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Již naši pradávní předkové museli umět postavit stan, ovšem s tím rozdílem, že jim sloužil jako jediný
příbytek, takže si na jeho konstrukci dávali mnohem víc záležet.
Dnešní stany jsou velice rozmanité, a proto bylo nesmírně těžké sjednotit všechna tato pravidla tak,
aby odpovídala veškerým stanům na našem i zahraničním trhu. Ale nakonec se to i přes veliké úsilí
podařilo, a tak Vám zde předkládáme revoluční, mnohoúčelový návod.
Transport stanu
- pokud stan máme uložený v batohu, je ideální mít ho
ve střední až vrchní části. Další (poměrně
nepraktickou) možností je připnout si jej zvenku na
batoh
- silně bych nedoporučoval nosit stan na dně v batohu,
vzhledem k tomu, že není zrovna příjemné vyndávat
všechny své věci někde na louce na trávu
- v autě se stan převáží hlavně v kufru, nepřivazoval
bych jej na střechu

Vlastní stavba stanu
- vyhlédnuté místo pro stan by nemělo být z kopce a mělo by být co nejvíce rovné (pokud nechcete
zažít bezesnou noc)
- nejdříve rozložíme podlážku stanu tak, aby ležela spodní (většinou gumovou) částí na zemi. Tuto
část pak upevníme kolíky k zemi
- kolíky se zatloukají nikoli svisle, ale tak, aby směřovaly od stanu a se zemí svíraly úhel cca 45°.
Dbáme na to, abychom stan ani nepřepínali, ani nedopínali – prostě „zlatá střední cesta“
- nyní vztyčíme ve stanu (někdy na stanu) tyče, které předtím složíme dohromady
- rozložíme tropiko a přehodíme ho před stan. Při tom se přesvědčíme, že tam, kde jsou předsíňky
vlastního stanu, jsou i předsíňky tropika. Tak se vyhneme trapnému, ale frekventovanému omylu.
- tropiko přivážeme ke stanu a můžeme ho začít vypínat. Ideální je vypínat tropiko současně z
protějších stran, po úhlopříčce

Balení stanu
- stan by měl být suchý, v opačném případě je nezbytně nutné rozbalit jej doma a vysušit ho tam.
- tropiko očistíme od nečistot, odkolíkujeme, odvážeme ho od podlážky a sbalíme.
- složíme tyče, posléze i podlážku, kterou obrátíme a necháme ji uschnout i zespoda.
- podlážku, tropiko, tyče i kolíky vložíme do obalu.
- nyní vezmeme hřeben a uleželou trávu načechráme tak, aby nebylo poznat, kde stan stál

.

Závěrem bych chtěl dodat, že i přes naše úsilí se může stavba různých stanů lišit a bylo by dobré
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brát si s sebou i originální návod k zakoupenému stanu.
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