
Definícia
Pódium je vyvýšené miesto určené na 
verejné vystúpenia, na ktorého výrobu sa 
využíva rozličný materiál. Pódium môže 
byť ukotvené pevne k zemi alebo prenosné, 
môže byť kryté (dá sa používať bez ohľadu 
na poveternostné podmienky) alebo 
otvorené. Pre upevnenie krytia pódia sa buď 
môžu využiť okolité prvky – stĺpy, stromy, 
stena budovy, alebo strecha môže mať 
samostatné nosné piliere, ktoré sú s pódiom 
spojené. Ak sa na pódiu nachádza väčší 
počet ľudí, ktorých pohyb je dynamický, je 

potrebné dodržať 
všetky 

bezpečnostné opatrenia (zvládnutie 
požadovanej nosnosti, stabilita). K pódiu 
neodmysliteľne patrí aj sedenie pre 
publikum.

Postup
V blízkosti budovy školy nájdite vhodné 
tienisté miesto pre umiestnenie pódia 
(aby sa materiál a technika nemuseli nosiť 
ďaleko a aby bolo možné využívať elektrinu 
z budovy). V prípade, že chcete osadiť aj 
strechu (napríklad celtu), premyslite si, ako 
viete využiť existujúce piliere v okolí na jej 
upevnenie. Nezabudnite, že potrebujete štyri 
pevné body.

Ak máte betónový alebo rovný, pevný 
podklad, pódium môžete stavať priamo na 

ňom. Ak však priestor nie je dokonale 
rovný, musíte ho najprv upraviť. 

Odkopte vrchnú časť zeminy, 
povrch zarovnajte a vysypte ho 
drobným štrkom.

Na výrobu pódia budete 
potrebovať deväť kusov paliet. 
Palety očistite, obrúste a natrite 

bezfarebným konzervačným 
lakom, najlepšie v dvoch vrstvách. 

V škole sa často konajú rozličné vystúpenia, či už sú to súťaže v prednese, v speve alebo 
rôzne predstavenia alebo iné podujatia, počas ktorých sa deti stretávajú s kultúrou, 
umením, učia sa vystupovať pred publikom, prekonať trému, či vysporiadať sa s úspechom 

PÓDIUM Z PALIET A OSB DOSIEK



Tento  materiál vznikol v rámci projektu Change the Grounds: Transforming spaces for learning activities spolufinancovaného z programu 
Európskej Únie Erasmus+. Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035316
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Následne tri palety položte vedľa seba a na 
ne uložte ďalšie tri palety, ktoré upevníte o 
tie spodné skrutkami. Rovnako pokračujte s 
ďalším poschodím paliet. Na vrchnú vrstvu 
paliet postupne skrutkami upevňujte OSB 
dosky, ktoré si vopred narežte tak, aby ich 
veľkosť zodpovedala veľkosti paliet. Povrch 
pódia natrite niekoľkými vrstvami laku alebo 

farbou, prípadne naň nalepte umelý 
trávnik. 
Ak nad pódium budete naťahovať celtu, 
vyberte si rozmer, ktorý bude väčší ako je 
rozmer pódia. Ideálne je, aby ste sa ľahko 
dostali k upevňovacím bodom a mali tak 
možnosť variability pre jej natiahnutie alebo 
odstránenie. 

Tipy

• Ako sedenie pre publikum môžete využiť spílené pníky, na ktoré položíte podsedáky. Prípadne 
využite nafukovacie sedacie vaky.


