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• Přikrmování jednoznačně pomáhá drobným pěvcům přežít mrazivou zimu. 

• Krmítko si sami vyrobíme z přírodních materiálů, nebo případně zakoupíme. 

• Stojánkové krmítko by mělo být umístěno na volném a přehledném místě zahrady. 

• Základem krmení jsou slunečnicová semínka, případně neslané ořechy (i buráky). 

• Můžeme použít také prodávané semínkové směsi a lojové koule k zavěšení. 

• Potrava v krmítku musí být vždy suchá a pravidelně doplňovaná. 

• Před dalším doplněním necháme ptáky posbírat spadlá semínka pod krmítkem. 

• Nejlepší krmítko je spíše malé, kam se nedostanou velcí ptáci (hrdličky, straky a jiní). 

• Po zimě krmítko vyčistíme a schováme, aby nám vydrželo několik let. 

 

       Rádi byste ještě více pomohli divoce žijícím ptákům? Adoptujte si koroptev. 

       https://www.koroptvicky.cz/clanky/darujte/adoptuj-koroptev.html 
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STOJÁNKOVÉ KRMÍTKO 
konstrukční poznámky 

KRMÍTKO můžeme vyrobit z různých materiálů. Konstrukčně 
nejvhodnější, esteticky působivé, přírodní a milé ptákům           
je především dřevo. Na samotný domeček použijeme dobře 
proschlé desky, lišty a hranoly. Ideální tvar je „chatička“            
se dvěma otevřenými štíty1, coby v(ý)letovými otvory,                  
a sedlovou střechou (sklon 30° až 60°) s přesahem alespoň 2 cm 
nad podlážkou2. Tato střecha prodlužuje životnost krmítka         
a udržuje potravu v suchu. Důležitý detail je olištování podlážky 
na straně štítů3 – stačí lišta průřezu asi 10 x 10 mm (tyčky         
na makrely). Olištování zabraňuje nadměrnému vysypávání 
semínek z krmítka. Spoje musí být co nejpevnější – dřevo kvůli 
vlhkosti pracuje. Proto spojované ostré hrany srazíme rašplí4. 
Hrubé povrchy ohladíme smirkovým papírem. Spojování            
je nejlepší ostrými terasovými vruty s malou zápustnou hlavou  
– méně vhodné jsou hřebíčky. Všechny spoje je dobré podlepit 
lepidlem na dřevo. Vhodná ekologická úprava pěkného 
přírodního dřeva je olejování (doporučení: rafinovaný lněný olej 
české výroby). Lepidlo a olej vyzrávají několik dnů nejlépe         
při pokojové teplotě. PODSTAVEC krmítka musí být především 
konstrukčně velmi pevný a stabilní i v silném větru5. Dá se 
vyrobit z čerstvých větví, které nám zbyly po ořezání stromů    
na zahradě. Opět na jejich spojení použijeme ostré terasové 
vruty s upravenou špičkou (samořezné), nebo obyčejné vruty, 
ale těm dřevo předvrtáme tenčím vrtákem. Všechny kulaté 
spoje větví předem upravíme nožem naplocho, ale nelepíme. 
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Naše motto: 
Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. 
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