POUŽITIE A MONTÁŽ GABIONOV
STAVEBNÍCTVO

ZVÁRANÉ GABIONY
Gabion je drôtokamenný prvok v tvare kocky alebo kvádra, vyrobený zo zváraného pletiva. Drôt
použitý na jeho výrobu je povrchovo upravený zmesou zinku a hliníka, ktorý zabezpečuje pletivu dlhú
životnosť. Štandardne používaný priemer drôtu je 4,0 mm. Veľkosť očiek je 100 x 100 a 100 x 50 mm.
Drôtokamenný kôš je zostavený z dna, bočných stien, veka a deliacich priečok spojených na stavbe v
jeden prvok. Ten sa vypĺňa prírodným alebo lomovým kameňom, poprípade vhodným recyklátom.
Oko 100x100 mm:

Oko 100x50 mm:

Z jednotlivých košov sa ich montážou na sucho budujú gabionové konštrukcie ( stavby ). Koše sa pri ich
stavaní kladú podobne ako tehly. Buď ide jeden na druhý, čím vzniká rovná pohľadová stena, alebo s
odskokom, čím vznikajú na stene malé terasy.
POUŽITIE
1. Použitie gabionových konštrukcií pri zemných stavbách:
- oporných múrov svahov
- zárubných a protihlukových stien,
- výstuží na železničných násypoch,
- sanácie zosuvov zemín
- protierózne opatrenia pri spevňovaní horských
svahov
- výstuže okrajov ciest
- oporné múry terás
- terénne úpravy v záhradách
- krajinotvorné úpravy
2. Použitie gabionových konštrukcií pri vodných stavbách:
- spevňovanie brehov vodných tokov
- výstavba hrádzí a priehrad
- protipovodňové ochranné stavby
- terénne úpravy v okolí riek
- meliorácie tokov
- opevnenie dna ( náhrada dlažby )
- čelá potrubných priepustov
- trativody, zasakovacie pásy a drenáže
PREDNOSTI A VÝHODY
Všetky vyššie uvedené stavby sa budujú aj z klasických materiálov ako je betón, drevo a pod. Stavby z
ekokošov majú však niektoré špecifické vlastnosti.
● Estetickosť a šetrnosť k životnému prostrediu - oproti klasickým betónovým stavbám je možné
gabionové konštrukcie veľmi rýchlo začleniť do prírodného prostredia. Je možné ich nechať zarásť
ťahavými rastlinami ( brečtan, divý vinič ), poliehavými kríkmi, skalničkami alebo aj trávou. V prípade
použitia vo vodnom prostredí slúžia ako prirodzené útočisťe vodných živočíchov. Ak sa pri melioračných
prácach použije v koryte toku betón, na tom konkrétnom úseku sa biodiverzita radikálne zníži len na
niekoľko málo druhov. Naproti tomu koryto vyložené gabionmi po dokončení melioračných prác začnú
opäť obsadzovať pôvodné druhy.
● Nižšia cena - oproti betónovým stavbám sú drôtokamenné konštrukcie lacnejšie približne o 35 – 40 %
ak sa použije nakupovaný lomový kameň. V prípade použitia kameňa zbieraného na mieste je úspora ešte
výraznejšia.

● Drsnosť - na drsnom povrchu gabionov sa v tokoch zachytávajú nečistoty ktoré nesie voda ako sú
igelitové sáčky, drevo, polystyrén a pod. Tie sa dajú potom ľahko odstrániť a nedostávajú sa do
ekologicky hodnotnejších častí toku.
● Priepustnosť- gabiony umožňujú pohyb vody medzi povrchom ( koryta toku, povrchu svahu ) a
zeminou alebo odvedenie vody ( trativody, svahové rebrá ). Znižuje sa tak hydrostatický tlak na stavbu v
oboch smeroch ( pri povodni smerom do svahu, pri nízkom stave vplyvom svahovej vody smerom do
koryta ) a tým dochádza k menším deformáciám stavby, respektíve stavbu je možno navrhnúť úspornejšie
pri rovnakom zabezpečení.
● Medzerovitosť - je výhodná pri opevňovaní dna a brehov. Pri vysokých prietokoch sú vplyvom veľkej
rýchlosti a energie prúdu nadľahčované a odnášané veľké balvany. Ekokôš pôsobí svojou hmotnosťou
ako celok, ale vztlak pôsobí na každé zrno ( kameň, štrk ) zvlášť. Vzhľadom k turbulencii pri tomto
prúdení však vztlak nepôsobí na každé zrno v jednom časovom okamžiku. Preto je okamžitý vztlak
omnoho nižší. Medzerovitosť je výhodná aj z ekologického hľadiska. Na rozdiel od betónových stavieb
umožňuje úkryt pre vodnú faunu vrátane rýb.
● Dočasnosť konštrukcie - gabionové stavby sa radia k stavbám skladaným na sucho. Predpokladá sa,
že samotná drôtená klietka má oproti celej stavbe obmedzenú životnosť. Počas nej dôjde k zaneseniu
medzier kalom a prerastaniu vegetáciou. Po prehrdzavení drôtov ( cca 60 rokov ) bude stena stabilizovaná
kalom a spevňovaciu funkciu prevezmú korene rastlín.
● Výstavby na neprístupných miestach - stavby z gabionov je možné budovať aj na miestach
neprístupných pre bežnú stavebnú mechanizáciu akou je napríklad domiešavač. ( strmé svahy zosuvov,
korytá potokov v intraviláne, lesné stavby ) Doprava košov je v tomto prípade zaistená stavebnými
robotníkmi. Na plnenie ekokošov sa môže použiť aj kameň nazbieraný v mieste plnenia.
Použitie drôtokamenných stavieb má aj svoje obmedzenia a negatívne stránky.
● Menšia odolnosť voči nárazu - oproti betónovým alebo kamenným konštrukciám sú gabionové menej
odolné voči nárazom. Týka sa to najmä povodňových situácíí, kedy voda nesie veľké množstvo pevného
materiálu ako sú kmene stromov a veľké kamene. Pri náraze do konštrukcie môže dôjsť k pretrhnutiu
drôtov pletiva.
● Údržba - v prípade zanášania koryta jemnozrnnými naplaveninami je čistenie pomocou bágrov
problematickejšie. Pri bágrovaní môže dôjsť k zachyteniu lyžice zariadenia o drôty pletiva a k ich
pretrhnutiu. Preto sa na čistenie takýchto miest odporúča používať sací báger.

STAVEBNÁ REALIZÁCIA
Pred samotným osadením gabionov na miesto je potrebné si toto miesto vyrovnať a zhutniť. Vzhľadom
k vysokej flexibilite týchto konštrukcií sa nevyžaduje, aby boli zakladané do nezamŕzajúcej hĺbky, pokiaľ
to nevyžaduje projektová dokumentácia.
Základovú špáru nie je potrebné vyrovnávať podkladovým betónom. U mnohých stavieb ju stačí
vybračnou žabou zhutniť a na miestach, kde pôda vplyvom vibrácií poklesne dosypať štrkom.

Celá základová špára sa potom vysype štrkom a vyrovná. V prípade, že sa stavba realizuje na mieste, kde
je pôda nestabilná, môže sa ako základ pod gabionovú konštrukciu použiť gabionový matrac slúžiaci na
rozloženie hmotnosti. Tam, kde sa stavia na skalnom podloží, stačí keď sa základová škára vyčistí. Na
vyrovnanie prípadných nerovností sa použije štrk.

Do takto upravenej základovej škáry sa už priamo kladie prvá vrstva košov.

Zvárané gabiony sa dodávajú rozobrané na jednotlivé steny ( panely ). Kazdý rozmer steny jednotlivo na
palete. Preto je ich potrebné pred samotným plnením poskladať. Najlepšie sa skladajú do finálneho stavu
na mieste s pevným a rovným podkladom. Panely sa navzájom medzi sebou spoja pomocou montážnych
špirál, alebo C-spôn. Vnútorná deliaca priečka sa postaví vertikálne do stredu bloku a zabezpečí tým
istým spôsobom ako panely. Ak sa používajú C-spony, umiestňuje sa jedna do každého druhého oka.
Špirála sa dodáva v dĺžke 1,1 m. Ak je montovaná hrana kratšia, zvyšok špirály sa odstrihne. Ak je
naopak dlhšia, nakrúti sa jedna špirálka po celej svojej dĺžke a druhá za ňu na tú zvyšnú časť. Zvyšok z
druhej špirálky sa odstrihne. Špirálka sa strihá vždy s cca 5 cm presahom a tých 5 cm sa zahne dovnútra
gabionu. Všetky steny, ktoré sa stretnú v jednom rohu sa montujú jednou špirálkou. Poskladaný gabion sa
plní priamo na svojej pozícii kde má stáť podľa kladačského plánu. Malé gabiony o rozmere 1x0,5x0,5 sa
môžu plniť aj na nejakom vhodnejšom mieste ( kameňolom ) a pomocou žeriavu alebo vysokozdvižného
vozíka ukladať do finalnej podoby. Pre dosiahnutie väčšej stability sa celá gabionová stavba stavia
naklonená smerom na svah o 5 až 10 stupňov. Na toto je potrebné myslieť už pri upravovaní základovej
špáry, lebo od tejto vrstvy sa potom odvíja sklon celej steny.

Gabiony sa plnia prírodným alebo lomovým kameňom.
Ako výplň môžu byt použité pevné úlomky hornín, ktoré
neobsahujú vodou rozpustné soli a rýchlo nezvetrávajú.
Rovnako sa dá použiť aj odpadový materiál ako sú kusy
betónu, tehly a iný stavebný odpad. Jednotlivé zrná
výplňového materiálu musia byť väčšie než veľkosť očiek
na pletive, aby nedochádzalo k ich vypadávaniu. Prázdne
otvory tvoria približne 30 % objemu klietky. Na výplň
medzier medzi veľkými kameňmi sa môže požiť 10 – 15
% jemnejšieho materiálu čím sa výrazne zníži
medzerovitosť. Z estetických dôvodov je lepšie
pohľadovú stranu vyskladať kameňmi ručne, zvyšok sa
môže dosypať strojom, alebo nahádzať lopatou. Pre lepšiu
presnosť ukladania sa odporúča pred samotným plnením
uchytit na kôš drôtom lešenárske trubky, alebo hranoly.
Gabion sa plní po vrstvách cca 20 cm. Vyloží sa predná,
pohľadová strana, strojovo zasype zadná strana, uchytia
hačiky. V tomto poradí sa pokračuje az po vrch gabionu.
Na vyrovnanie vrchnej vrstvy je dobré pouzit štrk. Tak sa
vytvorí rovná plocha pre dalsie poschodie gabionov.
Montážne háčiky sa vkladajú tak, aby spájali
prednú stenu so zadnou alebo bočnou a tak bránili
vydutiu stien koša pod váhou výplňového
materiálu. Dávajú sa po vrstvách vzdialených 20
centimetrov nad sebou. Na jeden meter
pohľadovej plochy gabionu 8 háčikov. Háčik je
zahnutý na len jednej strane. Druhá sa zahýba
kliešťami na potrebnú dĺžku podľa toho, kam
pôjde zachytiť.
Po naplnení celého koša kamenivom a vyrovnaní hornej vrstvy sa gabion zatvorí vekom a veko sa spojí
špirálami, alebo C-ponami so zvyškom gabionu. V prípade, ze pôjde na prvú vrstvu druhá, spolu s vekom
sa jednou špirálou prichytávajú už aj boky dalšej vrstvy.
Medzera zo zadnej strany naplneného gabionu sa vysype zeminou, alebo strkom a zhutní. Takýmto
spôsobom sa postupuje pri výstavbe celej stavby.

