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SYSTÉM STABILIZACE SVAHŮ – GEOBRUGG – TECCO 

 
 

Pracovníci INFRAM a.s. se při výkonu inženýrské činnosti ve výstavbě 

infrastrukturních staveb mnohokrát setkali s požadavkem ochrany těchto staveb před 

uvolňujícími se kameny a nezajištěnými svahy. 

Ve snaze nalézt řešení nové, ekologicky příznivější a z hlediska životnosti trvanlivější navázal 

INFRAM a.s. spolupráci se švýcarskou společností  GEOBRUGG, jejíž výrobní náplní  je 

zajišťování stability svahů a ochrana krajiny před lavinami, padajícími kameny a stromy. 

Jedná se o velice široký okruh působnosti; vzhledem k zaměření semináře bude naše téma 

ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SVAHŮ. 

            Systému Tecco® se využívá pro stabilizaci příkrých svahů. Terén se pokrývá sítí z 

ocelového drátu, která se předpíná stanovenou silou, pomocí zemních nebo skalních kotev a 

roznášecích desek. Síť pak kopíruje morfologii terénu a zabraňuje tak nejen sesuvům a 

deformacím, ale i opadu suti.  

 

Základ systému TECCO tvoří : 

 

• Síť z vysokopevnostního ocelového  drátu je upletena ve 3 m širokých pásech 

obvyklé délky 30 m. Mechanické vlastnosti: pevnost v tahu činí 1,17 GPa. 

Antikorozní ochrana ocelových prvků systému byla zvláštní součástí vývoje, 

jehož cílem bylo vyvinout materiál schopný odolávat korozi po dobu alespoň 100 let. 

Rozměry 1 balení 3 x 30 m umožňují snadnou manipulaci se sítí na svahu i bez 

použití těžké techniky. Spojování jednotlivých pásů do větších celků se provádí 

stlačovacími svorkami ve dvou svislých i vodorovných řadách. Svorky se osazují na 

kraje přesahů pásů. 

 

• Roznášecí deska TECCO je konstruována tak, aby přenesla předpětí vnesené 

utažením kotevní matice do sítě a obvodového lana.  

 

• Skalní nebo zemní kotva je základním funkčním elementem systému TECCO. 

Kotva se osazuje a injektuje do otvoru vyvrtaného do stabilní zóny za smykovou 



plochou. Kotva musí být schopna s patřičnou bezpečnostní rezervou přenést tahovou 

sílu 30 – 50 kN. 

 

Dimenzování i posuzování délky a počet kotev, nutných pro zajištění  stability svahu, je 

možné přesně provést ve dvou závislých krocích pomocí programu Ruvolum, což je další 

součástí systému TECCO. 

 

Montáž systému 

 

Způsob instalace je dvojí: 

  

1) položení sítě s následným vrtáním kotev 

v místech s možností přístupu odpovídající techniky. Předností tohoto způsobu je možnost 

přesnějšího umístění kotev po položení sítě bez nutnosti dodatečného vrtání pomocných 

kotev. 

 

2) předvrtání kotev s následným položením sítě 

Horolezecký způsob instalace bez možnosti přístupu patřičné techniky. Nevýhodou mohou 

být vyčnívající předvrtané a osazené kotvy, které by mohly komplikovat pokládku sítě. Další 

případnou nevýhodou je nutnost vrtání dodatečných kotev kvůli přitažení sítě k povrchu 

svahu. 

 

 

Začlenění systému do krajiny se vzrostlými stromy 

 

Systém TECCO díky  obvodovým lanům ohraničujícím vynechané otvory umožňuje 

vytvoření požadovaných otvorů pro vzrostlé stromy nebo jinou mohutnější vegetaci. 

 

 

Zatravnění svahů pomocí sítě tecmac a hydroosevu 

 

Součástí tohoto systému je i rohož podporující snadné ukotvení travního semene zasetého 

hydroosevem. Takto „ozeleněný“ svah podstatně lépe odolává mikroerozi  a podporuje růst 

další vegetace. 



Výhodnost v porovnání se stříkaným betonem 

 

Porovnáváme–li výhody sytému TECCO jako jsou rychlost provedení, menší zabudovávaná 

hmota v poměru k únosnosti a možnost ozelenění svahů, zůstávají při zachování pevnostních 

charakteristik velmi výrazné výhody oproti systémům se stříkaným betonem.  

• nižší náklady na zajištění stability svahu 

• výrazně delší plně funkční životnost systému 

• nezměněný vodní režim v masivu 

 

Závěrem lze říci, že systém TECCO má dlouhou řadu úspěšných referencí z mnoha zemí po 

celém světě včetně aplikace v České republice.  Otázkou dalšího rozšíření uplatnění 

v Čechách, na Moravě i ve Slezsku je rozšíření informací o nesporných výhodách systému 

TECCO v  odborných, technických, investorských či správcovských kruzích, což bylo cílem i 

tohoto příspěvku. 


