
 

 

Návod na sestavení a umístění budky 
 
 

 

SÝKORNÍK 1  
Určeno zejména pro malé druhy sýkor – modřinku, parukářku a úhelníčka 
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Návod jak budku správně sestavit a natřít, jak a kam ji pověsit nebo co a kdy kontrolovat. 

 

MOTTO: nejde jen o výsledek, ale také o radost z jeho tvoření
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NÁVOD NA SESTAVENÍ BUDKY 

Jednotlivé díly si vyskládejte na stůl před sebe. Projděte si obrázky níže a budku zkuste složit 
jen tak bez hřebíků, abyste se přesvědčili, jak do sebe jednotlivé díly zapadají (zejména dno (1) 
si správně natočte). Až na upevňovací trámek (7) a držák střechy (6) by měla budka držet 
pohromadě. 
Nyní začněte jednotlivé díly spojovat k sobě. Bude k tomu zapotřebí kladívko, hřebíky a trocha 
šikovnosti. Hřebíky umísťujte vždy do předvrtaných otvorů. Ilustrační fotky skládání najdete 
níže. 
 

  Jako rozcvičku přitlučte vnitřní díl střechy (6) 
k vrchnímu dílu střechy (5). Vlastní budku začněte 
stloukat následovně: k zadní stěně (4) přitlučte jedním 
hřebíkem dno (1), druhým hřebíkem přitlučte ke dnu 
také přední stěnu (3). Pak přidejte boční stěny (2) a 
zatlučte zbývající hřebíky. (Pokud jste napřed 
přitloukli přední, zadní a boční stěny je možné, že dno 
nepůjde dovnitř zasunout a budete ho muset 
přiříznout.)  Vždy dbejte na to, aby nic nepřečuhovalo 
a hřebíky bijte rovně. Nakonec k zadní stěně (4) 
přitlučte upevňovací trámek (7) - to udělejte obzvlášť 
pečlivě. Hřebíky bijte do kraje, aby zůstaly v bočnicích 
(2) a nečouhaly do prostoru budky. Jestliže plánujete 
umístit budku na jehličnatý strom, můžete si 
upevňovací trámek (7) nabít svisle - pro rovné 
jehličnaté kmeny je to vhodnější. 
 

Samotnou střechu k budce nepřibíjejte, bude sloužit 
jako vchod pro její čištění a kontrolu. 
 

Střechu k budce přiděláte pomocí drátu 
a hřebíků. Udělejte to tak, aby střecha 
dobře seděla, ale zároveň ji bylo možné 
jednou ročně snadno otevřít. Dva páry 
hřebíků nabijte asi 4 cm od sebe – 
jeden do boční stěny a druhý do boku 
střechy, nechte je vyčnívat asi 1,5cm (s připevňováním 
drátu počkejte po natření). Pomocí hřebíků s velkou 
hlavou ještě přitlučte ke střeše asfaltovou lepenku, tak 
aby na krajích rovnoměrně přesahovala. 
 

Nyní můžete budku natřít a to zevnitř i zvenku (to je 
dobré dělat na rozložených novinách, v rukavicích a 
starším oděvu.) Lahvičku s barvou si přelijte do 
kelímku či misky (která není určena pro potraviny) a 
pomocí štětce natřete všechny díly. Nátěr můžete po 
několika hodinách opakovat. 
 
Po zaschnutí barvy přitlučte k vletovému otvoru 
plechovou ochranu proti strakapoudům. A tím je budka 
připravena k vyvěšení ven. 
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VYVĚŠENÍ BUDKY 

Kdy budku vyvěsit 

K vyvěšení se nejlépe hodí podzim, aby budka stihla před jarním osídlením vyčichnout a 

splynout s prostředím. Někteří ptáci už totiž právě na podzim hledají příhodné místo pro jarní 

zahnízdění. Ale ani vyvěšením budky v předjaří nic nepokazíte. Dáte tím možnost zahnízdit 

ptákům, na které už žádné místo nezbylo. Některé druhy také krom hnízdění používají budku k 

přespávání, takže se dá říct, že vyvěšení je vlastně možné v průběhu celého roku. 

 

Kam budku umístit 

Vhodné umístění budky je velmi důležité, zvýší se tím výrazně šance na její obydlení. Obecně 

je dobré zvolit klidnou lokalitu – lesní mýtinu, zahradu, okolí klidné lesní cesty. Vyhněte se 

rušné silnici nebo okolí autobusové zastávky. Vhodný je prosvětlený okraj paseky, louky či 

zahrady, kde hřeje jarní slunce a zároveň příliš nefouká. Vletový otvor budky je dobré natočit 

tak, aby byl chráněn proti převládajícím větrům (vanou většinou od severu), ale pokud okolní 

stromy chrání budku před větry, natočte její otvor libovolně tak, aby ptáci z budky dobře viděli 

a měli přehled co se venku děje. Před vletovým otvorem by neměla být žádná větev. Predátoři 

jako kočka nebo kuna si na ně totiž rádi sedají a číhají na rodiče neustále pendlujícího za 

potravou. Ze stejného důvodu není součástí budky přední bidýlko. Na listnatých stromech je 

vhodné budku umístit do rozsochy větví ve tvaru „Y“. Upevňovací trámek zapřete zezadu za 

větve tak, aby i dno budky bylo zaklíněno. Budka může být mírně šikmo, ale nesmí do ní nikdy 

pršet a nesmí se pohupovat ve větru. Trámek můžete přibít hřebíky s velkou hlavou (stromu to 

výrazně neublíží) nebo přivázat pevným provázkem atd. Budku umístěte 2 – 6 metrů vysoko. 

Buďte přitom opatrní, vezměte si na pomoc žebřík a rodiče. 

 

                      

      Upevnění budky na svislý kmen                       Upevnění do rozsochy 
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ÚDRŽBA A KONTROLA BUDKY 

 

Vyvěšením budky to nekončí. Málo se to ví, ale vždycky před zimou by se měla budka otevřít a 

staré hnízdo odstranit. V průběhu několika let by se jinak budka zaplnila starými hnízdy a ptáci 

by ji nemohli dále používat, navíc se starým hnízdem odstraníte i „breberky“ čekající na další 

osadníky. Budku tedy vždy před zimou vyčistěte, zkontrolujte a případně opravte její závady  a 

jestli myslíte, že už by další sezónu nepřežila tak ji sundejte, aby na jaře nespadla i s 

nevylíhnutými vajíčky. 

 

Tipy a rady závěrem 

 
• Při hnízdění budku neotevírejte, hnízdo si můžete prohlédnout, až mláďata vyletí. 

• Životnost budky je přibližně 6 let, můžete ji zvýšit opravami a občasným natřením 

v podzimních měsících. 

• Přední vnitřní stěna budky je zdrsnělá a má zářezy, aby se malí ptáčci měli čeho 

přidržet, až budou vylétat z hnízda. Nejedná se o vadu, naopak. 

• Ptáky při hnízdění můžete sledovat dalekohledem, zkuste vypozorovat jak často rodiče 

vylétají za sháněním potravy a po jak dlouhé době malí ptáčci z hnízda vyletí.  

• Pokud si nebudete jistí, který ptačí druh v budce zahnízdil, podívejte se do atlasu nebo 

na naše stránky www.budkajakodarek.cz, kde pro vás chystáme informace, fotky i hlasy 

našich nejčastějších ptáků. 

 

Další možností, jak ptáčkům ve vašem okolí pomoct, je jejich zimní přikrmování a vytváření 

napajedel. Podívejte se na naše stránky, kde Vám poradíme jak na to.  

 

Děkujeme, že jste si pořídili naší budku a že se staráte o přírodu okolo sebe. 
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Za tým autorů: 

Ing. Václav Klapetek, Ph.D.  
vaclav.klapetek@gmail.com 

24 hřebíků potřebných pro stlučení budky 
+ 

3 náhradní pro nešikovné ruce 

Pískovaná lepenka na střechu pro 
ochranu budky před deštěm a sněhem 

Lahvička se 100 ml hnědé 
impregnace na dřevo 

Štětec pro 
natření 
budky 

Smirek pro opracování 
a vyhlazení budky 

Jednotlivé 
opracované 
díly budky 

Dráty pro 
přichycení střechy 

Hřebíky 
k přitlučení 

lepenky ke střeše 

Hřebíky pro 
omotání drátu při 

připojování střechy 

Hřebíky pro přibití 
spodního dílu 

střechy  

Jednotlivé komponenty 

Ochrana vletového 
otvoru s hřebíky 
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Postup sestavování budky 
 

      
 

       
 

       
 

       
 

       
 

   



1 Dno

2 Boky

3  elní strana

4 Zadní strana

5 St!echa

6 Zarážka st!echy

7 Upev"ovací trámek
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