
Vrbová chýše – jak na to? 
 

Co všechno budete potřebovat: 
40-50 prutů délky 4m, rýče, lopaty, palici, silnostěnou ocelovou trubku (délka cca 
130cm, průměr cca  4-6cm), silný přírodní provaz (kokos – 1m), slabý přírodní 
provázek (klubko), zahradnické nůžky, konev či hadici na zalití. 
 

   

 

 

 

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

      Návod p řipravilo Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav 
     v roce 2013 s použitím vlastních fotografií z mezinárodní 
     konference o p řírodních d ětských h řištích v rakouském 
     Kremsu v r.2010.  

 

 

1. Ze 40-50 ks čtyřmětrových prutů 
z úzkolisté vrby, sklizených v čase, kdy 
nemají listy, ostříhejte všechny boční 
větvičky a ihned zasaďte, nebo 
uskladněte ponořené ve vodě. 

2. Na vybraném místě s pomocí 
provázku a kolíku vyznačte kruh o 
průměru asi 2,5m a vytvořte asi 25 cm 
hlubokou a širokou obvodovou rýhu 
(pouze cca 1m široké místo pro vchod 
nechte rovné). Hlínu není třeba 
odvážet, stačí nahromadit vně budoucí 
chýše. 

3. S pomocí silných mužů, palice a 
ocelové trubky (silnější, než konce 
prutů) vytvořte 40 cm hluboké díry ve 
směru budoucích prutů (pro tvar týpí 
šikmo do středu, pro iglů téměř 
kolmo) asi 50 cm od sebe (nutno 
rozměřit předem). Tohle je nejtěžší 
práce. 

4. Do děr usaďte první čtveřici rovných prutů a nahoře svažte – tak 
nejsnáze dosáhnete symetrického tvaru. Ostatní pruty nasázejte do zbylých 
děr a nahoře pevně svažte silným přírodním provazem. 

5. Vytvořte „dveře“: 
jako futra použijte 2 
silnější (ale 
ohebné) rovné 
pruty, nebo svažte 
několik slabších 
dohromady,  
a ohněte je proti 
sobě tak, aby 
vytvořily elegantní 
oblouk. Ideální 
výška dveří pro děti 
je 1 – 1,3m. 

6. Kostru týpí je nutno zpevnit a 
zahustit šikmo propletenými slabšími 
pruty. Můžete je zasadit do stejných 
děr k již zasazeným kosterním 
prutům, pokud se nevejdou, vytvořte 
nové díry mezi kosterními pruty 
(máte-li slabou trubku, je lépe připravit 
všechny díry po 25cm už před 
začátkem sázení). Zbylé kratší pruty 
zasázejte po obvodě mezi pruty – 
pomohou zahustit stavbu a vytvoří 
olistěné větvičky nízko u země. 
Přečnívající pruty ve špičce můžete 
zkrátit na stejnou délku. 

7. Mravenčí práce (pro maminky): 
co nejpevněji přírodními provázky 
svažte všechna křížení mezi 
pruty – stavba bude pevnější a 
pruty díky těsnému dotyku 
později srostou. 

8. 
Vybranou 
hlínu 
naházejte 
zpátky do 
obvodové 
drážky a 
důkladně 
prolijte 
vodou.  

 

9. První rok zalévejte pravidelně až do konce 
léta, další roky pouze když je delší sucho. 
Nejméně jednou ročně je třeba zaplést nové 
pruty do pláště chýše a vrcholové výhony ze 
špičky zcela odstranit. 


