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Stojánek na misky 

Protože se Mistr Mordon bude stěhovat, můžu ho nově vybavit a konečně si splnit pár 

Pinterestových snů. Takže dochází na stojánek na misky. Někdo je zastává, někdo se jim 

brání – každopádně pro ty, kteří by si nějaký chtěli vyrobit sami, tu je můj malý (bohužel 

trošku neúplný) návod.  

 První věc, kterou si musíte promyslet, je tvar stojánku. Na internetu jsou k sehnání 

nejrůznější stojánky s nakloněnými miskami a podobně. Mně jako nejjednoduší připadala 

varianta klasická, v podobě stoličky s dírami pro misky. Stojánek s jednou horní deskou a 

dvěma bočnicemi má očividnou výhodu ve své jednoduchosti. Misky pak mohou na stojánku 

pouze stát (ale je nebezpečí, že se budou pohybovat, navíc by pak stojánek měl být nižší) 

nebo v něm být posazené. Já zvolila druhou variantu. Důležité je také vyřešit výšku 

stojánku. Strýček Google říkal, že by měl sahat tak do půlky hrudníku. Mně už se to zdá 

trošku vysoko a přijde mi, že pes tak musí příliš ohýbat krk do oblouku – mám raději, když 

se pořád do misky sklání, ale nemusí se u ní hrbit. Takže jsem stojánek navrhla nižší, jen 

kousek nad loketní kloub. Díky tomu, že misky jsou v něm posazené, musí se do mističky 

ještě trochu naklonit.  

 Nejprve je samozřejmě dobré zakoupit vlastní misky. Vybrala jsem nerezové, 

s přesahujícím okrajem. Zvolila jsem větší misku na vodu a menší na jídlo – tak a by se do ní 

Gorďova porce vydala a měla trochu místa. Doteď jsem používala podstatně větší misku na 

žrádlo, ale nemám ráda, že je pak jídlo jen po dně a Gordi ho moc „prohání“. Potřebná 

prkýnka je možné si koupit v obchodě (třeba v Haus Spezi) a slepit je lepidlem na dřevo nebo 

sešroubovat, můžete postupovat třeba podle tohoto návodu: 

http://www.tonyastaab.com/2017/03/diy-30-minute-dog-food-bowl-stand.html (ale výšku 

podle návodu nevolte, mají stojánek tak nízký, že se zdá zbytečný). Pro mě největší výzvu 

představovalo vyřezání děr na misky do horní desky (to se asi vyplatí provést jako první). 

Nemám potřebné nástroje, takže jsem tuto práci (včetně výroby stojánku) zadala někomu 

jinému. Proto bych ráda na tomto místě poděkovala Tomášovi, který mi můj stojánek 

http://www.tonyastaab.com/2017/03/diy-30-minute-dog-food-bowl-stand.html
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vyrobil. Dodal jej v surovém stavu, je z pořádných fošniček a slepený dohromady lepidlem na 

dřevo. Drží jako slovo boží, takže je to určitě řešení a ani se nic nemusí vrtat ;).  

 Na mě tak zbyly pouze finální úpravy. Samozřejmě jsem výrobci dodala návrh a taky 

šablony na kolečka, ve kterých měly sedět misky (prostě jsem jenom změřila misky z vnitřní 

strany, přidala trochu vůli a vystřihla tvrdého papíru). Stojánek jsem pak upravila šmirglem 

tak, abych měl kulaté hrany a rohy a co nejhladší povrch. Mezi mými nástroji sice není pila, 

ale mám malou kreativní brusku od firmy Proxxon, se kterou jsem si stojánek dozdobila. 

Nevěřila jsem si, že písmena trefím stejně velká a rovnoměrná, takže jsem si nápis prvně 

navrhla ve Wordu v požadované velikosti a pak vystřihla a obkreslila – to samé jsem 

udělala i s tlapkou. Nakonec jsem stojánek ošetřila interiérovým voskovým olejem Balakryl, 

který má být na bázi včelího vosku. Měl by dřevo chránit před vlhkostí a podle výrobce je 

vhodný i k ošetření dětského nábytku a hraček, takže by měl být nezávadný.  

 No a tady jsou fotky, jak postupovala výroba, a jak se honákovi nové misky líbí.  

  

Tady má stojánek už ohlazené hrany a rohy. 

 

Vybrala jsem font, který se mi líbil a 

překreslila na dřevo. 
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Nad menší miskou na jídlo je jméno, v pravém rohu 

tlapka – jen tak. 

Tlapička je mělčí a jinak šrafovaná, aby 

byla zajímavá. 

  

Nechtěl se postavit normálně, protože v něm bylo sušené 

masíčko. 

Rozhodně zkoušel, jestli se někde 

neschovává přídavek. 

 

 


