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Předmluva

Tento dokument (EN 10223-8:2013) vypracovala technická komise ECISS/TC 106 Válcovaný drát
a drát, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Norma EN 10223 Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty se sestává z následujících částí:

Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny;●

Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty;●

Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely;●

Část 4: Drátěné sítě svařované na ploty;●

Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty;●

Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky;●

Část 7: Ocelové drátěné svařované dílce na ploty;●

Část 8: Svařované sítě na výrobu gabionů (viz tento dokument).●

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy,
Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska,
Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

1.1 Předmět

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro mechanické vlastnosti, rozměry, povlaky, zkušební
metodika a dodací podmínky svařovaných sítí gabionových výrobků. Obecný význam gabionů ze
svařovaných sítí je kovová krabice zhotovená ze svařené drátěné sítě, která se naplní kamením nebo
dalším vhodným materiálem.

Předmětem tohoto dokumentu jsou pouze charakteristické vlastnosti kovového koše.

Výplňkový materiál, například hrubý výztuhový kámen pokrývají jiné normy.

Tento dokument zahrnuje gabiony vyrobené ze svařované drátěné sítě se zinkovým povlakem, žárově
ponorem nebo s povlakem ze slitiny zinek-hliník, z polyvinylchloridu (PVC) nebo z korozivzdorné oceli.
Příslušenství obsahují doplňkové materiály, jako jsou vázací spirály, kroužky, vázací dráty, vázací tyče
nebo rozpěrky.

1.2 Plánované použití

Plánované použití pro zvažovaný stavební výrobek je: zadržení zeminy, zesílení půdních systémů,
úpravy říčního toku, použití v boji proti erozi, zadržení svahu, zvuková bariéra, plot, zahradní
architektura, zakrytí nebo obklady a také architektonické účely.



Obrázek 1 níže ukazuje některé příslušné příklady použití gabionů.

Legenda

1 odstupňovaná podpora skloněného svahu

2 opačně odstupňovaná podpora skloněného svahu

3 zpevnění svahu

4 volně stojící hradby, například zvuková bariéra

5 vnější obklady, například pro architektonické použití

Obrázek 1 – Příklad použití gabionů

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


