Video návod: Jak vyrobit domeček pro kočky? Použít lze i
staré štafle
Každá kočka by měla mít k dispozici domeček pro kočky, který je pohodlný a který ji ochání
nejen před počasím, ale také například před dotěrnou…

Chcete dopřát vaší kočce pohodlný a krásný domeček pro kočky? Nemusíte utrácet tisíce,
abyste jí mohli dopřát pohodlné bydlení. Jestliže jste alespoň trochu manuálně zruční,
dokážete sami doma vyrobit kočičí domeček, který bude mazlíčkovi závidět okolí široko
daleko. Domeček pro kočky lze vyrobit z mnohých materiálů, které máte doma běžně
k dispozici.

Kočičí domeček na x způsobů
Každá kočka by měla mít k dispozici domeček pro kočky, který je pohodlný a který ji ochání nejen
před počasím, ale také například před dotěrnou návštěvou nebo ji poskytne soukromí – kočky
potřebují pocit bezpečí, aby se začlenily mezi ostatní členy v domácnosti. Domeček pro kočky
můžete vyrobit z kartonové krabice, polystyrenu, ale i například ze starých štaflí.

Podělíme se s vámi o dva návody na to, jak vyrobit domeček pro kočky z toho, co zrovna máte doma
po ruce.

Jak vyrobit domeček pro kočky ze štaflí?
Máte doma staré dřevěné štafle, na které se už bojíte vylézt? Nevyhazujte je, ale proměňte je
snadno v krásný domeček pro kočku, který navíc může sloužit i jako škrabadlo.
Co budete potřebovat?
Staré dřevěné štafle
Vrtačku
Brusku
Vruty do dřeva
Pilku
OSB desky

Jak vyrobit domeček ze štaflí krok za krokem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domeček budeme stavět mezi druhou a třetí příčku.
Štafle si rozložíme do takové šířky, jako chceme šířku domečku.
Změříme si přesně jak široký, hluboký a vysoký domeček pro kočku bude.
Podle toho si nařežeme rozměry OSB desek – pozor na to, že boky budou mít tvar
lichoběžníku.
Do kratších stran domečku pro kočky si nakreslíme dveře alespoň o velikosti 18x15 cm a
vyřežeme otvory.
Na druhou příčku přivrtáme spodní část domečku, poté přivrtáme boční stěny, a nakonec
vrchní část.
Štafle celé obrousíme a natřeme. Ideální je krycí barva, která zakryje nedokonalosti štaflí.
Vezmeme si provaz a pevně obmotáme spodní příčky. Můžeme vzít také kus latě a obmotat ji.
Pak lať připevníme z jedné strany na štafle. Vznikne nám tak dokonalé škrabadlo pro kočky.

Jak vyrobit domeček pro kočky z kartonu?
I z obyčejného kartonu lze udělat parádu a vytvořit kočce skvělý domeček. A bude vás to stát
minimum financí.
Co budete potřebovat?
Karton
Pravítko
Tužku
Tavicí pistolku
Deku

Video návod na kočičí domeček z kartonu krok za krokem
V tomto případě se fantazii meze nekladou. Nejprve si rozvrhněte, jak velký domeček budete chtít.
Vše si pečlivě naměřte na kartonu pomocí pravítek a poté se dejte do stříhání.
Stěny domečku k sobě přilepte tavnou pistolí, nezapomeňte do jedné stěny vyříznout otvor, kudy

bude kočka chodit.
Klidně jí vyřežte i okénko, aby do domečku proudilo světlo a abyste viděli dovnitř na kočku a mohli ji
sledovat.
Střechu nedělejte sedlovou, ale rovnou. Můžete ji využít jako odpočívadlo pro kočky. Stačí jen
z kartonu vyrobit také schůdky, kterými se kočka dostane na střechu.
Do kartonového domečku dejte deku anebo rovnou celý kočičí pelíšek. Do domečku můžete
kočce dát také misku s oblíbenými granulemi, které podpoří její zdraví.
Domeček není vhodné umisťovat venku, mějte ho spíše doma v bytě anebo na balkoně či verandě.

Kočičí domeček z polystyrenu
Podobným způsobem jako se vyrábí domeček pro kočku z kartonu, jej můžete vyrobit i z polystyrenu.
Velkou výhodou polystyrenu je jeho izolační vlastnost. Kočičí domeček z polystyrenu můžete klidně
nechat venku a kočce bude i tak hezky teplo.
Nezapomeňte do domečku vyřezat jen jeden otvor, a to dveře. Jestliže má domeček být venku a
udržet v sobě dostatek tepla, velké otvory jsou nevhodné. Kočce bohatě stačí rozměr 15 x 15 cm.

