
OKRASNÉ STĚNY Z TVÁRNIC LUNA A SÁRA
Tvárnice LUNA a SÁRA slouží pro výstavbu okrasných lemů, zpev-
nění mírných svahů nebo k vytvoření okrasné stěny v zahradách. 
Stěna může být kolmá nebo může kopírovat mírný svah do sklonu 
cca 60°. Stavbu vyšší jak 1,2 m  je nutno konzultovat se statikem 
s ohledem na typ zeminy a další okolnosti daného místa. Tvárnice 
se vyrábí vibrolisováním mezerovitého betonu.
Díky okrouhlému tvaru prvku LUNA do sebe tvárnice dobře za-
padají a vytvoří tak pevný zámek, který zabraňuje posunutí jed-
notlivých řad. Tvarovka SÁRA zase tvoří zámek proti posunutí 
díky tvarovanému čelu. Podle polohy uložení tvárnic lze kopí-
rovat rovné nebo libovolně zatočené půdorysné linie (oblouky, 
vlnovky). Hotové stěny se obvykle osází vhodnými trvalkami 
a okrasnými dřevinami, ale mohou se také ve spodních řadách 
pouze prosypat kamennou drtí. Kořeny vysazených rostlin poz-
ději mohou přispět k dalšímu zpevnění svažitého terénu, neboť 
tvárnice mají dno s otvorem. Okrasná zeď slouží jen jako este-
tický a technický prvek chránící dané místo proti přirozené erozi 
půdy nebo vyplavování zeminy vodou z vegetačních ploch, ne-
může být použita jako nosná opěrná zeď.

Okrasnou stěnu stavíme na základový pas z betonu a musíme ji ze 
zadní strany odizolovat vrstvami štěrku, který co nejvíce zhutníme, 
dále opatřit geotextilií a drenáží pro odtok přebytečné srážkové vody 
(viz – schematické nákresy). Každá následující řada tvárnic by měla 
alespoň do poloviny překrývat řadu předchozí, pro udržení stability.
Nic však nebrání tomu ukládat tvárnice také volně vedle sebe jako 
trvanlivé truhlíky pro stálozelené dřeviny nebo květinové trvalky 
a oživit tak plochu v kombinaci s okrasnými valouny, zásypovým 
štěrkem či kamennou drtí.

Práce s tvárnicí SÁRA je obdobná. Tento prvek má profil s výřezem. 
Jednotlivé tvárnice se kladou těsně vedle sebe tak, že vytvoří souvis-
lou stěnu, nebo je lze ukládat s mezerami, které se prosypávají zemi-
nou, nebo štěrkem, a to v rovině, nebo do oblouku. Spodní tvárnice 
se mohou částečně osázet rostlinami a vysypat štěrkem a zeminou, 
poslední řada tvárnic se osází okrasnými rostlinami nebo trvalkami 
tak, aby celkový charakter stěny korespondoval se zbývajícím ře-
šením pozemku. Tvárnice SÁRA se při pokládání neposouvají díky 
tvarovému zámku, kdy každá řada je pevně usazena v předchozí.
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Schematický nákres uložení tvárnic LUNASchematický nákres uložení tvárnic SÁRA
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Další varianty skladby tvárnice SÁRA:

vlna

rovná stěna

oblouk


