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Montážní návod pro lesní uzlíková pletiva pletiva: 

Příprava: 

Montáž se provádí do upraveného terénu, který přizpůsobíme montáži pletiva. Vysečeme vysokou trávu, 

pořežeme zavazející křoviny. Dbáme na důslednou přípravu okolí plotu. Při samotné montáži oplocení je 

poté výsledek vždy kvalitnější a montáž je mnohem snažší 

Rozměření výšek a směru: 

Základem montáže je provedení výškového, směrového 

a přesného vyměření roztečí pro sloupky. Přes hraniční a lomové 

body oplocení natáhneme šňůrku, která nám ukáže směr. Výšku 

sloupku nad terénem volíme dle výšky pletiva. Mezi pletivem a 

terénem by neměla vnikat příliš velká mezera , aby zvěř nemohla 

pletivo podlézat. 

Výkopové práce, montáž sloupů  

Montáž pletiva se provádí buď na kulaté poplastované sloupky Turbolinea, nebo ve většině případů na 

dřevěné či betonové sloupy. Sloupy dřevěné a betonové nebetonujeme, pouze vložíme do vykopaného 

otvoru pr.300mm hlubokého 700mm . Sloup je potřeba dostatečně zhutnit nejlépe kamením smíšeným 

s hlínou. Rozteč sloupů se pohybuje od 5 – 8 m . U nižších pletiv do 150cm výšky volíme rozteč vyšší. 

Napnutí pletiva: 

Lesnická pletiva jsou pro montáž velice jednoduchá.Jsou dvě varianty montáže: 

A:montáž na dřevěné kůly-Lesnické pletivo postupně na výšku odmotáváme 

z role a pomocí telegrafických svorek kladivem fixujeme ke kůlům.Pletivo vypínáme ručně 

a to každé pole zvlášť. 

B:montáž na betonové sloupy- Lesnické pletivo postupně na výšku odmotáváme z role a 

pomocí vázacího drátu fixujeme k betonovým sloupům. Je zapotřebí pletivo připevnit na více místech,aby 

se časem nezačalo prověšovat. Pro montáž na betonové sloupy pomocí vázacího drátu je potřeba volit 

menší rozteče sloupů.Pletivo se napojuje:buď vázacím drátem,nebo sponami VR , které se k pletivu 

připevní pomocí sponkovacích kleští. Jedná se o velice jednoduchou , pevnou a rychlou montáž.Pletivo 

lze dále vystužit vodícím drátem, který se napne při spodní a horní  straně pletiva. 


