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1. Základní skříň

1

Příprava materiálu

1  2  3   Zhotovte přířezy dřeva na základní skříň  
v uvedených rozměrech. Hrany po řezání obruste brusným 
papírem.

4  5  6   Přiřízněte dřevěné hranoly na potřebné délky.

Montáž

1. Přířezy dřeva se pomocí dřevěných hranolů vzájemně 
sešroubují.  Začněte dvěma bočními stěnami a sešroubujte  
je zvenku s uvnitř umístěným dřevěným hranolem. Použijte k tomu 
vruty se zápustnou hlavou do dřeva, 4 mm × 40 mm.  

2. Další boční stěny sešroubujte podle téhož principu.  
Nakonec na to vše přijde krycí deska.

Přířezy dřeva jsou z překližky, 18 mm

1   přířez dřeva, 120 cm x 150 cm

2  přířez dřeva, 150 cm x 70 cm

3   přířez dřeva, 116,5 cm x 70 cm

4    dřevěný hranol 
 2,4 cm x 4 cm x 146 cm

5    dřevěný hranol  
2,4 cm x 4 cm x 110 cm

6    dřevěný hranol 
2,4 cm x 4 cm x 65 cm
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Zkonstruování pivního potoka



2. Montážní prvek
Příprava materiálu pro zadní stranu skříně

1  2  3  Zhotovte přířezy dřeva na montážní prvek  
v uvedených rozměrech.  

4  Držák žlabu musí být kompatibilní se jmenovitou světlostí  
používaného žlabového systému.

Montáž zadní stěny skříně

Vyřízněte do zadní stěny skříně uprostřed otvor, jak je znázorněno 
na obrázku. Tento otvor bude zapotřebí pro montáž skluzného 
žlabu na láhve.  Pak můžete ze zadní strany přišroubovat čtyři 
police. Výška montáže obou středních polic je variabilní.  
Slouží k vyztužení skříně. Na závěr ještě namontujte dřevěný 
hranol s držákem žlabu.

Příprava materiálu pro spouštěcí mechanismus

1  až  9  Zhotovte přířezy dřeva na spouštěcí mechanismus  
v uvedených rozměrech.  

10  11  12  Přiřízněte obě závitové tyče na uvedené rozměry. 
Nejlépe to jde obloukovou pilou na kov.  Oříznuté konce obruste 
plochým pilníkem, aby bylo možné našroubovat matici.

13  U-profil se připraví s potřebnými otvory.

14  Buben na nápoje se skládá z kanalizační trubky. 

15  Pro rotaci bubnu budete potřebovat popruh o délce 220 cm. 
Můžete k tomu použít popruh pro vytahování rolety.

16  Zavěšené závaží zajišťuje pohon. Popruh a závaží se musí  
po několika aktivacích opět namotat nahoru otáčením bubnu.

17  Tlačná pružina po rotaci bubnu zasune kolík opět do otvoru 
na bubnu a zastaví ho.

Montáž spouštěcího mechanismu

1. Srdcem spouštěcího mechanismu je buben na nápoje. Ten 
vyrobíte z kanalizační trubky. Dutina se vyplní montážní pěnou.   
Po ztvrdnutí montážní pěny se vyříznou dva pravoúhlé otvory  
pro umístění lahví s nápoji.  Jako osu můžete použít závitovou tyč, 
která na koncích trubky probíhá dvěma destičkami. Po zhotovení 
bubnu na nápoje se smontují přířezy dřeva. Sešroubujte dřevěné 
díly vruty se zápustnou hlavou do dřeva, 4 mm × 40 mm.  
Pak musíte do bubnu ještě vyvrtat protilehlé otvory (Ø 10 mm) tak, 

aby závitová tyč 10  mohla po rotaci bubnu do otvoru zapadnout. 
Přesnou polohu obou otvorů zjistíte po sestavení spouštěcího 
mechanismu. Vyznačte si polohu na bubnu tak, že ho uvedete  
do potřebné pozice.  Pak můžete otvory přesně vyvrtat.

2. Spouštěcí mechanismus se přišroubuje na zadní stěnu. Skluzný 
žlab na nápoje se zasune do otvoru na zadní stěně.  
Popruh k bubnu na nápoje připevněte vrutem do dřeva.

3. Do krycí desky vyřízněte vhodný otvor pro spouštěcí páku.  
Nejlepší bude rozměry měřit až po namontování spouštěcího 
mechanismu. Rovněž otvor pro popruh zhotovíte až teď podle 
polohy popruhu. Pak bude vše optimálně sladěno. Potom zepředu 
našroubujte krycí desku. Aby popruh nebyl veden přímo podél 
stěny, můžete ze dvou přířezů dřeva zhotovit lištu pro vedení 
popruhu a připevnit ji šroubem.

Přířezy dřeva jsou z překližky, 18 mm

1   přířez dřeva, 120 cm x 250 cm

2  přířez dřeva, 120 cm x 40 cm

3   dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm x 20 cm

4    držák žlabu, kompatibilní s používaným 
žlabovým systémem

5   přířez dřeva, 120 cm x 250 cm

13   hliníkový U-profil, 2 cm x 2 cm x 20 cm

14   kanalizační trubka, Ø 16 cm x 60 cm

15  popruh, 220 cm

16   závaží, 2,5 kg

17   tlačná pružina

Přířezy dřeva jsou z překližky, 18 mm

1   přířez dřeva, 65 cm x 15 cm

2  přířez dřeva, 65 cm x 4 cm

3   přířez dřeva, 39 cm x 15 cm

4   přířez dřeva, 15 cm x 24 cm

5   přířez dřeva, 30 cm x 4 cm

6   přířez dřeva, 4 cm x 8 cm, 2 ks

7   přířez dřeva, 20 cm x 15 cm

8   přířez dřeva, 5,5 cm x 49 cm, 2 ks

9   přířez dřeva, 45 cm x 26 cm

10   závitová tyč, M8 x 17 cm,   
 s maticemi a podložkami

11   závitová tyč, M8 x 5 cm,   
 s maticemi a podložkami

12   závitová tyč, M10 x 70 cm,   
 s maticemi a podložkami
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Spouštěcí mechanismus



3. Výsledková tabule

1

3

Příprava materiálu

1  Přední strana výsledkové tabule nabízí různé možnosti 
ztvárnění. Jako na vyobrazeném příkladu můžete barevně ztvárnit 
několik úrovní a mohou se rozsvěcet zezadu namontované LED 
lišty. Na příslušných místech je třeba vyvrtat otvory pro LED diody, 
např. 14 otvorů o Ø 10 mm ve vzdálenosti 2,5 cm.   

2  Přiřízněte čtyři dřevěné hranoly na odpovídající délky.

3  Zásuvková lišta musí být ztvárněna tak, aby bylo možné 
zapojit potřebné LED diody se síťovými zdroji.

4  Oba držáky na hliníkovou trubku se smontují podle  
uvedeného popisu. 

5  Pro zapínání a vypínání LED diod budete potřebovat světelné 
vypínače, které se montují bez krytu. Vpředu na vypínačích 
umístěte prodloužení se stahovací páskou, která budou ovládat 
kolébku vypínače při vyjetí spouště. Až spoušť spadne dolů, 
vypínače se opět vypnou.

6  Použijte vhodné LED lišty, které můžete individuálně upevnit 
na zadní straně. 

7  Až spoušť dosáhne nejvyššího bodu, rozsvítí se signalizační 
světlo. Vypínač namontovaný na zadní straně se opět vypne 
zatažením za šňůru.

Montáž

1. Smontujte spoušť se zhotovenými přířezy dřeva. Profesionálního 
výsledku dosáhnete pokosovou pilou. Sešroubujte díly pomocí 
vrutů se zápustnou hlavou do dřeva, např. 4 mm × 40 mm.  
Pro snazší šroubování si na pomoc vezměte hliníkovou trubku. 
Nejprve hliníkovou trubku obložte listem papíru a poté čtyřmi 
bočními díly a obepněte je například stahovacími páskami nebo 
upínacím popruhem. Pak si můžete předvrtat otvory na šrouby  
a vše sešroubovat.  List papíru zajistí potřebnou vůli mezi spouští 
a trubkou. Pak můžete zespodu ještě nalepit gumovou destičku  
(3) a přišroubovat dřevěný proužek (2).

2. Držák na hliníkovou trubku je zapotřebí dvakrát.  
Smontujte ho s uvedenými rozměry. Po stranách se vyvrtají otvory 
na šrouby pro upevnění trubky.

3. Pro montáž zobrazovací tabule nejdříve smontujete oba držáky 
s úhelníky a hliníkovou trubkou a to pak namontujete  
na zobrazovací tabuli. Gumové podložky při tom směřují dovnitř, 
aby byla spoušť odpružená.

1   přířez dřeva, překližka, 18 mm,  
 60 cm x 250 cm

2    dřevěný hranol,  
6 cm x 10 cm x 60 cm

3   zásuvková lišta

4   držák

5   vypínač

6   LED lišta

7   světlo s objímkou

8   čtyřhranná trubka,   
 4 cm x 4 cm x 200 cm

9   spoušť

1    přířez dřeva, potahovaná překližková 
deska,18 mm, 7,6 cm x 10 cm

2   přířez dřeva, 7,6 cm x 2,5 cm x 3 cm

3   guma, 5 mm, 7,6 cm x 1,8 cm
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1   dřevěný hranol, 2 cm x 4 cm x 10 cm   
 (2 ks u sebe)

2   dřevěný hranol, 2 cm x 4 cm x 14 cm

3   guma, 5 mm, 4 cm x 10 cm a 4 cm x 14 cm

4   úhlová spojka, 4 cm x 4 cm x 4 cm
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Princip kabeláže 
na zadní straně

O pomoc s kabeláží a zapojením jednotlivých  
elektrických součástí požádejte elektrikáře.

signalizační  
světlo 

vypínač

tahací šňůra

LED lišta

zásuvková lišta
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4. Vahadlo
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Příprava materiálu

1  Přiřízněte si čtyři dřevěné hranoly na potřebný rozměr.  
Otvor pro závitovou tyč vytvoříte tak, že provrtáte čtyři dřevěné 
hranoly současně. Pak bude vše sladěno.   

2  3  Přiřízněte rovněž dřevěné hranoly na uvedený rozměr. 
Přesnou délku můžete upravit podle horního průměru stavebního 
kbelíku.

4  Gumový proužek je zapotřebí jako odpružení.  Při sestavování 
vahadla můžete sami vyzkoušet, jak je proužek třeba ohnout,  
aby odpovídal vašim úderům. 

5  Děrovaná destička chrání vahadlo před poškozením.

6  Svislé a vodorovné dřevěné hranoly nejjednodušeji spojíte 
úhlovými spojkami. 

7  Přiřízněte si závitovou tyč na vhodnou délku. Nejlépe to jde 
obloukovou pilou na kov. Řez obruste pilníkem, aby bylo možné 
našroubovat matici.

8  Stavební kbelík představuje takříkajíc kryt vahadla. 
Optimální je obsah 20 litrů.

Montáž

1. Nejdříve sešroubujte svislé a vodorovné dřevěné hranoly  
do jedné jednotky. Můžete použít například vruty se zápustnou 
hlavou do dřeva 4 mm × 30 mm. Potom díly sešroubujte úhlovými 
spojkami.

2. Teď budete potřebovat beton. Nejlépe to půjde potěrovým 
betonem, který můžete koupit jako suchý beton. Nejprve  
do samostatného kbelíku nebo nádoby na maltu přijde uvedené 
množství vody.  Řiďte se při tom údaji uvedenými na obalu.  
Potom se nasype suchá hmota a rozmíchá se tak, aby ve výsledné 
hmotě nebyly hrudky.  K tomu můžete použít buď míchadlo,  
nebo spirálové míchadlo s vrtačkou.

3. Pak do kbelíku umístěte smontované prvky a nalijte jednu 
vrstvu betonu. Aby hmota ani při častém a silném zatěžování 
nepraskla, přidejte ještě výztuž. Může to být drát nebo jiné kovové 
díly. Ideální je i toto provést po vrstvách. Vrstvy betonu  
při nalévání pokaždé přejeďte hladítkem, aby v betonu nebyly 
žádné vzduchové bubliny. Až bude kbelík naplněný až po spodní 
hranu vodorovného prvku, můžete povrch hladítkem uhladit.  
Pak beton nechte ztvrdnout.

4. Nyní nainstalujte samotné vahadlo. K tomu je třeba sešroubovat 
oba dřevěné hranoly a ve středu vyvrtat osový otvor. Pak lze 
vahadlo sešroubovat se závitovou tyčí.

5. Nahoře na dorazovou plochu ještě nasaďte děrovanou destičku 
a přišroubujte ji vruty se zápustnou hlavou do dřeva,  
např. 4 mm × 20 mm. Otvory vždy předvrtejte, aby dřevo 
neprasklo. Odpružení zajistíte instalací gumového proužku. Ten lze 
jednou nebo dvakrát přehnout. Vyzkoušejte, jak silné odpružení 
bude pro vás zapotřebí. Gumový proužek můžete na dřevěné díly 
přilepit, aby nevyklouzl.

6. Nyní postavte kbelík na místo nárazu. Nijak se neupevňuje. 
Zůstane stát působením vlastní hmotnosti.

1   dřevěný hranol, 2,5 cm x 4 cm x 40 cm

2   dřevěný hranol, 2,5 cm x 4 cm x 35 cm

3   dřevěný hranol, 2,5 cm x 4 cm x 30 cm

4   guma, 5 mm, 4 cm x 50 cm

5   děrovaná destička, 5,5 cm x 13,5 cm

6   úhlová spojka, 4 cm x 4 cm x 4 cm

7   závitová tyč  M10 x 20 cm    
 s maticemi a podložkami

8   stavební kbelík, 20 litrů

dále: potěrový/suchý beton na 20 litrů



Příprava materiálu

Jak moc bude pivní potok zábavný, závisí na délce žlabu. V případě 
delšího žlabu se na nápoj, který k vám putuje, můžete déle těšit.  
Podle velikosti prostoru, který máte k dispozici, si obstarejte 
vhodné žlaby. Vhodné jsou střešní okapové žlaby. Chcete-li 
pracovat s neobvyklejším materiálem, použijte nejlépe měděné 
okapy. Podle výšky místnosti je třeba zkonstruovat stropní závěsy, 
na které se namontují držáky žlabu. Důležité: Snažte se dodržet 
spád cca 2 %, při kterém voda teče ideálně pro přepravu láhví.

Montáž

1. Nejprve podle výšky místnosti namontujte potřebné stropní 
závěsy. Každý jeden žlab vyžaduje minimálně dva stropní závěsy. 
Upevněte závěsy podle konstrukce vašeho stropu. Musejí být 
stabilně ukotvené. Nejdříve nechte závěsy o něco delší, než bude 
potřeba, a zkraťte je, teprve až bude jasný spád, a tím také výška 
montáže. Začněte prvním žlabem u pouťové atrakce měřící sílu. 
Tam se nachází nejvyšší montážní bod. Odteď budete k montáži 
potřebovat pomocníka. Ideální pomůckou je hadicová vodováha. 
Pomocí ní můžete na velké vzdálenosti přesně vyměřit stejnou 
výšku. Pokud váš žlab má délku například 3 metry, budete 
potřebovat výškový rozdíl 6 cm. V tomto příkladu pak držák 
žlabu namontujete o 6 cm níže. Pokud žlab mění směr, můžete 
odbočující žlab namontovat, jak je znázorněno v příkladu.  
Horní žlab zůstává na svém konci otevřený. U odbočujícího 
žlabu musíte vzít v úvahu tok vody. Voda musí do druhého žlabu 
vstupovat průtokovou rychlostí. Tady musíte sami vyzkoušet, jaká 
musí být přesná poloha.

2. Ještě nainstalujte ochranu proti rozstřiku. Můžete použít plech 
ze žlabového systému.

3. Pokud potřebujete žlaby pospojovat v podélném směru, můžete 
použít speciální žlabové spojky. Součástí je i tzv. vybouleninová 
spojka. Ta se nejprve zastrčí do vybouleniny žlabu.

4. Potom žlab natupo připojte.

5. Teď přijde samotná žlabová spojka zvenku kolem žlabu.  
Spoj utěsníte gumovým těsněním.

6. Konec žlabu se uzavře žlabovým dnem. Pokud hledáte snadný 
postup, můžete dno na vnitřní straně utěsnit silikonem. Je to sice 
rychlé, ale nikoliv trvalé řešení. Lepší je dno připájet. K tomu jsou 
zapotřebí znalosti pájení. Další možností je falcování.  
I k tomu však jsou nutné speciální znalosti. Řiďte se při tom údaji 
uvedenými v návodech k daným technikám spojování.

Schéma konstrukce

přívod vody 
hadicemi  
bez zlomů

Schéma konstrukce
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1   dřevěný hranol, 2,5 cm × 4 cm, délka podle výšky stropu

2   dřevěný hranol, 2,5 cm × 4 cm, délka podle potřeby 

3   okapový žlab

4   držák žlabu

5   hrdlo žlabu

6   rozdvojení žlabu

dále: žlabové dno



Příprava materiálu

1  2  3  Přiřízněte si potřebné dřevěné hranoly na vhodnou 
délku. Otvor pro závitovou tyč vytvoříte tak, že provrtáte čtyři 
dřevěné hranoly současně. Pak bude vše sladěno.  

4  Boční stěnu vyrobíte dvakrát z potahované překližkové desky. 
Předvrtají se otvory na šrouby. Dávejte pozor, aby vyvrtané otvory 
byly v rovnoměrné vzdálenosti od okrajů. 

5  Oříznutá potahovaná překližková deska pro přední stranu 
se opatří dvěma otvory, kterými se budete moci dívat do akvárií.  
Rozměry otvorů jsou orientační. Také můžete počkat, než budou 
akvária nainstalovaná, a pak se můžete rozhodnout pro vhodné 
výřezy.

6  7  8  Ještě si uřízněte vkládací stěny a dno podle 
uvedených rozměrů.

Montáž

1. Nejdříve z dřevěných hranolů smontujte potřebné rámy. 
Dřevěné díly můžete sešroubovat šestihrannými vruty do dřeva, 
např. 4 mm × 160 mm. Hlavy šroubů musíte zapustit,  
aby nevyčnívaly nad povrch dřeva. K zapuštění se hodí sukovací 
vrták. Potom nainstalujte dno a díly vnitřních stran, čímž rámy  
v rovnoměrných vzdálenostech pospojujete.

2. Až bude základní struktura stát, můžete namontovat obě boční 
stěny a přední stranu. Vhodné jsou vruty se zápustnou hlavou  
do dřeva 4 mm × 40 mm.

Příprava materiálu

1  Přiřízněte si čtyři dřevěné hranoly na potřebnou délku.   

2  Krycí deska se po přiříznutí opatří dvěma otvory pro přívod 
vody.   

3  Jako zásobníky na vodu jsou zapotřebí dvě akvária.  
Můžete je naplnit vrstvou akvarijního písku, aby láhve dopadaly  
na dno měkčeji.     

4  Jezírková fólie je zapotřebí pro přepad.  Voda z akvárií 
přeteče a je zachycena vanou z jezírkové fólie.    

5  Působivého vzhledu můžete dosáhnout přídavným LED 
osvětlením.

6  7  Oba přířezy dřeva zhotovte z potahované překližkové 
desky o tloušťce 18 mm.

Montáž

1. Položte do pultu jezírkovou fólii a na horních okrajích ji pevně 
přicvakněte. Přicvakněte ji pouze na horním okraji,  
aby nepřestala těsnit.

2. Potom vsaďte čtyři dřevěné hranoly. Nešroubují se.

3. Na tyto dřevěné hranoly se položí dno. To se dřevěnými hranoly 
můžete sešroubovat.  Potom ještě přišroubujte zadní panel.

4. Než práci na pultu dokončíte, můžete ještě nainstalovat LED 
osvětlení. Potom nasaďte a přišroubujte krycí desku.

5. Na závěr se vsadí obě akvária.
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7

1

8

1   dřev.hranol, 6 cm x 10 cm x 50 cm

2   přířez dřeva*, 250 cm x 64 cm

3   jezírková fólie

4   akvária,    
 100 cm x 40 cm x 40 cm

5   LED osvětlení

6   přířez dřeva*, 250 cm x 64 cm

7   přířez dřeva*, 230 cm x 40 cm

1
1
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*přířez dřeva = potahovaná překližková deska, 18 mm

6. Pult/skříň
1   dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm x 90,5 cm

2   dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm x 50 cm

3   dřevěný hranol, 6 cm x 10 cm x 50 cm

4    přířez dřeva, potahovaná překližková 
deska, 18 mm, 50 cm x 102,5 cm

5    přířez dřeva, potahovaná překližková 
deska, 18 mm, 250 cm x 102,5 cm

6   přířez dřeva, překližka, 18 mm,  
 246 cm x 24 cm

7   přířez dřeva, překližka, 18 mm,  
 246 cm x 47 cm

8   přířez dřeva, překližka, 18 mm,  
 246 cm x 10 cm

Dostavba
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Pro nezbytný koloběh vody potřebujete dvě čerpadla, nejlépe dvě 
domácí vodárny. Jelikož záchytná vana z jezírkové fólie jde přes 
celou délku pultu, můžete obě sací hadice umístit na jeden konec 
pultu.  Zajistěte vhodné upevnění, aby hadice nesklouzly. Hadicové 
spojení pak vede zpět k pouťové atrakci měřící sílu. Až bude vše 
nainstalováno, můžete provést zkušební běh a vše otestovat.  
K tomu je nejdříve třeba položit láhve s nápoji na skluzný žlab  
a potom spustit koloběh vody. Pak si procvičte svaly a bouchněte 
do pouťové atrakce měřící sílu tak, aby se první láhev dala do 
pohybu. Do pohybu se pak můžete dát i vy a odebrat nápoj u pultu. 
Do kterého akvária však láhev spadne, je ponecháno náhodě.

7. Čerpadlo



Materiál a nářadí

NářadíMateriál
 akvarijní písek 
  akvárium
  stavební kbelík
	 	montážní	pěna	s	pistolí
  plech
	 	okapový	žlab
	 	tlačná	pružina
	 	potěrový	beton
  barva (rozprašovací nádobka)
  objímka
	 	závitová	tyč
  guma
  domácí vodárna
  stahovací páska
	 	dřevěný	hranol
	 	kanalizační	trubka
	 	lať
  LED lišta
	 	světelný	zdroj
	 	děrovaná	destička
  hadice pro domácí vodárnu
	 	žlabové	dno
	 	držák	žlabu
	 	hrdlo	žlabu
	 	žlabová	spojka
	 	rozdvojení	žlabu
  popruh pro vytahování rolety
  šroub
	 	potahovaná	překližková	deska
	 	překližka,	18	mm
  zásuvková lišta
  jezírková fólie
	 	U-profil	hliníkový
	 	čtyřhranná	trubka	hliníková
  úhlová spojka

  akumulátorový šroubovák
	 	měřicí	pásmo
	 	nůžky	na	plech
	 	tužka
	 	vrtačka
	 	odlamovací	nůž
  pilník
  pokosová pila
	 	ruční	okružní	pila
	 	žebřík
	 	otevřený	klíč
  pila na kov
  stavební kbelík
  míchadlo
  hadicová vodováha
  šroubovák
	 	děrovka
	 	sponkovačka
  vodováha
  skládací metr

Ještě zbývá pořídit

	 	staré	železo	jako	výztuž
	 	činkové	závaží

  Pivní potok


