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Úvod

Metóda gabionových konštrukcií je v stavebníctve pomerne málo
využivaná. Stavba opěrné zdi je většinou považována za bezproblémovou a
jednoduchou. Prax a rada vzniklých poruch na existujících stenách však
ukazuje, že opěrné a zárubní zdi sa nedajú jak z hlediska projektové
prípravy, tak aj z hlediska vlastního prevedenia v žádném případe
podceňovat. Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami aplikácie
gabionových konstrukcií s ohľadom na miesto výstavby, potrebný čas a
náklady v porovnaní s tradičním systémom za použitia prefabrikátov tvaru L a
U, alebo za použitia železobetónovej konštrukcie. Úlohou je zistiť, či je táto
technológia výhodná a perspektívna pre výstavbu opěrných zdí.
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1. Oporné múry
Oporný múr alebo oporná stena je konštrukcia, ktorej funkcia spočíva
v zabraňovaním zosuvu terénu a vyrovnáva terén. Architektonicky dotvára
záhradu rodinných domov, vytvára priestor pre komunikácie ( oporný
železničný múr ) alebo slúži ako ochrana v otvorenom výkope. [1]
Sú to stavby, s ktorými sa stretávame prakticky vo všetkých odboroch
stavebného inžinierstva. Najväčšie využitie nachádzajú v dopravných
stavbách, vodnom staviteľstve a v pozemních stavbách. Vyrábajú sa z
materiálov ako kameň, drevo, tehla, betón, železobetón a v kombináciách.
Prípadne sa používajú prefabrikáty v tvare L alebo T. Stavajú sa v hlbokom
základe (cca 900 mm). Sú namáháné prevažne zemnými tlakmi, prípadne
priťažením terénu za okrajom zdi. Ich funkciou je podoprenie zemných telies
(udržujú zeminu pod väčším uhlom, ako je uhol vnútorného trenia zeminy)
alebo zaisťujú svah proti zosuvom.
Dôvodem, prečo sa tieto konštrukcie využívajú, je čo najväčsmi znížiť
objem zemných prác. Tým následne dochádza aj ku zmenšovániu
finančných nákladou na celú stavbu. Operné konštrukcie môžeme rozdelit
na: [2]
• Zdi oporné – konštrukcie, do které se opiera násyp
• Zdi zárubné – konštrukcie podopierajúce zárez
• Zdi obkladné – podchycujú existujúce oporné konštrukcie alebo
utesňujú odkryté horniny proti pôsobeniu dešťové vody
Oporné múry môžu byť najčastejšie :
• Gravitačné – odolávajú zaťaženiu iba vlastnou tiažou. Jedná sa
o masívnu konštrukciu náročnú na množstvo betónu a kameňa,
s masívnym základom. Množstvo betónu sa čiastočne môže znížiť
odľahčovacími doskami.
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• Uholníkové - vznikli odľahčením gravitačného múru následným
nahradením prostého betónu železobetónom. Pomerne štíhla monolitická
konštrukcia je náročná na špeciálne armovanie betonárskou oceľou.
Prefabrikované uholníkové múry zvyčajne majú výhodu presného výrobku (
prípadne už aj s estetickým obkladom resp. vzorom ) ale sú náročnejšie na
návrh, prepravu, montáž a náklady na výstavbu.
• Votknuté – relatívne tenké kotvené alebo rozopreté steny. Sú
náročné na návrh aj zhotovenie.
• Kombinované oporné konštrukcie – sú zložené prevažne z prvkov
predchádzajúcich typov stien. Medzi tieto konštrukcie patria aj oporné múry
s tuhým alebo poddajným čelom s vystuženou horninou v zásype, skrátene
vystužené oporné múry.
Uvedené dělení opěrných konstrukcí není jistě vyčerpávající, je však
dostatečné pro účely základného zprehľadnenia.

Obr. 1: Príklad opernej steny z prefabrikovaných betónových tvárnic [1].
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2. Gabióny, všeobecne
Gabióny sú koše z drôtenej tkaniny, rovnomerne rozdelené, rôznej
veľkosti a sú prepojené s inými podobnými kontajnermi. Je to vlastne
drátokamenný stavebný prvok, ktorý slouží k přenášení zemních tlaků (např.
ako opěrné zdi). Jde v podstatě o formu, do které se sype kamenivo , alebo
sa ukladá. Je vytvořen z kameniva a korozi odolné drátené konstrukce - drát
s aluzinkovou povrchovou ochranou . Kameňom sú naplnené preto, aby
vytvorili flexibilné, priedušné, monolitické konštrukcie, ako sú oporné múry na
zadržanie zeme, morské hrádze, obloženia kanálov, obloženia hrádzí. [3]
Gabiónové koše majú určité výhody oproti voľným zásypom
z kameňa, pretože je možné ich modulovať a stavať do rôznych tvarov, ale
sú tiež odolné voči tečúcej vode. Gabióny majú tiež výhody v tom, že na
rozdiel od viacerých pevných konštrukcií, sa dokážu prispôsobiť pohybom
zeme, môžu pohlcovať energie z tečúcej vody. Ich sila a účinnosť sa môže v
niektorých prípadoch postupne zvyšovať, tým že zemina a vegetácia vyplnia
priestor a posilnia tak štruktúru gabiónových stavieb. Gabióny sa niekedy
používajú na zadržiavanie kameňov ktoré môžu padať z útesov alebo
prudkých svahov a môžu tak ohroziť cestnú premávku.
Trvalá príťažlivosť gabiónov spočíva v ich prirodzenej flexibilite. Sú
celkom iné od pevnej alebo väčšinou pevnej konštrukcie, ktorá môže viesť ku
katastrofickému zlyhaniu, keď nastanú nepatrné zmeny v ich základoch.
Gabiónové konštrukcie sú vysoko priedušné a fungujú ako osamostatnené
jednotky.
Gabiony, které plní statickú funkciu (operná alebo zárubní zeď) se
navrhují podla zásad uvedených v Eurokóde 7-1 (ČSN EN 1997-1). Gabiony,
ktoré majú estetickú funkciu (obklad) sa posudzujú spoločne s nosnou
konštrukciuou. V bežných podmienkach by výška nosnej gabionovej
konštrukcie nemala byt väčsia než 6m. [4]
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Obr. 2: Príklad nevyplneného gabionového koša . [2].

3. Historia gabionových konštrukcií
Slovo gabion (gabbione, gabia) pochádza z taliančiny a v preklade
znamená klietka. Toto pomenovanie je výstižné, keďže gabiony su klietkykoše plnené najčastejšie kameňom. V minulosti boli gabiony konštruované z
prútia. [5]
Erózia je problémom, ktorý pretrváva od nepamäti až do
súčasnosti, gabióny sa ukázali ako trvalým stavebným riešením tohto
problému v celom svete. Najskoršie použitie gabiónových konštrukcií bolo na
ochranu brehu pozdĺž rieky Níl, asi pred 7000 rokmi. Od tej doby sa gabióny
vyvinuli z košov tkaných z rákosia, ktoré boli často používané na vojenské
účely, až na súčasné kontajnery, ktoré sú vyrábané z rôznych druhov
kvalitnej ocele. Z histórie vieme, že najprv sa výdobytky vedy a techniky
využívali najmä na vojenské účely. V stredoveku sa gabióny používali ako
okrúhle klietky s otvoreným vrcholom a dnom. Vyrobené boli z prútia a
naplnené zeminou sa používali ako vojenské opevnenia.
+15
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Tieto skoré vojenské gabióny sa používali na ochranu poľných
delostrelcov. Koše z prútených materiálov boli ľahké, relatívne ľahko a
pohodlne sa v nich prenášala munícia, a to najmä v prípade, že boli
vyrobené v niekoľkých priemeroch aby sa zmestili jeden do vnútra druhého.
V mieste použitia v teréne, mohli byť rýchle postavené, naplnené hlinou a
vytvorili tak efektívny múr okolo zbrane. Počas Americkej občianskej vojny
gabiónové koše slúžili ako vojenské opevnenia. Boli vyrobené z vŕby, ktorá
mala valcový tvar a boli naplnené pieskom. Tieto koše boli extrémne silné
a dokázali ochrániť vojakov od striel z muškiet a kanónov. Prípadne boli tieto
koše naplnené vlnou a slamou, a boli skotúľané dolu svahom do
postupujúcich vojakov. Dnes sú gabióny často využívané k ochrane
operačných základní, aby chránili vojakov proti výbušninám, úlomkom,
nepriamym ohňom, alebo delostreleckou paľbou.

Obr. 3: Kresba vojenského opevnenia z gabionových košov [3].
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Manufaktúrna výroba oceľových gabionov sa začala už koncom 19.
storočia. Prvé gabiónové konštrukcie z oceľového drôtu boli vytvorené
pomocou vriec v 1893, slúžili na opravu škôd spôsobených eróziou na rieke
Leno v Casalecchio di Reno v severnom Taliansku.

Moderné gabiónové

boxy (krabice), ktoré majú obdĺžnikový tvar, boli vyvinuté začiatkom 1900
a ukázali sa byť užitočné na kontrolu erózie pôdy a renovačných stavebných
prácach pri riekach.
Ich využitie sa však ani po rokoch nezmenilo. Gabiony v minulosti ako
aj v súčastnosti sa využívajú hlavne ako protierózny prvok na brehoch riek a
spevňovanie svahov. Z výlučne technického využitia gabionov sa postupom
času prešlo aj k využitiu gabionov v záhradnej architektúre na výstavbu
plotov, okrasných a vegetačných múrikov,

stavbu záhradných doplnkov,

lavičiek, grilov a pod. Ako zaujímavý dizajnérsky prvok nájdeme gabiony aj v
interiéroch. [6]

4. Súčasné využitie v praxi
Pôvodním (i stávajícím) účelem gabionových stien je funkce statická
(zpevňování terénních svahů proti erozi, vyztužování komunikací, brehů
vodních toků, křídel mostů, železničních náspů atd.).
Gabionové konštrukcie sa využívajú nielen ako okrasné, estetické
a praktické oplotenia, ale aj ako konštrukcie pri rôznych stavebných
projektoch. Gabiony dnes patria k úsporným a obľúbeným riešeniam pri
návrhoch a realizácii oporných múrov pri výstavbe ciest, úprave tokov riek a
vodných nádrží alebo pri riešení iných stavieb. Čiastočne sa využívajú aj ako
protihlukové steny. Špeciálne navrhnuté konštrukcie môžu slúžiť aj pri
lepšom odvádzaní záplavovej vody aj ako zábrana pri zosuve pôdy.
O niečo menej bežné je ich netypické využitie v interiéri. Tu slúžia na
ozvláštnenie fádnych stien, môžu fungovať ako skutočný, pevný múr, alebo
ako netradičná dekorácia [7]
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Obrázok 4. Príklad použitia gabionov v interiéri ako deliaca stena [4].

4.1. Inženýrske a dopravné stavby
•

Operné múry svahov

•

Zárubne a protihlukové steny

•

Výstuže na železničných násypoch

•

Sanácia zosuvov zemín

•

Protierózne opatrenia pri spevňovaní svahov

•

Výstuž okrajov ciest

•

Oporné múry terás

•

Terénne úpravy v záhradách - krajinotvorné úpravy
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Obrázok 5. Príklad použitia gabionov [5].
a) oporný múr s odskakovaným lícom, b) oporný múr s neodskakovaným lícom
c)opevnenie svahu d) protihluková stena, e) gabionový obklad betónovej konštrukcie

4.2. Vodohospodárske stavby
•

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

4.3. Netypické využitie
•

Okrasná architektúra

•

Fasády interiér/ exteriér
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Obr. 6. Gabionová operná stena vedená popri dialnici D1 z Trenčína do Bratislavy.
Slúži taktiež ako protihluková ochrana okolitého prostredia. [6].

5. Výhody použitia
Všetky vyššie uvedené stavby sa budujú aj z klasických materiálov
ako je betón, drevo a pod. Stavby z gabionových košov majú však niektoré
špecifické vlastnosti.
Používají se ve všech oborech stavitelství. Mezi jejich nejdůležitější
vlastnosti patří:

5.1. Estetickosť a šetrnosť k životnému prostrediu
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.
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5.2. Drsnosť
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.

5.3. Priepustnosť
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.

5.4. Medzerovitosť
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.

5.5. Dočasnosť konštrukcie
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.
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5.6. Výstavby na neprístupných miestach
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.

Obr. 7. Budovanie gabionovej opernej zdi v komplikovaných prírodných
podmienkach. [7].

Použitie drôtokamenných stavieb má aj svoje obmedzenia a
negatívne stránky.

5.7. Menšia odolnosť voči nárazu
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
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ako sú kmene stromov a veľké kamene. Pri náraze do konštrukcie môže
dôjsť k pretrhnutiu drôtov pletiva.

5.8. Údržba
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. [8]

6. Popis a kvalita stavebných materiálov a výrobkov
6.1. Ocelové sítě a drát
Gabion (koše i matrace) sestávají ze dna, bočních stěn, víka a
přepážek. Pletivo pro gabion je vyrobeno z galvanizovaného ocelového drátu
o průměru min. 2,7 mm. Tahová pevnost drátu před spletením musí být vyšší
než 400 MPa. Minimální pokovení drátu zinkem je 260 g/m

2

původního

povrchu drátu. Pro agresivní prostředí se pozinkovaný drát po- tahuje PVC o
tloušťce 0,4–0,6 mm. Potažení drátu PVC nenahrazuje min. hodnotu
pozinkování, která musí být vždy dodržena. Kontrolní zkoušky pletiva, drátu,
spirál a prstenců zajistí zhotovitel u dodavatele pletiva. Součástí zkoušek
pletiva jsou i zkoušky pevnosti v tahu spirál, výztužného a vázacího drátu. [9]
6.1.1 Drôtené koše z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete
Sieť je vyrobená v zmysle ČSN EN 10002-1 drôtu s pevnosťou v ťahu
minimálne 380 MPa. Menovitá pevnosť siete v ťahu je priamo závislá od typu
oka siete a priemeru drôtu. Typy ôk pletených sietí sú uvedené v tabuľke.
Schéma gabionu z pletenej siete je zobrazená obrázku 11.
Projektant gabionovej konštrukcie navrhuje priemer drôtu a povrchovú
úpravu drôtených košov z dvojzákrutovej šesťhrannej siete v zmysle ČSN
pre prostredie, v ktorom bude konštrukcia situovaná a návrhovú životnosť.
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Sieť sa vyrába v s povrchovou úpravou v troch variantoch:
•

Hrubá galvanizácia zZn.

•

Hrubá galvanizácia zliatinou Zn-5%Al.

•

Hrubá galvanizácia zliatinou Zn-5%Al s následným poplastovaním
PVC.

•

Hrubá galvanizácia zliatinou Zn-5%Al s následným poplastovaním
PVC a PA6

Obr. 8. Príklad gabionov a matracov zo šesťhrannej dvojzákrutovej oceľovej siete
Vysvetlivky: W-šírka, L-dĺžka, H-výška, 1-veko, 2-priečka 3-stena, TKP časť 31, Zvláštne
zemné konštrukcie [8].
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6.1.2 Drôtené koše zo zváranej siete
Sieť je vyrobená v zmysle

ČSN EN 10002-1 z drôtu priemeru

minimálne 3,0 mm s pevnosťou v ťahu minimálne 450 MPa. Menovitá
pevnosť siete v ťahu je priamo závislá od typu oka siete a priemeru drôtu.
Schéma gabionu zo zváranej siete je zobrazená na obrázku 12. Pevnosť
zvaru musí byť minimálne 75 % medznej pevnosti drôtu. Plošná hmotnosť
2

galvanizácie je v závislosti od priemeru oceľového drôtu od 255 g/m .
Menovitá pevnosť siete v ťahu má byť minimálne 40 kN/m, pričom je závislá
od typu oka siete a priemeru drôtu. [9]
Sieť sa vyrába v s povrchovou úpravou v troch variantoch:
•

Hrubá galvanizácia zliatinou Zn.

•

Hrubá galvanizácia zliatinou Zn-5%Al.

•

Hrubá galvanizácia zliatinou Zn-5%Al s následným poplastovaním
PVC.
Projektant gabionovej konštrukcie navrhuje priemer drôtu a povrchovú

úpravu drôtených košov zo zváranej siete v zmysle ČSN pre prostredie, v
ktorom bude konštrukcia situovaná a návrhovú životnosť. Korozívna odolnosť
gabionových prvkov sa posudzuje na základe skúšky v soľnej hmle v
špeciálnej komore v mimoriadne agresívnom prostredí.

Obr. 9. Príklad gabionov a matracov zo zváranej siete, TKP časť 30, Zvláštne
zemné konštrukcie
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Metodika

Kritérium

ČSN EN 10002-1

min. 400 Mpa

ČSN EN 10002-1

min. 350 Mpa

Tažnosť

ČSN EN 10002-1

min. 8 %

Tahová pevnosť pletiva/
síťe

ČSN EN 10002-1

min. 40 KN/m

Tloušťka pozinkovaní

ČSN ISO 1463

260 g/m2

Odolnosť proti korozi

DIN 50021

350 hod

Tahová pevnosť drátu
(kôš)
Tahová pevnosť drátu
(matrace)

Tabuľka č. 1, Preukazné zkoušky drátu a pletiva, TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ
PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, kapitola 30, Speciální zemní konstrukce
- gabionové operné zdi

6.2. Kámen
Pro výplň gabionů, které mají konstrukční funkci (opěrné zdi, zajištění
sesuvů apod.) musí být použity pouze pevné úlomky hornin nebo valouny,
které nepodléhají povětr- nostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli,
ne- bobtnají a nejsou křehké
Přednost mají horniny s vyšší měrnou hmotností a nízkou pórovitostí.
Rozměry horninových úlomků musí být větší, než je průměr oka v pletivu
(síti), aby nedocházelo k vypadávání kamene. Nejvhodnější jsou úlomky o
min. velikosti rovné 1,5 až 2 násobku průměru oka. Maximální velikost
kamene je 2,5 násobek šířky oka v mm. V prípade potreby sa môže použiť
ochranná geotextilia (zabránenie prenikaniu zeminy cez výplň z kameniva).
[9]
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Zkušební
metodika

Vlastnosť
Pevnosť v tlaku
Nasákavosť

ČSN EN 1926, príloha A
ČSN EN 13383-2,
kapitola 8

Odolosť voči
zmrazovaniu a
rozmrazovaniu

ČSN EN 13383-2,
kapitola 9

Požadavek
Kategorie CS 60
≤ 0,5 % hm
Kategorie FT-A

ČSN EN 13383-2,
Kategorie SB-A
kapitola 10
ČSN EN 13383-2,
Objemová hmotnosť
≥ 2300 kg/m³)
kapitola 8
Pre gabiony bez statickej funkcie môžu byt danné hodnoty nižšie a
nemusia splnovať všetky požiadavky
Rozpadavosť

Tabuľka č. 2, Preukazné zkoušky kamene, TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, kapitola 30, Speciální zemní konstrukce - gabionové
operné zdi

6.3. Spojovací materiál
Obvodové hrany gabionu sa musia bezpečne spevniť okrajovým
drôtom alebo špirálou. Všetky spoje musia dosahovať minimálne takú
pevnosť ako vlastná sieť. Siete sa spájajú spojovacími špirálami, spojovacími
drôtmi alebo C-sponami do košov alebo matracov žiadaného tvaru a
rozmerov. Počas montáže a plnenia sa gabionové koše musia vystužovať
dištančnými tiahlami v súlade s projektovou dokumentáciou alebo
technologickým postupom výrobcu.
Spájanie pomocou spojovacieho drôtu: Pri použití spojovacieho drôtu
sa pripraví drôt dĺžky približne 1,5 násobku dĺžky hrany, ktorá bude spájaná.
Maximálna dĺžka hrany, ktorá bude spájaná na jedenkrát nemá presahovať
dĺžku 1 m. Dlhšie hrany sú spájané niekoľkými kusmi spojovacieho drôtu.
Spojovací drôt zabezpečuje spoje pomocou navíjania a vytvárania slučiek
okolo spájanej hrany. Proces navíjania je striedanie jednoduchej a dvojitej
slučky. Dvojité slučky musia byť robené v maximálnej vzdialenosti 150 mm
od seba.
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Počas procesu spájania musia byť všetky panely pevne pospájané.
Na vytvorenie pevných spojov môžu byť použité kliešte. Koniec spojovacieho
drôtu musí byť zabezpečený slučkou a navinutím drôtu okolo svojej osi. Pri
používaní spojovacieho drôtu musí byť venovaná zvýšená pozornosť
spôsobu spájania, aby sa zabránilo porušeniu ochrany drôtu.
Spájanie pomocou spojovacých špirál: Špirály sa používajú prevažne
na montáž sietí do gabionových košov a matracov zo zváranej siete. Na
spájanie panelov slúžia špirály dĺžky 50 cm, 100 cm alebo 150 cm, ktoré sa
natáčajú cez každé oko dvoch, troch alebo štyroch panelov sietí na hrane ich
styku. Stúpanie špirál býva 5 cm alebo 10 cm. Vnútorný priemer špirál
obvykle býva 17 mm a 24 mm pre možnosť spevnenia spoja. Priemer drôtu
špirál a korozívna ochrana musí byť minimálne na úrovni drôtu z ktorého je
vyrobená základná sieť gabionu.
Spájanie Spájanie pomocou C-spony: Pri použití oceľových C-spôn je
požadované použitie manuálnych alebo pneumatických spojovacích klieští.
Spojovacie C-spony musia byť nainštalované pozdĺž všetkých spojov, hrán
koša a deliacej priečky v maximálnej vzdialenosti 200 mm od seba. V
prípade potreby menších vzdialeností spojovacích C-spôn tieto definuje PD.
Spojovacie oceľové C-spony majú priemer 3,0 mm sú vyrobené z
patentovaného drôtu s povrchovou úpravou zliatiny Zn+Al pevnosti
minimálne 1 720 MPa s odporom proti roztvoreniu minimálne 3 kN. Nerezové
spojovacie C-spony majú priemer 3,0 mm a sú vyrobené s drôtu pevnosti 1
550 MPa s odporom proti roztvoreniu min 2,0 kN.
Spájanie pomocou dištančného tiahla: Dištančné tiahla musia byť
inštalované tak, že spájajú čelnú a zadnú stranu alebo ktorúkoľvek podpornú
alebo exponovanú stranu. Pri 1 m vysokom bloku sú inštalované vždy v 1/3 a
2/3 výšky koša. Pre koše výšky 0,50 m sú dištančné tiahla inštalované v 1/2
výšky. Detailné usporiadanie tiahel je súčasťou realizačného projektu a
metodických technologických predpisov výrobcov drôtených košov.
Povrchová ochrana tiahla musí mať rovnakú povrchovú ochranu ako materiál
použitých košov.
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Odporúčané minimálne množstvá sú 4 ks tiahla na 1 m pohľadovej
plochy líca konštrukcie. [9]

7. Plnenie gabionu
Na čelnú pohľadovú stranu sa viazacím drôtom pripevní pomocné
dočasné debnenie, napr. oceľové alebo drevené rámy, prípadne lešenárske
rúrky alebo hranoly. Tieto spôsoby vyloženia čela zabezpečia priestorovú
stabilitu bez vytvárania deformácií.
Po naplnení sa debnenie demontuje. Kameň je ukladaný v 300 mm
vrstvách pri 1 m vysokých gabionoch a v 250 mm vrstvách pre 0,5 m vysoké
koše. Výplňová vrstva nikdy nesmie byť vyššia viac ako 300 mm než
ktorákoľvek vrstva priľahlej časti realizovaného múra v zmysle obrázku 14.
Pri ukladaní kameňa treba zaručiť aby nebola porušená ochrana
drôtu. Po vyplnení vrstvy kameniva sa vhodnou ručnou manipuláciou musí
zabezpečiť minimalizácia výskytu medzier medzi kamenivom tak, aby bola
zaručená čo najmenšia medzerovitosť kamennej výplne košov. Kameň na
čelnej strane musí byť uložený ručne, kvôli čo najvyššej redukcii medzier.
Objekty pôsobia ako gravitačné, kde okrem tvaru, má rozhodujúci vplyv
hmotnosť konštrukcie. Požaduje sa, aby priemerná objemová hmotnosť
3

hotovej konštrukcie bola minimálne 17,5 kN/m .
Kladenie kamennej výplne z lícnej – pohľadovej strany sa robí
zásadne ručne naležato, pričom ako murivo na sucho s príslušným
preväzovaním kameňov pričom sa používa kamenný materiál schopný plniť
náročné statické a estetické požiadavky na budovanú stavbu.
Pri múroch, kde je inštalovaná viac ako jedna rada gabionov, je
potrebné presypať každú radu vrstvou kameňa približne 25 mm až 40 mm
tak, aby bolo vyrovnané prirodzené sadanie. Povrch musí byť hladko
vyrovnaný, medzerovitosť minimalizovaná. Musí byť zabezpečené, aby vrch
deliacej priečky bol dostupný pre napojenie. Po tom, čo bol kameň upravený
a medzerovitosť minimalizovaná, uzavrie sa veko koša. Dištančné tiahla
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musia byť inštalované tak, že spájajú čelnú a zadnú stranu alebo ktorúkoľvek
podpornú alebo exponovanú stranu.
Pri 1 m vysokom bloku sú inštalované vždy v 1/3 a 2/3 výšky bloku.
Pre koše výšky 0,50 m sú dištančné tiahla inštalované v 1/2 výšky. Do koša
šírky 1,0 m je v jednej rade potrebné umiestniť minimálne 2 ks tiahel rovnakej
povrchovej ochrany ako je materiál košov (odporúčané minimálne množstvo
2

sú 4 ks tiahla na 1 m pohľadovej plochy konštrukcie). Po naplnení kameňom
a minimalizovaní medzerovitosti sa uzavrie veko koša.
Ak je to potrebné môže sa použiť ľahké pritiahnutie veka ku košu
pomocou vhodného uzatváracieho nástroja. Pri uzatváraní musí byť
zabezpečené, že nedôjde k deformácii drôtu alebo k poškodeniu ochrany.
Veko je spojené pozdĺž všetkých hrán a pozdĺž hrán deliacej priečky. Priľahlé
veká môžu byť spojené súčasne. Všetky vyskytujúce sa ostré konce alebo
hrany musia byť skrútené smerom do gabionovej konštrukcie. [9]

8. Spätný zásyp
Realizácia spätného zásypu za objektom musí prebiehať súčasne so
stavbou objektu. Robí sa po maximálne 30 cm vrstvách, ktoré sa ihneď hutnia
vibračným zariadením. Je nutné zaistiť, aby zemina do zásypu bola vhodná,
nebola zamrznutá alebo neobsahovala nevhodné prímesi. V rube gabionových
konštrukcií je bežné použitie štrkového filtra alebo filtračnej geotextílie. Plní
filtračnú funkciu proti vyplavovaniu jemných a drobných častíc a zároveň
funkciu separačnú. Do vzdialenosti 2,0 m od rubu gabionovej konštrukcie sa
môžu k hutneniu použiť len ľahké zhutňovacie mechanizmy (vibračná doska
atď.) v zmysle obrázku 15. Potrebu filtra v rube konštrukcie autorizuje
projektant.
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Obr. 10: Zhutnenie v rube gabionu , TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, kapitola 30, Speciální zemní konstrukce, Gabionove operné
zdi.

Ochrana proti bludným prúdom: V oblastiach s možným výskytom
bludných prúdov (blízkosť elektrizovanej železničnej a električkovej trate,
transformátora a pod.) na základe vyhodnotenia výsledkov korózneho
prieskumu PD stavebného objektu predpíše a zhotoviteľ podľa nej vykoná
príslušné opatrenia na obmedzenie účinkov bludných prúdov na gabionovú
konštrukciu, ktorá obvykle zahŕňa: [9]
•

Vrstvu štrkodrvy na základovej škáre,

•

Dôsledné vodivé spojenie jednotlivých gabionov

•

Úplne naplnenie košov kameňom tak, aby sa dosiahla minimálna
medzerovitosť bez jemnozrnných prímesí

•

Vybudovanie izolačných vrstiev na spodnej a zásypovej strane
gabionovej konštrukcie zo štrkopiesku, prípadne v kombinácii s
geosyntetickými materiálmi
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Rozdelenie gabionovej konštrukcie dlhšej ako 100 m na úseky
medzi, ktoré sa vloží priečna izolácia, použitie aktívnej protikoróznej
ochrany proti bludným prúdom, tzv. obetné anódy.

9. Gabionové obklady
Gabionové obklady sú navrhované ako architektonický prvok bez
vedľajšej statickej funkcie. Konštrukcie obkladov sú z pohľadu
spolupôsobenia s ostatnými konštrukciami samonosné, pričom ich celá
vlastná tiaž sa prenáša do základového pásu, na ktorom sú založené.
Stabilita obkladu je pri ich pomerne veľkej štíhlosti zabezpečovaná kotvením
do nosnej konštrukcie (napr. železobetónová pilótová stena, železobetónový
múr). Gabionový fasádny obklad musí byť posudzovaný ako stavebná
konštrukcia, pri navrhovaní ktorej je bezpodmienečne nutné brať do úvahy
statické hľadisko fasády, a predovšetkým podkladu, na ktorý bude fasádna
konštrukcia upevnená, vhodné kotvy na uchytenie zadných panelov
gabionových fasádnych košov, spojovací materiál – druh, množstvo a vhodný
typ, tvar a frakciu kameňa.
Hlavnou požiadavkou na základ gabionov je ich povrch bez
nerovností. Prípadný odklon od projektovaných výšok a sklonov by negatívne
ovplyvnili presnosť gabionového obkladu. Návrh konštrukcie obkladu musí
byť podložený autorizovaným statickým výpočtom (zohľadňujúcim zaťaženie
vetrom, zaťaženie seizmicitou a pod.)
Okrem toho, že budova s týmto typom fasádneho obkladu získa
originálny neopozeraný vzhľad a je tvarovo a farebne stála, prináša aj ďalšie
výhody. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou nielen proti požiaru, ale aj proti
poveternostným vplyvom. Ďalším plusom je suchý proces výstavby, ktorý
nepodlieha sezónnosti stavebných prác, a minimálna prašnosť (iba pri vŕtaní
dier na kotvy). Ekologická realizácia prebieha bez vzniku primárneho (počas
inštalácie fasády) či sekundárneho znečistenia (pri umývaní pracovného
náradia) okolia budovy, na ktorej sa realizuje gabionový fasádny obklad. [11]
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Obr. 11: Príklad gabionového obkladu v exteriéry, Dominus Winery, Nappa Valley,

10. Životnosť gabionového systému
Dôležitým parametrom životnosti systému je životnosť materiálu z
pozinkovaného drôtu a kvalitatívne parametre plniaceho materiálu. Vychádza
sa z predpokladu, že čas životnosti zinkového povlaku a samotného
oceľového drôtu musí byť vyšší ako čas tzv. konsolidácie drôtenokamenného systému ( prerastenie kameňov vegetáciou a výplň medzier
naplavenou prípadne naviatou zeminou ). [11]
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11.Projekt Resort Zduchovice
Pre posúdenie výhodnosti použitia gabionových oporných konštrukcií
som použil projekt rekonštrukcie jazdeckého areálu vo Zduchoviciach, Resort
Zduchovice, kde bola realizovaná stavba betónového operného múru.
Rekonštrukcia prebehla v prvej polovici roku 2017, stavebné práce prebiehali
súčasne s písaním tejto bakalárskej práce. Rekonštrukcia bola realizovaná
stavebnou firmou Boheme Concept s.r.o. Stavba je založená na
jednoduchých základových pásoch do nezamrzlej hĺbky. Dĺžka posudzovanej
opernej steny je 60m, do výšky 1,5m.

11.1. Základné identifikační údaje stavby
název stavby: Rekonstrukce jezdeckého areálu, Resort Zduchovice
Zduchovice 28
262 63 Kamýk nad Vltavou
Česká republika
charakter stavby: Rekonstrukce jezdeckého areálu
stavebník:
Boheme Concept s.r.o, Sídlo: Závěrka 412 / 4, 169 00 Praha 6,
Břevnov, Telefón: +420 225 501
projektant: Ing. Pavol Kožuško

Jedná se o pozemek situovaný v zastavěné části obce, který ze
severní strany přiléhá ke komunikaci ul Malková, ze západní strany k
nadzemní lávce pro pěší přes tuto ulici. Dále pak k zástavbě bytových domů
v ulici Lekonošká. Na jižní straně sousedí s plochou fotbalového ihriska a
objektem Penziónu Sára. Na východní straně přiléhá k ulici Polátorova, která
je v současnosti komunikací bez povrchu, pouze štěrkovou cestou. Dále
potom k bytovému objektu stávající zástavby Zduchovice.
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11.2. Vymezení předmětu řešení bakalárskej práce
Hlavním předmětem riešenia je stavba opěrné gabionovej zdi v
jazdeckom areály Zduchovice. V rámci terénnych úprav a budovania kolbiska
sa investor rozhodol realizovat betónový oporný múr.
Vyrovnanie terénu si vyžiadalo budovanie výkopov a zárezov, ktorých
trvalá stabilita bola zaistená opěrnými múrmi, za použitia vystuženého
betónu. Za operným múrom bolo potrebné vytvoriť drenáž a v konštrukcií
múru boli vytvorené drenážne otvory. V mojej bakalárskej práci som sa
rozhodol toto riešenie posúdiť a porovnať jeho efektívnosť s použitím dalších
dvoch možných variánt stavby opernej zdi, a to použitie varianty z
prefabrikovaných betónových tvárnic a použitie zváraných gabiónových
konštrukcií.

Obr. 12: Rekonštrukcia jazdeckého aréalu, zväčšovanie jazdeckej dráhy. Vyrovnnie terénu si
vyžiadalo stavbu opernej steny.
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11.3. Vstupné stavebné materiály a výrobky
Materiál pre zhotovenie konštrukcie opernej steny sa na stavbu dodáva v
v špeciálnom autodomiešavači a prepravnými vozidlami. Je potrebné zaistiť
stavebný materiál a výrobky potrebné k vybudovaniu opernej zdi po celej
dĺžke jazdeckej dráhy, a to je 60 m na dlžku, a 1,5m na výšku, čo je úroveň
najvyžšieho potrebného zárezu.
Na betonáž pôvodnej opernej zdi sa použil betón tr. C 20/25 o objeme
27 m3 a na potrebné vystuženie sa použilo 3,24 tón betonárskej výztuže.
Na zhotovenie opernej zdi z prefabrikovaných tvárnic sa použili tvárnice
PREMAC,s rozmerom 50x30x25 a s betónovou výplňou, spolu o objeme 27
m3 ,a na potrebné vystuženie sa použilo 3,75 tón betonárskej výztuže.
Na zhotovenie opernej zdi zo zváraných gabionových košov sa použili
siete o rozmere 2000x1000 mm, 1000x1000 mm, a 2000x500 mm, veľkosť
oka 100x100 mm.
Povodná operná stena, betónova vystužená:

Názov materiálu
Násyp pod základové
konštrukcie so zhutnením
zo štrkopiesku fr.0-32 mm
Betón základových pásov,
tr.C 25/30
Betón oporných stien
železový (bez výstuže) tr.C
25/30
Debnenie stien a priečok
obojstranné zhotoveniedielce
Debnenie stien a priečok
obojstranné odstráneniedielce
Výstuž stien a priečok
10505
Vyvŕtanie a vypilovanie
otvoru do D 40 mm
Zhotovenie opláštenia
výplne z geotextílie, v ryhe
alebo v záreze

MJ

Množstvo

Cena, (kč)

m3

2,40

1753,925

m3

19,20

55 224,634

m3

27,00

104 066,586

m2

180,00

97 598,16

m2

180,00

23 177,88

t

3,24

96 582,132

ks

50,00

14 336,35

m2

90,00

2066,04
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Povodná operná stena, betónova vystužená, vykonané zemné práce:

Popis daného výkonu

MJ

Množstvo

Cena, (kč)

Zhutnenie podložia z
rastlej horniny

m3

24,00

1771,32

Výkop nezapaženej jamy v
hornine 3, nad 100 do
1000 m3

m3

19,20

2557,555

Hĺbenie nezapažených jám
a zárezov. Príplatok za
lepivosť horniny

m3

19,20

178,426

Vodorovné premiestnenie
výkopku z horniny 1-4 nad
20-50m

m3

19,20

1014,893

Navrhovaná stena z prefabrikovaných tvárnic:

Názov materiálu

MJ

Množstvo

Cena, (kč)

Zhotovenie opláštenia
výplne z geotextílie, v
ryhe alebo v záreze

m2

90,00

2066,040

Násyp pod základové
konštrukcie so zhutnením
zo štrkopiesku fr.0-32 mm

m3

2,40

1753,925

Betón základových pásov,
tr.C 25/30

m3

19,20

55 224,634

m2

45,00

24 399,54

m2

45,00

5794,47

Murivo nosné (m3) PREMAC
50x30x25 s betónovou
výplňou hr. 300 mm

m3

27,00

149 266,53

Výstuž stien a priečok
10505

t

3,75

100 606,388

Vyvŕtanie a vypilovanie
otvoru do D 40 mm

ks

50,00

14 336,35

Debnenie stien a priečok
obojstranné zhotoveniedielce
Debnenie stien a priečok
obojstranné odstráneniedielce
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Navrhovaná stena z prefabrikovaných tvárnic, vykonané zemné práce :

Popis daného výkonu

MJ

Množstvo

Cena, (kč)

Zhutnenie podložia z
rastlej horniny

m3

24,00

1771,32

Výkop nezapaženej jamy v
hornine 3, nad 100 do
1000 m3

m3

19,20

2557,555

Hĺbenie nezapažených jám
a zárezov. Príplatok za
lepivosť horniny

m3

19,20

178,426

Vodorovné premiestnenie
výkopku z horniny 1-4 nad
20-50m

m3

19,20

1014,893

Navrhovaná stena zo zváraných gabionových košov:

Názov materiálu

MJ

Množstvo

Cena, (kč)

Zvárovaný gabión
2000x1000 mm, veľkosť
oka 100x100 mm

ks

360,00

101 440,136

ks

270,00

93 430,40

ks

270,00

74 870,30

Spojovacia špirála, dĺžka
1100 mm

ks

1260,00

10 120

Montážny háčik, dĺžka 500
mm

ks

1800, 00

9520

Zhotovenie opláštenia
výplne z geotextílie, v ryhe
alebo v záreze

m2

90,00

2066,04

Výplňové kamenivo,
netriedené

t

100,00

34 580

Výplňové kamenivo,
pohľadové

t

15,00

31 658,50

Pomocné lešenárske trúbky

ks

10,00

500,00

Zvárovaný gabión 2000x500
mm, veľkosť oka 100x100
mm
Zvárovaný gabión
1000x1000 mm,
veľkosť oka 100x100 mm
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Navrhovaná stena zo zváraných gabionových košov, vykonané zemné
práce :

Popis daného výkonu
Výkop nezapaženej jamy v
hornine 3, nad 100 do 1000
m3
Hĺbenie nezapažených jám a
zárezov. Príplatok za
lepivosť horniny
Vodorovné premiestnenie
výkopku z horniny 1-4 nad
20-50m
Násyp pod základové
konštrukcie so zhutnením zo
štrkopiesku fr.0-16 mm hr.
50 mm (podkladová vrstva)
Násyp pod základové
konštrukcie so zhutnením zo
štrkopiesku fr.0-63 mm hr.
100 mm (vyrovnávacia
vrstva)
Násyp pod základové
konštrukcie zo štrkopiesku fr
16-32 mm (dosypanie
naplneného koša)

MJ

Množstvo

Cena, (kč)

m3

8,40

1132,250

m3

8,40

78,060

m3

8,40

444,015

m3

2,16

1578,532

m3

7,20

5642,842

m3

3,50

2557,806

Celková cena nákladov na pôvodnú betónovú opernú stenu s výstužou a
spolu s vytvorením základového pásu, predstavuje 400 327,9 Kč s DPH.
Celková cena nákladov na opernú stenu z prefabrikovaných tvárnic spolu
s vytvorením základového pásu, predstavuje 358 970,063 spolu s DPH.
Celková cena nákladov na opernú stenu z gabionových konštrukci je 369
618,911 Kč s DPH, vrátane potrebných zemných prác pre prípravu podkladu.
11.3.1 Zásady manipulácie, dopravy a skladovania materiálu
S vreciami s pojivom pre betónovú opernú stenu je nutné manipulovať
opatrne, aby nedošlo k poškodeniu obalu a následnému zvlhnutiu materiálu
a strate vlastností. Pri uskladňovaní na stavenisku sa odporúča materiál
zakryť fóliami, skladovať na paletách alebo tak, aby sa zabránilo kontaktu so
zemou a pri daždoch s vodou.
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Materiál by mal byť skladovaný pri teplote -5°C až 40°C. Prepravu
všetkých materiálov a výrobkou je ideálne prepraviť na stavenisko deň pred
ich použitím. Výstuž je viazaná priamo na mieste prevedenia stavebných
prác.
Prefabrikované tvárnice sú dodávána na paletě. Celý balík je krytý
ochrannou plastovou deskou a stažen páskami. Tvárnice lze složit z
nákladního vozidla ručne alebo zajisteným vysokozdvižným vozíkom,
vhodným nakladačem nebo jerabem.Pri ručnom složení tvárnic je treba najít
vhodný rovný terén a pod tvárnice umiestniť novú paletu. Volně uložený
materiál musíme chránit proti pôsobením vlhkosti, obvykle používáme
nepromokavé plachty, ktoré zatížíme.
Gabionový materiál je dodáván v polotovarech a je uskladnený na
drevených paletách. Do požadovaných rozmerov sa pripraví priamo na
stavbe podla projektové dokumentace (nápočtu).
Na plnenie bol použitý lomový kameň. Dovážaný bol kamionovým
prepravníkom z lomu vzdialeného 15 km od miesta realizácie.

Obr. 13: Príklad správneho uskladnenia pletiva pre gabionové koše, aby nedošlo k
poškodeniu sieti
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11.3.2 Metódy kontroly a kvality materiálu
Vedúci pracovník skontroluje podľa dodacieho listu množstvo a
technický stav vriec s materiálom po dodaní, technický stav sa kontroluje tiež
tesne pred začiatkom prípravy betónovej zmesy. Stroj na prípravu zmesy je
plne automatizovaný. Ďalej je nutné skontrolovať množstvo dodanej výstuže.
Pred prevzatím tvárnic kontrolujeme, zda objednaný materiál
nevykazuje vady (promáčknutie, praskliny). Veškeré reklamace musí být
riešené okamžite pri predávce, kdy je sepsán protokol. Prevezme se pouze
zboží bez vad a poruch. Dodavatel stavebního materiálu je povinen dodat
certifikáty a osvědčení a o shodě dle českých a evropských norem a taktiež
bezpečnostné listy materálov.
Pri prevzatí zváraných gabionových sieti je nutné skontrolovať stav a
množstvo dodávaného výrobku. Dodavatel stavebního materiálu je povinen
dodat certifikáty a osvědčení a o shodě dle českých a evropských norem a
taktiež bezpečnostné listy materálov.

11.4. Pracovné podmienky
11.4.1 Pripravenosť pracoviska
Před zahájením prací je nutné provést přípravné práce stanovené
projektovou dokumentací. Vytýčení stavebního objektu a inž. Sítí,
zabezpečení a příprava staveniště, odkopávky v rozsahu dle PD, zhutnění
podloží na předepsanou hodnotu, úprava základové spáry dle PD,
odvodnění základové spáry, zkoušky zhutnění ZS v četnosti dle TKP kap. 30.
Podklad musí být čistý a souvislý.
11.4.2 Pracovná čata
Pracovní četa musí být seznámena s plánem BOZP a technologickým
postupem. Pracovníci musí být kvalifikování v oboru. Pracovníci musí
používat ochranné pomůcky k práci určené. Pracovní četa, která si
pracovsko prebírá, kontroluje, jestli sú hotové všechny potrebné stavební
práce, ktoré predchádzajú realizácií operných stien.
+41

Opěrné gabionové zdi

Michal Hyben 2017

Behom prejímky se provádí riadny zápis do stavebního deníku. V
rámci školení BOZP je nutné seznámit pracovníky se staveniskom. Ukázat
jim vstupy, výstupy, vjezdy a výjezdy zo staveniska. Dále je nutné je
informovat o charakteru zariadenia staveniska (poloha stavebních buniek,
skladov, záchodov, HUV...) a o možných rizikových pracoviskách, kterým by
se z důvodu bezpečnosti měli vyhýbat. Cestu na pracovisko je jim treba
názorně ukázat a informovat je, jaká možná rizika se jim po ceste mohou
prihodit a jakým zpôsobom je eliminovat.
Pracovníkom bude zdôraznená nutnosť používání OOPP po celou
dobu prítomnosti na stavenisku (neplatí ve stavebních buňkách a na WC).
Pracovníci budou poučeni o pravidlech poskytování první pomoci. Dále
budou seznámeni s umiestnením lékárničky. V prípade pracovního úrazu
bude neprodlene informováný stavbyvedoucí stavby nebo jeho zástupce. Ten
zajistí priolání IZS a jeho možný vjezd a pohyb po staveništi.

11.4.3 Bezprostřední podmínky pro práci (teplota, relativní vlhkost,
vlhkost podkladu, a pod.)
Rozmery výkopu musia umožňovať bezpečnú realizáciu všetkých
vykonávaných prác. Stroje sa môžu hýbať alebo vykonávať pracovnú činnosť
v takej vzdialenosti od okrajov svahov a výkopov, aby s ohľadom na
únosnosť pôdy nedošlo k jeho zrúteniu.
Pri doprave materiálu do výkopu alebo z výkopu sa nesmie nikto
zdržiavať v ohrozenom priestore. Počas prác aj pri ich prerušení je
bezpodmienečne nutné výkopy zakryť alebo ich na okraji, kde hrozí
nebezpečenstvo pádu do výkopu, zaistiť zábradlím.
Montáž gabionových košů je pomerne rychlá a snadná, je jen potřeba
dát pozor na správné prevedenie spojů. V případě, že jsou špatné klimatické
podmínky (mráz, déšť), je nutné realizovat pomocná opatření.
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11.4.4 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky
Stroje a přístroje: Bagr, vibrační technika ( pěch, deska alt. vibrační
válec ), montážní trubky, vázací drát (0,8 – 2mm), běžné nářadí na zemní
práce, kleště, pákové nůžky, metr, pásmo, sňrovačka, vodováha. Osobní
ochranné pomůcky: helma, reflexní vesta, rukavice, brýle, kapsa na nářadí

Obr. 14: Pracovné pomôcky

11.5. Technologický postup a postupový diagram
V tejto časti som spracoval technologický postup pre realizáciu
gabionovej opernej konštrukcie, čo je hlavným zameraním mojej bc. práce.
Po odstránení povrchovej vrstvy, prípadne aj menej únosných vrstiev
zeminy, sa urobí podkladová vrstva zo zhutneného štrkopiesku alebo
makadamu s hrúbkou 150 až 200 mm. Mieru zhutnenia podkladu predpisuje
projektant.
Siete tvoriace dno se k sbe spojí spirálami. V každém spoji je vždy jen
jedna spirála. Spirály se proplétají každým okem. Následne se pripojují
jednotlivé priečky vo vzdálenosti 1m, pokud projekt nemá jiné členení.
Rubové a lícové siete se zvednou a prišijú se k příčkám. Distanční spony
musí být riadně obtočeny okolo krížových svarov drôtov gabionové siete.
Rozteč nesmí být väčšia než 40 cm.
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Na čelnú pohľadovú stranu sa viazacím drôtom pripevní pomocné
dočasné debnenie, napr. oceľové alebo drevené rámy, prípadne lešenárske
rúrky alebo hranoly. Tieto spôsoby vyloženia čela zabezpečia priestorovú
stabilitu bez vytvárania deformácií.

Obr. 15: Schematické zobrazenie postupu pri skladaní sieti, TECHNICKÉ
KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, kapitola 30,
Speciální zemní konstrukce, Gabionove operné zdi.

Po naplnení sa debnenie demontuje. Kameň je ukladaný v 300 mm
vrstvách pri 1 m vysokých gabionoch a v 250 mm vrstvách pre 0,5 m vysoké
koše. Výplňová vrstva nikdy nesmie byť vyššia viac ako 300 mm než
ktorákoľvek vrstva priľahlej časti realizovaného múra v zmysle obrázku
Doplněný gabion se zavíkuje. Pri ukladaní kameňa treba zaručiť aby nebola
porušená spojovacia špirála.
Po vyplnení vrstvy kameniva sa vhodnou ručnou manipuláciou musí
zabezpečiť minimalizácia výskytu medzier medzi kamenivom tak, aby bola
zaručená čo najmenšia medzerovitosť kamennej výplne košov. Kameň na
čelnej strane musí byť uložený ručne, kvôli čo najvyššej redukcii medzier.
Kladenie kamennej výplne z lícnej – pohľadovej strany sa robí zásadne
ručne naležato, pričom ako murivo na sucho s príslušným preväzovaním
kameňov pričom sa používa kamenný materiál schopný plniť náročné
statické a estetické požiadavky na budovanú stavbu.
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Obr. 16: Postup plnenia gabionovej konštrukcie kameňom v pozdĺžnom smere po tretinách
výšky, TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ,
kapitola 30, Speciální zemní konstrukce, Gabionove operné zdi.

Pri múroch, kde je inštalovaná viac ako jedna rada gabionov, je
potrebné presypať každú radu vrstvou kameňa približne 25 mm až 40 mm
tak, aby bolo vyrovnané prirodzené sadanie.
Koš nesmí být naplněn úplně, protože by došlo vlivem zatížení k
deformacím sítí. Zavíkovaný gabion se prosype ŠD fr. 16-32.
Realizácia spätného zásypu za objektom musí prebiehať súčasne so
stavbou objektu. Robí sa po maximálne 30 cm vrstvách, ktoré sa ihneď hutnia
vibračným zariadením. Je nutné zaistiť, aby zemina do zásypu bola vhodná,
nebola zamrznutá alebo neobsahovala nevhodné prímesi.
V rube gabionových konštrukcií je bežné použitie štrkového filtra alebo
filtračnej geotextílie. Plní filtračnú funkciu proti vyplavovaniu jemných a
drobných častíc a zároveň funkciu separačnú.

+45

Opěrné gabionové zdi

Michal Hyben 2017

Obr. 17. Postupový diagram priebehu stavebných prác
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11.6. Pracnosť
Povodná operná stena, betónova vystužená:

Popis daného
výkonu

MJ

Množstvo

Časová
náročnosť

Časový fond
(Nh)

Zhutnenie podložia z
rastlej horniny

m3

24,00

0,02

0,096

Výkop nezapaženej
jamy v hornine 3,
nad 100 do 1000 m3

m3

19,20

1,39

8,3136

Hĺbenie
nezapažených jám a
zárezov. Príplatok za
lepivosť horniny

m3

19,20

0,13

0,806

m3

19,20

0,22

1,325

m3

2,4

0,44

2,6328

m3

19,2

1,866

11,1936

Betón oporných stien
železový (bez
výstuže) tr.C 25/30

m3

27

5,45

32,724

Debnenie stien a
priečok obojstranné
zhotovenie-dielce

m2

180,00

13,294

79,74

Debnenie stien a
priečok obojstranné
odstránenie-dielce

m2

180,00

9,42

56,520

Výstuž stien a
priečok 10505

t

3,24

13,41

80,462

ks

50,00

5,58

33,45

m2

90,00

1,07

6,39

Vodorovné
premiestnenie
výkopku z horniny
1-4 nad 20-50m
Násyp pod základové
konštrukcie so
zhutnením zo
štrkopiesku fr.0-32
mm
Betón základových
pásov, tr.C 25/30

Vyvŕtanie a
vypilovanie otvoru
do D 40 mm
Zhotovenie
opláštenia výplne z
geotextílie, v ryhe
alebo v záreze
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Navrhovaná stena z prefabrikovaných tvárnic:

Popis daného
výkonu

MJ

Množstvo

Časová
náročnosť

Časový fond
(Nh)

m3

24,00

0,02

0,096

m3

19,2

1,39

8,3136

m3

19,2

0,13

0,806

m3

19,2

0,22

1,325

m3

2,4

0,44

2,6328

m2

45,00

3,323

19,935

m2

45,00

2,35

14,13

m2

90,00

1,07

6,39

m3

19,2

1,866

11,1936

m3

27

15,15

90,693

Výstuž stien a
priečok 10505

t

3,75

13,97

83,8147

Vyvŕtanie a
vypilovanie otvoru
do D 40 mm

ks

50,00

5,58

33,45

Zhutnenie podložia
z rastlej horniny
Výkop nezapaženej
jamy v hornine 3,
nad 100 do 1000 m3
Hĺbenie
nezapažených jám a
zárezov. Príplatok
za lepivosť horniny
Vodorovné
premiestnenie
výkopku z horniny
1-4 nad 20-50m
Násyp pod
základové
konštrukcie so
zhutnením zo
štrkopiesku fr.0-32
mm
Debnenie stien a
priečok
obojstranné
zhotovenie-dielce
Debnenie stien a
priečok
obojstranné
odstránenie-dielce
Zhotovenie
opláštenia výplne z
geotextílie, v ryhe
alebo v záreze
Betón základových
pásov, tr.C 25/30
Murivo nosné (m3)
PREMAC 50x30x25 s
betónovou výplňou
hr. 300 mm
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Navrhovaná stena zo zváraných gabionových košov:

Popis daného
výkonu

MJ

Množstvo

Časová
náročnosť

Časový fond
(Nh)

Výkop nezapaženej
jamy v hornine 3,
nad 100 do 1000 m3

m3

8,40

0,608

3,637

Hĺbenie
nezapažených jám a
zárezov. Príplatok za
lepivosť horniny

m3

8,40

0,05

0,35

Vodorovné
premiestnenie
výkopku z horniny
1-4 nad 20-50m

m3

8,40

0,096

0,579

Násyp pod základové
konštrukcie so
zhutnením zo
štrkopiesku fr.0-16
mm hr. 50 mm
(podkladová vrstva)

m3

2,16

0,39

2,348

Násyp pod základové
konštrukcie so
zhutnením zo
štrkopiesku fr.0-63
mm hr.100 mm
(vyrovnávacia vrstva)

m3

7,20

1,32

7,898

Zhutnenie podložia z
rastlej horniny

m3

24,00

0,02

0,096

Naviazanie
gabionoveho koša na
spevnený podklad, 1.
vrstva, rozmer sieti
2000x1000 mm

m3

90,00

7,32

45,00

Naviazanie
gabionoveho koša na
1. vrstvu, rozmer
sieti 2000x500 mm

m3

22,50

4,98

30,00

Naplnenie
naviazaneho gabionu
s pohľadovou
prednou stranou

m3

112,5

26,47

132,35

Zavikovanie
poskladaného
gabionu a presypanie
štrkopieskom

m

180,00

6,45

37,50
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Hodnoty potrebné pre vypracovanie dĺžky trvania stavebných prác pri
realizacií gabiónového operného múru som získal vlastným meraním,
pozorovaním stavby opernej steny pri Slapskej priehrade, ktorá bolá
realizovana súčasne pri písaní mojej bakalárskej práce. Stavba bola
realizovaná firmou B.B.G. Stav s.r.o. .
Gabiony boli viazané na vopred pripravený spevnený podklad. Vo
výpočte je zarátane aj založenie lešenárských trubiek, slúžiacich ako
spevnenie lícovej strany gabionu, taktiež následné odpevnenie trubíc.

Obr. 18: Zachytenie priebehu prác pri viazaní a plnení gabionového koša, realizácia opernej
steny pri Slapskej priehrade.
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V súčte budú stavebné práce potrebné k vyhotoveniu betónovej
opernej steny prebiehať 9 dní. Celkovo je k vyhotoveniu všetkých potrebných
stavebných činností potreba 313,65 Nh.
Na Vyhotovenie steny z prefabrikovaných tvárnic je potreba 272,519
Nh a stavebná činnosť bude trvať 7 pracovných dní.
Realizácia opernej steny zo zváraných gabionových košov by trvala
tak isto 7 pracovných dní a k vyhotoveniu je celkovo potrebných 259,758 Nh.

11.7. Akosť prevedenia
Kontrola těsnosti gabionu, vizuální kontrola – provádí se po celé délce
spojů, posuzuje tvar a jendotnost průběhu svaru, způsob zapevnenia spoje,
vruby a rýhy ve svařeném spoji, rozměry a struktura kameniva, nasiakavosť,
odolnost proti rozdrveniu nadložím, dodržiavanie technologie ukladania a
plnenia gabionov a zadného zásypu, potrvedenie parametrový gabionov
predajcom na základe certifikátu (EU).

11.8. BOZ a PO
11.8.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO
a odpovědnost za dodržení těchto podmínek
Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu
nepovolaným osobám na staveniště a dodržovat vyhlášku 601/2006 Sb.
Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení jakož i na požární
ochranu stanoví pro jednotlivé činnosti příslušné právní předpisy, technické
normy a související přepisy.
Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni dodržovat požadavky
všech předpisů z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a kde je to
nezbytné pro danou konkrétní činnost zpracovat zvláštní předpis pro tuto
oblast a oboznámť sním všech zainteresovaných pracovník,
včetně pracovníků subdodavatelů.
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Na stavbě je zajištěno oplocení s viditelnou cedulí s kontaktem na
zodpovědné pracovníky stavby. Mimo pracovní dobu je stavba uzamčena.
Na stavbě je nutná nepřetržitá přítomnost kontaktní osoby pro případ
havárie. Kvalifikované práce provádějí pracovníci s patřičnou atestací nebo
proškolením.

11.8.2 Výrez z tabuľky rizík a opatrení k eliminácií rizík

Názov rizika

Bezpečnostné opatrenie

Zriadenie rebríku pre
bezpečný sestup a výstup,
nepoužívať rozpieracie
paženie miesto rebríku,
predom určit zpôsob
Pád do výkopu
zabezpečenia staveniska proti
vstupu nepovolaných osôb,
výkopy zaistiť prekrytím
alebo zabrádlím, výška horní
týče min. 1,1 m
Dodržovanie zákazu
používania poškodeného
Zranenie úderom a
náradia, správne použivanie
pádom ručního náradí
náradia, udržovanie
(krumpáče, lopaty, ..)
dostatočne bezpečnej
vzdialenosti mezi pracovniky
Užívanie kvalitné bezpečné
obuvi s ochranou proti
Poranenie chodidiel pri
propichnutí podrážky,
pohybe po stavenisku
udržovanie čistoty na
stavenisku
Zranenie pri strihaní
OOPP, okuliare, rukavice,
materiálu
pracovná obuv
OOPP, ochranné rukavice,
Zranenie pri
dlhé oblečenie, pevná
prenášaní a prevážaní neklouzavá
obuv, spevnený
materialu po
podklad staveniska, správna
stavenisku
koordinácia ludí na stavenisku
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11.8.3 Konkrétny zoznam právnych predpisov
Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích
Příloha č. 1: Další požadavky na staveniště
I. Požadavky na zajištění staveniště
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
I. Skladování a manipulace s materiálem
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z
výšky nebo do hloubky.
Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve
výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve
výškách a nad volnou hloubkou.
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11.9. Vplyv na životné prostredie
11.9.1 Seznam odpadu a nakladanie s nimi:

Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória

Nakladanie s
odpadom

16 01 17

železné kovy

obyčajný odpad

odvoz odpadu do
zariadenia na
zhodnocovanie
použitých kovov
(recyklácia)

19 12 08

geotextílie

obyčajný odpad

odvoz odpadu

obyčajný odpad

odvoz odpadu,
recyklácia

obyčajný odpad

odvoz odpadu

20 03 08
20 03 99

drobný stavebný
odpad
komunálne odpady
inak
nešpecifikované

Každý původce odpadů je povinen zařazovat odpady podle druhů a
kategorií,

zajistit využití odpadů,

jednotlivých druhů a kategorií,

shromažďovat odpady utříděné podle
zabezpečit odpady před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem,

vést průběžnou evidenci o

odpadech a způsobech nakládaní s nimi,

umožnit kontrolním orgánům

přístup do objektů. Také se musí dodržovat zákaz pálení odpadů a
stavebních zbytků. Likvidace nebezpečných odpadů zajišťují jen odborné
firmy.
Odpady vznikající na stavbě mohou patřit do kategorie: nebezpečné
odpady a ostatní odpady.
11.9.2 Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany
Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni dodržovat ustanovení
dodržovat požadavky právních předpisů a souvisejících požadavků z oblasti
ochrany životního prostředí. Tento požadavek se vztahuje i na používané
materiály. Při stavebních činnostech je zhotovitel a jeho subdodavatelé
povinen dodržovat požadavky na ochranu neživotního prostředí vyplývající
ze stavebního povolení projektové dokumentace a jiným místních předpisů či
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předpisů objednatele. Třídit odpady dle jejich nebezpečnosti, kategorie dle
katalogu odpadů (stavební a demoliční odpad –skupina 17) a ukládat na
označená místa (nádoby).
Dodržovat zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků. Minimalizovat
vznik odpadů (přednostně zajistit jejich materiálové využití). Zabránit míšení
odpadů. Odpad před pouze oprávněné osobě. V případě výskytu
nebezpečných odpadů informovat odpovědného pracovníka organizace
(ekologa), nakládat s nimi jen na základě souhlasu KÚ. Likvidaci
nebezpečných odpadů zajišťovat přes firmy tímto se zabývajícím. Vést
předepsanou evidenci odpadů (vážní lístky, průvodky odpadů a tabulka evidence odpadů)- předávat na konci zakázky, archivovat po dobu 5 let.
Každý původce odpadů je povinen: zařazovat odpady podle druhů a
kategorií, zajistit přednostní využití odpadů, shromažďovat odpady utříděné
podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem,

vést průběžnou evidenci o

odpadech a způsobech nakládaní s nimi,

umožnit kontrolním orgánům

přístup do objektů.
1. Životní prostředí:
Během provádění prací nedochází ke znečištění půdy, k poškození
zeleně ani k ohrožení života a zdraví zvířat.
Zákon č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí
Zákon č. 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a
krajiny
Zákon č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzovaní vlivů na životní
prostředí
2. Odpadové hospodárstvo
Zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších
zákonů
Zákon č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů
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3. Ochrana vod
Je nutné zamezit úniku odpadových směsí do vody, jelikož se
v blízkosti nachází vodní tok, toho lze dosáhnout dodržováním
technologického postupu během provádění strihaní sieti a pri kladení
ochrannej geotextílie, vhodným skladováním a správnou likvidací
odpadových materiálov. Taktiež treba dať pozor pri doplnaní paliva do
stavebných prístrojov.

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

Zákon o vodách a o změně některých zákonů

4. Ochrana ovzduší
S ohledem na krátkodobou stavebnú činnost pracovných strojov pri
zemných prácach, jsou dopady na ovzduší téměř zanedbatelné.

Zákon č. 86/2002 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší
Zákony:
1. Ochrana životního prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí,
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na ŽP
2. Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 477/2001
Sb. o obalech, Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů
3. Ochrana vod – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
4. Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
5. Prevence závažných havárií - - zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných h. vyhl. č.256/2006 Sb., o podrobnostech systém
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12. Porovnanie jednotlivých projektov
Ako základný podklad pre ekonomické a časové porovnanie projektov
zvolených operných stien slúžil pôvodný rozpočet na stavbu opernej
betónovej steny, spolu so softvérom pre oceňovanie a riadenie stavebnej
výroby Cenkros, a podklad s orientačními časovými ukazovateľmi prác a
dodávavok dostupný zo stránok výrobcov daných materiálov. Taktiež ku
podkladom slúžiacim k porovnaniu troch zvolených variant slúžili aj
informácie a hodnoty namerané priamo pri realizácií gabionovej opernej
steny.

12.1. Ekonomické porovnanie
Celková cena nákladov na pôvodnú betónovú opernú stenu s výstužou a
spolu s vytvorením základového pásu, predstavuje 400 327,9 Kč s DPH.
Celková cena nákladov na opernú stenu z prefabrikovaných tvárnic spolu
s vytvorením základového pásu, predstavuje 358 970,063 spolu s DPH.
Celková cena nákladov na opernú stenu z gabionových konštrukci je 369
618,911 Kč s DPH, vrátane potrebných zemných prác pre prípravu podkladu.

Varianta opernej konštrukcie

Výsledná cena nákladov

Operná stena - betónová

400 327,90 Kč

Operná stena - prefabrikované tvárnice

358 970, 063 Kč

Operná stena - zvárané gabionové koše

369 618,911 Kč

V uvedenej tabuľke je zobrazené porovnanie nákladov na tieto
stavebné procesy. Môžeme vidieť, že najdrahším riešením je stavba klasickej
betónovej steny. Najvýhodnejšia z ekonomického hladiska je varianta z
prefabrikovaných tvárnic. Gabionové koše vyšli o niečo drahšie, a to z
dôvodu využitia pohľadového kameniva pri výplni čelnej strany.
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12.2. Časové porovnanie
V súčte budú stavebné práce potrebné k vyhotoveniu betónovej
opernej steny prebiehať 9 dní. Celkovo je k vyhotoveniu všetkých potrebných
stavebných činností potreba 314 normohodín.
Na Vyhotovenie steny z prefabrikovaných tvárnic je potreba 273
normohodín a stavebná činnosť bude trvať 7 pracovných dní.
Realizácia opernej steny zo zváraných gabionových košov by trvala
tak isto 7 pracovných dní a k vyhotoveniu je celkovo potrebných 260
normohodín.

Operná stena - betónová
Operná stena - prefabrikované tvárnice
Operná stena - zvárané gabionové koše

320
240
160
80
0

Graf znázorňujúci dĺžky trvania stavebných prác na opornej
konštrukcií (počet normohodin).

Z grafu môžeme vyčítať, že z časového

hladiska je najvýhodnejšou variontou stavba gabionového operného múru.
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12.3. Záver
Cieľom bakalárskej práce bolo v teoretickej časti vytvoriť ucelený
prehľad o najčastejšie používaných operných konštrukciách. Ďalej bola
bližšie popísaná metodika spracovania gabiónových košov, konkrétne zo
zváranych sieti, plenených lomovým kameňom.
V praktickej časti bola posudzovaná vhodnosť vybranej varianty
stavby opernej steny, pri rekonštrukcii jazdeckého areálu Zduchovice.
Porovnávané boli tri varianty, stavba pôvodnej betónovej opernej steny,
stavba steny z prefabrikovaných tvárnic a stavba steny z gabionových
zváraných košov. Z výsledkov výskumu mojej práce a informácií získaných
pri jej vypracovaní vyplýva, že navrhované gabionové koše niesú
najvýhodnejšou variantov z ekonomického hľadiska, aj ked’ cenový rozdiel
bol veľmi nepatrný. Hlavnou výhodou však je časová úspora pri výstavbe,
kde varianta gabiónovej steny bola najvýhodnejšia. Ďalšou veľkou výhodou
gabionovej varianty v porovnaní zo zvyšnými dvoma spôsobmi je, že pri jej
výstavbe nieje potrebné zaviesť priamo do konštrukcie drenáž, kedže
konštrukcia sama o sebe spĺňa drenážnu funkciu. Jednou z výhod je aj
estetickosť, vdaka pohľadovej strane z kamenného plniva.
Vzhľadom k tomu, že riešená technológia gabionových konštrukcií je
na trhu pomerne nová, je potrebné ju dostať do širšieho povedomia
spoločnosti a pokračovať v jej stálom napredovaní.
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