové kotvy MCA-T je tvořena sedmidrátovými 
pramenci z předpínací oceli třídy 1670/1860 MPa. 

Kotevní zhlaví se skládá z kotevní objímky s klínky a plo-
ché podložky. Injektáž je prováděna prostřednictvím man-
žetové 1” trubky 34/27 mm. Pramence jsou ve volné délce 
vedeny v HDPE návlecích vyplněných tukem, v kotevní 
délce jsou osazeny distančníky a centrátory. 

Pramence z předpínací oceli normativního průměru 
15,3 mm (0,60”) nebo 15,7 mm (0,62”) jsou dodávány 
standardně bez protikorozní úpravy. V případě kotvení 
v agresivním prostředí lze pramence dodat se speciální 
antikorozní povrchovou úpravou (s dráty opatřenými epo-
xidovou ochrannou). 

V souladu s ČSN EN 1537 jsou lanové kotvy MCA-T kon-
struovány jako dočasné, s návrhovou životností kratší než 
dva roky. 

POUŽITÍ 

Lanové kotvy nachází široké uplatnění v geotechnice 
a podzemním stavitelství. Slouží k realizaci kotevních 
prvků především s vyšším zatížením a kotevních prvků 
o délce přesahující 12 m. 

Mezi typické aplikace lanových kotev MCA-T patří: 

 kotvení pažení stavebních jam 
 kotvení tunelových portálů 
 stabilizace strmých svahů a zářezů 
 kotvení skalních hornin 

PŘEDNOSTI LANOVÝCH KOTEV MCA-T 

 vysoká zatížitelnost prvků díky konstrukci kotvy a po-
užité třídě oceli 

 volitelný počet pramenců umožňuje optimální návrh 
kotvy na potřebné tahové zatížení 

 snadná manipulace v omezeném pracovním pro-
storu, jednoduchá přeprava a skladování 

 variabilní délky pramenců 
 možnost dodání pramenců se zvýšenou protikorozní 

ochrannou pro prodloužení délky životnosti 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE PRAMENCŮ 

Třída oceli 1670/1860 MPa 

Průměr pramence mm 15,3 (0,60”) 15,7 (0,62”) 

Průřezová plocha mm2 139 150 

Únosnost pramence na 
mezi pevnosti Ptk 

kN 260 279 

Únosnost pramence na 
mezi kluzu Pt0,1k 

kN 220 250 

Jednotková hmotnost kg/m 1,09 1,18 
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KONSTRUKCE LANOVÉ KOTVY MCA-T 

 

 

TABULKA ZARUČENÝCH KOTEVNÍCH 
SIL A DOPORUČENÉ Ø VRTU 

 

  

Počet pramenců 
N 

Třída oceli 1670/1860 MPa 

Průměr pramence 
15,3 mm (0,60”) 

Průměr pramence 
15,7 mm (0,62”) 

Vnější ø kotvy  
[mm] 

Min. doporučený ø vrtu 
[mm] 

2 310 335 80 90 

3 465 500 80 90 

4 620 670 80 90 

5 780 835 80 90 

6 935 1005 90 100 

7 1090 1170 90 100 
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INSTALACE 

Kotevní délka kotvy se do horninového prostředí upíná 
pomocí injekčních směsí na cementové nebo chemické 
bázi. 

Pramence jsou ve volné délce vedeny v ochranných 
HDPE návlecích vyplněných tukem. V kotevní délce jsou 
pramence od hran vývrtu (min. 10 mm) a sebe samých 
vymezeny střídavě po cca 1,5 m vnitřními centrátory 
a vnějšími distančníky. 

Pramence zvoleného průměru a zvolené kotevní délky se 
upínají do příslušné kotevní objímky s počtem otvorů od-
povídajících počtu pramenců. Pro předepnutí je nutné 

počítat s přesahem min. 900 mm délky pramenců. 

BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

Kotvy se dodávají nebalené v délkách dle požadavku ob-
jednavatele. Podložky, objímky s klínky, případně další 
příslušenství pro instalaci lanových kotev MCA-T se do-
pravují jako volně ložená zásilka. 

Při manipulaci je nutno dbát na to, aby nedošlo k mecha-
nickému poškození výrobků. 

Kotvy a příslušenství musí být po celou dobu skladovány 
v suchých podmínkách bez povětrnostních, chemických, 
mechanických či jiných vnějších vlivů na jejich kvalitu. 

PROHLÁŠENÍ 

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu stavu 
vědění a našim zkušenostem k okamžiku vydání, který je 
uveden v zápatí. Stav vědění a zkušeností se dále rozvíjí. 
Dbejte prosím na to, abyste vždy používali aktuální vy-
dání technického listu. 

Popis použití výrobku v tomto technickém listu nemůže 
mít na zřeteli zvláštní podmínky a vztahy, které se proje-
vují v jednotlivých případech. Vyzkoušejte proto tento vý-
robek vždy před užíváním na jeho vhodnost pro konkrétní 
účel použití. 

Použití, zpracování a aplikace našeho výrobku probíhají 
přirozeně mimo naše možnosti kontroly. Podléhají proto 
výhradně Vaší zodpovědnosti, právě tak jako výsledek 
zpracování, jehož bylo dosaženo na základě našich uži-
vatelsky technických informací. 

Žádný údaj v tomto technickém listu nepředstavuje zá-
ruku v právním smyslu. Prohlašujeme, že za výrobek ru-
číme jen v rámci smluvních ujednání vedoucích k jeho 
získání. 

 

MINOVA BOHEMIA s.r.o. 
Lihovarská 1199/10 
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ 

T +420 596 232 801 
E minova.cz@minovaglobal.com 

www.minova.cz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


