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'Ptákem roku 2021' 
je červenka.

VÁŠ AKTIVNÍ PŘÍSPĚVEK K ŽIVOUCÍ PŘÍRODĚ

Milé zákaznice, milí zákazníci, 

těší nás váš zájem o naše výrobky – hnízdící pomůcky pro zvířata 
volně žijící v lese i pomůcky do zahrady či pro umístění na budovy. 
V našem aktuálním produktovém katalogu č. 79 kromě toho najdete 
mnoho chytrých nápadů, které pomohou chránit naše druhy a lépe 
jim porozumět. Přejeme vám mnoho zajímavých poznatků o světě 
našich zvířat a pokud možno bezproblémové soužití. Často sdílíme 
nevyhnutelně stejný prostor – a zvířata jsou při tom odkázána na naše 
pochopení i aktivní ochranu ze strany lidí. 

Našim životům v současnosti dominuje pandemie, snažíme chránit 
sebe i své blízké před účinky viru. Pandemie negativně ovlivnila i 
naši společnost SCHWEGLER, jelikož vyrábíme v Německu, a proto 
musíme vyhovět požadavkům společnosti, našich zaměstnanců, 
dodavatelů i zákazníků. 

Při pohledu na naši faunu zaznamenáváme již po celá léta masivní 
úbytek diverzity i množství zvířat. Pandemie mezi volně žijícími 
ptáky jsou bohužel trvalým tématem a silně klesající počet během 
každoročních sčítání ptáků pronikl i do našeho subjektivního 
povědomí. Stále častěji si uvědomujeme, že se toho v naší vlastní 
zahradě děje stále méně! A právě tento pocit není zdaleka nový. Již 
generace našich babiček a dědečků si kladla stejnou otázku jako my 
dnes: Jak můžeme aktivně přispět k ochraně biologické rozmanitosti v 
našem bezprostředním okolí? A kvůli tomu vznikla naše firma. 

Náš první katalog vyšel v roce 1948 – nabídku tedy neustále 
rozšiřujeme už po sedm desetiletí. Od založení naší společnosti nás 
provází myšlenka aktivní ochrany přírody a zachování biologické 
rozmanitosti – v té době se vývoj vůbec nedal předvídat. 

Začínali jsme jako malá firma s nabídkou několika hnízdících pomůcek, 
později jsme se stali průkopníky v mnoha oblastech ochrany přírody – 
často se nám lidé posmívali, ale postupně nás akceptovali, takže jsme 
nyní etablovanou firmou. Ať šlo o hnízdící pomůcky pro netopýry v 70. 
letech, ochranu savců, např. domky pro ježky v 80. letech, propagace 
užitečného hmyzu a divokých včel v 90. letech nebo znovuobjevení 
životního prostoru „budov“ od přelomu století – to vše jsou dnes 
standardy ochrany přírody. 

Nezapomínáme na své kořeny. Dodnes vyrábíme nepochybně nejširší 
sortiment hnízdících pomůcek pro ptáky. Nesoustředíme se přitom 
na optimalizaci výroby, nýbrž se snažíme zohledňovat regionální 
charakteristiky a preference zvířat. Často existuje několik hnízdících 
pomůcek, které přicházejí v úvahu – při výběru jsou důležitými 
kritérii poloha, dopad světla, možnosti připevnění nebo ochrana před 
predátory. Naše firma i naši odborní prodejci vám rádi poradí při 
výběru vhodného řešení pro vaše opeřené přátele. 

Velkou výhodou dřevobetonu firmy SCHWEGLER je kromě druhově 
vhodného designu příbytků zejména vynikající prodyšnost, snadné 
čistění a kontrola i dlouhá životnost. Náš materiál se také optimální 
pro instalaci v budovách, kromě toho se s dřevobetonem dají snadněji 
splnit zvyšující se nároky na protipožární ochranu. 

Ochrana rozmanitosti druhů na budovách, v domě i zahradě jako 
pozitivní faktor kvality života v městech také vyžaduje zachování a 
vytváření vhodných hnízdících příležitostí. Naše sídliště zabírají stále 
více místa, což nutně zasahuje do životního prostoru mnoha druhů – 
tento vývoj lze optimalizovat ekologicky či dokonce ekologičtěji také 
díky inteligentnímu plánování a vhodným výrobkům. 

Náš hlavní princip se za sedmdesát let nijak nezměnil: Vyvíjíme 
a vyrábíme (celosvětově) nejlepší hnízdící pomůcky a výrobky na 
ochranu druhů a současně respektujeme přírodu a životní prostředí. 
Sociální odpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům 
bereme vážně. 

Naším motem není maximalizace zisku prostřednictvím outsourcingu 
výroby do jiných zemí, nýbrž dlouhodobá a uvědomělá výroba 
především s místními zdroji a dodavateli. Skutečnosti, že víme jak 
a proč, je již po tři generace zárukou udržitelnosti a kontinuity, což 
našim zákazníkům poskytuje jistotu, že firma SCHWEGLER je a 
bude díky široké paletě výrobků spolehlivým partnerem při praktické 
činnosti ochrany přírody (i mimo ni). 

S pozdravy ze Schorndorfu 
Sven a Gunnar Papenfothovi 

 

A nakonec ještě jedno upozornění: V důsledku současné silné 
poptávky a omezení souvisejících s pandemií se může stát, že se 
dodací lhůty prodlouží. Žádáme vás tedy o pochopení. 



Další informace naleznete také na adrese:
www.schwegler-nature.com

Kterému druhu zvířat chcete 
cíleně pomoci?
Odchylky v obsazení jsou ve vzácných 
případech možné.
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Důležité charakteristiky budek SCHWEGLER:
1. Zavěšení, kontrolu a čištění lze provádět jednoduše a bez problémů. 

Pouze výrobky osvědčené v praxi zajišťují dlouholetý a stále se opakující 
úspěch v obsazenosti!

2. Patentované závěsy na stromy, které brání tomu, aby závěs zarostl do 
kmenu. Vyzkoušeno v lesích a doporučeno.

3. Vzorem pro naše budky k hnízdění je matka příroda – například vnitřní 
rozměry jsou přizpůsobeny podle hnízdních dutin datlovitých ptáků 
a vyhnilých dutin. Vzorem však také mohou být skalní dutiny a příbytky 
ve štěrbinách. Kromě toho se přitom dbá nejen na rozměry a tvary, ale 
i na povrchovou strukturu a vhodnost pro potřeby příslušného živočišného 
druhu.

4. Velikosti prostoru k hnízdění, průměry vletových otvorů a všechny rozměry 
každého jednotlivého modelu otvoru k hnízdění jsou přizpůsobeny 
potřebám a chování zvířat. Vědecké pokusy mnoha stanovišť pro ochranu 
ptáků a organizací pro ochranu přírody v tuzemsku a zahraničí prokazují, 
že mimo jiné nejvyšší hustota osídlení různými druhy ptáků (párů sedících 
na vejcích na hektar) je dosahována s dřevobetonovými pomůckami 
k hnízdění SCHWEGLER.

5. Díky bezkonkurenčně velmi dlouhé životnosti a vysoké příznivosti přijímání 
jsou budky SCHWEGLER již po desetiletí velmi úspěšné v praxi. Zvláštní 
výhodou je podstatně delší životnost a odolnost vůči povětrnostním 
vlivům oproti dřevu a vyšší pevnost brání poškození působením škůdců. 
Tvarováním v tekutém stavu je zaručeno mnohem lepší přizpůsobení 
pomůcek k hnízdění potřebám obyvatel.

6. Dalším rozhodujícím faktorem je stavebně-technicky mimořádně 
bezproblémová manipulace a použití. Ať zazděné nebo na fasádě, 
naše výrobky Vám poskytnou jistotu dlouhé životnosti a odolnosti vůči 
povětrnostním vlivům. Již více než 65 let vyrábíme a prodáváme pomůcky 
k hnízdění pro umístění na budou či vestavbu do budovy, využijte tyto 
jedinečné cenné zkušenosti!

7. Pomůcky k hnízdění SCHWEGLER byly vyvinuty ve spolupráci se státními 
stanovišti pro ochranu ptáků, evropskými spolky pro ochranu přírody, 
odborníky v oboru lesnictví a ornitology na základě poznatků a zkušeností 
z několika desetiletí. Speciální dřevobetonový materiál SCHWEGLER, 
který je k tomu použit, obsahuje cca 75 % dřeva a přísady k vyrovnávání 
klimatických vlivů, jako je např. hlína, jíl, atd. Tím se brání vzniku vody 
z rosení, kterou lze jinak často pozorovat při použití plastu, kamene, tvrdé 
pěny nebo betonových budek. 

8. Naše výrobky jsou oficiálně zkoušené, doporučované a uznávané, mimo 
jiné od Biologického spolkového institutu v Německu,  NABU Německo, 
LBV v Bavorsku, BUND Německo, německého spolku pro ochranu zvířat, 
francouzského spolku pro ochranu ptáků, švýcarského ptačího stanoviště, 
italského spolku pro ochranu ptáků, španělského SEO, NABS v severní 
Americe a mnoha dalších spolků.

» CO JE NA BUDKÁCH SCHWEGLER TAK ZVLÁŠTNÍHO?

Proč pomůcky k hnízdění?  
Obhospodařování zahrad i lesů šetrné 
vůči přírodě již není bez pomůcek 
k hnízdění možné. Věděli jste, že jeden 
jediný párek sýkor s potomstvem 
vyhubí za rok asi 70 000 housenek 
a 20 milionů kusů hmyzu – 
takzvaných „škůdců“? Čísla hovoří 
sama za sebe!

V naší dnešní době lidé až na malé 
zbývající plochy, takzvané přírodní krajiny, využívají veškeré formy krajiny. 
Kulturními krajinami, tedy životními prostorami obhospodařovanými lidskou 
rukou, jsou například ovocné sady, živé ploty, atd.
Pro zachování této různorodosti prostor je potřeba především udržitelné 
obhospodařování, mimo jiné bez škodlivých a drahých jedů. Pomůcky 
k hnízdění SCHWEGLER jsou mimo jiné prokazatelnou možností, jak v  
lesnictví postupovat například proti bekyni velkohlavé a obaleči dubovému 
a na ovocných plantážích mimo jiné proti obaleči jablečnému nebo na 
soukromých zahradách proti mšicím. Využijte tyto možnosti z přírody – pro 
přírodu. Včasná ochrana fauny a flóry je zvláště důležitá. Ochrana 
přírody je důležitější než kdy dříve.

Informace
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» DOPORUČENÍ PRO VOLBU, ROZDĚLENÍ A ZAVĚŠENÍ PTAČÍCH BUDEK

Informace

V následujícím textu bychom Vám chtěli předat některé zkušenosti a tipy 
z naší praxe. Tato doporučení jsou samozřejmě pouze vodítkem. Je nutno 
zohlednit různé krajiny a životní prostory a obyvatele, kteří se v nich vyskytují. 
Někdy to může být již před plánováním (např. podle vyskytujícího se druhu 
zvířat či druhu zvířat, který má být chráněn a okolního životního prostoru) nebo 
až v průběhu času na základě praktických zkušeností z revíru (například jaký 
typ budky je nakonec úspěšnější). Protože zde příroda často ukáže překvapivé 
a napínavé směry vývoje, doporučuje se postupné kontrolování použitých 
pomůcek k hnízdění v průběhu opatření a velmi doporučujeme optimalizaci 
nabídky ptačích budek.

A | Zavěšení ptačích budek pro malé ptáky
(např. ptačí budky 1B, 2M, 2B/N, 1N, 3S, 3SV, 2GR)
Zpravidla jsou k výběru dvě různé velikosti otvorů pro vlétání.
 » l 32 mm je „univerzální velikost“ umožňující přístup malým ptákům téměř 

všech druhů.
 » l 26 mm umožňuje přístup pouze malým sýkorám (sýkora modřinka, 

sýkora babka, sýkora úhelníček a sýkora parukářka). Větší druhy, jako 
sýkora koňadra, brhlík lesní a vrabec se dovnitř nedostanou.

 » Speciální velikosti, např. l 45 mm pro určité druhy, např. pro větší špačky. 
Menší druhy mohou přesto budky používat.

Na zelených plochách s živým plotem, v lesních školkách, houštinách, na 
zahradách i jinde lze budky zavěsit do výšky očí (1,5 až 2 m), aby je bylo 
možné ze země snáze kontrolovat a čistit. V lese nebo na obhospodařovaných 
plochách se doporučuje vyšší výška zavěšení pro omezení poškození a rušení 
na minimum. Zpravidla se zde budky k hnízdění zavěšují do výšky cca 2,8 až 
3,5 m, což ještě zajišťuje dobrou dosažitelnost ze žebříku. Jako horní hranice 
pro nejvyšší zavěšení mohou sloužit okolní stromy, výška jejichž vrcholu by 
neměla být překročena. Výjimkou jsou zde, zejména ve městě, určité příbytky 
k hnízdění v budovách (rorýs, vrabec, netopýr), pro něž není potřeba tuto 
hranici dodržet, a lze je umístit rovněž mnohem výše než 15 metrů nad zemí. 
Nevkládejte žádný materiál ke stavbě hnízda ani podestýlku, protože 
malí ptáci si svá hnízda staví vždy nová.

B | Počet prostředků k hnízdění na hektar a jejich rozdělení
Počet budek vždy závisí na příslušném životním prostoru. V zahradách lze 
při nedostatku míst k hnízdění zavěsit budku na každý druhý strom. Pro 
ptáky neexistuje žádná minimální vzdálenost – na jednom stromě mohou 
bez problému v bezprostředním sousedství sedět na vejcích dva páry sýkor, 
protože si určují podle nabídky krmení a roční doby minimální vzdálenost od 
sebe sami. V lesích lze podle stáří a druhu stromů a krmné báze („napadení 
škůdci“) zavěsit 1 až 40 budek na hektar (= 100 x 100 m).
Typy budek, resp. průměry vletového otvoru lze při absenci zkušeností 
rozdělit následovně:
 » 60 % budek s průměrem vletového otvoru 32 mm nebo oválným otvorem
 » 20 % s průměrem vletového otvoru 26 resp. 27 mm.
 » 20 % by mělo být k hnízdění pro šoupálkovité, polobudky a budky ve 

výklencích (srovnejte typy 2B, 2BN, 2H, 2HW, 1N).
 
Upozornění: Všechny budky by neměly být obsazeny pro odchov mláďat, 
protože značná část je jich používána jako příbytek k přenocování nebo sklad 
krmiva. Teprve když po několika po sobě následujících letech jsou asi v 60 
až 70 % z nich nalezena hnízda, jedná se o optimální nasycení budkami 
k hnízdění.

C | Všeobecné pokyny k zavěšení budek k hnízdění 
Orientace podle světové strany: Vletový otvor by měl směřovat přibližně na 
jihovýchod. Na místech k zavěšení chráněných před větrem nebo v zástavbě 
to však není vždy bezpodmínečně nutné. Při větších průměrech vletového 
otvoru (např. 45 mm) dbejte na polohu chráněnou proti povětrnostním vlivům.
Čištění: Čištění, tzn. odstranění starého hnízda beze zbytku, lze na zahradách 
a v lesích provádět od poloviny září. Pouze vyhrábněte staré hnízdo ven. 
Použití sprejů či jiných prostředků není v normálním případě nutné. Až když je 
budka extrémně zašpiněná nebo obsazená parazity, doporučuje se vystříkat 
budku studenou nebo horkou vodou, popřípadě s přídavkem biologicky 
odbouratelného mýdlového louhu.
Připevnění: Budky SCHWEGLER k upevnění na kmen (většinou je lze poznat 
podle jejich hnědé nebo černé barvy) se dodávají se speciálním hliníkovým 
hřebíkem, testovaným pro použití v lese, který strom nepoškozuje jako např. 
měděný nebo ocelový hřebík. Rovněž nepoškozuje pilový list nebo řetěz 
motorové pily a brání tak vzniku úrazu. Díky hladkému dříku a odolnosti 
vůči korozi jej lze i po létech opět odstranit a zůstane po něm jen malý 
bodový otvor v kmeni. Hliníkové hřebíky zatloukejte do kmenů stromů jen 
do dvou třetin délky, strom pak může růst. Každých pět let hřebík o kousek 
povytáhněte. Budky lze kdykoli bez odstranění hřebíku svěsit a zavěsit. Těžké 
budky (srovn. D) se zpravidla dodávají se zabudovaným závěsným špalíkem, 
díky čemuž je možné upevnění více hliníkovými hřebíky a pozdější svěšení 
a zavěšení bez odstraňování hřebíků.
Obsazení jinými druhy: Při aktuální nouzi o příbytek v našich vyklizených 
a obhospodařovaných krajinách se může stát, že budky obsadí zcela jiné 
druhy živočichů, než bylo původně zamýšleno, jako například čmeláci, vosy, 
zdivočelé včely, sršni, plchové, jako např. plch velký nebo plšík lískový. I ty si 
zaslouží ochranu – ponechejte je nerušené v hnízdních budkách. Namísto 
toho zavěste pro tyto živočichy další, popřípadě speciální budky SCHWEGLER.
Nové budky: Měly by být zavěšovány pokud možno na podzim, protože 
v zimě slouží ptákům jako příbytek k přenocování. Tato ochrana před 
průvanem a nepřízní počasí je ještě důležitějším faktorem pro přežití kruté 
zimy, než krmení.

D | Větší budky pro sovy, holuby doupňáky, poštolky, atd.
(např. budky č. 4, Nr. 5, 28, 29, 30, 1WK, 2TF, 2CM)
Doporučená výška zavěšení asi 4 až 6 m. Zde dochází k přijetí ze strany 
ptáků dříve, když je předem vytvarovaná prohlubeň na dně vystlána silnější 
vrstvou dřevěných hoblin, dřevěné drtě nebo promytého písku (ne pro kavku).  
Pro holuby doupňáky nebo puštíka obecného a sýce rousného se doporučuje 
umístit na plochu cca 50 ha jednu až dvě budky. To je pak minimum budek, 
aby si pak v předjaří zpravidla silně konkurovali. Zvýšení hustoty budek je 
příslibem většího úspěchu při prevenci výskytu „škodlivého hmyzu“.

E | Zavěšení budek pro netopýry
Zavěšení a údržba speciálních budek pro netopýry jsou podrobně popsány na 
straně 22 v kapitole věnované netopýrům.

F | Pomůcky k hnízdění na budovách (hnízdní kameny, atd.)
Pro hnízdění v budovách a na budovách často platí odlišná doporučení. 
Respektujte příslušný popis výrobku. Zejména u rorýsů obecných a netopýrů 
je třeba dbát na větší výšku od 5 m pro volné vlétání bez římsy přímo pod 
budkou.

Tipy pro zavěšení
najdete zde!
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» BUDKA 1B

Tato budka má průměr vnitřního prostoru k hnízdění 12 cm a zpravidla se 
upevňuje s použitím dodaného hřebíku na stromy (k tomu viz obrázek 1). 
Budku lze také zavěsit přes větev s drátěného závěsu (viz obrázek 2). k tomu 
srovn. příklady zavěšení v katalogu na straně 70.
Přední stěny lze u budky snadno vyměňovat, lze si je objednat i zvlášť a jsou 
vzájemně výměnné mezi číslem zboží 1B a 2M. Pro zamezení vzniku vzájemné 
konkurence mezi ptáky jsou budky dodávány s různými průměry vletového 
otvoru
Budky se dodávají vždy jako komplet se závěsem a speciálním hliníkovým 
hřebíkem.
Zboží lze alternativně dodat s přední stěnou pro ochranu proti kunám, 
katalogové číslo viz ceník.

	V Sýkora koňadra

	V Sýkora babka Dodává se v hnědé, bílé, červené a zelené 
barvě (laskavě uveďte barvu)

Dodává se s průměry vletového otvoru: l 32 mm, l 26 mm a s oválným otvorem 29 x 55 mm.

	V Obrázek 1: Zavěšení na kmen s použi-
tím hliníkového hřebíku SCHWEGLER

	V Obrázek 2: Zavěšení na drátu přes 
větev nebo jinak

	V Snůška sýkory koňadry 	V Snůška sýkory modřinky

»  Průměr vletového 
otvoru 32 mm

Obyvatelé: Sýkora koňadra, sýkora 
modřinka, sýkora babka, sýkora 
úhelníček, sýkora parukářka, rehek 
zahradní, brhlík lesní, lejsek bělokrký 
a lejsek černohlavý, vrabec polní 
a vrabec domácí.

»  Průměr vletového 
otvoru 26 mm

Obyvatelé: Sýkora koňadra, sýkora 
modřinka, sýkora babka (Sýkorky). 
Všechny ostatní druhy jsou tímto 
zúženým provedením vletového 
otvoru z osídlení hnízdní budky 
vyloučeny.

»  Průměr vletového otvoru – 
ovál (29 x 55)

Obyvatelé: Rehek zahradní, ale 
budku mohou osídlit k hnízdění 
i jiné druhy při průměru vletového 
otvoru l 32 mm. Protože je však 
prostor k hnízdění světlejší, silně 
jej upřednostňuje rehek zahradní.

Upozorňujeme  
Vás také na 

„závěsný špalík“ na 
straně 70.

Materiál: Budka z dřevobetonu 
SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, 
pozinkováno.
Vnější rozměry: š 17 x v 26 x h 18 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 12 cm.
Hmotnost: cca 3,6 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný 
závěs a hliníkový hřebík.

Budka 1B

Průměr vletového otvoru Obj. číslo

Typ 1B, l 32 mm 00 102/3
Průměr vletového otvoru Obj. číslo

Typ 1B, l 26 mm 00 105/4
Průměr vletového otvoru Obj. číslo

Typ 1B, ovál 29 x 55 mm 00 108/5
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FG FO FT

Užitečné tipy pro zavěšení 
viz strana 5!

» BUDKA 2M Zavěšení volně visící pro ochranu před kočkami a kunami | 

Tato budka má stejně jako budka 1B vnitřní průměr prostoru k hnízdění 
12 cm. Liší se volně vznášejícím zavěšením a kuželovou střechou. 
Tyto vlastnosti slouží k odpuzování koček a kun. Je velmi oblíbená 
v zahradách u domu, zejména na plochách s ovocnými stromy. Hlavně tam, 
kde jsou nízké stromy se silnou tvorbou větví.
Výhodou je, že jako u všech našich budek SCHWEGLER, lze přední stěny 
libovolně mezi 1B a 2M vzájemně vyměňovat. Podle četnosti výskytu 
jednotlivých druhů ptáků a potřebných průměrů vletového otvoru.
Tento typ budek se dodává jako komplet s příslušným závěsem a s 
hliníkovými hřebíky při závěsu FT.
Zboží lze alternativně dodat s přední stěnou pro ochranu proti kunám, 
katalogové číslo viz ceník.

	V Sýkora koňadra

	V Lejsek bělokrký Dodává se v hnědém, bílém, červeném a zele-
ném provedení (laskavě uveďte barvu)

Dodává se s průměry vletového otvoru l 32 mm, l 26 mm a s oválným otvorem 29 x 55 mm.

	V zavřená 	V s otevřeným třmenem 	V s distančním prvkem	V Snůška rehka zahradního

Zavěšení FO se zavěšuje s otevře-
ným drátem přes větev. Za účelem 
čištění a kontroly lze budku bez 
problémů sejmout s použitím naší 
tyče s vidlicí, objednací číslo  
00 510/6. (viz strana 69).

Tento typ zavěšení s distančním 
prvkem na stromě se označuje jako 
zavěšení FT. Slouží k zavěšení na 
kmen stromu a jako zesílená ochra-
na proti kočkám, kunám a plchům.

Zavěšení FG se zavěšuje 
s uzavřeným očkem okolo větve.

Tato budka se dodává ve třech 
typech zavěšení. Rozhodněte 
se sami, který typ zavěšení si pro 
typ 2M přejete, a uveďte příslušné 
objednací číslo.

Materiál: Budka z dřevobetonu 
SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, 
pozinkováno.
Vnější rozměry: š 16 x v 35 x h 17 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 12 cm.
Hmotnost: cca 3,7 kg.
Obyvatelé: Jako budka 1B.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný 
závěs a hliníkový hřebík.

Budka 2M

Typ/zavěšení, vletový otvor Obj. číslo

2M FG, l 32 mm 00 111/5
2M FG, l 26 mm 00 114/6
2M FG, ovál, 29 x 55 mm 00 117/7

Typ/zavěšení, vletový otvor Obj. číslo

2M FO, l 32 mm 00 112/2
2M FO, l 26 mm 00 115/3
2M FO, ovál, 29 x 55 mm 00 118/4

Typ/zavěšení, vletový otvor Obj. číslo

2M FT, l 32 mm 00 113/9
2M FT, l 26 mm 00 116/0
2M FT, ovál, 29 x 55 mm 00 119/1

Dodává se s tímto zavěšením FG.: Dodává se s tímto zavěšením FO. Dodává se s tímto zavěšením FT.
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 » Průměr vletového otvoru ovál 
30 x 45 mm

Obyvatelé: Sýkora koňadra, sýkora 
modřinka, sýkora babka, sýkora 
úhelníček a sýkora parukářka. Rehek 
zahradní, brhlík lesní, lejsek bělokrký 
a lejsek černohlavý, vrabec polní 
a vrabec domácí.

 » Průměr vletového otvoru – 
tři otvory l 27 mm

Obyvatelé: Sýkora modřinka, sýkora 
babka, sýkora úhelníček a sýkora 
parukářka. Všechny ostatní druhy 
jsou tímto zúženým provedením 
vletového otvoru z osídlení hnízdní 
budky vyloučeny.

 » Hnízdní a kontrolní zástrčka
Doplňkový artikl pro hnízdící dutinu 
2GR. Pro účely kontroly nebo čistění 
opatrně zasuňte kontrolní šoupátko 
pod hnízdo. Díky tomu lze hnízdo 
bez problémů vytáhnout z hnízdící 
dutiny 2GR, aniž bychom se jí museli 
dotknout rukama. 
Materiál: Hliník. 

Mývalové překonají většinu ochranných opatření a ohrožují chovy ptactva. 
Nově vyvinutá a vyzkoušená ochrana proti mývalům lze objednat jako 
kompletní sadu s hnízdící dutinou nebo jako doplňkovou sadu pro 
hnízdící dutiny 2GR. Díky tomu lze do značné míry zajistit bezpečnost 
hnízdiště a ochránit je před mývaly i dalšími zvířaty plenící hnízda. 
Další informace na: www.schwegler-nature.com .

» BUDKA 2GR DBP (patentovaný) · S ochranou proti kočkám a kunám

Díky konstrukci této hnízdní budky a její přední stěny je tato budka bezpečně chráněna před kočkami a kunami. Přes velký prostor k hnízdění má budka 2GR 
vzhledem k oválnému otvoru nebo principu tří otvorů velmi světlý vnitřní prostor. Vzhledem k světlosti prostoru k hnízdění se výška ptačího hnízda udržuje 
velmi nízká. Místo hnízdění se navíc nalézá v zadní části budky. Za účelem kontroly lze přední stěnu se zabudovanou ochranou proti kočkám a kunám velmi 
snadno vyjmout. Tím je možný neomezený pohled do prostoru hnízdění, resp. do hnízda. Komplet se závěsem a speciálním hliníkovým hřebíkem. Na vnitřní 
stříšce je navíc integrovaný ustupující úhel pro netopýry. Vzhledem k oválnému otvoru zde mohou i netopýři nalézt prostor k zavěšení. Viz obrázek výše. Pro 
oblasti, kde se vyskytují mývali, doporučujeme náš nejnovější výrobek 2GR-WBS s ochranou proti mývalům.

Dodávané průměry vletového 
otvoru: ovál 30 x 45 mm, tři otvory 
l 27 mm.
Materiál: Budka z dřevobetonu 
SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, 
pozinkováno. 
Vnější rozměry: š 20 x v 31 x h 27 cm.
Se zvětšeným prostorem 
hnízdění: š 14 x h 19 cm.
Hmotnost: cca 6,7 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný 
závěs a hliníkový hřebík.

	V Zavěšení na kmen s použitím hliníkového 
hřebíku

	V Rehek zahradní 	V Vnitřní stříška s ustupujícím 
úhlem pro netopýry

	V přes větev 	V na kmen

s integrovanou 
ochranou proti 
predátorům

Průměr vletového otvoru Obj. číslo

ovál 30 x 45 mm 00 218/1
Průměr vletového otvoru Obj. číslo

l 27 mm 00 221/1
Označení Obj. číslo

Hnízdní a kontrolní zástrčka 00 225/9

Označení Obj. číslo

2GR-WBS kompletní 00 219/8
Doplňková sada WBS 00 838/1

	V ovál 	V tři otvory 	V Hnízdní a kontrolní zástrčku lze použít 
pouze pro typ budky 2GR

» BUDKA 2GR-WBS s ochranou proti  mývalům

Budka 2GR
Hnízdní a kontrolní zástrčka

2GR-WBS s ochranou proti  mývalům
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Budka 3SV

» BUDKA PRO ŠPAČKY 3S

Přes mnohé výhrady je špaček sice velmi nápadný, ale také mimořádně užitečný pták. Někdy sice mohou špačci na určitých monokulturách ojediněle 
působit problémy, ale představují důležitý faktor v „boji proti škůdcům“ a pomáhají tak zbavovat zemědělské a obhospodařované lesní plochy např. tiplic, 
obaleče dubového nebo bekyně velkohlavé. Dva velmi osvědčené typy budky Vám můžeme nabídnout s ochranou a bez ochrany proti predátorům. V obou 
typech budek rovněž velmi rádi přenocují strakapoudi velcí a strakapoudi prostřední. Při nízké hustotě špačků mohou být obsazeny také jinými druhy ptáků 
(lejsek černohlavý, brhlík lesní). Bidélko pod vletovým otvorem není z ornitologického hlediska potřebné, protože k sezení na stráži ptáci rádi využívají 
stříšku budky.

	V Špaček obecný

Tato budka se prosazuje prakticky jako „standard“ již po mnohá desetiletí v tuzemsku i v zahraničí. Ať na domě, na 
zahradě nebo v lese, je důležitou součástí každé ochranářské koncepce. Má mnoho výhod, jako např. velký průměr 
prostoru k hnízdění 14 cm a velký vletový otvor i velmi světlý vnitřní prostor a proto ji vedle špačků velmi rádi osidlují 
i mnozí jiní ptáci. Při vysokém výskytu predátorů napadajících hnízda by měl být přinejmenším částečně používán model 
3SV (viz níže), protože velký vletový otvor může poskytnout pouze omezenou ochranu vůči predátorům.
Obyvatelé: Špaček, brhlík lesní (vlet vyzděný na 32 mm), strakapoud velký a strakapoud prostřední, lejsek černohlavý, atd.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Hmotnost: ca. 4,4 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs a hliníkový hřebík.

 » Typ 3S
Průměr vletového otvoru: l 45 mm.
Vnější rozměry: š 19 x v 28 x h 20 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 14 cm.

	V Zavěšení přes větev	V Snůška špačka 	V na kmen

Budka pro špačky chráněná proti predátorům s prostorem k hnízdění rovněž zvětšeným na l 14 cm.  Díky předsazenému 
vletovému otvoru je u tohoto modelu zajištěna velmi dobrá ochrana proti kočkám a kunám.  Přesto není omezen pohled do pro-
storu hnízdění, což představuje velkou výhodu při kontrole a čištění. Budka 3SV se i při malém vletovém průměru velmi osvědčila 
pro další druhy ptáků. Velmi rád ji osidluje např. krutihlav díky velkému prostoru k hnízdění a tvaru dna (srov. tabulku níže).

 » Průměr vletového otvoru 
l 34 mm

Speciálně pro krutihlava: Další 
obyvatelé: Sýkora koňadra, sýkora 
modřinka, sýkora babka, sýkora 
úhelníček a sýkora parukářka, rehek 
zahradní, brhlík lesní, lejsek bělokrký 
a lejsek černohlavý, vrabec polní 
a vrabec domácí, netopýři.

 » Průměr vletového otvoru 
ovál 32 x 45 mm

Obyvatelé: Jako při průměru vletového 
otvoru l 34 mm; pouze se doporučuje 
použití s tímto zvětšeným vletovým otvorem 
v tmavých oblastech v zavěšené poloze, např. 
v soutěskách, houštinách a jinde. V severním 
Německu je v některých oblastech oblíbena 
u hnědého netopýra ušatého.

 » Průměr vletového otvoru 
l 45 mm

Speciálně pro špačka: Přičemž 
se v ní mohou usídlit také druhy 
ptáků uvedené vedle. Za přítomnosti 
špačků jsou však jiné druhy ptáků 
z tohoto typu budek vytlačeny.

 » Typ 3SV
Průměry vletového otvoru: 
l 45 mm, ovál 32 x 45 mm 
nebo l 34 mm.
Materiál: Budka z dřevobetonu 
SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, 
pozinkováno.
Vnější rozměry: š 19 x v 28 x h 23 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 14 cm.
Hmotnost: cca 4,8 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný 
závěs a hliníkový hřebík.

» BUDKA 3SV s ochranou proti kočkám a kunám

Průměr vletového otvoru Obj. číslo

l 45 mm 00 162/7

Průměr vletového otvoru Obj. číslo

l 45 mm 00 126/9
Průměr vletového otvoru Obj. číslo

ovál 32 x 45 mm 00 125/2
Průměr vletového otvoru Obj. číslo

l 34 mm 00 122/1

	V Krutihlav obecný s teplou pyramidou

	V s integrovanou 
 ochranou proti 
predátorům	V Špaček obecný

	V Připevnění na 
kmen, přes 
větev nebo na 
budovy
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» POLOBUDKY Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER

 » POLOBUDKA TYP 2H

 » POLOBUDKA TYP 2HW

Jako polobudky a budky k hnízdění vedeme v našem programu ochrany přírody různé modely. Jsou vhodné zejména pro druhy ptáků, který upřednostňují 
otevřený vlet balkonového typu, jako např. rehek domácí nebo červenka obecná. Vzhledem k většímu přístupovému otvoru je snůška a hnízdění však také 
často ohrožena predátory. Vzhledem k velkému vstupu do hnízdícího prostoru mohou často dravci ohrozit vejce či mláďata. Výhodou všech polovičních i 
výklenkových hnízdících dutin je instalace na budovu, protože tyto druhy ptáků hnízdí kvůli ochraně hnízd nejraději na domech, stodolách atd. Tomu lze 
předcházet použitím polobudky 2HW, zajištěné proti predátorům a nechráněná montáž na stromy se doporučuje všude tam, kde to má smysl.

Obyvatelé: Rehek domácí, konipas bílý, lejsek šedý. Příležitostně červenka obecná a střízlík obecný
Vnější rozměry: š 15 x v 20 x h 20 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 12 cm.
Tento klasický a osvědčený typ je nutno vždy připevnit na fasády domů, kůlny, zahradní domky, atd. Otvor se vždy 
umístí vzhledem ke konstrukci zavěšení na bok – pod úhlem 90°ke stěně. Přední stěnu lze za účelem čištění vyjmout
Nezavěšujte tento typ volně na strom nebo na keř, protože vzhledem k nechráněnému otvoru by měli dovnitř 
přístup malí predátoři. Tento typ polobudky při správném upevnění s oblibou osidlují výše uvedené druhy ptáků. Tento 
model se již po desetiletí nejlépe osvědčuje.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs a hliníkový hřebík.
Hmotnost: cca 2,5 kg.
Objednací číslo 00 152/8

Obyvatelé: Rehek domácí, konipas bílý, lejsek šedý. Příležitostně červenka obecná a střízlík obecný
Vnější rozměry: š 20 x v 20 x h 30 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: 15 x 21 cm.
Zajištěná proti sojkám a strakám s vložkou v prostoru k hnízdění. 
Díky speciální předsazené nástavbě lze tento typ volně zavěšovat na stromy, ale i na domovní fasády. Polobudka má 
navíc vložku pro hnízdění, kterou lze za účelem kontroly a čištění vyjmout. I na tmavých místech k zavěšení dopadá 
dovnitř dobré světlo a s velkou oblibou je využívána k hnízdění. Navíc lze tento typ 
použít pro skorce vodního nebo konipasa horského. V těchto případech je však 
třeba zevnitř odstranit vložku pro hnízdění.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Rozsah dodávky: Budka, vložka k hnízdění, drátěný závěs a hliníkový hřebík.
Hmotnost: cca 5,1 kg.
Objednací číslo 00 157/3

	V Pohled do prostoru k hnízdění rehka 
domácího s odstraněnou přední stěnou

Polobudka typ 2H 
Polobudka typ 2HW

	V Krmící lejsek šedý 	V Snůška rehka domácího	V Rehek domácí 	V Vložka k hnízdění pro typ 2HW a 1N
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OCHRANA PTÁKŮ

	V Rehek zahradní	V Vrabec polní

	V Vložka k hnízdění pro typ 2HW a 1N

» POLOBUDKA 1N

	V Rehek zahradní  	V Rehek zahradní 

Ptačí budka/polobudka 1N

Budka/polobudka 1N má perfektní ochranu proti proti malým predátorům. Díky konstrukci se dvěma vletovými 
otvory se u této budky plně uplatňuje ochrana prostoru pro hnízdění proti malým predátorům. Tento typ budky je 
chráněn proti strakám, kočkám, kunám a sojkám obecným, protože s ohledem na vnikající světlo staví ptáci svá hnízda 
v zadní oblasti prostoru hnízdění. Další výhodou vložky do prostoru k hnízdění je, že rodiče své potomstvo mohou dobře 
zaopatřit z předních prostor.

Obyvatelé: Rehek domácí, rehek zahradní, červenka obecná, střízlík obecný, 
vrabec polní a vrabec domácí.
Vnější rozměry: š 20 x v 20 x h 30 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: š 15 x d 21 cm.
Průměr vletového otvoru: 30 x 50 mm.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER, vložka k hnízdění ze dřeva. 
Drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Rozsah dodávky: Budka, vložka k hnízdění, drátěný závěs a hliníkový hřebík.
Hmotnost: cca 5,6 kg.
Objednací číslo 00 158/0

Budky a polobudky jsou ohroženy v oblastech s vysokým výskytem 
strak, sojek, koček a kun. Naše polobudka SCHWEGKER 1N se dvěma 
vletovými otvory a vložkou k hnízdění poskytuje nejlepší ochranu. Přestože má 
pouze dva vletové otvory, dopadá do ní dostatek světla, a proto ji práci velmi 
rádi osidlují. Úspěch v osidlování je i v oblastech s vyšším výskytem malých 
predátorů stejně velký a bez rozdílu, jako u dříve popsaných budek 2H a 2HW.

Speciální případ: Červenka obecná upřednostňuje tento typ budek, zejména 
pokud jsou upevněny 1,0 až 1,5 m nad zemí. Nejlépe ještě na vlhkém 
zastíněném místě.
Při integrovaném ochranném přípravku, například proti kočkám a kunám, 
je úspěch hnízdění velký,

Výjimka: Při větším nedostatku místa k  hnízdění mohou tento typ budky 
použít jako alternativu k hnízdění v parcích a lesích i sýkory všeho druhu, 
vrabci polní a mnohé další druhy ptáků.

	V Ptačí budka/polobudka 1N

Náhradní díl – vložka k hnízdění
Objednací číslo 00 826/8
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OCHRANA PTÁKŮ Budka pro sýkorky 1MR
Polobudka 2MR

» BUDKA PRO SÝKORY 1MR

Ideální hnízdní plocha pro montáž na zeď na domě, terasa nebo 
balkon!  Usídlit zpěvné ptáky na terase nebo na balkonu je  velmi snadno 
možné. Tato opticky estetická budka se zcela novým uspořádáním naplní 
s jistotou Vaši fasádu životem. Využijte této příležitosti! Uspořádání vnitřního 
prostoru je provedeno podle přírodní hnízdní dutiny, což má velmi pozitivní 
vliv na úspěch osídlení.
Specifické vlastnosti, jako je vysoce kvalitní design, přírodní materiál 
dřevobeton SCHWEGLER s extrémně dlouhou životností a konstrukční 
ztvárnění mnoha požadavků, specifických pro určité druhý ptáků, zajišťují 
oblíbené a trvalé osídlení na domě. Ptačí rodinka zde nalezne optimální 
možnosti pro odchov potomstva a pro Vás mnohá krásná pozorování.

	V Sýkora koňadra 	V Sýkora modřinka

Model zelený/šedý
Obj. číslo 00 154/2

Model červený/šedý
Obj. číslo 00 155/9

Model hnědý/světlehnědý
Obj. číslo 00 156/6

Připevněte budku pro sýkory SCHWEGLER jediným hákem (je součástí 
dodávky) na venkovní stěnu podle svého výběru. Obyvateli budky pro sýkory 
s vletovým otvorem l 32 mm jsou: Sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora 
babka, sýkora úhelníček a sýkora parukářka, rehek zahradní, brhlík lesní, 
lejsek černohlavý, vrabec polní a vrabec domácí.
Zavěšení: Na zeď ve výši očí. Montáž je možná a vhodná také ve vyšších 
poschodích nebo na balkonech, jelikož ptáci rádi hnízdí i v takových příbytcích. 
Čištění a kontrola: Při čištění budky pro sýkory prostě sejměte přední stěnu. 
Po otočení spodního uzavíracího šroubu o 180° se přední stěna vysune smě-
rem dolů, takže máte zajištěn optimální pohled do celého prostoru k hnízdění 
a vnitřní strany stříšky.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER.
Vnější rozměry: cca š 19 x v 27 x h 23 cm.
Hmotnost: cca 5,2 kg.
Rozsah dodávky: Budka a šroubovací hák s univerzální hmoždinkou.

	V Zavěšení se  
středovým hákem

	V Otevření zablokování 	V Sejmutí

» POLOBUDKA 2MR

Polobudky jsou pro připevnění na budovy vhodnější než budky. Tato polobudka 2MR poskytuje 
optimální příbytek na budově, např. na domě, kůlně, garáži, atd. Lze ji bez problémů čistit díky 
odnímatelné přední stěně. Speciální vložka na přední stěně poskytuje ochranu před predátory 
napadajícími hnízda.
Obyvatelé: Rehek domácí, konipas bílý, lejsek šedý, červenka obecná, popřípadě střízlík obecný.
Zavěšení: na budovách, na straně nevystavené povětrnostním vlivům nebo v chráněné poloze 
pod stříškou.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER.
Vnější rozměry: cca š 19 x v 27 x h 23 cm.
Hmotnost: cca 5,2 kg.
Rozsah dodávky: Budka a šroubovací hák s univerzální hmoždinkou.

Model červený/šedý
Objednací číslo 00 159/7
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Koule pro střízlíka obecného 1ZA

Kdo by jej neznal, střízlíka obecného …
Malý prostý druh, který se všude ohlašuje svým hlasitým zpěvem,  
regulérním břeskným křikem. Ten může vyluzovat na otevřených místech.
Na vejcích však sedí na skrytých (polo)zastíněných místech, v živých 
plotech nebo například za břečťanovým porostem. Sameček střízlíka 
obecného normálně staví více hnízd. Pak se samička střízlíka rozhoduje, 
které hnízdo vypadá nejlépe, aby do něj nakladla pět a maximálně osm 
mimořádně maličkých vajíček. S ohledem na tuto biologii hnízdění se 
doporučuje zavěsit více budek 1ZA.

	V Model »Podzimní světlo – červený 	V Střízlík obecný v 1ZA (Foto A. Speen)

	V Model »Břečťan – zelený

	V Model »Břečťan 
– zelený

» KOULE PRO STŘÍZLÍKA 1ZA registrovaný estetický vzor

Rozšíření: Střízlík obecný je rozšířen a doma prakticky po celém světě. Platí 
to pro Evropu i např. pro Severní Ameriku, Asii a severní Afriku. Je to takzvaný 
přezimující pták, který u nás tráví i zimu. Dílčí stavy mohou vykazovat tah 
podle ročních dob.
Výživa: Jídelníček střízlíka obecného se skládá výhradně z živočišné stravy. 
k jeho oblíbeným pokrmům patří pavouci, sekáči dlouhonozí, moli, mouchy, 
hmyz i jejich vajíčka a larvy. Svým špičatým zobákem se pták cíleně dostane 
do skulin a štěrbin. Díky tomu je střízlík velkým pomocníkem v boji proti 
škůdcům.
Speciální pomůcka k hnízdění: Pomůcka k hnízdění SCHWEGLER „1ZA“ 
ve tvaru koule nabízí skvělou možnost k odchovu potomstva. Bohužel jsou 
jim na našich uklizených zahradách stále více ubírány možnosti hnízdění. 
Vyčerpávajícími řadami pokusů je doloženo, že střízlík obecný upřednostňuje 
uzavřené kulaté pomůcky k hnízdění. Ty si pak vypolstrují mechy, peřím, 
chlupy, vlasy, atd. Stabilní kulatou budkou 1ZA z osvědčeného dřevobetonu 
SCHWEGLER je párek střízlíků obecných sedící na vejcích také velmi dobře 
chráněn před predátory napadajícími hnízda a nepřáteli. Tento příbytek je 
využíván nejen k odchovu mláďat, ale také v zimě k přespávání.
Materiál pomůcky k hnízdění: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER 
s dlouhou životností, odolný vůči povětrnostním vlivům. 
Zavěšení: Zavěšení se provádí za použití zabudovaného přídržného lanka z 
ušlechtilé oceli. Smyčku k zavěšení lze bez problémů zavěsit na pahýl větve.
Upevnění: Střízlíci obecní velmi rádi sedí na vejcích v blízkosti země, 
v „zelené divočině“ v houští. Nejsou zvláště dobrými letci a v křoví se nejraději 
pohybují poskakováním. Velmi oblíbená jsou místa ve stínu, přímo v živém 
plotě, v houští, v hustém porostu, v křoví nebo i na balkonu.  

Výška umístění: Přímo v křoví, stinné místo. Pomůcku k hnízdění lze rovněž 
umístit do hromady větví nebo klestí. Při zcela volném zavěšení tuto pomůcku 
k hnízdění rádi využívají i jiní ptáci, kteří sedí na vejcích v uzavřených 
prostorách. Je to mimo jiné sýkora modřinka a sýkora úhelníček.
Čištění/kontrola: Doporučujeme od kontrol v období od dubna do června 
upustit, aby nebyli ptáci při hnízdění zbytečně rušeni. Čištění dvouplášťové 
pomůcky k hnízdění je proto třeba přednostně provádět v podzimních 
a zimních měsících. Pro snadné čištění lze odstranit přídržné lanko a horní 
plášť koule snadno oddělit od spodního. Po čištění obě poloviny opět 
jednoduše vzájemně spojte a zajistěte přídržným lankem.

Rozsah dodávky: Koule pro střízlíka 
s přídržným lankem 
Celkové rozměry: Průměr koule cca 18,5 cm.
Průměr vletového otvoru: 30 x 27 mm.
Délka zavěšení: cca 20 cm.
Hmotnost: cca 2 kg.
Baleno v atraktivní lepenkové krabici po  
jednom kuse.

Dostupné barevné varianty:
Barevný odstín „břečťan“ svým zeleným skvrnitým zevnějškem harmonicky 
ladí s okolním podrostem a nabízí tak možnost skrytého hnízdění.
» Břečťan – zelený Objednací číslo 00 200/6

Přirozeně červený model „podzimní světlo“ je navíc optickým obohacením Vaší 
zahrady v zimních měsících. Po opadání listí z keřů jsou tyto cenné pomůcky 
k hnízdění viditelné a přitahují pohledy v chladném a šedivém ročním období.
» Podzimní světlo – červená Objednací číslo 00 201/3

OCHRANA PTÁKŮ
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OCHRANA PTÁKŮ Budka pro šoupálka Typ 2B
Budka pro šoupálka Typ 2BN

Tato budka pro šoupálky má pro jednoduchou kontrolu a čištění odnímatelnou přední stěnu. Díky tomu lze vnitřní 
prostor velmi rychle prohlédnout. Budka se připevní na kmen stromu s použitím dubového přídržného špalíku a hliní-
kového hřebíku. Tím je zajištěno, že budka na kmeni bezpečně drží. Růst stromu je dalekosáhle kompenzován. Vhodný 
průměr kmenu asi 25 – 30 cm, aby se budka mohla dobře přizpůsobit kmenu.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER.
Vnější rozměry: š 22 x v 26 x h 15 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: cca 8 x 12 cm.
Obsah dodávky: Budka, 2 přídržné špalíky, 2 hliníkové hřebíky.
Hmotnost: cca 2,7 kg.
Objednací číslo 00 141/2

U nás ve střední Evropě jsou zdomácnělé dva druhy šoupálků. Jedná se o šoupálka krátkoprstého a šoupálka dlouhoprstého. Rozlišování mezi  těmito 
dvěma druhý je velmi obtížné. Specialisté je rozpoznávají podle rozdílného zpěvu nebo rozdílně zbarvených partií peří. Oba druhy, šoupálek krátkoprstý u 
šoupálek dlouhoprstý, dávají v případě budek přednost kontaktu s kmenem stromu s hrubou kůrou, například dubům, olším, topolům, borovicím, hrušním 
a jabloním. Proto vyrábíme naše budky pro šoupálky ve formě poloskořepin otevřených směrem ke kmenu. Ve skulinách v kůře navíc hledají ptáci svým 
pinzetovitým zobákem hmyz, jako pavouci a brouci. Protilehlé vletové štěrbiny zajišťují optimální ochranu proti kočkám a kunám.
Kmen stromu, na němž je budka zavěšena, má mít průměr přibližně 25 až 30 cm. Regionálně může docházet k rozdílné obsazenosti u typu 2B a 2BN. 
Proto Vám doporučuje začít se stejnými počty 2B a 2BN. Po jednom nebo svou obdobích hnízdění lze rozpoznat, který typ je v jaké oblasti nejlépe osídlen. 
I k těmto budkám se samozřejmě dodávají i kompletní zavěšení s speciální hliníkové hřebíky.

» BUDKY PRO ŠOUPÁLKY S ochranou proti kočkám a kunám

» TYP 2B

Tento typ budky má poněkud menší hloubku prostoru k hnízdění jako u typu 2B a nemá čisticí klapku. Budka se 
nasadí na dodaný do poloviny zatlučený hliníkový hřebík a navíc se připevní vázacím drátem na kmen stromu. Díky 
této flexibilitě se do značné míry kompenzuje růst stromu, je však třeba jej několik let kontrolovat. Čištění se provádí 
úplným odklopením, resp. sejmutím budky z kmene stromu. Včetně těsnícího lemu, který se přitiskne na drsnou kůru 
upevňovacího stromu, což do určité míry brání pronikání vody do budky.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER.
Vnější rozměry: š 22 x v 35 x h 10 cm. 
Vnitřní prostor k hnízdění: cca 6,5 x 11 cm.
Obsah dodávky: Budka, vázací drát, hliníkový hřebík.
Hmotnost: cca 1,5 kg.
Objednací číslo 00 143/6

	V Šoupálky jsou dobře maskovaní 	V Párek šoupálků 	V Šoupálek sedící na vejcích 	V Hledání potravy na kmeni stromu, jedná 
se především o hmyz a pavouky.

» TYP 2BN Registrovaný užitný vzor
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OCHRANA PLCHŮ

	V Plch obecný	V Plch velký

Plši obecní (plši) jsou odkázáni na úkryty v přírodních listnatých lesích. Při jejich neexistenci se stávají snadnou 
kořistí přirozených predátorů, jako jsou kuny a sovy. Ocení tak budku 1KS jako bezpečný příbytek podle oblasti také k 
přezimování. 
Obyvatelé: Všechny domácí druhy plchů, plch velký, plch zahradní, plch lesní, plšík lískový.
Vstupní otvor: l 40 mm. Rozměry: š 17,5 x v 29,5 x h 22,5 cm. Vnitřní prostor: 12,5 x 12,5 cm.
Hmotnost: 5,7 kg.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. drátěný závěs z oceli, pozinkováno. 
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs, hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 460/4

Plšík lískový s délkou těla 6 – 9 cm a hmotností cca 15 – 20 g a stejně dlouhým silně chlupatým ocasem je nejmenším 
domácím plchem. Je v širokých oblastech svého rozšíření silně ohrožený či z nich již zcela zmizel. A proto je, stejně 

jako jeho životní prostor, podle směrnice FFH ve všech členských státech Evropské unie zvláště chráněn. Budka pro 
plšíka lískového SCHWEGLER je vyzkoušena v praxi a nejlépe se hodí k podpoře stavů a evidenci populací plšíka 

lískového. Vzhledem k malému vstupnímu otvoru a bariéře proti plchúm velkým je přístup ztížen, resp. vyloučen. 
Pro optimální ochranu by měla být vzdálenost zadní bariéry od kmene stromu max. 2 – 2,5 cm, což je zajištěno 
při průměru kmene stromu cca 20 – 30 cm. 

Obyvatelé: Plšík lískový.
Vstupní otvor: l 26 mm. Rozměry: š 17,5 x v 29,5 x h 22,5 cm. Vnitřní prostor: 12,5 x 12,5 cm.

Hmotnost: 5,8 kg.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs, hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 461/1

» UNIVERZÁLNÍ BUDKA PRO PLCHA OBECNÉHO 1KS

 » BUDKA PRO PLŠÍKA LÍSKOVÉHO 2KS

Budka pro plchy obecné 1KS
Budka pro plchy velké 2KS

K plchům patří ve střední Evropě plch lesní, plch zahradní a plch velký a rovněž plšík lískový. U nás jsou plchové rozšířeni v nezatopených světlých 
listnatých a smíšených lesích i v přírodních zahradách a v ovocných sadech. Vyskytují se jak v nížinách, tak ve středně vysokých horských oblastech. Domácí 
plchové jsou v současné době ve své existenci značně ohrožení. Rozsáhlá likvidace přírodních světlých lesů s relativně vysokým podílem starého dřeva 
ubírá životní prostor, který je pro ně vhodný. Tím se ztrácí aktéři, velmi důležití pro ekologickou rovnováhu. Plchové jsou skvělí lezci a obvykle jsou aktivní za 
soumraku a v noci. Plchové podle druhu a oblasti spí až sedm měsíců zimním spánkem.

Příbytky řady KS představují díky neustálé práci na vývoji důležité náhradní příbytky pro plchy. Tak lze s velmi nízkými náklady přispět k zachování živého 
lesního společenství. Různé vstupní otvory směřující ke kmeni zabraňují tomu, aby byla budka snadno obsazena ptáky, jsou optimálně přístupné pro plchy 
a přesto chráněny před predátory (je třeba dbát na správný průměr kmenu stromu). Lesníky vyzkoušené patentované zavěšení brání vrůstu drátu do kmene, 
má dlouhou životnost, je bezpečné a přizpůsobené danému druhu.
Upevnění Světlé, suché listnaté a smíšené lesy. Okraje lesů bohaté na křoviny při zemi, ovocné sady, větší přírodní zahrady.
Výška upevnění 1,50 – 3,00 m, na stromech s průměrem kmenu 20 – 30 cm.
Kontrola a čištění Zepředu přes odnímatelnou přední stěnu, budku není nutno sejmout ze stromu. Čištění zpravidla od ledna do března.
POZOR ... dávejte pozor na přezimující zvířata!

» ŘADA BUDEK PRO PLCHY OBECNÉ A PLCHY VELKÉ KS
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	V Hnízdní koš pro čáp bílý

Budka pro brhlíka lesního 5KL
Hnízdní koše z vrbového proutí

» BUDKA PRO BRHLÍKA LESNÍHO 5KL pro park a les 

Budka pro brhlíka lesního byla vyvinuta speciálně pro brhlíka lesního, protože 
vždy upřednostňuje budky pro sovy č. 4 + 5 s větším vnitřním průměrem, 
oproti menším budkám, které jsou pro něj také vhodné.
Brhlík lesní má rád prostorný větší prostor k hnízdění. Zpravidla oblepí tento 
troufalý pták větší budky pro sovy č. 4 + 5 jílem a vlhkou hlínou aby zmenšil 
průměr vletového otvoru z l 32 mm na potřebný průměr. Tím se zamezí vletu 
větších ptáků. Větší druhy ptáků tak nemohou budku osídlit.

V parcích a lesích se doporučuje zavěsit hnízdo pro brhlíky 5KL do 
bezprostřední blízkosti hnízd pro sovy č. 4 + 5. Pokud v bližším okolí nejsou 
žádné velkoprostorové budky či budky pro sovy, lze alternativně použít i budku 
2GR s oválným otvorem ze strany 8. Brhlík lesní zabydlí zpravidla větší budky, 
které jsou k dispozici. Podestýlka se nepoužívá. Brhlík lesní si staví hlízko 
sám z kousků kůry. Vložení materiálu není nutné, stejně jako u všech malých 
ptáků. Zkrácené provedení budky pro sovy č. 4 + 5 se změněným průměrem 
vletového otvoru (viz strana 17).
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Vnější rozměry: l 25 x v 30 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 20 cm.
Průměr vletového otvoru: l 32 mm.
Hmotnost: cca 8,4 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs se přídržným špalíkem 
a hliníkovými hřebíky.
Objednací číslo 00 182/5

Tyto hnízdní pomůcky z březového proutí představují další významný příspěvek k udržování krajiny. Protože pomáhají 
mimo jiné ke správnému využívání našich vrb košíkářských.
Rozměry obou prvních hnízdních košů jsou v průměru a ve zvláštním tvaru hnízda přizpůsobeny příslušným hnízdům 
vran, strak a dravců. Hnízdní koše jsou pevně spojeny s osídlením stavebních stožárů a osvědčily se s velkým 
úspěchem. Dravci a sovy používají po celá léta stará hnízda. Malé hnízdní koše jsou obloženy kůrovým mulčem.  
Ten by měl být v koši rozprostřen ve velmi vlhkém stavu a přitlačen holou rukou. Jako jedinou věc ptáci částečně 
po celý rok vkládají do hnízda tenké větvičky, aby je obnovili, popřípadě vypolstrovali. S podobným materiálem lze 
rovněž používat větší hnízdní koš.

» Typ l 40 cm
Obyvatelé: kalous ušatý, ostříž lesní 
a poštolka obecná. Příležitostně také 
sokol stěhovavý tam, kde hnízdí na 
stromech.
Výška zavěšení: Od 5 m.
Místo upevnění: mimo jiné okraje 
lesa, holoseče, vývratové plochy, 
parky a ovocné stromy.
Dodává se s podestýlkou.
Objednací číslo 00 244/0

» Typ l 70 cm
Obyvatelé: káně lesní, včelojed 
lesní, luňák červený a luňák hnědý, 
jestřáb lesní, krahujec obecný, výr 
velký.
Výška zavěšení: Od 7 m.
Místo upevnění: mimo jiné okraje 
lesa, nitro lesa, holoseče, vývratové 
plochy, parky a ovocné stromy.
Dodává se bez podestýlky.
Objednací číslo 00 245/7

» Typ l 110 cm
Obyvatel: Čáp bílý.
Provedení: S plochým dnem. 
k osídlení a zajištěná stavů čápa 
bílého a jeho hnízdišť. Jednoduché 
upevnění na střechy atd. je možné. 
Dodává se bez podestýlky.
Objednací číslo 00 246/4

	V krmící brhlík lesní

	V Snůška brhlíka lesního

» HNÍZDNÍ KOŠE Z BŘEZOVÉHO PROUTÍ

	V Kalous ušatý

	V Příklad montáže

Do zahrady se pro brhlíky doporučuje hnízdo 
2GR oválné (strana 8). 
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na straně 5 (D)

» BUDKY PRO SOVY Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER

Nejen z důvodu rozmanitosti druhů, ale také například pro potírání myší, je umisťování budek pro sovy v parcích a v lesích 
velmi oblíbené. Budky pro sovy č. 4 a 5 jsou náhradou za velkoprostorové datlí dutiny, které se nalézají např. ve starých 
stromech. Jako podnájemníky zde lze často nalézt i jiné druhy zvířat, jako např. veverku obecnou. Datlovití zase používají 
tyto budky příležitostně k přenocování – k hnízdění si však vždy zařídí každý rok novou datlí dutinu ve stromech.

» Budka pro sýce rousného a holuba doupňáka č. 4 DBP (patentovaný) 

Přední stěna budky je za účelem kontroly a čištění odnímatelná. Obsazení je rychlejší, pokud je prohlubeň ve dně 
vystlána silnou vrstvou hoblin nebo dřevěné drtě.
Obyvatelé: Holub doupňák, sýc rousný. kulíšek nejmenší, kavka a dudek chocholatý. Příležitostně slouží tato budka 
k přenocování pro datla černého, žlunu zelenou, žlunu šedou a veverku obecnou.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 20 cm. Průměr vletového otvoru: 80 x 90 mm. Výška zavěšení: 4 až 6 m.
Vnější rozměry: l 25 x v 44 cm. Hmotnost: cca 9,3 kg. 
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs, přídržný špalík, hliníkové hřebíky. 

» Budka pro holuba doupňáka č. 4 (viz obrázek 1) bez ochrany proti kunám Objednací číslo 00 171/9

» Budka pro holuba doupňáka č. 4 (viz obrázek 3) s ochranou proti kunám Objednací číslo 00 183/2
Budka č. 4 s přípravkem pro ochranu proti kunám z pozinkovaného plechu. Ochrana proti kunám je přišroubovaná na 
přední stěně z dřevobetonu. Dodává se v částečně smontovaném stavu. Hmotnost: cca 10,3 kg.

» Přední stěna s ochranou proti kunám pro budku pro holuby doupňáky č. 4  Objednací číslo 00 186/3
(pro následné osazení nebo výměnu). Popis viz níže v článku č. 5.

» Odvodňovací sada hodící se pro budku pro holuby doupňáky č. 4 Objednací číslo 00 185/6
Mřížkou na dně lze odvádět vlhkost, pocházející zejména z trusu holuba doupňáka, Holubi doupňáci nevynášejí ven 
trus svých mláďat. Může se jej nahromadit podle počtu mláďat až několikacentimetrová vrstva. Odvodňovací sada tak 
zajišťuje optimální odchov holubů doupňáků.

» Budka pro sovy č. 5
Stejně jako u budky pro holuby doupňáky č. 4 je přední stěna vyjímatelná pro inspekce. I zde se doporučuje podestýlka, 
stejně jako u budky pro holuby doupňáky č. 4.
Obyvatelé: Puštík obecný, holub doupňák, kavka obecná. Regionálně i hohol severní a morčák velký. Pro dva posledně 
jmenované druhy vedeme speciální budky i speciální přední stěny pro hohola severního u č. 5. Laskavě poptejte!
Vnitřní prostor k hnízdění: l 20 cm. Průměr vletového otvoru: 110 x 120 mm. Výška zavěšení: 4 až 6 m.
Vnější rozměry: l 25 x v 44 cm. Hmotnost: cca 9,2 kg. Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs, přídržný 
špalík, hliníkové hřebíky.

» Budky pro sovy č. 5 (viz obrázek 2) bez ochrany proti kunám Objednací číslo 00 181/8

» Budka pro sovy č. 5 (podobně obrázek 3) s ochranou proti kunám Objednací číslo 00 184/9
Budka č. 5 s přípravkem k ochraně proti kunám z pozinkovaného plechu. Ochrana proti kunám je přišroubovaná na 
přední stěně z dřevobetonu. Dodává se v částečně smontovaném stavu. Hmotnost: ca. 10,2 kg.

» Přední stěna s ochranou proti kunám pro budku pro sovy č. 5 Objednací číslo 00 187/0 
(pro následné osazení nebo výměnu). Kompletní přední stěna s ochranou proti kunám z plechu pro č. 5 (od roku výroby 
1980). Sada pro výměnu se dodává pouze kompletní (přední stěna a plech), aby dobře seděla, protože přední stěny 
z dřevobetonu musí mít z výroby přesně umístěné otvory k připojení plechové ochrany. Na přání vyrábíme kovové 
plechy i v nadměrné velikosti pro další zvýšení ochranného působení v některých oblastech.

	V Obrázek 1

	V Obrázek 2

	V Obrázek 3

	V Sýc rousný 
v budce č. 4

	V Hnízdo veverky 
v budce č. 4

	V Holub doupňák 
v budce č. 4

	V Puštík obecný 
v budce č. 5

	V Hohol severní v budce  
č. 5 – speciální

Budky pro sovy



18 SCHWEGLER

OCHRANA PTÁKŮ

Puštík obecný (Strix aluco) je druhem domácího ptáka ze skupiny sov. Jeho 
průměrná velikost se pohybuje kolem 40 cm a hmotnost činí 500 až 600 
gramů. Samičky jsou o něco větší a těžší než samečci. Puštíka lze poznat 
podle šedohnědého peří barvy kůry. Velká hlava tichého lovce je posazena 
na podsaditém trupu. Velké kulaté oči, okrouhlý obličej se závojem a výrazně 
zahnutý nažloutlý zobák mu dodávají přátelský vzhled. Není stěhovaným 
ptákem a téměř celý život zůstává v jednom revíru. Dožívá se až 15 let. 
Puštík se může rozmnožovat již v jednom roce a námluvy začínají na podzim. 
Párek puštíků spolu zůstává zpravidla po celý život. Párek má mladé jednou 
ročně, podle počasí od února do dubna, samička klade zpravidla dvě až šest 
vajíček. Na vejcích sedí výhradně samička a slepá mláďata se líhnou asi po 
30 dnech. Čerstvě vylíhlý puštík váží jen asi 28 gramů. Mláďata opouštějí 
hnízdo po čtyřech až pěti týdnech. Oba rodiče ale krmí tato tak zvaná 
„holátka“ ještě asi pět týdnů. 
Puštíci se živí zejména myšmi, krysami, žábami, dešťovkami a malými savci. 
V pěti měsících již rozdíl mezi peřím dospělých a mladých jedinců ztrácí a 
rozpětí křídel činí v dospělosti asi 100 cm. 

První rok přežije asi polovina mláďat. Puštíku obecnému se nejlépe daří 
v řídkých listnatých a smíšených lesích. Pokud nenajde pro denní úkryt 
nebo jako hníždiště vhodný otvor ve stromu, usazuje se rovněž na klidných 
místech na budovách, stodolách, skalách nebo také ve vhodných budkách a 
podélných hnízdících příbytcích. 
Vzhledem k tomu, že najít místo vhodné ke hnízdění ve volné přírodě je stále 
těžší, trpí se tento druh sovy stále více nedostatkem příbytků. Jako hnízdiště 
nebo denní úkryt pro puštíka obecného se nehodí buď vůbec nebo jen 
částečně zejména jednotvárné lesy (s malým podílem mrtvého dřeva), parky 
či mladé hospodářské lesíky. 

Zavěšení: Na ploše o rozloze asi 50 ha se doporučuje umístit jednu 
až dvě budky. 
Přirození nepřátelé: Jestřáb lesní, výr velký a nemoci. 
Nezavěšujte: V revírech s kulíškem nejmenším, sýcem rousným a sýčkem 
obecným. 

» TRUBKA PRO PUŠTÍKA OBECNÉHO 1WK s úhlem náklonu · DBP (patentovaný)

	V Připevnění na větev nebo pod větev děrovanou páskou

Místo zavěšení: Lesy, parky, hřbitovy atd. 
Výška zavěšení: od 4 do 6 m. 
Průměr vletového otvoru: 12 x 12 cm. 
Vnější rozměry:  31 cm x 83 cm. 
Vnitřní rozměry:  26,5 cm x 56 cm. 
Hmotnost: cca 18 kg. 
Čištění a kontrola: Přes čistící klapku na zadní straně trubky. 
Rozsah dodávky: Trubka včetně upevnění na kmen a větve (děrovaná 
páska, držadlo a dva přídržné špalíky), aromatická látka k odpuzování kun, 
hliníkové hřebíky a podestýlka. 
Objednací číslo 00 249/5 

	V 1WK se závěsem pro upevnění na kmen

Další budky pro puštíky obecné na straně 17   Budka pro sovy č. 5  
a na straně 35   Budka pro puštíka obecného č. 30

Trubka pro puštíka obecného 1WK 
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» TRUBKY PRO SÝČKA OBECNÉHO

Sýček obecný, který je pouze 22 cm velký, je bohužel jedním z druhů sov, extrémně ohrožených vyhynutím. Lze jej 
snadno rozpoznat podle horní strany se světlými skvrnami a bílých pruhů v očních partiích. Jeho datlovitý let je rovněž 
velmi charakteristický. Žije zejména v zahradách, v ovocných sadech nebo na loukách s břízami košíkářskými. Jeho 
hlavní potravu tvoří podle ročního období výhradně hmyz, jako např. krtonožkovití, stejnonožci nebo myši. Přestože je 
ve svých vlastních životních prostorách relativně nedotčené, jejich osídlení na potřebných vhodných místech k hnízdění 
se nedaří. Zde mohou zajistit pomoc naše trubky pro sýčka obecného SCHWEGLER. Jak ukazují studie stavu, velikost 
revíru je přibližně pouze 0,5 km2. Každý pár musí mít k dispozici nejméně dvě trubky, protože vedle otvoru k sezení na 
vajíčkách jsou používány ještě další trubky k ukládání zásob a k pobytu přes den. Šance přežití se tak významně zvyšují.

Podestýlka: Jako podestýlka jsou velmi vhodné hrubé piliny nebo hobliny i směs dřeva  pískem. Podrobný popis a návod k údržbě se dodává ke všem 
typům trubek.
Materiál: Všechny trubky jsou opatřeny čisticím a kontrolním otvorem. Trubky jsou ze dřeva, resp. prstence z dřevobetonu SCHWEGLER, opláštěného 
dřevěnými lištami s pískovanou a armovanou střešní lepenkou.
Dodávka: Včetně upevňovacích pásků a hliníkových hřebíků.
Montáž: Trubky se kladou na vodorovnou větev ovocného stromu nebo na vrby košíkářské s vletovým otvorem směřujícím ke kmeni stromu. To znesnadňuje 
výletníkům a dalším otevření dutiny, Zároveň slouží tento způsob zavěšení k lepšímu vlétání sýčka obecného. Trubky typu č. 22 se navíc hodí i k montáži na 
stromy bez vodorovných částí větví.

» Typ č. 20 bez ochrany proti kunám

Klasická trubka pro sýčka obecného bez ochrany 
proti kunám. Dodávka včetně děrovaných pásků 
k montáži na vodorovné větve. Kontrola a čistění je 
možné vletovým otvorem. Čištění a kontrola prostřed-
nictvím čistící klapky na zadní straně trubky..
Vnější tvar: Kulatý.
Délka: 83 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 18 cm.
Průměr vletového otvoru: l 65 mm.
Hmotnost: cca 7,4 kg.
Objednací číslo 00 240/2

Trubka pro sýčka obecného s labyrintem k ochraně 
proti kunám ze dvou dřevěných kotoučů s protileh-
lými vletovými otvory. Čištění a kontrola přes čisticí 
klapku na zadní straně trubky, proti vletovému otvoru. 
Dodávka včetně děrovaných pásků k montáži na 
vodorovné větve.
Vnější tvar: Kulatý, jako č. 20.
Délka: 83 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: l 18 cm.
Průměr vletového otvoru: l 65 mm.
Hmotnost: cca 7,6 kg.
Objednací číslo 00 241/9

	V Sýček obecný sedící 
na vejcích

	V Vletový otvor s ochranou 
proti kunám

	V Ochrana proti kunám (řez)

» Typ č. 20A s ochranou proti kunám

	V Snůška sýčka obecného

	V Příklad obsazení

Trubky pro sýčky obecné
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Inovativní další vývoj našich již po mnohá desetiletí úspěšných trubek pro netopýry. 
Výjimečná kombinace snadného přístupu, větrání a ochrany před predátory. Dodávka 
včetně děrovaných pásků k montáži na vodorovné větve.

Vnější tvar: Kulatý. Délka: 83 cm. Vnitřní prostor k hnízdění: l 18 cm.
Průměr vletového otvoru: l 65 mm. Hmotnost: cca 8 kg.
Objednací číslo 00 247/1

» TYP č. 21 s ochranou proti kunám a odvodněním

Trubky pro sýčka obecného s ochranou proti kunám 
ve formě labyrintu. Obdélníkový tvar umožňuje zabu-
dování odvodňovací mřížky k odvodu vlhkosti. Čištění 
a kontrola přes čisticí klapku na zadní straně trubky, 
proti vletovému otvoru. Dodávka včetně děrovaných 
pásků k montáži na vodorovné větve. Díky dvěma 
vzájemně předsazeným vstupním otvorům je i tato 
trubka zajištěna proti kunám.
Vnější tvar: Čtyřhranný Délka: 83 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění:  20 cm.
Průměr vletového otvoru: l 65 mm.
Hmotnost: cca 12,9 kg.
Objednací číslo 00 242/6

» TYP č. 22 s ochranou proti kunám aromatickou látkou

Trubky pro sýčka obecného k montáži bez vodo-
rovných větví (tříbodové upevnění). Dodávka včetně 
děrovaných pásů a teleskopické tyče.
Vnější tvar: Trojúhelníkový.
Vnější rozměry: cca. š 28 x v 23 x d 93 cm.
Vnitřní prostor k hnízdění: r ≈ 16 cm.
Průměr vletového otvoru: l 64 mm.
Hmotnost: cca 9 kg.
Objednací číslo 00 243/3

	V Obraz v řezu typ č. 21 	V Zvratky sýčka obecného

Naše houpací trubky mají oproti výše uvedeným trubkám pět zvláštností.
1. Mají čtvrtkruhový průřez.
2. Díky konstrukci obou střešních ploch je pod tou první po celé délce vzduchová štěrbina k větrání.
3. Velký boční čisticí a kontrolní otvor odejmutím poloviny strany stříšky.
4. Pomocí roztažné ocelové trubky se dosáhne optimální zavěšení houpacích trubek i na stromy, které vzhledem 

k poloze a velikosti větví nelze použít pro běžné trubky – například u hrušní s vysokým kmenem.
5. Odpuzování kun se uskutečňuje aromatickou látkou.

» Typ č. 20B s ochranou proti kunám a větráním

2. Nucené větrání: 
Díky jedinečnému nucenému větrání na koncích trubky je v trubce možná 
výměna vzduchu bez průvanu. Zároveň je trubka uvnitř chráněna před 
světlem. Rovněž se výrazně sníží takzvaná „tvorba kloaky“ a z toho pocházející 
vlhkost, která může silně narušit úspěch hnízdění.

PŘEDNOSTI:
1. Ochrana proti kunám: 
Díky dvěma osvědčeným předsaze-
ným vstupním otvorům za sebou je 
tato trubka zajištěna proti kunám.

3. Čištění a kontrola:
Vletový segment je zcela vyjímatelný, 
čímž je zajištěn do trubky dobrý pří-
stup zepředu pro čištění a kontrolu. 

▼	 Mláďata sýčka obecného
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OCHRANA PTÁKŮ

Materiál: Prodyšný, klima vyrovnávající lehký beton brání kondenzování vody 
v prostoru k hnízdění.
Provedení: Spodní strana dna je opatřena pletivem s hustými oky, které brání 
proniknutí hlodavců. Prostor k hnízdění je shora uzavřen víkem
Chování ledňáčka při hnízdění: „Létající drahokam“ ledňáček má ve zvyku 
uskutečnit první a druhé hnízdění v různých trubkách. Proto se doporučuje 
zabudovat do stejné strmé stěny dvě trubky k hnízdění. Vzdálenost by měla 
činit nejméně 70 cm.
Chování břehule říční při hnízdění: Tento druh vytváří kolonie čítající nej-
méně tucet párů nad přírodními tekoucími vodami nebo na přírodních strmých 
březích, ale také v „biotopech z druhé ruky“, 
jako jsou jámy po vytěženém písku nebo jílu.
Vnější rozměry chodbičky:
š 12,5 x v 15 x d 58 cm.
Hnízdní komora vně:
š 26 x v 17 x d 26 cm.
Hnízdní komora vevnitř: 
š 22 x v 14 x d 22 cm.
Hmotnost: cca 10 kg.
Objednací číslo 00 640/0

» BUDKA PRO SKORCE VODNÍHO A KONIPASA BÍLÉHO č. 19

K zajištění stavu nebo při renaturaci potoka atd. se s velkou oblibou používají 
budky pro skorce vodního č. 19. Protože Jsou zajištěny proti malým predáto-
rům, jsou úspěchy hnízdění podstatně lepší než u přírodních hnízdišť.

Obyvatelé: Skorec vodní, konipas bílý. Na budově možný také rehek domácí.
Zavěšení: Nastavitelným závěsným přípravkem se snadno upevní. Upevnění 
přišroubováním. Šrouby si laskavě vyberte sami.
Čištění: Z důvodu relativně vysokého zatížení parazity v hnízdech skorce 
vodního se doporučuje budku po sezóně hnízdění, vždy od srpna, vyčistit.
Materiál: Beton s rostlinnými vlákny (neobsahuje azbest).
Místo zavěšení: Pod mosty, na strmé stěny, atd. V bezprostřední blízkosti 
tekoucí vody přírodního typu s relativně čistou vodou.
Budku č. 19 je třeba vždy nainstalovat minimálně 0,5 m nad linii vysoké vody. 
Z praxe je známo, že se budky mají vždy instalovat nad hlubší a tekoucí vodu, 
protože skorci vodní mohu při blížícím se nebezpečí padnout do vody.
Vnější rozměry: š 19 x v 19 x h 37 cm.
Vnitřní rozměry: 18 x 18 cm.
Hmotnost: cca 4,7 kg.
Objednací číslo 00 620/2

	V Příklad zavěšení 	V Skorec vodní 

» TRUBKY PRO LEDŇÁČKA A BŘEHULI ŘÍČNÍ

	V Mláďata v hnízdišti 	V Uměle založený bok koryta

Je známo, že v přírodě ledňáček a břehule říční často používají starší trubky 
k hnízdění stále znovu. Tento typ trubky k hnízdění se úspěšně používá již po 
desetiletí.

Hnízdní trubky se doporučují tam, kde si ledňáčci nebo břehule říční nemohou 
sami vykopat chodbičky. Dochází k tomu za následujících okolností:
» Při velmi kamenitých strmých stěnách.
» Při strmých svazích extrémně prorostlých kořeny.
» V hrázích.
» V uměle navršených nebo podobně vytvořených strmých stěnách.

	V Ledňáček

Budka pro skorce vodního a konipasa bílého č. 19
Trubky pro ledňáčky a břehule říční
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» MODELOVÝ KLÍČ K ZAVĚŠOVÁNÍ BUDEK PRO NETOPÝRY

Počet Typ (na 10 ha)

10 2F
10 2F m. dvojitá přední stěna
10 2FN
8 1FF
2 3FF
4 1FD
3 1FS
2 1FW
1 1FFH
1 2FS nebo 3FS *

	V Netopýr ušatý

» 24 DRUHŮ NETOPÝRŮ – JAK DLOUHO JEŠTĚ?

Netopýři si naše sídliště a budovy dlouhodobě s úspěchem dobyli. Jako maxi-
málně nenápadné podnájemníky je často nalézáme v krovech, průmyslových 
halách, dálničních mostech, za obložením stěn a také ve sklepích. Důležitý je 
přitom vždy volný přístup do příbytků. Právě tento přístup se však při nyněj-
ších nutných sanačních pracích na budovách v rámci ustanovení o úsporách 
energie stavebně uzavírán nebo u novostaveb se již vše staví tak „těsně“, 
že zde již zvířata nenaleznou vhodné ubytování. Typickými druhy netopýrů obý-
vajícími budovy jsou např. netopýr hvízdavý a netopýr večerní, netopýr černý 
nebo netopýr řasnatý. Pro zachování stávajících míst k zavěšení nebo aby bylo 

možné při nových a náhradních stavbách od začátku nabídnout příbytky, vyvíjí 
SCHWEGLER již více než 30 let příbytky pro netopýry pro nástavbu na budovu 
nebo vestavbu do budovy. Jak je předvedeno na stránkách 51 – 59, existuje 
mnoho chytrých a opticky odpovídajících řešení. Přitom bereme velký zřetel 
vedle koncepce vyhovující zvířatům i na stavebně technické odborně správné 
provedení. Zde nabízí dřevobeton se svými  přesvědčivými vlastnostmi zdaleka 
nejlepší řešení. Tak je zajištěn úspěch na celá desetiletí bez následných nákla-
dů, což silně zvyšuje přijímání ze strany stavebníků, architektů a řemeslníků 
a v neposlední řadě zajišťuje udržitelné opatření pro ochranu přírody. 

» NETOPÝŘI NA BUDOVÁCH A V BUDOVÁCH

Informace

Doporučené rozdělení, které je zde uvedeno, představuje jen hrubé vodítko, 
např. při zahájení projektů na ochranu netopýrů, kdy poznatky a doporučení 
chybí. Místní a klimatické rozdíly, ale i geografická těžiště rozšíření různých 
druhů klíč v praxi většinou silně ovlivňují. Proto je třeba jej vždy individuálně 
přizpůsobit místní situaci.

Asi po třech až čtyřech letech lze rozpoznat, který typ budky je nejvhodnější 
pro netopýry, kteří jsou zde doma. To se může regionálně velmi lišit.

* popř, pro podporu malých netopýrů

Všechny domácí druhy netopýrů jsou bez výjimky ve svém početním stavu ohroženy a akutně ohroženy vyhynutím! Netopýři jsou od roku 
1936 zákonem chráněni. Přesto jsou dnes ještě stále ohrožení a částečně dokonce z některých míst již zmizeli. Právě u této skupiny živočichů je zřejmé, 
že pouhá zákonná ochrana je neúčinná, pokud nejsou zahájeny cílené velkoplošné koncepce ochrany, spojené s projekty ochrany druhů.

Uvedení počtu při cca 15% podílu 
budek pro netopýry ve spojení 
s  ptačími budkami na ploše cca 
10 ha.

Netopýři jsou početně druhou největší skupinou mezi savci, avšak 
jako jediní jsou schopni aktivně létat. Netopýři nejsou žádné létající myši. 
Mají latinský název Chiroptera, což znamená, že létají pomocí rukou. Netopýři 
žijí po celém světe téměř na všech kontinentech na zemi až po Antarktidu. 
Existuje jich 900 druhů. V celém Německu lze prokázat celkem 24 a v celé 
Evropě 53 druhů netopýrů.
Netopýři osidlují nejen zdi domů, ale také tiché a prostorné krovy. Typickým 
„domácím netopýrem“ je např. netopýr velký, „listonos stromový“ byl 
by také netopýr velkouchý a zástupcem „lesních netopýrů“ je netopýr 
rezavý.
Netopýři jsou velmi teplomilní živočichové. Proto se jejich příbytky nalézají 
většinou s orientací na jih. Budky pro netopýry SCHWEGLER mají černou 
barvu, protože tato barva přitahuje teplo. Světlá slunečná místa na lesních 
cestách, oblasti vývratů nebo holosečí, klidné aleje, větší zahrady, hřbitovy i 
mnohá jiná místa se hodí jako životní prostor k zavěšení budek pro netopýry. 
Je třeba dbát na volný přílet bez překážek. Určitá blízkost vody v jezerech 

a potocích se prokazuje jako velmi pozitivní. Protože mají netopýři sklon 
ke spontánním výměnám příbytků, měly by být budky pro netopýry vždy 
zavěšovány ve skupinách po 3 až 5 budkách v menších vzdálenostech od 
sebe. Nejlepší výška k zavěšení je mezi 3 a 6 metry. K tomu viz „Modelový klíč 
k zavěšování budek pro netopýry“. 
Renovační práce a přestavby příbytků netopýrů v domech a také čištění budek 
pro netopýry by nemělo  být prováděno před začátkem září. Tedy teprve od 
okamžiku, kdy většina netopýrů opustí své letní příbytky. Netopýři reagují 
mnohem citlivěji než ptáci. I zde platí to stejné jako u ptačích budek. Prosté 
odstranění exkrementů, bez vystříkávání. Nejlépe se čištění provádí s naším 
čisticím nástrojem SCHWEGLER, viz katalog strana 69.
Netopýři hrají v přírodním hospodaření velmi dobrou roli. Vedle ptáků 
a pavouků patří netopýři k největším ničitelům hmyzu. Netopýři opouštějí své 
příbytky za soumraku. Tak si mimo jiné ptáci a netopýři velmi šikovně rozdělují 
své úkoly. Ptáci loví „škodlivý hmyz“ ve dne a netopýři v noci!

OCHRANA NETOPÝRŮ
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OCHRANA NETOPÝRŮBudka pro netopýry 2F univerzální
Budka pro netopýry 2F s dvojitou přední stěnou

» BUDKA PRO NETOPÝRY 2F s dvojitou přední stěnou

	V Trpasličí netopýři

Odpovídá rozměrům výše zmiňované budky pro netopýry 2F univerzální. 
Díky speciální přední stěně, zdvojené drážkovanými dřevěnými deskami 
s dlouhou životností, je pro netopýry obývající štěrbiny, jako jsou například 
netopýr parkový, netopýr vodní a netopýr hvízdavý, zajištěn zvláště 
upřednostňovaný příbytek, přátelský pro uživatele. 
Stejně jako u modelu 2F univerzálního je kdykoli možné dodatečné 
přebudování na budku pro netopýry 2F bez zdvojené přední stěny nebo 
na budku pro ptáky 2M.
Přední stěnu lze za účelem kontroly a čištění vyjmout.
Dodávka včetně drátu k zavěšení a hliníkového hřebíku.

Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER, 
drátěný závěs z oceli,  pozinkováno.
Vnější rozměry: š 16 x v 33 x h 16 cm.
Hmotnost: cca 4,1 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs 
a hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 135/1

» BUDKA PRO NETOPÝRY 2F univerzální

	V Netopýr rezavý u vletového otvoru 
budky 2F

Tato univerzální budka pro netopýry se skvěle hodí pro zahájení ochrany 
netopýrů. Také jako s oblibou přijímaný klidový a přechodný příbytek. 
Díky strukturované kulovité oblasti stříšky ve vnitřním prostoru se mohou 
netopýři optimálně zavěsit. Pokud by budka pro netopýry nebyla po létech 
z jakéhokoli důvodu osídlena, např. z důvodu struktury biotopu nevyhovující 
danému druhu, lze ji výměnou přední stěny přeměnit na ptačí budku typu 2M 
(srovn. stranu 7).
Tato budka pro netopýry náleží do každého ochranného opatření k nabídce 
většího počtu příbytků s dobrým poměrem cena-výkon.
Přední stěnu lze za účelem kontroly a čištění vyjmout.
Dodávka včetně drátu k zavěšení a hliníkového hřebíku.

Zavěšení: na strom nebo na budovy je možné, minimální výška 3 až 4 metry. 
Je třeba dbát na možnost vodorovného příletu. Pro zajištění optimálního 
příbytku je třeba budku pro netopýry jedenkrát až dvakrát ročně čistit, resp. 
odstraňovat netopýří trus.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER, drátěný závěs z oceli, 
 pozinkováno.
Vnější rozměry: š 16 x v 33 x h 16 cm. 
Hmotnost: cca 3,8 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs a hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 134/4

Netopýři mají širokosáhlý životní prostor. Typickými představiteli takzvaných lesních netopýrů jsou druhy netopýr parkový, netopýr ušatý, netopýr stromový, 
netopýr rezavý, netopýr vodní a netopýr velkouchý. Ti upřednostňují uzavřené budky pro netopýry, částečně však i ploché budky. V přírodě je lze nalézt 
např. v datlích dutinách a v dutých kmenech a větvích stromů. Protože v moderním obhospodařovaném lese staré, nemocné nebo mrtvé stromy často 
chybí, resp. jsou odstraněny, staly se přirozené příbytky pro netopýry vzácnými. Pomoc zde mohou poskytnout umělé příbytky pro netopýry, které zvířata 
velmi ráda přijímají. Jako netopýři obývající budovy jsou označovány především druhy, které rády vyhledávají svůj příbytek na budovách nebo v budovách, 
např. ve skříních rolet, za okenicemi, ve výklencích, štěrbinách a obloženích. Je to např. netopýr večerní, netopýr velký nebo netopýr hvízdavý. Tito netopýři 
rádi osidlují např. ploché budky nebo kulaté budky s více prkny k zavěšení.

m Zavěšení 2F

	V Dvojitá přední stěna
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Užitečné informace o netopýrech
viz strana 22

Budka pro netopýry 2FN
Budka pro malé netopýry 3FN

» BUDKA PRO MALÉ NETOPÝRY 3FN

Speciálně přizpůsobená budka pro netopýry na základě osvědčené 2FN.
Zmenšenými vstupními otvory vpředu a ve dně je dosažena zvýšená ochrana 
před predátory. Doporučuje se také v oblastech s vysokým výskytem plchů. 
Díky vloženému dalšímu dnu zajišťuje nejlepší zabezpečení proti malým 
predátorům, průvanu a světlu.
Se dvěma přístupovými možnostmi. Netopýři mohou přistát na kmeni stromu 
odspodu a vplazit se do otvoru ve dně i odletět předním širokým vletovým 
otvorem. Příbytek je částečně samočisticí, protože trus může částečně 
vypadávat spodem. Přesto se při silnější obsazenosti doporučuje kontrola 
a čištění.
Přední stěnu lze pro účely kontroly a čištění snadno odejmout. Dodávka 
včetně závěsu a hliníkového hřebíku.

	V Více než 14 netopýrů nejmenších 
(Pipistrellus pygmaeus) v 2FN

Tato budka byla vyvinuta speciálně pro netopýry a nelze ji přeměnit na ptačí 
budku jako budku pro netopýry 2F. Je vyrobena podle nejnovějších poznatků 
a již po léta se s úspěchem používá v praxi. Díky vloženému dalšímu dnu 
poskytuje optimální zajištění proti malým predátorům, průvanu a světlu. 
Se dvěma možnostmi přístupu: Netopýři mohou přistát na kmeni stromu 
a vlézt dovnitř odspodu nebo přímo na přední straně vlétnout do široké vstupní 
oblasti. Příbytek je do značné míry samočistící, protože trus může vypadávat 
spodem. Přesto se při silné obsazenosti doporučuje kontrola a čištění. Tento 
typ se zvláště hodí do lesů a parků. Přední stěnu lze za účelem kontroly 
a čištění vyjmout. Dodávka včetně drátu k zavěšení a hliníkového hřebíku.

Výsledek z praxe: 28 netopýrů rezavých (Nyctalus noctula) s 9 mláďaty 
v  budce pro netopýry 2FN.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, 
pozinkováno.
Vnější rozměry: š 16 x v 36 x h 16 cm.
Hmotnost: cca 4,9 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs a hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 136/8

» BUDKA PRO NETOPÝRY 2FN speciální 

	V Netopýr rezavý v budce 2FN

Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. 
Drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Obyvatelé: speciálně pro malé druhy netopýrů.
Vnější rozměry: š 16 x v 36 x h 16 cm.
Hmotnost: cca 4,9 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs 
a hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 138/2

Všeobecné informace k budkám pro netopýry:
U uzavřených budek pro netopýry se všeobecně doporučuje provádět kontrolu a čištění minimálně 1 – 2krát ročně. Přesto by však zimní ani letní příbytky 
neměly být otvírány v době od května do konce července, aby případně nebyly rušeny tzv. netopýří mateřské školky. V době od listopadu do dubna by neměly 
být otvírány zimní budky pro netopýry (např. 1FW), aby nebyla zvířata buzena ze zimního spánku a aby budka neprochladla. Respektujte případná zákonná 
ustanovení.

OCHRANA NETOPÝRŮ
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OCHRANA NETOPÝRŮPlochá budka pro netopýry 1FF
Velkoprostorová plochá budka pro netopýry 3FF 

Budka pro netopýry 1FF je štěrbinový příbytek otevřený směrem dolů. Lze jej použít v extrémních délkách zavěšení a je 
bezúdržbový, tzn. nemusí se čistit. Otvorem v ploché budce dole mohou vypadávat zvířecí exkrementy. Dále má plochá 
budka velkou kontrolní klapku k otvírání. Aby bylo možné vyrovnat kolísání teploty v předjaří a na podzim, je budka 1FF 
opatřena stěnou z neopracovaného dřeva s dlouhou životností. Zvířata se tak mohou podle individuálních klimatických 
požadavků zachytit na chladnějším dřevobetonu nebo na teplejší dřevěné stěně.
Tato budka se nejlépe osvědčila prakticky všude, v zahradách a v lese a rovněž na městských budovách nebo na 
balkoně. Vzhledem ke středovému upevnění je potřeba k bezpečnému připevnění jeden hřebík nebo šroub, což 
je rovněž výhodou u stěn lehkých staveb nebo nájemních bytů. Na zadní straně je půlkruhové vybrání, umožňující 
pohodlné upevnění na stožáry nebo kmeny stromů. Díly dalším přídržným bodům však dobře drží i na domech, 
garážích, věžích, posedech i zdech. Díky vertikálnímu a horizontálnímu zúžení se budka velmi dobře hodí pro všechny 
druhy netopýrů, obývající štěrbiny. Poskytuje zvířatům v každé poloze zavěšení optimální hloubku vnitřního prostoru, 
tzn, kontakt zad na stěnu a se stěnou ze dřeva, resp. z dřevobetonu. Dodávka včetně drátu k zavěšení a hliníkového 
hřebíku.

» PLOCHÁ BUDKA PRO NETOPÝRY 1FF se zabudovanou dřevěnou zadní stěnou · DBP (patentovaný)

	V Netopýři stromoví 	V Příklad z praxe	V Netopýři rezaví

Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER. 
Drátěný závěs z oceli, pozinkováno. 
Rozměry: š 27 x v 43 x h 14 cm.
Vletový otvor: h 12 x 24 mm x d 21 cm.
Hmotnost: cca 9 kg.
Rozsah dodávky: Box, drátěný 
závěs a hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 139/9

» VELKOPROSTOROVÁ PLOCHÁ BUDKA PRO NETOPÝRY 3FF DBP (patentovaný)

Pro splnění aktuálních požadavků z praxe (např. samočištění, univerzální použití, jednoduchá kontrola) a umožnění ještě 
lepšího přizpůsobení všeobecným i regionálním potřebám jednotlivých druhů byla nově vyvinuta samočisticí velko-
prostorová plochá budka 3FF (s inspekční štěrbinou a bez ní) na základě osvědčení ploché budky SCHWEGLER 1FF.
Kombinuje štěrbinový příbytek, s oblibou vyhledávaný druhy, jako je netopýr černý nebo netopýr nejmenší s dalším 
větším prostorem k zavěšení pro druhy, vyhledávající prostornější dutiny, jako je např. netopýr rezavý. Zároveň lze uvnitř 
střídat oblasti k zavěšení, např. pro přizpůsobení změnám podmíněným povětrnostními podmínkami. Podle teploty mění 
zvířata výšku zavěšení nebo se v příbytku při chladném počasí semknou blíže k sobě a v horkých dnech mají dostatek 
prostoru, aby příslušným rozdělením nebo oddálením od sebe v 3FF dosáhla příznivé vnitřní klima. Budka 3FF poskytuje 
dostatek místa i větším skupinám samiček pro netopýří mateřskou školku. 
V pozdním létě je zvětšený vnitřní objem zvláště výhodný jako přechodný a párovací příbytek.
Ve střední Evropě představuje 3FF vynikající univerzální příbytek pro četné druhy, který zohledňuje potřeby zvířat, měnící 
se v průběhu netopýřího roku (kromě zimního spánku, zde se používají speciální přezimovací budky, např. SCHWEGLER 
1FW, 1WQ, a další).
3FF je samočisticí, tzn. netopýří trus může ze spodní strany vypadávat, aniž by při silném osídlení blokoval vlet. 
Speciální provedení vletové štěrbiny na jedné straně brání nadměrnému dopadu světla a průvanu, umožňuje však 
bezpečný přístup i březím zvířatům. 
Upevnění: Od 3 m výše na stromy, sloupky, posedy, na zdi a stěny.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, pozinkováno. 
Barva: černá. Rozměry: š 27 x v 43 x h 20 cm. Hmotnost: cca 9,5 kg.
Rozsah dodávky: Box, drátěný závěs a hliníkový hřebík.
3FF bez inspekčního okénka Objednací číslo 00 239/6

» Provedení s inspekčním okénkem Pokud se v rámci ochranářských projektů 
plánuje zvýšená četnost kontrol této budky, doporučujeme provedení 3FF, opatřené navíc 
inspekčním okénkem. Okénkem a vletovým otvorem lze s použitím zrcátka a baterky 
zkontrolovat celý vnitřní prostor bez otevření přední stěny a vyděšení zvířat.
3FF s inspekčním okénkem Objednací číslo 00 238/9	V Provedení s inspekčním okénkem navíc 	V 3FF otevřená
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OCHRANA NETOPÝRŮ Univerzální budka pro netopýry 1FFH

Domácí netopýři jsou do značné míry odkázáni na životní prostor v lese. Kolonie samiček odchovávají mláďata 
v dutinách starých stromů. Samečci žijí jednotlivě v úzkých štěrbinách a uzavírají se na podzim se samičkami 
v párových příbytcích. Pro všechny netopýry je typická častá změna příbytku, což vede k potřebě velkého množství dutin 
stromů a příbytků ve štěrbinách. Ideálních úkrytů je však v našich lesích velký nedostatek.

 » Díky dalšímu vletovému otvoru na přední straně se k otvoru snadno dostanou i mláďata.
 » V horní oblasti je otvor spojující komory,

» UNIVERZÁLNÍ BUDKA PRO NETOPÝRY 1FFH Letní příbytek

Společnost SCHWEGLER rozšířila na základě průběžné výzkumné práce 
rozsáhlou nabídku na pomůcky pro příbytky. Výsledkem vývoje je univerzální 
budka pro netopýry s mnoha novými a četnými osvědčenými výhodami:

 » Tato univerzální budka v sobě spojuje úkryt ve štěrbině a v dutině.
 » Velká vnitřní výška pro příznivé mikroklima.
 » Příbytky ve štěrbinách a dutinách pro široké spektrum druhů.
 » Zavěšení osvědčené v lese.
 » Bezúdržbové, protože jsou samočisticí.
 » S dlouhou životností, bezpečné a odolné vůči povětrnostním vlivům.
 » Kvalitní výrobek vyrobený v Německu

Letní příbytek: Univerzální budka poskytuje příbytek všem netopýrům žijícím 
v lese. Inovativní vnitřní rozvržení obou oblastí k zavěšení poskytuje netopýrům 
optimální klimatizaci od předjaří až do pozdního podzimu. Zadní komora je 
optimalizovaná pro větší druhy a poskytuje koloniím samiček s mláďaty, ale 
také skupinám párů netopýrů rezavých velkoprostorový úkryt. Druhy obývající 
štěrbiny, jako je netopýr parkový a netopýr řasnatý, využívají úzká zákoutí 
přední komory jako bezpečné místo k dennímu spánku. Zúžený vstup zajišťuje 
spícím netopýrům zvýšenou bezpečnost proti nepřátelům a rušení. Univerzální 
budka je zároveň samočisticí a bezúdržbová. Obě komory k dennímu přespá-
vání jsou vybaveny stěnami k zavěšení ze dřeva a z osvědčeného dřevobe-
tonu SCHWEGLER. Na drážkách k zavěšení se bezpečně zachytí i nešikovná 
mláďata. Výška obou komor byla přizpůsobena nárokům více než deseti druhů 
lesních netopýrů. Při měnícím se počasí si mohou netopýři zvolit klimaticky 
výhodné místo ke spaní.

Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER odolný vůči povětrnostním 
vlivům. Stěna k zavěšení z neopracovaného dřeva s dlouhou životností. 
Drát k zavěšení z nerezové oceli.
Místa upevnění: Stromy, stožáry, posedy. Díky vybrání ve tvaru oblouku na 
zadní stěně se 4 integrovanými body k upevnění visí univerzální budka klidně, 
bezpečně a je zajištěna proti větru.
Optimální výška zavěšení: 3 až 5 metrů Netopýři potřebují vždy mnoho 
příbytků a úkrytů. Kolonie mění svůj příbytek během několika dní, či dokonce 
denně. Upevnění všech příbytků pro netopýry ve skupinách zvyšuje úspěch 
osídlení a zajišťuje dlouhodobé využívání. Netopýři upřednostňují vlet do 
příbytku bez překážek. Volný přílet urychluje úspěch osídlení.
Čištění a kontrola: Samočisticí a bezúdržbová. 
Kontrola úspěchu je možná odspodu baterkou a zrcátkem. Univerzální budku 
nelze otevřít.
Vnitřní prostor: Dvě oddělené komory k zavěšení pro netopýry obývající štěr-
biny a dutiny stromů: šířka 20 cm, výška 74 a 64 cm, zúžení vletového otvoru 
k ochraně proti predátorům a průvanu.
Vnější rozměry: cca v 87,5 x š 24,5 x h 19 cm.
Hmotnost: cca 16 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs a hliníkový hřebík.  
Objednací číslo 00 130/6

Volitelně lze upevnit 1FFH s použitím dvou špalíků k zavěšení 
(v případě potřeby si k upevnění objednejte hliníkový hřebík navíc.
Volitelné špalíky k zavěšení Objednací číslo 00 199/3 
Obsahuje 1 špalík a 3 hliníkové hřebíky. 
K zavěšení potřebujete dva špalíky.

	V Netopýr rezavý 	V Netopýr rezavý	V Řez

	V Špalíky k zavěšení



SCHWEGLER 27

OCHRANA NETOPÝRŮ

	V Přední stěna ze tří předsazených 
dřevěných desek s drážkami

	V Netopýr rezavý	V Systém s dvojitými stěnami

Vnější rozměry: š 38 x v 50 x h 38 cm.
Vnitřní rozm.: l 20 cm, H 38 cm.
Hmotnost: cca 36 kg.
Objednací číslo 00 137/5

	V Netopýr rezavý

Budka pro kolonie a k přezimování vychází z vnitřního prostoru budky 1FS se třemi předsazenými dřevěnými deskami 
jako možností zavěšení a štěrbinový příbytek.
Budka 1FW však nabízí díky patentovanému systému dvojitých stěn s několika vrstvami izolace doposud nepřekonanou 
izolaci v zimě. Přesto je díky prodyšnému materiálu a nucenému větrání zajištěno bezpečné přenocování netopýrů.
Je vhodná rovněž v létě pro mateřskou školku pro netopýry a k tvorbě kolonií. Otevření přední stěny se uskutečňuje bez 
prken k zavěšení, ta lze pak po otevření přední stěny vyjmout zvlášť. To zajišťuje jednodušší manipulaci. Protože tento 
příbytek velmi rády osidlují i větší kolonie netopýrů, je bezpodmínečně nutné tuto budku nejméně dvakrát ročně zbavit 
trusu a vyčistit. Pak bude tento příbytek po celý rok ideálním velkoprostorovým příbytkem. V zimních měsících by se 
však budka pro netopýry neměla otvírat, aby se zamezilo extrémním výkyvům teplot ve vnitřním prostoru.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER.
Vnitřní uspořádání: Vyjímatelný štěrbinový příbytek z dřevěných desek s drážkami, které mají dlouhou životnost.  
Ve vnitřní stříšce je speciální oblast k zachycení. Přední stěna s ochranou proti vypadnutí.
Zavěšení: Správně pro stromy a z lesnického hlediska hliníkovým hřebíkem a dvěma závěsnými špalíky se současným 
zajištěním a ochranou proti vypadnutí na závěsném drátu a na přední stěně. Optimální výška zavěšení minimálně 
3 metry. Volný přílet urychluje úspěch osídlení.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs, dva přídržné špalky, hliníkové hřebíky a návod k použití.

Tento typ budky je s velkou oblibou využíván k vytváření velkých kolonií, speciálně netopýra rezavého, netopýra 
parkového a netopýra ušatého. Jsou obvyklé mateřské školky pro netopýry s více než 70 – 100 zvířaty (mimo jiné 
netopýry rezavými). Díky velkému vnitřnímu prostoru a integrovaným možnostem zavěšení je při velkém počtu jedinců 
tento typ budky k vytváření mateřské školky pro netopýry a odchov mláďat velmi atraktivní. Budky 1FS jsou již po 
desetiletí s mimořádným úspěchem používány v tuzemsku i v zahraničí. Při silném obsazení se doporučuje pravidelné 
odstraňování trusu. Tak lze velmi dobře odhadnout obsazení i přijímání. Příbytek je vhodný jako letní a přechodný 
příbytek. K přezimování doporučujeme typ 1FW.
Vnitřní uspořádání: Přední stěna sestává ze tří předsazených dřevěných desek s drážkami. Na vnitřní stříšce 
je speciální přídržná deska s izolovanou mřížkou, kde naleznou netopýři optimální místa k zavěšení a zachycení. 
Odnímatelná přední stěna pro kontrolu a čištění.
Zavěšení: Správně pro stromy a z lesnického hlediska hliníkovým hřebíkem a špalíkem k zavěšení.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs s přídržnými špalíky a hliníkovými hřebíky.  

Materiál: Budka z dřevobetonu 
SCHWEGLER, drátěný závěs z oceli, 
pozinkováno.
Vnější rozměry: š 28 x v 44 x h 28 cm.
Hmotnost: cca 10 kg.
Objednací číslo 00 133/7

 Netopýr rezavý

» VELKOPROSTOROVÁ A PŘEZIMOVACÍ BUDKA PRO NETOPÝRY 1FW DBP (patentovaný)

» VELKOPROSTOROVÁ BUDKA PRO NETOPÝRY 1FS univerzální

Velkoprostorová budka pro netopýry 1FS
Velkoprostorová a přezimovací budka pro netopýry 1FW
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OCHRANA NETOPÝRŮ Budka pro netopýry 1FD
Velkoprostorová budka pro netopýry 2FS
Velkoprostorová budka pro netopýry 3FS

» VELKOPROSTOROVÁ BUDKA PRO NETOPÝRY 2FS pro malé netopýry

» VELKOPROSTOROVÁ BUDKA PRO NETOPÝRY 3FS pro malé netopýry

Velkoprostorové budky pro netopýří mateřskou školku 2FS a 3FS pro malé ne-
topýry. Obě tyto velkoprostorové budky pro netopýry představují doplněk k budce 
pro netopýry 1FD s dvojitou přední stěnou a používají se, jakmile dojde k rozvoji 
většího výskytu. Jsou opatřeny úzkým anatomicky tvarovaným vletovým otvorem 
podle typu budky, který brání vniknutí velkých netopýrů, ptáků, plchů i myší. Menší 
druhy, jako např. netopýr řasnatý, netopýr vousatý, netopýr vodní, netopýr hvízdavý, 
netopýr parkový a další mohou nerušeně odchovávat svá mláďata ve větším 
společenství. Vnitřní prostor budek je uspořádán přesně k tomuto účelu.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER, drátěný závěs z oceli, 
pozinkováno.
Zavěšení: Díky zúženému vletovému otvoru je obsazení ptáky v maximální 
míře omezeno. Správně pro stromy a z lesnického hlediska hliníkovým 
hřebíkem a závěsným špalíkem.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs, přídržné špalíky a hliníkové hřebíky.
Objednací číslo 00 233/4

Vnější rozměry: š 28 x v 44 x h 28 cm.
Hmotnost: cca 10,2 kg.

	V Čtverná přední stěna 
Stěny k zavěšení: Dřevo 
Upřednostňované netopýrem hvízdavým, 
netopýrem řasnatým, netopýrem ušatým

	V Stěny k zavěšení: Lehký beton

Budka pro netopýry FD byla vyvinuta jako speciální mateřská školka pro 
netopýry, mimo jiné pro malé netopýry, a velmi se osvědčuje v praxi. 
Vnitřní život i typ a velikost vletového otvoru byly speciálně přizpůsobeny 
potřebám malých netopýrů. Vnitřní uspořádání stříšky, prostorová výška a dvě 

předsazené dřevěné desky s drážkami 
a jejich ideální vzájemná vzdálenost se 
projevují velmi pozitivně na přijímání 
tohoto typu budky.

» BUDKA PRO NETOPÝRY 1FD s trojitou přední stěnou · pro malé netopýry

Vnější rozměry: š 16 x v 36 x h 16 cm.
Hmotnost: 4,8 kg.
Objednací číslo 00 132/0

Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER, drátěný závěs z oceli, pozinkováno. 
Obyvatelé: Malí netopýři, jako netopýr hvízdavý a netopýr parkový i netopýr vodní a netopýr ušatý, popřípadě netopýr pobřežní. 
Možnost použití: Zejména v oblastech se smíšeným výskytem netopýrů a při prvních pokusech o osídlení nesmí tato 
budka pro netopýry chybět. Přední stěnu lze za účelem kontroly a čištění vyjmout. Dodávka včetně drátu k zavěšení 
a hliníkového hřebíku.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs a hliníkový hřebík.

m Netopýr hvízdavý

	V Upřednostňovaná 
netopýrem nejmenším 
a netopýrem vodním

Informace naleznete na straně 2FS. Uspořádání vnitřního prostoru 
s trojúhelníkovým vletovým otvorem, pevně integrované v korpusu, stěny 
k zavěšení z lehkého betonu SCHWEGLER.
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER,  
drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Vnější rozměry: š 28 x v 44 x h 28 cm.
Hmotnost: cca 12 kg.
Zavěšení: Správně pro stromy a z lesnického hlediska 
hliníkovým hřebíkem a závěsným špalíkem.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs, přídržné 
špalíky a hliníkové hřebíky.
Objednací číslo 00 234/1
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OCHRANA PTÁKŮ

Materiál: Samolepicí, vysoce kvalitní fólie. Odolná vůči UV záření, vydrží po 
celá léta.
Hustota: Na okenní plochu o velikosti jednoho metru čtvereční může být 
v extrémním případě potřeba až 9 motivů. Někdy je vhodné i oboustranné 
polepení (efekt zrcadlení). 
Archy: Tři vyražené motivy v různých velikostech.
Péče: Doporučuje se fólii čistit pouze vodou, aby nedošlo ke zkrácení doby 
životnosti výrobku. V žádném případě nepoužívejte silné čistící prostředky; 
samozřejmě také v zájmu ochrany životního prostředí.

» SILUETY DRAVÝCH PTÁKŮ

Nalepením siluet dravých ptáků se zamezí ztrátám ptáků (nárazům ptáků) 
na skleněných stěnách, zimních zahradách, protihlukových stěnách, 
autobusových zastávkách, atd. Ptáci nemusí nebezpečí průhledných stěn 
postřehnout. Pak strastiplně umírají na poranění lebky nebo hrudníku. 
V uznávaných výzkumech ze strany spolků pro ochranu přírody nebo také 
státních orgánů ochrany přírody bylo zjištěno, že například na průhledných 
protihlukových stěnách utrpí smrtelný úraz přibližně dva ptáci na běžný 
metr za rok. Skutečně děsivě velký počet. V době, kdy je příroda stále více 
vyčerpávána, je třeba se vyhnout všemu, co by si z ptačího světa i vůči 
přírodě vyžádalo další oběti. Ideální jsou prostorové, úzké polepy např. 
siluetami ptáků, vzory, pruhy, což zamezí nárazům ptáků na skleněné stěny. 

Barva: bílá
Obj.číslo 00 435/2
Barva: černá
Obj. číslo 00 436/9

» NÁLEPKY NA OKNA 

Siluety dravých ptáků
Nálepky na okna

Nálepky na okna, zimní zahrady a další skleněné povrchy. Viditelné zvnějšku 
i zvenčí. Jsou samolepící, lze je beze zbytku sejmout a znovu použít. 
Omyvatelné všemi běžnými prostředky na čištění skel. 

Použití: Skleněnou plochu otřete vlhkým hadříkem. Poté nalepte nálepky na 
skleněnou plochu a směrem ke krajům vyhlaďte vzduchové bubliny. 
Velikost: 310 x 310 mm. 
Obsah: 2 listy, 12 kusů. 
Objednací číslo 00 434/5
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Koule špatně umístěna

Koule špatně 
umístěna

Směr le
tu     

   je
střá

ba

Okraj lesa

Upozornění k montáži: Při montáži je důležité, aby delší dráty směřovaly 
dolů a byly skloněné. Kratší dráty směřují vodorovně nahoře směrem od 
kmenu (srovn. obrázek vedle).
Nainstalujte nad výšku hlavy, zejména proto, aby byly chráněny děti, které si 
zde hrají. Plastová ochranná víčka přiložena. 

Typ do obvodu stromu 70 cm
Objednací číslo 00 260/0
Typ do obvodu stromu 115 cm
Objednací číslo 00 270/9

» OCHRANA BUDEK I KRMÍTEK PROTI KOČKÁM

Tento „pás“ z ohýbaných drátěných prvků se používá k ochraně volného 
hnízdění a hnízdění v budkách či dutinách a brání kočkám vylézt na strom.
Jednotlivé kovové prvky jsou vzájemně zastrčeny do sebe a pás je tak 
individuálně přizpůsoben obvodu stromu.
Při příliš malém průměru kmenu lze k dosažení větší ochrany použít dva 
vzájemně předsazené pásy, umístěné přímo nad sebou.

» KOULE K ODPUZOVÁNÍ DRAVÝCH PTÁKŮ

Místo instalace: Mezi místem dosednutí dravého ptáka a například 
slepicemi, kachnami nebo holuby musí být středově nainstalována koule 
k odpuzování dravých ptáků SCHWEGLER. Efekt zrcadlení koule k odpuzování 
dravých ptáků při příletu a přeletu odstrašuje dravé ptáky. 
Příklad správné instalace bude poskytnut při dodání.
Materiál: Vysoce kvalitní sklo s vnitřním postříbřením.
Dodané korkové zátky je při upevňování bezpodmínečně nutno použít.
Tyč není součástí dodávky.
Rozměry: l cca 22 cm.
Objednací číslo 00 430/7

Tento princip postříbřené skleněné 
koule se již více než 20 let úspěšně 
používá k odpuzování dravých ptáků 
na dvorech s drůbeží, ve výbězích 
slepic, v holubnících, bažantnicích.

Ochrana budek i krmítek proti kočkám
Koule k odpuzování dravých ptáků

	V Prodejní obal 

	V Doporučení na montáž 

	V Montáž 

OCHRANA PTÁKŮ
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» KRMIVO PRO JEŽKY

» DOMEK PRO JEŽKY S IZOLOVANÝM DNEM

Domek pro ježky SCHWEGLER umožňuje usídlení a ubytování ježků po celý 
rok, včetně přezimování.
Místo instalace: Vstup do domku by se měl ideálně nacházet na okraji 
pozemku, být chráněn před průvanem a přímým slunečním zářením (strana 
chráněná před povětrnostními vlivy). Rovně by se pokud možno mělo zabránit 
tomu, aby přístup vedl přes travnaté plochy, které jsou v noci zpravidla vlhké. 
Materiál ke stavbě hnízda: Ke stavbě hnízda lze použít seno nebo zmač-
kaný novinový papír. Součástí dodávky je speciálně neošetřené seno. 
Materiál: Prodyšný izolační beton SCHWEGLER.
Barva: hnědá – krycí vrstva k vyrovnání klimatu.
Vstup: 11 x 12 cm.
Vnitřní rozměr: l 44 cm.
Vnější rozměry: l 48 cm.
Výška: 30,5 cm.
Hmotnost: cca 17 kg.
Objednací číslo 00 390/4

Ježek je jeden z nejstarších doposud žijících druhů savců. Díky jeho skvělé 
ochraně bodlinami přestál relativně dobře poslední tisíciletí. Při nebezpečí se 
bleskurychle sbalí, vystrčí bodliny a je tak prakticky nenapadnutelný. Teprve 
v nové době s mnoha chemickými jedy, překultivovaností krajiny bez houštin, 
křoví a hald plevele a se všudypřítomným automobilovým provozem je tento 
živočišný druh mimořádně ohrožen. Ježek žije v křoví, hustých houštinách, 
v hromadách dřeva, klestí, sena a slámy, aby se tam přes den skryl nebo 
si zde postavil hnízdo. Ježek se také rád usídlí ve starých bednách, pod 
schody nebo v zahradních domcích. Nejoblíbenější jsou u něj poněkud zpustlé 
zahrady a pozemky, kde nejsou rozstřikovány žádné jedy a rozhazována zrna 
proti šnekům, protože to vše je pro něj smrtelné. Ježek je noční živočich, který 
vyhledává potravu až večer.  
Poskytuje nám přitom velkou pomoc, protože konzumuje vše, co nazýváme 
„škůdci“, např. plže, housenky, brouky, myší mláďata, atd. Každý, kdo má na 
zahradě ježka či celou ježčí rodinku, by měl udělat vše pro zachování těchto 
užitečných živočichů.

Když chcete pomoci ježkovi ve své zahradě, domek pro ježky SCHWEGLER se 
k tomu optimálně hodí: Vybalit, postavit, hotovo.
Domek pro ježky obsahuje vše, co ježek potřebuje (kromě případné potravy):
domek chránící proti povětrnostním vlivům, izolované dno a měkké seno 
k vystlání.

	V Domek pro ježky s izolovaným dnem

Ježkům nikdy nepodávejte kořeněná nebo slazená jídla, tedy žádné zbytky pokrmů pro lidi. Žádné mléko!  
Za trochu vody v mělké misce však bude ježek vděčný.
Volně žijící ježci, kteří na začátku listopadu váží méně než 500 g, jsou v nebezpečí, že nepřežijí zimní spánek. 
Doporučuje se jim pomoci – všude existují ježčí stanice, které nabízejí pomoc. 
Ostatně … mnoho veterinárních lékařů ošetřuje volně žijící zvířata (a tak i ježky) bezplatně. Nejlepší je se zeptat 
předem. 

Plnohodnotné kompletní krmivo pro ježky s obzvlášť vysokým obsahem proteinů z masa, hmyzu, ořechů, vajec
a obilí. Krmivo bylo dalekosáhle přizpůsobeno přirozenému dietnímu plánu.
Nejlépe se hodí k podpoře volně žijících ježků v létě nebo i jako potrava při přezimování. 
Krmivo pro ježky 750 g Objednací číslo 00 395/9

OCHRANA JEŽKŮDomek pro ježky s izolovaným dnem 
Krmivo pro ježky
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Obsah dodávky pro 100 m (kompletní plot)
 » 100 m zelená tkaninová fólie, výška 50 cm
 » 60 kusů přídržných sloupků
 » 60 kusů výškově nastavitelných upevňovacích prvků na sloupky
 » 100 kusů hřebíků k zatlučení do země (stanových kolíků)
 » 6 kusů spojů tkaniny
 » 10 kusů kbelíků jako záchytných nádob
 » Návod na postavení

Syntetická tkanina nabízí četné přednosti, jako např. velmi nízkou hmotnost 
a to, že se jen velmi málo vzdouvá ve větru a není deformována působením 
slunečního záření. Oka jsou však utkána tak těsně, že tkaninou nemohou 
proniknout žádní mloci ani jiní podobní živočichové. 

Kovové přídržné sloupky se zastrčí či popřípadě zatlučou do země a připevní 
se na ně upevňovací prvky. Nyní se syntetická tkanina připne horní lištou do 
výškově nastavitelných upevňovacích prvků a spodek se zajistí stanovými 
kolíky či kameny nebo se popřípadě zahrabe do země. Pomocí spojů tkaniny 
lze vytvořit řadu i více než 100 m jednotek.

Každoročně dochází k masovému úhynu často stovek až tisíců žab, 
ropuch, mloků a salamandrů, když při cestě do svých výtěrových vod 
musí překročit silnici.

S ochranným plotem pro obojživelníky SCHWEGLER lze jednoduše 
a hospodárně pomoci. Jeho postavením např. u dopravních komunikací, 
jsou zvířata podél našeho ochranného plotu pro obojživelníky směrována do 
záchytné nádoby zakopané v zemi. Tam obojživelníci spadnou a lze je tak 
rychle posbírat a přenést na druhou stranu silnice nebo do blízkosti výtěrových 
vod a opět je vypustit.
Ochranný plot pro obojživelníky s příslušenstvím SCHWEGLER obsahuje vše 
potřebné pro rychlou pomoc. Použitá syntetická tkanina z HDPE, vysoce 
odolná vůči roztržení, je odolná vůči povětrnostním vlivům a díky UV stabilizaci 
použitelná po mnoho let. Odpuzuje vodu a nečistoty a odolává nárazům větru 
mnohem lépe než fólie. V praxi se materiál i výška plotu nejlépe osvědčily.
Ochranný plot pro obojživelníky SCHWEGLER je koncipován pro včasné 
postavení v době stěhování, pozornost vzbuzuje možnost rychlého 
a flexibilního postavení.

	V Záchytný kbelík a tkaná fólie 	V Ochranný plot pro obojživelníky	V zachráněná ropucha 	V Přídržný sloupek, výškově nastavitelné 
upevnění na sloupku, lišta s knoflíkovými 
dírkami

» Kompletní plot 100 m, ochranný plot pro obojživelníky SCHWEGLER.
Dodání včetně příslušenství
Objednací číslo 00 550/2

» Jednotlivá role tkané fólie, (bez příslušenství) jako náhradní díl nebo 
k upevnění na stávající ploty u silnic či jinde.
V praxi jsou s oblibou upevňovány na ploty bránící vstupu zvěře pásky k vázání 
kabelů.
Rozměry: Délka 100 m, výška 50 cm.
Objednací číslo 00 551/9

Všechny jednotlivé díly lze kdykoli zvlášť objednat.

» OCHRANNÝ PLOT PRO OBOJŽIVELNÍKY

Ochranný plot pro obojživelníkyOCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ
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OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚBudka pro sokola stěhovavého
Příslušenství – upevňovací úhlový profil

Sokol stěhovavý, impozantní světoběžník Tento druh ptáků se 
vyskytuje prakticky po celém světě. V Evropě hnízdí až na několik prázdných 
míst prakticky plošně. Sokol stěhovavý (lat. falco peregrinus) je skutečně 
rychlý letec. Evropské stavy vlivem chemikálií všeho druhu aplikovaných do 
životního prostředí, vyhubení pytláky, rekreačního sportování a mnohého 
dalšího téměř zanikly. Důsledným řízením ochrany přírody bylo možné stavy 
tohoto ptačího druhu poněkud zvýšit, stále je však považován za ohroženého 
živočicha. Výjimečné a zároveň fascinující je, jak tento ptačí druh v Evropě 

hnízdí. Například ve střední a jižní Evropě výhradně na skalách a budovách, zatímco v jižní a severovýchodní Evropě 
částečně hnízdí na stromech.

Jak můžeme pomoci? V našich městech je sokol stěhovavý velmi vítaným hostem. Protože se živí výhradně 
ptáky, vyvíjí silný tlak na zdivočelé domácí holuby. Představuje vůbec nejpřirozenější a nejhospodárnější obranu proti 
holubům. Bohužel je vlivem sanace budov a/nebo novostaveb s relativně hladkými fasádami a střechami pro něj stále 
těžší nalézt chráněný úkryt. Jako pomoc k nápravě tohoto stavu se velmi osvědčily  nabízené a používané pomůcky 
k hnízdění. Tento příbytek byl vyvinut na základě pokusů trvajících několik desetiletí a poznatků o biologických potře-
bách hnízdění. Mimo jiné se vyznačuje:
» prostorným, chráněným prostorem k hnízdění pro sokoly, zajištěným proti zřícení.
» dlouhodobě stabilním místem k hnízdění, které je maximálně bezúdržbové.

» BUDKA PRO SOKOLA STĚHOVAVÉHO

Díky velikosti příbytku mohou ptáci optimálně zvolit umístění místa hnízdění 
v budce a především mají mláďata později bezpodmínečně nutný prostor pro 
trénink a výstavbu letového svalstva. Navíc umožňuje zabudovaný „balkon“ 
bezpečný přílet a odlet. Integrované bidélko snižuje pravděpodobnost často 
pozorovaného zřícení mláďat. Do budek se s velkou oblibou instalují webové 
kamery k monitorování a pozorování.

Upevnění na vhodná místa: např. na kamenné mosty nebo na vysoké 
stavby, jako jsou věže, sila, výškové domy, průmyslové stavby, dálniční mosty 
(např. na opěry mostu či do nich).

Montážní výška: zpravidla od 25 – 30 m výše. Osvědčila se orientace na jih 
nebo na sever.
„Balkon“ s bidélkem by měl být orientován k hlubině, aby se pod bidélkem 
svažovala strmě dolů.  Budku lze buď přišroubovat na stavbu (např. na 
převislou střechu) nebo volitelně dodávaným úhlovým připevňovacím profilem 
připevnit na stavbu s použitím hmoždinek. Budku je třeba namontovat se 
sklonem cca 2 – 3°směrem dopředu, aby z ní byla odváděna voda.

Podestýlka: Vystelte budku drobným štěrkem, oblázky nebo volným materi-
álem. Sokol stěhovavý si nestaví hnízdo. Samička si vyhrabe prohlubeň a zde 
hnízdí na vajíčkách. Začíná hnízdit od poloviny března do začátku dubna.

Materiál: Speciální vysoce pevný armovaný lehký beton To zajišťuje extrémně 
dlouhou životnost a dlouhodobé připevnění, bezvadné ze stavebního hlediska. 
Přírodně šedý pohledový beton lze v případě potřeby barevně přizpůsobit 
stavbě.

Rozměry: š 80 x v 73 x h 130 cm.
Prostor k hnízdění: š 67 x v 54 x h 72 cm.
Hmotnost cca 260 kg (prázdná, bez 
podestýlky).
Obsah dodávky: Budka pro sokola stěhova-
vého; budka se zabudovanými odvodňovacími 
otvory; odnímatelné kontrolní víko; bidélko.
Objednací číslo 00 305/8

» VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ „PŘÍDRŽNÝ ÚHLOVÝ PROFIL“ K BUDCE PRO SOKOLA STĚHOVAVÉHO

K montáži budky na stěnu. Upevňovací materiál mezi budkou a úhlovým profilem je 
součástí dodávky. Upevnění a upevňovací materiál mezi úhlovým profilem a stěnou je třeba 
si stavebně naplánovat a pořídit. Na úhlovém profilu je 6 otvorů. Rozměry a výkres si lze 
vyžádat u společnosti SCHWEGLER.

Materiál: žárově zinkovaná ocel.
Rozměry: S namontovanou budkou š 80 x v 180 x h 135 cm.
Hmotnost: cca 65 kg.
Objednací číslo 00 308/9

	V Příklad použití („Červená radnice“, Berlín)

	V Budka pro sokola stěhova-
vého s volitelně dodávaným 
úhlovým profilem

	V Výkres – boční pohled
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cca 135 cm
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Budky 2TF a 2CM se standardně připevňují na budovu upevňovacím křížem z nerezové oceli. K tomuto účelu se 
upevňovací kříž přišroubuje na stěnu 4 šrouby (popřípadě s použitím hmoždinek), budka se pověsí na upevňovací kříž 
a zafixuje se dalším pojistným šroubem. Alternativně lze budku 2TF i 2CM nainstalovat bez upevňovacího kříže do 
výklenků, na výstupky nebo na ploché střechy. 

Upevňovací kříž

OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ Budka pro poštolku obecnou 2TF
Budka pro kavku obecnou 2CM

» BUDKA PRO POŠTOLKU OBECNOU 2TF Zapsaný průmyslový vzor

Poštolka obecná je skutečně přizpůsobivý ptačí druh. Jako synatropní pták úspěšně osidluje lidský životní prostor. 
Na bázi naší již více než 25 let staré nadmíru úspěšné budky pro poštolku obecnou č. 28 zde byla vyvinuta 

moderní verze, speciálně pro použití na budovách. Přitom byly vedle ornitologických nároků zvířat dbáno 
také na bezchybné upevnění na budovu z odborného hlediska. Díky nenápadnému tvaru a světle šedé barvě 
nepředstavují pomůcky k hnízdění na budově cizí těleso a jsou harmonicky integrovány do stavby. Budku pro 

poštolku obecnou 2TF lze velkým vletovým otvorem v případě potřeby nebo příležitostně pohodlně čistit 
a kontrolovat. Pro urychlení osídlení poštolkami se doporučuje do budky na vlhko umístit směs hrubých 
pilin, hoblin a promytého písku.

Obsah dodávky: Budka, bidélko, upevňovací kříž, šrouby, univerzální hmoždinka (šrouby je třeba po 
stavení stránce zkontrolovat podle podkladu), pojistný šroub, návod k montáži.

Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER odolný vůči povětrnostním vlivům, upevňovací kříž z nerezové oceli.
Zavěšení: Výška zavěšení cca 6 – 8 m na venkovních stěnách budov, zdech, komínech a průmyslových zařízeních. 
Jako montážní plocha je zapotřebí šířka nejméně 30 cm.
Vzdálenost mezi budkami minimálně 400 m (podle nabídky krmení).
Vnější rozměry: š 50 x v 37 x h 46 cm (včetně bidélka).
Vnitřní rozměry: š 30 x v 35 x h 31 cm (bez zúžení).
Barva: světle šedá.
Hmotnost: cca 17 kg.
Objednací číslo 00 255/6

» BUDKA PRO KAVKU OBECNOU 2CM Zapsaný průmyslový vzor

Zejména při renovacích starých budov a stavebních změnách je třeba nabízet vhodné příbytky pro kavku obecnou. 
Kavka obecná je středně velký havranovitý pták, je velmi společenská a při vhodných podmínkách vytváří hnízdní 

kolonie. Na bázi již více než 25 let staré velmi úspěšné budky pro kavku obecnou č. 29 zde byla vyvinuta nová 
moderní verze speciálně pro použití na budově. 
Přední stěnu budky pro kavku 2CM lze po povolení bočních šroubů s křídlatými matkami zcela odejmout. Díky 
boční poloze šroubů na odvrácené straně vůči vletovému otvoru nemůže kavka budku otevřít.

Obsah dodávky: Budka, upevňovací kříž, šrouby, univerzální hmoždinky (šrouby 
je potřeba podle podkladu zkontrolovat ze stavebního hlediska), pojistný šroub, 
návod k montáži. 

Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER odolný vůči povětrnostním vlivům, upevňovací 
kříž z nerezové oceli.
Zavěšení: Min. výška zavěšení na vnější stěny budov, zdi, komíny a průmyslová zařízení 
6 – 8 m. Jako montážní plocha je zapotřebí šířka nejméně 30 cm.
Vzájemná vzdálenost budek: 1 – 2 m.
Vnější rozměry: š 50 x v 37 x h 42 cm.
Vnitřní rozměry: š 30 x v 35 x h 31 cm (po odečtení. omlazení).
Barva: světle šedá.
Hmotnost: cca 21 kg.
Objednací číslo 00 256/3
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	V Poštolka obecná v č. 28

	V Budka pro kavku č. 29

Poštolka obecná je vyložený pozemní lovec, tzn. jako dravý pták loví svoji potravu na zemi. 
U rolníků a lesníků je tento pták velmi oblíbený, protože přednostně loví netopýry, které činí společně s ostatními 
druhy myší až 80 či dokonce 90 % jeho stravy. Poštolky obecné jsou velmi věrné místu. Tuto již po několik desetiletí 
osvědčenou pomůcku k hnízdění lze velmi snadno upevnit dodaným drátem na téměř jakýkoli podklad (např. 
šroubovacím háčkem, páskami k upevňování kabelů, sponami, atd.).
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. drátěný závěs z oceli, pozinkováno. 
Podestýlka: Pro urychlení osídlení se doporučuje vystlat budku na vlhko směsí hrubých pilin, 
hoblin a promytého písku.
Výška zavěšení: 6 až 8 m.
Místo zavěšení: Na jednotlivých stromech, na okrajích lesů, polních stodolách, stožárech elektrického vedení, sila, 
větrných elektrárnách atd. V městské oblasti jsou doporučena následující místa: Větší stavby, například na vyšších 
 stěnách a zdech, komínech, průmyslových stavbách, kostelích, atd. V oblastech beze staveb lze budky za účelem 
omezení stavu myší umístit na vysoké kůly. Minimální výška přitom je 2,5 až 3 m.
Vletový otvor: Poloha na jihovýchod nebo chráněná před povětrnostními vlivy. 
Nebo pod krokvemi, ve střílnách historických budov, štěrbinách, atd.
Vnější rozměry: š 33 x v 36 x h 45 cm.
Vnitřní rozměry prostoru k hnízdění: š 30 x v 34 x h 30 cm.
Průměr vletového otvoru: 17 x 24 cm.
Hmotnost: cca 13 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs, závěsný háček a podestýlka.
Objednací číslo 00 251/8

 » BUDKA PRO POŠTOLKU OBECNOU č. 28

Kavky obecné, jejichž stavy jsou silně ohroženy, hnízdí v koloniích – proto je třeba do jedné oblasti nebo na jednu 
budovu, např. na obytné budovy, fasády, kostely, sila, průmyslové stavby, atd. umístit více budek typu č. 29.
Přední stěnu s vletovým otvorem lze za účelem čištění a kontroly vyjmout. Připevnění šrouby, použité k tomuto účelu, 
je uspořádáno tak, že účinně odolává hravosti kavek.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER odolný vůči povětrnostním vlivům.
Místo zavěšení: Obytné budovy, fasády, kostely, sila, průmyslové stavby, atd.
Výška zavěšení: Minimálně 6 – 8 m.
Průměr vletového otvoru: Kavka obecná l 8 cm. (Provedení pro puštíka 
obecného cca 12 x 12 cm.) Doporučená vzdálenost mezi budkami je 1 až 2 m.
Vnější rozměry: š 33 x v 36 x h 30 cm.
Hnízdní prostor: š 30 x v 34 x h 30 cm.
Hmotnost: cca 13,5 kg.
Rozsah dodávky: Budka, drátěný závěs a závěsný háček.
Obj. číslo 00 252/5

» BUDKA PRO KAVKU č. 29

Budka pro poštolku obecnou č. 28
Budka pro  kavku obecnou č. 29
Budka pro puštíka obecného č. 30

OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

	V Příklad montáže

	V Poštolka obecná

» BUDKA PRO PUŠTÍKA OBECNÉHO č. 30 

	V Budka č. 30 s upevněním na kmen stromu 

Puštíku obecnému se nejlépe daří v řídkých listnatých a smíšených lesích. Pokud nenajde pro denní úkryt nebo 
jako hníždiště vhodný otvor ve stromu, usazuje se rovněž na klidných místech na budovách, stodolách, skalách 
nebo také ve vhodných budkách a podélných hnízdících příbytcích. Vzhledem k tomu, že najít místo vhodné ke 
hnízdění ve volné přírodě je stále těžší, trpí se tento druh sovy stále více nedostatkem příbytků. Jako hnízdiště 
nebo denní úkryt pro puštíka obecného se nehodí buď vůbec nebo jen částečně zejména jednotvárné lesy 
(s malým podílem mrtvého dřeva), parky či mladé hospodářské lesíky. 
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER. drátěný závěs z oceli, pozinkováno. 
Místo zavěšení: Lesy, budovy, skalní stěny atd. 
Výška zavěšení: od 4 m do 6 m. 
Průměr vletového otvoru: cca 12 x 12 cm. 
Vnější rozměry: š 33 x v 36 x h 45 cm. 
Vnitřní hnízdící prostor: š 30 x v 34 x h 30 cm. 
Hmotnost: cca 14 kg. 
Objednací číslo  No. 00 253/2

Hnízdo puštíka obecného v 
budce pro puštíka č. 30 n

Rozsah dodávky: Budka, drátěný 
závěs, dva přídržné špalíky, hliníko-
vých hřebíků a podestýlka. 
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Sovy pálené jsou mimořádně synatropní ptáci, kteří vždy žijí a hnízdí v lidské blízkosti. Nejen poštolka obecná, ale i sova 
pálená je významným přirozeným nepřítelem polních myší a hrabošů i potkanů. Budka pro sovu pálenou je koncipována 
výhradně k upevnění uvnitř budovy, kde je velmi dobře přijímána.
Materiál: Z vodě odolných klížených dřevotřískových desek neobsahujících formaldehyd.
Podestýlka: Rychlejší osídlení při rozprostření kůrového mulče a hrubých hoblin 
jako podkladu.
Místo zavěšení: Budku neumisťujte do přímého venkovního prostoru, je třeba ji 
s použitím hmoždinek připevnit na vnitřní stranu budovy. Na zadní straně má velkou 
kontrolní a čisticí záklopku. Pouze před vletovým otvorem musí být udržován volný 
přístup k otvoru ve fasádě. Vhodná pro všechny typy staveb, jako jsou stodoly, 
průmyslové stavby, kostelní věže, atd.
Obyvatelé: Sova pálená, poštolka obecná.

» BUDKA PRO SOVU PÁLENOU č. 23 vhodné i pro poštolky

Výška zavěšení: Min. 6 až 8 m.
Vnější roz.: š 100 x v 50 x h 50 cm.
Průměr vletového otvoru: 14 x 19 cm.
Hmotnost: cca 26 kg.
Objednací číslo 00 250/1

Možná umístění: Mosty, průmyslové stavby, domovní fasády, kostelní věže, 
kůlny a mnohé další, tzn. stavební tělesa všeho druhu. Když je základní kámen 
upevněn, rozhoduje se nasazením příslušné přední stěny o tom, který ptačí 
druh má být podporován.
Instalační hloubka: Optimální hloubka vestavby je 24 cm do náklonu 
střechy.
Hustota: Na základě způsobu života kavky obecné a rorýse obecného 
(hnízdění v koloniích ) se doporučuje umístit více „vestavěných kamenů“ in 
bezprostřední vzájemné blízkosti. Poštolka obecná ráda hnízdí odděleně od 
ostatních poštolek. S oblibou však hnízdí uprostřed kolonií kavek a rorýsů. 
Na jedné budově nebo např. na jednom mostě postačují jeden až dva tyto 
„vestavěné kameny“ pro poštolku obecnou, pro další dva uvedené druhy jich 
lze umístit libovolně mnoho.

Upevnění: Doporučuje se dodržet minimální výšku 5 až 6 m. Dbejte na 
závětrnou stranu – zejména pro poštolku obecnou.
Čistění: Přední stěny lze kdykoli odejmout. Čištění není bezpodmínečně 
nutné.
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER.
Vnější rozměry: š 44,5 x h 41,5 x v 41,5 cm.
Hmotnost: Základní kámen cca 32 kg plus přední stěna.

 Objednejte si základní kámen ve spojení s níže uvedenými 
předními stěnami.
Objednací číslo 00 290/7 (pouze základní kámen bez přední stěny)

Podestýlka, výška zavěšení a místo 
zavěšení: Viz budka pro poštolku obecnou č. 28 
v katalogu na straně 35. S osvědčenou pomůckou 
pro přílet.
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER.
Vnější rozměry: š 24 x v 31,5 x h 19 cm.
Průměr vletového otvoru: š 16 x v 21 cm.
Hmotnost: cca 2 kg.
Objednací číslo 00 295/2 (jen přední stěny)

Výška a místo zavěšení: Viz budka pro kavku 
obecnou č. 29 v katalogu na straně 35.
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER.
Rozměry: š 24 x v 31,5 x h 5,5 cm.
Průměr vletového otvoru: l 8 cm.
Hmotnost: cca 3,5 kg.
Objednací číslo 00 296/9 (jen přední stěny)

Zavěšení a upevnění: K tomu viz informace 
„rorýs obecný“ v katalogu na straně 42. Při použití 
dodané dělicí příčky vniknou dva vzájemně 
oddělené hnízdní prostory pro rorýse obecného.
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER.
Vnější rozměry: š 24 x v 31,5 x h 5,5 cm.
Průměr vletového otvoru: š 6 cm x v 3 cm.
Hmotnost: cca 4 kg.
Objednací číslo 00 297/6 (jen přední stěny)

» Poštolka obecná » Kavka obecná » Rorýs obecný

	V Model „poštolka obecná“ 
(základní kámen a přední 
stěna pro poštolku obecnou)

	V vestavěný ve fasádě 
(model „poštolka 
obecná“)

	V Řez, optimální hloubka 
vestavby modelová varianta 
„poštolka obecná“

Základní kámen může být vsazen do 
všech typů budov. Bez ohledu na to, 
zda se jedná o betonovou, cihlovou, 
kamennou nebo dřevěnou stavbu.

	V Sovy pálené v budka č. 23

Budka pro sovu pálenou č. 23
Vícenásobný systém „vestavěný kámen“OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

» VÍCENÁSOBNÝ SYSTÉM „VESTAVĚNÝ KÁMEN“
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	V Zabudování do hrubé stavby 	V Hnízdo v 1SP

Rozšíření: Vrabec domácí (Passer domesticus): Tento ptačí druh je 
synatropní a v našich zeměpisných šířkách se vyskytuje všude, ve volné 
krajině i ve velkých městech.

Vrabec polní (Passer montanus): Rozšíření je rovněž velmi mnohostranné. 
V zástavbě, v zemědělsky využívané krajině v blízkosti zástavby a selských 
usedlostech i v mlází na okraji polí, v živých plotech až po světlé lužní lesy. 

Oba druhy zpěvných ptáků se v době hnízdění a odchovu mláďat živí výhradně 
hmyzem (zejména členovci). Hrají tak v klasickém potírání škůdců často zcela 
podceňovanou, velmi důležitou roli v přírodním hospodaření.

Oba druhy se staly vzhledem k extrémnímu snížení stavů mimořádně 
vzácnými. Tento drastický celoevropský pokles stavů byl zjištěn v rámci 
dlouhodobých studií. Bylo to způsobeno vyklizením a monotonizací krajinných 
struktur, sterilitou našich zahrad a veřejné zeleně a používáním chemických 
prostředků v zemědělství a v zahradách. 
Především plošné sanace budov a tím uzavření možností hnízdění velmi 
přispělo k ohrožení přežití těchto ptačích druhů.

Obyvatelé: Vrabec domácí a vrabec polní, ojediněle také rehek domácí 
a lejsek šedý nebo jiné ptačí druhy hnízdící v dutinách, jako jsou sýkory, atd.
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER.
Upevnění: Domy všeho druhu v urbanistické oblasti, průmyslové 
a zemědělské budovy, stodoly a mnohé další.
Výška upevnění: Od 2 m výše.
Vnitřní rozměry prostoru k hnízdění rozděleného do tří komor:
Každá z nich v 16 x š 10,5 x h cca 15 cm.
Vnější rozměry: v 24,5 x š 43 x h 20 cm.
Hmotnost: cca 15 kg.
Rozsah dodávky: 1SP, šrouby a hmoždinky
Objednací číslo 00 590/8

» BUDKA PRO KOLONIE VRABCŮ 1SP

	V Jednoduché připevnění na povrch dodanými 
hmoždinkami a šrouby

	V Úplná vestavba – jako kámen k hnízdění – v kamenných, cihlových nebo betonových 
stavbách. Pro zamezení vzniku tepelných mostů dbejte na potřebnou izolaci, resp. 
individuální hloubku zapuštění této pomůcky k hnízdění.

	V Budka pro kolonie vrabců zapuštěná v izolaci

Příbytek pro kolonie vrabců 1SP OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ
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Hnízdo pro vlaštovku obecnou č. 10
Hnízdo pro vlaštovku obecnou č. 10BOCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

» HNÍZDO PRO VLAŠTOVKU OBECNOU č. 10 jednotlivé hnízdo ve tvaru misky

	V Mláďata vlaštovky obecné

Vlaštovky obecné si staví svá hnízda uvnitř ve stájích, stodolách, skladových halách, dveřních portálech a garážích. Pokud tedy uvidíte hnízdit vlaštovky uvnitř 
v budovách, jedná se pravděpodobně o vlaštovky obecné. Je důležité, aby byl v průběhu hnízdění stále zajištěn přístup (např. sklopeným oknem, větrací 
trubkou nebo otevřenými dveřmi do stáje). Vlaštovka obecná, která je velmi věrná místu, se každý rok vrací ze svých zimních příbytků zpět do místa hnízdění 
a zpravidla má mladé několikrát do roka.

	V Occupation by another species: 
Black Redstart

» HNÍZDO PRO VLAŠTOVKU OBECNOU č. 10B jednotlivé hnízdo ve tvaru misky · DBP (patentovaný)

Ručně tvarované otevřené hnízdo pro vlaštovku obecnou vyrobené stopro-
centně z dřevobetonu SCHWEGLER. Tyto pomůcky k hnízdění se montují 
ve vzdálenosti 1 m od sebe.
Materiál: Kompletní hnízdo z dřevobetonu SCHWEGLER.
Výška zavěšení: Vzdálenost od horní hrany hnízda ke stropu minimálně 6 cm.
Místo zavěšení: Uvnitř budov všeho druhu, v domovních chodbách, 
ve stájích, stodolách, čističkách, atd. Je třeba vždy dbát na volný vlet 
otevřenými okny a otvory.
Pobyt ve střední Evropě: Přílet od konce března do dubna, odlet od konce 
července do začátku října.

Rozšíření: Evropa, Asie, severní Afrika, Severní Amerika. V Evropě jsou pouze 
malé oblasti, kde se nevyskytuje. Běžně hnízdí do nadmořské výšky 1 500 m.
Doba hnízdění: Snáší vejce od konce dubna do poloviny července. 
Obvykle dvě až tři hnízdění za rok.
Čištění: Není bezpodmínečně nutné, avšak doporučuje se.  
Díky možnosti tvarování hnízda lze snadno provádět.
Rozměry: š 20 x v 10 x h 14 cm.
Hmotnost: cca 1,1 kg
Rozsah dodávky: Hnízdo, šrouby a hmoždinky.
Objednací číslo 00 331/7

	V Nákres zabudování

strop strop

st
ěn

a

do
po

r. 
60cca 135

Tato pomůcka k hnízdění se zavěšuje jednotlivě. Vlaštovka obecná je sice 
společenský ptačí druh, hnízda by však neměla být zavěšena bezprostředně 
vedle sebe ale ve vzdálenosti cca 1 m od sebe.
Materiál: Miska k hnízdění z dřevobetonu SCHWEGLER a dřevotřísková 
deska bez formaldehydu.
Výška zavěšení: Vzdálenost horní hrany hnízda od stropu minimálně 6 cm.
Místo zavěšení: Uvnitř budov všeho druhu, v domovních chodbách, ve 
stájích, stodolách, čističkách, atd. Je třeba vždy dbát na volný vlet otevřenými 
okny a otvory.
Pobyt ve střední Evropě: Přílet od konce března do dubna, odlet od konce 
července do začátku října.

Rozšíření: Evropa, Asie, severní Afrika, Severní Amerika. V Evropě jsou pouze 
malé oblasti, kde se nevyskytuje. Běžně hnízdí do nadmořské výšky 1 500 m.
Doba hnízdění: Snáší vejce od konce dubna do poloviny července. Obvykle 
dvě až tři hnízdění za rok.
Čištění: Není bezpodmínečně nutné ale doporučuje se. Díky možnosti 
tvarování hnízda lze snadno provádět.
Rozměry: š 25 x v 11 x h 14 cm.
Hmotnost: cca 0,9 kg.
Rozsah dodávky: Miska k hnízdění na desce.
Objednací číslo 00 330/0
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Hnízdo pro jiřičku obecnou č. 9A OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

V důsledku naší uklizené a vyčištěné krajiny nenalézají naše jiřičky 
a vlaštovky vhodný stavební materiál ke stavbě svých hnízd. Protože 
jsou domovní fasády i vnitřní prostory často příliš hladké a kvalita jílu, 
pokud jej vlaštovky ještě vůbec někde najdou, se velmi zhoršila, hnízda 
se předčasně odlamují. Někdy dokonce i tehdy, když jsou v nich mláďata. 
Na mnoha místech také dochází k předčasnému odlomení hnízda vlivem 
provozu nákladních automobilů. Z tohoto důvodu naše vlaštovčí hnízda 
SCHWEGLER, vyrobená z dřevobetonu SCHWEGLER s obvyklým podílem 
dřeva cca 75 %, vysoce převyšují přírodní hnízda.
Vlaštovkám a jiřičkám lze naším programem ochrany přírody SCHWEGLER 
bezprostředně pomoci. Existují různá kompletně připravená umělá hnízda. 
Rozhodujte se podle místa použití. V mnohých oblastech jsou celé stavy 
vlaštovek odkázány na umělé pomůcky k hnízdění. Vlaštovky jsou vítány 

jako ptáci, kteří přinášejí štěstí. Živí se létajícím hmyzem, jako rojícími se 
mšicemi, tiplicemi, komáry a mouchami. S oblibou loví v blízkosti místa 
hnízdění.

Výhody vlaštovčích hnízd SCHWEGLER:
» Neomezená životnost. 
» Snadné čištění a kontrola.
» Při otřesech nespadnou.
»  Při návratu vlaštovek z oblasti přezimování v Africe jsou hnízda okamžitě 

připravena k osídlení.

Součástí dodávky všech vlaštovčích hnízd je návod k zavěšení.

» HNÍZDO PRO JIŘIČKU OBECNOU č. 9A k zavěšení pod převislými střechami

Materiál: Miska k hnízdění z prodyšného dřevobetonu SCHWEGLER 
a obdélníková deska z dřevotřísky bez formaldehydu.
Dvojité hnízdo: Jiřičky obecné jsou velmi společenští živočichové, proto 
párová hnízda dříve přijmou za svá. Mají rády přímý kontakt s ptáky stejného 
druhu.
Místo zavěšení: Pod převislými střechami na venkovní stěně budov. Jiřičky 
obecné nikdy nehnízdí v budovách. Dbejte na umístění na stranu chráněnou 
vůči povětrnostním vlivům.
Výška zavěšení: Minimální výška 2 m.
Doba osídlení: Od poloviny až konce dubna do poloviny až konce září.
Doba hnízdění: Snůška vajec od začátku až od poloviny května do srpna. 
Jedno až dvě hnízdění za rok
Rozšíření: Evropa, severní Afrika, částečně Asie. Ve střední Evropě obvykle 
hnízdí v nadmořských výškách do 2 000 m.
Čištění: Lze používat po celý rok bez čištění. Doporučuje se však hnízda 
pokud možno častěji kontrolovat a popřípadě čistit.
Přijímání: Místa zavěšení se světlým podkladem nebo s dřevěným obložením 
jsou přijímána přednostně. Jiřičky jsou extrémně věrné místu hnízdění, proto 
se mohou nové plochy zpočátku osidlovat pomalu. Je-li však vyhledáno místo 
k hnízdění, může se zde vytvořit téměř libovolně velká kolonie jiřiček.
Rozměry: š 46 x v 11 x h 14 cm.
Hmotnost: cca 2,7 kg.
Rozsah dodávky: Úhlová deska s dvěma hnízdícími miskami.
Objednací číslo 00 310/2

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
» deska k zachycování trusu pod hnízdy jiřičky obecné č. 9A
Materiál: Dřevo, dřevotřísková deska bez formaldehydu.
Účel použití: Pro zamezení zatížení trusem padajícím přes okna, dveře nebo 
na parkovací místa lze použít naši desku k zachycování trusu SCHWEGLER. 
Snadná a rychlá montáž desky k zachycování trusu na hnízdo č. 9A.
Rozměry: š 46 x v 17 x h 24 cm (pouze deska k zachycování trusu).
Rozměry č. 9A s deskou k zachycování trusu: cca š 46 x v 44 x h 24 cm.
Hmotnost: cca 2,9 kg.
Rozsah dodávky: Úhlová deska s kovovým držákem.
Objednací číslo 00 320/1

Dodáváme dřevěné díly hnízda č. 9A a desky k zachycování trusu č. 9A  
neošetřené. Přestože to není nezbytně nutné, doporučuje se před 
vestavbou ošetřit úhlovou desku lazurou nebo (fasádní) barvou, aby se 
změny barvy působením povětrnostních vlivů omezily na minimum. Misky 
k hnízdění nenatírejte, aby byla plně zachována prodyšnost pro úspěch 
hnízdění.
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	V Příklad použití

» JEDNOTLIVÉ HNÍZDO PRO JIŘIČKU OBECNOU č. 13

» HNÍZDO PRO JIŘIČKU OBECNOU č. 9B DBP (patentovaný)

» HNÍZDO PRO JIŘIČKU OBECNOU K NÁSTAVBĚ č. 13B

Hnízdo pro jiřičku obecnou č. 9B
Jednotlivé hnízdo pro jiřičku obecnou č. 13

Hnízdo pro jiřičku obecnou k vestavbě č. 13B

Jako alternativu k hnízdu pro jiřičku obecnou 9A na 
straně 39 bylo vyvinuto dvojité hnízdo pro jiřičku obec-
nou 9B s miskami k hnízdění z prodyšného dřevobeto-
nu SCHWEGLER a úhlové desky multiplex. Jednoduché 
vyjmutí a zasunutí misek k hnízdění díky uchycení 
kovovými sponami. Zavěšení, osídlení, doba hnízdění, 
čištění a přijímání viz 9A.
Místo zavěšení: Pod převislými střechami na 
venkovní stěně budovy. Dbejte na umístění na stranu chráněnou vůči 
povětrnostním vlivům. Jiřička obecná nehnízdí uvnitř budov.
Mat.: Misky k hnízdění z dřevobetonu SCHWEGLER na 12 mm desce Multiplex.
Rozměry: š 46 x v 11 x h 15,5 cm. Hmotnost: cca 2,6 kg 
Rozsah dodávky: Hnízdo se dvěma miskami na hnízdění.
Objednací číslo 00 312/6

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
» deska k zachycování trusu pod hnízdy jiřičky obecné č. 9B
Materiál: Deska Multiplex 12 mm a kovový držák.
Účel použití: K zamezení zatížení padajícím trusem lze volitelně upevnit 
desku k zachycování trusu SCHWEGLER.
Rozměry: š 46 x v 17 x h 24 cm (pouze deska k zachycování trusu).
Rozměry č. 9B s deskou k zachycování trusu: cca š 46 x v 44 x h 24 cm.
Hmotnost: cca 2,9 kg. Objednací číslo 00 313/3

V oblastech, kde jsou jílovité kaluže a jílovitá zemina a jsou přístupné pro 
jiřičky, lze nabídnout hnízdo pro jiřičku obecnou č. 13B ve formě polotovaru 
hnízda k dostavbě, kterou si provedou jiřičky. Vestavná hnízda poskytují 
výhodu bezpečného místa k hnízdění 
a nemohou odpadnout, což se u vlastních 
staveb vlaštovek skutečně může stát a je to 
podmíněno nevhodným složením jílu. Na druhé 
straně jsou optimální pro upevnění osvědčená 
hotová hnízda, jako např. č. 12, 9A nebo 9B.

Jednotlivé hnízdo s bílou 
plastovou deskou, miska 

k hnízdění na zadní 
straně uzavřená

Montáž Dvěma lištami (držák S) z kovu V2A (nerezová ocel) se dvěma otvory. 
Do těchto držáků se nasune hnízdo a tím se zafixuje.
Materiál Hnízdo s dřevobetonu SCHWEGLER na plastové nosné desce, 
upevňovací lišty z nerezové oceli se šrouby z nerezové oceli.
Rozměry š 25 cm (včetně lišty), v 9 cm x h 14 cm.
Hmotnost cca 0,9 kg.
Rozsah dodávky: Miska k hnízdění, ocelové lišty, ocelové šrouby.
Objednací číslo 00 315/7

Dále nabízíme hodící se k č. 13 a č. 13B:
PŘÍSLUŠENSTVÍ » Plochá spojka k vytváření řad
Objednací číslo 00 316/4

	V Montáž v řadě s použitím ploché spojky

	V Plochá spojka

Dodáváme dřevěné díly hnízda č. 9B a desky k zachycování trusu č. 9B  
neošetřené. Přestože to není nezbytně nutné, doporučuje se před 
vestavbou ošetřit úhlovou desku voskem, lazurou nebo (fasádní) 
barvou, aby se změny barvy působením povětrnostních vlivů omezily 
na minimum. Misky k hnízdění nenatírejte, aby byla plně zachována 
prodyšnost pro úspěch 
hnízdění.

Materiál: Hnízdo z dřevobetonu 
SCHWEGLER na plastové nosné 
desce, upevňovací lišty z nerezové 
oceli se šrouby z nerezové oceli.
Rozměry: š 25 cm (včetně lišty), 
v 9 cm, h 14 cm.
Hmotnost: cca 0,8 kg.
Objednací číslo 00 318/8

OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

	V Příklad použití

Prodejní obal  n
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Hnízdo pro jiřičku obecnou na fasádu č. 11
Budka k vestavbě do fasády 1HE OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

» BUDKA K VESTAVBĚ DO FASÁDY 1HE pro hnízdění ve výklenku

Tato lehká budka k vestavbě z betonu s rostlinnými vlákny se hodí k montáži na 
venkovní fasády budov všeho druhu, jako např. obytné domy, průmyslové stavby, 
kostely, dopravní stavby, zdi a mnohé další. Díky prodloužené vstupní oblasti „za 
roh“ je tato budka velmi dobře chráněna proti strakám a sojkám. Budka se dodává 
buď v provedení k vestavbě do stěny budovy bez přídržného prvku („k zazdění“) 
nebo alternativně k montáži na stěny a fasády s galvanicky pozinkovanou přídržnou 
konzolou a upevňovacími šrouby.
Dodává se ve 2 verzích, které se liší pouze ve způsobu montáže:
» Zapuštěná vestavba do stěny budovy (zazděná, pod omítkou, atd.), 

srovn. obrázky 1, 2, 3. Buda se dodává bez přídržné konzoly a zasadí, popř., zabuduje 
se do zdi.

» Na povrch fasády. Budky se přišroubují na stěnu budovy s použitím dodané přídržné 
konzoly (srovn. obrázky 4, 5).

Barevné přizpůsobení: Přizpůsobení domovní fasádě je možné při použití prodyšné 
fasádní barvy. 
Prostor k hnízdění: cca 14 x 14 x 14 cm.
Obyvatelé: Rehek domácí, konipas bílý, lejsek šedý,
při nedostatku míst k hnízdění také alternativa pro  
vrabce, atd.
Výška připevnění: Od 2 m výše na venkovní straně budovy.
Materiál: Beton s rostlinnými vlákny (bez azbestu) 
 a dřevobeton SCHWEGLER.
Vnější rozměry: š 28 x v 15 x h 15 cm.

	V Obrázek 3 1HE zazděná, 
resp. zaomítaná

	V Obrázek 4 1HE instalovaná 
na stěnu	V Obrázek 5 Přídržná konzola

	V Příklad zabudování

» 1HE bez přídržné konzoly
(k zabudování/zazdění)
Hmotnost: 2,6 kg.
Objednací číslo 00 631/8

» 1HE s přídržnou konzolou
(k montáži na stěnu)
Hmotnost: 2,7 kg.
Objednací číslo 00 632/5

	V Obrázek 2 1HE zazděná
	V Obr. 1 Budka k vestavbě do fasády 1HE

» HNÍZDO PRO JIŘIČKU OBECNOU NA FASÁDU č. 11 na fasádu

Aby mohly jiřičky obecné úspěšně hnízdit i na fasádách bez převislé střechy, 
bylo vyvinuto a také s úspěchem použito toto hnízdo na fasádu. Jedinečný moderní 
design jistě představuje optické obohacení v našich městech a obcích.
Materiál: Světle natřený prodyšný dřevobeton SCHWEGLER odolávající povětrnostním 
vlivům, s dlouhou životností. Všechny kovové díly jsou nerezavějící.
Místo zavěšení: Hodí se nejlépe na volnou nezastřešenou plochu nebo přímo pod 

převislé střechy. Jiřičky obecné přirozeně nehnízdí v budovách, ale vždy venku. 
Dbejte na umístění na stranu chráněnou vůči povětrnostním vlivům.
Výška zavěšení: Minimálně 2 m.
Čištění: Obě hnízda lze snadno sejmout ze základního tělesa. 

Princip odpovídá osvědčenému č. 9A. Po uvolnění příslušného pojistného šroubu 
lze kompletně odejmout (k tomu viz obrázek 1). Je tak možný volný náhled do misky 
k hnízdění. Po čištění se miska k hnízdění opět zasune (k tomu viz obrázek 2) a zajistí 
(k tomu viz obrázek 3).
Celkové rozměry: š 43 x v 17,5 x h 17,5 cm. Hmotnost: cca 6,3 kg.
Rozsah dodávky: Základní deska se dvěma miskami k hnízdění, šrouby, hmoždinky.
Objednací číslo 00 340/9

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
» Deska k zachycování trusu pod hnízdo pro jiřičku obecnou na fasádu č. 11
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER se světlým barevným nátěrem, hodícím se k č. 11.
Účel použití: K zamezení obtěžování padajícím trusem přes okna a dveře lze připevnit 
naši desku k zachycování trusu SCHWEGLER. 
Montáž: Snadná a rychlá montáž desky k zachycování trusu dvěma šrouby pod hnízdo 
na fasádě.
Rozměry: š 43 x v 30 x h 27 cm.
Rozměry č. 11 s deskou k zachycování trusu: š 43 x v 45 x h 27 cm. 
Hmotnost: cca 7,5 kg
Objednací číslo 00 345/4 

	V Obrázek 1

	V Obrázek 2

	V Obrázek 3
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» BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO č. 17  jednoduchá
Tento model se již 30 let s úspěchem používá po celé Evropě. Zvláště lehké budky z betonu s rostlinnými vlákny na 
100 % bez azbestu se skvěle hodí k montáži na fasády s nízkou pevností (izolace, obložení, atd.) Dodávka včetně 
ohebného závěsu ve tvaru U z děrované pásky a upevňovacího materiálu (viz obrázek). Budku lze umístit/zomítat 
i bez závěsu do zdi. Na přání se dodává i s přídržnými úhlovými profily typu č. 17A/B/C. Na přání lze dodat také s 
upevňovacími úhlovými profily jako u typů č. 17A/B/C

OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

Všeobecně k rorýsovi obecnému (Apus apus) Rorýsi obecní jsou jedinečně přizpůsobeni životu ve vzduchu. Rorýsi obecní jsou známí a oblíbení 
zejména když ve větším počtu vyrážejí v letním odpoledni na lov létajícího hmyzu ve městech. Rorýsi obecní pobývají v Evropě v letním období po dobu čtyř 
měsíců. V normálních případech hnízdí do nadmořské výšky 1000 metrů. Následně přezimují v jižní Africe na Mysu dobré naděje, přinejmenším však vždy 
jižně od Sahary. 
Jednou zabraná místa k hnízdění používá pár po celé léta, přičemž při odstranění těchto příbytků nastává velké ohrožení, že se původní hnízdící pár nevrátí. 
Rorýsi obecní jsou velmi společenští živočichové, takže se mohou vytvářet kolonie libovolné velikosti. Proto je výhodné upevnit více pomůcek k hnízdění. 
Jeden pár rorýsů obecných obsadí v zásadě jednu pomůcku k hnízdění pro jedno roční hnízdění.
Přežití rorýse obecného v našich městech a obcích je v současné době ohroženo. Tento ptačí druh obsazuje různé výklenky a duté prostory v budovách. 
Při sanaci budov nebo v novostavbách jsou tato místa často zničena, zablokována nebo přinejmenším neobyvatelná. Tomu zde mohou velmi úspěšně 
odpomoci náhradní příbytky SCHWEGLER. Naše příbytky k hnízdění můžete vždy barevně přizpůsobit fasádě s použitím prodyšné fasádní barvy. Dbejte 
bezpodmínečně na označení „prodyšná“.

» ŘADA BUDEK PRO RORÝSE OBECNÉHO TYP č. 17

Naše osvědčené budky pro rorýse obecného se již po desetiletí používají 
s velkým úspěchem po celé Evropě. Lehké budky jsou zvláště vhodné 
k následnému upevnění na venkovní fasády. Alternativně je možná i přímá 
vestavba do fasády.

Materiál: Certifikovaný beton s rostlinnými vlákny bez azbestu a dřevobeton 
SCHWEGLER. Galvanicky pozinkované upevňovací prvky.
Zavěšení: Minimální výška pod vletovým otvorem by měla být 6 až 7 m nad 
zemí nebo vystupujícími částmi budovy. Větší výšky jsou ale vždy možné. 
Výhodou je umístění přímo pod hranu střechy. Pod vletovým otvorem nesmí 
být žádné výstupky, části střechy, trubky atd., protože rorýs obecný vlétá 
a odlétá velmi strmě. Pod vletovým otvorem by měl být také směrem dolů 
volný prostor. Připevnění více pomůcek k hnízdění pro tvorbu kolonií je 
výhodou a výslovně se doporučuje. Rorýsi obecní nevyžadují žádnou minimální 
vzdálenost od ptáků stejného druhu – budky proto mohou být v řadě 
bezprostředně vedle sebe.

Vhodná místa k montáži: Na venkovní fasády nebo pod střechu budov 
všeho druhu, např. na obytné domy, průmyslové stavby, kostely, dopravní 
stavby, zdi a skalní stěny. Při venkovní montáži na velmi slunných místech 
doporučujeme alternativně naši pomůcku k hnízdění pro rorýse obecného 
z dřevobetonu, např. č. 16.  Alternativně mohou být budky i zazděné nebo 
zabudované v zateplení.
Čištění a kontrola: Budky typu 17 lze čistit po odstranění vletové rozety. 
Vletová rozeta se otočí o 90° (vletový otvor svisle) a odejme se. Čištění však 
není u rorýsů obecných obvykle potřebné. Hnízdo rorýsů obecných je vždy 
umístěno v nejtmavším rohu příbytku a co nejdále od vletového otvoru.
Barevné přizpůsobení: Pomůcky k hnízdění typu 17 se dodávají v přírodní 
šedé barvě. V případě potřeby můžete barevně přizpůsobit pozadí prodyšnou 
fasádní barvou.
Verze bez odnímatelné rozety: Na přání Vám dodáme tyto budky i bez 
čisticího otvoru, tzn. pouze s dlouhým otvorem 32 x 70 mm. V případě potřeby 
laskavě poptejte. Volitelně lze objednat budky pro rorýse obecného s vletovými 
rozetami pro vrabce nebo obyvatele polobudek (viz strana 43).

	V Rorýs obecný v hnízdě 	V Příklady montáže

Řada budek pro rorýse obecného typ č. 17

Vnější rozm.: š 34 x v 15 x h 15 cm 
plus šrouby s křídlatou hlavou.
Prostor k hnízdění:  
š 30 x v 14 x h 14 cm.
Hmotnost: cca 3,1 kg.
Rozsah dodávky: Budka, přídržný 
třmen, šrouby, hmoždinky.
Objednací číslo 00 610/3

» BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO č. 17C dvojitá 
Jako typ č. 17 a 17a avšak se dvěma hnízdními komorami.
Rozsah dodávky: Budka, upevňovací úhlové profily, šrouby, 
hmoždinky.

Vnější rozměry: š 66 x v 15 x h 15 cm plus 
šrouby s křídlatou hlavou.
Prostor k hnízdění: š 30 x v 14 x h 14 cm.
Hmotnost: cca 5,5 kg.
Objednací číslo 00 607/3

	V Přídržný úhlový profil č. 17A / B / C

	V Závěs (přídržný třmen)	V Odnímatelná 
vletová rozeta

	V Příklad upevnění – zazdění
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Řada budek pro rorýse obecného typ č. 17 OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

	V Mladý rorýs obecný

» BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO č. 17A trojitá 
Zvláště dobře se hodí k vytváření kolonií díky třem odděleným hnízdním komorám v jednom plášti. Každá 
komora s vlastní odnímatelnou vletovou rozetou pro snadné čištění a kontrolu. Velmi snadná, rychlá a stabilní 
montáž s použitím dvou dodaných pozinkovaných upevňovacích úhlových profilů. Upevnění dozadu nebo 
nahoru je možné, např. na převislé střechy. Rameno přídržného úhlového profilu na straně stěny lze v případě 
potřeby namontovat i za budku ohnuté pro zmenšení montážní šířky. Dodávka včetně upevňovacího materiálu.

	V Příklady montáže

Vnější rozměry: š 98 v 15 x h 15 cm.
Prostor k hnízdění: š 30 x v 14 x h 14 cm.
Hmotnost: cca 7,1 kg.
Rozsah dodávky: Budka, upevňovací 
úhlové profily, šrouby, hmoždinky.
Objednací číslo 00 613/4

Volitelně mohou být budky pro rorýse obecného řady 17 rovněž osazeny 
vletovými rozetami pro jiné ptačí druhy. Pro snadnější zaomítání lze 
navíc objednat kroužek k zaomítání. Při objednávání laskavě uveďte.

	V Obrázek 2: Se dvěma otvory

» Rozeta pro vrabce 2
Vletový otvor: 2x l 32 mm.
Vletová rozeta pro vrabce polního 
a vrabce domácího. Díky dvěma 
otvorům je v budce dostatek 
světla, osídlení špačky a holuby je 
dalekosáhle zabráněno. Doporučuje 
se v obcích a krajinných prostorách.
Obyvatelé: Vrabec domácí, vrabec 
polní, rehek zahradní, sýkory, popř. 
netopýr.
Objednací číslo 00 971/5

	V Obrázek 3: S kulatým otvorem

» Rozeta pro vrabce 1
Vletový otvor: 1x l 35 mm.
Vletová rozeta pro vrabce polního 
a vrabce domácího. Vzhledem 
k většímu průměru vletového otvoru 
se tato verze doporučuje pro (velká) 
města. Osídlení špačky a holuby je 
dalekosáhle zabráněno.
Obyvatelé: Vrabec domácí, vrabec 
polní, rehek zahradní, sýkory, popř. 
netopýr.
Objednací číslo 00 972/2

	V Obrázek 4: Velký otvor

» Rozeta pro polobudku
Vletový otvor: ovál 90 x 65 mm.
Vletová rozeta pro ptáky hnízdící 
v polobudkách, jako např. rehek do-
mácí. Balkónovitým světlým otvorem 
proniká do budky dostatek světla. 
Velkorysý, avšak od vletového otvoru 
odvrácený vnitřní prostor zajišťuje 
bezpečnost budky vůči napadení.
Obyvatelé: Ptáci hnízdící v polo-
budkách, jako rehek domácí, rorýs 
obecný, špačci, zahradní ptáci 
a případně netopýr.
Objednací číslo 00 973/9

	V Obrázek 1: Štěrbina 
Standard v 17. řadě

» Rozeta pro rorýse obecného
Vletový otvor: 70 x 32 mm.
Vletová rozeta se standardně 
vestavěna ve všech budkách typu 
č. 17. Na přání lze z výroby dodat 
jiný vletový otvor. Je dostupný rovněž 
jako náhradní díl nebo při přestavbě 
na jiné typy vletového otvoru. 
Osídlení špačky je možné, osídlení 
holuby je zabráněno.
Obyvatelé: rorýs obecný, 
popřípadě špaček a další zahradní 
ptáci, netopýři.
Objednací číslo 00 970/8

» Kroužek k zaomítání / násadec pro systém tepelné izolace
S volitelným násadcem WDV pro řadu 17 je možné úplné zabudování 
schránky do zdi nebo do systému tepelné izolace. Jednoduše položte okolo 
rozety a zaomítejte do fasády, aby se kryla s povrchem.
Materiál: Hliníkový plech. Hmotnost: cca 0,15 kg. Obj. číslo 00 865/7

» BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO č. 17B jednoduchá, se zvětšeným prostorem k hnízdění
Tato budka nabízí dobrý kompromis mezi hmotností, konstrukční velikostí a zvětšeným prostorem k hnízdění. Díky větší 
hloubce prostoru k hnízdění je k dispozici více prostoru k pohybu, např. pro procvičování letového svalstva. Jednoduchá 
montáž s použitím dvou dodaných upevňovacích úhlových profilů a upevňovacího materiálu jako u typu č. 17A.
Rozsah dodávky: Budka, upevňovací úhlové profily, šrouby, hmoždinky.

	V Příklad montáže

Vnější rozměry: š 34 v 15 x h 21 cm. 
plus šrouby s křídlatou hlavou.
Prostor k hnízdění: š 30 v 14 x h 20 cm.
Hmotnost: cca 4,8 kg.
Objednací číslo 00 608/0

	V Rorýs obecný ve 
vletovém otvoru

» PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 17. ŘADU

	V nastavitelný přídržný úhlový profil č. 17A / B / C v
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» BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO K ZABUDOVÁNÍ č. 16 s vletem odspodu

» BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO K ZABUDOVÁNÍ č. 16S s integrovanou bariérou proti špačkům

» PŘÍSLUŠENSTVÍ Přídržní lišta pro budku k zabudování pro rorýse obecného č. 16 a 16S

Vestavěná budka pro rorýse obecného č. 16
Vestavěná budka pro rorýse obecného č. 16S

Příslušenství – přídržná lišta
OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

Budky pro rorýse obecného k vestavbě do venkovní stěny budovy nebo k dodatečné montáži na povrch fasády.  
Lze i v případě izolace fasády vestavět do izolační vrstvy (srovn. obrázek 3).
Vzhledem k pevné konstrukci se tento typ hodí pro exponovaná slunná místa bez omezení.
Maximální hloubka zasunutí při vestavbě činí 17 cm, podle vletového otvoru na spodní straně. Přitom budka přečnívá ještě 
asi o 2 cm. Pokud má být budka vestavěna tak, aby lícovala s fasádou, doporučujeme typ 16S (viz níže), který se k tomu 
lépe hodí vzhledem k vletovému otvoru na přední straně. Při přišroubování na stěny domu nebo při vestavbě do izolační 
vrstvy je třeba navíc použít přídržnou lištu (objednací číslo 00 614/1) (srovn. obr. 3).
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER. 
Vhodná místa montáže: Jak je vysvětleno na straně 42.
Způsoby připevnění: K zazdění nebo k přišroubování na fasádu s použitím volitelně dodávané přídržné lišty.
Barva: Korpus má přírodní šedou barvu, lze jej však přetřít běžně dostupnou prodyšnou fasádní barvou.
Čištění a kontrola: Přední stěnu s ochranou proti vypadnutí lze ke kontrolním účelům zcela vyjmout. 
Čištění není při obsazení rorýsem obecným bezpodmínečně nutné. Doporučujeme použití naší volitelně dodávané prohlub-
ně k hnízdění (objednací číslo 00 619/6, strana 46).
Vnitřní rozměry prostoru k hnízdění: š 36 x v 17 x h 16 cm.
Vnější rozměry: š 43 x v 24 x h 22 cm (včetně uzávěru).
Hmotnost: cca 11 kg.
Rozsah dodávky: Budka.
Objednací číslo 00 612/7

Proč je potřebná bariéra proti špačkům? Především: Nikdo, kdo bere ochranu ptačích druhů vážně, nemůže mít 
výhrady vůči špačkům – zcela naopak. Celková ochrana všech ptačích druhů stojí u tématu bariéry proti špačkům 
v popředí. Proto nabízíme budky pro špačky v různém provedení.
Musíme však akceptovat, že někteří investoři mají se špačky hnízdícími na budově problém. Většinou jsou to obavy ze 
znečištění budovy a jejího okolí, např. u reprezentativních prestižních staveb nebo v průchodech pro veřejnost. V důsled-
ku toho je pak často nasazení budek pro rorýse obecného omezeno, což zase představuje ztráty prostoru k hnízdění pro 
rorýse obecného. Při obsazení pomůcek k hnízdění rorýsem obecným nedochází vzhledem k jeho způsobu života k na-
prosto žádnému znečištění budovy. Při cílených projektech monitorování rorýse obecného je tato bariéra proti špačkům 
také velmi vítána, protože omezuje obsazení jinými ptačími druhy.
Princip fungování bariéry proti špačkům: Vzhledem k anatomii (dlouhé nohy, atd.) se špaček nedostane přes tuto 
vestavěnou bariéru dozadu do prostoru k hnízdění. Rorýsi obecní mají velmi krátké nohy a zvládají tento princip tunelů 
bez problémů. To již bylo po léta s úspěchem testováno.
Dovybavení stávajících příbytků: Stávající místa k hnízdění by zpravidla neměla být přestavována, protože by si 
rorýs obecný mohl při razantním příletu poranit zobák. Je známo, že rorýs obecný při cestě domů do místa hnízdění letí 
doslova na slepo a vrací se do příbytků z předchozího roku.
Nástavba nebo vestavba: Viz typ č. 16 nahoře. Lze ji zcela zapustit, aby při zazdění lícovala s fasádou.
Vnitřní rozměry prostoru k hnízdění: š 36 x v 17 x h 16 cm.
Vnější rozměry: š 43 x v 24 x h 22 cm (včetně uzávěru).
Hmotnost: cca 11,2 kg.
Rozsah dodávky: Budka.
Objednací číslo 00 609/7

Přidržovací lišta pro upevnění budky pro rorýse obecného 
k zabudování č. 16 a 16S.
Materiál: Kov pozinkovaný.
Rozměry: 30 x 3 x 250 mm.
Rozsah dodávky: Přídržní lišta, klíčové šrouby a hmoždinky.
Objednací číslo 00 614/1

	V Nákres montáže

V Obrázek 1: 
Zabudovaná ve fasádě

V Obrázek 2: 
Vestavěná ve fasádě 
s izolací 4 cm proti 
tepelným mostům

	V Obrázek 3: Vestavěná 
v  izolaci s upevněním 
přídržnými lištami.

	V Obrázek 4:  
Pod omítkou.

	V Přídržná lišta

V Obrázek 1: 
Zabudovaná ve 
fasádě

V Obrázek 2: Montáž 
s přídržnou lištou 
např. v tepelné izolaci
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OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚBudka k pozorování rorýse obecného č. 15
Budka k pozorování rorýse obecného č. 14
Klínová budka pro rorýse obecného

S oběma dále uvedenými pomůckami k hnízdění si můžete rorýse obecného užít zcela novým způsobem a zároveň jej chránit. Umožňují nám pozorovat ptáky 
přímo na jejich hnízdě a studovat je. Jsou možná neopakovatelná pozorování, při nichž můžete sledovat odchov mláďat a mnoho dalšího.

» BUDKA K POZOROVÁNÍ RORÝSE OBECNÉHO č. 15 spojení mezi základní budkou a prohlubní k hnízdění

Budka k pozorování rorýse obecného č. 15 se jako kámen k hnízdění přímo zazdí nebo zapustí do fasády. Buď přiléhá 
k venkovní fasádě a navazuje na ni nebo je zasunuta hlouběji dovnitř a pak ji lze následně z venkovní strany zaomítat.
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER.
Vnitřní rozměry prostoru k hnízdění: š 36 x v 17 x h 16 cm.
Vnější rozměry: š 43 x v 24 x h 22 cm. Tato budka je opatřena vyjímatelnou prohlubní pro hnízdo.
Vnější rozměry prohlubně pro hnízdo: š 13,5 x v 3,5 x h 20 cm.
Prohlubeň k hnízdění: Vnitřní l 9,5 cm.
Možnost pozorování a čištění: Celá klapka, včetně integrované ochrany proti 
vypadnutí (tabulka z akrylátového skla) je odnímatelná, takže je zajištěn kompletní 
náhled do celého vnitřního prostoru.
Hmotnost: cca 13,6 kg. Rozsah dodávky: Budka, hnízdicí prohlubeň.
Objednací číslo 00 595/3

	V Příklad zabudování, pohled 
od vnitřní strany budovy

» BUDKA K POZOROVÁNÍ RORÝSE OBECNÉHO č. 14
Budka k pozorování rorýse obecného se hodí k upevnění v chladných prostorách v blízkosti střechy, např. na půdách, 
v historických budovách, průmyslových zařízeních, skladových halách, výtahových šachtách. 
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER.
Připevnění: Tato příručka k hnízdění se připevňuje v budovách na venkovní zeď s použitím dodané přídržné lišty 
a hmoždinek. Stavebně existujícím nebo zhotoveným průrazem (např. jádrovým vrtáním l 100 mm) se vytvoří průchod 
z vnitřku budovy ven pro rorýse obecného. Do něj se zasune dodaná speciálně strukturovaná vodicí trubka a také se 
přemostí případně přítomná tepelná izolace. Vodicí trubka má maximální délku 35 cm. Lze ji individuálně zkrátit na 
potřebnou délku. Při ještě silnějších zdech se pravděpodobnost obsazení rorýsem obecným často snižuje.
Vletový otvor na venkovní fasádě se opatří vletovou clonou z betonu s rostlinnými vlákny. V případě potřeby ji lze přetřít 
nebo zaomítat. 
Možnost pozorování a čištění: Celá klapka, včetně integrované ochrany proti vypadnutí (tabulka z akrylátového skla) 
je odnímatelná, takže je zajištěn kompletní náhled do celého vnitřního prostoru. 
Obsah dodávky: Komplet se základní budkou, prohlubní k hnízdění, vodicí trubkou, vletovou clonou, přídržnou lištou a šrouby.
Rozsah dodávky: Klínová budka, včetně upevňovacích úhlových profilů, šrouby a hmoždinky.
Hmotnost: cca 15,7 kg Rozměry: š 43 x v 24 x h 22 cm plus vodicí trubka a clona. Objednací číslo 00 592/2

	V Výkres řezu

» KLÍNOVÁ BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO (BUDKA DO PŮDNÍ NADEZDÍVKY)

Budka do půdní nadezdívky je konstruována pro vestavbu ve střešní oblasti, v průběhu let se však osvědčila i pro 
montáž na mnohá jiná místa. Přesně padne do větracích otvorů panelových staveb, které jsou ve východním Německu 
velmi rozšířené. 
Dalšími příklady připevnění jsou uvnitř budov (půdní nadezdívka, střecha) s pomocí dodaného úhlového profilu. Rorýs 
obecný se může do budky dostat stávajícími větracími otvory nebo příslušnými otvory v budově. Je možná i montáž na 
venkovní stranu budovy (na ploché střechy nebo pod půdní nadezdívku, na atiku), když je přímo pod vletovým otvorem 
„propust“ (instalace zapuštěná za okolní stěnu není možná). Volné upevnění na venkovní stěnu je také možné (popř. již 
nebude možné otevřít čisticí klapku, což však při obsazení rorýsem obecným není žádný problém).
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER, galvanicky pozinkovaný upevňovací úhlový profil. 
Rozsah dodávky: Klínová budka, včetně upevňovacího úhlového profilu, šrouby a hmoždinky.
Barevné přizpůsobení: Budka se dodává v přírodní šedé a v případě potřeby ji lze natřít prodyšnou fasádní barvou podle přání.
Vnější rozměry: š 68 x v 20 x h 30 cm.
Prostor k hnízdění: 2 oddělené komory k hnízdění. 
Hmotnost: cca 14 kg (včetně přídržných úhlových profilů).
Objednací číslo 00 604/2

Vnitřní strana budovy

Vnější 
strana 
budovy

	V Výkres řezu

Vnitřní strana budovy Vnější strana 
budovy

Uspořádání vletu

	V Uspořádání 
vletu
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Clona pro rorýse obecného SCHWEGLER se ideálně hodí k zaslepení dutých prostor a výklenků stěn pro poskytnutí 
vhodných možností hnízdění pro rorýse obecného. S touto clonou lze individuálně a rychle pořídit nová místa k hnízdění 
(a to i dodatečně nebo na konci stavebních úprav). Clona se však s oblibou a úspěchem používá i při sanacích starých 
staveb a na historických stěnách, zdích a budovách. Zvláštností je integrovaná vletová rozeta. Celý vletový otvor lze 
odblokovat otočením o 90°a rozetu kompletně vyjmout. Díky tomu lze velmi snadno provádět kontrolu a čištění.
Na přání dodáváme clonu i bez odnímatelné rozety, pouze s dlouhým otvorem 70 x 30 mm.
Pro rychlejší a úspěšnější osídlení doporučujeme použití „prohlubně k hnízdění pro rorýse obecného“ (objednací číslo 
00 619/6, viz níže).
Upevnění: Lze bez problémů přišroubovat na krokve nebo připevnit s použitím hmoždinek do dutých prostor nebo 
výstupků zdí, atd. Čtyři otvory l 5 mm jsou již připraveny. Clonu lze natřít nebo omítnout. 
Čištění a kontrola: Odnímatelná rozeta na vletovém otvoru s čisticím otvorem l  10 cm.
Materiál: Beton s rostlinnými vlákny (100% bez azbestu) dřevobeton SCHWEGLER.
Rozměry Výška/šířka 20 cm, tloušťka 3 cm s rozetou, deska cca 6 mm.
Vlet: cca 70 x 30 mm. 
Hmotnost: cca 0,6 kg.
Rozsah dodávky: Clona, odnímatelná rozeta.
Objednací číslo 00 618/9

Hnízdo pro rorýse obecného č. 18
Clona pro rorýse obecného

Prohlubeň k hnízdění pro rorýse obecného
OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

» HNÍZDO PRO RORÝSE OBECNÉHO č. 18 Model Rögelein

Toto hnízdo pro rorýse obecného se maximálně osvědčilo jako tvarově estetická a dobře přijímaná alternativa pod 
převislými střechami. Lze je přišroubovat na domovní stěnu i do nadhlavní polohy, např. na stropy.
Doporučujeme natřít úhlovou desku fasádní barvou a ponechat misku pro lepší vyrovnávání klimatu a drsnost pro 
rorýse obecného ve stavu, jak je dodána. Díky úhlové desce lze i problematická místa montáže snadno stavebně vyřešit 
tak, že řezání, vrtání a šroubování na ni je pak velmi snadné. 
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER, miska k hnízdění na úhlové dřevotřískové desce bez formaldehydu 
odolné vůči vlhkosti.
Místa pro montáž: Jak je popsáno od strany 42. Úhlová deska ze dřeva není z dlouhodobějšího hlediska odolná vůči 
dešti. Hnízdo č. 18 je třeba analogicky k našim pomůckám k hnízdění vlaštovek vždy montovat pod převislou střechu 
zabezpečené proti povětrnostním vlivům.
Čištění: Naprosto neproblematické, protože lze kompletní 
jednotlivé hnízdo vytáhnout ven z úhlové desky. Po nasazení 
se hnízdo opět zablokuje zahnutými hřebíky.
Vnitřní rozměry prostoru k hnízdění: š 34 x v 14 x h 15 cm.
Vnější rozměry: š 50 x v 19 x h 22 cm.
Hmotnost cca 4,5 kg.
Rozsah dodávky: Budka s dřevěnou úhlová deskou.
Objednací číslo 00 611/0

» CLONA PRO RORÝSY OBECNÉ

	V na omítce 	V pod omítkou

» HNÍZDNÍ PROHLUBEŇ PRO RORÝSE OBECNÉHO
Prohlubeň k hnízdění omezuje na minimum možnost odkutálení vajec a jejich vypadnutí z hnízda. Používá se s oblibou 
na mnoha přírodních i umělých místech k hnízdění a je výslovně doporučována odborníky. Nalézá uplatnění i při 
vědeckých projektech kroužkování. Lze ji také použít jako základ pro hnízdo ve střešních štěrbinách a střešních 
prostorách, v dutinách krokví, kostelních věžích a střílnách přístupných pro rorýse obecného,  a umístit ji do tmavé 
oblasti vzdálené od vletového otvoru.
Lze použít v následujících pomůckách k hnízdění pro rorýse obecného: 
1MF, č. 14, č. 15, č. 16/16S, a mnohé další. Nehodí se pro budky typu č. 17.
Materiál: dřevobeton SCHWEGLER. Vnější rozměry: š 13,5 x v 3,5 x h 20 cm.
Hnízdicí prohlubeň: vnitřní délka 9,5 cm. Hmotnost: cca 0,5 kg.
Objednací číslo 00 619/6 	V hnízdící rorýs obecný

	V Hnízdo č. 18

	V Rorýs obecný na hnízdě č. 18

	V Clona pro rorýse obecného

	V Prohlubeň k hnízdění

	V Ilustrace 	V Příklad upevnění
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	V Domek 1MF se základním kamenem

	V Základní kámen pro 1MF

Díky promyšlenému systému mohou v domku 1MF vzájemně odděleně hnízdit dva páry rorýse obecného a úspěšně 
se starat o své potomstvo. k tomuto účelu jsou k dispozici dva zvláštní vchody s oddělenými vstupy. Díky zadní stěně 
ustupující dozadu naleznou na zadní straně mezi stěnou domu a budkou netopýři dostatek místa pro použití jako 
příbytku nebo mateřské školky pro netopýry. Provedení, tvar a struktura zadní oblasti pro netopýry jsou přizpůsobeny 
potřebám netopýrů žijícím v budovách, jako je například netopýr hvízdavý. Díky velmi solidní konstrukci lze 1MF použít i 
v slunečných exponovaných polohách.

Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER, Přídržná lišta pozinkovaná.
Zavěšení: Speciálně tvarovaná přídržná lišta se připevní na příslušný podklad (např. na fasádu domu) šrouby 
s hmoždinkami. Budka 1MF je na zadní straně zavěšena dvěma kovovými čepy v přídržné liště. 
Upozornění: K alternativnímu zazdění je vždy potřebný níže uvedený základní kámen.
Místa připevnění: Jako č. 17, viz strana 42.
Čištění: Dvě komory k hnízdění pro rorýse obecného lze velmi snadno čistit, protože lze příslušnou přední stěnu po 
uvolnění pojistných háčků kompletně odejmout. Zadní oblast pro netopýry je bezúdržbová, protože trus může volně 
vypadávat spodem.
Obsah dodávka: Domek 1MF, přídržná lišta.
Rozsah dodávky: Domek 1MF, přídržná lišta, šrouby a hmoždinky.
Vnitřní rozměry: Prostor k hnízdění rorýse obecného: š 36 x v 17 x h 16 cm. 
Výklenek pro netopýry: š 35 x v 42 x h cca 3,5 cm.
Vnější rozměry: š 43 x v 46 x h 22,5 cm.
Hmotnost: cca 24 kg.
Objednací číslo 00 615/8

Domek pro rorýse obecného/netopýra 1MF
Základní kámen pro domek 1MF

» PŘÍBYTEK PRO RORÝSE OBECNÉHO / NETOPÝRY 1MF

» ZÁKLADNÍ KÁMEN K ZAZDĚNÍ PRO DOMEK 1MF SE ŠIKMOU PŘÍLETOVOU PLOCHOU

Pokud má být domek 1MF zabudován zapuštěný  posunem dozadu (zazděný či jinak upevněný), umístí se pod domek 
1MF tento základní kámen. Umožňuje díky zešikmení přístup k zadnímu štěrbinovému příbytku pro netopýry a slouží 
také jako skluzavka pro trus. Při zabudování 1MF se spojení se základním kamenem jsou možná velmi nenápadná 
řešení, např. v památkově chráněných stavbách.

Upevnění: Při zazdění tvoří základní kámen základnu. Nejprve se zazdí. Na něj se posadí domek 1MF a také se zazdí, 
resp. zalije.
Hmotnost: Základní kámen cca 13,5 kg + domek 1MF cca 24 kg.
Vnější rozměry: Pouze základní kámen: š 43 x v 25 x h 22,5 cm.
Domek 1MF se základním kamenem: š 43 x v 70 x h 22,5 cm.
Rozsah dodávky: Základní kámen (bez domku 1MF).
Objednací číslo 00 616/5

Náhled ze zadní 
strany

	V Přídržná lišta

	V Pohled z přední 
strany

Příklady upevnění  

V

OCHRANA PTÁKŮ NA BUDOVĚ

	V Příklady 
zabudování 

V
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Aby se mohli práci a netopýři usídlit přímo na bytech, domech a mostech, vyrábí naše společnost již po desetiletí 
kameny k hnízdění a zabudování. Jsou vyráběny z téměř stejného materiálu jako naše osvědčené ptačí budky, 
z dřevobetonu SCHWEGLER. Vnitřek kamenů k hnízdění odpovídá přirozené datlí dutině. Proto mají i oválnou prohlubeň 
ve dně. Rozměry kamenů k hnízdění odpovídá komerčně dostupným stavebním tvárnicím, používaným v současné 
době ke  stavbě domů. V rozměrech jsou zohledněny spáry vyplněné maltou o tloušťce jeden centimetr. Díky tomu lze 
kameny k hnízdění začlenit do každé zdi, aniž by bylo nutné kameny rozbíjet. 
Kámen k hnízdění a zabudování lze tak začlenit do fasády, aby lícoval, zasádrovat nebo obložit cihlami tak, aby bylo 
vidět pouze nasazení vletového otvoru. K výrobku se dodává přesný návod. Čištění lze provádět snadno kontrolním 
otvorem.

» Typ 24
Obyvatelé: Sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, sýkora úhelníček 
a sýkora parukářka, rehek zahradní, brhlík lesní, vrabec polní a vrabec domácí.
Průměr vletového otvoru: l 32 mm.
Rozměry: š 18 x v 23,5 x h 18 cm.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER.
Hmotnost: cca 7,3 kg.
Objednací číslo 00 710/0

» Typ 25
Obyvatelé: Rorýs obecný.
Na obtížně přístupných místech k zavěšení doporučujeme zajistit násadec vletového 
otvoru silikonem nebo jiným těsnícím prostředkem proti případnému sesmeknutí..
Průměr vletového otvoru: 55 x 33 mm.
Rozměry: š 26,5 x v 18 x h 22 cm.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER.
Hmotnost: cca 8,8 kg.
Objednací číslo 00 720/9

» Typ 25A
Tento model vychází z výše uvedeného typu 25, poskytuje zvětšený vnitřní prostor 
při snížené hloubce zabudování pouze 15 cm.
Obyvatelé: Rorýs obecný. Na obtížně přístupných místech k zavěšení doporuču-
jeme zajistit vložku vletového otvoru proti případnému sesmeknutí silikonem nebo 
jiným těsnícím prostředkem.
Průměr vletového otvoru: 55 x 33 mm.
Rozměry: š 32 x v 18 x h 15 cm.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER.
Hmotnost: cca 4,5 kg.
Objednací číslo 00 721/6

» Typ 26
Obyvatelé: obyvatelé polobudek jako rehek domácí, konipas bílý, lejsek šedý.
Průměr vletového otvoru: 110 x 80 mm.
Rozměry: š 18 x v 19 x h 18 cm.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER.
Hmotnost: cca 5,4 kg.
Objednací číslo 00 730/8

» Typ 28 kámen pro malé savce
Obyvatelé: Malí savci, rejskovití, myši, částečně ještěrkovití.
Průměr otvoru: l 32 mm.
Rozměry: š 26 x v 18 x h 24 cm.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER.
Hmotnost: cca 9 kg.
Objednací číslo 00 745/2

Kameny k hnízdění
a zabudováníOCHRANA PTÁKŮ A MALÝCH SAVCŮ NA BUDOVĚ

» KAMENY K HNÍZDĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ

	V za dřevěným obložením

	V k zamezení vzniku tepelných mostů 
(stavební izolace)

	V mladí rehci domácí

	V Příklad zabudování
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❹

❺

❻

❼
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❿

   Příklad 
bylinkové spirály   Příklad volně 

stojící zdi Příklad okraje rybníka 

VESTAVNÉ PRVKY PRO PŘÍRODNÍ ZDIPrvky k hnízdění k zabudování 
do bylinkové spirály nebo přírodních zdí

S enormní spotřebou krajiny naší civilizací jsou nejen chráněné krajinné oblasti 
ale i naše zahrady a volné plochy posledním místem úniku a místy, kam se 
mohou uchýlit ohrožení živočichové a rostliny. Zahrady se zídkami s přírodního 
kamene mohou být úžasným životním prostorem pro různé živočišné a rostlinné 
druhy. 
Kombinací výrobků SCHWEGLER a vhodného osázení rostlinami vzniká 
atraktivní a živoucí útočiště pro hmyz, malé savce, ptáky a ještěrky. Ideální je 
orientace je jihovýchod s nerušeným dopadem slunečních paprsků, přičemž 
vždy fungují i jiné polohy, k individuálnímu osídlení živočišného a rostlinného 
světa. Vhodné přírodní kameny nebo betonové tvárnice naleznete například 
v prodejnách stavebnin, na zahradách, v krajině, atd.
Vestavné prvky Schwegler lze snadno integrovat do staveb, bez ohledu na to, 
zda se jedná o stěnu, bylinkovou spirálu nebo kamennou zídku. Lze uskutečnit 
rozmanité nápady zabudování. Jaké by to bylo s živě uspořádanou garážovou 
zdí, zídkami a zahradními prvky, podpůrnými zídkami, bylinkovými spirálami, 
zídkami okolo záhonů a, a, a …? 
Do zídky lze navíc zabudovat další prvky a integrovat s osazenými rostlinami. Pro 
živoucí oázu na Vašem pozemku.

» PRVKY K HNÍZDĚNÍ K ZABUDOVÁNÍ DO KAMENNÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDÍ Příklady

	V Příklad: Zídka s vestavnými, hnízdními a pozorovacími kameny (budka k hnízdění čmeláků, 
domek k hnízdění hmyzu, kámen v pozorování mravenců, stěna k hnízdění hmyzu, pítka 
pro ptáky a hmyz a mnohé další).

Vestavné moduly a jednotlivé prvky pro zdi, spirály, atd.
Podrobný popis najdete u jednotlivých druhů zboží v katalogu. 

❶  Kámen typ 28 pro malé savce (popis viz strana 48) 
hodí se pro malé savce a ještěrky, zabudování v blízkosti země. 
Objednací číslo 00 745/2

❷   Polobudka – kámen typ 26 (popis viz strana 48) 
pro živočichy hnízdící v polobudce. Připevněte pokud možno vysoko. 
Při vysokém výskytu predátorů, např. koček, kun, strak, sojek a mývalů je 
třeba kámen namontovat velmi vysoko a pouze na chráněném místě nebo 
použít Nbudku do výklenku (❼ strana 50). 
Objednací číslo 00 730/8 

❸  Budka pro čmeláky nadzemní (popis viz strana 60) 
Objednací číslo 00 350/8

❹  Kámen k pozorování mravenců (popis viz strana 66) 
Objednací číslo 00 378/2

❺  Pítko pro ptáky a hmyz (popis viz strana 64) 
Objednací číslo 00 492/5

❻  Rám pro pavouky (popis viz strana 66) 
Objednací číslo 00 379/9 (b) Barva: Prvky se dodávají v přírodní šedé barvě. Na přání lze dodat také 

v okrové žluti. 

Návrh osazení Bylinková spirála
» 1 ks. Budka pro čmeláky (nadzemní) Obj. číslo 00 350/8
» 1 ks. Kámen k pozorování mravenců Obj. číslo 00 378/2
» 1 ks. Pítko pro ptáky a hmyz Obj. číslo 00 492/5
» 1 ks. Rám pro pavouky Obj. číslo 00 379/9
» 1 ks. Kámen pro malé savce Obj. číslo 00 745/2
» 1 ks. Ptačí budka Obj. číslo 00 704/9
» 1 ks. Stěna k hnízdění hmyzu z jílu a rákosu Obj. číslo 00 371/3
» 1 ks. Trubka k přespávání škvorů Obj. číslo 00 380/5
Návrh osazení pro spirálu cca 2,5 m2, výrobky lze vybírat i jednotlivě.

Návrh osazení Zeď
» 1 ks. Budka k hnízdění ještěrek (nadzemní) Obj. číslo 00 350/8
» 1 ks. Kámen k pozorování mravenců Obj. číslo 00 378/2
» 1 ks. Pítko pro ptáky a hmyz Obj. číslo 00 492/5
» 1 ks. Rám pro pavouky Obj. číslo 00 379/9
» 1 ks. Hmyzí domek (b) Obj. číslo 00 376/8
» 1 ks. Kámen pro malé savce (b) Obj. číslo 00 745/2
» 1 ks. Ptačí budka (b) Obj. číslo 00 704/9
» 1 ks. Stěna k hnízdění hmyzu z jílu a rákosu (b) Obj. číslo 00 371/3
» 1 ks. Polobudka (b) Obj. číslo 00 730/8
Návrh osazení pro zídku cca 2 m2, výrobky lze vybírat i jednotlivě.
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VESTAVNÉ PRVKY PRO PŘÍRODNÍ ZDI

» PTAČÍ BUDKA DO VÝKLENKU Moduly pro zabudování

» STĚNA K HNÍZDĚNÍ HMYZU JÍL/RÁKOS Moduly pro zabudování

Vestavné moduly pro ptáky hnízdící v polobudkách a budkách. Díky konstrukci 
s dvěma vletovými otvory se u této budky plně uplatňuje ochrana prostoru ke 
hnízdění proti malým predátorům. Tento typ budky je chráněn proti strakám, 
kočkám, kunám a sojkám, jelikož s ohledem na vnikající světlo si staví ptáci 
hnízda v zadní části prostoru ke hnízdění. Další výhodou vložky do prostoru 
k hnízdění je skutečnost, že rodiče své potomstvo mohou krmit z předních 
prostor. Výrobek se dodává s rákosovou otýpkou pro postranní vypolstrování 
na zdi. 
Obyvatelé: Rehek domácí a rehek zahradní, červenka obecná, střízlík obecný, 
vrabec polní a vrabec domácí. 
Barva: Korpus přírodní šedá/syrová. 
Vnější rozměry: š 20 x v 20 x h 30 cm. 
Vnitřní rozměry prostoru pro hnízdění: š 15 x h 21 cm. 
Průměr vletového otvoru: 30 x 50 mm. 
Materiál: Budka z dřevobetonu SCHWEGLER, vložka k hnízdění ze dřeva. 
Hmotnost: cca 5,6 kg. 
Objednací číslo 00 704/9

Stěna k hnízdění hmyzu pro solitérní hmyz. V korpusu z tepelně izolujícího dřevobetonu SCHWEGLER jsou zasazena 
místa pro hnízdění z jílu a rákosu. Solidní konstrukce omezuje kolísání teplot na minimum a je mimořádně prodyšná. 
Díky velkému počtu různých průměrů a materiálů hnízd je tato pomůcka k hnízdění velmi oblíbená. 
K připevnění na velmi slunných místech. 
Barva: Korpus přírodní šedá/ syrová. 
Rozměry: š 20 x v 30 x h 15 cm. 
Hmotnost: cca 7,5 kg. 
Objednací číslo 00 371/3

» STĚNA K HNÍZDĚNÍ HMYZU RÁKOS Moduly pro zabudování

V korpusu z tepelně izolujícího dřevobetonu SCHWEGLER jsou zasazena místa pro hnízdění z přírodního rákosu. 
Rákos odebíráme z kontrolovaných evropských oblastí bez drancování a insekticidů. Solidní konstrukce omezuje 
kolísání teplot na minimum a je mimořádně prodyšná. 
Materiál: Rákos s odolným dřevobetonovým korpusem. 
Barva: Korpus přírodní šedá/ syrová. 
Rozměry: Korpus š 21,5 x v 30 x h 12 cm. 
Hmotnost: cca 7,1 kg. 
Objednací číslo 00 369/0

» DOMEK K HNÍZDĚNÍ HMYZU PRO POZOROVÁNÍ Moduly pro zabudování

Odnímatelná přední stěna jako u domku pro hnízdění hmyzu na straně 62, k připevnění na velmi slunných místech.
Barva: Korpus přírodní šedá/ syrová. 
Rozměry: š 20 x v 30 x h 15 cm. 
Hmotnost: cca 6,7 kg. 
Objednací číslo 00 376/8

Prvky k hnízdění k zabudování 
do bylinkové spirály nebo přírodních zdí
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» BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO WDV K ZABUDOVÁNÍ TYP 1A

» KLENUTÝ KÁMEN PRO NETOPÝRY 1GS

	V Nainstalování pod omítku 

Vyvinuta ve spolupráci s BUND Německo. Zvláště lehká budka se skvěle hodí k zabudování do systémů zateplení na 
venkovních stěnách budov. Díky vystupujícímu vletovému prstenci lze budku velmi snadno zaomítat, takže po dokončení 
zůstane viditelný pouze vlet. Ten umožňuje díky své zvláštní struktuře bezpečný přílet živočichů i na hladký povrch fa-
sády. Hodí se k montáži na venkovní fasády budov všeho druhu. Budku lze namontovat s vletovým otvorem vlevo nebo 
vpravo. Čisticí otvor zde záměrně není, protože při osídlení rorýsem není nutný.
Připevnění: Pod střechu či v blízkosti od výšky od 5 výše na stranách chráněných před povětrnostními vlivy. Při 
montáži dbejte na možnost volného příletu a odletu pod vletovým otvorem. Seskupování více budek se vzhledem 
k chování rorýsů vytvářejících kolonie velice doporučuje. 
Obyvatelé: Rorýs.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER.
Vnější rozměry: š 34 x v 13,5 x h 15 cm (+ 1,7 cm pro vletový prstenec).
Hmotnost: cca 2,7 kg
Rozsah dodávky: Budka WDV k zabudování.
Objednací číslo 00 729/2

	V Vestavba pod omítku, pouze vletový 
prstenec zůstane viditelný

	V Příklad zabudování (řez)

Omítka max. 17 mm

Zateplení min. 15 cm

Zdivo

Zvláštní materiál budky 1GS poskytuje netopýrům přezimujícím pod zemí upřednostňovaný vlhký vstupní otvor se 
sklonem, který přijímá vlhkost z okolí a tím zajišťuje vhodné klimatické podmínky.

Použití jako zimní příbytek: 1GS se při montáži v oblastech chráněných před mrazem skvěle hodí k osídlení 
větším počtem zvířat. Vnitřní výška a objem byly maximálně přizpůsobeny vysokým nárokům přezimujících 
netopýrů. Při přezimování dávají přednost kontaktu břicha a zad s místem zavěšení. Vnitřní uspořádání klenutého 
kamene 1GS s variabilními průřezy a výstupky je optimálně přizpůsobeno tomuto chování.
Použití jako letní příbytek: 1GS lze výborně použít i jako letní úkryt. 
Na otevřených vodních propustích a pod mosty spí často jednotliví samečci netopýra řasnatého a rovněž malé 
skupiny netopýrů vodních. Klenutý kámen 1GS poskytuje jim i jiným netopýrům optimální denní úkryt.
Připevnění: Upevnění pomocí nastavitelných nerezových přídržných úhlových profilů např. na stropy, stěny 
a dokonce na kulaté průřezy tunelů. Přímý kontakt se stěnou nebo stropem pozitivně ovlivňuje přijímání přítomné 
vlhkosti a urychluje tak osídlení netopýry. 
Zabudování klenutého kamene 1GS do nerušených míst bez průvanu či s malým průvanem a s vlhkým 
prostorovým klimatem zajišťuje úspěch ochranářského opatření.
Materiál: Speciální lehký beton, který izoluje a zároveň přijímá vlhkost. Přídržný hliníkový profil, dodává se bez 
šroubů a hmoždinek.
Připevnění: Dodanými plynule nastavitelnými přídržnými profily (korozivzdornými)
Kontrola a čištění: Velmi jednoduchá kontrola odspodu  s použitím 
baterky a zrcátka. Čištění není nutné (samočisticí).
Vnější rozměry: š 43 (plus úhlový profil každý + 7,5 cm) x v 20 x h 20 cm.
Vnitřní prostor: Štěrbiny 25 – 50 mm, horizontálně a vertikálně proměnné. 
5 typů a velikostí štěrbin, rádiusy orientace pro rychlejší přijetí.
Hmotnost: cca 10 kg.
Rozsah dodávky: Klenutý kámen, upevňovací úhlové profily.
Objednací číslo 00 770/4

	V Příklad montáže na stěnu

	V Zabudování klenby s nastavitelným 
přídržným úhlovým profilem

	V Závěsné výklenky

	V Příklad z praxe

Budka pro rorýse k zabudování do zateplení typ 1A
Klenutý kámen pro netopýry 1GS OCHRANA PTÁKŮ A NETOPÝRU NA BUDOVĚ
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Nástěnná skořepina pro netopýry 2FE
Vstupní clona pro netopýry 1FEOCHRANA NETOPÝRŮ NA BUDOVĚ

» VSTUPNÍ CLONA PRO NETOPÝRY 1FE

	V Vestavba do izolace

Zcela bezúdržbový prvek k vestavbě do fasády budov všeho druhu. Otevřená zadní 
strana umožňuje netopýrům přístup do stávajících příbytků, např. v dutých prostorách 
budovy. Netopýři jsou velmi věrní stanovišti a jejich přežití lze zajistit zachováním 
stávajících příbytků. 1FE je zvláště vhodná při renovacích, opravách fasády 
a zateplování, také např. u starších nebo historických budov. Doporučuje se vestavba 
více prvků.
Připevnění: Velmi malá tloušťka pouhých 8 cm umožňuje snadnou vestavbu, 
např. do izolačních vrstev na venkovní fasádě. V případě potřeby lze navíc připevnit 
dvěma šrouby.
V případě přání lze clonu přesádrovat, natřít nebo obložit, aby byl zvenku vidět pouze 
vletový otvor. Samozřejmě se 1FE hodí i pro novostavby k pořízení nových příbytků  
pro netopýry.
Výška umístění: Od 3 m výše. Dbejte na volný přílet a odlet. 
Obyvatelé: Různé druhy netopýrů obývající budovy. 
Materiál: dřevobeton SCHWEGLER. Vnější rozměry: š 30 x v 30 x h 8 cm.
Hmotnost: cca 5,1 kg.
Rozsah dodávky: Vstupní clona bez montážního materiálu.
Objednací číslo 00 747/6

» VOLITELNÁ ZADNÍ STĚNA HODÍCÍ SE PRO 1FE
Když není potřebný přístup ke stávajícím příbytkům netopýrů 
nebo je požadována uzavřená jednotka, lze 1FE opatřit navíc zadní stěnou. 
Je vyrobena ze stejného osvědčeného dřevobetonového materiálu jako 
vlastní 1FE. Navíc je použito prkno k zavěšení z přírodního dřeva
pro zřízení vhodného štěrbinového příbytku uvnitř. 
Montáž je nekomplikovaná: 1FE se nasadí na zadní stěnu a oba díly 
společně se připevní s použitím pouze 2 šroubů s hmoždinkami nebo se 
společně zazdí.
Celkové rozměry: 1FE se zadní stěnou: v 30 x š 30 x h 10 cm.
Hmotnost: cca 2,9 kg plus 1FE.
Objednací číslo 00 748/3 Zadní stěna n 1FE

	V 1FE bez zadní stěny

	V Možná varianta upevnění 
šroubem

	V  volitelná zadní  
stěna pro 1FE

	V Řez: 1FE se  
zadní stěnou

Nástěnnou skořepinu pro netopýry 2FE lze připevnit jako letní úkryt zvenku na fasádu nebo jako úkryt v zimním 
příbytku (z. B. ve vlhkých prostorách zabezpečených proti mrazu ve sklepích, krytech, štolách atd.). V létě visí v tomto 
denním úkrytu mimo jiné netopýři hvízdaví, netopýři vousatí a netopýři černí. V zimně využívají všichni tito netopýři 
přezimující v dutinách tuto nástěnnou skořepinu jako místo ke spánku. Díky rozdílným hloubkám zavěšení, předem 
vytvarovaným na vnitřní straně, zde zpravidla nalézá útočiště široká škála druhů. 2FE je velmi účinné, jednoduché 
a cenově výhodné řešení jak druhům netopýrů obývajícím štěrbiny nabídnout možnost úkrytu.

» NÁSTĚNNÁ SKOŘEPINA PRO NETOPÝRY 2FE

Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER s dlouhou životností.
Připevnění: Snadné připevnění dvěma šrouby na stěnu (dřevo, kámen, beton, 
atd.). Při nerovných plochách se doporučuje pro zamezení průvanu a průniku 
světla utěsnění tří kontaktních okrajů ke stěně (např. silikonem, akrylátem, 
těsnicí páskou).
Vhodná místa: Pro letní příbytek se doporučuje jižní nebo východní strana 
budovy. Příbytky k přezimování se upevňují na podzemních klenbách 
a stavbách zajištěných proti mrazu. Tento příbytek lze umístit také na půdách, 
v chladných prostorách a v oblasti půdní nadezdívky.

Barevné přizpůsobení: 2FE se dodává v přírodní šedé bez nátěru. 
Doporučuje se natřít vnější stranu prodyšnou fasádní barvou.
Čištění a kontrola: Bezúdržbový příbytek, protože částice trusu propadají 
ven spodem. Kontrola obsazení je možná s pomocí baterky nebo zrcátka 
odspodu.
Vnější rozměry: š 25 x v 30 x h 3 do 5 cm.
Hmotnost: cca 2,5 kg/ks.
Rozsah dodávky: Vstupní clona balená v krabici po 2 kusech.   
Objednací číslo 00 737/7

	V na stěně	V Netopýři ušatí 	V Řez 	V na klenbě 	V Příklad montáže
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» SYSTÉM STĚN PRO NETOPÝRY 3FE s definovanou hodnotou vodivosti tepla · DBP (patentovaný)

Systém stěn 3FE je určen pro netopýry obývající budovy (mj. pro netopýra 
hvízdavého a netopýra večerního, netopýra černého nebo netopýra řasnatého, 
atd.). Díky modulární a flexibilní koncepci je pokryto standardním řešením 
mnoho typických speciálních řešení při ne zcela optimálním uspořádání 
fasády, např. při možnosti průlezu do stávajících příbytků, pokud je k dispozici 
velmi malá hloubka vestavby, pro zamezení vzniku tepelných mostů přes 
 malou hloubku vestavby, při požadované odkapávací hraně pokud teče voda 
na fasádu a další. Tím se náklady na projektování a vestavbu i logistika 
 výrazně optimalizují. Systém stěn 3FE lze kombinovat v různých 
 stádiích výstavby. 

» HORNÍ SKOŘEPINA / ZÁKLADNÍ PRVEK 3FE
Horní skořepina (viz obr. 1, 2, 3) je vlastní štěrbinový příbytek a je na zadní 
straně otevřený. Uvnitř jsou vytvořeny dvě oddělené zóny k zavěšení, které 
jsou nahoře zúžené. Pod tím je širší oblast k zavěšení. Vnitřní strana je opat-
řena speciálně optimalizovanou povrchovou strukturou. Horní skořepinu lze 
přišroubovat přímo na fasádu (srov. obr. 2 A). Povrch fasády (např. omítka) pak 
tvoří zadní stěnu příbytku. Doporučuje se utěsnění kontaktního místa, např. 
akrylátem. Převážně se však svrchní skořepina zapustí do fasády (např. přilepí 
nebo zazdí). Povrch 3FE pak lze překrýt omítkou nebo např. u pohledového 
zdiva ponechat neomítnutý. Vzhledem k otevřené zadní stěně se hodí svrchní 
skořepina zvláště k zachování již existujícím příbytků a ke správnému staveb-
ně technickému provedení přístupu k nim, např. při zateplení (srov. obr. 2 B).
Horní skořepinu lze volitelně kombinovat s izolovanou zadní stěnou a/nebo 
vletovým násadcem (popis viz vpravo).
Připevnění: Od 3 – 5 m výše. Vnější rozměry: š 25 x v 40 x h 5 cm.
Barva/povrch: betonově šedá, neupravený.
Materiál: dřevobeton SCHWEGLER. Hmotnost: cca 3,6 kg
Příbytek pro netopýry 3FE Objednací číslo 00 790/2
(Horní skořepina bez zadní stěny, bez vletového násadce)

» IZOLOVANÁ ZADNÍ STĚNA 3FE (VOLITELNÁ)
Pomocí zadní stěny 3FE (viz obr. 1, 2, 3, 4) se vytvoří uzavřený příbytek, jehož 
zadní stěna směrem k budově je plně izolovaná (30mm tvrdá pěna, součinitel 
tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK; zadní stěna celkem cca 5 cm spojení 
s λempir ≈ 0,05 W/mK). 
Povrch zadní stěny má speciální drážkovanou strukturu, umožňující bezpečné 
držení a dobrý tělesný kontakt. 
Při použití zadní stěny tak již není průlez do stávajících příbytků nadále možný. 
Vnější rozměry s horní skořepinou: š 25 x v 40 x h 10 cm.
Materiál: dřevobeton SCHWEGLER. 
Hmotnost: cca 2,7 kg.
Zadní stěna k 3FE Objednací číslo 00 791/9
(bez horní skořepiny, vletového násadce, šroubů) 

» ŠROUBY A UPEVŇOVACÍ SADA 3FE (VOLITELNÉ)
 Horní skořepina a zadní stěna (objednací číslo 00790/2 a 00791/9) se 
dodávají bez upevňovacího materiálu. Hodí se pro 3FE bez zadní stěny. 
Obsahuje vždy 2 šrouby z nerezové oceli a univerzální hmoždinky. 
Sada šroubů 3FE Objednací číslo 00 793/3

» VLETOVÁ VLOŽKA 3FE (VOLITELNĚ)
Vletový násadec se v případě připevní zvenčí na svrchní skořepinu dodanými 
šrouby. Poskytuje podle varianty vestavby různé funkce (viz obr. 1, 3, 4). 
Výstupek o tloušťce 3 cm umožňuje další odizolování příbytku (srov. obr. 3 D). 
Tím lze vytvořit celoroční příbytek, popř. příbytek k přezimování. Další izolační 
vrstva směrem ven zajišťuje netopýrům (ve střední Evropě) zónu k zavěšení 
ve vnitřním prostoru zajištěnou proti mrazu. Zároveň se zlepšuje i hodnota 
součinitele tepelné vodivosti celého příbytku. Při použití vyčnívajícího vletového 
násadce lze pořídit odkapávací hranu, resp. je možná zvýšená ochrana proti 
povětrnostním vlivům (srov. obr. 3 C). Přitom se omezí 
pronikání proudů vody stékajících po fasádě a/nebo 
přívalových srážek do příbytku. 
Vnější rozměry pouze násadec:   
š 25 x v 7,7 x h 3 cm.
Vnější rozměry se svrchní skořepinou:  
š 25 x v 40 x h 13 cm.
Barva/povrch: betonově šedá, neošetřený.
Materiál: dřevobeton SCHWEGLER.
Hmotnost: cca 0,5 kg
Násadec k 3FE Objednací číslo 00 792/6
(bez svrchní skořepiny, bez zadní stěny) 
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	V Obrázek 4: Řez 3FE

 Obrázek 2: Varianty zabudování 
3FE na omítku a pod omítku

 Obrázek 3: Varianty zabudo-
vání 3FE s vletovou vložkouA B C C D

Volitelný vletový násadec

Horní skořepina (základní prvek)

Optimální zadní stěna

	V Obrázek 1

Nástěnný systém pro netopýry 3FE OCHRANA NETOPÝRŮ NA BUDOVĚ
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OCHRANA NETOPÝRŮ NA BUDOVĚ

Vnitřní strana: Vnitřní prostor je proveden s různými povrchovými strukturami a různými výškami k zavěšení. To má 
nejen klimatické výhody, ale pomáhá to i jednotlivým druhům netopýrů nalézt si pro sebe vhodné místo k zavěšení.
Venkovní strana: Trychtýřovitá vletová oblast poskytuje svými schůdky zvířatům dobrou možnost k zachycení drápy a 
urychluje tak přijetí, například i nezkušenými mladými zvířaty. Pro polohy vystavené povětrnostním vlivům má model 2WI na 
přední straně ve výšce cca 23 mm zúžený vletový otvor pro omezení pronikání vody na minimum, janek mají modely 1WI 
a 2WI shodnou konstrukci. Jednodílný příbytek se dodává bez barevného nátěru. Zpravidla se 1WI/2WI upevňuje na vnější 
fasádu tak, že se dotýká podkladní omítky, lze jej však v případě potřeby barevně přizpůsobit prodyšnou fasádní barvou.
Zadní strana: Budka 1WI je na zadní straně otevřená a z výroby pokrytá síťovinou, aby se zvířata mohla zachytit i na 
hladkém podkladu. Při instalaci na omítku mějte s ohledem na stavební hledisko na paměti, že se ve vnitřním prostoru 
může vyskytovat vlhkost. Při vestavbě do stěn budovy vystavených silnému dešti doporučujeme použití volitelné zadní 
stěny (objednací číslo 778/0). Tím se minimalizuje pronikání vlhkosti do zateplení/ zdiva budovy. Další informace 
najdete na zvláštním informačním listu, v případě potřeby si ho vyžádejte.
Připevnění: Normálně se 1WI upevňuje na venkovní fasádu, aby se jí dotýkala, nebo do zateplení pod venkovní omítku. 
Přitom lze upevnit ke stavbě čtyřmi šrouby. Potřebný upevňovací materiál je součástí dodávky. Pro zvířata pak po 
vestavbě zůstane viditelný pouze trychtýřovitý vstupní otvor. 
Materiál: Prodyšný lehký beton odolný vůči povětrnostním vlivům. 
Celkové rozměry: š 34,5 x v 54,5 x h 9,5 cm. Hmotnost: cca 15 kg.
Rozsah dodávky: Hnízdicí pomůcka (bez zadní stěny), šrouby a hmoždinky.
Objednací číslo 00 766/7

PŘÍSLUŠENSTVÍ » Volitelná zadní stěna pro přístřešky pro netopýry 1WI / 2WI
(vhodná pro výrobek č. 00 766/7 a 00 776/6) 
Asi 5 mm silná zadní stěna se lepí zezadu na 1WI. Díky tomu vzniká příbytek uzavřený ze všech stran. Celková hloubka 
1WI včetně zadní stěny se změní pouze minimálně asi na 10 cm.   
Materiál: Vláknobeton. Hmotnost: Zadní stěna cca 1,6 kg. 
Objednací číslo 00 778/0

» ZIMNÍ PŘÍBYTEK PRO NETOPÝRY 1WI Celoroční příbytek k zabudování do stěny

	V Příklad montáže pod omítku 
pod hřebenem střechy 

	V Celoroční příbytek 	V Montáž na cihlovou zeď

	V 1WI s volitelnou zadní stěnou  
(Objednací číslo 00 778/0)

» ZIMNÍ PŘÍBYTEK PRO NETOPÝRY 1WI se zúženým vletem | Celoroční příbytek k zabudování do stěny

Speciálně pro polohy vystavené povětrnostním vlivům má model 2WI na přední straně 
zúžený vletový otvor (asi ve výšce 23 mm) pro omezení pronikání vody na minimum. 
Jinak mají modely 1WI a 2WI stejnou konstrukci. Popis a montáž viz model 1WI. 
Při instalaci na omítku mějte s ohledem na stavební hledisko na paměti, že se ve 
vnitřním prostoru může vyskytovat vlhkost. Při vestavbě do stěn budovy vystavených 
silnému dešti doporučujeme použití volitelné zadní stěny (objednací číslo 778/0). Tím 
se minimalizuje pronikání vlhkosti do zateplení/ zdiva budovy. Další informace najdete 
na zvláštním informačním listu, v případě potřeby si ho vyžádejte. 

Materiál: Prodyšný lehký beton odolný vůči povětrnostním vlivům. 
Celkové rozměry: š 34,5 x v 54,5 x h 9,5 cm. 
Hmotnost: cca 15 kg. 
Rozsah dodávky: Hnízdicí pomůcka (bez zadní stěny), šrouby a hmoždinky. 
Objednací číslo 00 776/6

	V 2WI s volitelnou zadní stěnou  
(Objednací číslo 00 778/0)

Zimní příbytek pro netopýry 1WI
Zimní příbytek pro netopýry 2WI



SCHWEGLER 55

	V Příklad instalace 
se čtyřmi prvky 
2FR v kombinaci s 
velkoplošným příbytkem 

Prvek 2FR 

OCHRANA NETOPÝRŮ NA BUDOVĚTrubky na fasádu pro netopýry 1FR
Fasádní řada pro netopýry 2FR

» TRUBKY NA FASÁDU PRO NETOPÝRY 1FR k zabudování do stěny

Trubky na fasádu jsou jako letní příbytek pro netopýry určeny k zazdění do 
venkovních stěn budovy. Vzhledem k velmi malé hloubce se velmi dobře hodí 
rovněž k vestavbě do zateplení.
Do principu trubek byly zapracovány charakteristické potřeby chování druhů 
netopýrů obývajících budovy. Dlouhodobě odolná dřevěná stěna na vnitřní 
straně zajišťuje, že se zvířata mohou zachytit drápy na dřevěné straně nebo 
na protilehlé stěně (z prodyšného dřevobetonu). Tyto trubky do fasády jsou 
bezúdržbové, protože částice trusu mohou pomalu padat dolů po speciální 
skluzavce na trus.

Připevnění: Zabudování do fasád (zazdění nebo zaomítání), do betonu (např. 
u mostních stavebních děl) a rovněž dodatečně při renovačních pracích pod 
dřevěné obložení, atd. 
Materiál: s otevřenými póry, prodyšný dřevobeton SCHWEGLER.
Barevné přizpůsobení: 1FR se dodává v  „přírodní šedé“. Barevný nátěr 
komerčně dostupnou prodyšnou fasádní barvou je vždy možný. 
Různé: Pokud se mají netopýři dostat dovnitř do  
budovy, doporučujeme model  2FR.
Vletový otvor: š 15 x v 9 x h 2 cm.
Vnější rozměry: š 20 x v 47,5 x h 12,5 cm.
Hmotnost: cca 9,8 kg.
Rozsah dodávky: Trubky na fasádu 1FR.
Objednací číslo 00 750/6

Fasádní řada pro netopýry 2FR je v podobném provedení, jako výše uvedený 
typ 1FR. S ní lze bočním řazením prvků vedle sebe pořídit velkoprostorové 
příbytky libovolné velikosti. S využitím předem připravených možností prostupu 
na stranách prvků se jednotlivé prvky 2FR vzájemně propojují. Se třemi 
různými druhy štěrbin v každém prvku a integrovaným systémem chodeb 
jako přístup do stávajících příbytků v budově. Jako zvláštnost je zadní strana 
prvku volitelně opatřena průchodem. Materiál, rozměry a hmotnost viz 1FR. 
K vytvoření příbytku doporučujeme vzájemně spojit alespoň 3 prvky na jeden 
příbytek.

Materiál: s otevřenými póry, prodyšný 
dřevobeton SCHWEGLER.
Vletový otvor: š 15 x v 9 x h 2 cm. 
Vnější rozměry: š 20 x v 47,5 x h 12,5 cm.
Hmotnost: cca 9,8 kg.
Rozsah dodávky: 1x trubka na fasádu 2FR.
Objednací číslo  No. 00 755/1

» TRUBKY DO FASÁDY PRO NETOPÝRY 2FR K VYTVOŘENÍ ŘAD k zabudování do stěny

	V Řez

	V Příklad zabudování 	V Netopýr pestrý

	V pod omítkou – je viditelný 
pouze vletový otvor

	V Příklad instalace: Tři prvky 
trubek do fasády 2FR 

	V na fasádě
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Druhy netopýrů žijící v Německu používají v létě široké 
spektrum různých typů příbytků. Lesní netopýři odchovávají 
svá mláďata v dutinách stromů nebo štěrbinách. Netopýři 
obývající lidské aglomerace využívají výklenky budov a trhliny 
nebo prostorné půdy. Jednotlivé druhy netopýrů jsou tak silně 
specializované, že nemohou využít každý úkryt. Proto jsou 
netopýři velmi věrní příbytkům a každý rok se vrací do svého 
úkrytu. Přesto vedou mimo jiné změny počasí s kolísáním 
teplot a roční cykly specifické pro určité druhy k častým vý-
měnám příbytků. Pozorováním kolonií samiček vyšlo najevo, 
že i matky se svými mláďaty v průběhu několika málo dní 
mohou vícekrát změnit své úkryty. To vede k velké potřebě 
vhodných možností úkrytů, protože jediné společenství 
samiček používá v jednom létě četné příbytky. Tím nastává 
v zastavěném prostoru i v lesích pravidelně nedostatek vhod-
ných příbytků pro netopýry.

» UNIVERZÁLNÍ LETNÍ PŘÍBYTEK PRO NETOPÝRY 1FTH

	V Obrázek 2

	V Obrázek 3 	V Obrázek 4 	V Obrázek 5

SCHWEGLER rozšířil svůj program efektivní ochrany netopýrů a vyvinul 
univerzálně použitelný příbytek pro netopýry 1FHT, který lze použít v lese i na 
stavebních dílech.
Na základě nejnovějších zkušeností a aktuálních výsledků výzkumu netopýrů 
byl navržen příbytek pro netopýry s rozmanitými tvary vnitřního prostoru.Tento 
příbytek představuje spojení pěti komor příbytku s rozdílnými vlastnostmi (viz 
obrázek 1 + 2). Místa k zavěšení se liší nejen prostorově, ale jsou i klimaticky 
rozdílná. Nejmenší druhy netopýrů, jako je netopýr hvízdavý, netopýr nejmenší 
a netopýr vousatý, nalézají svůj ideální úkryt v kónicky se sbíhajících štěrbi-
nách v přední oblasti. Větší druhy, jako je netopýr večerní a netopýr rezavý 
nalézají v prostorných oblastech ideální letní a párové příbytky.
Různé komory jsou vzájemně propojeny, takže je možná změna místa zavě-
šení v rámci příbytku. Otevřená zadní stěna umožňuje v případě potřeby zřídit 
přístup do vnitřku stavebního díla. Důležitou novinkou příbytku je nově vyvinu-
té větrání. Zajišťuje nejlepší klimatizaci pro jednotlivá zvířata i větší skupiny.
Speciální materiál univerzálního letního příbytku 1FTH byl optimálně sladěn 
s potřebami netopýrů. Dokáže tak absorbovat nadměrnou vlhkost a za sucha 
ji opět uvolnit. V příbytku 1FTH tím vzniká trvale vyrovnané klima.
Umístění více příbytků typu 1FHT v řadě vedle sebe je možné díky bočnímu 
vybrání s místem k prolomení (obrázek 5).

» Připevnění na budovu: Připevnění s použitím dodané upevňovací konzoly 
(obrázek 1) na fasády budov a stavební díla, jako jsou například mosty přes 
vodní toky, přemostění údolí i v budovách, např. na půdách. I v kombinaci 
s jinými budkami pro netopýry.
Obyvatelé: Netopýr večerní, netopýr hvízdavý a další.

» Připevnění v lese: Snižuje v mladých lesích, nově zalesněných plochách 
a parcích nedostatek vhodných dutin ve stromech a štěrbin. Proto se 1FTH 
montuje např. na posedy nebo stěny ze sloupků (obrázek 3 + 4).
Obyvatelé: Druhy netopýrů žijící v lese, jako je netopýr ušatý, netopýr 
parkový, netopýr vousatý, netopýr rezavý a další.

Výška zavěšení: Minimálně 3 m. Speciálně tvarovaná přídržná konzola se 
upevní na příslušný podklad šrouby a zavěsí se 1FTH.
Materiál: Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER odolný vůči povětrnostním vlivům.
Vnitřní vybavení: Drážkovaný dřevobeton SCHWEGLER a neošetřené 
drážkované vícevrstvé dřevo. Pozinkovaný závěs.
Čištění a kontrola: Samočisticí. Čištění není nutné. Jednoduchá kontrola je 
možná s použitím baterky a zrcátka. Univerzální příbytek 1FTH nelze otevřít.
Vnější rozměry: š 50 cm x v 70 cm x h 19,5 cm.
Hmotnost: cca 25 kg.
Rozsah dodávky: Příbytek, přídržná lišta, šrouby, hmoždinky.
Obj. číslo 00 767/4 Barva světle šedá
Obj. číslo 00 768/1 Barva černá

	V Obrázek 1

Přídržná 
konzola

Univerzální příbytek pro netopýry 1FTHOCHRANA NETOPÝRŮ NA BUDOVĚ

s vyhřívanými závěsnými místy 
z drážkovaného vícevrstvého dřeva
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Univerzální letní příbytek pro netopýry 2FTH
Základní kámen k zapuštěné vestavbě OCHRANA NETOPÝRŮ NA BUDOVĚ

» UNIVERZÁLNÍ LETNÍ PŘÍBYTEK PRO NETOPÝRY 2FTH

Ze zkušeností s naším osvědčeným letním příbytkem 1FTH vyšlo najevo, že při určitých stavebních projektech 
mohou být bezdřevé stěny k zavěšení u velkoprostorových příbytků výhodou. Může to například spočívat v zadání 
pro stavební povolení ze strany stavebníka, projektanta nebo požární ochrany nebo to může být podmíněno vlast-
ním stanovištěm. Ukázalo se, že se tento typ příbytku používá i v podzemních sklepech a krytech, kde je vzhledem 
k vysoké vlhkosti vhodné upustit od použití dřeva. Zároveň lze volbu tohoto typu doporučit i s ohledem na nároky 
a zvyk zvířat na chladnější, resp. vlhčí místo k zavěšení. 
Navíc tento model nabízí alternativní optiku stěn k zavěšení, což může být z projektantského hlediska u jednotlivých 
projektů výhodou. Jinak odpovídá model 2FTH do značné míry modelu 1FTH na straně 56.

» Připevnění v lese: Snižuje v mladých lesích, nově zalesněných plochách a parcích nedostatek vhodných dutin 
ve stromech a štěrbin. Proto se 1FTH montuje např. na posedy nebo stěny ze sloupků.
Obyvatelé: Druhy netopýrů žijící v lese, jako je netopýr ušatý, netopýr parkový, netopýr vousatý, netopýr rezavý 
a další.

» Připevnění na budovu: Připevnění s použitím dodané upevňovací konzoly na fasády budov a stavební díla, jako 
jsou například mosty přes vodní toky, dálniční mosty i v budovách, např. na půdách, ve sklepech. Velmi dobře se 
hodí i v kombinaci s jinými budkami pro netopýry.
Obyvatelé: Druhy netopýrů obývající budovy, mimo jiné netopýr večerní, netopýr hvízdavý a netopýr řasnatý.

Výška zavěšení: Minimálně 3 m. Speciálně tvarovaná přídržná konzola se přišroubuje třemi šrouby na příslušný 
podklad a na ni se zavěsí 2FTH.
Materiál: Prodyšný lehký beton SCHWEGLER odolný vůči povětrnostním vlivům.
Vnitřní strana strukturovaných stěn k zavěšení z lehkého betonu SCHWEGLER, zadní strana z dřevobetonu 
 SCHWEGLER s drážkovanou strukturou k zavěšení, závěsné díly z pozinkované oceli.
Čištění a kontrola: Samočistící. Čištění není nutné. Jednoduchá kontrola je možná s použitím baterky a zrcátka. 
Univerzální příbytek 2FTH nelze otevřít.
Vnější rozměry: š 50 cm x v 70 cm x h 19,5 cm. Hmotnost: cca 25,4 kg. Barva: světle šedá, na přání 
dodáváme i v černé barvě.
Rozsah dodávky: Příbytek, přídržná lišta, šrouby, hmoždinky.
Objednací číslo 00 772/8

	V Příklad montáže skupina čtyř FTH 

» ZÁKLADNÍ KÁMEN K ZAPUŠTĚNÉ VESTAVBĚ 1FTH / 2FTH

U tohoto vletového kamene existuje možnost integrovat 1FTH a 2FTH přímo do zdiva nebo zateplení. Díky základnímu 
kamenu pod příbytkem je přesto možný přístup ke všem komorám příbytku. Díky použití skluzavky na trus zpravidla 
trus vyschne dříve než vypadne. Tím se do značné míry zabrání znečištění fasády. Při zazdění se tento základní kámen 
umístí pod 1FTH/2FTH. Pro integraci do zateplovacího systému lze příbytek 1FTH/2FTH připevnit přídržnou  
konzolou na zeď nebo základní kámen postavit na izolaci, resp. přilepit nebo zazdít.
Při vestavbě 1FTH/2FTH ve spojení se základním kamenem jsou možná velmi  
nenápadná řešení, např. u památkově chráněných stavebních děl nebo speciálně  
uspořádaných fasád.
Materiál: Lehký beton SCHWEGLER.
Vnější rozměry:  Pouze základní kámen cca š 50 x v 36 x h 19,5 cm.
1FTH/2FTH se základním kamenem cca š 50 x v 90 x h 19,5 cm.
Hmotnost: Základní kámen cca 9 kg. Barva: světle šedá.
Základní kámen Objednací číslo 00 769/8

PŘÍSLUŠENSTVÍ » Sada přídržného úhlového profilu
Volitelně k dalšímu upevnění na zeď si lze objednat sadu přídržného úhlového 
profilu. Používá se např. u zateplení k upevnění příbytku FTH se základním 
kamenem na  betonovou stěnu/zdivo a následnou aplikaci zateplovacího 
systému. Sadu přídržného  úhlového profilu nelze použít při vytváření řad. 
Obsah dodávky: 2 ks. úhlového profilu, šrouby, univerzální hmoždinky.
Objednací číslo 00 773/5

	V Základní kámen

	V Základní kámen montován 
s 1FTH/2FTH

S temperovanými místy k zavěšení
z lehkého betonu SCHWEGLER

Sada přídržného 
hliníkového profilu
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Budka pro netopýry na fasádu 1FQOCHRANA NETOPÝRŮ NA BUDOVĚ

» PŘÍBYTEK PRO NETOPÝRY NA FASÁDU 1FQ K připevnění na budovu

	V    Příklady montáže

	V Obrázek 2 	V Obrázek 3 	V Obrázek 4	V Obrázek 1

Příbytek je dvojdílný a připevňuje se dvěma fixačními šrouby. Vzhledem 
k odnímatelné přední stěně lze v případě potřeby nahlížet do celého vnitřního 
prostoru  k tomu viz obrázek 1. Na spodní straně je možnost vstupu pro 
zvířata. Příbytek pro netopýry je vzhledem k tomuto otvoru absolutně 
bezúdržbový, protože moučka trusu může vypadávat spodem.
Netopýři mají určité zvyklosti při hledání a nároky na bydlení, které zde byly 
rovněž zohledněny, a díky dlouhodobým zkušenostem byly zapracovány do 
výrobku. Protože je přední strana zvenčí zdrsněná, netopýři zde přistávají 
a mohou sem bezpečně zatnout drápy. Možnost stupňovitého vstupu 
s vybráním urychluje přijetí i pro nezkušená mladá zvířata. 

Připevnění: Provádí se čtyřmi dodanými šrouby s hmoždinkami. k tomu viz 
obrázek 1. Příbytek lze umístit na všechny typy budov, ať betonové, kamenné 
cihlové či dřevěné a lze jej velmi snadno připevnit, k tomu viz obrázek 4. 
 Příbytek se s oblibou používá i na půdách či uvnitř historických staveb. 
Doporučujeme zadní stěnu přiléhající k budově zaspárovat silikonem nebo 
příbytek zaomítat (viz obrázek 3). Kovové díly, s nimiž mohou zvířata přijít do 
styku, jsou z nerezavějícího materiálu.

Výška upevnění: je identická se zavěšením budek pro netopýry na stromy. 
Tedy od 3 m výše. Dbejte na možnost volného příletu a odletu. 
Přední stěna je opatřena barevným nátěrem již z výroby. Zadní stěna 
ne, aby při případné vestavbě do fasády mohl být dosažen lepší kontakt 
s omítkou fasády. Vždy lze použitím prodyšné fasádní barvy toto obydlí 
opticky individuálně přizpůsobit podkladu.
Vnitřní strana: V příbytku je na zadní straně zabudována speciální 
povrchová struktura. Má to nejen klimatické výhody, ale je to i velmi výhodné 
jako místo k zavěšení pro zvířata. Přední strana příbytku je zevnitř opatřena 
speciální vrstvou s hrubými póry, která navíc působí k vyrovnávání klimatu.
Zvláště je třeba vyzdvihnout tři vypracované zóny k zavěšení s různými 
vlastnostmi, jako je osvětlení, teplota, drsnost, úhel ústupu, štěrbiny, atd. 
k usídlení širokého spektra druhů. k tomu viz obrázek 2.
Šířky štěrbin na vnitřní straně: Od 1,5 do 3,5 cm.
Vnější rozměry: š 35 x v 60 x h 9 cm.
Hmotnost: cca 15,8 kg.
Rozsah dodávky: Příbytek pro netopýry, šrouby a hmoždinky.
Objednací číslo 00 760/5

V tomto příbytku nalézají druhy 
netopýrů obývající budovy domov 
a optimální možnosti vytváření 
kolonií nebo netopýřích mateřských 
školek. 

	V Netopýr rezavý
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Zimní příbytek pro netopýry 1WQ OCHRANA NETOPÝRŮ NA BUDOVĚ

» ZIMNÍ PŘÍBYTEK PRO NETOPÝRY 1WQ Celoroční příbytek k upevnění na stěnu

Zimní příbytky pro netopýry k připevnění na fasádu a vestavbu 
do fasády Zimní příbytky 1WQ a 1WI (viz níže a na straně 54) se hodí 
vzhledem ke speciální izolaci v zimě i v létě jako obydlí pro druhy netopýrů 
obývající budovy.
Příbytky jsou díky systému dvojitých stěn použitelné v zimě. Tento systém se 
již po léta velmi úspěšně používá v naší budce pro přezimování netopýrů 1FW 
určené k instalaci v lese. Ve spojení s použitým izolačním materiálem jsou 
zajištěny skvělé izolační vlastnosti při současné dobré prodyšnosti na celá 
desetiletí.
Oba příbytky jsou v rámci dlouhých sérií pokusů neustále vylepšovány. 
Jsou samočistící a proto bezúdržbové. Celoroční příbytky jsou uzpůsobeny 
k bezpečnému vytváření kolonií a mateřských školek pro netopýry i 
k bezpečnému zimnímu spánku zvířat.

Upevnění: Na fasády vždy od 3 m výše. 
Dbejte na volný přílet a odlet.
Typické druhy netopýrů žijících v budovách je mimo jiné 
netopýr hvízdavý, netopýr večerní nebo netopýr pestrý.

Dvojdílný model 1WQ se připevňuje na povrch fasádní stěny. Spodní díl se nejprve přišroubuje na stěnu a pak se 
uzavře svrchním dílem (se siluetou netopýra). Vzhledem k tomu nejsou montážní šrouby později vidět. 
Obyvatelé: Typické druhy netopýrů obývajících budovy jsou mimo jiné: netopýr hvízdavý, netopýr večerní nebo netopýr 
pestrý a rovněž při odpovídajícím výskytu v místě montáže také netopýr rezavý nebo netopýr velkouchý.
Vnitřní strana: V příbytku jsou zabudovány speciální výstupky, čímž uvnitř vzniká určitý labyrint. Je proto ideálně 
přizpůsoben požadavkům zvířat jak v zimě, tak v létě.
Venkovní strana: Horní strana dvojdílného příbytku je opatřena viditelnou siluetou netopýra.  
Pod ní je strukturovaná vletová oblast, poskytující zvířatům dobré možnosti k zachycení se drápy. Velkorysá stupňovitá 
vstupní oblast urychluje přijetí, např. i nezkušenými mladými zvířaty.
Barva a změny barvy: Budka 1WQ se dodává se světle šedým nátěrem, odolným vůči povětrnostním vlivům. 
V případě potřeby ji lze opatřit komerčně dodávanou prodyšnou fasádní barvou a např. ji přizpůsobit podkladu. 
Používejte laskavě výhradně prodyšnou barvu na fasáda, jinak by mohlo dojít k omezení funkčnosti příbytku.
Materiál: Prodyšný lehký beton odolný vůči povětrnostním vlivům s inovativními tvary, díky čemuž lze již po desetiletí 
zajišťovat úspěšnou ochranu přírody. Kovové díly, s nimiž mohou zvířata přijít do styku, jsou z nerezavějícího materiálu.
Údržba: Samočistící a proto zcela bezúdržbový.
Připevnění: Od 3,5 m výše. Dbejte na možnost volného příletu a odletu.
Vhodná místa: Budovy všeho druhu, betonové, kamenné, cihlové i dřevěné. Hodí se i pro historické zdivo, dopravní 
stavby, průmyslové stavby a obytné budovy.
Montáže: Montáž dvojdílného příbytku se provádí s použitím dodaných šroubů a hmoždinek. Jsou určeny pro běžné 
zdivo a betonové stěny. Při montáži na dřevěné stěny nebo nosníky popřípadě použijte šrouby bez hmoždinek.
Upozornění: Vhodnost dodaných upevňovacích prostředků je třeba ověřit ze stavebního hlediska, protože speciální 
stavební hmoty mohou vyžadovat jiné kombinace šroubů a hmoždinek.
Celkové rozměry: š 38 x v 58 x h 12 cm.
Hmotnost: cca 22 kg.
Rozsah dodávky: Příbytek pro netopýry, šrouby a hmoždinky.
Objednací číslo 00 765/0	V 3 kusy 1WQ namontované ve skupině    Alternativně také jako zimní 

příbytek pro zabudování do 
fasády je vhodný náš výrobek 1WI 
na straně 54. 
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Budka pro čmeláky nadzemní
Budka pro čmeláky k zabudování do zeměOCHRANA HMYZU

Všechny druhy čmeláků, vyskytující se ve střední Evropě, jsou ve své existenci 
více či méně ohroženy. Jen v Německu z 19 vyskytujících druhů čmeláků 
již 10 druhů regionálně zmizelo. Nejen na základě vzácnosti ale i pro přímé 
využití v ovocnářství a zemědělství a význam pro naše kulturní rostliny jsou 
cílená ochranná opatření nevyhnutelná. Může to začít poskytnutím budek pro 
čmeláky a být rozvíjeno vysazením a péčí o zájmové rostliny specifické pro 
daný druh, jako jsou například kočičky, vikve a ovoce.
Právě čmeláci jsou na základě svých speciálních vlastností nenahraditelní. 
Druhy čmeláků s krátkým sosákem létají při nižších teplotách, mimo jiné mezi 
+ 5 °C a – 5 °C. Zároveň umožňují čmelákům s krátkým sosákem včelám 

medonosným a divokým včelám nakousnutím korunních trubic získat první 
cestu k nektaru v časném předjaří. Čmeláci a zejména čmeláčí královny 
přenášejí při snůšce čtyřikrát tolik pylu jako včely medonosné a divoké včely 
a zároveň jsou mnohem rychlejší.

Druhy čmeláků s dlouhým sosákem jsou čmelák lesní, čmelák zahradní, 
čmelák rolní, čmelák úhorový, čmelák ovocný, čmelák humenní, čmelák 
pruhovaný, čmelák zdobený, čmelák písečný a čmelák proměnlivý.
Druhy čmeláků s krátkým sosákem jsou např. čmelák zemní a čmelák 
hájový, čmelák sličný, čmelák skalní, čmelák luční a čmelák rokytový.

» BUDKA PRO ČMELÁKY DBP (patentovaný)

» NADZEMNÍ, DBP (patentovaný)
Místo instalace: Soukromé zahrady, zahradnictví. sady, parky, atd.
Nejlépe se hodí k pozorování vývojových fází čmeláčí populace, protože víko 
lze kdykoli otevřít. 
Budka slouží k samostatnému osídlení. Nasazení čmeláčí královny
je při dodávce přesně popsáno.
Materiál: dřevobeton SCHWEGLER s dlouhou životností.
Barva: olivová.
Kompletní dodávka s vlnou k vypolstrování, podestýlka na jednu sezónu.
Roční výměnnou sadu si u nás můžete kdykoli zvlášť objednat (objednací 
číslo 00 352/2). Obsahuje vstupní trubku, vlnu k vypolstrování a podestýlku. 
Při objednání jsou dodávány obsáhlé podklady s popisy.
Rozměry: š 38 x v 38 x h 54 cm.
Hmotnost: cca 18,5 kg.
Objednací číslo 00 350/8

	V Budka pro čmeláky nadzemní 	V Čmeláčí hnízdo 	V Budka pro čmeláky k zabudování do země 	V při zabudování

» K ZABUDOVÁNÍ DO ZEMĚ, DBP (patentovaný)
Místo k zabudování: Tato budka pro čmeláky se zakope do země 
a samostatně ji osídlí čmeláčí královna. Díky zabudování pod zem je poměrně 
bezpečně chráněna proti zničení a rušení a proto ji lze plně a nenápadně 
nasadit i mimo zahrady, ve veřejně přístupné krajině atd. 
Materiál: dřevobeton SCHWEGLER s dlouhou životností.
Kompletní dodávka s vlnou k hnízdění odpuzující vlhkost. Roční výměnnou 
sadu – vlnu k hnízdění odpuzující vlhkost – si u nás můžete kdykoli 
doobjednat (objednací číslo 00 356/0).
Při objednání jsou dodány podrobné podklady k použití.
Rozměry: š 41 x v 22 x h 36 cm.
Hmotnost: cca 11,5 kg.
Objednací číslo 00 355/3
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Startovací budka pro sršně
Budka pro sršně OCHRANA HMYZU

» STARTOVACÍ BUDKA PRO SRŠNĚ DBP (patentovaný)

Budka pro sršně z našeho osvědčeného dřevobetonu SCHWEGLER má oproti dřevěným budkám pro sršně velké 
výhody.
 » Lepší prostorové uspořádání vnitřního prostoru, které zvířata při přijímání upřednostňují, příznivější pro přijímání.
 » Vzhledem k odolnosti vůči povětrnostním vlivům je trvanlivost oproti dřevu podstatně delší.
 » Velmi příznivé mikroklima dík osvědčenému a trvanlivému dřevobetonovému materiálu SCHWEGLER. 

Dřevobeton se v průběhu času nedeformuje, proto není mikroklima v budce narušováno průvanem. 
Přitom také nemůže do vnitřku budky pronikat světlo.

 » Velmi vhodná k samostatnému osídlení, tvorbě filiálek a stěhovacím akcím.

Připevnění: Budku pro sršně lze připevnit na okrajích pasek, na okrajích lesů, ve vývratech, v holosečích, v parkových 
krajinách atd. především v listnatých lesích. Místo zavěšení by podle možností nemělo být zvláště nápadné, aby 
neprovokovalo případné rušení. 
V přímém vzdušném prostoru, v oblasti příletu a odletu ve výšce budky nesmí být větve. V případě připevnění více 
budek by měla vzdálenost mezi nimi činit nejméně 100 metrů, protože jinak by docházelo ke skutečným bitvám 
o území mezi různými populacemi sršňů.
Výška zavěšení: Minimálně 4 m.
Čištění: Vždy od května následujícího roku. Staré hnízdo nechejte přes zimu 
nepoškozené, protože v něm velmi rád přezimuje „užitečný hmyz“ jako zlatoočka,  
drabčíci sršní atd.
Osídlení: Od května do pozdního léta.
K budce jsou dodávány přesné podklady pro používání.
Barva: olivově zelená

Volitelně lze krabici upevnit pomocí dvou bloků pro zavěšení
Volitelné špalíky k zavěšení Objednací číslo 00 199/3 
Obsahuje 1 špalík a 3 hliníkové hřebíky. 
K zavěšení potřebujete dva špalíky.

	V Začátek hnízdění

	V Příklad z praxe

» BUDKA PRO SRŠNĚ DBP (patentovaný)

Zvláště v době zakládání hnízd mohou nepříznivé faktory, jako např. špatné počasí, nedostatek potravy nebo absence 
vhodných možností hnízdění mladou sršní královnu skutečně přetěžovat v jejím úsilí o nalezení suchého a bezpečného 
místa ke stavbě hnízda a udržování tepla v něm.
Startovací budka pro sršně SCHWEGLER zde může pomoci. Podle nejnovějších poznatků v ochraně sršňů poskytuje 
ideální klimatické a prostorové podmínky pro mladou populaci. Jedinečný vletový otvor přihlášený k patentování 
minimalizuje obsazení ptáky, netopýry a savci jakožto cizími druhy. Startovací budka pro sršně SCHWEGLER je vhodná 
pro počáteční hnízdění a jako útočiště pro menší nebo pozdní populaci vos nebo sršňů. Při příznivém růstu populace 
se od určité velikosti uskutečňuje tvorba poboček nebo stěhování do většího příbytku. Doporučujeme k tomu použít 
naši budku pro sršně SCHWEGLER (Objednací číslo 00 360/7). Obecně lze vždy doporučit použití startovací budky 
v kombinací s budkou pro sršně SCHWEGLER.

Zavěšení: Doporučuje se minimální výška 1,5 metrů, přednostně jsou přijímány slunné polohy. Pro zvýšení přijímání 
dbejte na to, aby byla vletová oblast v místě s nízkou frekvencí lidí. Vzdálenost od větší budky pro sršně SCHWEGLER 
by měla být pro optimální rozvoj stavu zpravidla 10 až 50 metrů (může se značně měnit podle okolí).
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER. Drátěný závěs z oceli, pozinkováno.

Hmotnost: cca 3,9 kg.
Vnější rozm.: š 16 x v 35 x h 17 cm.
Vlet: l 16 mm.
Rozsah dodávky: Startovací budka pro 
sršně, drátěný závěs a hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 361/4

Ochrana sršňů Sršni jsou v Německu a částečně v Rakousku zvláště chráněni. Mezitím bylo prokázáno, že sršni napadají pouze v absolutní sebeobraně, tzn. 
pokud jsou napadeni. Jejich píchnutí zpravidla není nebezpečnější než píchnutí včely. V Evropě žijí pouze dva druhy sršňů. Patři společně s malými druhy vos 
do skupiny sršňovitých nebo vos. Ty zase stejně jako například skupina včel patří do velké skupiny blanokřídlých. Samotní sršni se sice živí nektarem, ovocnými 
a rostlinnými šťávami, jejich potomstvo se však živí živým uloveným hmyzem a larvami (živočišnými bílkovinami). Kromě toho chytají také velký obranyschopný 
hmyz a plní tak důležité regulační úkoly v druhové skladbě přírody. Když se tato vztahová skladba naruší, zvyšuje se pravděpodobnost masového rozmnožení 
druhů hmyzu obtížných pro člověka, jako například lýkožrouta. Věděli jste, že silná populace sršňů při svém hnízdění zkrmí až půl kilogramu hmyzu- ovádů, tiplic, 
housenek, vos, atd?

Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER. 
Drátěný závěs z oceli, pozinkováno.
Hmotnost: cca 14,5 kg.
Vnější roz.: š 28 x v 60 x h 25 cm.
Rozsah dodávky: Budka, pozinko-
vaný drátěný závěs a hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 360/7
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OCHRANA HMYZU Příbytek k hnízdění hmyzu

Ochrana druhů a přírodní zážitek v jednom! Tyto výrobky SCHWEGLER slouží k usídlení „užitečného hmyzu“, 
jako jsou včely samotářky, lumkovití, mravenci, pavouci a další drobní živočichové. Úžasné na to je, že každý může 
„prožívat“ své chráněnce a poznat jejich životní cyklus. 

Tyto pomůcky k hnízdění Vám zaručují uklidňující pozorování a poznatky, které stojí za to, ať na zahradě, tak částečně i 
na balkoně. Přímé prožitky a poznání krás těchto zvířecích druhů tvoří základ pro přístup k přírodě s respektem. Tyto pomůcky k hnízdění se nejlépe hodí pro 
mateřské školky, školy, atd., ale i pro každou soukromou zahradu.
Díky integrovaným zvláštnostem těchto jedinečných pomůcek k hnízdění je rušení míst k hnízdění při pozorování minimální.
Postarejte se však o to, aby místa k hnízdění byla vždy řádně uzavřená.
Žádný z těchto druhů není nebezpečný. Tyto celoroční příbytky nesvěšujte a nečistěte.

» POMŮCKY K HNÍZDĚNÍ HMYZU pro solitérně žijící hmyz

Většina druhů z řádu blanokřídlých, které hnízdí v dutinách, si dutiny vyvrtají 
sami. Kromě toho využívají již vyvrtané chodbičky, v nichž si budují buňky 
k hnízdění. Tyto vyvrtané chodbičky určitých brouků tvoří průchody pro brouky. 
Ekologický a zemědělský význam této hmyzí skupiny je pozoruhodný, protože 
regulují stavy jiného „škodlivého hmyzu“. Navíc hrají jako opylovači důleži-
tou roli v přírodním hospodaření. Protože v naší uklizené a vyklizené krajině 
přirozená místa k hnízdění chybí, měli by si všichni milovníci přírody vzít 
rozvěšování pomůcek k hnízdění hmyzu za své.  Pro připevňování těchto po-
můcek neexistují žádná pevná pravidla, je však třeba dbát na slunnou polohu 
chráněnou před větrem a deštěm. 
Místo instalace Zahradní besídky, pergoly, zdi, zahrady a dokonce i balkony 
až do třetího až čtvrtého poschodí. Pomůcky k hnízdění musí zůstat venku 
i v zimě, protože hmyz by se jinak v otvorech předčasně vyklubal z hnízda 
a pomřel by. 

Obyvatelé Blanokřídlí jako divoké včely, kutilkovití, sršňovití a  hrabalkovití.
Úspěch obsazení Typ pomůcek k hnízdění, které jsou nejlépe osidlovány, 
se velmi liší podle krajiny a porostu. Protože se v našich zeměpisných šířkách 
vyskytuje téměř 600 druhů divokých včel, mají tyto včely různé mikroklimatic-
ké nároky na svá životní stanoviště. 
Mohou existovat různé hustoty obsazení u různých pomůcek k hnízdění hmy-
zu, ať se jedná o dřevo, jíl, rákos nebo dřevobeton. Paušální kvóty obsazení 
nelze určit. Naše různé pomůcky k hnízdění je třeba zavěsit a vyzkoušet. 

Důležité upozornění! Všechny druhy jsou velmi mírumilovné a nejsou 
vůbec nebezpečné pro lidi a domácí zvířata.

Příbytky jsou bezúdržbové. Nečistěte je.

» PŘÍBYTEK K HNÍZDĚNÍ HMYZU DBP (patentovaný) · pro solitérně žijící hmyz

Tento příbytek je určen pro výše uvedené obyvatele, stejně jako ostatní 
pomůcky k hnízdění hmyzu SCHWEGLER. Zvláštní na tom však je, že s tímto 
domkem pro hmyz můžete poprvé „naživo“ prožít doposud skrytý život a vývoj 
našich samotářsky žijících druhů včel a lumků. Získáte „přístup do doposud 
zavřeného domu“, mimořádně zajímavé, avšak doposud neznámé oblasti.
Chodbičky k hnízdění jsou z průhledného materiálu a přední stěna je 
odnímatelná. Můžete například přímo zažít kladení vajíček a vývoj larvy až po 
uzavření komor k hnízdění.

Obyvatelé závěsného místa: Viz výše. Zde dbejte na zvláště slunečná 
místa.
Materiál: Plášť: Dřevobeton SCHWEGLER s přední dřevěnou stěnou 
odolnou vůči povětrnostním vlivům. Vnitřek: Průsvitné trubky k hnízdění o 
rozdílných průměrech. Speciálně pro pozorování! Jako čistě hmyzí domeček 
doporučujeme výrobky na straně 63 a 64.
Vnější rozměry: š 21 x v 33 x h 15 cm.
Hmotnost: cca 9,2 kg
Objednací číslo 00 373/7

Trubky k hnízdění lze v případě  
potřeby objednat jako náhradní díly.

Jako příklad je zde uveden 
schématický výřez stavby trubic 
k hnízdění zednic:

Hnízdní cela 
s vajíčkem 
a plástovým 
pylem

Hnízdní cela 
s požírající 
larvou

Hnízdní cela 
s kokonem 
kukly

A: Prázdná cela
B: Hnízdní cela
C: Larva

D: Uzávěr hnízda
E: Oddělovací stěna
F: Plástový pyl

	V Příklad pozorování

K biologickému 
hubení škůdců a 

opylování! 
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OACHRANA HMYZUPomůcky k hnízdění hmyzu

 » STĚNA K HNÍZDĚNÍ HMYZU

V korpusu z dřevobetonu SCHWEGLER jsou zasazena místa pro hnízdění z jílu 
a rákosu. 
Solidní konstrukce omezuje na minimum kolísání teploty a je mimořádně prodyšná. 
Díky velkému počtu různých průměrů a materiálů hnízd je tato pomůcka k hnízdění 
s velkou oblibou přijímána.
Dodávka včetně pozinkované kovové konzoly.

Materiál: Jíl a rákos v korpusu z dřevobetonu odolném vůči povětrnostním vlivům.
Vnější rozměry: Korpus š 21,5 x v 30 x h 12 cm.
Hmotnost: 7,6 kg.
Objednací číslo 00 377/5

 » RÁKOS K HNÍZDĚNÍ HMYZU

V korpusu z dřevobetonu SCHWEGLER akumulujícího teplo jsou usazeny hnízdní 
trubice z přírodního rákosu. Odebíráme náš rákos z kontrolovaných evropských 
oblastí bez drancování a insekticidů.
Solidní konstrukce omezuje na minimum kolísání teploty a je mimořádně prodyšná.
Dodávka včetně pozinkované kovové konzoly.

Materiál: Rákos s korpusem z dřevobetonu odolným vůči povětrnostním vlivům.
Vnější rozměry: Korpus š 21,5 x v 30 x h 12 cm.
Hmotnost: 5 kg.
Objednací číslo 00 374/4

 » BLOK K HNÍZDĚNÍ HMYZU

Pomůcka k hnízdění hmyzu ze speciálního dřevobetonu SCHWEGLER, který 
vyrovnává klima a je prodyšný.
Dodávka včetně pozinkované kovové konzoly.

Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER odolný vůči povětrnostním vlivům.
Vnější rozměry: Korpus š 14,5 x v 27 x h 8,5 cm.
Hmotnost: 3,7 kg.
Objednací číslo 00 375/1

 » DŘEVO K HNÍZDĚNÍ HMYZU

Klasická pomůcka k hnízdění hmyzu z tvrdého dřeva domácího původu.
Dodávka včetně pozinkované kovové konzoly. Protože se jedná o výrobek 
z masivního dřeva, nelze zabránit tvorbě trhlin.

Materiál: Tvrdé dřevo, několik let skladovaný buk domácího původu.
Vnější rozměry: Korpus š 11,5 x v 24 x h 9 cm.
Nezavěšujte volně. Zavěšení na chráněném místě pod převislou střechou nebo 
jinak je nezbytné.
Hmotnost: 1,8 kg.
Objednací číslo 00 370/6
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Hmyzí kombi
Napajedla pro ptáky a hmyzOCHRANA HMYZU

» HMYZÍ KOMBI DBP (patentovaný)

Obyvatelé: Zlatoočka, škvoři, slunéčkovití, až 200 druhů divokých včel, zákeř-
nicovití, roupcovití, třásnokřídlí, druhy vos samotářek a příležitostně i motýli.
Místo instalace: Strana chráněná proti povětrnostním vlivům (jihovýchodní), 
slunečná až polostinná poloha. Soukromé zahrady, sady, zahradnictví i parky.
Díky „užitečnému hmyzu“ obývajícímu hmyzí kombi je v kulturách, resp. 
společenství okrasných rostlin vyhubeno 60 – 90 % usazeného „škodlivého“ 
hmyzu. Vyplývá to i z dlouhodobých sledování. Např. výskyt mšic, housenek 
běláska zelného, housenek můry zelené, larev pilatkovitých, housenek píďalky 
podzimní je silně omezen.
Materiál: Plášť: Dřevobeton SCHWEGLER, přírodní materiály k hnízdění. 
Kovový rám k nasazení, dřevěné nohy nebránící osídlení.
Rozměry: š 65 x v 50 x h 40 cm.
Výška instalace: cca 1 m.
Hmotnost: cca 50 kg.
Dodávka obsahuje přesné podklady s popisem a návodem k použití.
Objednací číslo 00 386/7

Náš hmyzí kombi SCHWEGLER se svým vnitřním systémem pláství a lamel 
představuje nabídku k usídlení (nabídku k rekvizici) pro náš užitečný 
hmyz. Tyto živočišné druhy mají v naší přírodě důležitou regulační 
a opylovací funkci.
S hmyzím kombi, zvaným také podporovatel užitečného hmyzu,
lze udržovat asi 4 – 5 arů velkou zahradu bez používání jedů,
(4 – 5 arů odpovídá 400 – 500 metrům čtverečním).
Škody v zahradě nebo krajině jsou vidět většinou tam, kde určité rostliny 
onemocní, uhynou, nebo se nemohou správně vyvíjet, např. vlivem škodlivého 
hmyzu. Zde pomohou sami od sebe pouze přirození nepřátelé, kteří naleznou 
v našem hmyzím kombi záruku přežití.
Rozmanitá materiálová struktura systému pláství má na živočichy účinek 
tahu proudu a nabízí různým „užitečným“ druhům hmyzu možnost úkrytu 
a přezimování.
Zajišťuje to navíc uživatelům, aby zde vedle sebe existovali relativně nezávisle 
na sobě. Zároveň zde mohou živočichové přečkat nepříznivé životní podmín-
ky. Většina živočichů nalétá na příbytek, aby se skryla, nebo nelétavé druhy 
vbíhají do tohoto hmyzího kombi po speciálně tvarovaných dřevěných nohách.

» PÍTKA PRO PTÁKY A HMYZ

	V Jednotlivé díly hmyzího kombi	V Jednotlivé díly (přehled)

Tato ptačí a hmyzí pítka jsou svým speciálním tvarem a integrovanými 
schůdky optimálně vhodná pro příjem tekutin obou těchto živočišných druhů. 
Červená barva přiláká čmeláky a motýly.
Ptáci mají vždy velkou spotřebu vody. Vodu potřebují k příjmu tekutin i ke 
koupání. Proto by se nemělo v zahradách zapomínat na stavbu pítek pro 
ptáky. Zboží není vhodné pro zimní období. V zimních měsících uchovávejte 
v budově nebo otočte, aby nahromadění vody, sněhu a ledu nemohlo pítko 
poškodit.
Materiál: Lehký beton SCHWEGLER. Velikost: l 50 x 10 cm.
Obsah vody: 3,5 litrů Hmotnost: cca 13,5 kg.
Objednací číslo 00 492/5

mřížka

mřížka

mřížka

5 vložek 
(lamely)

dřevobetonový blok

rákos

jílový blok

dřevěný blok

rám

dřevěné nohy

základní těleso

s vletovým otvorem
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	V Prodejní obal

Příbytek pro zlatoočka
Trubka k přespávání škvorů OCHRANA HMYZU

» PŘÍBYTEK PRO ZLATOOČKA Chráněný průmyslový vzor

Užitečný hmyz zlatoočka je přirozeným nepřítelem mšic a roztočů. 
Jejich larvy požírají drobné druhy hmyzu, takzvané „škůdce“. V průběhu 
své asi dvoutýdenní vývojové fáze mohou pozřít 400 až 500 mšic. Protože 
přezimují jako vzrostlí živočichové, potřebují zlatoočka od poloviny září do 
předjaří chráněný příbytek k přezimování.

Náš příbytek pro zlatoočka SCHWEGLER je výhodným a bezpečným místem 
k přezimování a poskytuje jim také optimální ochranu proti jejich přirozeným 
nepřátelům.

Místo zavěšení: Příbytek pro zlatoočka se pak s dodanou pšeničnou slámou 
upevní na tyčku nebo na samostatně stojící strom lamelovou přední stranou 
odvráceně od povětrnostních vlivů.
Doba zavěšení: Při zavěšení od poloviny září na okrajích obcí, polích, lukách 
nebo oblastech s neobdělávanou půdou lze počítat se zvláště vysokým výsky-
tem zlatooček. Po prvním mrazu lze příbytek vzít ze zahrady nebo zahradního 
vybavení a umístit do blízkosti okrasných rostlin nebo ovocných stromů.
Zavěšení: Vždy celoročně venku. Bezúdržbový příbytek, čištění není 
potřebné.

Výška zavěšení: 1,5 až 2,0 m.
Barva: červená. Zlatoočka dávají přednost této červené barvě, protože 
rozpoznávají barvy jinak, než my lidé. Proto byl zvolen tento skutečně nápadný 
nátěr.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER.
Rozměry: š 28,5 x v 30,5 x h 30 cm.
Hmotnost: cca 8 kg.
Rozsah dodávky: Příbytek pro zlatoočka, drátěný závěs a hliníkový hřebík.
Objednací číslo 00 385/0

» TRUBKY K PŘESPÁVÁNÍ ŠKVORŮ

Škvor je hmyz, který s oblibou požírá mšice, svilušky, larvy a vajíčka hmyzu i malé živočichy, které lidé 
označují jako „škůdce“. K potírání mšic je pro milovníky zahrad velmi užitečný. Škvoři jsou aktivní v noci 
a přes den osidlují tisíce trubic ke spaní.

Instalace: Trubky nasaďte na pahýly uříznutých větví. Trubky k přespávání škvorů by měly být umístěny 
na zastíněném místě nízko nad zemí do výšky asi 5 až 10 cm.
Zbývající trubky k přespávání umístěte do keřů, na stromy nebo houštin. Přitom je třeba dbát na to, aby 
se nejednalo o slunnou polohu. U zeleninových záhonů nasaďte trubky k přespávání na krátké kolíky. 
Ve výšce asi 3 až 5 cm nad zemí. Bezúdržbové příbytky mají celý rok zůstat venku. Čištění není nutné.
Doba osídlení: Od začátku května do pozdního podzimu.
Balicí jednotka: 3 kusy.
Materiál: dřevobeton SCHWEGLER.
Rozměry: l 60 mm.
Výška: 10 cm.
Hmotnost: cca 0,2 kg/trubka.
Objednací číslo 00 380/5
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» KÁMEN K POZOROVÁNÍ MRAVENCŮ Podána patentová přihláška

Kámen k pozorování mravenců
Rám pro pavouky

Odchytávač hmyzu snapy
OCHRANA HMYZU

 » DŘEVĚNÝ RÁM PRO PAVOUKY

„Pavouci jsou odporní!“ – Bohužel doposud tradiční výrok. Bohužel, protože 
když člověk pozná způsob života a krásu pavouka, své mínění změní. Rám 
pro pavouky je určen k uchycení kruhových sítí, které si pavouci vytvářejí. S 
příbytkem odolným vůči nepřízni počasí („Retraite“) v rohu rámu pro ochranu 
pavouků před predátory. K samostatnému osídlení, tzn. že živočicha sem není 
nutno nasadit.
Instalace: Na louku, na okraj záhonu s trvalkami, v křovinách nebo i v blíz-
kosti budov.
Materiál: Dřevěný rám s pozinkovaným ocelovým stanovým kolíkem.
Hmotnost: 0,62 kg.
Rozměry: š 33 x v 35 x h 2 cm, plus stanový kolík 30 cm.
Objednací číslo 00 379/9

K osídlení a pro nerušené přírodní pozorování „užitečného hmyzu“ a dalších 
živočichů pod podlahovou deskou. Mravenci a další živočichové ze sklepa 
a obyvatelé ze zahrady využívají pozorovací kámen jako denní úkryt nebo zimní 
příbytek. Bylo zde pozorováno až 70 druhů. Tento pozorovací kámen můžete 
bez zábran sejmout tak často, jak chcete, aniž by u mravenců došlo k rušení 
hnízdění a populačních pochodů.
Popis: Zásobník tepla ze speciálního betonu s dřevem a pískem spočívá na 
kovovém rámu se zajištěním proti sesmeknutí zapracovaný v desce z akrylá-
tového skla.
Místo instalace: Na louce nebo na trávníku na slunných až polostinných 
místech.
Rozměry:  40 x 40 x 5 cm.
Hmotnost: 13,5 kg.
Obyvatelé Mravenci, plži, stejnonožci, stonožky, střevlíci, pavouci, škvoři, 
žížaly, stonožkovití, larvy brouků a mnoho dalších.
Objednací číslo 00 378/2

 » ODCHYTÁVAČ HMYZU SNAPY

Odchytávač s jednoduchým ovládáním, aby bylo možné dostat živý hmyz 
z domu. A tak jednoduše se to dělá. Snapy s uzávěrem krytu odtaženým zpět 
přiklopte přes hmyz a uzávěr krytu opatrně opět vysuňte dopředu.
Na cílovém místě zatáhněte uzávěr krytu zpět a hmyz vraťte zpět do přírody.
Barva výrobku se může od obrázku lišit.
Objednací číslo 00 280/8 00 285/3
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Tato lehká budka byla vyvinuta pro poštolku jižní. Je však stejně oblíbená i u jiných druhů. Design umožňuje snadnou 
instalaci na stěny, útesy, atd. S plošinou pod vletovým otvorem pro pohodlný. přístup.
Umístění Stejné jako 1FNA (viz výše).
Hodí se pro Poštolku jižní, sýčka obecného, dudka chocholatého. mandelíka, 
kavku obecnou, špačka obecného, špačka černého.
Vnitřní rozměry cca 18 x 18 cm x 30 cm. 
Vnější rozměry cca 19 x 19 cm, délka 34 cm. 
Průměr vletového otvoru l 65 mm.
Umístění Stejné jako 1FNA (viz výše). 1BFN se obvykle zabudovává do ventovních stěn.
Čištění Budka je snadno přístupná před inspekční klapku na zadní straně.
Materiál Rostlinná vlákna (100% bez azbestu) a dřevobeton SCHWEGLER. 
Objednací číslo 00 528/1

 » BUDKA 1BFN Materiál: Cement s rostlinnými vlákny a dřevobeton SCHWEGLER

 » BUDKA 1CGA Materiál: dřevobeton SCHWEGLER

OCHRANA PTÁKŮBudka 1FNA | 2FNA | 1BFN | 1CGA

 » BUDKA 1FNA · 2FNA Materiál: dřevobeton SCHWEGLER

Tato trvanlivá budka byla vyvinuta speciálně pro poštolku jižní. Je však stejně oblíbená i u jiných druhů, vyžadujících 
velký prostor k hnízdění. Provedení kombinuje poměrně velkou velikost prostoru k hnízdění s velmi dobrou izolací, 
zejména při instalaci na slunná místa.
Čištění Budka je snadno přístupná před inspekční klapku na zadní straně.
Materiál dřevobeton SCHWEGLER.
Umístění Nejméně 4 m nad zemí. Zajistěte přístup bez překážek pro ptáky přilétající do budky a odlétající z budky. 
Má plošinu pod vletovým otvorem pro pohodlný přístup obyvatel.
Interiér budky výška 17 x šířka 36 x hloubka 16 cm.
Vnější rozměry 1FNA: v 24 x h 23.5 x d 54 cm. 2FNA: v 24 x h 23.5 x d 43 cm.
Hmotnost 1FNA: 12,6 kg. 2FNA: 11,3 kg. Šířka vletového otvoru l 65 mm.
Umístění Na venkovní stěny budov jakéhokoli druhu včetně kostelů a průmyslových budov, na stožáry, atd.
Hodí se pro Poštolku jižní, sýčka obecného, dudka chocholatého. mandelíka, kavku 
obecnou, špačka obecného,  špačka černého
1FNA Objednací číslo 00 525/0 (boční vstup viz obr. 1 + 2) 
2FNA Objednací číslo 00 523/6 (přední vstup viz obr. 3)
Volitelně se dodává s kovovými pásky k instalaci na stožár. Obr. 3: 2FNA 

V

	V Mládě puštíka

Velmi oblíbené provedení pro místa v přírodě, protože velmi dobře splývá s okolím. Tato robustní budka vychází z 
 našeho osvědčeného designu 5KL a je ideální k instalaci na stromy a stožáry.
Čištění Budka je snadno přístupná přes odnímatelný přední panel.
Umístění Na venkovní stěny, stromy, stožáry, atd.
Obyvatelé Poštolka jižní, sýček obecný, dudek chocholatý. mandelík, kavka obecná, 
špaček obecný,  špaček černý
Materiál dřevobeton SCHWEGLER. Interiér budky l 20 cm. 
Šířka vletového otvoru l 65 mm. Objednací číslo00 527/4

	V 1BFN (pohled zezadu) 
s inspekční klapkou

	V Puštík	V Dudek 	V nainstalované 1FNA 	V nainstalované 1FNA

	V Obr. 1: 1FNA s krmícím

	V Obr. 2: 1FNA
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OCHRANA PTÁKŮ

Dřevobeton SCHWEGLER je jedinečný přírodní materiál, kombinující výhody 
dřeva, např. prodyšnost, dobrou izolaci, brání usazování kondenzátu, zvířata jej 
dobře přijímají a výhodami betonu, který má dlouhou životnost a lze jej snadno 
tvarovat. Není možné vyjmenovat všechny jeho vlastnosti a dřevěné pomůcky 
k hnízdění, lehké betonové trubky, beton, plastové budky, přírodní kámen ani 
jíl nejsou tak úspěšné v podpoře hnízdění jako budky z dřevobetonu. Kromě 
toho protože jsou tak trvanlivé, lze je použít v nespočetných stavebních 
projektech.

Jsou rovněž konstruovány s důrazem na komfort a snadné používání. Na 
naše výrobky se můžete vždy spolehnout s ohledem na dlouhou životnost a 
odolnost vůči nepřízni počasí, ať jsou zabudované do zdi nebo na povrchu. 
Používají se úspěšně po celém světě již po celá desetiletí.

Máme více než 65leté zkušenosti s umělými budkami k hnízdění z dřevo-
betonu a vyvíjíme veškeré úsilí k zajištění, aby byly vhodné pro podmínky, 
zažívané při každodenním používání. Ve spolupráci s ptačímipozorovatelnami, 

Evropskou asociací a orgány ochrany přírody, specialisty a uživateli, stále 
hledáme nová řešení. Všechny naše výrobky jsou testovány za praktických 
podmínek a jsou pečlivě doporučovány předními odborníky a asociacemi. Díky 
našim technickým dovednostem, dostupnosti náhradních dílů po celá deseti-
letí a speciálně vyvinutých řešení ke splnění konkrétních požadavků a rovněž 
skutečností, že jsou zvířaty dobře přijímány, činí z našich výrobků udržitelnou a 
spolehlivou investici.

Odborníci ze společnosti SCHWEGLER se podílejí na mnoha fascinujících 
ochranářských projektech po celé Evropě. V minulých 50 letech jsme vyvinuli 
a úspěšně dodali výrobky na míru pro různé klienty, města, státní instituce, 
univerzity, organizace pro ochranu přírody, vědecké projekty a mnohé další 
po celé Evropě. Využijte naše jedinečné zkušenosti v navrhování a výrobě 
pomůcek k hnízdění např. pro venkovní použití nebo k zabudování do budov a 
staveb.

Kontaktujte nás a sdělte nám své potřeby.

» PROJEKTY OCHRANY PŘÍRODY

	V Místa hnízdění poštolky jižní

	V Projekty Sand Martin

	V Budka pro poštolku k použití na generátorech generace

	V Pohotové budky do zdi

	V Budky pro Alpine Swift

Projekty ochrany přírody
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dvoudílný se šroubovým závitem – celková délka cca 2,40 m 

PŘÍSLUŠENSTVÍŽebřík z lehkého kovu k přistavení
Vidlice
Čisticí nástroj
Hnízdiště

» ŽEBŘÍK K PŘISTAVENÍ Z LEHKÉHO KOVU

Tyto žebříky k přistavení představují nepostradatelnou pomůcku k budování nebo péči o program 
budek v parcích a lesích. Díky komfortnímu nosnému principu je tento žebřík z lehkého kovu 
k přistavení velmi oblíbený a úspěšně se osvědčil i v praxi. 
Žebříky se dodávají ve dvou délkách. Zkoušeny GS a TÜV.
Trojdílný, dodává se pouze jako komplet s příložným popruhem a pásem k přenášení.

» Typ malý » 3,41 m
Hmotnost: 9 kg.
Délka: Složený 1,35 m, rozložený 3,41 m.
Objednací číslo 00 410/9

» Typ velký » 5,08 m
Hmotnost: 13 kg.
Délka: Složený 1,91 m, rozložený 5,08 m.
Objednací číslo 00 411/6

» TYČ S VIDLICÍ

Tyčová vidlice SCHWEGLER se pro hodí pro pohodlné zavěšování hnízd typu 1B (viz strana 6) , 2M (strana 7) se závěs-
nými variantami FO a FT, budek pro špačky 3S (strana 9) a polobudek  2H (strana 10) na vyšších místech, například 
vysoko na kmenu stromu, a to bez použití žebříku. Pro lepší přepravu a skladování lze rozložit na dva kusy. Smontování 
lze provést rychle a jednoduše přímo na místě.  
Vhodné v kombinaci se závěsným špalíkem »špalík C (obj. č. 00 193/1, srov. strany 6 a 70).
Celková délka: smontované cca 2,4 m.
Pozinkované kovové části.
Objednací číslo 00 510/6

» ČISTICÍ NÁSTROJ

Náš čisticí nástroj SCHWEGLER je potřebný, resp. doporučuje se k čištění ptačích budek, jako například 1B, 2M, 2H, 
3SV, atd. Stabilní dřevěná násada s pozinkovanou kovovou tyčkou a třemi „drápy“ vám zaručují vysoce kvalitní výrobek. 
Samozřejmě jej lze rovněž použít k čištění trubek pro sýčka obecného, budek pro sovy, atd.   
Objednací číslo 00 520/5

» BUDKA naplněná kapokem a polstrovací vlnou

Pozorujte své chráněnce a pomáhejte jim při zajímavé a časově náročné stavbě hnízda bezpečným zavěšením naší 
ptačí budky. Je naplněna kapokem a polstrovací vlnou. Zpěvaví ptáci používají velmi rádi tento materiál ke stavbě 
hnízda.
Materiál: Pružinová ocel.
Zavěšení: V místě chráněném před vlhkostí pod převislými střechami atd. Můžete přitom živočichy pozorovat z nejbližší 
blízkosti. Rovněž lze velmi dobře použít ve školách a v mateřských školkách v blízkosti okna.

Ptačí budka SCHWEGLER je určena k opakovanému použití a lze ji snadno opět naplnit. „Pera“ lze snadno odtáhnout 
od sebe. Po naplnění zaujmou opět původní tvar.
» Ptačí budka Obj. číslo 00 401/7
» Sada k doplnění ptačí budky Z kapoku a polstrovací vlny. Množství: cca 9 – 10 náplní. Obj. číslo 00 402/4

	V Příklad upevnění
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ZavěšeníPŘÍSLUŠENSTVÍ

» STANDARDNÍ ZPŮSOB ZAVĚŠENÍ PRO PTAČÍ BUDKY DBP (patentovaný)

Upozornění Naše ptačí budky jsou vždy dodávány s drátem k zavěšení a popř. hliníkovým hřebíkem.
Náhradní drát k zavěšení lze kdykoli doobjednat, a to i po několika desetiletích.
Popis zavěšení Speciální hliníkový hřebík SCHWEGLER zatlučte mírně šikmo, cca pod úhlem 45 stupňů směrem 
nahoru do jedné poloviny do stromu, pak se drát z boku mírně nakloněný nasadí na hřebík a zatáhne na principu 
zapnutí. Budku pak přiložte ke stromu, k tomu viz obrázek 1 + 2.

Přednosti tohoto zavěšení jsou:
 » Kontrola za země nebo s naším žebříkem z lehkého kovu SCHWEGLER, viz strana katalogu 69 umožňuje snadné 

svěšení budky.
 » I po letech lze náš nerýhovaný hliníkový hřebík SCHWEGLER s hladkým dříkem snadno vytáhnout ze stromu kleštěmi. 

Na rozdíl od rýhovaného hřebíku vznikne na kmeni pouze velmi malá jizva.
 » Budku nelze srazit dolů tyčí, protože nelze zarazit drátěný závěs nebo hliníkový hřebík bez ohnutí. Smyčka má menší 

průměr než hlava hliníkového hřebíku. 

Patentované závěsy SCHWEGLER pro použití v lese jsou k  následující budky a lze je doobjednat (pouze 
pozinkovaný kovový drát bez budky a bez hřebíku):

pro typ budky Typ Způsob zavěšení Strana katalogu Objednací číslo

Ptačí budka 1B  6
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Obj. číslo 00 191/7
Ptačí budka 3SV  9 Obj. číslo 00 192/4
Ptačí budka 2GR  8 Obj. číslo 00 192/4
Ptačí budka 3S  9 Obj. číslo 00 192/4
Polobudka 2H 10 Obj. číslo 00 191/7
Polobudka 2HW 10 Obj. číslo 00 192/4
Ptačí budka do výklenku 1N 11 Obj. číslo 00 192/4
Ptačí budka 2M FG (srovn. stranu 7)  7 Obj. číslo 00 194/8
Ptačí budka 2M FO (srovn. stranu 7)  7 Obj. číslo 00 195/5
Ptačí budka 2M Nosník T (bez hřebíku) (srovn. S. 7)  7 Obj. číslo 00 196/2

Viz obrázek 3 pro budky 1B, 3S, 3SV, 2GR, 2H, 2HW, 1N atd. (dodávka bez hřebíku). Objednací číslo 00 193/1

» ZÁVĚS PRO BUDKY PRO NETOPÝRY
Zavěšení a svěšení na principu zapínání jako u standardních ptačích budek 1B, 3SV atd, Díky speciálnímu tvaru
stačí zatlouci hliníkový hřebík do kmenu na klidném místě, které netopýři prokazatelně upřednostňují. Pro zajištění 
optimální polohy na kmenu je třeba drát k zavěšení stisknout k sobě a přizpůsobit průměru kmenu.
Pro zavěšení budek pro netopýry v parcích byl vyvinut speciální modelový klíč.
 Naleznete jej na straně 22.

Patentované závěsy pro použití v lese lze kdykoli objednat jednotlivě. K budkám pro netopýry lze kdykoli 
objednat následující závěsy jako náhradní díly.

pro typ ptačí budky Typ Strana katalogu Objednací číslo

Budka pro netopýry 2F 23
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Obj. číslo 00 189/4
Budka pro netopýry 2F s dvojitou přední stěnou 23 Obj. číslo 00 189/4
Budka pro netopýry 2FN, 3FN 24 Obj. číslo 00 189/4
Budka pro netopýry 1FD 28 Obj. číslo 00 189/4
Budka pro netopýry 1FF, 3FF 25 Obj. číslo 00 197/9

Obecné upozornění Berte v úvahu různý vzrůst stromů. Nezatloukejte hřebík do kmenu příliš hluboko. Ponechejte 
rovněž při zavěšení s použitím integrovaných závěsných špalíků (viz budky pro brhlíky, sovy a netopýry) dostatek 
místa mezi hlavou hřebíku a závěsným špalíkem.

	V Obrázek 1

	V Obrázek 2

	V Obrázek 3

» ŠPALÍK K ZAVĚŠENÍ „ŠPALÍK C“

Další náhradní závěsy Vám rádi oddáme na vyžádání.
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PŘÍSLUŠENSTVÍHliníkový hřebík  |  nosník T  |  Náhradní vložka k hnízdění
Kovová ochrana před kunami  |  Aromatická látka

» KOVOVÁ OCHRANA PROTI KUNÁM pro ptačí budku 1B a 2M

» HLINÍKOVÝ HŘEBÍK (HŘEBÍK Z MĚKKÉHO MATERIÁLU)

Hliníková slitina, nevyhnutelná k připevnění ptačích budek na strom. Bez poškození stromu, bezproblémové případné 
zpracování dřeva. Zpravidla se dodávají k budkám.
Předepsány k zavěšování budek biologickým spolkovým úřadem pro zemědělství a lesnictví.
Standardní hřebík k zavěšení budky cca 5 x 85 mm Jednotlivě Obj. č. 00 440/6
Standardní hřebík cca 5 x 85 mm balení k prodeji v samoobsluze po 25 kusech Obj. č. 00 442/0
Hřebík pro štítky cca 2,8 x 45 mm (není vhodný pro budky) Jednotlivě Obj. č. 00 438/3
Na vyžádání Vám můžeme nabídnout další speciální velikosti.

Pro oblasti ohrožené kunami a kočkami atd. mohou být budky typu 1B (viz strana 6) a typu 2M (viz strana 7) dodávány 
se speciální průsvitnou ochranou před kunami nebo jí mohou být následně vybaveny. Ochrana proti kunám se 
z technických důvodů dodává pouze jako komplet s přední stěnou z dřevobetonu.

Dostupné průměry vletového otvoru
Přední stěna l 26 mm (bez ptačí budky) Objednací číslo 00 819/0
Přední stěna l 32 mm (bez ptačí budky) Objednací číslo 00 820/6

» AROMATICKÁ LÁTKA K ODPUZOVÁNÍ KUN, PSŮ A KOČEK

Tento prostředek se používá k odpuzování kun, koček a psů v domě a v zahradě. Je vhodný pro garáže a auta i k odpu-
zování kun od ptačích budek i v trubkách pro sýčka obecného v době hnízdění. Tento výrobek se velmi úspěšně používá 
v různých budkách i v trubkách pro sýčka obecného.
Pro použití tekutinu nakapejte nebo rozprašte na savý 
materiál, jako je měkké dřevo, jíl nebo kousky cihel, 
aby se aromatická látka pomalu odpařovala.
Na zastřešených místech trvá působení cca 5 – 7 dní. 
Vlhkost zápach přechodně zesilujte, ten však může také 
rychleji zmizet. Použití v uzavřených obytných prostorách 
nelze doporučit.
Neaplikujte přímo na lakované nebo vysoce lesklé plochy 
(tvorba skvrn) a při použití respektujte bezpečnostní 
opatření. Používejte biocidy bezpečně.
Místa použití: Půdy, prostory motoru, menší přístroje, 
ptačí budky, atd. Kapací lahvička

Velikost nádobky 50 ml
Obj.číslo 00 420/8

Rozprašovací láhev
Velikost nádobky 150 ml
Obj. číslo 00 425/3

» NOSIČ T

Distanční prvek k zavěšení budek např. 2M-FG.
Hodí se rovněž pro krmítka k zavěšení na stěny.
Objednací číslo 00 196/2

Pro zabezpečení proti predátorům musí být budky 2HW a 1N opatřeny vložkou k hnízdění (při objednávce je vložka ke 
hnízdění zahrnuta¨)
Objednací číslo 00 826/8

» NÁHRADNÍ VLOŽKA DO BUDKY pro budky 2HW a 1N
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	V Obr. 3

	V Obr. 4

	V Obr. 5

	V Obrázek 1

	V Obr. 2

KRMENÍ PTÁKŮ

» KRMÍTKA „RING-PULL PRO“ Kov

Krmítka

Vysoce kvalitní krmítka s polykarbonátovou trubicí. Velmi jednoduché a rychlé 
čištění díky patentovanému designu „Ring-Pull Pro“. Prostě zatáhněte za 
středový krmný kolík a všechny jednotlivé součásti lze bez použití nástrojů 
rozebrat, vyčistit a stejně snadno opět složit – velmi snadno – srovn. obr. 6).
Nejvhodnější k dosažení trvalé hygieny v místě krmení s minimalizovanými 
náklady. 
Obsah dodávky: Včetně dvou nasazovacích adaptérů k ještě lepšímu 
držení ptáků na otvoru ke krmení. Dodává se ve třech velikostech a na přání 
s miskou ke krmení,
Materiál: Nerezavějící kovové díly (opatřené zeleným nátěrem) 
s polykarbonátovou trubicí stabilní vůči UV záření.
Vhodné krmivo: Slunečnicová semínka a krmné směsi pro sloupcová 
krmítka. Dodávka bez krmiva.

» Krmítko „Ring-Pull Pro midi“ - stříbro (Obrázek 1)
Rozměr: l 6 cm. Výška: 37,5 cm. Obsah: 1,0 l. Obj. číslo 00 536/6
» Krmítko „Ring-Pull Pro maxi“ - stříbro (Obrázek 2)
Rozměr: l 6 cm. Výška: 55,5 cm. Obsah: 1,5 l. Obj. číslo 00 537/3 

» Krmítko „Ring-Pull Pro mini“ - zelená (Obrázek 5)
Rozměr: l 6 cm. Výška: 19,5 cm. Obsah: 0,5 l. Obj. číslo 00 585/4
» Krmítko „Ring-Pull Pro midi“ - zelená (Obrázek 3)
Rozměr: l 6 cm. Výška: 37,5 cm. Obsah: 1,0 l. Obj. číslo 00 586/1
»Krmítko „Ring-Pull Pro maxi“ - zelená (Obrázek 4)
Rozměr: l 6 cm. Výška: 55,5 cm. Obsah: 1,5 l. Obj. číslo 00 587/8 

Krmení ptáků poskytuje nám lidem jedinečnou možnost 
vytvořit si úzký kontakt  našimi „opeřenými přáteli“ 
a umožňuje nám je pozorovat z nejbližší blízkosti. 
Mnoho aktivních ochránců přírody v sobě nalezlo lásku 
k přírodě při krmení ptáků.
Používejte pouze vysoce kvalitní krmivo pro ptáky. 
Postupujte podle pokynů na následujících stránkách. 
U všech krmítek, které vyrábí nebo dodává společnost 
SCHWEGLER, platí zásada, že na základě principu 
předzásobení krmítek nemohou práci své krmivo pokálet. Lze tak zabránit 
nebezpečné salmonelóze – paratyfu. Jinak by na Vaše chráněnce čekala smrt.
Po naplnění krmicí stanice je třeba výdejník krmiva a jeho okolí zkontrolovat na 
znečištění. Popřípadě místo krmení umýt horkou vodou. 

Různí ptáci, různé krmivo! Principiálně k hostům s různými 
potřebami krmení:

Konzumenti zrní jsou sýkora koňadra, sýkora 
modřinka, sýkora babka, sýkora úhelníček a sýkora 

parukářka, brhlík lesní, pěnkava obecná, zvonek zelený 
a pěnkava jikavec, hýl obecný, čížek lesní a popřípadě 

čečetka zimní. K tomuto účely byla vyvinuta sloupcová 
krmítka a zásobníky. Vhodné krmivo zde rovněž naleznete.

Konzumenti měkkého krmiva nebo krmiva za země jsou 
červenka obecná, strnad obecný, pěvuška modrá, kos černý, střízlík obecný, 

popřípadě pěnkava obecná a pěnkava jikavec atd. Pro konzumenty měkkého 
krmiva nabízíme vhodné krmítko i krmivo. 
Konzumenti oříšků jsou brhlík lesní a různé druhy datlovitých a sýkor. 
k tomuto účelu máme v našem programu speciální krmítka na arašídy 
a vhodné krmivo. 
Naše krmivo je kontrolováno na semínka ambrosie!

	V Obrázek 6

Vhodné příslušenství, např. 
» krmná miska 
» posedový adaptér 
najdete na straně 78.
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Vhodné příslušenství, např.  
» krmná miska „Big Easy“ 
najdete na straně 78. 

» KRMÍTKO-LAMPA

Tvarově krásné krmítko, které se snadno plní, z plastu s dlouhou životností. 
K zavěšení. Střechu lze otočením odblokovat a odejmout. Díky tomu lze 
krmítko-lampu velmi snadno čistit a plnit.
Dodávka bez krmiva. 
Barva: zelená.
Obsah: 1 litr (dodávka bez krmiva).
Objednací číslo 00 800/8

Krmítka
Krmítko-lampa KRMENÍ PTÁKŮ

» Krmítko na burské oříšky „Ring-Pull Pro little“, k zavěšení (Obrázek 1) 
Kovový výdejník oříšků s mřížkovým pletivem z nerezové oceli pro arašídy, resp. směsi oříšků. Nerezová mřížka 
se speciální velikostí ok umožňuje ptákům bez ohrožení vyzobávat obsah, aniž by si zranili zobák. S odnímatelnou 
kovovou stříškou opatřenou zeleným lakem. Dodávka bez krmiva. 
Rozměr: l 6,5 cm. Výška: 18 cm (bez konzoly). Obsah: 0,5 l. Objednací číslo 00 572/4

» Krmítko na burské oříšky „Ring-Pull Pro big“, k zavěšení (Obrázek 2) 
Kovový výdejník oříšků s mřížkou z nerezové oceli pro arašídy nebo směsi oříšků. Se zvětšeným plnicím objemem. 
Nerezová mřížka umožňuje ptákům zcela bez nebezpečí vyzobávat obsah, aniž by si poranili zobák.  Segment dna 
vždy kovový se zeleným lakem. Dodávka bez krmiva. 
Rozměr: l 6,5 cm. Výška: 35 cm (bez konzoly). Obsah: 1,2 l. Objednací číslo 00 573/1

Vhodné » příslušenství viz strana 78. 

» KRMÍTKA NA BURSKÉ OŘÍŠKY „RING-PULL PRO“ Kov

» KRMÍTKA „BIG EASY“ Kov

Kvalitní krmítko z hliníku s polykarbonátovou trubicí. Jednoduché a rychlé čištění díky patentovanému designu. 
Všechny jednotlivé díly se dají bez použití nástrojů rozebrat i vyčistit a stejně lehce opět složit – je to hračka. 
Je nejvhodnější pro trvalou hygienu na místě krmení s nejmenší námahou. Toto krmítku není vhodné pro upevnění 
na tyči, nelze namontovat volitelnou krmná miska. Dodávka bez krmiva.
Vhodné krmivo: Slunečnicová semena a směsi do krmítek (dodává se bez krmení). 

» Krmítka „Big Easy“ 6 místa k odběru krmiva
Rozměr: l 8 cm. Výška: 45 cm. Obsah: 2,2 l.  Objednací číslo 804/6

	V Obr. 2	V Obr. 1
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KRMENÍ PTÁKŮ Krmítka

	V Obr. 1

	V Obr. 2

	V Obr. 3

	V Obr. 6

	V Obr. 5

	V Obr. 4

Krmítka generace „Birdlover“ a „The One“ mají různá provedení – jako výdejník semínek nebo oříšků. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu a jsou 
velmi odolná vůči chladu a rozlomení, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost a bezchybné fungování i za chladného počasí.
Díky snímatelnému víku, které nelze ztratit, lze krmítka velmi snadno doplňovat a čistit. Zavěšení se provádí v závislosti na modelu integrovaným nerezovým 
drátem nebo přísavkou na skleněnou tabuli. „Krmítka The One“ jsou navíc vybavena speciálním čisticím systémem Ring-Pull, jak je popsáno na straně 72. 
Alternativně lze použít i speciální přídržnou tyčku (volitelné příslušenství, viz strana 78) k volnému postavení výdejníku krmiva. Upevnění se provádí na 
spodní straně krmítka závitem. Při instalaci ve volném prostoru při použití tyčky jsou krmítka velmi bezpečná vůči kočkám. Vhodné krmivo si laskavě 
objednejte zvlášť, viz strana 82/83.

» KRMÍTKA „BIRDLOVER“ Plast

» Krmítko na okno „Birdlover“ pro směs semínek (Obrázek 1) 
Krmítko s polykarbonátovou trubicí k montáži na okno či jinak dvěma přísavkami.  
K plnění se hodí slunečnicová semínka nebo směsi semínek. Toto krmítko je vhodné pro všechny, kteří nemají zahradu 
ani balkon a přesto chtějí přes zimu pomoci ptákům. Dodávka bez krmiva. 
S 2 místy k odběru krmiva 
Rozměr: l 6 cm. Výška: 22 cm. Obsah: 0,5 l. Barva: zelená. Objednací číslo 00 835/0

» Krmítko na okno „Birdlover“ pro arašídy (Obrázek 2) 
Výdejník oříšků s mřížkou z nerezové oceli pro arašídy a směsi oříšků k montáži na okna se dvěma zabudovanými 
přísavkami. Nerezová drátěná mřížka se speciální šířkou ok umožňuje ptákům zcela bezpečně vyzobávat obsah bez 
zranění zobáku. Dodávka bez krmiva. 
Rozměr: l 6 cm. Výška: 22 cm. Obsah: 0,5 l. Barva: zelená. Objednací číslo 00 837/4

» Krmítko „little“ pro arašídy (Obrázek 3) 
Výdejník oříšků s mřížkou z nerezové oceli na arašídy, resp. směsi oříšků k zavěšení na zabudovaný drátěný závěs. 
Nerezová drátěná mřížka umožňuje ptákům zcela bezpečně vyzobávat obsah bez zranění zobáku. Dodávka bez krmiva. 
Rozměr: l 6 cm. Výška: 22 cm. Obsah: 0,5 l. Barva: zelená. Objednací číslo 00 856/5

» KRMÍTKA „THE ONE“ Plast

» Krmítka „The One“ pro směs semínek (Obrázek 1 – 3) 
Krmítka s polykarbonátovou trubicí, bidýlky, dnem a víkem z kvalitního plastu s drátem k zavěšení. Mimořádně 
jednoduché a rychlé čištění díky systému Ring-Pull. Snadné odnímání dna, vytáhnutím plastového kolíku lze rozebrat 
jednotlivé díly bez použití nástrojů. Nejvhodnější pro trvalou hygienu na místě krmení. Dodávka bez krmiva.
Vhodné krmivo: Slunečnicová semínka, směsi semínek.
„The One“ mini (obr. 4) Rozm.: l 6 cm. Výška:  22 cm. Obsah: 0,5 l. Barva:  zelená. Obj. číslo 00 540/3
„The One“ midi (obr. 5) Rozm.: l 6 cm. Výška:  36 cm. Obsah: 1,0 l. Barva:  zelená. Obj. číslo 00 538/0
„The One“ maxi (obr. 6) Rozm.: l 6 cm. Výška:  54 cm. Obsah: 1,5 l. Barva:  zelená. Obj. číslo 00 539/7

Krmítka typu „The One“ umožňují jednoduché a rychlé rozložení krmítka bez nástroje. Zejména při čištění a 
odstraňování ucpání jsou velmi výhodná a šetří čas. Na základě zkušeností s celokovovými krmítky „Ring-Pul Pro“ 
má tato modelová řada stejný vylepšený princip fungování. Namísto kovových komponent se zde používají vysoce 
kvalitní plastové díly. Průhledná polykarbonátová trubice je identická se všemi přednostmi, jako je pevnost a 
odolnost vůči prasknutí působením chladu.
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KRMENÍ PTÁKŮKrmítka

» Krmítko na speciální krmivo pro pěnkavy (strana 83), nehodí se pro směsi semínek!
Krmítko z polykarbonátu a drát k zavěšení. Dodávka bez krmiva.
S 6 místy k odběru krmiva pro pěnkavy, částečně také pro sýkory a vrabce.
Rozměr: l 6 cm. Výška: 37,5 cm (bez konzoly). Obsah: 0,9 l.
Objednací číslo  No. 00 561/8

» KRMÍTKA PRO PĚNKAVY Plast

	V Obr. 1

	V Obr. 2

»Kroužek na lojové koule 
Na 10–11 lojových koulí bez síťky (až max. l 65 mm). 
Kroužek lze používat po celý rok pro krmení ptáků žijících ve volné přírodě. 
Kroužek je chráněn proti korozi a ptákům nehrozí nebezpečí poranění. 
Rozměry: B 25 x H 25 x T 8 cm. 
Materiál: Kov, černě nalakovaný. 
Dodávka bez krmení. 
Objednací číslo 00 846/6

» KRMÍTKA NA KOULE

» KRMÍTKA „GET SET GO“ Plast

Modelová řada „Get Set Go“ nabízí jednoduché rozložení a sestavení komponent bez nástrojů. Jako hospodárná 
alternativa k našim krmítkům s polykarbonátovými trubicemi disponuje zde použitý plast přesto vysokou 
dlouhodobou stabilitou a odolností vůči rozbití.

» Krmítko „GET SET GO“ na semínka (Obrázek 1) 
Plastové krmítko na slunečnicová semínka a směsi semínek. K zavěšení na 
zabudovaný drát. Dno pro lepší čištění odnímatelné.
Rozměry: l 6 cm. Výška: 22 cm. Obsah: 0,5 l. Barva: zelená. 
Objednací číslo 00 842/8

» Krmítko „GET SET GO“ pro arašídy (Obrázek 2) 
Plastový výdejník oříšků. Dno pro lepší čištění odnímatelné. Vhodné pro arašídy.
Rozměry: l 6 cm. Výška: 22 cm. Obsah: 0,5 l. Barva: červená. 
Objednací číslo 00 843/5
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KRMENÍ PTÁKŮ Malá krmítka

» KRMÍTKA NA KOULE A BOCHÁNKY

» Krmítka na kukuřičné koule
Krmné koule se hodí k letnímu a celoročnímu krmení. 
Obdržíte koule SCHWEGLER v různém provedení po celý rok (viz strana 80). V krmítku je místo 
až na 3 koule s maximálním průměrem 6 cm. Odůvodněně doporučujeme používání koulí bez 
plastových sítěk, protože tyto síťky mohou představovat pro ptáky a volně žijící zvířata velké 
riziko poranění.
Díky snímatelnému víku, které nelze ztratit, lze krmítka velmi snadno doplňovat a čistit. 
Zavěšení na integrovaný drát. 
(Dodávka bez koulí.)
Barva: zelená. Obsah: Hodí se pro 3 kukuřičné koule. Rozměry: l 7 cm. Výška: 22 cm.
Objednací číslo 00 858/9

» Krmítko-pružina na kukuřičné koule
Krmítko z pružinové oceli se snadno plní. Prostě od sebe uprostřed odtáhněte vinutí pružiny, 
aby se dala dovnitř prostrčit kukuřičná koule. Po naplnění se pružinová ocel opět vrátí zpět do 
původního tvaru. Do dutého prostoru lze bez problémů zasunout dvě až tři kukuřičné koule nebo 
také ovoce. 
(Dodávka bez koulí. viz strana 80).
Materiál: Pružinová ocel odolná vůči povětrnostním vlivům opatřená zeleným lakem.
Objednací číslo 00 847/3

» Krmný koš na obří koule
Krmný koš se skvěle hodí k ekologickému zavěšení větších koulí, jako jsou např. obří koule 
SCHWEGLER (objednací číslo 00 845/9). Lze jej používat opakovaně a šetří se obalový materiál. 
Zároveň brání uvíznutí ptáků, k němuž by mohlo dojít v sítích.
Materiál: Zeleně lakovaný kovový koš. Rozměry: l 10,5 cm. Výška: 8 cm.
Objednací číslo 00 849/7

» Obří koule pro výše uvedený krmný koš
Originální obří koule SCHWEGLER se hodí pro krmný koš (objednací číslo 00 849/7).
Složky: Slunečnicová semínka, obilné vločky, čisté přírodní tuky, arašídy, minerální látky.
Obsah: 500 g, jednotlivě balené ve fólii. Dodávka bez síťky škodlivé pro ptáky.
Objednací číslo 00 845/9

» Drátěný koš na bochánky
Naše krmné bochánky jsou díky vysokému podílu energetických 
přísad vysoce ceněny našimi opeřenými přáteli. Tyto směsi tuku 
a krmiva představují to nejkvalitnější, co je na trhu k dispozici. 
Čtyřmi individuálními recepturami se přímo trefují do chuti a obliby 
obyvatel Vaší zahrady.
Krmné bochánky balené po jednom se vyjmou z balení a položí do 
těchto drátěných košů. Příslušné krmné bochánky naleznete na 
straně 81.
Vhodný pro 1 krmný bochánek Objednací číslo 00 574/8
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	V Obrázek 3

» KRMÍTKO – MISKA NA OKNO „I LOVE ROBINS“ Pro konzumenty měkkého krmiva

» STŘÍŠKA NA MISKU – KRMÍTKO NA OKNO „I LOVE ROBINS“

Tento malý talířek ke krmení umožňuje skvělé pozorování místa krmení na okně. 
Snadné připevnění na okno přísavkami. (Dodávka bez krmiva). Optimální k připevnění 
na spodní okraj okenní tabule, aby se mohli např. kosi sednout na okenní římsu 
a zobat krmení z misky. Při vysokém výskytu holubů lze misku umístit výše na okno, 
aby se zabránilo sezení na římse. Volitelně lze talíř také opatřit následující stříškou proti 
nepřízni počasí. Hodí se pro speciální krmivo „I Love Robins“ pro konzumenty měkkého 
krmiva (strana 81).
Materiál: Průsvitný plast.
Rozměry: š 12 cm x v 3,5 cm x h 11 cm.
Objednací číslo 00 548/9

Tato stříška proti nepřízni počasí může být volitelně připevněna na okenní misku-
krmítko k zajištění ochrany před nepřízní počasí. Stříška se připevní přísavkami asi 
10 cm nad misku na okenní tabuli.
Materiál: Průsvitný plast.
Rozměry: š 18 cm x v 4 cm x h 14 cm.
Objednací číslo 00549/6

» KRMÍTKA PRO ARAŠÍDOVÉ MÁSLO

Malá krmítka KRMENÍ PTÁKŮ

	V Obrázek 1

	V Obrázek 2

»Krmítko Flutter-Butter na sklenice s arašídovým máslem 
a sklenice Flutter-Butter (Obrázek 1)
S inovativním designem a čistou manipulací nabízí krmítko Flutter-Butter 
novou možnost krmení ptáků v zahradě. Prostě zasuňte do držáku sklenici 
Flutter Butter Fruity nebo Flutter Butter Buggy (viz strana 81) a to je celé. 
Sklenici s krmivem si objednejte zvlášť, není součástí dodávky. Krmítko lze 
zavěsit na dodaný řetízek či volitelně přišroubovat zezadu na zeď a podobně.
Na 330gramové sklenice Flutter Butter nebo 170 gramové sklenky. 
Vhodné krmné sklenice viz strana 81.
Šířka: 15 cm. Výška: 12 cm.
Rozsah dodávky: Krmítko bez sklenic s arašídovým máslem.
Objednací číslo 00 544/1

» Šroubovací adaptér na sklenice s arašídovým máslem (Obr. 2)
Montuje se např. na dřevěné stěny, ploty 
atd. pro vybudování vlastních krmítek (viz 
obrázek 3). Nejprve se přišroubuje držák, 
poté se sklenice s arašídovým máslem 
(viz strana 81) přišroubují spodní stranou 
na držák. Držák není vhodný na sklenice s 
arašídovým máslem. 
Rozsah dodávky: šroubovací držák (VE = 2 kusy) bez krmiva
Objednací číslo 547/2

» Příslušenství: Vhodné sklenice najdete na s. 81. 
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» Plnicí nálevka (velká) pro krmítka
Plnicí nálevka k odběru krmných směsí z větších obalů, např. pytlů, kbelíků, atd. Nabírá se 
širokým koncem. Pak lze úzkým koncem nálevky krmítko snadno a rychle naplnit bez rozsypání 
cenného krmiva. Optimálně se hodí pro naše sloupcová krmítka SCHWEGLER. Skutečné 
ulehčení práce se zimním krmením, které lze jen doporučit. Materiál: Průsvitný plast odolný 
vůči povětrnostním vlivům. Plnicí objem: cca 1,8 l.
Objednací číslo 00 512/0

» Spirálový hák
Nemáte žádný vhodný strom k zavěšení krmítek? Žádný problém.
Hákem k zavěšení můžete umístit krmítko na tyče, zábradlí, atd. na místo, 
které mají ptáci v oblibě. Hák lze zavěsit na jakoukoli tyč o průměru cca 2 cm.
Materiál: Pružinová ocel s práškovým nátěrem. 
Barva: zelená.
Rozměr: 40 cm. Hmotnost: 0,16 kg. 
Obsah dodávky: 1 x hák k zavěšení (Dodávka bez krmítka, tyče, atd.) 
Objednací číslo 00 841/1

» Krmná miska (malá) pro sloupcová krmítka 
Tuto misku lze použít téměř na všech krmítcích. Připevňuje se dodaným plastovým šroubem na krmítko odspodu 
a brání vypadávání krmiva na zem. Dbejte na čistotu a popřípadě čas od času umyjte horkou vodou.
Materiál: Průsvitný plast. Výjimka: Ne pro „Classic maxi“ + „Classic ultra“ + „Big Easy“.
Rozměr: l 21 cm.
Objednací číslo 00 806/0

» Krmná miska (velká) pro sloupcová krmítka 
Tuto misku lze použít téměř na všech krmítcích (kromě krmítka „Big Easy“). Připevňuje se dodaným plastovým 
šroubem na krmítko odspodu a brání vypadávání krmiva na zem. Dbejte na čistotu, popřípadě čas od času umyjte 
horkou vodou.
Materiál: Průsvitný plast. Výjimka: Ne pro „Big Easy“. Rozměr: l 27 cm.
Objednací číslo 00 588/5

» Krmná miska (velká) „Big Easy“ 
Krmná miska speciálně pro sloupcové krmítko „Big Easy“. Miska brání vypadávání krmiva na zem. 
Dbejte prosím na čistotu a občas omyjte horkou vodou.  
Materiál: Průhledný plat. Rozměr: l 28 cm.
Objednací číslo 00 803/9

» Posedový adaptér vhodný pro sloupcová krmítka „Ring-Pull Pro“ a „The One“. Posedová pomůcku lze nasadit. 
Poskytuje větší posedovou plochu a poskytuje ptákům lepší stabilitu. Pohybové rozpětí umožňuje rozeznat dravce. 
Jednoduše nasadit a hotovo. Balení po 4 kusech.
Objednací číslo 00 589/2

» Tyčka pro sloupcová krmítka
Tato 3dílná tyčka umožňuje volně stojící instalaci krmítek typu „Birdlover“, „Ring-Pull Pro“, „The One“ a krmítko-
lampa. Zasune se do sebe zapíchne špičkou do země. S použitím dodaného šroubovacího adaptéru lze krmítka 
nasadit na tyčku. 3 roky záruka.
Materiál: Ocel opatřená práškovým nátěrem.
Výška: 1,73 m.  
Barva: zelená. 
Objednací číslo 00 807/7

» Hák se závitem pro krmítka
Tento plastový závěsný hák se optimálně hodí k zavěšení kukuřičných koulí či jiného krmení přímo pod sloupcové 
krmítko. Dno krmítek „Birdlover“ a „Ring-Pull Pro“ je opatřeno závitem. Lze do něj snadno zašroubovat závěsný hák. 
Lze tak výrazně zvýšit funkčnost krmítek. Funguje také společně s krmnou miskou. 
Objednací číslo 00 859/6 (VE = 2 kusy)

» PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRMÍTKA
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» VELKÁ KRMÍTKA

» Velké krmítko na měkké krmivo ke krmení na zemi
Toto krmítko z dřevobetonu SCHWEGLER bylo vyvinuto speciálně pro ptáky, kteří se krmí ze země, jako je červenka 
obecná, strnad obecný, pěvuška modrá, kos, atd.
Zpravidla nevyhledávají krmítka, která visí nebo jsou umístěna nad zemí, protože se rádi krmí ze země. Říká se jim také 
konzumenti měkké potravy. Velké krmítko na měkkou potravu se vyznačuje velmi dobrou stabilitou a nekomplikovanou 
manipulací. Čištění a doplňování lze provádět velmi snadno po odejmutí stříšky.
Místo instalace: Chráněná místa v živém plotu a na živém plotu, pod stromy a keři, na zahradním stole atd.
Vhodné krmivo: Doporučuje se používat pro výše uvedené druhy měkkého krmiva, např. pro drcené ovesné 
vločky s lesním ovocem a rozinkami, drobné kousky ovoce a rovněž mimo jiné pro sušené maso. Slunečnicová 
semena jsou méně vhodná. Nebo prostě použijte naše speciální velké krmítko na měkkou potravu ze strany 83 – 
objednací číslo 00 258/7.
Materiál: Dřevobeton SCHWEGLER, odolný vůči povětrnostním vlivům.
Rozměry: š 32 x v 31 x h 32 cm.
Obsah: 9 l (dodávka bez krmiva).
Barva: olivově zelená. Hmotnost: cca 12 kg (bez krmiva).
Objednací číslo 00 237/2

» Velké krmítko č. 8
Kulaté velké krmítko z bílého termoplastu s velmi velkým plnicím objemem např. k profesionálnímu krmení. Vzhledem 
k místům odběru krmiva umístěným v kruhu velmi malé vzájemné rušení, ptáci se v místě krmení na sebe obvykle netlačí.
Plnění je snadné při odejmutí závěsné smyčky z pozinkovaného kovového drátu a sejmutí celé stříšky. V důsledku toho 
je možné i rychlé čištění. Osvědčené krmítko je v programu již po mnoho desetiletí. Základna je opatřena závažím, aby 
krmítko i v (polo)prázdném stavu stabilně viselo bez velkých pohybů.
Doporučujeme výhradně naplnit směsmi slunečnicových semen. Mastné krmivo a arašídy jsou méně vhodné, pro ně 
existují speciální krmítka. 
Vhodné krmivo naleznete na straně 82, např. objednací číslo 00 575/5, 00 581/6 nebo 00 580/9.
Obsah dodávky: Velké krmítko bez krmiva, včetně kovové smyčky k zavěšení. 7 míst k odběru krmiva.
Materiál: Plast.
Barva: Plášť bílý, stříška černá.
Vnější rozměry: l 36 cm x v 32 cm, plus smyčka k zavěšení.
Obsah: 13 l (dodávka bez krmiva).
Hmotnost: cca 3,5 kg (bez krmiva).
Objednací číslo 00 235/8

» Velké krmítko č. 9
Kulaté velké krmítko z plastu. Malé vzájemné rušení díky místům odběru krmiva uspořádaným do kruhu. Plnění je 
snadné při odejmutí závěsné smyčky z pozinkovaného kovového drátu a sejmutí celé stříšky. V důsledku toho je možné 
i rychlé čištění. Osvědčení krmítko je v programu již mnoho desetiletí. Základna je opatřena závažím, aby krmítko i 
v (polo)prázdném stavu stabilně viselo bez velkých pohybů. Doporučujeme výhradně naplnit směsmi slunečnicových 
semen. Mastné krmivo a arašídy jsou méně vhodné, pro ně existují speciální krmítka. 
Vhodné krmivo naleznete na straně 82, např. objednací číslo 00 575/5, 00 581/6 nebo 00 580/9.
Obsah dodávky: Velké krmítko bez krmiva, včetně kovové smyčky k zavěšení. 7 míst k odběru krmiva.
Materiál: Plast.
Barva: plášť bílý, střecha černá.
Vnější rozměry: l 29 cm x v 32 cm plus smyčka k zavěšení.
Obsah: 9 l (dodávka bez krmiva).
Hmotnost cca 2 kg (bez krmiva).
Objednací číslo 00 236/5

Naše velká krmítka SCHWEGLER umožňují dlouhodobější krmení bez doplňování. Lze je s výhodou využívat v případě nepřítomnosti nebo velké obliby 
krmítka, protože může zajišťovat průběžnou dodávku krmiva, zejména za sněhu a mrazu.
Navíc se omezí na minimum vzájemné soupeření ptáků, protože odebírají krmivo z různých míst, aniž by se museli na relativně malém místě vzájemně 
tlačit.
Konstrukce krmítka navíc brání tomu, aby ptáci v krmivu zanechávali trus a aby docházelo k rozšiřování nebezpečných původců chorob, jako je např. 
salmonelóza (paratyfus), které mohou být pro naše opeřené přátele smrtelné.

Velká krmítka KRMENÍ PTÁKŮ
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» LETNÍ/ZIMNÍ KRMIVO

U společnosti SCHWEGLER dostanete zimní a celoroční krmivo po celý rok. Přitom používáme výhradně vysoce kvalitní přísady bez umělého nastavování 
bezcennými plnidly. V rámci kontroly jsou kontrolovány i koule na přítomnost semen ambrosie. Zvláště u našich kukuřičných koulí a bochánků dbáme na 
to, aby nebyly použity žádné síťky. Jejich původ je dohledatelný. V síťkách se mohou ptáci zachytit, protože v přírodě často zůstávají prázdné síťky a vedle 
dalších cizích těles představují konkrétní nebezpečí pro ptáky, ale i savce (např. ježka). Pro správné krmení od nás obdržíte krmítka k opakovanému použití 
(koše, pružiny a výdejníky, viz strana 76).

Který pták konzumuje které krmivo? Obecně existují …

Konzumenti semínek např. různé druhy sýkor (modřinka, babka, úhelníček, koňadra), vrabci (domácí a polní), pěnkavovití 
(pěnkava obecná, zvonek zelený, stehlíci, dlask tlustozobý), hýl obecný. Tito ptáci se živí semeny všeho druhu, jejichž slupku 
dokáží zobákem otevřít, např. jsou to slunečnicová či konopná semena, pohanka, ale i ovesné vločky.
Vhodné jsou druhy krmiva s označením slunečnice.

Konzumenti měkkého krmiva, jako např. kosi, červenka obecná, drozdi, špačci, střízlíci, pěvušky modré, brhlíci 
severní, šoupálci dlouhoprstí a datlovití se živí převážně lesními plody, ovocem, ovesnými vločkami, mletými nebo drcenými 
nesolenými oříšky, hmyzem a měkkými živočichy, které mohou dobře pozřít zobákem. 
Hodí se pro všechny typy krmiva s označením jahody.

» Kukuřičné koule pro krmení v zimě
Kvalitní koule, ručně vyráběné a proto volnější a lehké pro ptáky s absolutně špičkové kvalitě.
Složení: Vysoce kvalitní směs ovesných a pšeničných vloček, slunečnicových semen, olejů a tuků, ořechů, semen, 
arašídů a minerálních látek. např. pro sýkoru koňadru, modřinku, babku, úhelníčka a parukářku, brhlíka lesního, 
pěnkavu obecnou, zvonka zeleného, pěnkavu jikavce, hýla obecného, čížka lesního, atd. 
Připevnění: Zavěšuje se na místech pokud možno chráněných před deštěm, např. pod převislou střechou.
Obsah: 6 kusů po 100 g na podnosu – dodávka bez síťky škodlivé pro ptáky.
Objednací číslo 00 850/3

» Kukuřičná koule k celoročnímu krmení
Toto univerzální krmivo můžete ptákům nabízet po celý rok. 
Složení: Tato speciální koule je velmi bohatá na energii a se světlými ovesnými a pšeničnými vločkami, oleji, tuky, 
ořechy i mnoha minerálními látkami je důležitá pro stavbu kostí a tvorbu skořápek vejcí. S mnoha minerálními látkami 
důležitými pro tvorbu kostí a skořápek vejcí. Tato koule je ideálním doplňkem stravy pro ptačí rodiče při odchovu mláďat, 
například pro ptáky jako je sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, sýkora úhelníček a sýkora parukářka, brhlík 
lesní, pěnkava obecná, zvonek zelený a pěnkava jikavec, hýl obecný, čížek lesní a popřípadě čečetka zimní. 
Připevnění: Zavěšuje se na místech pokud možno chráněných před deštěm, např. pod převislou střechou.
Obsah: 6 kusů po 100 g na podnosu – dodávka bez síťky škodlivé pro ptáky.
Objednací číslo 00 853/4

» Obří koule pro krmení v zimě
Originální obří koule SCHWEGLER vhodná ke krmení divoce žijících ptáků v zimě. Díky velkému objemu podstatně delší 
doba krmení než u standardních koulí. Hodí se výhradně pro krmný koš na straně 76 (objednací číslo 00 849/7).
Připevnění: Pokud možno v místě chráněném před deštěm, například pod převislou střechou.
Složení: Slunečnicová semena, obilné vločky, oleje a tuky, ořechy, arašídy, minerální látky.
Obsah: 500 g, balené jednotlivě ve fólii. Dodávka bez síťky škodlivé pro ptáky.
Objednací číslo 00 845/9

»Lojové koule s hmyzím tukem 
Šetrné k životnímu prostředí a šetřící zdroje díky výrobě z tuku hmyzích larev (např. muších larev). 
To odpovídá přirozené stravě ptáků. 
Instalace: Zavěšujte na místě chráněném před deštěm, např. pod okapy. 
Složení: Zrní, oleje, tuky, semena, ořechy, bobule, minerální látky. 
Obsah: 45 kusů bez síťky škodící ptákům (4 kg). 
Objednací číslo 00 848/0
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» LETNÍ/ZIMNÍ KRMIVO

» Krmné bochánky pro krmení v zimě
Krmné bochánky vysoce oceňované ptáky díky vysokému podílu vysoce energetických přísad. Tyto směsi tuku a krmiva 
představují to nejkvalitnější, co je na trhu k dispozici. Krmné bochánky se dodávají balené zvlášť, což je velkou výhodou 
pro optimalizaci skladování a trvanlivosti. Každý bochánek se vloží do zvlášť dodávaného drátěného koše (viz strana 76), 
z něhož si mohou ptáci posloužit podle libosti. Se čtyřmi recepturami se lze přesně trefit do chuti a obliby Vašich 
obyvatelů zahrady.

»High Energy Cake na vegetariánské bázi Množství: 340 g Objednací číslo 00 555/7
Složení: Slunečnicová semena, proso a různé druhy obilí. Na vegetariánské bázi.
»Peanut Butter Cake s hovězím lojem NOVÁ RECEPTURA  Množství: 340 g Objednací číslo 00 559/5
Složení: Drcené arašídy a arašídové máslo.
»Insect Cake s hovězím lojem NOVÁ RECEPTURA Množství: 340 g Objednací číslo 00 557/1
Složení: Sušený hmyz a mouční červi. 
»Raisins & Nuts Cake s hovězím lojem NOVÁ RECEPTURA Množství: 340 g Objednací číslo 00 554/0
Složení: rozinky, proso, drcené obilí a arašídy. 

» Krmivo pro červenku obecnou„I love Robins“
Speciální krmivo pro zvláštní porci proteinů a energie. Perfektní pro celoroční krmení Vhodné jako sypané krmivo. 
„I love Robins“ obsahuje aromatickou smět proteinů a energetických látek s ovocem, kraby, hmyzem a medem, kterou 
červenky obecné neomylně vyhledávají. Avšak nejen ty mají rády toto krmivo, ale i jiní konzumenti měkké potravy, jako 
např. kos, drozd, špaček, střízlík obecný, pěvuška modrá, brhlík lesní, atd., kteří ve své stravě upřednostňují ovoce 
a hmyz. „I love Robins“ prostě není jen krmivo pro divoce žijící ptáky, ale bylo vyvinuto speciálně pro konzumenty měkké 
stravy. Krmte je na zemi sypaným krmivem nebo ze speciálních misek vhodných pro toto krmivo. Naplnění do krmítka 
není vhodné, protože by toto speciální krmivo zhrudkovatělo. Speciální krmný talíř viz strana 77.
Množství: 500 g.
Objednací číslo 00563/2

» Arašídové máslo Flutter-Butter pro krmení v zimě
Arašídové máslo Flutter-Butter ve sklenici pro krmítko Flutter-Butter se dodává ve dvou 
příchutích. „Fruity s ovocem“ a „Buggy s moučnými červy“. Arašídové máslo pro lidi je 
solené a je pro ptáky nevhodné. Speciální arašídové máslo Flutter-Butter neobsahuje více 
než 2 mg/100 g soli a je to oblíbené a vydatné krmivo pro zahradní ptáky.
Čisté skladování ve šroubovací sklenici, snadné umístění do krmítka Flutter-Butter 
(strana 77).
Objednací číslo 00 545/8 Flutter-Butter Fruity 330 g
Objednací číslo 00 546/5 Flutter-Butter Buggy 330 g

» Sklenice s arašídovým máslem Flutter-Butter 
Arašídové máslo Flutter-Butter se nyní dodává také v sadě v plastových 
nádobkách. Kompatibilní se všemi držáky (viz strana 77). 
Nádobky lze znovu použít.
Objednací číslo  No. 00 541/0 sada 3 kusů Fruity po 170 g 
Objednací číslo  No. 00 542/7 sada 3 kusů Buggy po 170 g 

Rostlinné tuky mají velmi nízký bod tání, proto jsou bochánky nejvhodnější používat v zimně, resp. ne při vyšších 
teplotách.

Upozornění Arašídové máslo Flutter-Butter má snížený bod tání. Proto používejte tyto sklenice na arašídové 
máslo pouze v zimě nebo případě je nepoužívejte při vysokých letních teplotách.

	V Kompatibilní s krmítky

	 	např. k opakovanému 
použití. Lze použít 
jako organizér na 
psací stůl



82 SCHWEGLER

KRMENÍ PTÁKŮ Krmné směsi

Celoroční »prémiová „kompletní směs“ – směs zrní
Olej obsahující slunečnicová semena, arašídy bohaté na energii, konopná 
semena (s mnoha nenasycenými mastnými kyselinami), pravé světlé ovesné 
vločky s vysokou výživovou hodnotou, lahodné krmné rozinky. Cenné 
minerální látky pro stavbu kostí a tvorbu skořápek vejcí. Hodí se pro všechna 
velká a sloupcová krmítka SCHWEGLER.
Množství: 5 kg v praktickém hobby kbelíku pro sloupcová krmítka). 
Objednací číslo 00 581/6

» ZRNÍ A SMĚSI ZRNÍ PRO SLOUPCOVÁ A VELKÁ KRMÍTKA

Celoroční krmivo »„Speciální směs“ – směs zrní
Tato směs zrní je speciální krmivo pro ptáky, vyvinuté s vědecky vyzkouše-
ným složením. Je to celoroční krmivo a obsahuje černá slunečnicová semena 
velmi bohatá na živiny, žíhaná slunečnicová semena a slunečnicová srdíčka. 
Hodí se pro všechna sloupcová a velká krmítka SCHWEGLER. 
Množství: 4 kg. 
Objednací číslo 00 575/5

Celoroční krmivo »Směs krmiva bez slupek
Je konzumováno beze zbytků, bez zbytků slupek na zemi, výhradně z přírodních 
surovin nejvyšší kvality. Hodí se jako celoroční krmivo pro konzumenty zrní 
a měkké potravy, jako jsou např. sýkory, pěnkavy, brhlík lesní, hýl obecný, červenka 
obecná, strnad, pěvuška modrá, kos, střízlík obecný a datlovití.
Složení: slunečnicová semena, arašídy, semenec, pšeničné vločky, krmné ovesné 
vločky, konopná semena, stolní olej, krmné sultánky.
Množství: 6 kg.
Hodí se pro všechna velká a sloupcová krmítka SCHWEGLER. 
Objednací číslo 00 577/9

Celoroční krmivo »černá slunečnicová semena
Toto krmivo ve formě zrní obsahuje výhradně černá slunečnicová semena, 
která jsou pro svůj vysoký podíl tuku velmi oblíbená. Neucpává sloupcová 
krmítka a je velmi dobře přijímáno.
Výborná kvalita! Dodávka v pytlech po 12,5 kg a proto velmi dobrá 
manipulace a nízké náklady na obal. Hodí se pro všechna sloupcová a velká 
krmítka SCHWEGLER.
Množství: 12,5 kg. 
Objednací číslo 00 580/9
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ARAŠÍDOVÉ KRMIVO PRO SLOUPCOVÁ KRMÍTKA S MŘÍŽKOU
Celoroční krmivo »„Premium Peanuts“ – arašídy
Tyto arašídy jsou bohaté na živiny potřebné k životu a oleje.
Upřednostňuje je brhlík lesní a špačci, ale také sýkory.
K použití ve všech sloupcových krmítkách SCHWEGLER pro konzumenty arašídů.
Množství: 4 kg.
Objednací číslo 00 576/2

MĚKKÉ KRMIVO (MASTNÉ KRMIVO) KE KRMENÍ NA ZEMI.
Celoroční krmivo »Mastné krmivo „Premium“
Speciální směs pro krmítko na měkké krmivo na straně 79.
Pravé světlé ovesné vločky s vysokou výživovou hodnotou, lahodné krmné 
rozinky a arašídy bohaté na energii, cenné minerální látky pro stavbu 
kostí a tvorbu vaječných skořápek. Směs má zvýšený podíl jedlého tuku. 
Díky tomu je krmivo bezpečné za mrazu a chrání tak ptačí žaludek.
Množství: 5 kg v praktickém hobby kbelíku.
Objednací číslo 00 258/7

Celoroční krmivo »Krmivo pro pěnkavy
Toto krmné zrní pro pěnkavy je pro svůj vysoký podíl tuku velmi oblíbené. 
Pro pěnkavy, stehlíka, čížka, částečně také vrabce a sýkory.
POZOR: Vodné pouze pro speciální sloupcové krmítko  
(Objednací číslo 00 561/8, strana 74).
Množství: 2 kg
Objednací číslo 00 565/6

» ZRNÍ A SMĚSI ZRNÍ PRO SLOUPCOVÁ A VELKÁ KRMÍTKA
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