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Postavte si hmyzí domek! Zahrada Vám poděkuje. 

Veronika Kovářová 

Anotace 

Na jaře opět nastane ideální čas, kdy se zaměřit i na drobné obyvatele parku  
či zahrady. Je to ta pravá doba pro stavbu hmyzího hotelu, za který nám každá 
zahrada poděkuje.  

Převážnou část obyvatel, kteří vyhledávají tato obydlí, považují lidé za užitečný 
hmyz. Jsou to například slunéčka sedmitečná, která pomáhají snižovat stavy mšic. 
Včely samotářky jsou stejně jako jejich kamarádky z úlu pracovité opylovačky. 
Zlatoočka se nejen živí mšicemi, ale i pylem a nektarem, a tak jsou zahradě 
k užitku hned dvojnásobně.  

A právě tento drobný hmyz potřebuje ke svému rozmnožování úzké chodbičky, 
vyvrtané ve dřevě, v cihlách nebo mezi kameny. Dříve bydleli v hromadách větví, 
v neuklizených rozích zahrad a kolnách ale v posledních letech mnoho z nás dalo 
přednost zahradě okrasnější, pečlivěji udržované. Tam stejně jako v městském 
parku už takovéto kouty nenacházíme a z užitečného hmyzu se stávají 
bezdomovci… 

Návod na postavení domku není složitý, budete však potřebovat buď pomoc 
dospělých, anebo aspoň trochu připravenou kostru a střechu hmyzího hotelu.  
Je potřeba zajistit, aby domeček byl bezpečný a aby byl správně umístěn na dobře 
osvětlené místo, kde není příliš větrno.  

Pak stačí jen počkat pár dní a první návštěvníci přijdou na recepci.  

Pomůcky   

1. rám (prkýnka, příp. plastové láhve) 

2. pletivo s menšími či malými oky 

3. kladivo, hřebíky, sponkovačku, háček na zavěšení 

4. náplň: špalky, cihla, rákosová stébla, stonky černého bezu, celíku, bambusu, 
křídlatky, slunečnice, seno, sláma, kameny, větvičky, duběnky, šišky, šnečí ulity, 
hálky.  

Konstrukce 

Sestavíme si z prkýnek rám hmyzího domku, inspiraci najdete na obrázku. Jeho 
velikost volíme podle umístění. Hmyzí domek patří na slunné a od větru chráněné 
místo.  

Na zadní stranu rámu přichytíme pletivo sponkovačkou a můžeme vkládat 
materiál. Zadní stranu můžeme zpevnit i prkny, ale je potřeba nechat trochu 
proudit vzduch, aby tam zbytečně nezůstávala zbytečná vlhkost a nevznikala 
plíseň. Po naplnění je lepší přichytit pletivo i z přední strany.  

Domek můžeme vytvořit i z uřízlých PET flašek, které poslouží jako rám na náplň. 
Flašky uřízneme z obou stran, abychom zajistili proudění vzduchu. Takový domek 
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je pak třeba dát k nějaké stěně či plotu, aby byl alespoň z jedné strany 
zabezpečený před přístupem hmyzožravců (např. ptáků či většího hmyzu.) 

Pokud tvoříme hmyzí domek do parku, komunitní zahradu, školní zahradu či  
na turistickou stezku, Zvolíme pevný rám z trámů, který pevně zasadíme země  
a pečlivě se zamyslíme nad materiálem pro stříšku, aby vydržel nepřízeň počasí. 
(Vhodnou krytinou mohou být slámové došky, které zároveň ubytují nájemníky 
hmyzího domku. Pokud používáme jíl, můžeme jím přilepit na střechu konstrukce 
staré keramické střešní tašky. Pěkné je použití šindelů. Vhodné jsou i živičné 
lepenky, které se používají jako jednoduché střešní krytiny pro zahradní domky  
a kůlny). 

Výplň 

Větvičky, stébla, špalky si přichystáme podle šířky rámu. Do špalků si vyvrtáme 
dírky o průměru 3 – 10 mm. Nejlepším špalky pro hmyzí domky je z ovocných 
dřevin. Vrtat můžeme také stavební cihlu. Pokud použijeme dutinovou cihlu, je 
dobré do dutin cihly vložit větvičky či stébla, aby se některé dutinky zúžily.  

Můžete část domku vytvořit i z jílu, do kterého vložíte větvičky nebo rákos.  
Po zatvrdnutí větvičky a stonky vytáhnete a máte přichystané dutinky  
pro hmyzáky.  
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Obyvatelé 

Do dobře umístěného hmyzího domku se velmi 
brzy nastěhují první nájemníci. Najdete zde 
samotářské včely, zlatoočka, berušky, vosičky, 
kutilky, hrabalky apod. S postupem času se 
přidají pavoučci.  

Mnoho z těchto druhů jsou užitečné pro naši 
zahradu. Berušky a zlatoočka žerou mšice, 
samotářské včely opylují i ty květy, které včela 
medonosná či čmelák opylovat neumí.  

Proč stavět domky a hotely? 

V posledních letech se množí vědecké studie,  
že stavy tohoto důležitého hmyzu v Evropě 
významně klesají. Je proto potřeba, abychom 
tam, kde ovlivňujeme vzhled přírody (parky, 
zahrady), pomáhali s vytvořením hnízdních 
prostor.  

 

Doporučená literatura pro děti: 

Hmyzí hotel, Petra Bartíková, Helena Haraštová, Markéta Nováková, Albatros, Praha 
2019 

Hmyzí hotel, Libby Walden, Svojtka, 2020 

Použitá literatura: 

Domečky pro včely a užitečný hmyz, Petr Bogush, Grada, Praha 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


