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Päťposchodový hotel pre hmyz  
 
 
 
Redaktorka: Hmyzie domčeky nielenže plnia dekoratívnu funkciu v záhrade alebo 

v  prírode, ale sú veľmi prospešné pre hmyzie spoločenstvá. Prvý veľký 
hotel pre hmyz vybudovali v Bytči.    

A. Brziaková: Nie je to taký klasický, malý hmyzí domček. Nazvali sme to Grandhotel, 
pretože samotná konštrukcia meria skoro 2 m. Hmyz tu má k dispozícii až 
päť poschodí. Čo sa týka výplne, sú tam použité napríklad bambusy, šišky, 
tehly, kamene. Naozaj, aby si tie užitočné druhy hmyzu, každý tu našiel 
nejaký svoj príbytok. Konkrétne pod strechou je nechaný voľný priestor pre 
tie druhy hmyzu, ktoré si samy vedia postaviť takéto hniezda. Konštrukcia 
je pozostavená1 z technicky neošetrených materiálov. Práve takých, ktorý 
hmyz neodpudzuje2. Obohnaná je zajačím pletivom. A to je kvôli tomu, aby 
bol tento užitočný hmyz chránený pred vtákmi alebo hlodavcami.  

Redaktorka: Hmyzí Grandhotel už eviduje prvých ubytovaných klientov. Napríklad včelu 
samotárku, ktorá je pre náš ekosystém nenahraditeľná.  

A. Brziaková: Ona je tak celkom nedocenený hmyz v súvislosti s jej kolegyňou včelou 
medonosnou, pretože je to vynikajúci opeľovač. Napríklad takých sedem 
včielok samotárok dokáže opeliť jeden veľký ovocný strom. Objekt sa 
nachádza aj pri vodnej ploche, takže očakávame aj vážky alebo šidielka. 
Nasadené sú tu aj rastlinky, ktoré zase priťahujú motýle. Motýle sú tiež 
opeľovače. Z ďalších očakávame napríklad čmeliakov3, ucholakov4, ktoré 
paradoxne sú tiež ako užitočný hmyz. Takže sami uvidíme a sami sme 
zvedaví, aké druhy hmyzu sa tu usídlia. 

Redaktorka: V blízkosti Grandhotela sú osadené webkamery, ktoré budú monitorovať 
hmyz počas vegetačného obdobia.  

A. Brziaková: V súčasnosti sú tie kamery v takom testovacom režime, ale bude možné aj 
na našej stránke vidieť živý prenos z hmyzieho hotela.  

R. Grešák: Týchto hmyzích hotelov je veľa už po svete, ale zároveň ich je málo. Takže 
cieľom tohto projektu bolo jednak poskytnúť tým bezdomovcom, čo 
(každý) každé mláďa hmyzu sa rodí ako bezdomovec, nejaké ubytovanie. 
Ale v druhom rade aj osveta, aby čo najviac ľudí, ktorí majú možnosť takýto 
hmyzí domček, hotel postaviť, tak aby ho postavili a aby tiež pomohli týmto 
ubytovaním, zázemím tým užitočným druhom hmyzu sa ďalej rozmnožovať 
a fungovať.    

 
 
 
 
TV Severka, 3. 6. 2020, 02:57 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=UimiW3c7q_4)    

 
1 správne: postavená 
2 správne: Práve z takých (materiálov), ktoré hmyz neodpudzujú. 
3 správne: čmeliaky 
4 správne: ucholaky 

https://www.youtube.com/watch?v=UimiW3c7q_4

