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OCHRANA PROTI POVODNIAM
VALY FLOOD-BLOCK® NAMIESTO VRIEC S PIESKOM…

Ekonomicky neefektívne

Záplavové oblasti

Náročné na ľudskú prácu

Ako ukázal i povodňový stav v roku 2013 
jednoznačne je v mnohých ohrozených loka-
litách potrebné nasadiť niečo iné ako vrecia 
s pieskom na vyplnenie medzery hrádze, navý-
šenie hrádze alebo vytvorenie ochrany obydlia 
či priemyselného alebo farmárskeho územia.
Gabionová stavebnica BLOCK-SK® umožňuje 
operatívne a technicky vyspelé, mimoriadne 
odolné budovanie hrádzí dočasného charak-
teru s možnosťou následného rozobratia a 
uloženia pre ďalšie kritické obdobie. Dočas-
nosť je možné voľbou geotextilného materiálu 
predĺžiť na požadované obdobie do výstavby 
povodňových úprav trvalého rázu alebo môže 
byť súčasťou trvalej úpravy i samotná apliká-
cia Flood – BLOCK.
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OCHRANA PROTI POVODNIAM
VALY FLOOD-BLOCK® NAMIESTO VRIEC S PIESKOM…

Gabionová stavebnica

Ochrana proti povodni 
strednodobé riešenie

Flood – BLOCK je jednoduchá aplikácia gabio nových 
častí stavebnice BLOCK-SK® a vhodnej geotextílie po-
žadovanej životnosti. Všetky súčasti z gabionovej sta-
vebnice sú identickej mimoriadnej kvality a životnosti 
umožňujúcej viacnásobné použitie resp bezpečnosti 
proti prehrdzaveniu. Gabion zostavený do kontinuálne-
ho valu a vybavený vhodnou geotextíliou umožňuje po 
naplnení pieskom (pieskový štrk, ílová zemina, kamene 
s pieskom, ...) vytvoriť pevný vodou nepreniknuteľný val 
s hmotnosťou viacej ako cca 1600 kg/m3. Navlhnu-
tím jeho merná hmotnosť stúpa a tým aj odolnosť voči 
povodňovej vlne.  Protipovodňove valy vzájomne pevne 
prepojené je možné budovať prakticky neobmedzenej 
dĺžky z materiálov jednoducho prepraviteľných bežnými 
vozidlami.
Plnenie je možné vykonávať štandardnými nakladačmi 
či kolesovými alebo s pásovým podvozkom materiálom 
miestne dostupnom. Strojné nakladanie a prípadné 
hutnenie mimoriadne zrýchľuje a zefektívňuje vytvore-
nie ochranného valu. Samozrejmosťou je i možnosť bu-
dovať výškovo rôzne valy podľa miestnych požiadaviek 
alebo hydrologických predpovedí a výpočtov.

Vzhľadom na možnosť zazalenenia vegetáciou a podpo-
ru rastu prirodzenej vegetácie, otvára sa možnosť i na 
parkovú úpravu športovísk, golfových tratí, rozsiahlych 
záhrad. Flood – BLOCK môže byť nasadený na protie-
róznu ochranu a zachytávanie sedimentov a vôd z polí 
alebo lesa.
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