
                                                                       

KOMPLET FIXNÍ MODEL 500 
(Deska – obroučka – tyč) 

 
POKYNY  K MONTÁŽI 

 
Obsah kartonu 
 
Položka č.    Počet      Součástka               Položka č.   Počet     Součástka 
1                    l             Návod k montáži     11                4            Podložka rovná   
2                    l             Síťka                         12               10           Matky 
3                    l             Krytka tyče              13                l             Obroučka 
4                    2            „U“ šrouby 3/8´´      14                1            Deska 
5                    4            6hranný šroub         15                3            Díly nosné tyče 
6                    4            Nosné šrouby           16                l             Nosné rameno 
7                    1            „U“ šroub 1/4´´        17                2            Vzpěry desky 
8                    2            6hranný šroub         18                2            Kovová destička             
9                    4            Matka krytá             19                2            Matka 
10                  2            Podložka rovná 1/4´´ 
 
Vyjm ěte obsah sáčku a rozložte. Porovnejte součástky s výše uvedeným 
seznamem tak, abyste měli jistotu, že všechny potřebné součástky jsou 
k dispozici. 
 
Výrobce doporučuje, aby montáž konstrukce prováděly vždy 2 dospělé osoby. 
 
Potřebné nářadí a množství betonu (není součástí výrobku): 
 
Lopata                   l ks                                     Vodováha                l ks 
Žebřík                    l ks                                     „Gola“ klíč             l ks 
„Metr“ – m ěřidlo  l ks                                     120 kg betonové směsi  
 
1. FÁZE 
     Vykopání jámy – A 

Vykopejte jámu cca 75 cm hlubokou o 
průměru 45 cm. Před provedením výkopu 
se přesvědčte zda místem neprochází 
telefonní či elektrický kabel, případně 
plynové nebo vodovodní potrubí. Nosná tyč 



musí být umístěna 30 cm od okraje hrací plochy. 
 
 

2. FÁZE 
Složení nosné tyče – B 
Nasaďte všechny 3 díly nosné tyče na sebe a údery 
např. o dřevěnou podložku je „sražte“ co nejvíce do 
sebe. Proveďte z obou stran. Do jámy vsypte cca 120 
kg betonové směsi a umístěte nosnou tyč tak, aby byla 
ponořena cca 65 cm, maximálně 75 cm. Přesvědčte se 
zda výška tyče měřeno od povrchu hrací plochy je 
skutečně 260 (250) cm. Použijte vodováhu a změřte 
všechny strany, abyste se přesvědčili, že tyč je 
postavena kolmo a rovně. Nechte betonovou směs 
řádně zatrvrdnout nejméně 24 hod. než přistoupíte k 
3.fázi. Po vytvrdnutí betonu nasypte betonovou směs 
rovněž do dutiny nosné tyče ke zvyšení stability. 

 
 
3. FÁZE 

Upevnění nosného ramene  -  C 
Připevněte nosné rameno k tyči na 
úrovni hrací plochy 2 ks „U“ úchytů 
č.4 a 4 matkami č.9.Připevněte 
kovovou destičku  č.18 k nosnému 
rameni 2 ks šroubů a matek č.8 a 19.  
Zatím nedotahujte. 

 
 
 

 
 
4. FÁZE 

Upevnění obroučky a desky  -  D 
Upevněte obroučku a desku přímo na 
destičku nosného ramene. Použijte 4 
ks šroubů č.5, matek a podložek č.12 a 
11. Utáhněte „gola“ klí čem. 

                                                                    



 
5. FÁZE  

Upevnění vzpěr a „U“ šroubu  -  E 
Upevněte stříbrné podpůrné vzpěry 
pomocí nosných šroubů a matic č. 6 a 
12, včetně podložek č.11 k otvorům 
v horní části desky. Navlékněte „U“ 
šroub č.7 na nosné rameno a na oba 
konce šroubu navlékněte kovový plátek. 
Posuňte „U“ šroub tak, aby byl v jedné 
rovině s podpůrnými vzpěrami. 
Navlékněte vzpěry na „U“ šroub, poté 
podložky a matice č.19. Vše dotáhněte, ale nepřetáhněte. 
 
Pozn.: 2 otvory ve spodní části desky se nepoužívají. 
           Zakryjte je proto šrouby a podložkami č.5 a 11. 
 
 

6. FÁZE  
     Nosné rameno  -  F 
     Zvedněte nosné rameno do potřebné  
     výšky. Utáhněte šroub „U“ a matky  
     pomocí „gola“ klíče. 
 
Pozn.:oficiální výška obroučky od povrchu 
 hrací plochy je 305 cm. 
 
7.  FÁZE 
     Zavěšení síťky  -  G 
     Zavěšte síťku způsobem jak ukazuje  
     obrázek. 
     

ÚDRŽBA  TYČE 
- pravidelně tyč otírejte vlhkým hadrem, aby byla odstraněna veškerá špína, 

pesticidy, herbicidy, apod. Údržba prodlouží životnost konstrukce, 
- pokud se tyč nebo rameno poškrábe a začne reznout, proveďte jedno- 

duchou opravu pomocí lesklé černé barvy, aplikované v souladu s návodem 
na použití barvy. 

 



Výrobky pro rekreační basketbal  
 D O P O R U Č E N Í 
 
 
Záruka na výrobky značky SURE SHOT je platná v souladu s příslušnými 
ustanoveními čs. Obchodního zákoníku. 
 
Záruka pokrývá vady materiálu a výrobní vady za předpokladu běžného používání 
výrobku v běžných povětrnostních podmínkách. Poškození či zničení desky  nebo 
obroučky v důsledku extrémních povětrnostních podmínek není zárukou pokryto. 
 
Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku jiného než běžného 
užívání výrobku nebo jeho používání k jiným než obvyklým účelům, ke kterým 
výrobek má sloužit, dále na škody vzniklé v důsledku zavěšení či věšení se na 
desku, obroučku nebo konstrukci, vandalismus nebo škody, vzniklé v důsledku 
nesprávné instalace desky, obroučky nebo nosné tyče a konstrukce. 
 
Rekreační desky a obroučky  nejsou dimenzovány na „smečování“ a „zatloukání“ 
míče do koše – vyvarujte se proto extrémně agresivní hry na uvedených typech 
desek, obrouček a konstrukcí, které nejsou určeny pro profesionální či soutěžní 
použití. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky určené výhradně pro individuální 
rekreační použití, soulad s normou EN 1270 není ze zákona vyžadován a 
Prohlášení o shodě těchto výrobků s výše uvedenou normou není proto k dispozici 
(vztahuje se na: desky 117, 118, obroučky 203, 215, komba 506, 507, 508, 509, 
fixní konstrukci 500, a mobilní konstrukce 510, 511, 512, 513, 515 a 518). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


