
Tento díl poté upevníme ve svěráku 
a pilkou opatrně uřežeme již 
označenou část. Po uřezání rohu
vyřezanou plochu zahladíme 
pilníkem nebo smirkovým papírem, 
abychom zabránili nerovnosti
povrchu, ostrým hranám nebo povrchu, ostrým hranám nebo 
výskytu třísek.

radibudky.cz - návod ke stavbě budky

Seznam dílů:

Konstrukce:

Jako první si vezmeme díl 2a, 
který odpovídá přední straně budky. 
Na něj si tužkou vyznačíme, podle
pravítka, rozměry 35 na 50mm 
v jednom ze 4 rohů.

Krok #1



Díl 5 přijde ze spod ke kratší straně 
vyřezaného rohu. Tyto dva díly k 
sobě připevníme vrutem.

V dalším kroku připevníme dno budky 
k přední straně.  Vespod dílu 2a vyvrtáme 
2 díry. Díly 2a a 1 poté k 
sobě připevníme vruty.

Vezmeme zadní stranu 2b 
a stejným způsobem 
k sobě díly připevníme.

Krok #5
V tomto kroku vezmeme levou stranu budky, tedy díl 3c,
stejným postupem ho připevníme jak k přední, 
tak zadní straně budky. 

Krok #2

Krok #3

Krok #4



Krok #10

Krok #11

Díly 7a a 7b přípevníme k dílu 3c
tak, jak vidíte na obrázku. Tento
díl slouží k odepřeni budky od 
stromu a velice zvyšuje životnost
vaší Radibudky.

Na přední stranu budky připevníme 
tenký díl 6 třemi vruty. Tento díl 
může být jak ze dřeva, 
tak ocelového plíšku.

Na díl 4b si vyznačíme pozici 
dílu 4a tak, jak vidíte na obrázku
a připevníme jej dvěma menšími 
vruty.

Střechu budky nepřipevňujeme, 
nýbrž jen nasadíme na 
budku samotnou.
Připravíme si čtyři očka se 
závitem a s obou boků budky 
vyvrtáme dvě malé díry 
menším vrtákem. Do nich menším vrtákem. Do nich 
pak zašroubujeme očka. 

Krok #6

Krok #7

Krok #8

Krok #9

Pro prodloužení životnosti 
budky připevníme na 
střechu lepenku nebo 
střešní šindel. Střecha 
se k budce přichytí 
drátkem mezi očky.

37mm 37mm

55mm
Jako poslední stranu nejdříve 
vezmeme díly 3b a 3a, 
zarovnáme je k budce 
a připevníme je ke 
konstrukci sedmi vruty.
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