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Vylepšujeme zahradu

VYLEPŠUJEME 
ZAHRADU





Cihlu k cihle

Potřeby
 2 cihly o rozměrech 

50 × 20 × 31,4 cm
 4 cihly „věncovky“ 

38,5 × 8 × 25 cm
 5 dřevěných desek 

110 × 30 cm
 3 bedničky
 Barva (bílá, různé odstíny 

zelené, lilkově fi alová 
a šedá)

 Bruska a řezné kotouče

Cihlu k cihle

Postup
1. Dvě cihly „věncovky“ přeřízněte bruskou s řeznými 
kotouči na délku 25 cm. 

2. Odřezky dlouhé 13,5 cm použijte k oddělení dvou 
polic. Všechny cihly natřete khaki odstínem. Rýhy 
na boku cihel namalujte odstínem zelené a lilkové, 
abyste upravili povrch. Desky natřete na bílo. Nechejte 
zaschnout. 

3. Dvě velké cihly postavte na zem, na ně položte 
vedle sebe 2 desky.

4. Položte na ně 2 nejdelší „věncovky“, další desku 
a pokračujte dál podle fotky. 

5. Tři bedničky natřete odstíny šedé a umístěte je 
na druhou poličku jako zásuvky.
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Cesta labyrintem
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Cesta 
labyrintem

Postup

1. Prkna nařežte na díly dlouhé 50 cm. Naskládejte je 
vedle sebe na šířku 50 cm.

2. Na každý konec přišroubujte hranol, tím spojíte 
prkna do čtverce o stejných hranách.

3. Další 2 hranoly umístěte v opačném směru. 
Odřízněte z hranolu 4 kusy o stejné výšce, 
přišroubujte je do rohů jako nohy – to bude dno. 
Do dna udělejte otvory, aby mohla odtékat voda.

4. Prkna na 2 ze 4 stěn spojte pomocí hranolu 
stejným způsobem.

5. Přišroubujte je ke 2 hranolům na opačných 
stranách dna. Připravte obě zbývající stěny tak, abyste 
je mohli zasunout mezi 2 již zhotovené stěny. Rohy 
spojte vruty po celé výšce.

6. Zvětšete motiv tak, aby měřil na výšku 50 cm 
a písmena byla vysoká asi 15 cm. Přeneste je 
na karton. Vyřízněte části, které mají být namalovány. 
Umístěte je na jeden z rohů a natřete nazeleno.

Potřeby

ROZMĚRY: 50 × 50 CM
 Použitá prkna o stejné 

tloušťce (očištěná 
a obroušená)

 Dřevěný hranol (3 m)
 Přímočará pila
 Lepidlo na dřevo
 Vruty do dřeva
 Barva (zelená)
 Kulatý štětec







Vrátka na zahradní nářadí

Potřeby
 Barva (šedá) 
 3 kovové háčky
 1 borovicové prkno 

o tloušťce 2 cm
 1 pár dřevěných konzol
 1 kovový trychtýř
 Copánek z provázku
 Kolíčky na prádlo
 Bambusový nebo 

rákosový kroužek 
 Vruty bez hlavy
 Vrták
 Dřevěné věšáky
 Hrábě
 Šrouby

Vrátka 
na zahradní nářadí

Postup

1. Očistěte a obruste vrátka, potom naneste 2 vrstvy 
šedého nátěru. 

2. Udělejte si několik značek, podle toho, jaké nářadí 
chcete pověsit. Můžete se inspirovat fotkou a upevnit 
3 kovové háčky zespodu borovicové desky o tloušťce 
2 cm. 

3. Přišroubujte 2 dřevěné konzoly v rozestupu 
odpovídajícím délce prkna minus 6 cm, potom na ně 
vyrovnejte a upevněte borovicové prkno. 

4. Dávkovač provázku vyrobíte tak, že do trychtýře 
vyvrtáte otvor a přišroubujete ho k dolní části jedné 
z konzol, potom hrdlem protáhnete konec provázku.

5. Na copánek upletený z provázku připevněte 
kolíčky na prádlo různé pomůcky a na konec přivažte 
bambusový nebo rákosový kroužek. 

6. Odřízněte dřevěnou násadu od hrábí, konec 
jednoho z dlouhých vrutů bez hlavy našroubujte 
do zbytku násady, potom hrábě druhým koncem 
vrutu našroubujte do vrátek. 

7. Pokud je to nutné, vytvořte otvor pro vrut pomocí 
vrtáku o odpovídajícím průměru. 

8. Přišroubujte dřevěné věšáky v rozestupech 
odpovídajících velikosti násad nářadí a nářadí 
rozvěste.
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Skleník z oken 

Skleník 
z oken

Postup

1. Pomocí 2 nebo 3 pantů spojte 
obě křídla dřevěných oken.

2. Naneste 2 vrstvy venkovního 
nátěru na obě strany oken. 

3. Změřte rozměry – délku oken 
a šířku úhlu střechy po umístění 
křídel.

4. Ze dřeva s venkovní 
úpravou uřízněte 2 desky (výška 
25 cm × tloušťka 1,5 cm × délka 
stejná jako okno) a 2 desky (výška 
25 cm × tloušťka 1,5 cm × šířka 
jako úhel střechy). 

5. Rám spojte pomocí kovových 
konzol.

6. Střechu postavte na hranu 
rámu a pro její upevnění pod 
křídla zatlučte velké hřebíky.

Potřeby
 2 křídla dřevěných oken 

s malými tabulemi
 2 nebo 3 panty
 Venkovní barva 
 Štětec
 4 desky z opracovaného 

dřeva (výška 25 cm × 
tloušťka 1,5 cm, délka 
a šířka podle měření 
v kroku 3)

 Kovové konzoly
 Velké hřebíky
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Zahradnická lavička do nepohody 

Zahradnická 
lavička 
do nepohody

Postup
1. Desku umístěte vodorovně do úrovně žardiniéry, 
změřte výšku a z hranolu uřízněte 2 nohy.

2. Nohy přišroubujte k desce. K boční stěně 
žardiniéry přišroubujte hranol, který bude desku držet. 
Desku přišroubujte k hranolu.

3. Všechno natřete na černo kromě horní strany 
desky a přední strany žardiniéry. Nechejte zaschnout. 

4. Cementové dlaždice nalepte na horní stranu desky 
a přední stranu žardiniéry.

Potřeby
 1 dřevěná žardiniéra 

40 × 60 cm
 1 deska 120 × 40 cm
 1 hranol 4 × 4 cm
 Pila
 Akušroubovák a šrouby
 Štětec
 Špachtle na obklady
 Cementové dlaždice 

20 × 20 cm 
 Lepidlo 

na cementové dlaždice
 Venkovní akrylová barva 

(černá)

MCI108.C3

Tasseauhranol

Vylepšujeme zahradu - 15



Industriální plůtek 
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Industriální plůtek

Postup

1. Měděné trubky nařežte pilou na kov podle 
nákresu. 

2. Podle nákresu uvedeného níže spojte a slepte 
jednotlivé díly pomocí kolen a T spojů.

Potřeby

ROZMĚRY: 1,40 M
 měděná trubka o 16 mm 

(2,60 m)
 2 měděná kolena ø 16 mm
 10 T spojů ø 16 mm
 Pila na železo
 Silné lepidlo (Pattex)







Stolička na květináče a nádoby na klíčení 

2

mci 57
h5
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Potřeby

ROZMĚRY: 91 CM NA VÝŠKU
 4 hranoly o hraně 6 cm
 Dřevěná paleta o tloušťce 2 cm
 Přímočará pila
 Vruty do dřeva
 Lepidlo na dřevo
 Vrtačka
 Ořechové mořidlo
 Matný lak
 Štětec
 Velké svěrky

Stolička na květináče 
a nádoby na klíčení

Postup

1. Podle nákresu 1 připravte 4 nohy: uřízněte 4 kusy hranolu 
o délce 91 cm, potom nahoře a dole na 2 sousedních 
stranách udělejte výřezy, do kterých se zaklesnou příčky. 
Předvrtejte otvory na šrouby a pečlivě je vycentrujte.

2. Z dřeva palety vyřízněte 8 příček podle nákresu 2. 
Všechny 4 nohy spojte podle nákresu 3.

3. Sestavte dolní desku: nařežte díly široké 3,5 cm: 
8 dlouhých 70 cm a 2 dlouhé 52 cm. Dvě větší prkénka 
položte naplocho, v odstupu 45 cm. Na každý konec 
přišroubujte malá prkénka, zbývajících 6 rozmístěte 
v pravidelných rozestupech mezi ně, na obou koncích budou 
přesahovat 9 cm. Tuto desku položte na vnitřní příčky (4).

4. Připravte si horní desku: uřízněte 4 nohy široké 3,5 cm 
a dlouhé 59,5 cm. Konce seřízněte zešikma. V rozích je slepte 
nebo sešroubujte, vytvoříte rám. Na desku uřízněte 2 prkna 
52,5 × 7 cm a 6 nebo 7 prken 45,5 cm. Slepte je k sobě tak, 
abyste dostali délku 52,5 cm. Potom na konce nalepte velká 
prkénka.

5. Desku upevněte k rámu. Všechno zůstane odnímatelné. 
Napusťte celou stoličku ořechovým mořidlem a naneste 
ochrannou vrstvu matného laku.


