
2. skleník

4. rozstřikovací moduly

5. přepravní vozík

7. rozvod vody

3. kartáčový modul

1. základní deska

6. sušicí modul

1. Základní deska 1  dřev. hranol, 6 cm x 10 cm, délka 700 cm

2  přířez dřeva*, 250 cm x 125 cm

3  přířez dřeva*, 50 cm x 125 cm 
4   dřev. hranol, 6 cm x 10 cm, délka 534 cm

5  dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm, 288 cm

6  dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm, 5 cm, 16 Ks

7  dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm, délka 522 cm
8   jezírková fólie, 600 cm x 370 cm (s přesahem)
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Příprava materiálu

1  Připravte dřevěné hranoly pro podstavec základní desky. 
Pokud nejsou k dispozici v celkové délce, můžete je poskládat 
podélně vedle sebe. 

2  3  Překližkové desky o tloušťce 18 mm upravte  
na potřebnou velikost. Budou se šroubovat jako podlahové desky  
na dřevěné hranoly.

4  5  6  7  Přiřízněte dřevěné hranoly na stanovené délky.

8  Obstarejte jezírkovou fólii stanovené velikosti. 

Montáž

Konstrukce základní desky se řídí vnějšími rozměry použitého 
skleníku. Rozměry můžete odpovídajícím způsobem upravit, pokud 
použijete jiný skleník. Případně vzhledem k tomu bude potřeba 
upravit i další rozměry u následujících jednotlivých dílů. 

1. Nejprve zkontrolujte, zda je podlaha, na kterou budete skleník 
stavět, rovná a zda skleník unese. Dřevěné hranoly se pak 
orientují vzájemně rovnoběžně a v pravém úhlu. Dávejte pozor  
na šířku. Ta odpovídá vnější šířce skleníku. Dřevěné hranoly 
musejí být nahoře ve stejné rovině. V případě potřeby můžete 
dřevěné hranoly podložit, abyste dosáhli rovné plochy.

2. Přišroubujte podlahové desky na dřevěné hranoly. Desky pak 
zakrývají celou plochu. K sešroubování se hodí vruty se zápustnou 
hlavou do dřeva, 4 mm × 40 mm.

3. Ve vnějších rozměrech skleníku se nyní našroubuje rám.  
Dbejte na pravý úhel, aby bylo možné skleník nasadit. Umístěte 
rám do středu základní desky. Umístěte pak dvě rovnoběžné řady 
s podkladovými dřevy (6) tak, aby vnitřní vzdálenost činila 75 cm. 
Přišroubujte dřeva k základní desce.

4. Nyní položte jezírkovou fólii s přesahem na rám a zatlačte  
ji do hran rámu. Fólie se připevňuje pouze na horní hraně rámu, 
aby zůstala vodotěsná. 

5. Dva dřevěné hranoly slouží jako vodicí lišty pro přepravní vozík. 
Rozchod a šířka vozíku musejí být slučitelné.
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*přířez dřeva =

překližková deska, 18 mm

7

Anti-lázně

Pánský salón
Má salón, čas a nikdo ho nezastaví.
Originál



8

přířezy dřeva jsou potahovaná  
překližková deska, 2 cm všechny  
díly jsou zapotřebí dvakrát

1  přířez dřeva, velikost podle okna
2  přířez dřeva, 11,4 cm x 20 cm

3   přířez dřeva, 20 cm x 25 cm

4   přířez dřeva, 20 cm x 15 cm

5   vrtačka

6    přířez dřeva, 3 cm (délku zjistit na 
skleníku), 2 ks na každou kartáčovou tyč 

7   závitová tyč M10

8   žínky, 18 ks, 3 barvy

2. Skleník 

3. Kartáčový modul

1

1

okno ze skleníku

postavte skleník  
podle návodu od výrobce
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Příprava materiálu

1  Musíte upravit přířez dřeva podle střešního okna. Nahradí  
se jím skleněná tabule. Je třeba vyvrtat otvor o Ø 7,5 cm a 
musí být umístěn tak, aby svislé zarovnání přesně odpovídalo 
vodicí liště pro přepravní vozík. Průměr otvoru musí odpovídat 
používanému vrtačkovému sklíčidlu a lze ho v případě potřeby 
upravit.

2  Do přířezu dřeva rovněž vyvrtejte otvor o Ø 7,5 cm. 

3  Zhotovte oba přířezy dřeva.

4  Do přířezu dřeva udělejte otvor, do kterého se vejde 
používaná vrtačka. Na příslušném místě na vrtačce, která 
prochází krycí deskou, můžete ohnout drát a získaný tvar můžete 
použít jako šablonu pro otvor. Děrovkou a pilníkem pak vytvořte 
otvor.

5  Vrtačka se při zkušebním chodu musí nastavit na správné 
otáčky. Příliš rychlým otáčením vznikají odstředivé síly a ohýbá  
se kartáčová tyč. 

Připojení a vypínač si nechte nainstalovat elektrikářem.   
Vedení smějí být položena pouze mimo skleník a musejí odpovídat 
elektrickým bezpečnostním předpisům.

6  Pro kartáčovou tyč je třeba opatřit dva přířezy dřeva 
drážkou. Délku tyče je třeba vyměřit na místě. Nejlépe je to 
prvést, když okno stojí vodorovně a vrtačka je zabudovaná.  
Měřte pak až po vodicí lištu pro přepravní vozík a odečtěte 5 cm.

7  Pro délku závitové tyče pak vezmete předtím zjištěný rozměr 
a připočítáte k němu ještě hloubku zapuštění do vrtačkového 
sklíčidla a do vodicí lišty.

 8  Roztřiďte žínky podle barvy.

Montáž

1. Smontuje se kryt pro upevnění vrtačky. Předvrtejte díry pro vrut 
se zápustnou hlavou do dřeva, 4 mm × 40 mm. 

2. Vrtačka musí být v krytu usazená tak, aby se sklíčidlo mohlo 
volně otáčet. Ve směru úniku je kartáčová tyč svisle nad vodicími 
lištami pro přepravní vozík. Vodicí otvor pak vyvrtejte s Ø 11 mm.

3. Dbejte na to, aby střešní okno bylo aretované ve vodorovné 
poloze.

4. Kartáčová tyč se složí sešroubováním dvou přířezů dřeva a 
závitové tyče. Pokud nemáte závitovou tyč potřebné délky, můžete 
použít i dvě kratší tyče (jednu na horním a jednom  
na spodním konci). 

5. Oba přířezy dřeva se opatří drážkou, jak je vidět na nákresu. 
Můžete k tomu použít horní frézku. 

6. Kartáčovou tyč pak sestavte a sešroubujte tak, aby závitová tyč 
nahoře a dole ve stanovené délce přečnívala.

7. Po řadách na tyč přicvakněte žínky.

Montáž

Skleník postavte přesně podle návodu od výrobce. Na místech 
určených pro kartáčové moduly zatím nemontujte střešní okna. 
Budou opatřena přířezem dřeva. Podle konstrukce skleníku 
můžete vynechat i oboje dveře na štítových stranách.
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vyfrézujte drážku
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4. Rozstřikovací moduly
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rozstřikovací modul 1

rozstřikovací modul 2

rozstřikovací modul 3

princip montáže princip upevnění
2

3

Příprava materiálu

1  2  3  Srovnatelné přířezy dřeva jsou u tří rozstřikovacích 
modulů stejně velké. Anti-lázně jsou nejzábavnější, když 
namontujete a budete používat různé rozstřikovací moduly.  
Na obou koncích se přířezy opatří zkosením, aby bylo možné 
je nainstalovat podle sklonu střechy. Řiďte se sklonem střechy 
vašeho skleníku.

4  Ke spojení přířezů dřeva se použijí panty ke klavíru Například 
nůžkami na plech si panty můžete upravit na potřebnou délku. 

5  Pro rozstřikovací modul 1 naplánujte dva hadicové 
zavlažovače. Délku můžete kdykoliv upravit. Hadici lze zkrátit.

6  7  Přířezy dřeva se musejí individuálně upravit podle 
používané zavlažovací pistole. Po stranách vyvrtejte otvory  
pro stahovací pásky. Rovněž předvrtejte otvory na šrouby.  

8  9  10  Zavlažovací pistole, čtyřhranné zavlažovače  
a zahradní sprchy jsou v anti-lázních zárukou zábavy.  
K připojení se používají hadicové spojky a zahradní hadice. 

Montáž

1. Zavlažovací hadice se dvakrát upevní na vnitřní ploše 
rozstřikovacího modulu. Podle již namontovaného modulu 
uřízněte hadici na potřebnou délku a nasaďte hadicové spojky. 
Pro upevnění hadice se do přířezů dřeva vyvrtají otvory a hadice 
se jednoduše připevní stahovacími páskami. Nastrčte zahradní 
hadice na obě zavlažovací hadice a po montáži modulu je veďte 
ven k rozvodu vody. 

2. Držák zkonstruujete podle používané zavlažovací pistole. 
Vyobrazený příklad se hodí pro různé pistole a jeho rozměry  
jsou flexibilní. Zavlažovací pistoli lze nasadit tak, aby mířila  
na určitý cíl, pouze použitím držáku.

3. Pro čtyřhranný zavlažovač jsou zapotřebí jen otvory  
pro stahovací pásky. Není zapotřebí žádné další upevnění.

4. Držák je identický s předchozím držákem a otáčí se pouze  
ve směru montáže.

5. Princip montáže vyobrazených rozstřikovacích modulů  
je jednoduchý. Pokud sklon střechy činí například 45°, zkosení 
na dřevěných spojích se uřízne na 22,5°. V případě jiných sklonů 
střechy se zkosení musí upravit. Zadní strany spojte nejlépe 
klavírovým pantem. Přířezy dřeva tak můžete spojit nezávisle  
na zkosení.
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2 ks

rozměry v případě 
potřeby upravte podle 
zavlažovací pistole

1  přířez dřeva*, 120 cm x 20 cm

2  přířez dřeva*, 55 cm x 20 cm 

3   přířez dřeva*, 180 cm x 20 cm 

4   klavírový pant, délka 20 cm

5  hadicový zavlažovač, 7,5 m   
 (vhodně uříznout)

6  přířez dřeva*,  20 cm x 10 cm

7   přířez dřeva*, 20 cm x 10 cm

8   zavlažovací pistole, 4 ks

9   čtyřhranný zavlažovač, 4 ks

10   zahradní sprcha, 2 ks

dále: 
hadicové spojky, zahradní hadice, stahovací pásky 
*přířez dřeva = potahovaná překližková deska, 18 mm

výztuž na zahradním domku

rozstřikovací modul

potahovaná  
překližková deska  
s drážkou

spojení vrutem



5. Přepravní vozík

1   přířez dřeva*, 70 cm x 70 cm 

2  přířez dřeva*, 4 cm x 60 cm

3   úhlová lišta, délka 70 cm

4   kolečko, 16 cm Ø

5    stavební kbelík, 12 l,  
naplněný štěrkem

6   karabina 

7  přířez dřeva*, 7 cm x 7 cm 
8   přířez dřeva*, 5 cm x 10 cm

9   šroub 

10   dřev.hranol, 6 cm x 10 cm x 25 cm

11   dřev.hranol, 6 cm x 10 cm x 20 cm

12  šroub s okem

13   vratná kladka

14   lanový zdvihák

15   dřev.hranol,    
 6 cm x 10 cm x 50 cm

16   lano, 2,5 mm Ø
17  zahradní obuv

18   závitová tyč,    
 M8 x 70 cm, matice,  
 podložky
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1   přířez dřeva*, 2 cm x 15 cm

2  šroub 

3   šroub 

4   lano, 2,5 mm Ø

Příprava materiálu

1  Přiřízněte si desku pro přepravní vozík na vhodný rozměr. 
Šířka vozíku a vzdálenost mezi vodicími lištami musí být 
kompatibilní.

2  Do přířezů dřeva podélně vyfrézujte drážku pro závitovou tyč 
o šířce 8 mm a hloubce 4 mm.

3  Po stranách jsou na přepravním vozíku zapotřebí dva 
hliníkové úhelníky. Přiřízněte je na délku 70 cm.

4  Použitá kolečka se musejí hodit k oběma vodicím lištám,  
aby přepravní vozík nebyl vyšší než vodicí lišty. 

5  Stavební kbelík se naplní štěrkem a slouží jako protiváha, 
když je přepravní vozík tažen dopředu. 

6  7  8  9  Zavěšení pro kbelík se zkonstruuje z přířezů 
dřeva, karabiny a závitového šroubu. 

10  11  Pro dva sloupky můžete použít přířezy dřeva nebo 
dřevěné hranoly. Musejí být dostatečné stabilně připevněny  
k základní desce.   

12  Šroub s okem se zašroubuje do nosného stropu.

13  Vratné kladky se namontují pro konstrukci protiváhy.

14  15  Používání lanového zdviháku vyžaduje velmi stabilní 
montáž a upevnění na základní desce. 

16  Zvolte lano o průměru minimálně 2,5 mm.

Montáž

1. Vyřízněte na desce čtyři prohlubně na kolečka. Pak složte 
osové dřevěné díly a závitové tyče a přišroubujte je ke spodní 
straně desky. Nasaďte na závitové tyče kolečka a přišroubujte  
je zvenku maticemi a podložkami. Musí být zajištěno volné  
otáčení koleček. 

2. Po stranách namontujte po jednom hliníkovém úhelníku.

3. Sestavte závěs s nasazenou karabinou. Sešroubujte přířezy 
dřeva vruty se zápustnou hlavou do dřeva 4 mm × 40 mm.

4. Nyní přišroubujte i vratnou kladku.

5. Z principu sestavení je vidět, jak se jednotlivé díly vzájemně 
spojují.

6. Aby přepravní vozík zůstal na konci sušicí jednotky stát,  
je zapotřebí koncový vypínač. Páka je lanem propojena  
s vypínačem na lanovém zdviháku
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*přířez dřeva = potahovaná překližková deska, 18 mm

*přířez dřeva = potahovaná překližková deska, 18 mm



6. Sušicí jednotka 1  přířez dřeva*, 20 cm x 220 cm

2  přířez dřeva*, 20 cm x 200 cm 

3   přířez dřeva*, 20 cm x 220 cm 

4  přířez dřeva*, 20 cm x 180 cm

5  přířez dřeva*, 20 cm x 140 cm 

6   přířez dřeva*, 20 cm x 180 cm

7  přířez dřeva*, 30 cm x 30 cm

8  přířez dřeva*, 15 cm x 15 cm 

9  akumulátorový foukač listí

10  bovden

11  přířez dřeva*, 5 cm x 20 cm 

12  přířez dřeva*,  10 cm x 6 cm

13  přířez dřeva*, 5 cm x 6 cm

14  přířez dřeva*, 10 cm x 5 cm

15  plechový úhelník, délka 10 cm
16  kulatá tyč, 5 mm Ø 

17  tažná pružina 

1

1

2

2

3

3

3

3

zapotřebí dvakrát
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Příprava materiálu

1  Svislé přířezy dřeva jsou zapotřebí dvakrát. 

2  Vodorovné přířezy dřeva se od svislých liší pouze délkou.

3  Sušicí jednotka vyžaduje na obou stranách základní desku, 
aby byla zajištěna stabilita.

4  Přířezy dřeva jsou zapotřebí ke spojení svislých dílů  
s vodorovnými. Délka a šířka odpovídají vnitřnímu průřezu svislých 
a vodorovných dílů. Pro každý spoj potřebujete dva přířezy dřeva.  

5  Foukač listí má akumulátorový pohon a měl by vepředu mít 
kulaté připojení pro ofukovací trubku.

6  Foukač listí se zapíná a vypíná prostřednictvím bovdenů, 
které musíte připojit k vypínači. Zde je nutné individuální řešení 
odpovídající danému foukači listí. Mějte však na paměti,  
že jakákoliv úprava na přístroji může vést k zániku záruky. 

7  až  13  Z jednotlivých dílů se zkonstruuje zapínací a vypínací 
mechanismus pro dmychadlo.  

Montáž

1. Vnitřní stěny svislých přířezů dřeva se uprostřed opatří 
větracími otvory. Vhodné jsou otvory o Ø 10 mm a ve vzdálenosti 
5 cm od sebe. Do vnější stěny přijde s vhodným průměrem kulatý 
otvor pro zastrčení foukače listí. Otvor můžete vytvořit například 
kruhovou řezačkou. Nahoru musí být prvek zešikmen v úhlu 45°. 
Základní desky předvrtejte tak, aby bylo možné je svislým dílem 
zašroubovat do stěn. Nejlepší je použít vruty z ušlechtilé oceli.  
Sešroubujte stěny pomocí vrutů se zápustnou hlavou do dřeva,  
4 mm × 40 mm.

2. Příčný díl se namontujte podle stejného principu.

3. a 4. Svislé a vodorovné díly se spojují za použití vsazených 
přířezů dřeva. Přišroubujte tak oba díly vždy na obou stranách.

5. Nyní vsaďte foukač listí do otvorů. Použitím trubkového oblouku 
lze foukač naklonit nahoru, čímž získá větší stabilitu.

6. Dvakrát zkonstruujte vypínač pro ovládání sušicí jednotky. 
Tyto vypínače se namontují na obou stranách těsně před sušicím 
modulem na obou vodicích lištách. Přepravní vozík zde zatlačí 
páku nahoru a prostřednictvím bovdenu aktivuje dmychadlo. 
Bovden je připevněn k vodicí liště a reaguje na zatažení.  
Foukače listí se zapnou vytlačením spínacích pák nahoru.
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*  přířez dřeva = potahovaná 
překližková deska, 18 mm
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7. Rozvod vody

1  kbelík na maltu, 90 litrů 

2  hadice, 1 palec

3   dvoucestný ventil 

4   dvoucestný rozdělovač  

5   zavlažovací ventil 

6  hadice, 1/2 palce
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příklad instalace

odsávání vody

Příprava materiálu

1  Jako kryt rozvodu poslouží kbelík na maltu. Má tu výhodu,  
že unikající voda nepředstavuje žádný problém a že vzhledem  
k velikosti lze připevnit všechny přívody i odvody. Aby kbelík zůstal 
stát, můžete ho stabilizovat tak, že ho naplníte vodou.   
Zajistěte také odsávání vody. K tomuto účelu můžete připojit 
domácí vodárnu.

2  Vytvořte přívod vody. Ve studené vodě se otužíte,  
ale s teplou vodou to je zábavnější.

3  a 4  Rozvod k rozstřikovacím modulům lze realizovat 
pomocí dvoucestných ventilů nebo dvoucestných rozdělovačů.

5  Řízení zavlažování umožňuje automatizaci rozvodu vody. 
Aktivací ventilu můžete zapínat určité rozstřikovací moduly.  
Potřebný zapínací mechanismus si musíte sestavit individuálně  
ze sortimentu dodavatele.   

6  Hadicová vedení vedou k jednotlivým rozstřikovacím 
modulům. Zajistěte, aby hadice byly položeny bez zlomů.  
Několik hadic lze stahovacími páskami spojit do větších jednotek.   



Materiál a nářadí

NářadíMateriál
 dvoucestný ventil
	 dvoucestný	rozdělovač
	 stavební	kbelík
	 zahradní	zavlažovač
	 řízení	zavlažování	(volitelně)
	 vrtačka
	 zavlažovací	pistole
	 zahradní	sprcha
	 zahradní	hadice
	 zahradní	obuv
	 skleník
	 závitová	tyč
	 domácí	vodárna
	 stahovací	páska
	 dřevěný	hranol
	 karabina
	 klavírový	pant
	 akumulátorový	foukač	listí
	 kbelík	na	maltu
	 šroub	s	okem
	 kolečko
	 šroub
	 lano
	 lanový	zdvihák
	 potahovaná	překližková	deska
	 překližková	deska,	18	mm
	 jezírková	fólie 
	 vratná	kladka 
	 čtyřhranný	zavlažovač
	 úhlová	lišta
	 tažná	pružina

	 	akumulátorový	šroubovák
	 měřicí	pásmo
	 stavební	úhelník
	 tužka
	 vrtačka
	 odlamovací	nůž
	 pilník
	 ruční	okružní	pila
	 děrovka
	 otevřený	klíč
	 pila	na	kov
	 horní	frézka
	 děrovka
	 sponkovačka
	 vodováha
	 skládací	metr

Ještě zbývá pořídit

	 	bovden	/lanko/
	 	žínky	roztříděné	podle	barvy

	 	 Anti-lázně


