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Incomat®  
Konstrukční systém pro ochranu dna a břehů 
Co je Incomat? 
Incomat - konstrukční systém pro hydrotechnické stavby, zakládání staveb 
a zemní práce spojené s ochranou a stabilizací povrchu zemních konstruk-
cí. Je technicky výhodnou a ekonomickou alternativou ke konvečním systé-
mům ochrany dna a břehů, které používají kamenný zához, betonové pre-
fabrikáty a vegetační opevnění. 
Incomat sestává ze dvou velmi pevných syntetických tkanin, které jsou 
vzájemně propojeny tak, aby vytvořily formu, která se vyplní betonem 
požadované kvality a pevnosti. 
Incomat je ekonomický, ekologický, trvanlivý a přizpůsobivý konstrukční 
materiál daným podmínkám. 

Kde se Incomat používá? 
Incomat se používá při ochraně dna a břehů kanálů, koryt řek a jiných vo-
dotečí. Tak jako v přímořských oblastech je možné Incomat použít na povr-
chovou ochranu a těsnění hrází, poldrů, usměrňujících násypů výhonů a 
mol. S výhodou se používá na ochranu a konstrukci: objektů na toku a ve 
vodních nádržích, umělých ostrovů, přelivných ploch a na příbřežní objekty 
obecně. 
Incomat se ideálně přizpůsobuje existujícímu povrchu, a proto zajišťuje 
specifickou protierozní ochranu u přirozených břehů a dna i pod hladinou 
vody, kam je nesnadný přístup. 
Incomat se optimálně přizpůsobuje změnám na povrchu podkladu, které 
byly způsobeny sedáním či přerozdělením napětí vyvolaným jeho instalací. 
Toto je zajištěno tvárností čerstvé betonové směsy. 

Kdo může používat Incomat? 
Jakákoli stavební firma schopná zajistit pokládku čerpaného betonu může 
s vlastním personálem používat tento konstrukční systém v souladu s po-
žadavky na použití. Na základě žádosti jsme schopni zajistit zkušeného 
konzultanta, který pomůže s projektem od jeho návrhu až po realizaci. 

Jak se Incomat používá? 
Nejvhodnější typ matrace Incomat se vybere s ohledem na místní podmín-
ky a strukturní dynamickou analýzu. Tkanina se vyrábí v továrně kde jsou 
jednotlivé kusy předpřipraveny. Na staveništi se tyto jednotlivé kusy vzá-
jemně sešijí speciálními ručními šicími stroji nebo se spojí k sobě pomocí 
průmyslových zipů, které je možné objednat zároveň s matrací u výrobce. 
Spojením dílů se vytvoří jednolitý kus, který přilne ke všem možným nerov-
nostem podkladu. 
Prázdný Incomat se položí ručně či s pomocí lehké mechanizace a poté 
se vyplní betonem. Betonová směs se kontinuálně čerpá hadicí a postupně 
vyplňuje nejnižší místa matrace čímž dotvarovává textilní formu. 
Jestliže je Incomat užíván velmi hluboko pod vodou nebo v místech 
s vysokou rychlostí proudění vody, lze použít plně automatického plnícího 
zařízení za současné kontroly pokládky a plnění pomocí potápěčů. 
Incomat začíná chránit svůj podklad před erozí v okamžiku jeho pokládky. 

Incomat - ekonomická alternativa 
Incomat se vyrábí ve dvou diametrálně odlišných verzích: 
1. Propustná a pružná matrace s rozdílnými tloušťkami jednotlivých bloků 

a předurčenými místy zlomů. Tohoto je dosaženo různou délkou dis-
tančních tkalounů a šikmými tkalouny mezi spodní a horní vrstvou tka-
niny. 

2. Nepropustná matrace s konstantní tloušťkou, což je dáno stejně dlouhý-
mi distančními tkalouny mezi jednotlivými vrstvami tkaniny po celé 
ploše. 

Kombinace obou verzí je možné dodat. 

Stručný popis jednotlivých typů 
matrací Incomat 

Standard 

 
Standardní těsnicí matrace. 
 
Flex 

Pružná matrace, která chrání před velkým hyd-
rostatickým namáháním, přičemž nabízí filtrační 
stabilitu, propustnost, ohebnost v rovině, poloho-
vou stálost a vysokou hmotnost. 
 
Crib 

Matrace ve tvaru mříže pro ekologickou a 
technickou ochranu břehů v okolí hladiny vody. 
 
Slab 

Matrace ve tvaru desek, ohebná v rovině pro 
použití na velmi měkkém podloží. 
 
FP 

 
Matrace, která má bodové filtrační drény, pro 
použití při malém hydrostatickém zatížení. 
 
Tube 

 
Matrace ve tvaru trubek, která umožňuje drenáž, 
se používá při malém až středním 
hydrostatickém zatížení.  


