
Obdržené součásti:
(1) 1x horní trám, (2) 6x sloupky, (3) 2x 2 ks boční vzpěry 
(jedna boční vzpěra sestává ze dvou částí), 
(4) dvě menší části na spojení samostatné dvojice sloupků, 
(5) 6-7 ks příček na žebřík, (6) 2x latě pod podestu, 
(7) prkna na podestu, (8) skluzavka, (9) 2x lať na zábradlí, 
(10) závěsné háky na houpačku*,  (11) 26x konstrukční vrut
8,0x120 mm, balíček menších vrutů na žebřík, zábradlí 
a skluzavku

Budete potřebovat:
Akušroubovák, bit TX40
Pomocníka
U houpačkových háků s vrutem: 
- Např. montážní tyč nebo dlouhý šroubovák,
   či jinou pomůcku pro dotažení háků pomocí páky
U houpačkových háků se třmenem:
- Klíč (19) na utažení matek

Vždy 2 závěsné háky na jedno houpací místo.*
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Kam přesně zavrtat konstrukční vruty při montáži 
poznáte dle předvrtaných děr.

1. PŘIPEVNĚNÍ SLOUPKŮ K HORNÍMU TRÁMU

Horní trám si položíme na zem (obr. 1).
Do drážky v horním trámu vložíme sloupek. 

Jeden nadzvedne a drží sloupek, 

To samé provedeme s druhým sloupkem.
Převrátíme konstrukci a provedeme to samé s druhou dvojící sloupků.
Po připevnění všech sloupků (obr. 3) konstrukci postavíme.

Pomocí vrutů 8x120 mm spojíme sloupky (2) s horním trámem (1). Připevnění sloupků probíhá na zemi,
konstrukce se postaví až poté. Dáváme pozor, ať si při montáži konstrukci neodřeme o tvrdý podklad.

        Sloupky jsou dvoje - levé a pravé. Jejich správné umístění poznáte dle toho, 
        že sloupek pasuje do drážky a ladí s vrchem horního trámu.

       druhý jej v předvrtaných místech přišroubuje dvěma vruty do horního trámu (obr. 2).

(1) (1)

(2)
Obr. 1: Položený horní trám Obr. 2: Přišroubování sloupku k trámu Obr. 3: Konstrukce připravená k postavení

Na kratší části si najdeme střed, na který přišroubujeme delší část podle obr. 4.
Postup zopakujeme s druhou boční vzpěrou. Používáme vruty 8x120 mm.

Boční vzpěra (3) sestává ze dvou částí (kratší a delší). 

Obr. 4: Sestavení boční vzpěry

(3)

2. BOČNÍ VZPĚRY



4. HOUPAČKOVÉ HÁKY

Zaznačíme si body pro rovnoměrné rozmístění háků ze spodu trámu.

Pro ulehčení zašroubování háku si můžeme vyznačená místa pouze lehce předvrtat. 

Zašroubujeme háky. Můžeme si pomoci vytvořením páky montážní tyčí, velkým šroubovákem apod. 

HOUPAČKOVÉ HÁKY DVOJITÉ S VRUTEM  (standardně dodávané)

        Přesné rozložení závisí na počtu umisťovaných háků a druhu zavěšovaných houpaček. 
        U námi vyráběného houp. sedla zvolte rozteč mezi dvěma háky zhruba 45 cm.
        U jiných, především u kruhů/hnízd, se může rozteč mírně lišit. Zjistěte, zda vhodnou rozteč neuvádí výrobce,
        případně sedlo/kruh/hnízdo přiložte ke konstrukci a vhodnou rozteč uvidíte.

        Použijeme na to vrták o průměru výrazně menším, než je průměr šroubovice háku.

Hák protáhneme vyvrtanou dírou, 
HOUPAČKOVÉ HÁKY SE TŘMENEM | TYP D+  (na objednávku)

       kotevní deska háku se vtlačí do trámu. 
       Shora zašroubujeme, utáhneme klíčem.
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3. PŘIPEVNĚNÍ BOČNÍCH VZPĚR NA KONSTRUKCI
Vzpěru přišroubujeme k hornímu trámu dle obr. 5.
Poté vzpěru přišroubujeme ke sloupkům dle obr. 6.
Postup zopakujeme s druhou boční vzpěrou. Používáme vruty 8x120 mm. 

Obr. 5: Připevnění vzpěry k trámu Obr. 6: Připevnění vzpěry ke sloupkům

Obr. 7: Zašroubování háku Obr. 8: Zašroubovaný hák



5. Sestavení samostatných sloupků
Zbylé dva sloupky (2) a dvě menší konstrukční části (4) určené na spojení a zpevnění těchto sloupků
sešroubujeme vruty 8x120 mm, provádíme na zemi v položeném stavu.  

      (Pozn.: fotografie je ilustrační, pochází z jiné konstrukce. 
Ve skutečnosti zde bude úhel mezi sloupky menší).

Obr. 9: Sešroubování samostatných sloupků

Díl B

Díl A

Díl B

6. Sestavení podesty
Právě sešroubované samostatné sloupky připojíme k houpačkové konstrukci vytvořením podesty. Samostatné
sloupky budou směřovat dílem B dovnitř konstrukce viz obr. 10.
Můžeme si vybrat, zda celou skluzavkovou část umístíme na pravou nebo levou stranu houpačkové
konstrukce.
Výška podesty: v případě nižší varianty konstrukce je to 120 cm  (skluzavka 220 cm), 

Latě pod podestu: umístíme na sloupky dle obr. 11, vrchní hrany latí budou na sloupcích ve výšce 120 / 145 cm
od země tak, aby se dodržela výška podesty 120-125 cm / 145-150 cm. 

                                    v případě vyšší varianty konstrukce je to 145 cm (skluzavka 265/295 cm).

      Vodováhou se můžeme ujistit, že máme latě pod podestu v rovině. 
      Připevňujeme vruty 8x120 mm.

Vrchní hrana latě
ve výšce 120/145 cm

Vrchní hrana latě
ve výšce 120/145 cm

Lať pod podestu

vrut 
8x120 mm

Obr. 10: Díl B směřuje dovnitř konstrukce Obr. 11: Latě pod podestu ve výšce 120 nebo 145 cm
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Prkna na podestu: na právě připevněné latě pokládáme podestová prkna a připevňujeme je k latím
drobnějšími vruty následovně: vždy 2 vruty na každé straně prkna 

      (celkem tedy 4 vruty na jedno prkno).

2 vruty na každé
straně prkna

7. Žebřík
Obr. 12: Podesta

Obvykle 6-7 příček (dle výšky podesty), drobnější vruty - dva vruty na každé straně příčky.
Příčky umisťujeme s cca 15cm rozestupy. 
Pro docílení vodorovného umístění nám pomůže vodováha.

15 cm

2 vruty na každé
straně příčky

Obr. 13: Rozmístění příček žebříku Obr. 14: Finální podoba žebříku

8. Zábradlí
Dvě latě na zábradlí připevníme na sloupky drobnými vruty, opět po dvou vrutech na každé straně.
Umístění závisí na výškovém provedení konstrukce (nižší/vyšší) a také lze přizpůsobit tomu, co více
preferujete. Obvykle u nižších konstrukcí umisťujeme zábradlí nad konstrukční části držící sloupky, u vyšších
konstrukcí umisťujeme zábradlí pod dané konstrukční části. Viz obr. 15 a 16.

Obr. 15: Umístění zábradlí na nižší konstrukci Obr. 16: Umístění zábradlí na vyšší konstrukci
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9. Skluzavka
Na závěr položíme skluzavku na podestu 

        a připevníme drobnými vruty.

Obr. 17: Připevnění skluzavky
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info@houwood.cz

V případě nejasností či komplikací nás kontaktujte:
 725 120 249 

A pokud se chcete podělit o výsledek Vaší montáže, pošlete nám foto nebo nás označte u Vašeho příspěvku. 
Moc rádi se podíváme!  Děkujeme.

www.houwood.cz                  facebook.com/houwood.cz              instagram.com/houwood.cz

Z DŮVODU BEZPEČNOSTI VÁS A ZEJMÉNA VAŠICH DĚTÍ JE NUTNÉ KONSTRUKCI UKOTVIT.

V nabídce máme ke kotvení sadu zemních vrutů. Pokud jste si je objednali, pokračujte návodem ke kotvení.

Existují další kotevní metody, např. pomocí betonu. Je na Vás, pro jaký způsob se rozhodnete, který je pro Váš
terén vhodný,  případně se kterým máte zkušenosti. V každém případě dbejte na stabilitu konstrukce

Pokud jste si objednali konstrukci bez nátěru, tak je potřeba ji vlastním nátěrem opatřit, čímž dřevu prodloužíte
životnost a při použití pigmentované varianty předejdete jeho zešednutí. 
Pro nátěr dřeva Vám doporučujeme tenkovrstvé lazury. Lazura, narozdíl od laku či jiné barvy, zvýrazní
přirozenou kresbu dřeva, nechává dřevo prodyšné (dřevo může dýchat), výrazně snadno se nátěr obnovuje
(zejména u tenkovrstvé lazury), mnoho lazur obsahuje přírodní oleje a lazury také poskytují dřevu ochranu (před
hnilobou, škůdci a zejména před povětrnostními vlivy, UV zářením) a tak dále. Většina výrobců lazur nabízí
širokou škálu odstínů.
Nátěr je potřeba obnovovat, čímž prodloužíte životnost a pěkný vzhled konstrukce.

Jednou za čas zkontrolujte a dotáhněte konstrukční vruty a houpačkové háky pro zachování kvality konstrukce. 
Podle potřeby obnovte nátěr konstrukce. Před nátěrem konstrukci očistěte hadříkem od prachu a v případě
potřeby brusným papírem od nečistot. 
Výskyt prasklin, smolných ranek, suků apod. je přirozená vlastnost masivního dřeva. Dřevo je přírodní materiál,
který stále pracuje. Se správnou péčí Vám také bude velmi dlouho dělat radost. 

KOTVENÍ

        Ukotvená konstrukce se nikdy nepřevrhne a je na zemi naprosto stabilní.

        Pokud jste si je neobjednali a chcete je použít, můžete si je u nás doobjednat. 

       a bezpečnost dětí. 

NÁTĚR

        Nátěr stejně jako dřevo časem přirozeně degraduje, déšť jej smývá, na slunci bledne, atd. ... 

ÚDRŽBA A PÉČE

KONSTRUKCE JE SESTAVENÁ

?CO DÁL

https://m.me/houzvaCZ
https://wa.me/420725120246
mailto:objednavky@houzva.cz
tel:+420725120249
tel:+420725120249
https://www.houzva.cz/
https://www.facebook.com/houzvaCZ
https://instagram.com/houzva.cz


H O U P A Č K A
S E  S K L U Z A V K O U

n á v o d  k e  k o t v e n í  z e m n í m i  v r u t y

Obdržené součásti:
(1) 6 ks zemních vrutů, 
(2) 18 ks konstrukčních vrutů 8,0x80 mm 

Budete potřebovat:
- Akušroubovák, bit TX40
- Pomocníka pro manipulaci s konstrukcí
- Montážní tyč (roxor) / lať / či podobně
   pro vytvoření páky při zavrtávání vrutu do země
- Vodováhu
- Pomůcku pro označení umístění zemních vrutů
   (např. barevný sprej, apod.)

Možná komplikace: V případě příliš kamenité půdy 
může být použití zemních vrutů obtížné až nemožné.
To řešíme např. následovně: vykopeme díru co nejhlouběji
to jde, flexou zakrátíme vrut tak, ať je ve stejné rovině
s ostatními vruty, vložíme ho do díry a vylijeme betonem.



1. OZNAČENÍ MÍSTA PRO ZEMNÍ VRUTY
Konstrukci umístíme tam, kde chceme, aby byla kotvena do země. 
Abychom věděli, kam přesně zavrtat zemní vruty, označíme si (např. barevným sprejem) zem v místě
sloupků dřevěné konstrukce. Čím přesněji, tím lépe.
Poté dřevěnou konstrukci dočasně přeneseme stranou, ať máme přístup k označeným bodům.

 

Obr. 1 a 2: Označení míst pro následovné zavrtání zemních vrutů 

2. ZAVRTÁNÍ ZEMNÍCH VRUTŮ
Můžeme - nemusíme si pomoci vyražením svislé díry do země v označených místech pomocí
montážní tyče (díra musí být vždy užší než průměr závitů zemního vrutu).
Do označených míst postupně zavrtáváme zemní vruty.
Použijeme montážní tyč / lať / či něco jiného pro vytvoření páky. 

Úroveň zavrtání zemních vrutů se může u každého vrutu lišit (v závislosti na svažitosti terénu). 

      - V zemním vrutu je otvor pro použití montážní tyče. 
      - Při použití latě nám poslouží patka vrutu ve tvaru U.

        Pomocí vodováhy si zkontrolujeme správnou úroveň zemních vrutů za účelem toho, 
        aby zemní vruty (a následně dřevěná konstrukce) byly vzájemně v rovině.

Obr. 3: Zavrtávání zemního vrut do země
(zde pomocí latě)

2/4



3. VSAZENÍ KONSTRUKCE DO ZEMNÍCH VRUTŮ

4. VSAZENÍ KONSTRUKCE DO ZEMNÍCH VRUTŮ

V případě potřeby lze roztáhnout patku ve tvaru U (např. pomocí latě),

Vezmeme dřevěnou konstrukci a její sloupky vsadíme do zemních vrutů. 
        abychom do ní sloupek snáz vpasovali.

        - Někdy je potřeba použít sílu pro zapasování sloupku do z. vrutu. 
        - Dále si v některých případech můžeme pomoct dočasným povolením bočních vzpěr, čímž vznikne
          mírná vůle sloupků a lépe se tak vsadí do patek zemních vrutů. 
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Obr. 4: Poloha patky ve tvaru U: Nasměrování zemních vrutů doporučujeme dle foto.

Sloupky v zemních vrutech upevníme vruty 8x80 mm. 

Z jedné strany zemního vrutu zavrtáme jeden vrut do prostředního otvoru, viz obr. 5.
Z protější strany zemního vrutu zavrtáme dva vruty do otvorů úhlopříčně naproti sobě,
viz obr. 6.

      Na jeden zemní vrut připadají 3 vruty do dřeva.

Obr. 5: Vrut v prostředním otvoru Obr. 6: Dva vruty v otvorech úhlopříčně naproti sobě



info@houwood.cz
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KONSTRUKCE JE UKOTVENÁ
 

Kotvením jste právě zajistili bezpečnost Vaší houpačky se skluzavkou.
Stojí pevně na svém místě, je stabilní a v rovině.

V případě nejasností či komplikací nás kontaktujte:
 725 120 249 

A pokud se chcete podělit o výsledek Vaší montáže, pošlete nám foto nebo nás označte u Vašeho příspěvku. 
Moc rádi se podíváme!  Děkujeme.

www.houwood.cz                  facebook.com/houwood.cz              instagram.com/houwood.cz

https://m.me/houzvaCZ
https://wa.me/420725120246
mailto:objednavky@houzva.cz
tel:+420725120249
tel:+420725120249
https://www.houzva.cz/
https://www.facebook.com/houzvaCZ
https://instagram.com/houzva.cz

