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Montážní návod pro oborová 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 na dřevěné či betonové sloupy. 

Sloupy dřevěné nebetonujeme, pouze vložíme do vykopaného 

otvoru pr.300mm hlubokého 700 – 900 mm . Sloup je potřeba 

dostatečně zhutnit nejlépe kamením smíšeným s hlínou. 

Sloupy betonové se ve většině případech betonují. Při 

betonáži dbáme na to aby pod sloupem bylo min 15cm 

betonu. Při vložení sloupu až na dno výkopu hrozí  propadání 

sloupů.Rozteč sloupů se pohybuje od 3 – 5 m .  
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Napnutí pletiva: 

Oborová pletiva jsou pro montáž náročnější než klasická. Vše je dáno extrémní pevností pletiva. Pletivo 

odolává všem druhům vysoké zvěře a divokým prasatům. Pro montáž pletiva se doporučují minimálně 3 

montážní pracovníci. Nejprve napneme napínací dráty ve 3. řadách. Pro  oborová pletiva doporučujeme 

použít napínací drát pr.4mm. Dráty napínáme napínacíma strojkama. Po napnutí drátu rozbalujeme pletivo 

(baleno po 10m) pletivo má při horní a spodní straně tzv.háčky, pomocí kterých fixujeme pletivo 

k napínacím drátům. Jelikož se jedná o velice pevný drát a rukou ( jako u klasických pletených pletiv) 

nelze háčky naohýbat okolo napínacího drátu použijeme k ohýbání trubičku o vnitřním průměru 5-

6mm.Lze využít i rukojeť od šroubováku.viz obr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pletivo postupně zvedáme a opíráme o napnuté dráty.Společně se zvedáním pletiva hned háčkujeme,aby 

nám pletivo již pevně drželo a nepadalo.Háčkujeme vrchní i spodní drát.Prostřední drát po 50 cm 

přivazujeme k pletivu pomocí 2,00mm vázacího drátu. 

(je zde také možnost jeden z háčků naohýbat na zemi a pak jen zavěsit na napínací drát. Tento způsob se 

používá při nedostatku montážníků) 

Napojování pletiva: 

Spojování pletiva provádíme vpletením spojovací spirály. Spojovací spirála pro spojení dvou balíků ( spoj 
není vůbec vidět) je součástí každého balíků. Pouze dávejte pozor na sudé a liché spirály, v případě 
spojení dvou sudých nebo dvou lichých spirál se nový balík posune nevzhledně o půl oka pletiva nahoru 
a spoj je vidět! Na lichou spirálu musí přijít sudá!. 

 

 


