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Postup montáže uzlového pletiva
Potřebný materiál pro stavbu plotu:
Uzlové lesnické pletivo - počet metrů dle obvodu pozemku + rezerva
Sloupky - dřevěné kůly průměr cca 10 cm nebo ocelové sloupky + vzpěry pozink

Materiál pro uchycení pletiva na sloupky:
a) na dřevěné kůly se používají „U“ svorky (=telegrafické svorky) nebo stavební hřebíky
b) na ocelové sloupky se používá Vázací Zn drát Ø 1,4 mm a příchytky na napínací drát,
samořezné

Potřebné nástroje:
Zemní motorový či ruční vrták průměr 150 mm (lze nahradit rýčem a lopatou)
Stavební provázek a dřevěné kolíky na vytyčení obvodu pozemku
Ruční bagr na výběr zeminy z děr
Lopata a stavební kolečko na beton
Nástroj na uhutnění betonu (palice, dřevěný kůl, aj. )
Vodováha na vyrovnání sloupku
Vrtačka + vrták do kovu velikost 8 mm (na montáž vzpěr)
Kladivo na hřebíky / “U“ svorky
Štípací kleště („kombinačky“, případně elektrikářské)
Beton na ocelové sloupky, těžké kladivo (palice) na dřevěné kůly (pouze se zatloukají)
Pracovní rukavice, pevnou obuv
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1) Vytyčení pozemku a vyvrtání děr
Pomocí stavební provázku a dřevěných kolíku si vytyčte pozemek.
Vyvrtejte díry o průměru 150 mm cca po 2,5 m
(vzdálenost můžete upravit dle délky jednotlivých stran).
Pokud nepotřebujete mít plot v rovině,
např. v lese můžete vytyčení pozemku provázkem vynechat.
Jestliže používáte dřevěné kůly, je lepší do půdy vyvrtat díry
menšího průměru, než je průměr kůlů, které do nich
budeme vkládat a poté je zatloukat kladivem či palicí.

2) Usazení ocelových sloupků a vzpěr
Do vyvrtaných děr vložíme sloupky a zasypeme betonem.
Pomocí vodováhy vyrovnáme sloupek do kolmé polohy.
Na sloupky můžete navrtat příchytky na vodící drát.
Vzpěra po obou stranách sloupku musí být i na každých 25 - 30 m
plotu a při každé změně směru plotu. Boční vzpěry se upevňují
pomocí násadky a hákového šroubu (jsou součástí vzpěry)
v 2/3 výšky sloupku nad terénem.
Pokud používáte dřevěné kůly je potřeba první a koncový kůl,
rohy a delší plochy zajistit proti namáhání v tahu šikmými vzpěrami!

3) Natažení pletiva
a) Při použití ocelových sloupků:
Roli postavte k prvnímu sloupku a oko po oku
přidrátujte pletivo ke sloupku, poté roli rozvinujte,
ručně vypínejte a průběžně drátujte ke sloupkům
pomocí vázacího drátu.
b) Při použití dřevěných kůlů:
Roli postavte k prvnímu kůlu a pomocí „U“ svorek
nebo hřebíků přichyťte pletivo ke kůlu.
Je vhodné použít 8 - 12 „U“ svorek nebo hřebíků.
Poté ručně rozvinujte roli a na každém sloupku
opět pletivo přichyťte „U“ svorkami nebo hřebíky
(4 - 8 ks, dle výšky pletiva).

Na stránkách www.levne-pletivo.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

info

návod na montáž čtyřhranného pletiva
návod na rozpletení a spojení pletiva
a mnoho dalších...
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