
1 

 

MONTÁŽ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
Konstrukci zastřešení montujeme v 8 osobách, terén pod zastřešením je rovný a pevný. 

1) Nejdříve montujeme střešní konstrukci, kterou si na zemi na rozích podkládáme na ležato 
položenými nejkratšími díly sloupů tak, aby se nám konstrukce nebořila do terénu. Střešní 
konstrukce by měla být smontována v rozích tak, aby vodorovná linie střešní konstrukce 
probíhala bez přerušení. 
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2) Dále montujeme trubky s půlkruhovými úchyty pro podložení střešní plachty – 4 ks z každé 
strany a dotáhneme stranovými klíči – 2 ks. 

 

3) Všechny ostatní spoje kovové konstrukce jsou řešeny pomocí kovových oboustranných 
“kuželů” upevněných pomocí kovových kónických kolíčků naražených do otvorů ve směru 
velikosti otvorů a zajištěných za pomocí závlačky proti vypadnutí (kolíčky je vhodné ještě 
před instalací znovu zkontrolovat, zda nejsou poškozeny z předchozích montáží). 

4) V dalším kroku opatrně natáhneme střešní plachtu na konstrukci a to tak, aby se 
nepotrhala, pozor zejména v rozích! 

 

5) Střešní konstrukci i s plachtou přizvedneme a nasadíme dlouhý díl rohových sloupů (délky 
200 cm) a zajistíme spoje kolíčky a závlačkami. Postupujeme koordinovaně tak, že vždy 
zvedáme 1 kratší stranu (2 sloupy) a následně protilehlou kratší stranu (2 sloupy). V tomto 
kroku je vhodné mít u každého sloupu 4 osoby, kdy 3 montéři zvedají konstrukci a 1 montér 
nasazuje svislý díl (konstrukce s plachtou je již dost těžká, tak ať se zbytečně nedřou, pozor ať 
nenechá někdo nohu pod nasazovaným dílem sloupu – bolí to). 
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6) Nyní vlezeme pod střešní konstrukci a z vnitřní strany upevníme střešní plachtu na 
konstrukci pomocí háčků a “gumicuků”, které jsou zašité v plachtě. 

7) Nyní si upevníme na spodek střešní konstrukce boční a zadní díly ze síťoviny za všitá oka 
pomocí plastových stahovacích pásek (osvědčené jsou ty, co používají elektrikáři – jsou na 
jednorázové použití a při demontáži se pásky znehodnotí přestřižením, je možné samozřejmě 
použít jiný způsob uchycení). Pozor, jedna bočnice je půlená pro možnost vstupu na pódium 
po schodech z boku, proto si pohlídáme, aby byla na správné straně. 

 

 

8) V dalším kroku střešní konstrukci i s plachtou přizvedneme a nasadíme do každého rohu 
krátký díl rohových sloupů (délky 100 cm) a zajistíme spoje kolíčky a závlačkami. 
Postupujeme koordinovaně tak, že vždy zvedáme 1 kratší stranu (2 sloupy) a následně 
protilehlou kratší stranu (2 sloupy) - tady je již nutné mít u každého sloupu 4 montéry - 3 
montéři zvedají poměrně vysoko konstrukci a 1 montér nasazuje svislý díl (konstrukce s 
plachtou je zase o něco těžší, tak ať se zbytečně nedřou, a pozor ať někdo nenechá nohu pod 
nasazovaným dílem sloupu – bolí to). 
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9) Nyní si upevníme postupně od shora na sloupy konstrukce boční a zadní díly ze síťoviny. 
Dole si necháme část síťoviny volnou, aby nám nebránila v další montáži.  

 

10) Střešní konstrukci i s plachtou přizvedneme a nasadíme krátký díl rohových sloupů se 
základovou deskou (délky 100 cm) a zajistíme spoje kolíčky a závlačkami. Postupujeme 
koordinovaně tak, že vždy zvedáme 1 kratší stranu (2 sloupy) a následně protilehlou kratší 
stranu (2 sloupy). Tady je nutné mít u každého sloupu 4 montéry - 3 montéři zvedají 
konstrukci (a to poměrně vysoko) a 1 nasazuje svislý díl (konstrukce s plachtou je zase těžší, 
tak ať se zbytečně nedřou, a pozor ať někdo nenechá nohu pod nasazovaným dílem sloupu – 
bolí to). 

11) Nyní si upevníme postupně na sloupy konstrukce boční a zadní díly ze síťoviny až dolů. 
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12) Sestavené zastřešení zkontrolujeme!  

 


