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Pomoci může každý, je to snadné!

JAK VYROBIT KRMÍTKO

Nejvhodnějším a nejdostupnějším
materiálem pro výrobu krmítka je dřevo,
ale pro vytvoření jeho jednotlivých částí,

zejména stříšky, můžeme použít i kov
nebo umělou hmotu.

Na velikosti a tvaru krmítka úplně nezáleží.
Rozměry volte podle velikosti ptactva,

které chcete krmit. Mějte však na paměti,
že velké druhy, jako například holub či

sojka, mohou malé ptáky z krmítka vyhnat.

Na obrázku jsou rozměry krmítka vhodného
pro menší pěvce do velikosti kosa

PTÁCI VE MĚSTĚ

Ve městě s námi po celý rok žije mnoho 
ptačích druhů od drobnějšího zpěvného 

ptactva po dravce. 

Ptáci jsou chráněni proti usmrcování, 
vyrušování zejména v období hnízdění 
a zakázáno je poškozovat jejich hnízda, 

sběr vajíček apod.

PTÁCI V NOUZI

Našli jste ptáka nebo jiné volně žijící zvíře, 
které vypadá, že potřebuje pomoci? 

Nevíte si rady při nálezu ptáčete 
vypadlého z hnízda? 

V Praze funguje Záchranná stanice 
volně žijících živočichů v Jinonicích. 

Nepřetržitá pohotovostní linka: 
773  772  771 

pro poradu či oznámení.

Důležitá je především dostatečně velká
stříška přesahující základnu krmítka

alespoň o tři centimetry na každé straně.
Chrání tak předkládanou potravu před

deštěm a sněhem.

Při výrobě neopomeňte opatřit krmítko
nízkým zábradlím (asi 1,5 cm), aby vítr

nesmetal potravu na zem.

ZIMNÍ
PŘIKRMOVÁNÍ
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PTAČÍ KRMÍTKO



PROČ PŘIKRMOVAT

Přikrmování ptáků na krmítku
je asi nejrozšířenější
a nejznámější způsob, jak
může v chladných měsících
každý pomoci našim opeřeným
sousedům.

Řada ptačích druhů zimuje
v naší blízkosti a za tuhé
zimy proto rádi přijmou pomoc
ze strany člověka.

Pro výběr vhodné potravy
je důležité určit, které
druhy k vám zalétávají.

KDY ZAČÍT
S KRMENÍM

S krmením můžete
začít již začátkem

listopadu,
zpočátku v menších

dávkách. 
Za mrazů a při vyšší 

sněhové pokrývce
je dobré dávky

mírně zvyšovat.

Přikrmovat lze 
až do začátku jara,

podle aktuálního 
počasí a teploty 

vzduchu.

KAM KRMÍTKO UMÍSTIT

Krmítko nejlépe umístíte na volné prostranství. Mělo by se jednat o klidné 
a přehledné místo, alespoň 1,5 m nad zemí a 2 m od nejbližšího stromu.

Pokud krmítko věšíte, pak je dobré použít drát, zavěsit např. na větev mimo 
dosah ostatních větví. Předejdete tak napadení ptáků kočkou nebo kunou.

DO KRMÍTKA 
PATŘÍ

POTRAVA KVALITNÍ 
A NEZKAŽENÁ

OLEJNATÁ SEMENA 
A LŮJ pro sýkory, brhlíky 
a šoupálky

BOBULOVINY A JABLKA 
pro kosy a drozdy

SEMENA OBILOVIN 
A PLEVELŮ pro pěnkavy 
a vrabce

DO KRMÍTKA
NIKDY 

NEDÁVÁME !!!

ZBYTKY Z KUCHYNĚ
NEBO Z JÍDELNY, 

těstoviny,
slané a kořeněné jídlo, 

uzeniny a přepálený lůj.

ŠPATNÝM KRMIVEM
byste ptákům zavinili

významné potíže
nebo dokonce úmrtí. 
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Zacvrlikejte si i anglicky


