
NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTÉMU VOM ( VEGETAČNÉ OPORNÉ MÚRY )

Pred začatím  projektu  VOM si  preštudujte  predpisy  a  požiadavky  na  stavebné  povolenie,  alebo  ohlásenie  drobnej  stavby  na
príslušnom stavebnom úrade.

Naplňte vaky vhodnou suchou sypkou, alebo preosiatou zeminou, prípadne štrkom, alebo zmesou zeminy 30 - 70 % a štrku,
stiahnite priloženou páskou. Keď chceme do múru vysádzať plodiny, napr. jahody použijeme na plnenie vakov zmes kvalitnej
zeminy-ornice 80% a záhradný substrát 20% (je  potrebné poradiť sa s odborníkom, aké výživné zložky potrebuje plodina, ktorú
chceme pestovať na múre).

Vytýčime a vykopeme základ pre múr. Šírka cca 40 cm, hĺbka pre 1 radu základu cca 20 cm ( záleží, od počtu radov vakov ).
dobre zhutníme, alebo udupeme. Môžeme nasypať malú vrstvu drobného štrku cca do 5 cm a znova zhutníme.

Ak je podklad dostatočne pevný, nemusíme použiť štrk, zhutníme len zem v mieste základového pásu  na šírku 30 - 40 cm.
Týmto docielime stabilitu základu a uzavrieme prvú radu vakov do terénu.  Keď použijeme systém VOM  na spevnenie
brehov potok, riek a vodných plôch, základ môže byť hlbší s  väčším množstvom štrku.  Prvé dve rady vakov naplníme tiež
štrkom frakcie max 12-22 mm.

Vaky majú po naplnení rozmery: ( dĺžka/šírka/výška/hmotnosť )
 cca  70cm / 30 cm / 14 cm / cca 25 kg, naplnené štrkom až 35 kg.
 Na 1 m2 múru je potrebné cca 12 plných vakov. Maximálny sklon ( strmosť ) múru je až 85°



Položíme prvú radu vakov tak, aby zošitá strana vaku ( švík ) bola vždy na rubovej strane.  Zrovnáme ich a postláčame, alebo
postúpame po nich.

Dobre zarovnáme a v určenom rastri pomocou gumeného kladiva vtlačíme kotvy na prednej  strane.  Na zadnej strane pri
švíku použijeme na spojenie vakov vedľa seba spojovák. Položíme ho tak, aby spojil vaky vedľa seba. Snažíme sa využiť krajné otvory
na spojováku. Cez otvory prevlečieme kotvy a vtlačíme do vakov. Ak natrafíme pri vtláčaní kotvy na kameň, povytiahneme ju a
mierne zmeníme smer, aby sme obišli prekážku.



Keď máme v základe veľmi tvrdú zeminu, plastové kotvy môžeme nahradiť kovovými tŕňmi, alebo klincami s podložkou. Dĺžka 
klincov 230 - 250 mm. (nie sú súčasťou dodávky) ďalšiu radu vakov ukladáme vždy s posunom o 1/2 dĺžky vaku. (ako keď sa 
muruje z tvárnic a tehál). Systém nepoužíva 1/2 veľkosti vakov. Keď potrebujeme polovičku vaku na správne previazanie, alebo na
začiatku rady, docielime to tak, že vak otočíme o 90° uzlom do rubovej strany, alebo do násypu, prípadne vak naplníme do 1/2. 
Znova vtlačíme za pomoci kladiva kotvy, ale zmeníme raster. Na prednej strane k lícu múru dáme kotvy so spojovákom. Touto 
zmenou predídeme tomu, aby horná kotva nenarazila na spojovák, alebo hlavičku kotvy o poschodie nižšie.

Priestor na rubovej strane zasypávame zeminou a zhutňujeme, alebo dobre niekoľkokrát udupeme. Po dvoch - troch radách vakov
môžeme na spevnenie položiť sieťovinu (podľa požiadavky statika  alebo  projektanta).  Kotvy  a  spojovák  sa  inštalujú  na
položenej sieťoviny.

Smer pokládky je od predu do zadu, s preložením cca 20 cm. Pre krajšie líce sieťovinu pokladáme od  kraja vaku, aby
neprečnieval veľmi do líca. Orientujme rohož v správnom smere v závislosti na jej ťahových silách. musí byť mierne napnutá.
keď nemáme priestor za múrom na zásyp a múr je do výšky cca 1 m, môžeme použiť na pozdĺžne spevnenie v každej 2 - 3
rade pás sieťoviny šírky 25 cm, alebo drenážny pás, ktorý vedieme po strede vakov medzi kotvami.



Vaky  je  potrebné  pred inštaláciou  kotiev  a  spojováku postláčať  a  zarovnať  pre  pekný  tvar.  po  celej  rade pochodíme a mierne
zdupeme. tým docielime zrovnanie. čelo vakov sa môže zhutňovaním  posunúť dopredu, preto pred vtĺkaním kotiev a
pokládkou ďalšej rady kontrolujeme a zrovnáme všetky vyduté vaky. po stlačení a zrovnaní medzi vakmi nesmie byť medzera. až
na zarovnané a zhutnené vaky inštalujeme kotvy a spojovák! T akto pokračujeme až do vrchu.

Nezabudnime vždy správne "murársky" preväzovať jednotlivé rady pre stabilitu a pevnosť múru.  V poslednej vrchnej rade
môžeme každý druhý, alebo všetky vaky otočiť o 90°, uzlom smerom do zásypu. Docielime tým vyššiu odolnosť vrchnej rady
proti posunom. Pre krajší vzhľad môžeme vo vrchnej rade vynechať aj spojovák. kotvy však použijeme.

Ak  predpokladáme,  že  za  múrom bude  väčší  výskyt  vody,  odvodnenie  docielime položením  drenážneho pásu, ktorý
pokladáme do každej cca tretej - piatej rady a vo vzdialenosti 2 - 3  m tak, aby v každom 1 m2 múru bol aspoň 1 knot.
(pokladá sa ako georohož len opačne – odzadu smerom k múru a nechá sa na líci visieť aspoň 60 cm a potom sa zasunie pod
vak o poschodie nižšie, aby s nim vietor nemával). 

Pri stavbe oporných múrov vyšších ako 1,5 m je vhodné pre presný uhol sklonu múru postaviť  drevený uholník, ktorý
ukazuje sklon. Múr má potom po celej dĺžke správny uhol na lícnej strane. Ak potrebujeme postaviť pevnejší oporný múr - v
strmom kopci, alebo múr veľmi zaťažený na rubovej strane, môžeme každý druhý vak otočiť o 90°, prípadne všetky vaky môžu
byť otočené o 90°, alebo použiť viac sieťoviny a drenážneho pasu - do každej rady. Dbáme stále na správne prekladanie o 1/2.

Pri vyšších a viac namáhaných oporných múroch je úlohou statika, alebo stavebného inžiniera posúdiť stav terénu, zloženie
pôdy, požadovanú záťaž a iné faktory a na základe analýzy navrhnúť  vhodnú konštrukciu múru, steny, plotu, alebo iného
objektu zo systému VOM. 
Samozrejmosťou by mal byť vypracovaný projekt, kde budú všetky tieto náležitosti popísané. Vegetačné oporné múry systému
VOM nahrádzajú betónové, gabiónové a kamenné múry a steny,  alebo môžu byť kombinované spolu ako jeden ucelený
systém.

Platia pre ne rovnaké pravidlá, ako pre iné podobné múry a stavby.  Vegetácia, ktorá vyrastá z vakov, alebo zo zásypu
stabilizuje a spevňuje celý systém.



Rastliny ( kvety, kríky, zeleninu, jahody, čučoriedky... ), môžeme vysádzať do líca vakov, alebo medzi  vaky za múr do zásypovej
zeminy. keď vysádzame spredu, narežeme do vakov max 2 otvory v tvare kríža cca 5 x 5 cm , do ktorých vsádzame rastliny.
Kríky, stromčeky, alebo inú väčšiu vegetáciu vysádzame priamo pri stavbe múru tak, že korene ukladáme za vaky a driek rastlín
prečnieva z múru. 

Opatrne zhutňujeme zeminu za múrom, aby sme nepoškodili korene. Ak pri stavbe nemáme ešte vybrané rastliny, ktoré
chceme vysádzať koreňom za múr, vysadíme ich až po postavení múru pomocou drevenej hladkej doštičky alebo špicu dĺžky cca 50
cm.  S doštičkou rozšírime priestor  medzi vakmi a opatrne vsunieme korene za vak a driek rastliny necháme prečnievať na líci
múru. je to ale obtiažnejšie a vaky je potrebné zas zrovnať, aby líce múru bolo pekné. pozor na kotvy a spojovák

Vegetácia  potrebuje ale aj vhodné  hnojivo, ktoré sa môže aplikovať súčasne s výsadbou.  Nezabudnime na potrebu živín,
preto zemina na plnenie vakov a na zásyp za múr musí byť kvalitná s dostatočným obsahom potrebných zložiek.

Ak na múre chceme mať trávu, vhodné je použiť hydroosev ( tekutá zmes trávnych semien, mulču,  gélu a pod.), ktorý sa
nanesie na múr nástrekom alebo inú formu výsevu. Je potrebné pravidelne zavlažovať, aby mala vegetácia dostatok
vlahy a prihnojovať. 

S výstavbou múru môžeme zároveň inštalovať závlahový systém priamo medzi vaky, alebo za vaky. Po čase kontrolujeme stav
vegetácie, neprijaté rastliny nahradíme čerstvými, chýbajúcu trávu znova osejeme.

O  tom, aké druhy  vegetácie  máme použiť  do múru je  vhodné poradiť  sa s odborníkom,  ktorý  navrhne vhodné rastliny na
základe klimatických podmienok, lokality, obdobia výsadby a iných  faktorov a samozrejme predstavy investora, ako by mal
vyzerať vegetačný oporný múr.  Pri stavbe a výsadbe vegetácie môžeme prejaviť aj vlastnú kreativitu a vytvoriť oporný múrik,
plot,  stenu, kaskády a iné diela svojpomocne, podľa vlastných  predstáv,  ekologicky a šetrne k životnému  prostrediu, bez betónu,
asfaltu a kameňa.
Firma  OZY, s.r.o.  nezodpovedá  za  škody  vzniknuté  nesprávnym  projektovaním,  použitím  nevhodného,  alebo
náhradného materiálu, nedodržaním návodu na montáž, alebo nedodržaním odborných a všeobecných pravidiel
pri projektovaní, výstavbe a údržbe oporných múrov, stien, plotov a kaskád.
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