
NÁVOD
k sestavení houpačky se skluzavkou

Obdržené součásti:
(1) 1 ks horní trám, (2) 6 ks sloupky, (3) 2 ks boční vzpěry (jedna boční vzpěra sestává ze dvou částí),
(4) dvě menší konstrukční části na spojení a zpevnění dvou samostatných sloupků, (5) 6-7 ks latí -
příček na žebřík,   (6) 2 ks latí pod podestu, (7) prkna na podestu, (8) skluzavka, 
(9) 2 ks latí jako zábradlí, (10) závěsné háky na houpačku*,  (11)  spojovací materiál: 
     26 ks vrutů 120x8 mm, balíček menších vrutů do dřeva na žebřík, zábradlí a skluzavku.

Budete potřebovat:
Akušroubovák, 
popř. i vrtačku pro předvrtání otvorů
pro závěsné háky
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Vždy 2 závěsné háky na jedno houpací místo.*

Může se hodit:
Vodováha
Pomocník
Např. montážní tyč pro utáhnutí závěsných háků
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1. Připevnění sloupků k hornímu trámu

Sloupky vkládáme do drážek v horním trámu.
Jeden přidržuje nadzvednutý sloupek, druhý jej v předvrtaných místech přišroubuje dvěma
vruty do horního trámu (obr. 2).
To samé provedeme s druhým sloupkem.
Převrátíme konstrukci a přišroubujeme sloupky z druhé strany horního trámu.
Po připevnění všech sloupků (obr. 3) konstrukci postavíme.

Začneme houpačkovou konstrukcí. Použijeme 4 sloupky a horní trám. Pomocí vrutů 8x120 mm
spojíme sloupky (2) s horním trámem (1). Připevnění sloupků probíhá na zemi, konstrukce se
postaví až poté. 
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Obr. 1: Položený horní trám Obr. 2: Přišroubování sloupku k trámu Obr. 3: Konstrukce připravená k postavení

2. Boční vzpěry

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 ze dvou dílů

(3)
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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

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

,,Díl B" umístíme na sloupcích ve stejné výšce, jako je boční vzpěra na houpačkové
konstrukci. 

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

Obr. 7: Sešroubování samostatných sloupků

Díl B

Díl A



Díl B

5. Sestavení podesty
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Právě sešroubované samostatné sloupky připojíme k houpačkové konstrukci vytvořením
podesty. Samostatné sloupky budou směřovat dílem B dovnitř konstrukce viz obr. 8.
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. 9, 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

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).

Obr. 8: Díl B směřuje dovnitř konstrukce Obr. 9: Latě pod podestu ve výšce 120 nebo 145 cm

2 vruty na každé
straně prkna

Obr. 10: Podesta



6. Žebřík

7. 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. 13 a 14.

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.
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15 cm

2 vruty na každé
straně příčky

Obr. 11: Rozmístění příček žebříku Obr. 12: Finální podoba žebříku

Obr. 12: Umístění zábradlí na nižší konstrukci Obr. 13: Umístění zábradlí na vyšší konstrukci



8. Skluzavka a závěsné háky na houpačku
Skluzavku položíme na podestu a připevníme drobnými vruty.

6/7

Obr. 14: Připevnění skluzavky

Ze spodu horního trámu si zaměříme a označíme místa pro rovnoměrné umístění
závěsných háků. Přesné rozložení závisí na počtu umisťovaných háků a především druhu
zavěšovaných houpaček. Pro klasická houpačková sedla je obvykle vzdálenost mezi
závěsnými háky zhruba 45 cm, větší vzdálenost je pro houpací kruhy/hnízda. 

Ve vyznačených místech si můžeme (nemusíme) předvrtat díru. Použijeme vrták o průměru
výrazně menším, než je průměr šroubovice háku.
Do děr zašroubujeme závěsné háky. Můžeme využít např. montážní tyč pro snazší
zašroubování pomocí vytvoření páky.

HÁKY

      Vyzkoušejte si svou houpačku přiložit.

(4)

Obr. 15: Předvrtání díry pro hák Obr. 16: Zašroubovaný závěsný hák



V případě nejasností či komplikací nás kontaktujte:

725 120 249 

info@houwood.cz

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

725 120 246 

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

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

