
Pár praktických rad (nejen) pro zaèáteèníky:
- Každému høebíku pøed zatluèením otupte špièku poklepáním kladívkem. 
- Høebíky netluète  blíž, než 3cm od konce prkna, aby se nerozštíplo.
- Netluète høebíky do sukù a prasklin ve døevì.

  

V  Ekocentru Zahrada seženete též:
Lupy, pinzety, kompostéry, budky, krmítka...

Aktuální nabídku  najdete na 

www.MB-eko.cz/zahrada

Všechny díly se sesazují hoblovanou (hladkou) stranou ven.

POSTUP:

Budka "sýkorník" - stavebnice
PRÁCE = ZÁBAVA!
Sestavení této budky Vám zabere nìco pøes hodinu, napodruhé už byste to 
zvládli mnohem rychleji. Máte-li nìjaké malé pomocníky, je to pro nì jedineèná 
pøíležitost vidìt dospìlého pøi práci, nìco opravdového spoleènì vytvoøit a 
získat trochu praktické zruènosti! 

K sestavení potøebujete pouze rovnou plochu, na které mùžete zatloukat høebíky, kladívko, 
kleštì (pouze na vytažení ohnutého høebíku) a trochu šikovnosti èi odvahy.... 

1.

2.
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Nejèastìjší nájemníci: všechny druhy sýkor, brhlík.

Umístìní: Nejlépe na strom z jižní èi východní strany (odkud moc 
nefouká) 2,5 - 5m vysoko  mimo dosah koèek a kun. 
Budku pøitluète dvìma velkými pøiloženými høebíky - je to pro strom 
menší zlo, než omotání drátem èi provazem, který do stromu postupnì 
zarùstá a škrtí ho.

Nátìr èi kousek lepenky na støeše prodlouží životnost budky.

Jednou roènì (na podzim) je dobré budku odklápìcím èelem vyèistit.

Na zaèátku by se hodila tøetí ruka: pøitluète záda 
na hranu dna. POZOR: dno pøitluète za hranu, 
kde nejsou vidìt oblé letokruhy (døevo 
nesesychá ve všech smìrech stejnì a pøi 
opaèné orientaci dna by mohlo jít èelo špatnì 
vyklápìt). 

Položte dno se zády na bok a pøitluète k 
nim jeden bok. POZOR: Boky mají 
pøedvrtanou malou dírku - ta musí zùstat 
na nepøitluèeném rohu, jak ukazuje šipka 
v obrázku!

Pøeklopte budku na hotový 
bok a shora pøitluète druhý. 
Pozor na dírku ve volném 
rohu.

Vsaïte èelní stìnu vletovým 
otvorem nahoru, ale 
NEPØITLOUKEJTE. Postavte 
budku na hranu stolu a pøitluète 
støechu POUZE K ZÁDÙM A 
OBÌMA BOKÙM, èelo zùstane 
volné.

Na spodek hrany boku 
zašroubujte (po lehkém 
naklepnutí) obrtlík, zabraòující 
samovolnému vyklopení èela.  
Hotovo. Gratulujeme!

SEZNAM DÍLÙ:

støecha 
20x14cm

dno 
10x10cm

èelo 
25x10cm

záda 
25x10cm

høebíky  50mm/25ks
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Do støedu latì pøitluète záda 
- radìji tøemi høebíky, budou 
držet celou váhu budky i s 
mláïaty.

6.

Èelo bude vyklápìcí pro 
podzimní èištìní budky: 

povytáhnìte ho asi 5mm 
smìrem dolù a v poloze na 

boku postupnì zatluète 
høebíky do obou 

pøipravených dírek v bocích.

7.

Brhlík lesní Sýkora koòadra

Sýkora modøinka
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