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A PREVÁDZKE PRIEHRAD 
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PRODUCTS AND REINFORCED EARTH STRUCTURES DURING 

CONSTRUCTION AND OPERATION OF DAMS  

Jozef Sňahničan, Ladislav Podkonický 

Abstrakt: 
Problematika výstavby i prevádzky priehrad a nádrží úzko súvisí s používanými stavebnými 

materiálmi a konštrukciami, využívanými v rôznych štádiách životnosti tohto druhu vodných stavieb. 

Na veľkých i malých vodných nádržiach je potrebné riešiť problémy súvisiace so stabilitou svahov 

zemných priehrad a ich opevňovacích prvkov, abráznymi javmi a zosuvmi svahov vo vodných 

nádržiach. Jednými z materiálov a konštrukcií z nich vytvorených, ktorými je uvedené problémy 

možné riešiť,  sú aj drôtokamenné konštrukcie. Príspevok prezentuje rámcové výsledky prieskumu 

autorov z používania uvedených materiálov a konštrukcií na priehradách a nádržiach v SR a predkladá 

postupy vedúce k zlepšeniu a optimalizácii súčasného stavu. 

 

Abstract: 
Issue of construction and operation of dams and reservoirs is closely related to the use of building 

materials and constructions used by different life stages of this kind of hydraulic structures. On large 

and small water reservoirs is necessary to tackle the issues connected with the stability of slopes of 

earth dams and their fortification elements, abrasion phenomena and landslides slopes in water 

reservoirs.  One of the materials and constructions formed therefrom, by which the above problems 

can be solved, are also gabion structures. This paper presents framework results of authors’ survey 

from the use of mentioned materials and constructions for dams and reservoirs in Slovakia and 

provides procedures leading to the improvement and optimization of the current situation. 
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ÚVOD 

Kvalita prípravy, výstavby a bezpečnej prevádzky priehrad, tak ako u všetkých druhov 

stavieb, v podstatnej miere závisí od kvality navrhnutých a použitých stavebných materiálov, 

ich správneho návrhu zo strany projektantov, akceptácie týchto návrhov zo strany investorov 

a prevádzkovateľov, dôslednosti a kvality zhotoviteľov, kvality stavebného dozoru. 

Jednými z materiálov dlhodobo používaných na vodných stavbách vo svete i u nás sú drôtené 

siete a z nich budované drôtokamenné konštrukcie. Budujú sa z nich opevnenia korýt 

vodných tokov, oporné múry, robia sa nimi sanácie výmoľov, stupne, prehrádzky na 

bystrinných tokoch a pod. 
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Svoje osobitné postavenie majú dlhodobo drôtokamenné konštrukcie aj v priehradnom 

staviteľstve a to čiastočne na veľkých, v značnom rozsahu i na  nízkych priehradách a malých 

vodných  nádržiach, kde sú využívané ako opevňovacie prvky telies návodných i vzdušných 

svahov priehradných telies, pri opevňovaní svahov nádrží – na veľkých nádržiach, 

predovšetkým pri sanovaní abráznych javov, všeobecne pri opevňovaní sklzov 

bezpečnostných prepadov, vo vývaroch a za vývarmi dnových výpustí a bezpečnostných 

prepadov, v rámci vyvolaných investícií na cestách, úpravách plôch a pod. 

 

V našom príspevku, ktorý vychádza z čiastkových výsledkov nášho rozpracovaného a zatiaľ 

neukončeného prieskumu využívania drôtokamenných prvkov na vodných stavbách na 

Slovensku za posledných cca 60 rokov, chceme prezentovať stav týchto konštrukcií po „x“ 

rokoch prevádzky a porovnať, aspoň rámcovo, tento stav s parametrami očakávanými od 

konštrukcií osadených na veľkých i nízkych priehradách a vodných nádržiach. 

 

Chceme zvýrazniť zistené klady drôtokamenných konštrukcií v prípadoch ich správneho 

návrhu a realizácie. Zároveň chceme upozorniť na zistené nesprávne trendy v návrhoch a pri 

realizácii drôtokamenných konštrukcií - hlavne v poslednom období pri výstavbe poldrov a 

prehrádzok a z toho vyplývajúcu častú poruchovosť, vedúcu neraz až k úplnému zlyhaniu 

stavieb. Máme snahu upriamiť pozornosť investorov, projektantov, zhotoviteľov 

a prevádzkovateľov na  hlbšie poznanie teórie a praxe budovania vysokokvalitných 

drôtokamenných konštrukcií, ktoré  už má v súčasnom období záväznosť platných 

technických noriem EÚ a teda aj súvislosť s možnosťami uchádzať sa a čerpať finančné 

zdroje z fondov EÚ. 

 

Nutnosť dodržiavania technických noriem EU je potrebné vidieť  vo svetle aktuálneho  

plánovaného využívania fondov EU na programové obdobie 2014 - 2020, kde  je veľmi 

výrazne riešená aj ochrana pred povodňami, ako súčasť programového dokumentu SR – 

Operačného programu Kvalita životného prostredia. V tomto Operačnom programe je ako 

Prioritná os 2 vytýčená „Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 

ochranu pred povodňami a na jej plnenie sú plánované finančné prostriedky vo výške cca 

€500 mil. 

 

Významnú úlohu pri realizácii tohto programu bude mať výstavba poldrov a opatrenia na 

zvýšenie retenčnej a protieróznej schopnosti v povodiach – vrátane klasického zahrádzania 

bystrín a s tým spojenou výstavbou prehrádzok, keďže výstavbe veľkých priehrad filozofia 

rozdeľovania fondov EÚ nepraje. Z vodohospodárskeho hľadiska pôjde teda o rozsiahlu 

výstavbu suchých vodných nádrží, z technického hľadiska o nízke priehrady rôznych 

konštrukcií. Vychádzajúc zo skúseností vo svete i u nás budú mať z hľadiska používaných 

stavebných materiálov významnú úlohu aj drôtokamenné konštrukcie. 
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Obr. č. 1 Drôtokamenná prehrádzka 

 

 

Aj túto stavebnú technológiu, realizovanú na Slovensku, bude nutné orientovať na plnenie 

technických noriem EÚ, čo znamená oveľa vyššiu kvalitu v širšom chápaní tohto pojmu. 

Pôjde o zaistenie dlhodobej a bezproblémovej prevádzky vybudovaných objektov, vysokej 

odolnosti proti extrémnym a náhlym zaťaženiam, vysoké nároky na ich začlenenie do 

prírodného prostredia, rýchlosť výstavby a to za primerané ceny. Naplnenie týchto cieľov, 

samozrejme predpokladá včasnú a kvalitnú investičnú aj projektovú prípravu stavieb. 
 

 
Obr. č. 2 Sklz bezpečnostného prepadu na poldri 
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DRÔTOKAMENNÉ KONŠTRUKCIE 

 

Drôtokamenné konštrukcie sú stavebné prvky tvorené väčšinou z kamennej alebo aj inej 

vhodnej výplne, uloženej do košov z drôteného pletiva – odtiaľ je odvodené zjednodušené 

používanie názvu týchto konštrukcií ako gabiony, pričom slovo „gabbia“ znamená v preklade 

„klietka“, ktorá sa stavebným prvkom, drôtokamennou konštrukciou stáva až po naplnení 

koša kamenivom. 

Gabiony sú historicky vyvinuté ako koše vyrobené zo šesťhrannej dvojzákrutovej siete 

z oceľového drôtu v tvare kocky, kvádra alebo valca. V zásade sa delia na koše, matrace 

a vrecia. Z gabionov je možné vytvoriť akýkoľvek tvar konštrukcie, je to flexibilná a ľahko 

tvarovateľná konštrukcia. Drôtokamenné konštrukcie sa budujú jednoduchým stavebnicovým 

spôsobom, vhodným kamenivom sa vo väčšine prípadov plnia priamo na mieste zabudovania. 

Očakávanými a pri správnych návrhoch a realizácii aj dosiahnutými výhodami 

drôtokamenných konštrukcií na vodných stavbách sú: pevnosť, stabilita, dlhá životnosť, 

schopnosť splynutia s prírodným prostredím, bezproblémové drenovanie objektov, schopnosť 

pohltiť veľké deformácie bez porušenia konštrukcie, úspornosť, možnosť využitia miestnych 

materiálov, možnosť výstavby aj v zimnom období,  po nenáročnom zaučení môžu kvalitne 

prácu  na nich odvádzať aj menej kvalifikovaní pracovníci. 

 
 
 

 
Obr. č. 3 Kvalitne realizovaná drôtokamenná prehrádzka 

 

 

 

KVALITA DRÔTOKAMENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 

Výsledná kvalita všetkých stavebných objektov vytvorených z drôtokamenných konštrukcií je 

založená: 

- na kvalite projektovej dokumentácie rešpektujúcej predovšetkým individuálne 

prostredie a podmienky každej vodnej stavby i zmeny týchto podmienok počas 
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životnosti stavby, príslušné normy, osvedčené konštrukčné zásady, doporučenia 

odbornej literatúry a praktické skúsenosti, 

- na vhodnej voľbe typu sietí (pletené resp. zvárané), priemeru a spôsobu povrchovej 

úpravy drôtu, z ktorého sú zostrojené koše, 

- na materiáli výplne košov,  

- na správnom predpísaní a dodržaní technológie ukladania kamennej výplne. 

 

 

Projektová dokumentácia a hodnotenie realizovaných drôtokamenných konštrukcií na  

príkladoch vodných stavieb na Slovensku 
 

Obecne povedané, každá projektová dokumentácia, v tom aj dokumentácia riešiaca návrhy 

drôtokamenných konštrukcií, musí predpisovať základné konštrukčné a technické 

požiadavky, zaručujúce trvanlivosť a funkčnosť drôtokamennej konštrukcie počas celej doby 

jej plánovanej životnosti. Projektová dokumentácia musí jednoznačne definovať záväzné – 

neprekročiteľné limity, podmienky a požiadavky na realizáciu. 

Naše skúsenosti, získané spomínaným prieskumom použitých drôtokamenných konštrukcií na 

vodných stavbách, poukazujú na ich významné pozitíva na veľkých vodných nádržiach 

Orava, Liptovská Mara, Vihorlat, Veľká Domaša, Kráľová ale aj iných na Slovensku 

i v zahraničí, pri stabilizácii svahov zasiahnutých abráziou. Svedčí to o kvalite poznania 

problematiky aj spôsobov jej riešenia zo strany projektantov i prevádzky. Pritom význam 

riešenia abráznych javov, stability svahov nádrží vôbec, stability a kvality pobrežných 

porastov vodných nádrží sú  dlhodobými a finančne náročnými problémami prevádzky takmer 

každej vodnej nádrže, o čom svedčí množstvo odborných príspevkov o tejto problematike na 

kongresoch ICOLD, medzinárodných sympóziách a konferenciách aj na priehradných dňoch 

v SR i ČR.  

 
 

 
Obr. č. 4 Drôtokamenné matrace – opevnenie svahov nádrže VD Žilina 
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Obr. č. 5 Príprava drôtenných košov na stavbe SVD – GN /Čuňovo/ 

 

 
Obr. č. 6 Realizované drôtokamenné opevnenia na stavbe SVD – GN /Čuňovo/ 

 

 

Drôtokamenné konštrukcie sa ako veľmi vhodné stavebné materiály osvedčili pri realizácii 

náhradného riešenia na SVD – GN v roku 1992. 

Prieskumom sme však zistili aj nedostatky na realizovaných stavbách a objektoch, ktoré majú 

svoju príčinu v odklone od všeobecne platných zásad projektovania.  

Neraz sa samotná podstata nekvalitne realizovanej drôtokamennej konštrukcie začína už 

zavedením pojmov gabion, ekokôš či podobne, bez ďalšieho definovania podrobných 

technických podmienok konštrukcie. Zjednodušené pomenovanie potom navodzuje konanie, 

ktoré je v rozpore s normami, odbornou literatúrou, konštrukčnými zásadami, materiálovými 

podmienkami sietí i výplne konštrukcií, nie sú predpísané spôsoby uloženia materiálu, 

spájania košov a pod. 
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Obr. č. 7 Bočná stena bezpečnostného prepadu poldra. /nepreviazanie košov  vo zvislom smere, nenaklonený 

oporný múr do svahu/ 

 

 

 

 
 

Obr. č. 8 Bočná stena bezpečnostného prepadu poldra. /nevhodný spôsob ukladania lícnej strany múru/ 

 

 

Je prirodzené, že projekčná nedôslednosť až neodbornosť znamenajú následné podcenenie 

kvalitatívnych ukazovateľov pri realizácii  a to aj pri síce narastajúcej ale nedostatočnej a len 

formálnej kontrole kvality zo strany stavebného dozoru.  

Dochádza k nedodržaniu a popieraniu základných, jednoduchých zásad týchto konštrukcií. 

Často vidieť sypanie celých objemov výplňového kameniva nevhodnej frakcie do košov 

bagrami. Ukladanie pohľadového kameňa na stojato  s následným zasypaním jemnozrnnými 

materiálmi aj úplne nevhodnou výplňou košov, nesprávne návrhy priečnych profilov - najmä 
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oporných múrov, kde sa nedodržuje osvedčená konštrukčná zásada o ich náklone do svahu 

v sklone 10/1,  nedefinovanie kvality  materiálu košov, povrchovej úpravy drôtu, absentujúce 

statické posúdenia, či iné konštrukčné a technologické prehrešky v dôsledku ktorých 

dochádza k častým poruchám a znižovaniu proklamovanej životnosti objektov budovaných 

z drôtokamenných košov. 

 

 
 

 
Obr. č. 9 Vonkajší oporný múr telesa poldra. Nevhodná výplň, s následkom výdute a porušenia konštrukcie 

 

 

 
Obr. č. 10 Predprah vývaru poldra. Nevhodná výplň a spôsob jej ukladania s následkom porušenia konštrukcie 
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Obr. č. 11 Nevhodné ukladanie bagrom, nevhodná výplň košov 

 
 

 

Obr. č. 12 Teleso havarovanej drôtokamennej prehrádzky 
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Obr. č. 13 Nevhodná frakcia výplne drôtokamenných košov 

 
 
 

Oceľová sieť na výrobu košov – základné parametre 

 

Použitie pletených gabionových konštrukcií z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete bolo 

od počiatku historicky vždy späté s gravitačnou funkciou oporného resp. zárubného múru s 

dôrazom na jeho flexibilitu a schopnosť znášať značné deformácie práve vďaka 

dvojzákrutovým spojom sietí.  V poslednej dobe (posledných 5-10 rokov) rastie významne 

používanie panelov zo zváraných sietí na zhotovovanie gravitačných múrov a bohužiaľ aj v 

rámci vodohospodárskych stavieb, kde flexibilita konštrukcie je prioritná vlastnosť. Vlastnosti 

zváranej siete skôr smerujú k vytváraniu rigidnej konštrukcie a sú veľmi zraniteľné v bodoch 

zvarov. Práve zvar, je bod kde dochádza k porušeniu, a to vplyvom poveternostným (časté 

korozívne porušenie pretože sa spoje zvárajú až po galvanizácii), ale aj vplyvom 

mechanickým pri dotváraní konštrukcie. Kde pri pletených gabionoch aj pri porušení 

dvojzákrutu sa porucha nešíri.  

 

 

Dvojzákrutová šesťhranná sieť na gabionové  koše je vyrábaná  z galvanizovaného oceľového 

drôtu s priemerom 2,2 mm - 3,9 mm.    Ťahová pevnosť drôtu pred spletením musí byť 350 

MPa – 500 MPa. Minimálne plošná hmotnosť zinkového povlaku alebo povlaku Zn+Al je 

v závislosti od priemeru oceľového drôtu. Pre použitie v extrémnych podmienkach  sa 

pozinkovaný drôt poťahuje PVC alebo PA6 s hrúbkou 0,5 mm. 

Obvodové hrany gabionov sa musia spevniť okrajovým drôtom a zaistiť tak, aby všetky spoje 

dosahovali najmenej takú pevnosť ako vlastná sieť. Siete sa spájajú viazacími drôtmi, alebo 

C-sponami do košov alebo matracov žiadaného tvaru a rozmerov. 
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Tab. 1 Štandardné typy pletených sietí  a drôtov doporučených na objekty vodných stavieb 

 

Povrchová úprava: 
hrubý nános zinku (AlZn), Galfan 

Drôt siete 

Φ (mm) 
Okrajový drôt 
Φ (mm) 

Viazací drôt 
Φ (mm) 

6x8 typ siete,  
vhodný  na matrace vodných stavieb 

2,2 2,7 2,2 

8x10 typ siete,  
vhodný na nosné konštrukcie vodných stavieb 

2,7 3,4 2,2 

  3,0 3,9 2,4 

  

Výplň drôtokamenných konštrukcií – základné parametre 

 

Koše sa plnia najčastejšie kameňom. Pre výplň košov sa môžu použiť iba pevné úlomky 

hornín alebo valúny, ktoré nepodliehajú poveternostným vplyvom, neobsahujú vodou 

rozpustné soli a nie sú krehké. Ak to povoľuje projektová dokumentácia, je možné dovnútra 

gabionov použiť i recyklovaný materiál (s platným certifikátom). Prednosť majú horniny 

s vyššou mernou hmotnosťou a nízkou pórovitosťou. Rozmery horninových úlomkov musia 

byť  vždy väčšie ako je priemer oka v pletive, aby kamene nevypadávali. Najvhodnejšie je 

voliť kamene o min. veľkosti rovnej 1,5 až 2 násobku priemeru oka. Môžu sa použiť aj 

kamene s väčšími rozmermi. Úlomky menšie ako priemer oka pletiva sa môžu použiť  iba 

v minimálnom množstve na výplň medzier a zaklinovanie väčších kameňov vo vnútri 

gabionov (mimo líca). Na účely opornej konštrukcie je nutné použiť kameň čistý, bez prímesi 

jemnozrnnej zeminy. 

 

Odporúčané vlastnosti kameňa ako náplne do košov 

 

Tab.2 Odporúčané vlastnosti kameňa vhodného ako náplň na objekty vodných stavieb  

Charakteristika kameňa 
Prírodný lomový 
kameň a kopaný 

kameň 
Poznámka 

odporúčaná frakcia 1,5 D-2,5 D oka siete  

alt.1 - frakcia pre vyloženie čela múru 
1,5 D oka siete + 300 

mm 

 
min. hrúbka muriva na sucho 
v líci konštrukcie  300mm 
 

pevnosť v tlaku  min. 140 MPa   

nasiakavosť  max. 1,5% hmotnosti   

súčiniteľ odolnosti voči mrazu po 25 zmraz. 
cykloch (úbytok frakcie v % hmotnosti) 0,75%   

hustota ( merná hmotnosť) 2500 - 2900 kg/m3   

objemová hmotnosť 2400 - 2600 kg/m3   

pórovitosť max. 15%   

sypná hmotnosť 1600 - 2000 kg/m3   

odplaviteľné častice max. 3% hmotnosti   
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Technológia vkladania kamennej výplne do drôtokamenných konštrukcií – doporučené 

postupy 
 

Kamenivo je ukladané v 300 mm vrstvách pri 1m vysokých gabionoch, a v 250 mm vrstvách 

pre 0,5 m vysoké koše. Aktuálne vypĺňaná vrstva nikdy nesmie byť vyššia o viac ako 300 mm 

než ktorákoľvek vrstva priľahlej jednotky. Pri ukladaní kameniva 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 

najvyššia hustota kameniva. Objekty, až na malé výnimky, pôsobia ako gravitačné, kde okrem 

tvaru, má rozhodujúci vplyv hmotnosť konštrukcie, požaduje sa aby priemerná objemová 

hmotnosť hotovej konštrukcie bola min. 17,5 kN/m
3
.  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 kameniva približne 25 až 40 mm,  tak aby bolo vyrovnané prirodzené sadnutie. 

Povrch musí byť hladko vyrovnaný, medzerovitosť minimalizovaná. Musí byť zabezpečené, 

aby na vrch deliacej priečky bol dostupný pre napojenie. 

Jednotlivé koše v priečnom i pozdĺžnom profile sa pri budovaní vzájomne preväzujú na 

spôsob tehlového muriva. 

Po tom, čo bolo kamenivo upravené a medzerovitosť minimalizované, uzavrie sa veko koša 

jeho preložením a pritlačením všetkých hrán. 

 

Spätný zásyp: 

Zriaďuje sa po umiestnení koša v danej výškovej úrovni. Hrúbka vrstvy spätného zásypu je 

max. 30 cm. Zriaďuje sa z násypového materiálu v zmysle príslušných noriem. Ide najmä 

o materiál priepustný, ktorý zabezpečí drénovanie infiltrovaných podzemných vôd k povrchu 

konštrukcie. V prípade návrhu rubovej geotextílie sa zriaďuje spätný zásyp v nadväznosti na 

jej uloženie. 

 

Geotextília spĺňa funkciu: 

- filtračného zariadenia proti vyplavovaniu jemných a drobných častíc za rubom 

objektu, 

- separačnú proti premiešavaniu sa jednotlivých zemín a výplní. 

 

Vegetačný kryt:  

V prípade návrhu zazelenenia budovanej drôtokamennej konštrukcie, čo musí byť riešené 

v projektovej dokumentácii, musí byť pri realizácii zabezpečené: 

- vytvorenie  dostatočne rozmerného zemného prostredia, ktoré je vhodné  pre daný typ 

vegetácie, 

- technické riešenie pri ktorom je zabezpečené rozmiestnenie vystrojenia potrebného pre 

rast vegetácie s rôznym koreňovým systémov, podľa druhov rastlín a drevín v ich 

predpokladanom maximálnom zapojení do drôtokamennej konštrukcie 

- spôsob ošetrovania a zavlažovania vegetačného krytu v čase. 

 

 

 

 

 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

ZÁVER 

 

V našom príspevku upriamujeme pozornosť na momentálny stav, poznanie a využívanie 

drôtokamenných konštrukcií na vodných stavbách, chceme zvýrazniť výhody 

drôtokamenných konštrukcií v prípadoch ich správneho návrhu a realizácie. Avšak kvalita 

prípravy, výstavby a bezpečnej prevádzky drôtokamenných konštrukcií v podstatnej miere 

závisí od ich správneho návrhu zo strany projektantov, akceptácie týchto návrhov zo strany 

investorov a prevádzkovateľov, dôslednosti a kvality zhotoviteľov, kvality stavebného 

dozoru. Kvalite nápomocné budú od 1.6.2014 normy EN 10223-3 a EN 10223-8 zavedené do 

sústavy slovenských technických noriem, ktoré definujú minimálnu životnosť, požadovanú povrchovú 

úpravu pre jednotlivé typy prostredia.  
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