
MONTÁŹNÍ  NÁVOD  A  POKYNY  K INSTALACI  UMĚLÝCH  FLEXIBILNÍCH  
TENISOVÝCH   ĆAR   GENIALA  Z  TVRDÉHO  PVC  a  se  zesíleným koncem. 
 
UPOZORNĚNÍ :.  M o n t á ž    z a č n ě t e   v ž d y    o d    z á k l a d n í    č á r y  ! 
 
Text k obrazovému montážnímu  návodu: 
 
1)  Rozměřte hřiště a vyznačte si vnější rohy  podle přiloženého schematu 
 
2)  Vyznačte bod pro zaražení ocelové kotvy  pro základní čáru 
 
3)  Kladivem zaražte kotvu pro základní čáru 
 
4)  Kotva musí být zaražena tímto způsobem, tzn. otevřenou částí ve směru základní čáry 
 
5)  Zaražte kotvu až asi 2 cm pod úroveň povrchu  
 
6)  Odstraňte antuku kolem konce kotvy 
 
7)  Horní část kotvy musí být volná asi v délce 2 cm 
 
8)  Vybranou čáru roztáhněte ve směru instalace (mezi předem zaraženými kotvami) 
 
9)  Kotevní plech nasuňte na konec kotvy 
 
10) Nosem kladiva přiklepněte kotevní plech 
 
11) Kotevní plech by měl být přiklepnut až na úroveň antuky, tzn. asi 2 cm přes konec kotvy 
 
12) Rukou posuňte čáru o 1 dílek mezi otvory tak, aby  přesahovala bod (čáru) ve kterém bude po 

napnutí uříznuta 
 
13) Stejným způsobem ( jako v bodě 9 - 12) postupujte i na druhém konci čáry a také zde čáru posuňte 

rukou přes kotvu 
 
14) Napínací zařízení zasuňte (zahákněte) do příčného výřezu čáry a natáhněte čáru  o 1 - 2 dílky přes 

bod, ve kterém budete čáru řezat  
 
15) Napnutou čáru uchopte asi ve středu její délky, lehce ji nadzvedněte a opět ji spusťe. Čára se tak 

sama ideálně směrově vyrovná 
 
16) Čáru postupně opatrně zašlapávejte a poté ji můžete zadusat do povrchu dvorce. Pracujte s citem, 

aby nedošlo k poškození čáry násilným zarážením. 
 
17) Čáry uřízněte na vytyčenou a předepsanou délku 
 
18) Ukázka vytyčení a usazení kotvy v místě křížení (podle vytyčení dvorce) 
 
19) Pohled na styk čar v rohu dvorce - stadium před nasunutím čáry a přípravou k napínání (postup 

stejný jako předtím u základní čáry) 
 
20) Křížení T - detail usazení kotvy před zaražením (podle vytyčení dvorce) 
 



21) Pohled na T - křížení uprostřed dvorce - stadium před nasunutím čáry a přípravou k napínání 
(postup stejný jako předtím u základní čáry) 

 
22) Montáž T - křížení, rukou je třeba nasunout čáru až o  1 dílek mezi výřezy na bod ve, kterém 

bude čára po napnutí uříznuta 
 
23) Montáž T - křížení, pomocí speciálního napínacího zařízení natáhněte čáru až o 1 - 2 dílky přes 

bod, ve kterém budete čáru řezat 
 
24) Čáry přesně uříznout ve všech místech styků mez mezer - potom by měly být všechny čáry 

dobře zadusány (viz obr. 16) 
 
25) Pod konce čar je nutno doplnit dostatek antuky, aby čára dokonale „seděla“ v antuce a aby okolí 

čáry v místě styků bylo dokonale vyrovnáno   
 
26) Dobře pomáhá okolí kotvy a styku vyplnit antukou rozmíchanou s vodou 
 
27) Čáru je možno v případě potřeby (na jejím konci) snadno i na zemi pomocí šroubováku uvolnit ze 

spony 
 
28) Čáru můžete obdobně uvolnit pomocí šroubováku i když ji držíte v ruce 
 
29) Čáru můžete snadno opět nasunout zpět do spony, která čáru znovu automaticky sevře 
 
 
POZOR: Při válcování celého dvorce je nutno jezdit válcem ve směru čar! Jezděte v intervalu 2 - 3 m 
dopředu potom ai 50 cm zpátky. Intenzivnější válcování by se nepříznivě projevilo na napnutí čar. 
Pokud je celého hřiště dobře uválcováno podélně můžete začít válcovat i napříč přes čáry. 
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