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Montáž plota
z pletiva

Na čo by si nemal zabudnúť:4. Dokončenie montáže

Meradlo náročnosti  
pre montáž drôteného plota

nízka vysoká

1. krok
Plotové stĺpiky sú postavené. Teraz ťahaj 
napínacie drôty od jedného napínadla  
k druhému, najprv horné a dolné drôty. Drôt  
navleč do otvoru napínadla a do tŕňa  

2. krok
Po napnutí drôtov zmeraj dĺžku plota. Začni 
krátkym úsekom. Prenes nameranú dĺžku 
na štvorcové pletivo a skráť ho. Pri skra-
covaní ohni horný a spodný koniec drôtu. 
Potom stačí len tento drôt vytočiť a ple-
tivo sa rozdelí. Potom vsuň napínaciu tyč 
pletiva na jednej strane do štvorcového 

3. krok
Prostredný vodiaci drôt musíš zapliesť do 
plota. Na oboch koncoch ho opäť priviaž k 
napínadlám a napni. Horný a dolný napínací 
drôt potom priviaž k plotu. Plotové drôty 
kvôli tomu ohni, obtoč konce okolo napí-
nacieho drôtu a plotové drôty opäť zahni. 

Pletivo na plot volíme podľa budúceho využitia, terénu i klimatických podmienok.  
Na plot existuje štvorhranné pletivo poplastované alebo pozinkované. Je cenovo dostupné 
a nevyžaduje žiadnu povrchovú úpravu. Ako na to?

a ohni. Na protiľahlej strane pokračuj rovna-
ko. Potom napni drôt pomocou otvoreného 
kľúča po strane na štvorhrane. Prečnievajúci 
drôt odstráň štiepacími kliešťami.

pletiva. Túto stranu plota potom zaves na 
hákové skrutky stĺpika. Tesne pred háko-
vými skrutkami na druhom konci nasuň tiež 
napínaciu tyč. Ak ešte kúsok drôteného 
pletiva prečnieva, skráť ho. Drôtené pletivo 
potom zaves pomocou napínacej tyče na 
hákové skrutky.

Pri dlhom úseku ťahaj drôtené pletivo cez 
roh; zostane v kuse. Tiež tu zaves prvý 
koniec pomocou napínacej tyče do háko-
vých skrutiek a potom napni pletivo cez roh 
k druhému koncu. Nakoniec môžeš všetky 
napínadlá ešte raz dotiahnuť.

Náradie:
 Držiak vytyčovacej pásky
 Aku skrutkovač
 Stavebné vedro
 Stavebný uholník
 Sada bitov
 Zatĺkací nástroj
 Zemná kotva
 Palica
 Plochý štetec
 Ručné miešadlo
 Murárska lyžica
 Murárska šnúra
 Vedro na maltu
 Otvorený očkový kľúč
 Zvinovacie pásmo
 Lopata
 Hadicová vodováha
 Zámočnícke kladivo
 Skrutkovač
 Fúrik
 Ochranné okuliare
 Štiepacie kliešte
 Rýľ
 Sada vrtákov na kameň
 Ceruzka
 Prepínacia račňa
 Univerzálny nôž
 Kováčske kladivo
 Vodováha
 Uhlová brúska
 Skladací meter

Materiál:
 Stavebné kliny
 Napínadlo drôtu
 Drenážny štrk
 Hmoždinky
 Zatĺkacia pätka
 Jednokrídlová bránka
 Napínacia tyč pletiva
 Háková skrutka
 Káblové dvorčeky
 Drevený hranol
 Krepová páska
 Lata
 Ochranný lak na kov
 Rúrková objímka
 Opasok pre napínacie tyče pletiva
 Skrutka
 Napínací drôt
 Ukotvenie vzpery
 Opasok pre vzperu
 Suchý betón
 Pletivo
 Plotový stĺpik
 Plotová vzpera

Stavbu plota je nutné zakla-
dať v súlade s hranicami tvo-

jich pozemkov podľa katastrálnej mapy. 
Vlastník plota zodpovedá za jeho opravy 
a údržbu, majiteľ susedného pozemku mu 
ale musí umožniť prístup zo svojej strany.
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HORNBACH nezodpovedá za nesprávne spracovanie alebo nesprávnu montáž/inštaláciu.

2. krok
V plánovanom bode kríženia napni priečne 
ďalšiu šnúru rovnakým spôsobom. Mala by 
zvierať pravý uhol s prvou šnúrou, takže tu 
tiež použi uholník. Šnúra musí mať pritom 
odstup od zeme.

2. krok
Spolu s pomocníkom teraz prilož hadico-
vú vodováhu a uprav výšku stĺpika podľa  
stĺpikov bránky. Výšku prispôsob pomo-
cou drenážneho štrku. Všetky ďalšie jamy 
priprav rovnakým spôsobom. Teraz môžeš 
usadiť postupne všetky plotové stĺpiky do 
betónu. Vyrovnaj ich podľa šnúry pomocou 
vodováhy. Potom nechaj betón zatvrdnúť.

5. krok
Potom namontuj ešte opasky pre napínadlá. 
Pri dlhých plotoch sa usadzujú vzpery kaž-
dých 20 m. Potom prenes pomocou hadi-
covej vodováhy montážnu výšku plotového 
stĺpika na stenu. Na tento rozmer musíš 
skrátiť stenový stĺpik.

8. krok
Teraz ukotvi vzpery do zeme. Použi na  
to ukotvenie vzpery a zatĺkacie pätky. 
Zafixuj polohu ukotvenia vzpery. Priebeh 
vzpery musí lícovať s plotom. Označ si 
polohu ukotvenia a posuň vzperu mierne 
do strany. Teraz kladivom zatlč pätku upro-
stred označenej polohy do zeme.

2. krok
Vsaď prvý stĺpik s priviazaným krídlom 
bránky a podlož bránku drevenými hranol-
mi alebo stavebnými klinmi. Potom vyrovnaj 
bránku vodováhou a zafixuj šikmo posta-
venými drevenými latami. Teraz môžeš  
usadiť druhý stĺpik. Musí mať správny odstup  
od krídla bránky a rovnakú montážnu výšku 
ako prvý stĺpik. Ako montážnu pomôcku 
zapri latu medzi stĺpik a krídlo bránky. 
Stĺpik, krídlo bránky a latu môžeš fixovať 
káblovými svorkami.

3. krok
Pred kopaním jám na stĺpiky si vždy 
označ stred jamy zemným vrtákom;  
na šnúru môžeš nalepiť tiež kúsok lepia-
cej pásky. Skontroluj, či má terén spád. 
Najlepšie to ide pomocou hadicovej  
vodováhy. Priehľadnú hadicu, ktorá je  
naplnená vodou, polož od začiatku do 
konca cez celý úsek a konce ohni nadol. 
Vodná hladina je na oboch koncoch vždy  
v rovnakej výške. Túto výšku si teraz môžeš 
na oboch koncoch označiť, napr. na fasáde 
domu a zatlčenom drevenom kolíku.

3. krok
Na obidva stĺpiky bránky teraz doprostred, 
hore a dole, namontuj opasky pre napínacie 
tyče a napínadlá. Upevni napínadlá drôtu 
jednou zo skrutiek na opaskoch. Teraz 
nasaď vzpery. Pri bránke nasaď na každej 
strane jednu vzperu. Na stĺpiku bránky tre-
ba predmontovaný opasok vymeniť, pretože 
je tento stĺpik hrubší než plotové stĺpiky.

6. krok
Stĺpik upni medzi dva kusy dreva a odrež 
ho uhlovou brúskou. Zo stĺpika odskrut-
kuj vodidlá drôtu. Reznú hranu stĺpika  
bezpodmienečne natri ochranným lakom.

9. krok
Ukotvenie vzpery zoskrutkuj s  pätkou. 
Tento krok opakuj pri všetkých vzperách.

3. krok
Ak je bránka správne postavená, prichádza 
na rad betón. Najlepšie je použiť suchý 
betón a zmiešať ho s vodou podľa  
návodu na obale. Dbaj na to, aby bola zmes 
skôr hustejšia než príliš riedka. Na mieša-
nie betónu použi miešadlo. Betón potom 
po vrstvách nalej do základu jamy a pre-
hrab, aby mohli unikať vzduchové bubliny.  
Ešte raz skontroluj správnu polohu  
bránky vodováhou a uhlaď betónovú plochu  
murárskou lyžicou.

1. krok
Najprv si naplánuj priebeh plota a umiest-
nenie bránky. Potrebné stĺpiky musia mať 
odstup 2,5 m alebo menej. Označ si na stene 
začiatok plota. Odtiaľ si vyznač priebeh plo-
ta pomocou murárskej šnúry. Šnúru nechaj 
o niečo dlhšiu. Potom polož medzi dom a 
šnúru stavebný uholník a vyrovnaj ju kolmo  
k stene domu. K plánovanej dĺžke pridaj znač-
ný presah, šnúru uviaž na držiak vytyčovacej 
pásky a zatlč ho do zeme. Na meranie väčších 
vzdialeností sa hodí zvinovacie pásmo.

1. krok
Pred napínaním drôteného plota, napr.  
zo štvorcového pletiva, musíš usadiť 
jednotlivé plotové stĺpiky. Vykop potreb-
né jamy pre základ plotových stĺpikov  
s veľkosťou 40 cm x 40 cm a hĺbkou 80 cm 
ako pri bránke. Potom nasyp vrstvu drenáž-
neho štrku a usaď na skúšku jeden stĺpik. 4. krok

Vzperu vsaď pod horné napínadlo a zaskrut-
kuj. Vzperu použi aj pri koncovom stĺpiku. 
Montážna výška je rovnaká ako pri vzpe-
rách montovaných predtým. Tu nasaď ešte 
tri opasky pre napínacie tyče a napínadlá. 
Kvôli väčšej stabilite plota postav ku kon-
covému stĺpiku vzpery po oboch stranách.

7. krok
Potom namontuj rovnako ako predtým 
opasky pre napínadlo a napínaciu tyč. 
Navrchu upevni vzperu na stĺpik pomocou 
opasku. Stĺpik priskrutkuj pomocou dvoch 
rúrkových objímok na stenu. Na stene si 
vyznač miesta vrtov a vyvŕtaj diery pre 
hmoždinky. Teraz do nich strč hmoždinky 
a stĺpik priskrutkuj rúrkovými objímkami.

1. krok
Začni bránkou, v tomto prípade jednokríd-
lovou, a zostav ju podľa návodu výrobcu. 
Zmontovanú bránku odlož stranou. Na  
usadenie bránky budeš potrebovať dve 
jamy. Vzdialenosť jám sa riadi rozmermi 
bránky. Vykop jamy s veľkosťou 40 x 40 cm. 
Hĺbka je 80 cm. To je zvyčajná nezámrzná 
hĺbka. Pre istotu sa informuj, či v tvojom 
regióne nie je nezámrzná hĺbka definovaná 
inak. Potom nasyp do každej jamy vrstvu 
drenážneho štrku s hrúbkou cca 10 cm. 
Poslúži ako drenáž a antikorózna ochrana 
pre stĺpiky. Možno tak korigovať aj výšku 
stĺpikov.

1. Plánovanie 2. Zabudovanie bránky 3. Montáž plota

Klikni. Získaj informácie. 
A pusť sa do práce!

Ďalšie tipy na projekty nájdeš na

www.hornbach.sk
v sekcii „Návody“.
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