
NÁVOD NA MONTÁŽ

svařovaného pletiva
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Potřebný materiál:

svařované pletivo

vzpěry

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

vrtačka s vrtákem do kovu (velikost 8 mm) - na montáž vzpěr

palice či dřevěný kůl (na zhutnění betonu)

stavební provázek a kolíky

vodováha, kleště krepovací a kleště BEKACLIP

beton, či zemní vruty

spony BEKACLIP

sloupky s prolisem, 
nebo klasické plotové sloupky
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POSTUP MONTÁŽE
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Pomocí stavebního provázku a kolíků si vytyčíme 
obvod pozemku. Vyvrtáme díry o průměru 15 - 20 cm, 
hloubce přibližně 70 cm a 2,5 až 3 metry od sebe.

Stavební provázek by měl vést přesně středem děr, 
přičemž jeho výška odpovídá výšce spodního 
vodorovného drátu pletiva. 

Na každém sloupku uděláme značku ve stejné výšce, 
aby byly sloupky ve stejné úrovni nad nataženým 
provázkem.

 1) Vytyčení pozemku, vrtání děr a betonáž sloupků



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

Betonáž sloupků
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Oboustranná vzpěra musí být na každých 25 - 30 m plotu a při každé 
změně směru plotu. Jinak hrozí vychýlení sloupku.

Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky 
a hákového šroubu (jsou součástí vzpěry) 
v 2/3 až 3/4 výšky sloupku nad terénem. 

 2) Usazení vzpěr
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Víčko vrutu pro montáž vzpěry



a) Sloupky s prolisem
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Po vytvrdnutí betonu začátek role přisuneme 
k začínajícímu sloupku (k jeho pro�lovému 
tvaru), přiložíme první svislý drát na tento pro�l, 
pomocí spon a kleští BEKACLIP vytvoříme 
pevný spoj. Na prvním sloupku tyto spoje 
tvoříme po každých cca 10 cm výšky pletiva. 

Svařované pletivo kompletně rozvineme 
a na každém sloupku přichytíme.

Spojení jednotlivých rolí pletiva (částí), docílíme 
na sloupku pomocí spon.

 3) Montáž pletiva
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Spony
U prvního sloupku je dobré spony dávat těsně pod první horní 
vodorovný drát, aby se oko pletiva nevytáhlo.



b) Klasické plotové sloupky
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Pletivo na sloupky připevňujeme pomocí 
příchytek. Do příchytek upevňujeme vždy 
horní vodorovný drát pletiva. Ve střední 
a spodní části můžeme pletivo připevnit buď 
také pomocí příchytek, nebo jej pouze 
přivážeme ke sloupku vázacím drátem.

Svařované pletivo rozvijíme a přichycujeme 
na každém sloupku.
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Pletivo napínáme ručně a při rozvíjení 
role. Dále docílíme požadované pevnosti 
a vypnutí pomocí krepovacích kleští tak, 
že zmenšujeme vzdálenost svislých drátů 
v jedné svislé řadě ok (viz fotogra�e 
na následující straně).

 4) Vypnutí pletiva

Zakončení pletiva

Pletivo za koncovým sloupkem odstřihneme.
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www.zahradajezek.cz
 info@zahradajezek.cz
  tel.: +420  601 170 990
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