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Divoce žijící příbuzná včely medonosné, zednice, patří 
k nejčastějším obyvatelům hmyzích hotelů.

Brouk pestrokrovečník Trichodes alvearius je hnízdní 
parazit, který může počet včel samotářek zredukovat.

V plodové buňce, která je naplněná květním pylem a nekta-
rem (tzv. pylový bochník), roste larva včely samotářky.

Zlatěnkovití jsou nádherní a titěrní, ale přesto jsou to 
nenasytní predátoři v hotelu pro včely samotářky.

V otevřených květech jsou nektar a pyl dobře 
dostupné pro včely samotářky i jiný hmyz.

Podpora a pozorování užitečných 
živočichů
V současnosti jsou v módě domečky pro včely samo-
tářky a hmyzí hotely, které podporují užitečné živočichy 
a zároveň dávají báječnou možnost pozorovat naše 
domácí druhy. Během celé sezóny panuje u domečků 
čilý ruch. 

Navrtaná dřeva a duté stonky slouží především včelám 
samotářkám jako hnízdní komůrky. Včely samotářky 
jsou důležitými opylovači například ovocných stromů 
na zahradě, neboť létají již při nižších teplotách než 
včely medonosné. Ale i osaměle žijící druhy vos, jako 
například kutilky, staví své plodové komůrky v umě-
lých hnízdních strukturách. Včely samotářky a kutilky 
netvoří žádnou rodinu, kterou by musely bránit. Proto 
neútočí, ani když člověk stojí bezprostředně před jejich 
úkrytem. 

Ze života včel samotářek
Od konce března kladou samičky svá vajíčka do hnízd-
ních otvorů. Každá samička zaplňuje svůj otvor        
postupně odzadu. Přední komůrka zůstává prázdná 
jako ochrana pro ostatní vajíčka.

Sežrat a být sežrán
Včely–kukačky, zlatěnkovití, lumkovití nebo octomil-
kovití vystupují jako hnízdní parazité. Jejich larvy se 
živí larvami včel samotářek. Datlové, sýkorky a jiní 
ptáci rovněž objevili hotel pro užitečné živočichy jako 
krmítko. Vyzobávají dřeva a vytahují osídlené stonky, 
aby sežrali včelí larvy. Pletivo na ochranu před ptáky 
dokáže larvy ochránit.  

Larva divoké včely se asi po čtyřech týdnech zakuklí 
a stráví zimu v komůrce. V dalším roce vylétne dospělá 
včela.

Jak nalákat hmyz do zahrady
Zahrada, která rozmanitě kvete od jara až do podzimu, 
zásobí obyvatele hmyzích úkrytů potravou. Obzvláště 
vhodné jsou rostliny hvězdnicovité, vikvovité, brukvovité, 
hluchavkovité a ovocné stromy.



Čistě seříznuté stonky rákosu jsou dobře osidlovány, 
lze to poznat podle uzavřených otvorů.

Takto ne! Nečistě seříznutá stébla jsou osidlována 
stejně málo jako plné stonky.

Takto ne! 
Duté cihly nejsou osidlovány.

Plechovkový hotel nabízí místo pro několik set včel 
samotářek, které se zde mohou vyvinout.

Vyplnění tvrdým dřevem
Cíl: Hluboké dutinky různých velikostí, které neuvolňují 
vlákna a nejsou prasklé.

 • Použijte suché neošetřené tvrdé dřevo s hloubkou 
15 až 20 cm: ovocné stromy, javor, jasan, buk, dub 
atd. Měkké jehličnaté dřevo pouští vlákna a není 
osidlováno.

 • Dřevo nesmí prasknout: použijte kotouče stromů 
s malým průměrem nebo je rozpulte. Alternativně 
je možné navrtat dřevo po stranách nebo použít 
neošetřené špalíčky dřeva. 

 • Navrtejte otvory o průměru 2 až 9 mm, abyste pod-
pořili různé druhy.

 • Celkovou délku vrtáku využijte pro co nejhlubší 
chodbičky.

 • Vyvrtané chodbičky nechte vzadu uzavřené, vyvrta-
ný dřevní prach vyklepejte.

Vyplnění dutými stonky
Cíl: Čistě seříznuté, duté stonky různé délky

 • Vhodné jsou duté, suché stonky jako rákos, bam-
bus nebo stonky trvalek. Rákosové rohože 
z obchodu jsou rovněž vhodné.

 • Průměr stonků: 3 až 9 mm, délka: 15 až 20 cm

 • Rozhodující je hladký řez ostrými zahradnickými 
nůžkami nebo ručními nůžkami na živý plot. Otřepe-
né konce mohou poškodit křídla hmyzu. 
Tip: Rákos a jiné stonky se netřepí, když je ustři-
hnete čerstvé nebo je před sestřižením namočíte 
do vody. 

 • Stonky nechte uschnout, spojte do otepi a svažte.

 • Klouby stonků leží v optimálním případě vzadu 
a tvoří přirozený uzávěr.

Nevhodné výplně
Tyto výplně jsou levné a snadno vyrobitelné, nejsou ale 
osidlovány, a proto jsou nevhodné:

 • Duté cihly.

 • Šišky, dřevitá vlna nebo dřevní štěpka.

 • Nenavrtaná dřeva.

Mikroformátový hotel
Prázdnou plechovku lze rychle vyplnit a jako hotel 
pro začátečníky je velmi vhodná. 

 • Dutá stébla jako například rákos zkraťte      
na vhodnou délku.

 • Dno plechovky pokryjte do výšky cca 0,5 cm    
sádrou.

 • Stébla narovnejte dovnitř těsně vedle sebe.

 • Plechovku případně nalakujte nebo ozdobte     
a zavěste tak, aby byl hotel chráněn před deštěm.



Abyste měli ze svého hotelu pro včely samotářky stále radost: 

Díky stabilní konstrukci například z hrubě nařezaného (neohoblovaného) smrku, se zadní stěnou a dostatečným 
přesahem střechy, bude hotel odolný vůči vlivům počasí. Optimální polohou, která chrání hotel před vlivy počasí, 
je směr na jihovýchod. Hotel můžete ukotvit na zem nebo na stěnu.

Střecha odolná vůči vlivům počasí:
přesah střechy alespoň 10 cm

Plná zadní stěna:
z neošetřeného dřeva

Stonky se dření:
jednotlivé, připevněné svisle

Sítě k ochraně před ptáky:
pletivo s velikostí ok 1 až 2 cm 

minimální odstup od výplně 5 cm

Tlející dřevo:
Spodní část „domečku“ pro zvířecí pomocníky 
není kvůli stoupající vlhkosti vhodná pro včely 
samotářky, které mají rády teplo. Zde může 
dřevo navlhnout a zetlít a slouží jako životní 
prostor pro nejrůznější malé živočichy: střevlí-
kovité, stejnonožce, stonožkovce ad.
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Stěny otvorů by měly být hladké a otvory vzadu uzavřené.
Takto ne! Smrkové dřevo a jiná měkká dřeva uvolňují 
vlákna a zůstávají neosídlena.

Světový rekord na ekologické zahradní výstavě Die GARTEN TULLN:

Dne 27. června 2019 překonala organizace Natur im Garten společně s více než 1 000 žáky z celého Dolního 
Rakouska na ekologické zahradní výstavě Die GARTEN TULLN Guinessův světový rekord pro největší hotel světa 
pro užitečné živočichy. Společně totiž vytvořili 614 hotelů s objemem 31,37 m³.


