
Domovy pro ptáky a netopýry, sídlící 
na budovách nebo jejich fasádách

S jinak tolik potřebným zateplováním a rekonstrukcemi budov 
dochází i k negati vnímu efektu. Dramati cky ubývá štěrbin a otvo-
rů ve zdech domů, které v posledních deseti letí ch využívalo jako 
své úkryty a hnízdiště mnoho druhů netopýrů a ptáků. Přitom 
k přesunu těchto zvířat do lidských sídel došlo v minulosti  hlav-
ně proto, že ubylo možností  jejich hnízdění ve volné přírodě, 
kterou člověk značně pozměnil. Pokud tedy nyní znemožníme 
netopýrům i ptákům využívat úkryty a hnízdiště ve zdech domů, 
jejich šance na přežití  dramati cky poklesne. 

Přitom rorýsi i všichni netopýři patří vzhledem ke svému 
ohrožení mezi zvláště chráněné druhy živočichů podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Proto je povinností  vlastníka stavby i stavebníka zajis-
ti t, aby během stavby nedošlo k jejich ohrožení či zničení jejich 
hnízdišť a úkrytů. Tuto povinnost současně ukládá i stavební zá-
kon (č. 183/2006 Sb., §§ 152–154). 

Naštěstí  lze zdánlivý rozpor kvalitního zateplení domů a pone-
chání úkrytů a hnízdních prostor v nich poměrně snadno vyřešit. 

Zde naleznete výběr z nabídky německé fi rmy Schwegler, kte-
rá se již téměř 60 let, v úzké spolupráci s ornitology a jinými 
přírodovědci, specializuje na vývoj a výrobu unikátních ptačích 
a netopýřích budek a hnízd vhodných pro instalaci do zateplení 
nebo zdiva, ale i pro pověšení na fasádu. Uvádíme i přesné roz-
měry pro opti mální volbu. Soustředili jsme se na budky a úkryty 
pro rorýse, vrabce a netopýry a hnízda pro jiřičky a vlašťovky.

Tyto budky a úkryty jsou dobrou volbou při zateplování nebo 
rekonstrukci starých budov, ale i při stavbě nových domů. I no-
vostavby tak mohou zvýšit počet úkrytů a hnízdišť pro tyto chrá-
něné živočichy.

• Proč právě výrobky Schwegler?

Výrobky Schwegler mají atest naprosté většiny ornitologických 
společností  v Evropě, včetně České společnosti  ornitologické 
(ČSO). Sorti ment netopýřích budek doporučuje i Česká společ-
nost pro ochranu netopýrů (ČESON).

Pro výrobu budek a hnízd je použita unikátní patentovaná 
směs dřevěných pilin, cementu a dalších přírodních pojiv. Ta za-
jišťuje extrémní trvanlivost výrobků, ale také opti mální izolač-
ní podmínky a takové tvary jednotlivých výrobků, které napo-
dobují přirozené hnízdní duti ny a úkryty jednotlivých živočichů. 
Na rozdíl od občas používaných polystyrenových budek je dře-
vocement Schwegler paropropustný, takže nedochází ke kumu-
laci vlhkosti  uvnitř budek a případnému průsaku vody na fasádu. 
Dřevocement je také odolný proti  případnému rozbití  od stra-
kapoudů a jiných ptáků. Budky lze natřít paropropustnou fasád-
ní barvou, pro splynutí  budky s exteriérem domu. Předností  je 
i jejich snadná instalace a bezúdržbovost.

DOPORUČENO
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Budky pro netopýry 
Netopýři jsou extrémně ohrožení při necitlivém zateplová-
ní nebo rekonstrukcích budov, protože využívají po mnoho 
let opakovaně stejné úkryty. Při jejich náhlé ztrátě je pro ně 
velmi obtí žné až nemožné najít si rychle odpovídající náhra-
du. Pokud se netopýří budky používají jako náhradní úkryty, 
měly by se instalovat pokud možno na místo původního úkry-
tu nebo do jeho bezprostřední blízkosti . Pokud budky slou-
ží k vytvoření zcela nového úkrytu, je třeba při jejich instala-
ci dodržet následující pravidla: Budky by měly být instalovány 
minimálně 3 m vysoko, některé druhy preferují výšku 5–6 m. 
Vhodná je orientace budek na JV až JZ stěny budovy. Před 
vchodem do budky musí být volný letový prostor. Vhodné je 
rovněž umísti t na stěnu domu více budek najednou.

• Budka pro menší druhy netopýrů 2FE 

Vnitřek této budky je rozdělen do několika duti n různých veli-
kostí , což vytváří nabídku úkrytů pro velmi široké spektrum dru-
hů, umožňuje netopýrům pohodlné zavěšení a potřebný vzá-
jemný kontakt. Instalace je velmi snadná, pouze dvěma šrouby 
skořepinu přiděláme na zeď, do dřeva nebo kamene

Umístění: Tento typ budky můžeme přidělat na venkovní zdi 
a poté slouží netopýrům jako letní úkryt nebo je můžeme 
instalovat uvnitř budov jako netopýří zimní úkryt, kde slouží 
pro všechny druhy netopýrů, které hibernují v podzemí.

 

 

Specifi kace 

Použitý materiál: 
dřevocement Schwegler. 
Venkovní rozměry (v × š × h [cm]): 
30 × 25 × 3–5. 
Váha: 2,5 kg. 
Barva: Šedá. 
Možný nátěr fasádní barvou.

• Budka pro netopýry – průlezná 1FE

Tato budka je vhodná pro většinu druhů netopýrů, které využí-
vají úkryty v lidských stavbách. Otevřená zadní stěna umožňuje 
netopýrům i po zateplení či rekonstrukci domu nadále využívat 
stávající úkryty ve zdech nebo 
ve spárách mezi panely. Budku 
lze dobře využít i v případě 
nálezu netopýrů v prů-
běhu zateplování, insta-
luje se jako průlezný tu-
nel skrz izolační vrstvu 
a poskytne tak vhodnou 
ochranu kolonii netopý-
rů aniž by bylo nutné za-
stavovat stavební práce. Lze 
ji ale také samozřejmě použít 
k vytvoření nového úkrytu pro 
netopýry, jak na rekonstruo-
vaných domech, tak na novostavbách. Pokud nepotřebujete 
zachovat stávající úkryt netopýrů, můžete budku doplnit o voli-
telný zadní panel 1FE.

Umístění: Tato bezúdržbová budka je vhodná k instalaci 
na stěnu domu nebo do zateplení. Doporučená je instalace 
několika budek tohoto typu vedle sebe.

 

Specifi kace 

Použitý materiál: dřevocement Schwegler. 
Venkovní rozměry (v × š × h [cm]): 30 × 30 × 8. 
Váha: 5,1 kg. 
Barva: Šedá. Možný nátěr fasádní barvou.

Tip!
Prot ože je tato budka 

hluboká jen 8 cm, 
velmi dobře se 

integruje i do slabší 
izolace zdiva .
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• Volitelný zadní panel pro budku 1FE 

Pokud nepotřebujete zachovat stávající úkryty netopýrů a umož-
nit k nim přístup, je možné doplnit tento panel k netopýří budce 
1FE. Panel je vybaven další dřevěnou deskou, čímž jsou uvnitř 
budky vytvořeny různé plochy. Zdrsněný povrch desky a celé 
stěny panelu je pro netopýry velmi atrakti vní. Instalace je velmi 
snadná. Panel lze zabudovat do izolace (v tom případě jej sta-
čí přilepit na původní stěnu budovy pomocí stavebního lepidla) 
nebo může být přišroubován šrouby do zdi.

 

Specifi kace   Použitý materiál: dřevocement Schwegler s dřevěným 
panelem přizpůsobeným dlouhodobému používání.  
Venkovní rozměry (budka 1FE s volitelným zadním 
panelem • v × š × h [cm]): 30 × 30 × 10. 
Váha: volitelný panel – 2,9 kg, celková váha – 8 kg. 

•  Budka pro netopýry 1 FQ – letní, 
na zdi domů

Tato budka je ideální pro všechny druhy netopýrů, které využí-
vají úkryty v domech a jejich okolí. Mohou jí využívat jako letní 
úkryt, nebo jako úkryt letní kolonie, tedy k rozmnožování a od-
chovu mláďat. Nepotřebuje žádnou další péči ani čištění. Vnitřní 

prostory i čelní panel mají různě silnou 
izolaci, aby se netopýři mohli po-

sunovat v případě kolísání 
teplot tam, kde je jim nej-

příjemněji. Vnitřní pro-
stor je dále členěn tak, 
aby zde bylo dostatek 
prostoru pro snadné 

zavěšení a pro úkryt.

Umístění: Budka se instaluje 
na povrch zdi, není možné ji zapusti t 
do izolace

 

Specifi kace 

Použitý materiál: 
dřevocement Schwegler. 
Venkovní rozměry (v × š × h [cm]): 
60 × 35 × 9. 
Váha: 15,8 kg. 
Barva:  Šedá. Možný nátěr 

fasádní barvou.

•  Budka pro netopýry 1 WO – celoroční, 
na zdi domů

Stejný úkryt jako výrobek Letní úkryt 1 FQ. Je však použita mno-
hem silnější izolace, která poskytuje netopýrům bezpečnou 
ochranu i v mrazech a proto může být využívána i během hi-
bernace.

 

Specifi kace 

Rozměry (v × š × h [cm]): 58 × 38,5 × 12. 
Váha: 22 kg. 
Barva:  Šedá. Možný nátěr fasádní barvou.

• Budka pro netopýry 1W1

Celoroční úkryt pro netopýry 1W1 je obvykle využíván na ven-
kovní zdi nebo je vestavěn do zdi při stavbě domu nebo při do-
datečné izolaci. Úkryt je samočistí cí a nevyžaduje žádnou údrž-
bu. Uvnitř budky je několik rozdílných povrchů různé tloušťky, 
což umožňuje netopýrům posunování v budce dle venkovní 
teploty. Snadná instalace.

Tip!
Hloubka pouze 9,5 cm 

umožňuje snadné využití 
při zateplování domů 

10 cm izolací .

Tip!
Tuto budku je možno úspěšně 

použít i na půdách nebo 
uvnitř starých domů, 
kam mají netopýři 
nerušený přístup 

po celý rok .
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Specifi kace   Použitý materiál: dřevocement Schwegler. 
Rozměry (v × š × h [cm]): 54,5 × 34,5 × 9,5. 
Váha: 15 kg. 
Barva: Šedá. Možný nátěr fasádní barvou.

•  Budka pro netopýry do stěny nebo 
zateplení 1FR

Tato budka je vhodná pro všechny druhy netopýrů, které vyu-
žívají štěrbinové a duti nové úkryty v budovách. Budka zajišťuje 
vynikající klimati cké podmínky uvnitř úkrytu. Netopýři se mo-
hou zavěsit na dřevěné vnitřní stěně nebo na čelním panelu 
z dřevocementu. Tuto budku není potřeba čisti t. 

Umístění: Budka se instaluje na vnějších stěnách domů, ale lze 
ji snadno začlenit i do zateplení, pod dřevěné obložení, do zdi 
během rekonstrukcí budov nebo do betonu např. při stavbách 
mostů apod. 

  

Specifi kace   Použitý materiál: dřevocement Schwegler 
s vestavěnými vnitřními příčkami. 
Rozměry (v × š × h [cm]): 47,5 × 20 × 12,5. 
Rozměry vchodu (v × š × h [cm]): 1,5 × 9 × 2. 
Váha: 9,8 kg. 
Barva: Šedá. Možný nátěr fasádní barvou.

•  Budka pro netopýry na stěny nebo 
do zateplení 2FR – pro skupinové použití  

Tato budka je vhodná pro všechny druhy netopýrů, které využí-
vají štěrbinové a duti nové úkryty v budovách. Bezúdržbové ře-
šení umožňuje zabudování těchto budek přímo do stěny domu. 
Pokud se budka instaluje otvorem např. na využívanou spáru 

mezi panely, umožňuje netopýrům 
i po zateplení využívat pů-

vodní úkryt. Budky mají 
průlezné otvory také 
na bocích. Při umís-
tění několika budek 
vedle sebe tak ne-
topýři mohou snad-
no prolézat z jedné 

budky do druhé. To 
umožňuje vytvořit do-

statečně velký úkryt pro 
větší skupiny netopýrů. 

Doporučujeme propojení 
alespoň tří budek. 

Umístění: Budka se instaluje na vnějších 
stěnách budov. Lze ji snadno začlenit do izolační 

vrstvy, pod dřevěné obložení nebo do zdi během rekonstrukcí, 
přestaveb a zateplování budov, případně do betonu např. při 
stavbách mostů apod. 

        

 

Specifi kace 

Použitý materiál: dřevocement 
Schwegler s vestavěnými 
vnitřními příčkami. 
Rozměry (v × š × h [cm]): 
47,5 × 20 × 12,5. 
Rozměry vchodu (v × š × h [cm]): 
1,5 × 9 × 2. 
Váha: 9,8 kg. Barva: Šedá. Možný 
nátěr fasádní barvou.

Tip!
Otvor v zadní stěně 

budky umožňuje využít 
budku jako průlezný tunel 
do stávajících netopýřích 
úkrytů ve zdech nebo jiných 
částech budov při jejich 
rekonstrukcích 
a zateplování .
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Budky pro rorýse
Naprostá většina rorýsů u nás (více než 95 %) žije na lidských 
stavbách. Jsou věrni svému hnízdišti  a proto jsou extrémně 
citliví na jeho ztrátu. Budky pro rorýse musí být umístěny do-
statečně vysoko, nejméně 4 m nad nejbližší překážkou (stře-
chy, garáže, balkony, koruny stromů nebo keře apod.) Rorýsi 
dají přednost budkám umístěným na severní, SZ nebo SV stra-
ně budov a také místům s menší hlukovou zátěží, bez přímé-
ho nočního osvětlení (typicky vnitrobloky u větší zástavby, ští -
ty rodinných domků obrácené do zahrady), popř. v závětří. 
Pokud je to možné, instalujte budky tak, aby nebyly po celý 
den na přímém slunci. Využijte převislé prvky ve zdivu nebo 
pod střešní konstrukcí. Mláďata rorýsů dorůstají v období, 
kdy je den nejdelší a teploty nejvyšší. 

• Budka pro rorýse 17A

Vyrobena na základě dlouholetých zkušeností  s náhradními do-
movy pro rorýse. Budka se dá snadno čisti t otočením a ode-

jmutí  vchodové části  budky, ale pokud 
je obsazena rorýsy, není každo-

roční čistění nutné.

Umístění: Budka může být 
snadno přidělána na fasádu 

nebo balkon i vestavěna do zdi. 
Je rovněž možné umísti t více budek 

pohromadě, rorýsi jsou zvyklí hnízdit v koloniích.

 

Specifi kace   Použitý materiál: dřevocement Schwegler. Systém 
na přichycení je součástí  výrobku.
Vnější rozměry (v × š × h [cm]): 15 × 15 × 34. 
Vnitřní rozměry (v × š × h [cm]): 14 × 14 × 30. 
Váha: 3,1 kg. 
Barva: Šedá. Možný nátěr fasádní barvou.

• Budka pro rorýse 17A – trojitá

Stejná budka jako Rorýsí budka 17, pouze je delší a se třemi vle-
tovými otvory pro hnízdění 3 párů rorýsů. I při větších rozmě-
rech je instalace budky velmi snadná.

Umístění: Tento typ budky (případně i více na jednom místě) 
se s úspěchem používá na místech, kde hnízdí více párů 
rorýsů. Budka může být snadno přidělána na fasádu nebo 
balkonu, nebo vestavěna do zdi.

 

Specifi kace   Použitý materiál: dřevocement Schwegler. 
Systém na přichycení je součástí  výrobku.
Vnější rozměry (v × š × h [cm]): 15 × 15 × 98. 
Vnitřní rozměry (v × š × h [cm]): 14 × 14 × 30 
 (každá ze 3 duti n). 
Váha: cca 7,1 kg. 
Barva: Šedá. Možný nátěr fasádní barvou.

• Vchodový čelní panel pro rorýsí duti ny

Tento panel se používá pro 
snadné a esteti cké uzavře-

ní duti n ve zdech nebo 
štěrbin v panelech tak, 
aby mohly i nadále slou-
žit k hnízdění rorýsů. 
Případné čistění duti ny 

je velmi snadné, protože 
tento čelní panel má odní-

matelnou vletovou část.

 

Tip!
Velmi snadné 

uchycení!

Tip!
Ideální pro estetické 
uzavření dutin ve zdech 
nebo mezi panely.
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Specifi kace 

Použitý materiál: 
dřevocement Schwegler 
Rozměry (v × š × h [cm]): 
20 × 20 × 0,6. 
Váha: 0,6 kg. 
Barva: Šedá. Možný nátěr 
fasádní barvou.

• Budka pro rorýsy a netopýry 1MF

Tato budka je kombinace budky 
pro rorýsy a netopýry. Je roz-

dělena na dvě části  s vlast-
ními vchody. Jak rorýsi, tak 
netopýři zde mohou oddě-
leně hnízdit a rozmnožovat 

se. Navíc ještě speciálně tva-
rovaná zadní stěna poskytuje dal-

ší štěrbinu pro úkryt netopýrů.

Konstrukce je velmi odolná, takže jí můžete umísti t i na expo-
nované místo. Instalaci je možné provést i do izolace. Aby byla 
zadní část využitelná netopýry, je nutno doplnit takto instalova-
nou budku o spodní přídavnou část.

 

Specifi kace
  Použitý materiál: dřevocement Schwegler. 

Vnější rozměry dvojité budky (v × š × h [cm]): 46 × 43 × 22,5. 
Váha: 24 kg. 
Barva budky: Šedá/hnědá. Možný nátěr fasádní barvou.
Vnější rozměry pouze přídavné části : 25 × 43 × 22,5 cm. 
Váha: 13,5 kg. 
Barva přídavné části : šedá. Možný nátěr fasádní barvou.

•  Spodní část k budce pro rorýsy 
a netopýry

Tato přídavná spodní část k budce pro rorýse a netopýry 1MF 
umožňuje při umístění budky přímo do zdi nebo izolace využít 
i její tvarovanou zadní stěnu jako sídlo pro netopýry.

 

Specifi kace 

Použitý materiál: 
dřevocement Schwegler 
Rozměry jen spodní část 
(v × š × h [cm]): 25 × 43 × 22,5. 
Rozměry celébudky 1MF 
se spodní částí  (v × š × h [cm]): 
70 × 43 × 22,5. 
Váha spodní části : 13,5 kg. 
Barva: Šedá. Možný nátěr 
fasádní barvou.

Tip!
Tato budka poskytuje 

oddělený úkryt 
netopýrům i rorýsům
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Budky pro vrabce

Ačkoli oba druhy našich vrabců dosud patří mezi hojné ptá-
ky, především vrabci domácí z některých oblastí  prakti cky vy-
mizeli. Důvodem jsou změny, kterými lidská sídla a jejich okolí 
v posledních deseti letí ch prošla. Jedním z důvodů, proč vrab-
ci mizí, je nedostatek hnízdících prostor. Vrabci jsou velmi spo-
lečenští , a proto preferují hnízdění ve více párech pohromadě. 
Doporučené umístění: Ideálně cca 2 metry nad zem.

• Budka pro vrabce 1SP 

Osvědčená konstrukce budky umožńuje společné hnízdě vět-
šího počtu vrabců. Budka se snadno čistí , čelní panel lze snad-
no odejmout.

Umístění: Umisťuje se na zdi domů ve městech i na venkově, 
na stodoly, zemědělské stavby, továrny a podobně. Případně 
jde budka zabudovat i do zdi, což je ideální u novostaveb. 
Čistění, které není nutné, ale doporučuje se, je velmi snadné.

 

 

Specifi kace
 Použitý materiál: 
dřevocement Schwegler. 
Vnější rozměry (v × š × h [cm]): 
24,5 × 43 × 20. 
Váha: 15 kg. 
Barva: Šedá. 
Možný nátěr fasádní barvou.

Hnízda pro jiřičky 
a vlaštovky
Jiřičky i vlaštovky mají v dnešní moderní krajině stále větší pro-
blém najít dostatek vhodných míst ke hnízdění i s dostatkem 
materiálu pro stavbu hnízd – bláta. Dnes používané fasádní bar-
vy jsou také velmi často vodoodpudivé, takže stavební mate-
riál se na omítkách neudrží a hnízda padají (v horším případě 
i s ptáčaty). 

Umělá hnízda ideálně nahrazují vlastní hnízda jiřiček i vlaš-
tovek a umožňují jim zahájit hnízdění ihned po jarním příletu. 
Hnízda jiřiček se umísťují na chráněné venkovní zdi (ideálně 
světlé), pod přesah střechy. Případně lze využít i speciální zad-
ní panel imitující římsu. Jiřičky preferují více hnízd vedle sebe. 
Minimální výška umístění hnízda by měla být 2 m. Vlaštovky 
jsou společenské, přesto preferují jednotlivá hnízda se vzdále-
ností  cca 1 m mezi hnízdy. Jejich hnízda se umísťují na vnitřní 
zdi v prostorech, kam mohou vlaštovky létat. Vzdálenost hor-
ní hrany hnízda vlaštovek od stropu se doporučuje minimál-
ně 6 cm.

• Hnízdo pro jiřičky 9A – dvojité

Hnízda jsou velmi prodyšná, a proto dobře splňují všechny 
vlastnosti  přírodních hnízd. Zadní stěna je z venkovní dřevotřís-
ky bez formaldehydu. Čistění není nutné, ale je doporučené při 
kontrole hnízd (po odletu jiřiček). Pokud chcete zabránit padání 
trusu na zem nebo na fasádu je snadné ca. 30–40 cm pod hníz-
do namontovat podložku, která bude padající trus zachycovat. 

       

 

Specifi kace 

Použitý materiál: 
dřevocement Schwegler 
Rozměry (v × š × h [cm]): 
11 × 46 × 14. 
Váha: 2,7 kg. 
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• Hnízda pro jiřičky na fasádu 11

Výhodou takto konstruovaného zadního panelu s hnízdy je, že 
jej můžete nainstalovat na fasádu a nepotřebujete římsu, pod 
které si běžně jiřičky hnízdo staví. Zadní panel je tvarován tak, 
že poskytuje horní ochranu a proto není nutné jej instalovat až 
pod střechu. To je výborné všude tam, kde střešní římsa není 
nebo kde je krátká nebo různě šikmá. Čistění není nutné, ale je 
doporučené při kontrole hnízd (po odletu jiřiček). Čištění je vel-
mi snadné, hnízda jde vysunovat. Pokud chcete zabránit padá-
ní výkalů na zem nebo na fasádu je možné dokoupit spodní část 
panelu, která zachycuje padající výkaly 

 

Specifi kace 

Použitý materiál: 
dřevocement Schwegler 
Rozměry (v × š × h [cm]): 
17,5 × 43 × 17,5. 
Váha: 6,3 kg. 

•  Spodní panel pro hnízdo pro jiřičky 
na fasádu 11

Zachycuje exkrementy jiřiček, takže zamezuje znečištění fasá-
dy. Při čistění hnízd se snadno očistí . Tento panel se umístí  pod 
hnízdo. 

 

Specifi kace 

Použitý materiál: dřevocement Schwegler 
Rozměry (v × š × h [cm]): 30 × 43 × 27. 
Váha: 2,7 kg. 

• Hnízdo pro vlaštovky 10

Tato hnízda jsou velmi prodyšná, a proto dobře splňují všechny 
vlastnosti  přírodních hnízd. 

Čistění není nutné, ale je doporučené, při kontrole hnízd (po odletu 
vlaštovek). 

 

Specifi kace 

Použitý materiál: dřevocement Schwegler. 
Zadní stěna je z venkovní dřevotřísky bez formaldehydu.
Rozměry (v × š × h [cm]): 11 × 25 × 14. 
Váha: 0,9 kg. 

Celý sorti ment výrobků fi rmy Schwegler lze nyní zakoupit 
i v ČR. Dovozce fi rma Inreko spol. s r.o. jej nabízí ve svém inter-
netovém obchodě Zelená domácnost.com. 

Firma Inreko je česká rodinná fi rma, která i díky své podpoře 
neziskových organizací, obsadila 3. místo v soutěži TOP odpo-
vědná fi rma 2011. 

Více informací o jednotlivých výrobcích a fotografi e instala-
cí naleznete na www.zelenadomacnost.com. V případě nejas-
ností  nebo dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 602 569 044 
nebo na e-mail: info@zelenadomacnost.com.

Složitější dotazy budeme konzultovat s Českou společností  
ornitologickou (rorýsi, vrabci, jiřičky a vlaštovky) nebo Českou 
společností  pro ochranu netopýrů ČESON (netopýři).

Kontakt: 

Petr Dobrý, Zelená domácnost.com, 
Inreko spol. s r.o., U Hellady 4, 140 00  Praha 4, 
Tel.: 602 569 044, 
e-mail: info@zelenadomacnost.com, 
www.zelenadomacnost.com
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