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13. Ptačí budky 

A. Hřebenovka 

Pro zahřátí si dáme jednu hřebenovku. Doplněním správných odpovědí 

do sloupečků získáte v červeném řádku tajenku, ve které se dozvíte jméno 

jednoho z našich důležitých producentů dutin, tedy ptáka, v jehož starých 

příbytcích mohou hnízdit další druhy, které samy do dřeva tesat nedovedou, 

tak zvaní druhotní dutinoví hnízdiči. 
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1. Skulina ve stromě, ve 

které hnízdí ptáci 

2. Rod drobných pěvců, kteří 

často hnízdí v budkách 

3. Tropičtí ptáci s největším 

zobákem v poměru k tělu, 

kteří hnízdí v dutinách 

stromů 

4. Lesní hlodavec, který patří 

k častým obyvatelům 

ptačích budek, s oblibou si 

v nich tvoří zásoby semen, 

oříšků a žaludů 

5. Černobílý obyvatel 

zahrad, sadů a listnatých 

lesů, který k hnízdění 

využívá větší typ sýkorníku 
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B. Jak vyrobit budku 
Podle knížky významného českého ornitologa Zdeňka Klůze: Ochrana ptactva. Okresní 

vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, 1980 

 

1) Čtyřboká budka se snímatelnou stříškou (obr. 1 na následující straně) 

Výhody: 

 Jednoduchá konstrukce 

 Rozměry lze přizpůsobit jednotlivým druhům ptáků 

Potřebujeme: 

 Smrková prkénka, 20 mm silná 

 Hřebíky 

 Impregnační nátěr 

 Střešní lepenku 

 Dvě očka  

 Drát 

 Plíšek na oplechování vletového otvoru 

 

 

 

 

Rozměry čtyřboké budky a její nejčastější obyvatelé                                                                        

Podle zvolených rozměrů budky na obr. 1 na další straně  

získáte sýkorník, nebo špačník. 

 

Typ 
Velikost dna 

(cm) 
Hloubka budky 

(cm) 

Průměr 
vletového 

otvoru (mm) 
Ptačí druhy 

Sýkorník menší 12 x 12 20 - 25 28 

sýkora babka, 
uhelníček, 
modřinka, 
parukářka 

Sýkorník větší 12 x 12 20 - 25 32 - 34 

sýkora koňadra, 
brhlík lesní, 
vrabec domácí  
a polní, rehek 
zahradní, lejsek 
černohlavý        
a bělokrký 

Špačník 15 x 15 25 - 35 45 
špaček obecný, 
krutihlav 
obecný 
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Postup 

Dno (F) přibijeme mezi boční stěny (C, D), přední (B) a zadní stěnu (A). Boční stěny přibijeme 

k přední a zadní stěně. Na spodní stranu stříšky (E) přibijeme prkénko (G), které je o málo 

větší než dno (F). Budku napustíme impregnací (pouze z vnějšku!). Pro odtok dešťové vody 

provrtáme dno dvěma otvory o průměru asi 5 mm. V horní části bočních stěn zavrtáme očka, 

do kterých upevníme drátěné oko, na které budku zavěsíme. Stříšku můžeme pobít střešní 

lepenkou a vletový otvor oplechujeme. 

 

Obr. 1 Čtyřboká budka se snímatelnou stříškou; Z. Klůz: Ochrana ptactva 
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1) Polobudka neboli rehkovník 
 

Pro koho  

 Rehek domácí 

 Lejsek šedý 

 Konipas bílý a horský 

Kam 

 Pod střechou obytných budov, kůlen 

 Na zahradní zdi, nejlépe porostlé popínavými rostlinami (břečťan, loubinec) 

 Na zahradní altánky, besídky, chatky 

 Pod mosty (pozor na výšku hladiny při vysoké vodě) 

Obr. 2 

Polobudka;   

Z. Klůz: 

Ochrana 

ptactva 
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Opatření proti predátorům 

 

Nejčastějšími predátory ptačích budek bývají kuny, plši, strakapoudi, myšice a domácí                      

a toulavé kočky. S plchy a myšicemi si neporadíme, ale proti kunám, kočkám a strakapoudům 

se můžeme bránit.  

 

Strakapoudům zabrání v tesání a rozšiřování vletového otvoru destička z plechu nebo 

odolného plastu, do níž vyřízneme kruhový otvor o stejném průměru, jako má vletový otvor, 

a přibijeme hřebíčky. 

 

Kuny vybírají z budek jak ptáky zahřívající vejce a mláďata během hnízdění, tak i spící ptáky 

během podzimu a zimy. Svou dlouhou tlapku prostrčí vletovým otvorem, ptáka uvnitř 

umačkají a vytáhnou ven. To samé pak platí i o kočkách. 

 

Opatření proti vniknutí kuny (kočky) do budky  
(podle K. Zvářala: Optimální ptačí budka, Ptačí svět1/2010) 

 

 vletový otvor nesmí být níže než 3 cm pod střechou 

 dovnitř budky na čelní stěnu asi 1 cm pod vletový otvor umístíme dřevěný hranolek 

široký 3-4 cm (kuna přes něj do hnízda na dně budky nedosáhne) 

Pozor! Pokud budku nečistíme, hnízdo se časem dostává do výšky až na úroveň 

vletového otvoru a pak toto opatření ztrácí účinnost! 

 zvenku na čelní stěnu budky těsně pod vletový otvor umístíme prkénko široké asi 7 

cm; přičemž střecha by měla přesahovat o 10 cm; prkénko se nachází 4-4,5 cm pod 

střechou (vletový otvor je tak mezi prkénkem a střechou a prodloužený vstup 

zabraňuje kuně dosáhnout do hnízda) 

 

Správné řešení 

A. Hřebenovka 
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