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Prázdniny již dávno skončily, někdo 

byl v hotelu u moře, někdo v apartmánu 

       u rybníka, mnoho z nás bylo ve stanu na táboře. 

Co si ale představit, když se řekne hmyzí hotel?

PROČ hmyz na zahradu chceme? Vždyť 

akorát bzučí, štípe a je otravný, některý 

dokonce ničí naši úrodu. Řada zástupců 

hmyzu nám ale pomáhá. Jak by byly opy-

lovány třeba některé druhy stromů, kdyby je neo-

pyloval hmyz? Hmyzí hotely slouží jako útočiště pro druhy 

hmyzu, abychom je přilákali tam, kde nám budou prospěšné 

a také abychom podpořili druhovou rozmanitost – biodiverzitu. 

hmyzí hotely HOTEL VYZDOBENÝ HMYZEM

BYDLÍ TAM 
HMYZ

UBYTOVACÍ 

ZAŘÍZENÍ, KDE 

SE SERVÍRUJÍ 

VÝHRADNĚ HMYZÍ 

POCHUTINY

MÍSTO, KDE JSOU ULOŽENY HMYZÍ PRE-PARÁTY

NEJVÝSTIŽNĚJŠÍM            TVRZENÍM            JE, ŽE TAM            OPRAVDU           BYDLÍ HMYZ. 

JAKÉ DRUHY se nám ubytují v hotelu? Budeme se snažit, aby náš hotel osídlil 

 hmyz, který zahradě prospívá – různé včely samotářky, pestřenky, čmeláci, brouci, 

     škvoři, slunéčka sedmitečná a mnoho dalších druhů.

SPOJOVAČKA: Podle venkovního pozorování pospoju-jte, kdo se čím živí.

   JAK BUDE VELKÝ? Podle 

 našich možností. Může mít velikost 

od květináče přes ptačí budku až do 

velikosti člověka. Čím větší ho uděláme, 

  tím více hmyzu v něm může nalézt útočiště. 

   JAK POSTAVÍME hmyzí hotel? Podstatou 

    je vytvořit co nejrůznorodější prostředí. Na podzim 

    můžeme využít řadu přírodních materiálů: stébla trav, větvičky bezu,  

    šišky, slámu, rákos, mech, ztrouchnivělé dřevo s navrtanými otvory, klacíky.  

   Materiál ke stavbě nemusí být jenom přírodní, můžeme využít různých děravých 

   tvárnic, starých cihel, brček, skleněných trubiček. Zakomponováním skleněných trubiček do hmyzího 

  hotelu můžeme získat možnost, jak jednodušeji pozorovat jeho obyvatele (usadí-li se nám něco v trubičce, 

  trubičku vyndáme, můžeme pozorovat jejího obyvatele a pak bez poškození opět vrátíme na místo).

  Nasbíraným materiálem vyplníme naše obvodové hotelové zdivo. Tím může být květník, zeleninová bedýnka,  

    vyrobený domeček z prkýnek či starý vykotlaný pařez.  

Připravila: Áňa, ilustrace: Oskar

KDE postavíme hmyzí hotel? 

Vybereme slunné a teplé místo 

v blízkosti klubovny nebo na 

zahradě; tam, kde chceme mít 

větší druhovou rozmanitost 

hmyzu a také tam, kde nám 

bude hotel dostupný pro naše 

pozorování. Během každé 

návštěvy (může být jednou za 

týden; během rozjezdu hotelu je 

lepší pozorovat častěji) pozorujte, jestli se někdo v 

hotelu usadil. Nemusíte vidět jenom živočichy, 

všímejte si i pobytových znaků – pavučiny, 

hovínka, sliz, rozkousaný materiál.
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                   ZKUS namalovat křivku,               jak rychle se tvůj hotel obydlil. Máš-li k dispozici            hotely dva či více, porovnej výsledky a usuď, který z nich je pro obyvatele atraktivnější. Čím to může být?
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