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

3. Fotoroleta

4. Agregát vydávající vůni 1. Podstavec

2. Buben pro běh lesem

1. Podstavec 1   Stěnový prvek (překližka, 18 mm)
 158 cm x 92,5 cm

2  Dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm x 316 cm

3   Dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm x 82,5 cm

4   Dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm x 120 cm

5   Kolečko, Ø 160 mm x 50 mm šířka  

6    Závitová tyč  M10 x 130 cm 
s maticemi a podložkami
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Příprava 
stěnového 

prvku

Buben pro běh lesem 
R=138

Příprava materiálu

1   Připravte stěnový prvek podle uvedených rozměrů.  
Křivku vyříznete nejlépe tak, že na zem vždy položíte jeden přířez 
desky a pomocí provázku na desku nakreslíte kružnici. Pak tvar 
vyřízněte pomocí děrovky. Vyznačte si také prohlubně pro vsazení 
příčně umístěných dřevěných hranolů a vyřízněte je pilou.  
Na závěr vyvrtejte oba otvory pro závitové tyče. Stěnový prvek  
pak lze použít jako šablonu pro 11 dalších prvků. Pravé a levé 
stěnové prvky jsou symetrické.

2  až 4   Přiřízněte dřevěné hranoly (stejné průřezy dřeva)  
na potřebné délky.

5   Použijte pojezdová kolečka (12 ks). K tomu je třeba  
odstranit díly krytu a použít pouze kolečka.

6   Přiřízněte závitové tyče (4 ks) na vhodnou délku a připravte 
k nim vždy dvě matice a podložky.
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Zkonstruování simulátoru běhu v lese
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Montáž

1. Položte tři dřevěné hranoly užší stranou dolů na místo montáže.

2. Sešroubujte s dřevěnými hranoly předpřipravené stěnové prvky. Dva stěnové prvky je třeba nejdříve z jedné 
strany přišroubovat k příslušnému dřevěnému hranolu a potom přišroubovat v pravém úhlu vždy jeden dřevěný 
hranol ve vzdálenosti 6 cm od okraje. Šroubujte vždy směrem od desky do dřevěných hranolů. Můžete použít 
například vruty se zápustnou hlavou do dřeva 4 mm × 40 mm.

3. Hotové podstavce ustavte na definitivní místo. Vnější vzdálenost činí 120 cm. 

4. Na každé straně se tři podstavce příčně spojí vždy se dvěma dřevěnými hranoly. Po vsazení do příslušné 
prohlubně se vše ještě jednou vyrovná. Přišroubujte dřevěné hranoly pomocí vrutů do dřeva, např. 6 mm × 90 mm.  
Předvrtejte otvory na šrouby.

5.  Po sestavení je možné nasadit kolečka. Do každého ze tří podstavců přijdou čtyři kolečka. K tomu je třeba  
do horního osového otvoru zastrčit závitovou tyč. Pak nasaďte kolečko a závitovou tyč prostrčte osovým otvorem 
kolečka. Zasuňte závitovou tyč dále a u prostředního a posledního stěnového prvku postupujte stejně.

6. Na každý z obou vnějších konců závitové tyče přijde jedna podložka a našroubuje se závitová matice.

7. Pak namontujte obě spodní závitové tyče rovněž s příslušnými kolečky.



listový spoj

slepte klihem
na dřevo

sešroubujte

20 cm

2. Buben pro běh v lese
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1   Kruhové přířezy (překližka 1,8 cm)
 surový formát  1a): 125 cm x 250 cm
 surový formát  1b): 40 cm x 140 cm

2   Překližka, 6 mm x 116 cm x 753 cm 
 (celková délka)
  Upozornění: Celková délka je složena  

z jednotlivých přířezů desek.

3   Umělý trávník, 116 cm x 753 cm

1

Vypočítejte vnitřní obvod bubnu pro běh lesem:
U = π x d

Příklad: 3,14159 x 240 cm = 753,99 cm
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Příprava materiálu

1  Zhotovte přířezy z 1,8 cm překližky. Kruhové řezy se vyříznou 
ze surových formátů odpovídající velikosti, jak je popsáno níže. 
Díky tomu, že se jednotlivé segmenty kruhu složí do sebe, můžete 
při nákupu dřeva využít standardní velikosti. 

2  Překližkové desky o tloušťce 6 mm upravte na požadovanou 
šířku. Použijí se jako desky dna ve vnitřním segmentu kruhu.

3  Správný pocit při běhu lesem nejlépe navodí umělý trávník. 
Potřebná šířka dráhy činí 116 cm. Přiřízněte si umělý trávník  
na tuto délku. Umělý trávník se prodává v rolích.

Montáž

Segmenty kruhu se spojují tzv. listovým spojem. Vznikne tak 
stabilní předmět. Vždy se spojují tři hotové kruhy do jednoho 
stabilního kruhu. Celkem vyrobíte tři kruhy.

1. Na zem nakreslete pomocí provázku po jednom kruhu. 
Vyznačené kruhy odpovídají vnějšímu a vnitřnímu průměru bubnu 
pro běh lesem.

2. Připravené přířezy dřeva položíte podle vyobrazeného 
schématu na kružnice a zarovnáte je tak, aby byly rovnoběžné. 
Přířezy dřeva se vzájemně překrývají a zakrývají kružnice.  
Pomocí provázku pak obě kružnice přenesete na povrch dřeva.

3. Tam, kde se přířezy dřeva překrývají, si nakreslete listové 
spoje. Můžete je pilou vyříznout se zaoblením v rozích.  
Nemusíte tak vrtat otvory k otočení listu pily.

4. Aby pak oba přířezy dřeva pasovaly k sobě, spojte je vždy 
jednou šroubovou svěrkou nebo je provizorně sešroubujte.   
Pak je můžete snadno zvednout ze země a podložit je tak, abyste 
oba přířezy dřeva mohli společně uříznout děrovkou. Až bude 
první kruh kompletně vyříznutý, můžete ho použít jako šablonu  
k vyznačení dalších přířezů.

5. Pak první kruh složte tak, jak patří. Povrch natřete klihem 
na dřevo a umístěte na něj druhý kruh. Druhý kruh by pak vůči 
prvnímu kruhu měl být pootočený. Hrany řezů tak nejsou přímo  
na sobě a celek je stabilnější. Třetí kruh se rovněž připevní klihem 
v lehce pootočené poloze vůči předchozímu kruhu. Pro vyšší 
bezpečnost se kruhy ještě sešroubují.

6. Tři sestavené kruhy pak postavte do podstavce. Vložte je tak, 
aby seděly na kolečkách. Do vnitřního kruhu se desky dna nejlépe 
připevňují pneumatickou nastřelovací pistolí. Dřevo lze ohýbat 
tak, aby se přizpůsobilo zaoblení. Zpracujte nejdříve všechny celé 
díly desek a na závěr zjistěte, jaký zbývající kus bude zapotřebí. 
Pak zhotovte kus vhodné délky a rovněž ho vložte na místo.

7. Plynule přickvaněte umělý trávník. Nesmí vzniknout žádná 
hrana, o kterou by se dalo zakopnout. Vytvoříte tak optimální 
podmínky pro běhání.

Ø vnější  = 276 cm
Ø vnitřní  = 240 cm

1a



3. Fotoroleta
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Příprava materiálu

1   Obstarejte čtyřhrannou trubku (hliník), 4 cm × 4 cm × 200 cm.

2   Uřízněte dvakrát čelní prkénko z 1,8 cm překližky ve 
vyznačeném tvaru. 

3   Krytku rovněž vyřízněte z 1,8 cm překližky.

4   Úhlové prkénko se vyřezává čtyřikrát a s uvedenými rozměry. 
Slouží k bočnímu vyztužení.

5   Úhlovou spojku potřebujete dvakrát. Tou se konstrukce 
připevňuje ke zdi. Podle vlastností zdi stačí úhelníky do zdi 
zašroubovat nebo je třeba použít hmoždinky.

6   Jako obrázek můžete použít fototapetu a připevnit ji na roletu.  
Jelikož se fototapeta zpravidla skládá z několika dílů, musíte  
ji nejdříve slepit dohromady.

Montáž

1. Oba přířezy dřeva můžete nařezat v potřebném množství 
děrovkou. Nejlepší je nejdříve uříznout jeden kus a potom ho použít 
jako vzorek pro další řezání. Všechny díly tak budou totožné.  
Po uříznutí můžete vyvrtat otvory pro upevnění o Ø 6 mm. Jelikož  
se oba díly přes roh přišroubovávají ke čtyřhranným trubkám, 
nesmějí otvory být v jedné výšce.

2. Přeneste pak otvory k vyvrtání na obě čtyřhranné trubky  
a vyvrtejte je s Ø 6 mm. Přišroubujte obě čelní prkénka zarovnaná 
na střed na konce čtyřhranných trubek. Nejlepší bude, když k tomu 
použijete závitové šrouby 6 mm × 90 mm s vhodnými podložkami  
a maticemi. Pak ke každé čtyřhranné trubce přišroubujte dvě úhlová 
prkénka. Čelní a úhlová prkénka musejí být zarovnaná  
s horní hranou čtyřhranné trubky.

3. Nyní můžete přišroubovat krytku. Použijte k tomu vruty do dřeva 
4 mm × 40 mm. Šroubuje se shora skrz krytku do čelních a úhlových 
prkének. Nakreslete si polohu šroubového spoje na krytku, abyste 
se trefili přesně do středu dřeva.

4. Aby celá konstrukce nespadla, budete potřebovat také připevnění 
ke zdi. K tomu je třeba nahoru na krytku umístit dvě úhlové spojky. 
Až bude přesně nastavena výška a rolety budou namontované, 
můžete úhlové spojky zašroubovat do zdi.

5. Konečnou/požadovanou výšku získáte, když dole k čtyřhranným 
trubkám připojíte dva polohovatelné fotostativy.

6. Na spodní hraně slepené fototapety ještě připevněte zatížení. 
K tomu stačí na zadní stranu umístit železnou tyč v šířce tapety, 
tapetu překlopit a přilepit lepicí páskou. Potom odrolujte výplň 
rolety podle rozměru tapety a přiložte tapetu dole na výplň tak, aby 
byla zarovnaná. Připevňuje se pouze nahoře. Použijte lepicí pásku, 
která na výplni dobře drží. Dole zůstává tapeta volná.  
Při namotávání tak nebudou vznikat záhyby. Pokud nechcete běhat 
pořád před stejným pozadím, můžete si hned vytvořit dvě nebo  
tři rolety za sebou. Vyobrazená konstrukce je k tomu vhodná.

Teď stačí už jen přišroubovat ke krytce zespodu držáky používané 
rolety a roletu nasadit. Pro zábavnější běhání můžete do zde 
vyobrazené konstrukce namontovat celkem tři rolety.  
Preferovaný motiv tak budete mít snadno po ruce.
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1    Čtyřhranná trubka  
(hliník, 4 cm x 4 cm x 200 cm

2    Čelní prkénko  
1,8 cm x 40 cm x 30 cm

3   Krytka, 1,8 cm x 40 cm x 300 cm

4    Úhlové prkénko  
1,8 cm x 30 cm x 25 cm

5   Úhlová spojka 9 cm x 9 cm x 6 cm

6    Roleta s postranním stahováním 
296 cm x 300 cm
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4. Agregát vydávající vůni
Chcete-li zkonstruovat agregát vydávající vůni, musíte znovu 
zapojit fantazii. Vhodné náčiní: stolní ventilátor, transparentní 
trubka a mřížka pod čerstvě upečený koláč. Jak tuto součást 
zkonstruujete, závisí na dostupných dílech. Jaká vůně se bude  
z agregátu linout, závisí na náplni. stolní ventilátor

transparentní trubka  
a aromata podle  

vlastních preferencí mřížka



Materiál a nářadí

NářadíMateriál
	 akumulátorový	foukač	listí
	 topůrko	sekery
	 oboustranná	lepicí	páska
	 závitová	tyč
	 děrovaná	páska
	 matice
	 opravná	páska
 trubkový oblouk 67°
 šroub
	 potahovaná	překližková	deska
	 jezírková	fólie
	 podložka

Ještě zbývá pořídit

	 	ocelové	lanko
	 	křeslo
	 	koberec
	 	tažná	pružina

  akumulátorový šroubovák
	 odlamovací	nůž
	 pilník
	 ruční	okružní	pila
	 děrovka
	 zvýrazňovač
	 otevřený	klíč
	 úhlová	bruska
	 skládací	metr

Zkonstruování	vznášecího	křesla


