
Stavební připravenost pro instalaci pergoly 
 

1) Kotvení do země 

Všechny pergoly se kotví do betonu. K instalaci je třeba betonová patka o rozměru minimálně 30 x 30 cm do 

hloubky minimálně 60 - 80 cm.  

Počet stojen je určený podle rozměru pergoly (uvedeno v cenové nabídce po zaměření).  

 

a) Minimální početí stojen při upevnění ke zdi domu: 

Pergola do šířky 6 m – minimálně 2 stojny 

Pergola nad šířku 6 m – minimálně 3 stojny 

 

b) Minimální počet stojen – volně stojící pergola: 

Pergola do šířky 6 m – minimálně 4 stojny 

Pergola nad šířku 6 m – minimálně 6 stojen  

 

Patky připravuje zákazník, pokud není uvedeno v cenové nabídce po zaměření jinak. 

Každá stojna má roznášecí patku 150x150 mm a je přišroubována do země za pomocí hmoždinky (příp. závitové 

tyče). 

2) Kotvení do zdi domu 

Způsobů kotvení je hned několik. Pergolu lze kotvit do domu bez zateplení i se zateplením. Varianta je určena 

přímo při zaměření našim technikem a zkalkulována v cenové nabídce po zaměření.  

Pokud chcete řešit přerušení tepelného mostu (nejčastěji pro nízkoenergetické a pasivní domy), je vhodné využít 

tzv. Fischer Thermax, případně Hilti sadu, kterou vám navrhne technik na stavbě při zaměření. 

Minimální kotvení pomocí závitových tyčí je 1 000 mm od sebe.  

3) Elektroinstalace 

Zákazník si přivede kabel z nejbližšího možného místa k jedné stojně. Přívod 220V, kabel CYKY 3×1,5 a 10A 

jistič. Stačí pouze jeden přívod i v případě, že bude mít pergola integrované osvětlení nebo boční zastínění. Přívod 

může být vytažený i ve fasádě domu v místě překladu, kde bude obvod pergoly upevněný na zeď domu. 

Veškerá elektronika je zapojená v revizní schránce jedné ze stojen, kterou určí zákazník s montážníkem při 

instalaci pergoly. 

U tzv. revizní stojny je možnost osazení zásuvky na 220V/ 230V (pokud je uvedeno v cenové nabídce). Max. však 

pro použití napětí 150W (nejedná se o plnohodnotnou zásuvku). 



Zapojení a nastavení pergoly provádí dodavatel za předpokladu, že se jedná o systém Somfy IO. 

Zapojení pergoly na jiný systém (např. Loxone, Jablotron apod.) je třeba projednat rozvod kabeláže na stavbě 

s technikem již při zaměření. Toto zapojení pak provádí zmiňovaný dodavatel systému. 

4) Odtok vody  

Dodavatel používá trubku o průměru 50 mm, která prochází stojnou dolů k zemi a je ukončena 90 stupňovým 

kolenem, které si dále dopojuje zákazník.  

Odtok vody lze použít i bez trubky, kdy voda odtéká přímo stojnou a na zemi vytéká připraveným otvorem.  

Způsob odtoku vody je řešený s technikem při zaměření. 


