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Potřebný materiál:

sloupky Savana nebo Préria
(popřípadě kulaté plotové sloupky a příchytky na napínací drát)

uzlové lesnické pletivo
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a) stavba plotu s použitím ocelových sloupků

dřevěné kůly (průměr 6 nebo 10 cm)

stavební hřebíky nebo „U“ svorky

uzlové lesnické pletivo

b) stavba plotu s použitím dřevěných kůlů

vázací drát

vázací drát

https://www.levne-pletivo.cz/levne-uzlove-lesnicke-pletivo/
https://www.levne-pletivo.cz/levne-uzlove-lesnicke-pletivo/
https://www.levne-pletivo.cz/sloupky-pro-lesnicke-pletivo-preria-savana/
https://www.levne-pletivo.cz/drevene-kuly/
https://www.levne-pletivo.cz/telegraficke-u-svorky/
https://www.levne-pletivo.cz/vazaci-drat/
https://www.levne-pletivo.cz/vazaci-drat/
https://www.levne-pletivo.cz/plotove-sloupky-vzpery/
https://www.levne-pletivo.cz/prichytky/


Potřebné nástroje a nářadí:
zemní motorový nebo ruční vrták 
(průměr 150 mm)

ruční bagr na výběr zeminy z děr

lopata a stavební kolečko na beton

stavební provázek a kolíky

štípací kleště

palice či dřevěný kůl (na zhutnění betonu)

sloupky:

těžké kladivo, palice

kůly:

vodováha, kladivo
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POSTUP MONTÁŽE
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Následně vyvrtáme díry o průměru 15 - 20 cm 
a hloubce 70 cm cca. V případě dřevěných 
kůlů je lepší vyvrtat díry menšího průměru 
než je průměr kůlů.

Pomocí stavebního provázku si vytyčíme obvod pozemku 
a vyznačíme místa, kde budou sloupky (např. sprejem). 
Díry by měly být cca 3 až 4 metry od sebe.

  1) Rozměření pozemku a hloubení děr



Na našem YouTube kanálu, v kategorii „Návody na stavbu plotu“, 
naleznete videonávod na hloubení děr a betonáž sloupků.

https://www.youtube.com/LevnePletivo/
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Dřevěné kůly

Sloupky Savana, Préria, nebo klasické kulaté sloupky

Na každém sloupku si uděláme značku �xem ve stejné výšce, abychom 
měli sloupky v jedné úrovni.

Do připravených  děr vsadíme sloupky, vyrovnáme pomocí vodováhy 
a výšku případně srovnáme dle vyznačených značek podle stavebního 
provázku.

Po zasypání sloupků suchým betonem a jejich vyrovnání do správné 
výšky, necháme beton ztvrdnout podle počasí 7 - 10 dní.

Dřevěné kůly zatloukáme pomocí těžkého kladiva či palice.

  2) Usazení sloupků, kůlů
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a) Sloupky Savana, Préria, klasické kulaté

Roli pletiva postavíme k prvnímu sloupku. Na sloupkách se 
nachází háčky. Za ně zavěsíme pletivo (vodorovné dráty).

Pokud používáme kulaté sloupky, namontujeme na ně 
příchytky na napínací drát (na horní část sloupku) a horní 
vodorovný nosný drát pletiva do nich uchytíme.

Následně roli pletiva rozvíjíme a na každém sloupku pletivo 
zavěšujeme za háčky (za příchytky). 

Pletivo je dále dobré za�xovat ke sloupkům pomocí 
vázacího drátu.

  3) Instalace uzlového pletiva
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b) Dřevěné kůly

Roli pletiva postavíme k prvnímu kůlu a pomocí "U" svorek 
nebo hřebíků jej přichytíme ke kůlu. Je vhodné použít 8-12 "U" 
svorek nebo hřebíků na první kůl (záleží na výšce pletiva).

Následně roli pletiva rozvijíme 
a na každém kůlu pletivo přichytíme 
4-8 svorkami/hřebíky (dle výšky 
pletiva).



1010



www.pletivadobry.cz
info@pletivadobry.cz
tel.: +420  377 223 120
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