Technická specifikace oborního plotu – obory Hájek
Obora Hájek je rozdělena plotem do 3 částí – dančí, mufloní a prasečí
Oborní plot je rozdělen na 15 sektorů, z toho sektory 1 – 8, 10 – 13 tvoří vnější plot a sektory 9, 14 a
15 tvoří vnitřní plot.
V rámci oprav a udržování oborního plotu jsou opravy rozděleny na dvě varianty oplocení
Varianta A)
-

Umístění v prasečí a mufloní části (výhledově postupná obnova na tento typ plotu
v těchto částech)

Materiál:
o

Betonové sloupky (betonové železniční pražce) o výšce 2.420 mm (přičemž cca 1.000
mm zapuštěno v zemi)

o

kari sítě Q257A oko 150 x 150 mm, drát Ø 7 mm o rozměru 6.000 x 2.300 mm

o

Fošny o rozměrech 2.500 x 300 x 50 mm s nátěrem asfaltovou penetrací vždy 500 mm
na obou koncích

o

hranol o rozměrech 5.000 x 100 x 50 mm pro vyztužení pole

−

Fošny jsou přichycené k betonovému sloupku (betonovému železničnímu pražci)
prostřednictvím ocelových závitových tyčí Ø 10 mm

-

Kari sítě se v místě vzájemného dopojení na koncích zahýbají

-

Betonové sloupky je vždy nutné před montáží oplocení uvést do svislé polohy a pevně ukotvit
v zemi prostřednictvím kamení a zapustit cca 1.000 mm do země.

Dokumentace varianty A:

Varianta B)
−

dřevěná pole – umístění daňčí část

Materiál:
o

Betonové sloupky (betonové železniční pražce) o výšce 2.420 mm (přičemž cca 1.000
mm zapuštěno v zemi)

o

Dřevěná ráhna o délce 4.300 mm, průřezu 50 x 100 mm

o

Plotové plaňky o délce 2.000 mm, průřezu 80 x 30 mm

−

plotové dílce o celkové délce 430 cm jsou složené ze tří ráhen, které jsou přivázány na
betonové sloupky ocelovým rádlovacím drátem Ø 4 mm

−

Plaňky jsou připevněny na ráhna a mezery mezi nimi jsou 60 – 80 mm

−

Betonové sloupky je vždy nutné před montáží oplocení uvést do svislé polohy a pevně ukotvit
v zemi prostřednictvím kamení a zapustit cca 1.000 mm do země.

Dokumentace varianty B:

