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NÁVOD NA ZOSTAVENIE A UMIESTNENIE
KŔMIDLA

KŔMIDLO
KLASICKÉ

NÁVOD, AKO KŔMIDLO SPRÁVNE ZOSTAVIŤ A NATRIEŤ, AKO A KAM HO 
UMIESTNIŤ A ČO DO NEHO NASYPAŤ.
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JEDNOTLIVÉ DIELY 
STAVEBNICE 

ŠTETEC
JEDNOTLIVÉ DIELY

KŔMIDLA

OCHRANNÝ NÁTER
NA DREVO

BRÚSNY PAPIER NA
ZBRÚSENIE DOSIEK 

PIESKOVANÁ
LEPENKA NA STRECHU,

PRE OCHRANU
KŔMIDLA PRED

DAŽĎOM A SNEHOM

KLINCE NA HLAVNÉ
SPOJE 

KLINCE NA
PRIBITIE BOČNÝCH 

LÍŠT 

KLINCE NA UPEVNENIE
LEPENKOVEJ STRECHY 

Ako sa o kŕmidlo starať? 

Aby ste nikdy nezabudli doplniť krmivo, spravte si z toho  milý rituál – dosypte ho hneď po 
prebudení alebo pred spaním. Kŕmidlo by ste mali udržiavať  v  dobrom stave. Uistite sa, že doň 
nezateká a nezostávajú v ňom zvyšky nespotrebovaného krmiva, ktoré by mohlo začať hniť 
(jablká, mrkva a pod.).

TIPY A RADY

Vtáčiky na kŕmidle môžete sledovať voľným okom alebo ďalekohľadom. Všímajte si, kedy je 
pri ňom najviac vtákov, ktorá potrava im chutí a či semienka zobú priamo na mieste, alebo ich 
odnášajú preč. Zmenia sa ich zvyky pri inom počasí?
- Pozrite si atlas vtákov a zistite, akým vtáčikom pomáhate prežiť zimu.
- Ak chcete, môžete pre nich kŕmidlo aj skrášliť slamenou alebo trstinovou strechou. 

ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI NAŠE KŔMIDLO A ŽE SA STARÁTE O PRÍRODU
OKOLO SEBA.

Autor návodu: Ing. Václav Klapetek, Ph.D.

Návod upravil a preložil z češtiny: Michal Káčer, www.budky.sk

Stavebnice pre Strom života, o.z vyrába: Ing. Václav Klapetek, Ph.D.
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UMIESTNENIE, STAROSTLIVOSŤ 
A VHODNÝ JEDÁLNIČEK 

Nájdite dobrú lokalitu

Vhodným umiestnením kŕmidla sa výrazne zvýši jeho návštevnosť a bezpečnosť vtákov. Je dobré 
zvoliť pokojnejšiu lokalitu – nie pri frekventovanom chodníku, ani pri ceste. Malo by to byť miesto, 
na ktoré budete dobre vidieť a ktoré bude pre vás ľahko dostupné pri dopĺňaní nového krmiva. 
Najčastejšie sa vešia na vetvu stromu (aspoň 1,7 m nad zemou), na zábradlie balkóna alebo na plot. 
Návštevníci kŕmidiel sa potrebujú rýchlo schovať pred dravými vtákmi. V dostupnej vzdialenosti od 
kŕmidla (do 2,5 m) by preto mali mať možnosť úkrytu, napríklad v kroví alebo hustom strome. 
Kŕmidlo neumiestňujte priamo na zem alebo na ľahko dostupné miesta, pretože vtáky môžu ohroziť 
aj mačky. Na jar ho môžete schovať a opäť vytiahnuť na jeseň alebo vám môže poslúžiť aj celoročne 
ako dekorácia záhrady či balkóna. 

 Upevnenie kŕmidla na plote  Upevnenie kŕmidla na strome 

Pravidelne dopĺňajte krmivo

Na začiatku a konci zimy slúži kŕmidlo na doplnenie potravy vtákov, v najtuhšej zime ho už niektoré 
z nich majú ako hlavný zdroj potravy. Najčastejšie sa do kŕmidla dávajú slnečnicové semená, orechy 
a jablká. Môžete doň dať aj nadrobené suché biele pečivo (nesolené - strúhanka), neochutené vločky, 
strúhanú mrkvu, tvaroh, nakrájané mäso, semená prosa, repky, pšenice atď. Potravu pre vtáčiky 
môžete zbierať v priebehu roka a na zimu ju nasušiť – veľmi im chutia plody jarabiny, bazy, hlohu, 
rakytníka atď. Tým podporíte aj šírenie týchto drevín vtáčím trusom. Do kŕmidiel určite nepatria 
slané, korenené, zvlhnuté a plesnivé veci. Potravu v kŕmidle dopĺňame 1 – 2 x denne. Časom zistíte, 
kedy vaše kŕmidlo vtáčiky navštevujú a koľko krmiva asi denne zjedia.

ROZMERY DREVENÝCH DIELOV 
STAVEBNICE 
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OBRÁZKOVÝ NÁVOD NÁVOD NA ZOSTAVENIE KŔMIDLA 

Jednotlivé diely si rozložte na stôl. Prezrite si tieto obrázky 
a kŕmidlo zložte najprv len tak bez klincov, aby ste sa presvedčili, 
že do seba jednotlivé diely zapadajú. Šikmé hrany musia sedieť 
a nadväzovať jedna na druhú. Riaďte sa aj predvŕtanými dierami 
na klince. Nevzdávajte sa, ak na to neprídete okamžite. Výsledok 
bude stáť za to. 

Teraz, podľa ilustračných fotiek začnite spájať jednotlivé diely. 
Budete na to potrebovať kladivko a klince. Tie umiestnite 
do predvŕtaných otvorov a dbajte na to, aby nikde nič 
nepresahovalo. K spodnému dielu (1) priklincujte nohy (3)
a dajte pritom pozor na správne natočenie vrchných plôšok. 
Potom tenkými klincami pripevnite okrajové lišty (4) a (5). 
Dva diely strechy (2) pritlačte k sebe (je dobré mať extra pár 
pomocných rúk) a veľkými klincami ich k sebe priklincujte.
Vzniknutú strechu potom posaďte na skosené nohy (3) a pribite 
veľkými klincami. 
Hotovo!

Teraz môžete zvnútra aj zvonku kŕmidlo natrieť (najlepšie 
na rozložených novinách, v rukaviciach  a v staršom odeve). 
Plechovku s farbou prelejte do pohárika alebo misky, ktorá nie 
je určená na potraviny, a pomocou štetca natrite všetky diely. 
Náter po niekoľkých hodinách zopakujte. Po zaschnutí farby 
priklincujte na strechu pás lepenky, aby bolo kŕmidlo odolnejšie 
proti výkyvom počasia. Už sme skoro hotoví, stačí ho zavesiť 
von. Šnúrku prevlečte pod strechou a kŕmidlo zaveste na strom 
alebo ju prevlečte spodnými dierami a priviažte kŕmidlo k vetve, 
plotu, alebo zábradliu balkóna. 


