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Česká okna, dveře a zimní zahrady
s dlouholetou tradicí vlastní výroby

montáž zdarma

+ 2 doplňky za 1 Kč!
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Zahradní houpačka, závěsný koš 
nebo houpací síť různých barev a 
velikostí můžou náramně zpříjem-
nit pobyt na zahradě. Dospělým 
poslouží ke sladkému podřimování, 
dětem pro zábavu.

Zahradní houpačky, jak je známe 
dnes, se objevily až koncem 19. sto-
letí na panských sídlech. U zahrad-
ních houpaček je důležitá stabilita. 
Jejich konstrukce se proto vyrábě-
jí ze dřeva nebo z kovu. Obvykle se 
na nich může pohodlně usadit více 
osob. Některé houpačky mají dokon-
ce lůžkovou úpravu, to znamená, že 
fungují jako houpající se pohovka i 
jako postel.

Střecha houpaček bývá obvykle z 
nepromokavých pevných materiá-
lů. Čím hustější vlákno, tím pro ven-
kovní použití lépe. Dbáme také o 
to, aby střecha zastínila celý prostor 
pro sezení, abychom neměli spálená 
kolena nebo úpal.

Nosnost zahradních houpaček se 
pohybuje kolem 250 kg, záleží na 
tom, pro kolik osob jsou určeny.

Kovové zahradní houpačky jsou 
levnější, jejich cena začíná na tisícov-
ce. O kov se takřka nemusíme starat. 
U levnějších houpaček si ale dáváme 
pozor na stabilitu a celkové zatížení. 
Opravdu kvalitní kovové houpačky 
jsou dostupné za cenu od 6 000 Kč.

Dřevěné zahradní houpačky ladí s 
okolním prostředím a působí luxus-
něji. Nejlevnější z nich vyjdou na 
3000 Kč. Je-li konstrukce např. z 
teakového dřeva, stačí ji jednou roč-
ně ošetřit výrobcem doporučeným 
postupem.

Plastové houpačky jsou určeny 
spíše pro děti kvůli malé nosnos-
ti. Zahradní houpačku koupíme v 
každém hobbymarketu, obvykle s 
dvouletou zárukou. Ta se ale nevzta-
huje na mechanické poškození, pro-
tože některé levnější houpačky slibu-
jí větší maximální zatížení, než kolik 
skutečně unesou.

Většinou pro jednu osobu jsou 
určena závěsná křesla. Hodí se pro 
relaxaci jak v zahradě, tak i v bytě. 
Zaberou méně místa než houpač-
ky nebo houpací sítě. Nabízejí při 
sezení větší oporu, takže je mohou 
bez obav využít i osoby s omeze-
nou pohyblivostí. Nosnost křesel se 
pohybuje mezi 120 až 160 kg. Nej-
levnější se dají pořídit za 1000 Kč.

Mohou mít pevnější výplet (ratan 
přírodní i umělý) a pro větší pohodlí 
jsou opatřeny polštáři. Vypadají jako 
kukaně.

U jednodušších křesel je výplet 
nahrazen látkou z 100% bavlny nebo 
speciálními vlákny imitujícími bavl-
nu.

Houpeme se v zahradních houpačkách
Tvar křesla určuje horní rozpěrná 

tyč, a látka se tak přizpůsobí propor-
cím i poloze sedícího. Závěsná křesla 
se dají doplnit podnožkou.

Nejluxusnější křesla mají pro vět-
ší stabilitu několik rozpěrných tyčí, 
podhlavník i podnožku.

Výběr houpacích sítí je velmi pest-
rý, jsou určeny jedné i více osobám. 
V módě jsou tzv. rodinné sítě i závěs-
né sítě pro děti.

Základním rysem klasických hou-
pacích sítí je využití bočních dřevě-
ných zakladačů tyčí, které udržují síť 
otevřenou. Houpací síť slouží spíše k 
ležení, proto bývá široká a pohodlná.

Odborníci doporučují tzv. brazil-
skou techniku ležení. Závěsná oka 
sítě upevníme ve výšce hlavy ve 
vzdálenosti 3 až 4 m od sebe, záleží 
na typu sítě. -lm-


