
MONTÁŽNÍ NÁVOD 

GABIONOVÝ PLOT  

„PRAKTIK“ 2,5 m 

 

 
POTŘEBNÉ NÁSTROJE A NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ 

1)  Ryč, vrták, popřípadě bagr pro výkop děr 

2)  Metr 

3)  Vodováha 

4)  Klíč pro montáž sloupku 

5)  Ochranné pomůcky 

Doporučujeme dvě osoby pro montáž. 
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Postup montáže oplocení PRAKTIK. 
 

Jako první si vyměříme pozemek a vykopeme montážní jámy potřebné k osazení a zabetonování 

sloupků. Jámy vykopeme s rozestupem 2520 mm. Hloubka musí být 600 až 800 mm, do 

nezamrzne hloubky. Do jámy vložíme sloupky s rozestupem 2520 mm. 
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Po osazení sloupků přistoupíme k betonáži. Je velmi důležité, abychom 

použili polosuchý beton (sušší) a to z toho důvodu, aby nám v díře sloupky 

stály a nepadaly.  

 

 

Dokud nám beton nezatvrdl, přistoupíme k vložení zadního plotového dílu, 

čím dosáhneme přesný požadovaný rozestup mezi sloupky. 
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Stejným postupem vložíme i přední panel, díky tomu nám vznikne konečný 

tvar koše (plotu). 

Ještě před zatvrdnutím betonu srovnáme koš do roviny pomoci vodováhy. 

Doporučujeme takto srovnaný plot zafixovat proti posunutí až do zatvrdnutí 

betonové směsi. 
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POSTUP MONTÁŽE PLOTOVÉ KONSTRUKCE DELŠÍ NEŽ 2,5 m 

PRŮBĚŽNĚ SPOJOVANÉ 

 

V případě, že spojujeme více 2,5 m dílů do jednoho spojeného plotového 

systému postupujeme tak, že sloupky ještě před zabetonováním 

sešroubujeme k sobě.  

Takto zešroubované sloupky zabetonujeme. 

 

 

 

 

Další postup montáže je shodný s postupem jako u jednotlivého koše. 
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ROHOVÝ SPOJ PLOTOVÉHO SYSTÉMU PRAKTIK MŮŽEME VYTVOŘIT 

DVĚMÍ ZPŮSOBY 

 

1. s uzavřeným rohem 

2. s otevřeným rohem 
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DVA ZPŮSOBY VLOŽENÍ PANELU DO SLOUPKU. 

 

Panel lze vložit buď hroty vzhůru pro větší bezpečnost proti přelézání, nebo 

dolu z důvodu bezpečí proti poranění. 
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SPŮSOB MONTÁŽE PLOTOVÉHO SYSTÉMU 2D PRAKTIK 

NA HOTOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD 

 

V případě, že máme už existující betónový základ a sloupky není možné 

betonovat do země, zvolíme montáž pomoci ocelových patek.  

Je důležité, aby se na uchycení patky na betonový základ použila chemická 

kotva pro uchycení závitové tyče do betonu. 

Při spojování více košů se sloupky sešroubují k sobě a v místě dvou 

sloupků se použije jen jedna patka pro sloupek. 
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UKÁZKA SPRÁVNEHO ROZLOŽENÍ MONTAŽNÍCH HÁČŮ  

 

Montážní distanční háčky jsou součástí balení při zakoupení koše PRAKTIK  

Pro správný a dokonalý konečný vzhled oplocení je velmi důležité, abychom 

dodrželi přesný počet a správný rozestup v každé řadě mezi jednotlivými 

háčky. 
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Je velmi důležité, aby se montážní háčky zakládaly postupně. 

Doporučujeme po dvou řadách. 

 

Když háčky máme pevně založené, nasypeme do této výšky kamen a celý 

postup opakujeme, až do úplného naplnění. Pro hezčí vzhled, oplocení 

doporučujeme kámen z pohledové strany ručně otáčet a ukládat tak, aby 

nevyčníval z plotu. 
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NÁZORNÁ UKÁZKA SKUTEČNÉ VELIKOSTI OPLOCENÍ 
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