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SÝKORNÍKY A BUDKY PRO DROBNÉ PĚVCE 

Sýkorník základní  

Nemá antipredační úpravu, průměr vletového otvoru 35 nebo 28 mm. 
Rozměry: cca 28 x 20 x 23 cm 
Volitelné doplňky: závěsná lišta s vruty, plechová ochrana otvoru. 

Cena budky bez nátěru:  
 

390 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  429 ,-Kč 

Cena budky s lepenkou:  
 

468 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  507 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  546 ,-Kč 
 

Sýkorník s lávkou  

Zevnitř pod otvorem vodorovná plošinka - jednoduchá 
antipredační úprava. Průměr vletového otvoru 35 nebo 28 mm.  
Rozměry: cca 28 x 20 x 23 cm 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty, plechová ochrana otvoru 

Cena budky bez nátěru:  
 

390 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  429 ,-Kč 

Cena budky s lepenkou:  
 

468 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  507 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  546 ,-Kč 
 

Sýkorník s vnějším tunýlkem 

Před vletovým otvorem je dřevěný hranol, tvořící prodlouženou a 
zalomenou chodbičku – velmi účinné antipredační opatření.  
Rozměry: cca 31 x 17 x 19 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

416 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  458 ,-Kč 

Cena budky s lepenkou:  
 

499 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  541 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  582 ,-Kč 

 

Sýkorník s chodbičkou 
Vletový otvor (35 nebo 28 mm) je posunut ke straně, vnitřní 
zábranu tvoří dvě prkýnka spojená do „L“. 
Rozměry: cca 28 x 20 x 23 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty, Plechová ochrana otvoru 

Cena budky bez nátěru:  
 

428 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  471 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  513 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  556 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  599 ,-Kč 
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Sýkorník podle Henzeho 

Sýkorník s předsunutou částí s vletovým otvorem, složitější 
konstrukce ale kvalitní antipredační ochrana. 
Rozměry: cca 29 x 16 x 18 cm 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

416 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  458 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  499 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  541 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  582 ,-Kč 
 

Uhelníčkovník  

Budka pro sýkoru uhelníčka imitující vyhnilý pařez či myší díru. 
Rozměry: cca 20 x 18 x 20 + komínek: 25 x 7 x 10 cm  
Volitelné doplňky: 

Cena budky bez nátěru:  
 

559 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  615 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  671 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  727 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  783 ,-Kč 

 

Rehkovník čtvercový 

Klasická budka pro rehka domácího.  

Rozměry: cca 22 x 18 x 18 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

312 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  343 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  374 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  406 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  437 ,-Kč 

 

 

Šoupálkovník trojúhelníkový 

Budka pro šoupálka krátkoprstého a dlouhoprstého. 

Rozměry: cca 24 x 10 x 15 cm  
Volitelné doplňky: 

Cena budky bez nátěru:  
 

273 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  300 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  328 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  355 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  382 ,-Kč 
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Šoupálkovník hranatý  
Budka pro šoupálka krátkoprstého a dlouhoprstého.  

Rozměry: cca 20 x 11 x 13 cm 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

267 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  293 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  320 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  346 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  373 ,-Kč 

 

Červenkovník otevřený 
Budka pro červenku a jiné pěvce. 

Rozměry: cca 23 x 21 x 18 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty  

Cena budky bez nátěru:  
 

422 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  464 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  506 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  548 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  590 ,-Kč 

 

Červenkovník uzavřený 

Větší vletový otvor než střízlíkovník. 
Rozměry: cca 19 x 16 x 23 cm 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty  

Cena budky bez nátěru:  
 

241 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  265 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  289 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  313 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  337 ,-Kč 

 

Střízlíkovník 

Menší vletový otvor, než červenkovník. 
Rozměry: cca 20 x 25 x 18 cm 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

241 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  265 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  289 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  313 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  337 ,-Kč 
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ŠPAČNÍKY A BUDKY PRO VĚTŠÍ PTACTVO 

Špačník základní 

Nemá antipredační úpravu.  
Rozměry: cca 34 x 21 x 20 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty   

Cena budky bez nátěru:  
 

436 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  479 ,-Kč 

Cena budky s lepenkou:  
 

523 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  566 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  610 ,-Kč 

 

Špačník s lávkou  

Zevnitř pod otvorem vodorovná plošinka - jednoduchá 
antipredační úprava. 
Rozměry: cca 34 x 21 x 20 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

446 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  490 ,-Kč 

Cena budky s lepenkou:  
 

535 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  580 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  624 ,-Kč 
 

Špačník s chodbičkou 

Vletový otvor posunut ke straně, vnitřní zábranu tvoří prkýnka 
spojená do „L“ – dobrá antipredační ochrana. 
Rozměry: cca 34 x 21 x 20 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

446 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  490 ,-Kč 

Cena budky s lepenkou:  
 

535 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  580 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  624 ,-Kč 

 

Špačník s vnějším tunýlkem 

Před vletovým otvorem je dřevěný hranol, tvořící prodlouženou a 
zalomenou chodbičku - velmi účinná antipredační ochrana. 
Rozměry: cca 40 x 19 x 22 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

455 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  501 ,-Kč 

Cena budky s lepenkou:  
 

546 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  592 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  637 ,-Kč 
 



 8 

Špačník podle Henzeho 

Budka s předsunutou částí s vletovým otvorem, složitější 
konstrukce ale kvalitní antipredační ochrana. 
Rozměry: cca 32 x 19 x 21 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty  

Cena budky bez nátěru:  
 

455 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  501 ,-Kč 

Cena budky s lepenkou:  
 

546 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  592 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  637 ,-Kč 
 

Skorcovník  

Budka pro skorce vodního, konipasa horského a bílého.  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

370 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  407 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  444 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  481 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  518 ,-Kč 

 

Skorcovník se spodním vletem  

Budka pro skorce vodního, konipasa horského a bílého.  
Umisťuje se pod mosty, přes potoky a řeky, pod jezy.  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

319 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  351 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  383 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  415 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  447 ,-Kč 

 

 

Velkojaroměřský konipasoskorcovník  

Pro společné hnízdění skorce vodního a konipasů.  
Rozměry: cca 22 x 20 x 40 cm  
Nepotřebuje závěsnou lištu – připevňuje se za zadní stěnu 

Cena budky bez nátěru:  
 

319 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  351 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  383 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  415 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  447 ,-Kč 
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Krutihlavečník 

Rozměry: cca 34 x 22 x 23 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty  

Cena budky bez nátěru:  
 

436 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  479 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  523 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  566 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  610 ,-Kč 

 

Dudník „vrata“ 

Cena budky bez nátěru:  
 

1450 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  1595 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  1740 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  1885 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  2030 ,-Kč 

 

    

 

Dudník „kůlna“ 

Cena budky bez nátěru:  
 

3220 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  3542 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  3864 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  4186 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  4508 ,-Kč 

 
 

 

 

   

Kosník  

Větší než rehkovník, menší než poštolečník. 
Rozměry: cca 22 x 20 x 30 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

316 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  347 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  379 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  411 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  442 ,-Kč 
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Kavečník  

Budka pro kavku, dudka, mandelíka. 
Průměr vletových otvorů: 7,5 cm 

Rozměry: cca 61 x 24 x 24 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

514 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  565 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  616 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  668 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  719 ,-Kč 
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RORÝSOVNÍKY A PODLOŽKY PRO VLAŠTOVKY A JIŘIČKY 

 

Rorýsovník „1“ se spodním vletem 

Rozměry: cca 20 x 20 x 40 cm 
 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

403 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  443 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  483 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  523 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  564 ,-Kč 

 

Rorýsovník „1“ s bočním vletem 

Rozměry: cca 20 x 20 x 40 cm 
 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

403 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  443 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  483 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  523 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  564 ,-Kč 

 

 

Rorýsovník s  „2“ 

Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

715 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  787 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  858 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  930 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  1001 ,-Kč 

 

Rorýsovník „3“ 

Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

1604 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  1765 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  1925 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  2085 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  2246 ,-Kč 
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Rorýsovník „4“ 

Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

1755 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  1931 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  2106 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  2282 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  2457 ,-Kč 

 
 
 

 

Hnízdní podložka pro vlaštovky 

Rozměry: cca 10 x 22 x 21 cm   

Cena budky bez nátěru:  
 

99 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  109 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  119 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  129 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  139 ,-Kč 
 

Hnízdní podložka pro jiřičky  

Rozměry: cca 20 x 12 x 64 cm  

Cena budky bez nátěru:  
 

247 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  272 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  296 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  321 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  346 ,-Kč 
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BUDKY PRO SOVY, DRAVCE A VELKÉ PTACTVO 
 

Puštíkovník 

lepená a neotevíratelná. 
Rozměry: cca 35 x 35 x 62 cm 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty  

Cena budky bez nátěru:  
 

650 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  715 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  780 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  845 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  910 ,-Kč 

 

Puštíkovník pro puštíka bělavého 

Rozměry: cca 40 x 40 x 80 cm 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

910 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  1001 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  1092 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  1183 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  1274 ,-Kč 

 

Budka pro sýce rousného 

Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

428 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  471 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  513 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  556 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  599 ,-Kč 
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Sýčkovník  

Budka pro sýčka obecného. 
Rozměry: cca 21 x 90 x 22 cm  

Cena budky bez nátěru:  
 

1170 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  1287 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  1404 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  1521 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  1638 ,-Kč 

 

 

Budka pro sovu pálenou 

Cena budky bez nátěru:  
 

2080 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  2288 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  2496 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  2704 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  2912 ,-Kč 

 

 

Poštolečník 

Rozměry: cca 37 x 33 x 30 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

520 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  572 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  624 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  676 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  728 ,-Kč 
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Hnízdní podložka pro poštolky a kalouse 

Rozměry: cca 12 x 32 x 33 cm  
Volitelné doplňky: 

Cena budky bez nátěru:  
 

150 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  165 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  180 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  195 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  210 ,-Kč 

 

Umělé hnízdo pro kalouse  

Vyrobeno z plastového kanystru  

Cena budky bez nátěru:  
 

250 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  275 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  300 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  325 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  350 ,-Kč 
 

Morčákovník 

Výška cca 100 cm, oválný otvor, pro morčáka velkého. 
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena budky bez nátěru:  
 

910 ,-Kč 

Cena budky s natřenou stříškou:  1001 ,-Kč 

Cena budky bez nátěru, s lepenkou:  1092 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem (lazura/olej):  1183 ,-Kč 

Cena budky s nátěrem, s lepenkou:  1274 ,-Kč 

 

 

 

 

Podložka pro čápy 

 

na objednávku 
  

1463 ,-Kč 
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Krmítka 
 

Krmítko klasické 

Rozměry: cca 38 x 33 x 33 cm  

Cena krmítka bez nátěru:  
 

396 ,-Kč 

Cena krmítka s natřenou stříškou:  436 ,-Kč 

Cena krmítka bez nátěru, s lepenkou:  476 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem (lazura/olej):  515 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem, s lepenkou:  555 ,-Kč 

 

 

Krmítko klasické malé 

Rozměry: cca 34 x 23 x 26 cm  

Cena krmítka bez nátěru:  
 

333 ,-Kč 

Cena krmítka s natřenou stříškou:  367 ,-Kč 

Cena krmítka bez nátěru, s lepenkou:  400 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem (lazura/olej):  434 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem, s lepenkou:  467 ,-Kč 

 

Krmítko samonásypné  

Rozměry: cca 23 x 12 x 29 cm 

Cena krmítka bez nátěru:  
 

333 ,-Kč 

Cena krmítka s natřenou stříškou:  366 ,-Kč 

Cena krmítka bez nátěru, s lepenkou:  399 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem (lazura/olej):  433 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem, s lepenkou:  466 ,-Kč 

 

Krmítko samonásypné s plexisklem 

Rozměry: cca 32 x 18 x 28 cm  

Cena krmítka bez nátěru:  
 

650 ,-Kč 

Cena krmítka s natřenou stříškou:  715 ,-Kč 

Cena krmítka bez nátěru, s lepenkou:  780 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem (lazura/olej):  845 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem, s lepenkou:  910 ,-Kč 
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Krmítko s bidýlky 

Rozměry: cca 23 x 25 x 25 cm  

Cena krmítka bez nátěru:  
 

280 ,-Kč 

Cena krmítka s natřenou stříškou:  308 ,-Kč 

Cena krmítka bez nátěru, s lepenkou:  336 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem (lazura/olej):  364 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem, s lepenkou:  392 ,-Kč 

 

 

 

Lojovník 

Rozměry: ccs 46 x 14 x 14 cm  
 

Cena krmítka bez nátěru:  
 

120 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem (lazura/olej):  156 ,-Kč 

 

 

 

 

 

 

Zásyp pro ptáky  

Cena krmítka bez nátěru:  
 

1040 ,-Kč 

Cena krmítka s natřenou stříškou:  1144 ,-Kč 

Cena krmítka bez nátěru, s lepenkou:  1248 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem (lazura/olej):  1352 ,-Kč 

Cena krmítka s nátěrem, s lepenkou:  1456 ,-Kč 

 

 

 

 

Ptačí hostinec 

 
 
 

Cena krmítka na objednávku   11500 ,-Kč 
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HMYZÍ HOTELY A BUDKY PRO HMYZ  
pro blanokřídlý hmyz (zejména samotářské), pro různé druhy ploštic, motýlů, brouků včetně slunéček,.. 

Hmyzí hotel    

Cena bez nátěru:  
  

1518 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

1670 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

1822 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

1974 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

2126 ,-Kč 

Cena "dodělej sám" 
  

429 ,-Kč 

 
 

Hmyzí hotýleček  

Rozměry: cca 31 x 16 x 18 cm      

Cena bez nátěru:  
  

1105 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

1216 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

1326 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

1437 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

1547 ,-Kč 

Cena "dodělej sám" 
  

274 ,-Kč 
 

Hmyzí hotýlečíček 

Rozměry: cca 28 x 16 x 18 cm   

Cena bez nátěru:  
  

1105 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

1216 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

1326 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

1437 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

1547 ,-Kč 

Cena "dodělej sám" 
  

233 ,-Kč 
 
 

Hmyzí mrakodrápeček 

Rozměry: cca 48 x 15 x 13 cm   

Cena bez nátěru:  
  

1105 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

1216 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

1326 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

1437 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

1547 ,-Kč 
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Pidiobydlí pro hmyz 

 

 

Cena:  
   

350 ,-Kč 

 

 

Čmelín 

Rozměry: cca 28 x 30 x 30 cm  

Cena bez nátěru:  
  

715 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

787 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

858 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

930 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

1001 ,-Kč 

 

 

Budka pro sršně  

Rozměry: cca 60 x 23 x 24 cm  

Cena bez nátěru:  
  

465 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

512 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

558 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

605 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

651 ,-Kč 
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BUDKY A HNÍZDA PRO SAVCE 

Veverkovník   

Rozměry: cca 38 x 19 x 22 cm  
Volitelné doplňky: Závěsná lišta s vruty 

Cena bez nátěru:  
  

436 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

479 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

523 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

566 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

610 ,-Kč 

 
 
 

Netopýrovník  

Budka pro netopýry (letní kolonie či pro samostatné samce).  
Rozměry: cca 46 x 7 x 20 cm 
Volitelné doplňky: závěsná lišta s vruty 

Cena bez nátěru:  
  

355 ,-Kč 
 

 

 

Netopýrovník dvojdomek 

Budka pro netopýry (letní kolonie či pro samostatné samce).  
Rozměry: cca 46 x 11 x 20 cm 
Volitelné doplňky: závěsná lišta s vruty 

Cena bez nátěru:  
  

381 ,-Kč 

 
 
 
 
 

Netopýrovník velký 

Budka pro netopýry (letní kolonie či pro samostatné samce).  
Rozměry: cca 52 x 6 x 60 cm 
Volitelné doplňky: závěsná lišta s vruty   

Cena bez nátěru:  
  

617 ,-Kč 
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Ježčí pelíšek 

Rozměry: 33 x 33 x 29, chodbička 19 x 14 x 50 cm   

Cena bez nátěru:  
  

604 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

664 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

725 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

785 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

846 ,-Kč 

 

 

Budka pro plchy 

Cena bez nátěru:  
  

450 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

495 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

540 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

585 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

630 ,-Kč 

 

 

 

KRMELCE PRO SPÁRKATOU ZVĚŘ, KOZY A OVCE 
 

Krmelec pro spárkatou lesní zvěř 

Cena bez nátěru:  
  

9100 ,-Kč 

Cena s natřenou stříškou:  
 

10010 ,-Kč 

Cena bez nátěru, s lepenkou:  
 

10920 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

11830 ,-Kč 

Cena s nátěrem, s lepenkou:  
 

12740 ,-Kč 

 

 

 

HNÍZDA A ÚKRYTY PRO PLAZY 
 

Pícka pro ještěrky 

 

Cena: 
   

390 ,-Kč 
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DOPLŇKY A ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY 
 

Lišta k upevnění budky 

Dřevěná s předvrtanými otvory.  
 

Cena bez nátěru:  
  

40 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

52 ,-Kč 

 

 

Lišta k upevnění budky s vruty 

Dřevěná s předvrtanými otvory. 
 

Cena bez nátěru:  
  

45 ,-Kč 

Cena s nátěrem (lazura/olej):  
 

58 ,-Kč 

 

 

Plechová ochrana otvoru 

Zabraňuje strakapoudům v ničení budky a predaci hnízda. 

 
 

Cena bez nátěru:  
  

50 ,-Kč 

 


