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Češi jsou národ domácích kutilů. Současní 
čtyřicátníci a starší vyrůstali v době, kdy bylo 
velmi obtížné koupit kvalitní výrobek či službu, 
a proto si lidé často mnoho věcí dělali svépomocí. 
Šikovní lidé jsou však i jinde na světě a rozvoj 
internetu dal domácímu kutění zcela nový rozměr.

Nikdy totiž nebylo tak jednoduché svůj domácí 
postup výroby či přípravy čehokoli představit 
širokému publiku, jako je tomu nyní. Sociální 
sítě, weby, videoservery, komunikační platformy, 
které umějí posílat obrázky nebo streamovat zvuk 
i video v reálném čase – to všechno jsou moderní 
pomocníci každého, kdo propadl fenoménu DIY. 

KUTÍM  ›  KUTÍŠ  ›  KUTÍME

Zkratka vycházející z anglického výrazu Do It Yourself 
– udělej si sám je jedním z nejčastěji hledaných výrazů 
na internetu. Pojem zahrnuje prakticky veškeré obory 
lidské činnosti od jednoduchých triků pro běžný život 
až po projekty srovnatelné s těmi, které dělají nej-
větší světové korporace. Zkratku je dobré při hledání 
používat ve spojení s  tím, co chcete vyrobit, ať už je 
to jednoduchý věšák z vodovodní trubky nebo třeba 
počítačem řízený model helikoptéry… Ale to je lepší si 
vyzkoušet ve vyhledávači, a to určitě zvládnete sami. 
V  našem zpravodaji se podíváme na několik užiteč-
ných tipů a zdrojů pro kreativní jedince.
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Když se Vladimír v neděli chystal ke spánku, zazvonil telefon: 
„Ahoj, tady Pepa. Ten komín příští týden musíme zrušit. Zlomil 
jsem si nohu, nejmíň dva měsíce na střechu nemůžu.“ Vladimír 
tomu nejdřív nechtěl věřit, ale brzy mu došlo, že odklad dalších 
prací opravdu není na pár dnů a hrozí, že zimu stráví s nekom-
pletní střechou, a hlavně bez komína. Všechny firmy v okolí 
mají termíny až za půl roku. K mání jsou jen tzv. hospodští 
řemeslníci s pochybnou pověstí. Nicméně Vladimírovi už asi 
nic jiného nezbývalo. 

Naštěstí se objevil soused, který je občas na dvorku k vidění, 
jak něco kutí. Naposledy to byl nový plot z hoblovaných prken, 
ten se Vladimírovi moc líbil. Mezi řečí se soused Vladimírovi 
svěřil, že má fyzickou práci jako relaxaci od náročného zaměst-
nání a baví ho i to, že hned vidí, jaká práce za ním na stavbě 
zůstává. Zednické řemeslo se prý učil zcela sám. Něco odkoukal 
v práci, kde jim rekonstruovali kancelář, ale většinu věcí našel na 
internetu, kde je mnoho videí a návodů, jak postavit cokoli – od 
hradu z písku až po mrakodrap.

Vladimírovi to nedalo a hned večer sedl k internetu a začal hle-
dat. Na fórech zjistil, že je mnoho lidí, kteří mají stejný problém 
jako on a rádi si vyměňují zkušenosti i obrázky svých zednic-
kých výtvorů. Také zjistil, že pouštět se hned do komína je přece 
jen trochu riziko, když předtím o zedničině jen slýchal. Měl ale 
v chalupě jedno staré okno, které bylo potřeba zazdít a zdálo se 
být jako ideální příležitost ke zkoušce, zda je to stavění opravdu 
tak jednoduché, jak všichni na internetu píší. Následující dva 
dny věnoval nákupu zednického nářadí a prozkoumávání všech 
možných informačních zdrojů. V pondělí večer už znal zpaměti 
druhy a formáty cihel i různé finty na zdění. A když během úte-
rý, za pomoci návodu v mobilu, staré okénko celkem v pohodě 
zazdil, bylo rozhodnuto: komín bude jeho. Podle návodů z in-
ternetu si připravil dřevěné šablonky na spáry i na tvar komína, 
všechno pořádně vyměřil a zkusil položit první dvě řady cihel. 

Na začátku to nebylo jednoduché, ale pomocí návodů na in-
ternetu a rad v diskuzních fórech se s každou další položenou 
řadou cihel zlepšoval. S posledním kouskem mu odpoledne 
pomohl nadšený soused. Když viděl Vladimíra na střeše, neda-
lo mu to a přišel si také zdění vyzkoušet. Práce jim šla ve dvou 
mnohem lépe od ruky, a navíc si celkem dobře poklábosili.

Ve středu večer už se Vladimír pochlubil na stavitelském fóru 
fotkou zbrusu nového komína a sklidil od kolegů stavitelů uzná-
ní. Komín krásně rovný a všechno tak, jak má být. Oproti plánu 
sice stavba nabrala týdenní zpoždění, ale čekat na Pepu, byl by 
Vladimír ještě další dva měsíce bez komína.

JAK JSEM SI POSTAVIL KOMÍN
Před několika lety vyměnil Vladimír byt v Praze za 
starou chalupu kousek od Křivoklátu. Místní lesy 
si zamiloval a velmi rychle se v novém bydlišti usa-
dil. Domek začal z gruntu rekonstruovat. Z chalupy 
by měly zbýt pouze obvodové stěny pod střechou 
a přístavek s pokojem a koupelnou, ve kterém Vla-
dimír dočasně bydlel. Vladimír se domluvil s místním 
zedníkem Pepou a pokrývačskou partou, že mu 
během září postaví nový komín, opraví krovy a dají 
nové střešní tašky. Práce byly domluvené, materiál 
nakoupený a v pátek odpoledne nastoupila bourací 
četa složená z pěti rodinných příslušníků a během 
pár hodin byl starý komín dole a staveniště začištěno.

VYHLEDÁVÁNÍ 
NA INTERNETU
Na internetu se nacházejí pro nás důležité kutilské infor-
mace, které musíme umět vyhledat. Každá informace 
má určitou životnost a je dobré si umět zjistit, nakolik je 
zobrazený obsah aktuální. Zde musíme umět používat 
vyhledávače (např. Google nebo Seznam) – správně defi-
novat předmět hledání, volit vhodná klíčová slova a umět 
filtrovat výsledky vyhledávání. Díky tomu jsme pak schop-
ni zjistit potřebné kutilské informace – návod na opravu, 
kutilské weby, kde nakoupíme kutilské nářadí, tutoriály na 
Youtube... 

V následujícím textu jsme pro vás připravili několik šikov-
ných „pomocníků“ pro začínající kutily.

Zdroj: unsplash.com
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Zdroj: ireceptar.cz

Největší světová videosíť je pochopitelně i ohromným zdrojem 
nápadů a návodů na tvoření všeho druhu. Její největší nevýho-
dou je pravděpodobně to, že jakmile najdete jedno zajímavé 
video, začne vám podstrkávat další skvosty tak dlouho, než zjis-
títe, že čas, který jste si původně vyhradili na opravu ohniště, 
dávno uplynul u sledování stovek a tisíců zajímavých nápadů 
a řešení z celého světa. Pokud se však dokážete ovládnout a od 
lákavých videoinstruktáží přejdete včas k jejich realizaci, může-
me vám garantovat, že s trochou vůle a odvahy se budete ve 
spolupráci s Youtube moci pustit prakticky do jakéhokoli řeme-
slného projektu.

Máte-li ambice nejen výrobní, ale i chlubící a rádi byste tedy své 
produkty na Youtube také představili ostatním, nelze než dopo-
ručit videa tvořit jazykově přívětivá i jinému než česky mluvící-
mu publiku. A nemusíte hned vše dabovat do angličtiny. Udělat 
anglické titulky zabere pár minut a rázem se vám potenciální 
publikum násobně zvětší. Kutilové jsou zvídaví napříč celým 
světem.

Hledáte-li inspiraci, doporučené vyhledávací dotazy jsou např. 
“DIY…, how to…, jak udělat…”, atp.

Odkaz: www.youtube.com

DALŠÍ 
INSPIRATIVNÍ 
ODKAZY:

» Český kutil: www.ceskykutil.cz

» Receptář prima nápadů: Primadoma.tv

» Fachmani: Fachmani - Primadoma.tv

» Zahrádkářská poradna: www.zahradkarskaporadna.cz

Tomáš Krásenský se v posledních několika letech stal 
více než důstojným nástupcem legendárního Přemka 
Podlahy v oboru popularizace svépomocných řešení 
v domácí dílně či na zahradě. Youtube kanál Dělejte 
něco! počítá zatím své fanoušky v řádech desetitisíců. 
To na Youtube není úplně vysoké číslo, je však potře-
ba připomenout, že jde výhradně o české publikum, 
jelikož videa zatím v jiném jazyce nejsou dostupná. 
Kvalita i forma zpracování jsou však na světové úrovni.

Kanál je vhodný zejména pro začínající kutily, ovšem 
za způsob, jakým je problematika prezentována, by se 
nemusely stydět ani přední komerční výcviková cent-
ra. Pokud tedy zkoušíte doma nebo na zahradě občas 
něco sami vyrobit či vylepšit, neměl by tenhle kanál 
mezi vámi oblíbenými zdroji chybět.

Odkaz:
www.youtube.com/channel/UC9o8erzsBzq9mPx4EjwyqLA

Zatímco na Youtube najdete prakticky výhradně videonávo-
dy, další internetové kanály nabízejí ještě pestřejší mozaiku 
možných zdrojů. Klasické weby i sociální sítě umožňují čer-
pat z nepřeberného množství textů, obrázků, videí, prezentací. 
V poslední době moderním podcastům se v oblasti kutění za-
tím moc nedaří, jelikož naprostá většina tvůrčích činností je 
nějakým způsobem závislá na vizuální složce našeho vnímání.

Poměrně široký záběr mezi obory nabízí web iReceptář. Ten-
to komerční projekt jednoho z velkých mediálních domů pu-
blikuje články o zahradě, vaření, zvelebování domova i péči 
o vaše zdraví nebo vaše domácí mazlíčky. Web cílí na ma-
sové publikum, najdete zde proto spíše jednoduché, snadno 
a rychle realizovatelné záležitosti. Velké a složité projekty se 
do tohoto formátu nehodí.

Odkaz: www.ireceptar.cz
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Není prakticky oblast lidské činnosti, ve které by dnes ne-
fungovala alespoň jedna aplikace pro mobilní telefony. Mo-
bil vám pohlídá děti, pomůže zařídit nákup, ráno vás vzbudí 
a v práci díky němu snadno vyfotíte a odešlete kolegovi libo-
volný dokument. V domácí dílně můžete s vhodnou aplikací 
měřit nebo navrhovat nábytek.

Asi nejznámější aplikací z oboru tvoření je ta, která schraňuje 
návody ze všech možných oborů na jednom místě. Jmenuje 
se Pinterest.

Aplikace poskytuje snadno pocho-
pitelné pokyny pro kutily. Obsahuje 
rozsáhlý výběr příruček k nástrojům 
a rad pro kutily – pokyny krok za 
krokem, jak používat nářadí, tipy pro 
kutily, nákup elektrického nářadí. 
Mezi nové funkce aplikace patří gyro-
skop a kalkulačka umožňující rychlé 
převody mezi různými jednotkami. 
Aplikace vše podrobně vysvětlí.

Najdete zde stovky rad pro kutily, na-
příklad pro vrtání. Věděli jste třeba, 
že existuje jednoduchý způsob, jak 
předejít vyvrtání příliš hlubokého 
otvoru? Přiložte k vrtáku hmoždinku, 
přidejte půl centimetru a tuto dél-
ku vyznačte barevnou lepící pásku. 
Všechny otvory budou s touhle jed-
noduchou signalizací hloubky přesně 
takové, jaké potřebujete.

APLIKACE 
PRO KUTILY

Pinterest si můžete představit jako velkou ná-
stěnku. Nebo spíše více velkých nástěnek. Každá 
nástěnka může mít nějaké téma, podle toho, jak 
si vyberete. Do Pinterestu uživatelé vkládají tipy 
a návody na různé věci – vaření, tvoření, stavba… 
Někdy také ale třeba jen obrázky něčeho, co se 
jim líbí nebo to považují za užitečné sdílet s ostat-
ními. Vy si z příspěvků, které se vám líbí, můžete 
vybrat ty, které si na vaši nástěnku virtuálně 
“přišpendlíte” pro další budoucí použití.

Jako každá jiná sociální síť umožňuje i Pinterest 
tvorbu vazeb mezi uživateli. Můžete tak svého 
oblíbeného autora příspěvků sledovat, aby vám 
žádná z jeho novinek neunikla.

Odkaz: www.pinterest.com

Zdroj: Pinterest.com

APLIKACE 
DO MOBILU
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