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DRŽÁK PRO 

SVAŘOVÁNÍ 

Tento jednoduchý držák 

slouží k tomu, abychom 

mohli trubky nebo jiný 

podobný materiál 

svařovat přesně do 

pravého úhlu. 

Princip není potřeba 

vysvětlovat slovně, 

všechno dobře znázorňují 

fotografie. Při výrobě 

držáku je samozřejmě 

velmi důležité také přesně 

vyměřit a posléze 

vyříznout drážky. Jsou do 

véčka, a tudíž do nich 

svařované trubky dobře 

zapadnou.

 

NAKLEPÁVAČ 

KOS 

Princip je patrný z 

fotografie. Elektrická 

vrtačka se vsune do 

úchytu na těle zařízení. 

Malá řemenička ve 

vrtačce převádí pomocí 

klínového řemene pohyb 

na větší řemenici, na jejíž 

hřídeli je napevno 

připravena vačka. 

Ta je vlastně 

nejdůležitější, protože 

nadzvedává kladivo. 

Kladivo je silnou pružinou 

přitahováno ke 

kovadlince. Je výhodné 

použít vrtačku s možností 

nastavení na pomalý 

chod. Celé zařízení je 

navařeno na těžkou U 

kolejnici, aby bylo stabilní 

a neposkakovalo. 

SHRABOVAČ 

 
U shrabovače, zapojeném 

za malotraktorem jsou 

kolíky vyrobeny ze silného 

a pružného drátu. 

Zajímavé je jejich 

přichycení dvěma šrouby 

do vodorovné traverzy.

 

 

RUDL 

Jednoduché kovové 

nástavce na rudl umožňují 

převážet lísky ovoce, aniž 

k tomu potřebujeme 

pomocníka. 
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NŮŽKY NA 

VYSOKÉ STROMY 

Nůžky pro ostříhání 

stromů ve výškách, které 

se běžně prodávají, mi 

připadali nepraktické, 

proto jsem si zhotovil 

vlastní. Základem je 

dlouhá dutá kovová tyč.

Na horním konci má 

přivařené zahnuté železné 

ramínko s jednou rukojetí 

nůžek. K ústí tyče je 

rovněž svarem přivařená 

kladka. Ta vede lanko od 

druhé rukojeti nůžek 

dovnitř tyče.

Na spodním konci je 

jednoduchá páka, která je 

připojená k druhému 

konci lanka. 

Fotografie názorně 

ukazují, jak je vytvarovaná 

a připravená k tyči. I na 

tomto konci je pro 

snadnější vedení lanka 

malá řemenička, jako 

kladka. 

LŮŽKO NEBO 

LAVIČKA 

Klasická přenosná 

zahradní houpačka s 

kovovou konstrukcí a 

dřevěnými lištami ve dvou 

rámech. 

Rámy (profil L) s lištami 

jsou spojené dvěma 

panty, takže se dají 

rozevřít na široké lůžko.

Trubkovou konstrukci je 

možné rozebrat. Detail 

ukazuje zavěšení tří 

kovových táhel. Táhla jsou 

zakončená řetězy, do 

jejichž ok se v libovolné 

výšce zavěšují rámy s 

lištami.

Sedací rám má po dvou 

háčcích na každé straně, 

opěradlový rám jeden 

háček.

Systém umožňuje měnit 

polohu opěradla podle 

potřeby, případně plné 

rozložení na houpací 

lůžko. 

HRNČÍŘSKÝ 

KRUH 

S POHONEM 

ELEKTRICKÉ 

VRTAČKY 

K pohonu jednoduchého 

hrnčířského kruhu může 

posloužit vrtačka s 

pomalým chodem. 

Musíme však zabezpečit, 

aby se do v ní, v žádném 
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případě nedostala voda.

Vyřešil jsem to plastovým 

galonem s odříznutým 

dnem a otvorem pro 

hřídel vrtačky. Otvor jsem 

vysekl speciálně 

zabroušenou trubkou s 

vnějším průměrem 

naprosto shodným s 

vnějším průměrem 

hřídele (pokud to není 

možné, lze použít těsnící 

kroužek).

Držák, kterým vrtačku 

připevníme k pevné 

podložce, koupíme, nebo 

si jej vyrobíme, kruhovou 

desku vyřízneme 

například ze silnější 

dřevotřísky. 

OPORY PRO 

RAJČATA 

V obchodech se jako 

opory k rajčatům 

prodávají vinuté 

umělohmotné spirály, v 

zelené barvě. Když jich ale 

potřebujete větší 

množství, přijde nás to na 

pěkné peníze. Nahradit je 

můžeme vlastními 

spirálami. K jejich výrobě 

potřebujeme jednu 

originální spirálu jako 

vzor. 

Dvoumetrové dráty o 

průměru asi 8 mm (sehnal 

jsem je po koruně jako 

šrot) a jednoduchou 

pomůcku pro vinutí.

Na 3 trubku dlouhou 

nejméně tři metry 

navaříme na jeden konec 

dvě krátké kovové 

trubičky, do kterých se dá 

zasunout drát i originální 

spirála (viz nákres).

Trubku tímto koncem 

zajistíme, aby se nekýval. 

Originální spirálu 

vsuneme do jedné 

trubičky a drát do 

druhého. Drát se touto 

úpravou zkrátí na 160 cm, 

proto na jeden jeho konec 

navaříme část stejného, 

ale rovného drátu, a touto 

stranou pak spirálu 

zapíchneme do záhonu. 

Pokud opory ještě 

natřeme nazeleno, jsou 

od těch kupovaných k 

nerozeznání a přitom mají 

daleko vyšší užitnou 

hodnotu. 

OTEVÍRÁNÍ 

KURNÍKU 

Dvířka jsou z prkna, které 

se volně posunuje v 

plechových lyžinách. Ty 

jsou přišroubované na 

vnější straně kurníku a 

umožňují, aby dvířka svou 

vahou sjela dolů. Před 

dvířky uvnitř kurníku je 

položené prkénko, které 

tvoří jakousi houpačku, 

protože má zespodu 
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přišroubovanou úzkou 

lištu.

Kurník zavřeme tak, že 

dvířka vytáhneme nahoru 

a spodním okrajem je 

opřeme o hranu 

houpačky. Když ráno 

slepice stoupne na 

druhou stranu houpačky, 

překlopí ji, dvířka se z 

hrany vysmeknou a 

sjedou dolů.

Všechno musíme 

vyzkoušet a doladit, třeba 

i tím, že přihneme ližiny, 

anebo na vnitřní dolní 

hranu dvířek 

přišroubujeme krátkou 

zaoblenou lištu. 

KROPÍTKO 

Do víčka PET láhve 

propíchneme rozpálenou 

jehlou několik otvorů a 

láhev nám bude sloužit k 

jemnému zalévání.

 

 

 

 

HRNČÍŘSKÝ 

KRUH 

Je vyrobený z masivní 

oceli, má dvě malá 

kolečka, aby byl mobilní, a 

je ho možné používat na 

nožní nebo elektrický 

pohon. Ten obstarává 

elektromotor z vyřazené 

pračky, na jehož hřídeli 

jsou připevněny řemenice 

o různém průměru.

Rozdílně velké řemenice 

má zespodu i hřídel talíře. 

Tím je možné nastavit 

několik rychlostí. Přenos 

točivého momentu 

obstarává řemen. Pod 

odkladním stolkem je 

vypínač s dlouhou páčkou, 

kterou může hrnčíř 

ovládat kolenem. 

USKLADNĚNÍ 

PNEUMATIK 

Do coulové trubky je vždy 

vsazená třičtvrtěcoulová 

trubka, do které jsou 

vyvrtané otvory a která je 

bodově zavařená, aby byl 

řez čistý. To umožňuje

 
jednotlivé díly zasouvat 

do sebe. Větší dřevěné 



 

5  
 

kotouče jsou ze silnější 

dřevotřísky a jejich 

průměr je přizpůsobený 

diskům, menší kotouče z 

téhož materiálu kopírují 

otvor v disku,

aby skladovaná kola 

nesjížděla ke straně. 

Největší výhodou je, že 

můžeme pneumatiky

skládat nebo odebírat 

postupně (pneumatiku 

položíme na první kotouč, 

zasuneme trubku s 

druhým kotoučem, 

přidáme další pneumatiku 

atd.).

 

KOMPRESOR 

Z LEDNIČKY 

Funkční kompresor z 

ledničky lze využít jako 

kompresor pro 

nafukování pneumatik

 jízdních kol. 

Přišroubujeme jej k 

dřevěné desce opatřené 

pryžovými nožičkami ze

zarážek ke dveřím a desku 

doplníme rámem, 

abychom zařízení mohli 

přenášet. Vedle

kompresoru můžeme 

umístit tlakovou nádobku, 

která zachytí případný 

únik oleje. Pro různé 

druhy ventilků si pak 

zhotovíme nástavce. 

Princip zapojení je zřejmý 

z fotografie. 

 

RUČNÍ 

POSTŘIKOVAČ 

Dostal jsem jako dárek 

postřikovač, který byl 

otištěn v časopisu 

Receptář č.6/2002 i s tím 

nedostatkem trysky. 

Nápad v časopisu o 

vylepšení postřikovače 

hadičkou mě nezaujal,

protože jsou potřeba obě 

ruce a není příjemné 

např. při postřikování 

okurek hadovek, když 

Vám z nich kape chemie 

na ruku, kterou ovládáte 

hadičku. Proto jsem 

sháněl
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hadičku, která by se 

mohla ohýbat na různou 

stranu a udržela by tuto 

polohu, a potom by se 

zase mohla dát vrátit do 

původního stavu, ale 

neuspěl jsem. Vymyslel 

jsem proto

přídavné zařízení, které je 

složitější, ale práce s ním 

je jednodušší. Skládá se z 

trubičky,

na jejím jednom konci je 

převlečná matice s 

vnitřním závitem jako je 

na postřikovači, na

druhém konci je šroubení 

s vrchním závitem totožný 

s postřikovačem a 

otvorem, do kterého se 

vloží originální (gumová) 

tryska a zajistí se 

originální převlečnou 

maticí, kterou se řídí 

velikost rozprašování. 

Trubičkou lze otáček o 

360°, takže se dostanete, 

kam chcete. Když zařízení 

sundáte, máte možnost 

opět stříkat rovně 

dopředu. Vše je velmi 

dobře vidět na 

fotografiích. 

DRŽÁK NA 

OPRAVU KOL A 

KOZEL NA 

ŘEZÁNÍ DŘEVA 

Snímky dobře znázorňují 

principy dvou pomůcek, 

které využívají jeden 

základní stojan.

 

Je zhotovený z těžké 

železobetonové nohy 

orámované starou 

pneumatikou a na plné

kovové stojině má 

zahloubení pro dva 

šrouby s křídlovými 

maticemi. Oba trubkové

nástavce se pak neviklají. 

V prvním případě na 

stojinu nasadíme držák 

kol. Díky kloubu ze

sedadla starého auta je 

možné držák natáčet 

podle potřeby tak, 

abychom při opravě měli
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jakýkoliv bicykl 

vodorovně. Systém dvou 

úhelníků sevře rám 

libovolného průměru. 

Uvnitř

je pryž, aby se rám 

neodřel. Druhou 

pomůckou je kozel pro 

řezání dřeva. Tvoří jej

 klasické véčko a k 

přidržování kmenů slouží 

páka, kterou na jednom 

konci zasouváme do

článku řetězu spojeného 

silnou pružinou se 

stojinou a na druhém 

konci ji zaklesneme do 

zarážek. 

Vylepšení ukotvení 

stojiny

 

 

 

 

 

TĚŽKÁ KOLA 

PRO 

TRAKTŮREK 

Děda má traktůrek Vari. 

 Aby při oorávání brambor 

více využil jeho sílu a 

zlepšil zároveň

stabilitu celého stroje, 

vyrobil železná kola se 

závažím. Do původních 

disků zhotovil z plechů 

vnitřní a vnější kola, mezi 

ně vložil konstrukci z 

drátu o průměru 5 - 6 mm 

a pro

průchody šroubů přivařil 

kovové trubičky. Vnitřky 

vyplnil olovem a 

betonem. Jelikož má

děda políčko do klínu, 

nemůže používat 

dvouradličku. Při oorávání 

nechává kola



 

8  
 

prokluzovat, aby kypřila 

půdu, kterou radlička 

přihrne k bramborům. 

POSTŘIKOVAČ 

DO POROSTŮ 

BRAMBOR I NA 

STROMY 

Základem je opět 

traktůrek s převodovkou, 

která má vývod na 

řemenici, aby bylo možné 

pohánět zubové čerpadlo 

(může být i odstředivé). 

Osy kol jsou z 

nastavených šestihranů,

 

 

na kole použil obruče, ke 

kterým přivařil paprsky. 

Rozvor kol zvolil tak, aby 

jela v prohlubních a uvnitř 

zůstávaly dvě brázdy, 

prostřední otočné kolečko 

jede mezi těmito

dvěma brázdami. Kola 

jsou dostatečně vysoká, 

takže postřikovač 

nepoškozuje porost.

Zásobník na postřik tvoří 

padesátilitrový plastový 

galon, který je tlakovými 

hadicemi

propojený s čerpadlem a s 

tryskami. Trojcestným 

ventilem se určují tři 

způsoby práce: uzavřeno 

(při převozu na pole - 

řemenice je volná, 

čerpadlo nepracuje), 

postřik a míchání

 (nastavení trojcestného 

ventilu tak, aby tekutina 

proudila zpět do galonu. 

Tím se postřik

promíchává. Trysky jsou 

na konci hadic 

upevněných do skládacích 

ramen. Princip je

zřejmý i z fotografií, 

pokud by si chtěl někdo 

podobný postřikovač 

vyrobit, měl by

vycházet z možností, 

které má. Tuto sestavu 

samozřejmě používá děda 

i na postřik

stromů, stačí nasadit jinou 

koncovku s tryskou. 
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KÁRKA, KTERÁ 

PADNE DO 

RUKY 

Pan Václav Čermák, autor 

tohoto nápadu, říkal, že 

běžné kárky jsou buď 

velké, nebo malé, ale 

hlavně těžší než to,

 co potřebujeme vozit. 

Jeho kárka musí padnout 

do ruky, dobře jezdit a dát 

se lehce ovládat. Je 

vyrobena z trubek, 

opatřená dvěma koly, na 

dně

 šestimilimetrovou 

překližkou a celá 

konstrukce je obalená 

králíkářským pletivem. 

Pan Čermák v kárce vozí 

skoro všechno - trávu, 

listí, padaná jablka, 

brambory, a podobně. 

OTÝPKOVAČ 

Větvičky roští se velice 

špatně rovnají, proto 

děda vymyslel a zhotovil 

tento jednoduchý

 

otýpkovač. Skládá se z 

pevné a pohyblivé části, 

každá tvoří půlkruh a obě 

jsou přišroubovány na 

dřevěnou fošnu.

 Pevná část je z pásoviny 

silné 5-6 mm a široké 25-

30 mm a pobyblivá

 část z drátu o průměru 

10-12 mm. Mezi obě části 

nejdříve položíme 

provázek a na něj 

narovnáme nasekané 

dříví, sklopíme pohyblivou 

část, sešlápneme

 nohou a otýpku 

zavážeme. Otýpky se 

velice dobře

skladují a přenášejí bez 

toho, aniž bychom roští 

trousili. 

Další příspěvky a 

nápady budou 

postupně doplňovány. 
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