
  

Návod na zapichování drátků 
 

Co je to mezera? 
 Mezera je prostor mezi 2 sloupy. Na stropu konstrukce je navíc mezera oddělená silnějším lanem. 

 

V jakém rozestupu jsou rostliny? 
 V prvních a posledních dvou mezerách jsou 4 rostliny. Ve všech ostatních je 8 rostlin. 

 Rostliny jsou v rozestupu cca 1 metr (délka pícháku). 

 Ve sloupových řádcích je vždy první (a poslední) rostlina půl metru od sloupu. 
 

Jaký drát zapichovat? 
 Zapichovat se začíná vždy od začátku řádku, vždy ze strany od „silnice“ na chmelnici Velká Bystřice 

a od „dálnice“ na chmelnici u Přáslavic! 

 Zapichují se zároveň 2 drátky ke každé rostlině na střed řádku.  
o Jeden je zavěšen nad řádek z levé strany a druhý z pravé strany. Drátky tak po zapíchnutí 

tvoří písmeno V. 
o V řádku, kde jsou šikmé sloupy (krajní řádky) se zapichuje pouze 1 drátek. 

 Dráty v jedné mezeře musí být zapíchnuty k rostlinám ve stejné mezeře – nelze je přetahovat. 
o Pokud je v mezeře nižší počet drátů, musí být rozděleny tak, aby byl u každé rostliny 

alespoň jeden. 
o Pokud je v mezeře vyšší počet drátků, zapíchne se dvojice drátků před i za rostlinu.  
o Vždy musí být zapíchnuty všechny dráty. 

 Drátky na stropu konstrukce nemusí být navázány vždy přímo naproti sobě.  
o To v zapichování nevadí. Vždy je ale bereme postupně tak, aby se dráty nekřížily. 

 Dráty zapichujeme vždy přímo před nebo za rostlinu ve směru řádku (nikdy ne směrem do 
průjezdu). Při zapíchnutí do průjezdu by docházelo k vytržení drátů traktorem. 

 

Jak to udělat? 
 Přistoupíme k rostlině a uchopíme drátek zavěšený z levé a pravé strany 

 Přistoupneme je. Tím dojde k jejich napnutí. 

 Ze zbylého konce poskládáme mašličku (částečně složíme a zatočíme) 
o S motáním mašličky skončíme asi 10 cm od boty. Tím se vytvoří potřebná délka 

k zapíchnutí drátku až po stupačku pícháku. 

 Takto připravený drát zapíchneme co nejblíže k rostlině. 
o Dráty zapichujeme přes střed mašličky (jinak může dojít k přestřihnutí drátku). 

 Dráty musí být po zapíchnutí napnuté. 


