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 O NÁS - GABIONY STONE
Jsme rodinná firma z podhůří Jeseníků, která se může pyšnit statutem Českého výrobce 
gabionových konstrukcí s více než 20 ti lety zkušeností v oboru. Po celou dobu rozšiřujeme 
produktové portfolio, ale především zákaznický servis, abychom docílili maximální spokojenosti 
našich zákazníků.

Podnikat chceme jinak! Zakládáme si na maximální kvalitě našeho materiálu, za kterou si vždy na 
100% stojíme. U nás děláme věci poctivě.

 CO BUDETE U STAVBY GABIONŮ POTŘEBOVAT?

 TECHNICKÉ PARAMETRY NAŠICH MATERIÁLŮ

TYP MATERIÁLU GALFAN PREMIUM

Stanovené průměru drátu Ø 4 mm +-2% Ø 4 a 4,5 mm +-2%

MInimální pevnost v tahu 500 MPa 500 MPa

Minimální tažnost 8% 8%

Složení ochranné vrstvy zinek + hliník zinek + hliník + hořčík

Minimální plošná hmotnost 350 g/m2 360 g/m2

Typ sváru Křížový, bodový, odporový Křížový, bodový, odporový

Typy sítě dle rozměru oka 100x100, 100x50, 50x50, 
100x25 mm

100x100, 100x50 
a 50x50 mm

Korozní zkouška Neutrální solná mlha dle 
normy ČSN EN ISO 9227

Neutrální solná mlha dle 
normy ČSN EN ISO 9227

Doba expozice 2000 hodin 4000 hodin

Teoretická odolnost v závis-
losti na prostředí 60 - 120 let 100 - 150 let

  Gabionové sítě, spirály a táhla

  Tenký pozinkovaný drát průměru 1 - 2 mm

  Štípací kleště

  Pákové kleště

  Lešenářské trubky

  Drenážní trubky

  Běžné nářadí na ruční zemní práce

  Bagr nebo jinou mechanizaci pro zemní práce 

a plnění konstrukcí kamenivem

  Jemný štěrk 0 - 32 mm do základové spáry na 

podsypání konstrukce 

  Kamenivo na výplň

 Netkanou geotextilii

  Výkresovou dokumentaci se statickým výpočtem 

nebo jiný situační nákres



 TYPY VÝROBKŮ
  Největší možný polotovar, který z našich sítí vyrábíme, je o rozměru 3200 x 2000 mm.

  Rozměry umíme přizpůsobit Vašemu projektu na míru. 

  Držíme se pravidla, že pokud je rozměr dělitelný 10 ti centimetry, umíme jej vyrobit. 

  Při návrhu mějte na paměti, že typické rozměry jako 3000 x 1000 nebo například 2000 x 500 mm 
budou vždy levnější, než ty atypické.

 OKA SÍTÍ:
   100 x 100 mm   100 x 50 mm   100 x 25 mm   50 x 50 mm

 KAMENIVO
KTERÝ KÁMEN JE VHODNÝ DO GABIONŮ?

Kámen pro výplň musí splňovat kritéria pro použití do gabionových konstrukcí.

MUSÍ BÝT:

  neštípaný  mrazuvzdorný  nenasákavý

  pevný v tlaku  s nízkým obsahem železa

VHODNÉ DRUHY KAMENE JSOU NAPŘÍKLAD:

  rula  čedič  droba  mramor  křemen

IDEÁLNÍ FRAKCE DLE OKA SÍTÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA

Velikost kameniva se u gabionů odvozuje na základě oka sítě. Frakcí je následně dána i jeho celková 
spotřeba.

OKO 100X100 MM
Velikost kamene 63 - 300 mm
Skládaný typ plnění
Spotřeba cca 1300 kg/m3

OKO 50X50 MM

Velikost kamene 32 - 63 mm
Sypaný typ plnění
Spotřeba cca 1 500 kg/m3

OKO 100X50 MM

Velikost kamene 63 - 125 mm
Skládaný i sypaný typ plnění
Spotřeba cca 1 400 kg/m3

OKO 100X25 MM

Velikost kamene 32 - 63 mm
Sypaný typ plnění
Spotřeba cca 1 500 kg/m3

 

 

 

 



Gabionová síť ZnAI - čelo oko 10x5
Gabionová síť ZnAI - zbývající plochy oko 10x10

Kamenivo - frakce 63x300 mm

Tento řez neřeší žádné konkrétní podmínky. Je to pouze ukázka řešení
Sílu zdi je nutno mít podloženou výkresovou dokumentací a statistickými výpočty

zpětný zásyp ochranný
hutněno lehkými vibračními prostředky

geotextilie
zabraňuje vnikání jemných 
částic do konstrukce

prosyp 0/32 mm
k zarovnání nedovolí 
deformování spodních sítí 
tíhou kameniva

0°-10°
sklon ke svahu vyrovnávací vrstva

základová spára

drenážní trubka
pro odvod spodních vod
Ø 100 mm

700

1000

1500

zpětný zásyp
hutněno běžnými
vibračními prostředly
po 400 mm

 GABIONOVÉ KONSTRUKCE



 MONTÁŽ GABIONOVÉ KONSTRUKCE
TIPY A TRIKY

  Před stavbou  Během stavby

SESTAVENÍ DNA A PŘÍČEK

  Sítě tvořící dno se k sobě sešijí spirálou a současně (tou samou spirálou) se přišívají příslušné příčky.

PŘÍPRAVA PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY

  Ke dnu připojíme boky, ale ty k příčkám zatím nepřišíváme.



SEŠITÍ SVISLÉ ČÁSTI KONSTRUKCE SPIRÁLOU

   Přední a zadní díly (boky) sešíváme jednou spirálou spolu s příčkou. Pokud používáme delší spirály než 
je délka sešívaných sítí, tak konce spirály zahneme dovnitř konstrukce.

UMÍSTĚNÍ NAPLETENÝCH KONSTRUKCÍ DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY



PŘIPEVNĚNÍ LEŠENÁŘSKÝCH TRUBEK

   Trubky umisťujeme před plněním kamenivem zvenku na čelní část gabionu.

   Lešenářské trubky posléze zajistí větší rovinatost přední zdi.

DETAIL PŘIPEVNĚNÍ LEŠENÁŘSKÝCH TRUBEK

   Pro zachování tvarové stability upevňujeme trubky až po rozmístění distančních spon.

   Trubky se uchycují na čelní stranu vázacím drátem.

   Pro lepší udržení roviny se trubky překládají přes sebe s přesahem cca 0,5 - 1 m.

   Po naplnění se trubky sejmou a použijí na další úsek
spojovací spirála

trubka na čele

vázací drát



SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH SPON

   Umístění spon přes roh   Umístění spon napříč => 20-50 cm   Detail umístění distančních spon

PŮDORYS ROZMĚR KOŠE BOKORYS

100x100x100 cm

150x100x100 cm

50x50x100

50x30x100



DOKONČENÍ PRVNÍHO PATRA A PŘÍPRAVA DRUHÉHO

   Po naplnění koše položíme víka (zatím 
nepřišíváme). První patro řádně prosypeme 
menší frkací, aby byl koš naplněn co nejvíce 
kamenivem a nevznikal prázdný prostor.

   Připravíme si příčky druhého patra a teprve 
přišíváme víko spolu s příčkou druhého patra.

VYPLNĚNÍ VNITŘNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE

   Nyní vyskládáme čelo koše s tím, že zbylé koše může být kamenivem vysypán, pokud není v PD stanoveno jinak.

   Koš naplníme jen do výšky první řady spon. Potom umísítme druhou řadu spon a pokračujeme v plnění kamenivem.



 JAK VYTVOŘIT Z ROVNÝCH GABIONOVÝCH SÍTÍ OBLOUK

C.  OBLOUK „LOMENÝ
- SE ZASUNUTÍM KOŠŮ DO SEBE“

   Koše spojené na vnější hraně spirálou pozvolna 
zasuneme do sousedního koše. Zasouváme dle 
potřebného poloměru oblouku, který potřebujeme 
dodržet. Opět je nutno dbát na prošití spirálami.

B. OBLOUK „LOMENÝ“

   Oblouk lomený vytvoříme z klasických prvků 
gabionových konstrukcí Gabiony Stone. Vnitřní čelo 
je užší než čelo vnější. Při této stavbě lomeného 
oblouku, je nutno bedlivě dbát na prošití spirálami 
každé volné sítě, protože jednou spirálou nejsme 
schopni sešít všechny sítě k sobě.

A. OBLOUK „MÍRNĚ ZAOBLENÝ“

   Vnější oblouk je větší než vnitřní. Do čela nelze 
použít na udržení tvaru lešenářské trubky. Je nutno 
použít ohebné železné prvky (nejlépe roxor). který 
se zahne do potřebného oblouku (poloměru). Takto 
připravený ohnutý prvek připevníme k čelu sítí 
vázacím drátem. Postup je stejný jako u lešenářských 
trubek.

UPEVNĚNÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ STĚNY DRUHÉHO PATRA

   Postupujeme stejně jako při montáži prvního patra.



 POPIS KLADECÍCH PLÁNŮ GABIONY STONE

Umístění prvků ve zdi Rozměry prvků ve zdi Počty kusů prvků ve zdi
Síť Celkem

Dno 200x50(10x10) 30
Boky 200x70(10x10) 60

200x50(10x10) 60
Příčky 70x50(10x10) 61

50x50(10x10) 61
Víko 200x50(10x10) 60

Spoj. mat. spona 50 420
spirála 110/17 635

Suma 200x70(10x10) 60
200x50(10x10 150
70x50(10x10) 61
50x50(10x10) 61

spona 50 420 450
spirála 110/17 635 665

NÁKRES ŘEZU ZDI

Oko 10x10 - označemí cenové nabídky1014/2020

50
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50
Délka 60 m

počet
spon
na 1 m
běžný70
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GASTON

VYSOKÁ ODOLNOST

JEDINEČNÝ DESIGN

PRAKTICKÁ KONSTRUKCE

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!

UNIKÁTNÍ SYSTÉM 
GABIONOVÝCH 
SYPANÝCH PLOTŮ

SPOTŘEBA FRAKCE 32 - 63 MM 
JE ASI 225 KG NA 1 M2

VŠE POTŘEBNÉ 
V BALENÍ

ZVOLTE SI 
VLASTNÍ VARIANTU!

DOPRAVA 
NENÍ PROBLÉM!

JE MOŽNÉ JEJ NAPLNIT 
JEMNĚJŠÍ FRAKCÍ KAMENIVA

VYDRŽÍ U VAŠEHO 
DOMU DESÍTKY LET


