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Důležitým faktorem při uýběru

pletiva hned vedle druhu zvěře je

jeho geografické umístění. Rozli-

šujeme pletiva pro územís vellqim

množství sněhor4ich srážek a ple-

tiva určená do níže položených

oblastí. Pletivo pro výše polože-

né území se používá s rozvrstve-

ním od 'l7 horizontálních drátů

řL_L: 
'"E 

§lť,*' ,{q }T_} ililE aj
*z-rÉ
ť"a l§

l-esnická pletiva jsou ňědílnou součástí myslivosti a lesnictví, V současné době
se na trhu vyskytuje mnoho rŮzných druhů pletiv s odli,šnými vlastnostmi
a použitím. Ťató sřutečnost častó vede k pór,ízení nevhodného druhu lesního
pletiva, než které potřebujeme

uiše. V zásadě platí, že čím více

drátů tím lépe. Užití pletiv s vel-

kým množstvím horizontálních

drátů je vhodné taky pro oplocen-

ky listna§ích porostů, Hustá pleti-

va zaručují především ochranu

před drobnou zvěří a chrání poros-

ty proti jelich okusování a násled-

ným škodám. Pletivo se vyznačuje

zmenšujícími se oky směrem dolů,

kde u pletiv s l9 drátyjsou oka až

do uýšky 60 cm 5 cm vysoká.
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Dalším důležitým faktorem

u pletiv je způsob jejich výroby
a zejména tloušťka jejich drátu.

Životnost a pevnost pletiv je dána

zejména průměrem drátu, proto

|e nutné vybírat pletivg vyrobená
z co nejsilnějšího dráp, Doporu-
čená tloušťka drátu lie 2,0 mm

s tím, že by horní a spodní vodicí
drát měl být tlustý minimálně
2,8mm. U pletiv s menším prů-

měrem drátu se nižšírnirobní cena

značně odráží na jejich životnos-
ti, pevnosti a kvalitě.

Existují dvě varianty pletiv, a to

svařovaná nebo uzlíková, pletivo

svařované je sice levnější, ale
jeho životnost a pevnost je v praxi

téměř třetinová oproti uzlíkové-
mu pletivu. Výrobci svařovaných
pletiv podle našich zkušeností
tuto skutečnost záměrně neuvá-
dí. Vše je způsobeno tím, že

na bodový,svár v křížení drátů

ulpí při zinkováňí menší vrstva .,

zinku. V praxi se toto pletivo
po pár,lntech prakticky rozpadne.

Uzlové pletivo je z pohledu proti-

korozní ochrany velice kvalitní, Je

pleteno zjednoho kusu zinkované-

ho drátu a vrstva zinku je všude

stejná, Jeho životnost se při správ-

ném užití udává více než 20 let.

Mezi lesnická pletiva se řadí
také pletiva určená k individuální
ochraně stromků proti okusu
zvěří. Velmi vhodné je pletivo
lNDlVlDUAL, které tvoří zinko-
vaný drát tloušťky 2,0 mm a oka
75 x 50 mm. Vyrábí se ve výškách

od t,0 m do 1,2 m. Jeho použitíje
velice praktické a léty prověřené.

Oplocení je vždy dobré raději

konzultovat přímo s ověřenými
odborníky zabývající se prode-
jem pletiv.

petr Štursa
wiremetal vamberk
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