
Konstrukce B

NÁVOD STAVBY A DEMONTÁŽE

Výrobce: Vystrčil s.r.o. pod obchodní značkou ProSHOWto
IČ: 25581911
DIČ: CZ25581911
www.proshowto.cz

Kontaktní osoba (výrobce): Michal Nováček
info@proshowto.cz

+ 420 725 770 107

Obchodní zástupce (prodejce): Michal Fridrich
info@cirkusovepotreby.cz
www.cirkusovepotreby.cz

+ 420 608 484 360
@cirkusovepotreby

mailto:info@cirkusovepotreby.cz
http://www.cirkusovepotreby.cz


Konstrukce B

Popis konstrukce B (branka)
Označení: KOB

Technické parametry konstrukce
● Záruka - 2 roky
● Materiál – ocel
● Lakovaný povrch
● Šířka -
● Výška - 5 m



Obecná upozornění

Tyto pokyny vás informují o správném používání konstrukce typu Branka po celou dobu
její životnosti. Pokyny si pečlivě přečtěte, pochopte a uschovejte. Pokud dojde k jejich
ztrátě, můžete si je stáhnout z webové stránky výrobce.

K použití konstrukce B je bezpodmínečné zvolení odpovědné osoby. Tato osoba je po
celou dobu užívání (míněno stavba, doba stání, demontáž) zodpovědná za funkčnost
konstrukce, za bezpečí pro okolí a má rozhodující slovo v případě nepříznivého počasí o
složení konstrukce. Je povinna si pečlivě přečíst návod a rozhodovat dle uvedených
informací. Tato osoba nesmí být mladší 18ti let a musí být ve stavu způsobilém
rozhodovat.

V případě, že dojde k jakékoliv komplikaci, či spatříte jakoukoliv chybu ve stavbě nebo
opotřebení materiálu, neprodleně to hlaste odpovědné osobě.

Konstrukce B je určena ke statickému zatížení a není určena houpání (washington trapeze,
flying trapeze aj.) a ke kyvadlovému zatížení do stran. Konstrukce je vyrobená k
bezpečnému zatížení do 200 kg (dva akrobaté v jeden čas na aparátu).

Životnost konstrukce je 10 let. Poté nesmí být dále používána.



Stavba / demontáž
Konstrukce B
označení: KOB

Díly konstrukce

- patová trojnožka _ 2x
- kompatibilní díl noha C _ 8x
- boční noha _ 2x
- nosná traverza _ 2x
- spojovací díl _ 1x
- horní vzpěra _ 2x
- zpevňovací traverza _ 1x
- část příčné vzpěry A _ 4x
- část příčné vzpěry B _ 4x
- příčná vzpěra krátká _ 2x
- ráčna s popruhem _ 4x
- montážní materiál



Podmínky pro stavbu konstrukce

Prostorové podmínky pro stavbu konstrukce:
● Zajistit dostatečný prostor bez rizika ohrožení dalších lidí (např. návštěvníci

festivalu, kolemjdoucí)
● Povrch nesmí být podmáčený či hrbolatý
● Konstrukci není povoleno stavět ve svahu s větším sklonem než 5 stupňů
● Konstrukce nesmí být postavena nad vodou nebo ve vodě
● Konstrukce musí stát na celé ploše dílů nohou

Kotvení konstrukce
Konstrukce je vybavena otvory pro kotvení. Kotvení rozhodně doporučujeme.

Povětrnostní podmínky

Konstrukce není určena k dlouhodobému stání.

V případě blížící se bouřky je bezpodmínečně nutné konstrukci složit. Je zakázáno
konstrukci používat nebo s ní jakkoliv manipulovat v případě výskytu blesků. Stejně tak v
případě silného větru není povoleno konstrukci stavět.



Popis stavby

Zapotřebí budou minimálně 4 lidé z nichž minimálně 1 je proškolenou osobou
a ostatní před stavbou zaškolil, tedy seznámil s principem stavby a učinil z nich
zaškolené pomocníky. Stavbu konstrukce smí provádět pouze proškolená osoba
(stavitel) spolu se zaškolenými pomocníky!

Před samotnou stavbou je bezpodmínečně nutné zkontrolovat jak všechny díly a komponenty
konstrukce, tak prostor stavby. V případě, že jakýkoliv díl, či komponent konstrukce jeví
známky poškození či opotřebení, není povoleno aparát stavět. Zkontrolujte místo, kde bude
stan stát. Pokud splňuje veškeré požadavky, můžete stavět.

DŮLEŽITÉ POJMY:
Proškolená/odpovědná osoba = osoba, která byla dodavatelem proškolená

v rámci předávacího školení, nebo doplňkového školení a je zodpovědná za správnost
a bezpečnost stavby cirkusového stanu.

Zaškolený pomocník = osoba, kterou proškolená osoba seznámila s postupem
stavby a je způsobilá pomáhat stavbě za dozoru a pokynů proškolené osoby.

Stavitel = proškolená osoba vedoucí stavby (v případě, že stavbu staví více proškolených osob
je nutné zvolit jednu jako stavitele, který stavbu vede a zodpovídá za ni.



Návod - slovní

1. Rozložte všechny tyče do tvaru konstrukce na zemi. Ujistěte se, že máte všechny díly, šrouby i
jistící lanka.

2. Spojte horní traverzy A pomocí spojovacího dílu. Dbejte na to, aby oba honce horní traverzy
směřovaly stejným směrem. Přiložte díl B a zajistěte šrouby (7x dlouhý šroub). Vždy používejte
šrouby v takovém směru, aby po případném odšroubování matky zůstaly šrouby v děrách a
nevypadly vlivem gravitace. Matky pevně utáhněte klíčem.

3. Spojte 2 x 2 kompatibilní díly C do stojných nohou a zajistěte šrouby. Stejně tak spojte dva díly
příčné vzpěry (díl horní A i díl + díl dolní B) tak, aby prostor pro nasunutí směřoval správným
směrem.

4. Nyní můžete 2 x 2 kompatibilní spojené díly zasunout do traverz, následně pak zasunout patové
trojnožky tak, aby jejich dlouhá strana (bez otvoru pro díl) směřovala do prostoru pod
konstrukcí.

5. Do otvoru patové trojnožky směřujícího vzhůru nasuňte další kompatibilní díl C. Nyní můžete
složenou příčnou traverzou spojit nosnou nohu konstrukce a právě zasunutý díl. Vzpěru aplikujte



tak, aby delší koncová část pasovala na stojnou vertikální nohu. Zajistěte šrouby, není však
nutné příliš dotahovat klíčem, šroub u stojné nohy budete opět povolovat.

6. Do každého očka na nosné traverze připevněte dva popruhy pomocí majlon. Dávejte pozor, aby
se majlony po vztyčení konstrukce nevzpříčily. Před zvedáním konstrukce se ujistěte, že jsou
všechny šrouby správně zajištěny a utaženy, mimo šroub spojující velké příčné vzpěry se stojnou
nohou.

7. Nyní je konstrukce připravena ke vztyčení. Doporučujeme použití dřevěných destiček k podložení
trojnožek. Zamezíte tak znečištění a zničení dílu. Ke zvednutí konstrukce bude zapotřebí
minimálně 4 lidí. Dva lidé konstrukci zvedají od nosné traverzy a dva lidé pomáhají páčením za
nohy konstrukce.

8. Po vztyčení konstrukce je potřeba zasunout zbylé kompatibilní díly C do otvorů v trojnožkách a
zajistit šrouby.

9. Nyní nasuňte a zajistěte zbylé vzpěry konstrukce (složené velké i jednodílné malé vzpěry).
Jednodílné vzpěry přijdou zpevnit nohy po stranách konstrukce. K nasazení dlouhých vzpěr bude
zapotřebí opět uvolnit šroub, který v tuto chvíli již zajišťuje vzpěru na jedné straně konstrukce.

10. Utáhněte pečlivě všechny šrouby. Pomocí ráčen vypněte popruhy. Vypínejte vždy protilehlé
popruhy najednou. Není třeba aplikovat příliš velký tlak, v takovém případě hrozí deformace dílů
konstrukce. Vždy nechávejte ráčny v zajištěné uzavřené poloze.

11. Zkontrolujte zda jsou obě stojné nohy rovnoběžné. Dávejte pozor, aby konstrukce nestála křivě.
V takovém případě může dojít k deformaci a ohybu dílů.

Před každým použitím konstrukce je zapotřebí zkontrolovat všechny díly
konstrukce, její stavbu a zda-li je postavena rovně. Zátěžovou
zkouškou pak vyzkoušet její stabilitu. Výrazně doporučujeme použití
žíněnek.

! Pozor !
Stavbu konstrukce smí provádět pouze proškolená osoba (stavitel) spolu s
jejími zaškolenými pomocníky!
Pokud konstrukce nebo jakékoliv komponenty jeví známky poškození, které by
mohlo mít vliv na bezpečnost při stavbě či jejím použití, nesmí být konstrukce
postavena a dále užívána!
V případě velmi špatného počasí je odpovědností stavitele vydat pokyn ke
složení konstrukce. Předejdete tak případným úrazům a poškození aparátu.



Popis demontáže

Zapotřebí bude minimálně 4 osob z nichž minimálně 1 je proškolenou osobou a ostatní
před stavbou zaškolila, tedy seznámila s principem demontáže a učinila z nich zaškolené
pomocníky.

Před samotnou demontáží určíme zodpovědného stavitele (musí být zároveň proškolenou
osobou), který vede demontáž a odpovídá za její správnost a bezpečnost.

Při demontáži konstrukce B postupujte v opačném pořadí bodů stavby.

1. uvolněte ráčny a vytáhněte popruhy
2. uvolněte matice  příčných vzpěr na jedné straně konstrukce (front - back), vytáhněte příčnou

vzpěru a matice vraťte na šrouby. Není třeba je opět utahovat klíčem
3. uvolněte a vytáhněte krátké příčné vzpěry a boční nohy konstrukce
4. uvolněte a vytáhněte nohy E na straně odkud jste odebrali příčnou traverzu
5. v počtu minimálně čtyř lidí položte konstrukci na zem
6. uvolněte všechny matky a postupně konstrukci rozložte

Skladování a doprava
Při skladování a dopravě musí být dbáno na to, aby se díly nedostaly do styku s vlhkostí,
chemickými látkami a nebylo na ně položeno další břemeno, či nebyly poškozeny přepravou
a skladováním, nevhodným umístěním na ostré předměty, kterými by mohl být produkt,
nebo jeho části poškozeny či jinak deformovány.

Důsledky nesprávného použití nebo špatné údržby produktu mohou mít za následek
poškození, vážné zranění nebo smrt. Uživatel musí být zdravotně způsobilý řídit svou
vlastní bezpečnost a případné nouzové situace.

Odpovědná osoba rozhoduje o případné demontáži cirkusového stanu v případě
nepříznivých povětrnostních podmínek či jiných komplikací s užíváním cirkusového stanu
a musí být ve stavu způsobilém střízlivě rozhodovat o takových situacích.

Použití
Konstrukce je určena ke krátkodobému stání. Po použití v dešti je potřeba konstrukci nechat
vysušit či v lepším případě utřít do sucha.

Konstrukce B je určena ke statickému zatížení a není určena houpání (washington trapeze,
flying trapeze aj.) ani ke kyvadlovému zatížení do stran. Konstrukce je vyrobená k
bezpečnému zatížení cca do 200 kg (dva akrobaté v jeden čas na konstrukci).

Na aparátu je zakázáno provádět jakékoliv úpravy konstrukce. Takové
zasažení porušuje pravidla záruky a je nevratné.



Revize od výrobce
REVIZNÍ KONTROLU OBJEDNÁTE NA ADRESE:
www.cirkusovepotreby.cz nebo naskenováním QR kódu

Pravidelná roční revize je podmínkou použití konstrukce
po vypršení záruční doby, tedy po dvou letech po koupi konstrukce
od výrobce (viz Záruční podmínky).

V rámci obchodní značky ProShowTo.cz nabízíme pravidelné roční revize všech
našich produktů a výrobků. Omezujeme tím užití poškozených, nebo jinak
nevyhovujících produktů či jejich komponentů. Podmínkou revize je doklad o koupi.

Revize nejsou součástí záručních podmínek. Důrazně však doporučujeme kontrolovat stav
jednotlivých dílů a komponentů, ať už v rámci námi prováděné revizní kontroly, nebo
posouzením kompetentní osoby.

Každý z výrobků, konstrukci B nevyjímaje, má omezenou životnost a pro bezpečnost
použití je více než nezbytné již nevyhovující díly vyměnit.

Obsah revize
- stav jednotlivých kovových částí (koroze, zakřivení, nevyhovující statika
konstrukce)
- stav závěsných ok (opotřebení a případné nebezpečí pádu)
- stav kotvících oček a popruhů
- stav šroubů

! V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ ČI NESROVNALOSTÍ NÁS NEPRODLENĚ
KONTAKTUJTE !

na telefonu: +420 725 770 107,
nebo

emailem: novacek@vystrcilsro.cz



Záruční podmínky
Firma Vystrčil s.r.o. - ProSHOWto

zaručuje bezproblémové použití při dodržení přiložené dokumentace.

1. Záruka se poskytuje na dobu 24 měsíců ode dne uvedení výrobku do provozu,
nejdéle však 26 měsíců ode dne převzetí výrobku odběratelem.

2. Při uplatňování záruky je nutné předložit certifikát a doklad o koupi. Bez předložení
těchto dokumentů může být případná oprava účtována jako nezáruční.

1. Záruka se nevztahuje na: závady způsobené nevhodným zacházením, přetížením,
nevhodným skladováním, nebo dopravou, násilným zacházením, neodbornými
úpravami, použitím v jiném prostředí a za jiných podmínek, než pro které byl výrobek
určen.

2. Při montáži, a demontáži a použití výrobku je bezpodmínečně nutné se řídit
návodem, který je součástí dodávky.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

4. Záruční opravu uplatňuje spotřebitel u výrobce. Dopravu záruční opravy hradí
odběratel.

ZÁRUČNÍ LIST Č. ________
Výrobek: Konstrukce B

Typ: Branka

Výpis dílů: patové trojnožky _ 2x / nosná traverza _ 2x / spojovací díl _1x /
kompatibilní noha _ 8x / boční noha _ 2x / vzpěra strana A _ 4x /
vzpěra strana B _ 4x / vzpěra boční _ 2x / zpevňovací traverza _ 1x
/ ráčna s popruhem _ 4x / příčná vzpěra _ 2x /

Datum prodeje:

Podpis a razítko prodejce:

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ OPRAVY PROVÁDÍ: VYSTRČIL S.R.O. - PROSHOWTO



Zápis o školení
Stavba a demontáž Cirkusového stanu Svým

podpisem stvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s návodem pro stavbu a demontáž
Cirkusového stanu a rozumím všem náležitostem. Stavbu a demontáž stanu jsme tréninkově
provedli a jsem dostatečně proškolen/á pro další stavbu i zaškolení pomocníků stavby /
demontáže.

Zaškoleného pomocníka budu vybírat zodpovědného plnoletého a svéprávného jedince.

Další rizika spojená s nesprávnou stavbou / demontáží beru na svoji zodpovědnost.

Jméno a
příjmení

datum podpis
účastníka

podpis
školitele


