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Úvod

Základním účelem plotu je vymezení pozemku a zajištění jeho ochrany a repre-
zentace. Od toho se odvíjí výěbr technického a výtvarného řešení plotu. Proto 
jsme se v prezentaci konstrukčního, materiálového i výtvarného řešení zaměřili 
na předvedení různých typů oplocení a jejich charakteristiky. Uvádíme příklady 
řešení od prostého vymezení pozemku přízemní, překročitelnou lištou až po 
plnostěnné, výškové ohrazení pozemku, které nelze běžně překonat. Pozornost 
věnujeme možnostem užití různých materiálů. 

Podrobné informace věnujeme současným soustavám plotových konstrukcí 
umožňující poměrně četné a snadné tvarové a výškové řešení sestav. Obsáhlý 
grafický doprovod základních technických informací poskytuje solidní přehled 
o úrovni technického i výtvarného řešení jednotlivých typů a prvků. 

Rozsáhlá kapitola věnovaná živým plotům se jimi zabývá od stanovení účelu, 
přes přípravu půdy, vysazování, volbu vhodných dřevin, až po příklady návrhu 
zahrad s využitím zeleně.

PLOTY A ŽIVÉ PLOTY
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Legislativa

Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), čtvrtá část – Stavební řád, hlava I – Stavby, terénní úpravy, 
zařízení a udržovací práce, díl 1 – Povolení a ohlášení, § 103 – Stavby, terénní 
úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, 
v odstavci [1], písmenu d], bodu 6. uvádí, že ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí 
s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím, nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Je však potřeba ještě přihléd-
nout k § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 12 – Oplocení pozemků, v od-
stavci (2) stanovuje, že oplocení nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým 
materiálem narušit charakter stavby na oplocovaném pozemku a jejího okolí 
a nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komuni-
kace. V odstavci (3) stanovuje, že provedení oplocení nesmí ohrožovat bezpeč-
nost osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a účastníků 
silničního provozu.

Tyto základní požadavky jsou zpravidla dále upravovány místními obecními 
vyhláškami.

Zvláštní péči výtvarnou i materiálovou je třeba věnovat plotům uličním, od-
dělujícím soukromý pozemek od uličního řadu, kde přistupují požadavky obce, 
případně ještě požadavky památkové ochrany. Návrh těchto plotů je nezbytné 
projednat a odsouhlasit s příslušným stavebním úřadem.

Pravidlem pro řešení plotů oddělujících pozemek od uličních řadů by mělo 
být respektování konstrukčního i materiálového principu jednotně stanoveného 
a závazného pro danou lokalitu.

1
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Ploty

Hlavním účelem proč stavíme ploty je kromě zabezpečení majetku i vymezení 
určitých ploch a jejich vzájemné oddělení od symbolického vymezení hranice 
až po neproniknutelnou stěnu. Každý druh a typ plotu má svůj určitý výtvarný 
charakter, jenž se projevuje působením na obě strany – vně i dovnitř, které 
nemusí být rovnocenné. Ze dvou rozměrů, délky a výšky, jež oplocení charak-
terizují, má výška rozhodující vliv na celkové působení plotu. Přirozeně nelze 
opominout vliv dvou základních prvků plotu – sloupku a výplně.

2.1 Konstrukční typy plotů
Ploty lze podle použitých prvků rozdělit do skupin, které jsou jasně definovány:
•	pevné	svislé	nosné	prvky	(sloupky)	s	pružnou,	či	pevnou	výplní,
•	pevné	svislé	nosné	prvky	(sloupky)	s	podezdívkou	s	pružnou	či	pevnou	

průhlednou nebo neprůhlednou výplní,
•	celoplošná	pevná	skládaná	nebo	litá	konstrukce	stěny,	případně	s	vloženými	

průhlednými nebo neprůhlednými poli.

Zvláštním typem je živý plot, pěstovaný z vhodných dřevin a zahradnicky upra-
vovaný. Rozlišují se tyto hlavní formy:
•	volně	rostoucí	ploty	z	různých	druhů	dřevin,
•	volně	rostoucí	ploty	z	jediného	druhu	dřevin,
•	stříhané	ploty,	nejčastěji	z	jednoho	druhu	dřeviny.
Dojem živého plotu lze rovněž docílit obrostem plotu z drátěného pletiva 
popínavými rostlinami.

2
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2.2 Konstrukční prvky plotu

2.2.1 Sloupky (pilířky)
Na výběru sloupků, jako hlavních nosných prvků záleží, jak bude konstrukce ve 
výsledku působit. Nejběžnější jsou sloupky dřevěné z kulatiny (∅ 70–200 mm 
podle typu plotu), půlkulatiny nebo hranolové. Sloupky se zarážejí do země 
nebo upevňují k betonovému základu.

Velmi často se pro svou jednoduchost používají ocelové sloupky z trubek 
(∅ 40 mm), nebo sloupky z válcovaných profilů (T 40/40/5 mm), zarážené nebo 
zabetonované do betonového monolitického nebo prefabrikovaného základu.

Pro pocit mohutnosti jsou oblíbené sloupky vyzdívané z kamene, cihel nebo 
tvárnic (rozměru 300–450/300–450 mm) na betonový základ.

Další variantu nabízejí sloupky železobetonové monolitické nebo prefabri-
kované.

Aby nedocházelo k deformacím sloupků, způsobeným poklesem nebo nad-
zdvihnutím základu, je třeba při zakládání dodržet zásadu nezámrzné hloubky. 

Zásada nezámrzné hloubky
Základ betonujeme min. do hloubky 400–600 mm na 200 mm vysoký štěrkový 
podsyp, tedy základovou spáru zapustíme min. 600 mm, lépe 800 mm pod 
úroveň terénu.

2.2.2 Podezdívky
Podezdívky se provádějí vyzdívané z kamene, z cihel nebo tvárnic, z prefabri-
kovaných prvků i jako součást sestavy sloupek – sokl.

Základová konstrukce vhodných parametrů je nutná pro sloupky, prefabriko-
vané prvky se ukládají zpravidla na 200 mm vysoký štěrkový či štěrkopískový 
podsyp.
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2.2.3 Výplně plotových polí
Výplně lze dělit podle pružnosti na:
•	pružné	–	jsou	z	různých	typů	kovového	pletiva	nebo	z	nosných	drátů	a	dis-

tančních dřevěných tyčí,
•	pevné	–	výplně	se	vytvářejí	ze	dřeva	(kulatina,	tyčovina,	prkna,	hranoly,	fošny,	

latě).

Podle použitého materiálu je můžeme rozdělit na:
•	kovové	z	tyčí	a	z	podobných	profilů,	
•	pletiva	v	rámečku	z	plechů,	
•	z	azbestocementových	desek,
•	z	drátěnoskleněných	tabulí,	
•	z	plastů	apod.
Kovové prvky jsou chráněny proti korozi nátěry, nástřiky nebo povlaky.

2.2.4 Stěny
Nejčastěji se setkáme s variantou, kdy stěnu vyzdíváme z kamene, cihel, nebo 
betonových tvárnic nebo prvků, případně montujeme z prefabrikovaných dílců.
Tyto stěnové ploty se provádějí na základový pas min. hloubky založení 600 mm 
na 200 mm tlustý štěrkový podsyp. Tloušťka stěny vychází z rozměru zdicího 
prvku a výšky plotu, má být min. 200 mm. Při větší délce a výšce plotu se stěna 
ztužuje sloupky.

Další možnost jak provést plotovou stěnu nabízejí tzv. lité ploty. Provádějí 
se v povrchové úpravě stěn jako lité opěrné zdi. Do připraveného bednění se 
lije betonová směs.

U dlouhých stěnových plotů se často vynechávají pole pro umístění zpravidla 
tuhých průhledných či neprůhledných výplní pro dosažení lepšího výtvarného 
výrazu. Rovněž vyzdívání těchto polí z různých typů plotových tvarovek je 
běžné.
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2.3 Charakteristika různých typů plotů

2.3.1 Dřevěné ploty

Tyčkový plot
Nosným prvkem jsou sloupky ∅ 120–200 mm, zaražené 600 mm do země. 
Výplň plotu tvoří kulaté tyčky ∅ 30–50 mm nabíjené svisle nebo šikmo na 
vodorovné půlkulaté paždíky připevněné na sloupcích.

Tentýž plot lze rovněž vyrobit z upraveného dřeva a případně místo dřevě-
ných použít sloupky betonové.

Vzdálenost sloupků se doporučuje cca 2 500 mm, výška plotu 500–1 500 mm. 
Plot lze provádět jako oboustranný.

Tyčkový ploT z prvků 
s neodsTraněnou kůrou

Tyčkový ploT z upraveného 
dřeva s beTonovými sloupky

obr. 1a Dřevěné ploty – tyčkové, různé varianty

Dř. sloupek

pažDík

ZeMINa

ŠTĚRk

písek
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obr. 1b Dřevěné ploty – tyčkové, různé varianty

Tyčkový ploT  
z půlenýCh Tyček, 
Šikmo přibÍJenýCh

50 °

1
2

0
0

6
0

01802500

à 80

oChrana hornÍ 
ploChy sloupků  
proTi vlivu počasÍ

deTail spoJenÍ paždÍku 
a beTonového sloupku

ŠIkMé seříZNuTí IMpRegNovaNá 
DesTIčka

oplecho-
váNí

deTail možného koTvenÍ 
dřevěného sloupku

80
pásková
ocel
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obr. 1c Dřevěné ploty – tyčkové, různé varianty

oploCenÍ z vodorovnýCh 
Tyček

deTail
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Jednoduché hrazení
Nosným prvkem jsou dřevěné sloupky ∅ 120 mm, vodorovná (půl–)kulatina 
∅ 80–100 mm, 1–3násobná mezi sloupky. Výška plotu 450–1 200 mm, vzdá-
lenost sloupků 1 500–2 000 mm.

nÍzké dřevěné ploTy

obr. 2 Jednoduché hrazení

2000

4
0

0
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0
0

2000

4
0

0
1

2
0

0 1500–2000

4
0

0
8

0
0

1
5

0
1

0
0

∅ 80–100
∅ 120

Laťový plot
Provádí se z opracovaných a hoblovaných latí průřezu cca 20×40 mm, přibí-
jených svisle nebo diagonálně na paždíky min. průřezu 40×80 mm, v osové 
vzdálenosti cca 100–150 mm.

Sloupky mohou být z hranolů 80–180/80–120 mm, nebo betonové 120–150/ 
120–150 mm, doporučená vzdálenost sloupků je 3 000–4 000 mm.

+
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obr. 3 Dřevěný plot laťový

nÍzký laťový ploT

laťový ploT
s dřevěnými sloupky

laťový ploT
na žb. sloupCÍCh 
s osTnaTým dráTem

ploT s diagonálně 
zkřÍženými laTěmi

3000–4000

1
5

0
0

, 2
0

0
0

 +
 n

 ×
 1

5
0

4000

1
5

0
0

–2
0

0
0

6
0

0
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2
0

0

50 °

1802500

100
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Prkenný plot
Je obdobou plotu tyčkového, prkna se přibíjejí svisle nebo vodorovně. Svislá 
podoba přibíjených prken je běžnější. Mohou se přibíjet oboustranně, vystří-
daně, takže vzniká neprůhledná výplň plotového pole. Sloupek je dřevěný 
∅ 140–160 mm, nebo hranol 140×140 mm, případně lze použít i sloupek be-
tonový. Výška plotu 1 200–1 500 mm, vzdálenost sloupků je 2 000–3 000 mm.

obr. 4a Dřevěný plot prkenný 

nÍzký prkenný ploT

ploT se svislými 
prkny průhledný

prkenný ploT obousTranný 
(neprůhledný)

6
0

0
1

0
0

0

2000

4
0

0
1

5
0

1
2

0
0

–1
5

0
0

60×120

∅ 140–160
1

5
0
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obr. 4b Dřevěný plot prkenný 

foŠnový ploT 
na želbeT. sloupCÍCh

3000–4000

vodorovná, ve sklo-
nu připevněná prkna 
v dřevěnýCh rámeCh

sTřÍdánÍ prken a laTÍ 
s nesTeJnou hornÍ rovinou

deTail

plná prkenná sTěna  
navazuJÍCÍ na průhledné  
oploCenÍ z vodorovnýCh laTÍ
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průhledné oploCenÍ
(svislá prkna)

záměrně nesTeJná rovina 
ukončenÍ prken v ploTu

obr. 4c Dřevěný plot prkenný 

Proplétaný plot
Proplétaný plot lze vyrobit v mnoha různých variantách. Provádí se z tenkých 
prken (12 mm), proplétaných svisle mezi 3 vodorovné paždíky, nebo vodorovně 
mezi sloupky umístěné v osové vzdálenosti kolem 1 000 mm.

obr. 5 Dřevěný plot proplétaný 

svisle propléTaný ploT 
z TenkýCh prken

vodorovně propléTaný 
ploT z TenkýCh prken


