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Abstrakt 

V roce 2019 probíhal ve městě Ústí nad Labem terénní průzkum populace včely 

zednice rohaté (Osmia cornuta). Byla sledována populace využívající perforované 

cihly v protihlukové zdi na Kamenném vrchu v ulici Nová. V úseku dlouhém 720 m 

byly počítány všechny otvory, u nichž bylo patrné zamazání vstupního otvoru hnízda 

hlinitým materiálem. Celkem bylo zjištěno 25,7 tisíc takových otvorů. Ačkoli byly 

včely i jejich otvory pozorovány po celé délce zdi orientované od jihovýchodu 

k severozápadu, jejich největší počet byl zjištěn ve východní části, avšak po přepočtu 

na stejnou plochu zdi byla zjištěna preference k severozápadu. Vliv metodických 

přístupů na charakter výsledků je předmětem diskuze. Značná velikost populace 

ukazuje na velký význam protihlukové zdi nejen v ochraně obyvatel proti hluku, ale 

také jako prostředí pro výskyt u nás poměrně vzácného a teplomilného druhu velmi 

aktivního opylovatele. Zároveň práce poukazuje na skutečnost, že o významu našich 

staveb pro ochranu biodiverzity víme stále velmi málo. Zatímco cíleně instalované 

hmyzí hotely v centru města Ústí nad Labem nebo i sledované v Praze Modřanech 

nehostily žádnou zednici a celkově jejich obsazenost dutinovými druhy byla nízká, 

byla zaznamenána situace, kdy s cílem ochránit lidi před hlukem, byly vytvořeny 

ideální podmínky pro populaci včel, která se u nás volně v přírodě vyskytuje jen 

lokálně a v malých počtech.  
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Abstract 

In 2019, a field research of horned mason bee (Osmia cornuta) took place in Ústí 

nad Labem. The subject of research was population nesting in the noise barrier wall, 

made of bricks with cavities, along part of the street called Nová. Whole 720 metres 

long wall was explored and all cavities with mud plugs in entrance were counted. In 

total there were found 25,7 thousand of them. Although bees and their nesting 

cavities were observed along entire length of the wall, oriented form southeast to 

northwest, the biggest amount was found in the eastern part, but after recalculation 

on to the same area of the wall, preference for northwest was found. The influence of 

methodological approaches on the type of results is subject of discussion. The 

considerable size of the population shows the importance of the noise barrier wall, 

not only for protecting people from noise, but also as an environment for occurrence 

of in our country relatively rare and thermophilic species of very attractive pollinator. 

At the same time, this paper refers to the fact, that we still know very little about 

possible importance of our buildings for the protection of biodiversity. Whilst 

observed insect hotels in the centre of Ústí nad Labem or in Prague installed on 

purpose didn’t host any horned mason bee and their overall occupancy was low, a 

situation was observed that when people built wall to protect themselves from noise, 

it also unintentionally created ideal conditions for bee populations, which occurs 

freely in nature only locally and in small numbers in our country. 
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1 Úvod  

 

Biodiverzita má zásadní význam pro velké množství činností vykonávaných 

člověkem. Pouze díky dobrým přírodním podmínkám je možná produkce potravin. 

K těmto podmínkám významně přispívají i populace opylovatelů, včetně včel, které 

opylují podstatnou část kvetoucích rostlin. Nicméně biologická rozmanitost je 

v současné době ohrožena po celém světě. V důsledku lidské činnosti vymírá mnoho 

druhů rostlin i živočichů. Opylovatelé přitom patří k nejohroženějším skupinám. 

Příčinou je plošná homogenizace krajiny, kdy zejména zemědělství nabízí 

v obrovských plochách jen malou rozmanitost druhů, pokud kvetoucích, pak po 

jejich sklizni v rozsáhlých oblastech náhle zmizí zdroj potravy pro řadu druhů. Vazba 

různých druhů opylovatelů k plodinám v různých podmínkách navíc není ani dobře 

prozkoumaná. Značným problémem je i chemizace prostředí. Městská prostředí se 

proto jeví jako refugia pro řadu druhů, ať už z důvodů pestřejší nabídky potravy 

(pastvy) nebo extenzivnějšího charakteru využívání chemických prostředků při péči 

o rostliny. Naneštěstí i zde ale můžeme pozorovat řadu negativních trendů, ať už jde 

o nabídku chemických prostředků drobným zahrádkářům, jednoduše řešené zahrádky 

s nabídkou druhově chudých trávníků a jehličnanů, velmi odolné omítky, které 

nedovolí zhotovení příbytků, někdy dokonce navíc s insekticidními účinky. Nejde 

přitom pouze o cílené stavby v podobě tzv. hmyzích hotelů. Výše uvedené 

skutečnosti vznikly cílenou snahou o tento stav, který člověku vyhovuje. Změnu 

proto nelze předpokládat jako snadnou, avšak člověk si svůj negativní dopad 

uvědomuje, resp. je o něm různými studiemi a následně médii informován. Snaha o 

pomoc různým živočichům z řad bezobratlých se v současnosti projevuje zejména 

instalací zmíněných hmyzích hotelů. Jejich význam je však spíše didaktický a jen 

velmi lokální, často bez vazby na vhodnou potravní nabídku. Ze strany státu nebo 

správních orgánů obcí a měst je situace rovněž systémově ponechána bez řešení. Ve 

své diplomové práci se proto věnuji možnostem podpory biodiverzity opylovatelů, 

resp. jednoho druhu včely zednice rohaté (Osmia cornuta), v městském prostředí 

podmínek Ústí nad Labem.   
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2 Cíl práce  

 

Hlavním cílem práce bylo: 

1. odhadnout velikost populace včely zájmového druhu zednice rohaté (Osmia 

cornuta) na lokalitě Kamenný vrch v Ústí nad Labem 

2. zjistit preferenci druhu k hnízdění, zejména význam orientace prostředí ke 

světovým stranám  

3. v případě zjištění negativních vlivů působících na populaci, formulovat 

v závěru práce prakticky proveditelná opatření k odstranění těchto negativních 

vlivů  
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3 Literární rešerše 

3.1 Včely (Apoidea) 

 

Včely patří mezi létající hmyz z řádu Hymenoptera, podřádu Apocrita a nadčeledi 

Apoidea. Nadčeleď Apoidea je monofyletická skupina zahrnující kromě včel také 

kutilky (Spheciformes). Na zemi je odhadováno přes 20 000 druhů včel, které řadíme 

do 7 čeledí (Colletidae, Stenotritidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, 

Megachilidae, Apidae). Za předky včel jsou považovány dravé vosy. Dále se včely 

vyvíjely s kvetoucími rostlinami a na základě klimatických podmínek se rozdělily na 

několik druhů. Široce známé jsou západní včely (Apis mellifera) a včely východní 

(Apis cerana). [6] 

Včely se vyvíjely i v péči o své potomky. Projev tohoto instinktu závisí na 

způsobu života. Na základě tohoto rysu se včely dělí na samotářské, společenské a 

parazitní. [6] Většinu druhů představují včely samotářské, na které jsem se zaměřila i 

ve své práci.  

 

3.2 Včely samotářky  
 

Včely samotářky tvoří největší procento z populací včel, nachází se zde 90 % 

veškerých druhů včel. U nás žije více než 600 druhů, mezi než patří například 

maltářky, drvodělky, pískorypky, zednice, ruděnky a čalounice. [24] 

Nežijí ve velkých rojích jako včela medonosná, ale skrytým, často velmi 

nenápadným životem. [24] 

Samotářské včely nemají dělnice. Životní cyklus samotářských včel je tvořen 

jednou až několika generacemi během roku. Začíná líhnutím samiček a samečků 

v době, kdy v přírodě právě kvetou ty druhy rostlin, na jejichž využití jako zdrojů 

(pastvy) je daný druh samotářek závislý. Každá samička se pak snaží sama vystavět 

několik hnízdních dutin, zásobit je dostatečným množstvím těsta z pylu a nektaru, 

položit v každé z nich vajíčko a uzavřít jej. Za svůj život postaví maximálně několik 
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desítek těchto dutin a většinou uhyne dříve, než se z plodu vylíhnou dospělé včely. 

[17] 

Podle způsobu přenosu pylu rozeznáváme dvě velké podskupiny včel samotářek, 

a to tzv. včely břichosběrné - Gastrilegae, přenášející pyl na chlupech spodní části 

zadečku (např. Megachile – čalounice, Chalicodoma – maltářka, Osmia – zednice), a 

včely nohosběrné - Podilegae, přenášející pyl nabalený na zadních končetinách 

(např. Andrena – pískorypka, Halictus – ploskočelka). [17] 

Velmi pestré jsou také způsoby hnízdění. Například pískorypky si staví hnízda v 

zemi, drvodělky zase například vykusují chodby do dřeva, maltářky a zednice lepí 

rourkovitá hnízda z bahna na stěny budov či skal. Včely čalounice ke hnízdění 

využívají už hotové dutiny, např. v suchých stoncích, a vystýlají je úkrojky listů, 

okvětních plátků a podobným rostlinným materiálem. Některé druhy mohou využívat 

širší nabídky prostředí. Například zednice rohatá využívá různých dutin, například ve 

dřevě nebo ve skále, případně i dalších, jak je uvedeno dále v této práci. [24] 

 

3.2.1 Zednice (Osmia) 
 

Včely zednice se zavalitějším tělíčkem velmi připomínají čmeláky. Naše dva 

druhy zednic jsou velmi podobné tmavým druhům čmeláků, a pro nezkušeného 

pozorovatele je tak snadná záměna například s velmi obecným druhem Bombus 

lapidarius.  Včely zednice jsou využívány hlavně pro opylování ovocných stromů, 

např. broskve, meruňky, švestky, třešně, jablka a hrušky. Výjimku představuje 

Osmia ribifloris, která byla úspěšně vyšlechtěna v USA jako účinný opylovač 

borůvek. Všechny včely zednice jsou charakterizované párem rohovitého rozšíření 

na hlavě u samic.  Jejich agregační hnízdní chování a přijímání různých uměle 

vytvořených hnízdních materiálů jsou důležitými předpoklady úspěšného 

hromadného chovu. Tyto včely mají sklon dávat přednost určitým zdrojům pylu, 

které jsou hojné v místě jejich hnízdiště. Tato vlastnost je výhodná pro opylení 

ovocných stromů v sadech. [13] 
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Čtyřmi nejvíce studovanými druhy jsou Osmia cornifrons, pocházející z východní 

Asie, Osmia lignaria ze Severní Ameriky, Osmia cornuta a Osmia rufa, které obě 

pocházejí z Evropy. [13] 

Osmia cornifrons byla vyšlechtěna pro opylení jablek v Japonsku ve 40. letech 19. 

století a dnes se používá k opylování 75 % japonských jablečných sadů. Osmia 

lignaria se začala využívat od poloviny 70. let 19. století hlavně pro opylení jablek, 

mandlí a višní v USA a Kanadě. Osmia rufa byla vyvinuta jako opylovatel ovocných 

stromů a dalších plodin, jako jsou jahody a řepka olejná od poloviny 70. let v západní 

Evropě. [13] 

 

3.2.1.1 Vývoj včely zednice 

 

Včely zednice jsou jednogenerační a jsou prvními aktivními včelami na jaře. 

Samice několik dní po páření začínají sbírat pyl a nektar pro jejich hnízdo, do 

kterého následně vloží vejce. Do jedné dutiny umístí až 5 vajec, která jsou oddělená 

směsí pylu a nektaru. Hlouběji umisťují oplodněná vajíčka, ze kterých se vylíhnou 

samice. Z neoplodněných vajíček se vylíhnou samci. Dutiny na konci zadělají směsí 

vytvořenou z hlíny. [13] 

Larvy se z vajíčka vylíhnou po několika dnech. Po vylíhnutí se larva živí směsí 

pylu a nektaru. Po dokončení vývoje se larva zakuklí a prochází několika 

vývojovými fázemi, než jako dospělý jedinec zůstane uvnitř neporušeného kokonu 

přes zimu. [13] 
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Tabulka 1: Hlavní vývojové fáze včely zednice v ročním cyklu 

Hlavní vývojová stádia Popis 

Vývoj larvy Vývoj od vylíhnutí po zakuklení 
Zakuklení Larva se přestane krmit a zakuklí se do neprůhledného 

silného kokonu, než vstoupí do prepupální fáze 
Prepupální fáze Období letní diapauzy 
Pupace Následuje po prepupální fázi, včela vstoupí do pupační fáze, 

než se vyvine dospělý jedinec 
Dospělost Plně vyvinutý jedinec se vylíhne z kukly a zůstává v kokonu 
Předzimní fáze Kritické období mezi dospělostí a přezimováním 
Přezimování Klidová fáze včel v kokonech vystavených nízkým teplotám 
Inkubace Proces k ukončení přezimování vystavením včel vyšším 

teplotám, po kterých se dospělý jedinec prokouše ven a 
začíná aktivitu 

Fáze líhnutí Včely opouštějí kokon 
Předaktivní čas Čas od zahájení inkubace po první aktivní včelu 
Období líhnutí Období od vylíhnutí první včely do vylíhnutí včely poslední 

Zdroj: [13] 

 

 

Obrázek 1: Hlavní vývojové fáze včely zednice v ročním cyklu 

Zdroj: [13] 

 

3.3 Zednice rohatá (Osmia cornuta) 
 

Zednice rohatá patří mezi domestikované i volně žijící evropské včely, hojná je 

především na Slovensku. Jako opylovači jsou velmi efektivní. Vývoj využití tohoto 

druhu jako opylovatelů sadů začal v polovině 80. let 19. století, kdy její populace 

byla zavezena do USA a později pokračoval zejména ve Španělsku se zaměřením na 
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opylení mandlí (na opylení tohoto stromu stačí jen 3 jedinci). Hnízdí v různých 

dutinách a zdech. Létají od března do června. [13] 

Hnízdící samice Osmia cornuta zahajují ranní činnost hledání potravy, když se 

teplota vzduchu přiblíží 12 °C. Teplota, u které se činnost odpoledne nebo večer 

pozastaví, je v rozmezí 13 °C až 16 °C a od začátku doby hnízdění se postupně 

zvyšuje. Samice Osmia cornuta sbírají nektar a pyl najednou. Po návratu do svého 

hnízda nejprve vstoupí po hlavě a uloží nasbíraný nektar. Následně vyleze, otočí se a 

vstoupí pozadu. Zadníma nohama seškrabuje pyl z chlupů spodní části zadečku. Tuto 

činnost několikrát zopakuje a následně na připravené místo uloží vajíčko. Po uložení 

vajíčka vylétne ven hledat vlhkou půdu, kterou použije k uzavření první komůrky 

s vajíčkem. Vytvoří tak sérii vzájemně oddělených komůrek s vajíčky, kterou na 

konci uzavře silnější vrstvou půdy. Na konci této série často nechávají jednu až dvě 

komůrky prázdné. Většinu aktivního času stráví těmito činnostmi, ale najdou si i čas 

na hledání a kontrolu děr k hnízdění, které čistí a vyhánějí parazity. [3] 

Nejvhodnější hnízda pro druh Osmia jsou orientována na západ a sever (Tab. 2). 

Hnízdní dutiny orientované na východ jsou mnohem méně obsazovány a dutiny 

směrem k jihu jsou zcela opomíjené. Otvory o průměru 5 a 8 mm jsou obsazovány 

drtivou většinou druhu (Tab. 3). Dutiny o průměru 4 mm jsou využívány jen zřídka, 

a to jedinci o velikosti menší, než je obvyklé. [19] 

Podle jiného výzkumu jsou však nejvhodnější hnízda orientována na východ nebo 

na jih (Tab. 4). Naopak dutiny orientované na západ a sever jsou obsazované 

mnohem méně. Výsledky se rozchází i v případě obsazování dutin na základě jejich 

průměru. V tomto výzkumu se jeví jako nejvhodnější průměr dutin 4 mm. V těchto 

dutinách bylo 64 % hnízd z celkového počtu. V dutinách o průměru 5 mm bylo 33 % 

hnízd a zbylá 3 % hnízd byla v dutinách s průměrem 8 mm. [18] 

 

Tabulka 2: Rozdělení hnízd podle orientace ke světovým stranám 

Orientace Východ  Jih Západ  Sever 

Počet dostupných hnízdních 

boxů 13 15 13 14 

Počet obsazených dutin v 

boxech 6 0 24 31 

Zdroj: [19] 



17 
 

Tabulka 3: Rozdělení obsazených dutin podle jejich průměru 

Průměr dutiny v mm 4 5 8 

Počet hnízd 8 27 21 

Zdroj: [19] 
 

 

Tabulka 4: Rozdělení hnízd podle orientace ke světovým stranám 

Orientace Východ  Jih Západ  Sever 

Počet dostupných hnízdních 

boxů 13 15 13 14 

Počet obsazených dutin v 

boxech 36 27 3 5 

Zdroj: [18] 
 

 

 
Obrázek 2: Zednice rohatá  

Zdroj: vlastní foto 
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Obrázek 3: Vyplněné otvory včelou 

Zdroj: vlastní foto 

 

 

3.3 Ohrožení včel Osmia 
 

Včely jsou nejdůležitější živá stvoření na Zemi, rozhodla organizace Earthwatch 

Institute na schůzi Královské geografické společnosti v Londýně.  

Albert Einstein řekl: „Když vymřou včely, lidstvu budou zbývat jen čtyři roky 

života. Už nebude žádných včel, žádného opylení, žádných rostlin a žádných lidí.“ 

Podle mnohých vědců měl pravdu, ale ne zcela. Není totiž jasné, jak k těmto číslům 

přesně došel. Na opylování se nepodílejí pouze včely a lidstvo je rovněž velkou 

měrou závislé na větrosnubné trávě nebo rybolovu. Mnohé druhy závislé na 

opylování včelami by však vyhynuly a podoba nejen naší stravy by byla velmi 

odlišná. Jejich postavení jako opylovatele je nezastupitelné zejména na jaře. Na 

rozdíl od jiných opylovatelů přezimuje mnoho tisíc jedinců, kteří jsou schopni od 

časného jara vykonávat svou práci. [14] 

Bez včel by pravděpodobně došlo ke globální potravinové krizi. Opylují asi 85 % 

všech kvetoucích rostlin, což představuje asi 170 000 rostlinných druhů. Z tohoto 

počtu by se asi 40 000 rostlin bez včel neobešlo. U ovocných stromů opylují včely 

asi 90 % všech květů. [14] 
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Včely druhu Osmia jsou nejvíce ohroženy kleptoparazity (např. Coleoptera, Acari, 

Hymenoptera), parazitoidy (např. Diptera, Hymenoptera), predátory (např. 

Formicidae, Aves, Rodentia) a patogeny (např. Ascosphaera). V případě komerčního 

řízení se včely Osmia vyskytují v nepřirozeně vysokých hustotách, což může 

způsobit, že všichni tito antagonisté se budou rozvíjet zvýšenou rychlostí a mohou 

způsobit značné škody, pokud nebudou kontrolováni. Vzhledem k podobnosti a 

rozsáhlému překrývání antagonistů spojených s různými druhy včel Osmia, lze 

velkou část opatření použít při řízení všech druhů včel Osmia. Důležité závěry 

můžeme tedy vyvodit z komplexních přehledů o přirozených nepřátelích včel Osmia 

a vhodných protiopatření, a to pro Osmia lignaria, pro Osmia bicornis a Osmia 

cornuta. [13] 

Kleptoparazité, jako je například Cacoxenus indagator (moucha octomilka), jejíž 

larvy okupují hnízda včel a spotřebovávají zásoby pylu a nektaru, čímž snižují 

zásoby pro larvy včel a tím se snižuje jejich velikost a celková kondice, což často 

vede k zabíjení potomstva včel. Dalším kleptoparazitem, který může způsobovat 

vážné problémy v hromadně chované populaci včel Osmia, je roztoč Chaetodactylus. 

Otevření včelích hnízd a odstranění jejich kokonů koncem léta účinně umožňuje 

detekovat a odstranit tyto kleptoparazity. Chemické ošetření, pokud je možné, a 

dezinfekce hnízdního materiálu, například jeho zahřátím, jsou účinnými opatřeními 

proti tomuto běžnému kleptoparazitovi. [13] 

Někteří parazitoidé, jako jsou vosy Monodontomerus spp., se obtížně odhalují, 

protože jejich larvy se vyvíjejí společně s larvami včel uvnitř jejich kokonů. 

Produkují dvě až čtyři generace ročně a jsou schopni parazitovat včely Osmia v 

jejich kokonech propíchnutím včelího kokonu jejich ovipositorem (kladélko). 

Nechráněné kokony tak mohou trpět vysokou úmrtností. Obalení kokonů v pilinách 

nebo přitahování a zabíjení dospělých vos pastmi s černým světlem může drasticky 

snížit ztráty tohoto nebezpečného škůdce včel Osmia. [13] 

Dalším ohrožením včel je nemoc zvápenatění včelího plodu způsobená patogenní 

houbou z rodu Ascosphaera. Tato houba smrtelně infikuje vyvíjející se larvy včel 

Osmia. Zamořené larvy by měly být odstraněny a hnízdní materiál by měl být před 
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opětovným použitím vyměněn nebo důkladně dezinfikován, aby se zabránilo 

opětovnému napadení. [13] 

Na dospělých včelách Osmia a jejich hnízdech se živí několik druhů ptáků, stejně 

tak i hlodavců, jako jsou myši a veverky. Umístění pletiva před vstupy do hnízda 

představuje účinnou ochranu před těmito nebezpečnými nepřáteli. Lepivé bariéry na 

sloupcích hnízdního úkrytu účinně chrání včely před útoky mravenců. [13] 

 

3.4 Biodiverzita 
 

Biodiverzita (též biologická rozmanitost) je definována jako druhová rozmanitost 

živých organizmů na určitém území v určitém čase. Z pohledu vývoje organizmů je 

biodiverzita výsledkem dlouhodobé evoluce. Biodiverzitou nemáme na mysli jenom 

výčet genů, druhů a ekosystémů, ale i variabilitu mezi druhy. [8] Vysoká biodiverzita 

činí ekosystémy odolnější vůči vnějším vlivům (lidská činnost, změny klimatu, 

atd…). Spolu se snižováním biodiverzity tedy může dojít k oslabení 

„obranyschopnosti“ ekosystémů a každý další zásah člověka do jejich chodu tak 

může být s postupem času stále závažnějším problémem. [15] 

O biodiverzitě se lze bavit na několika úrovních: 

• Biodiverzita specifické lokality 

• Regionální biodiverzita 

• Biodiverzita uvnitř státu 

• Kontinentální biodiverzita 

• Globální biologická rozmanitost 

Podle úmluvy OSN o biologické rozmanitosti patří mezi nejzávažnější hrozby 

vedoucí k úbytku biologické rozmanitosti klimatická změna, která se jeví být v přímé 

souvislosti s lidskou činností a koncentrací CO2 a dalších skleníkových plynů 

v atmosféře. [15] 

Je těžké určit, kolik biologických druhů organismů na světě existuje. Odhady se 

pohybují mezi 13 až 50 miliony druhů. Popsáno jich je jen asi 1,75 milionů. Další 

miliony druhů stále ještě čekají na objevení. [15] 
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Z výzkumů vyplývá, že tempo vymírání je nejvyšší za posledních 65 milionů let, 

tedy od doby vymření dinosaurů. Velkou roli při tomto vymírání hraje tzv. dominový 

efekt, kdy živočišné a rostlinné druhy zanikají v důsledku zániku jiného druhu. Tak 

například vyhynutí jednoho druhu rostliny znamená vyhynutí nejméně pěti závislých 

druhů hmyzu a mnoha druhů specializovaných parazitů. [15] 

 

3.4.1 Klasifikace biodiverzity 

 

Obecně rozlišujeme dva druhy biodiverzity – genetickou a druhovou. Genetická 

biodiverzita je rozmanitost genů v rámci druhů. Druhovou diverzitou máme na mysli 

rozmanitost druhů v rámci lokality, resp. na Zemi. Na druhovou rozmanitost lze dále 

nahlížet několika způsoby, a to ekosystémovou, funkční a krajinou biodiverzitu. [15] 

Ekosystémová biodiverzita se týká rozmanitosti daného ekosystému a je velmi 

obtížné ji nějak změřit. Funkční biodiverzita nahlíží na rozmanitost z pohledu 

postavení jednotlivých druhů a jejich uplatnění v ekosystému, zkoumá jejich vztah 

v potravním řetězci. Také pracuje s termínem klíčových druhů. Tyto určité druhy 

mají zásadní význam pro charakter ekosystému, včetně existence mnoha dalších 

druhů, nejsou ale přitom početně dominantní. A krajinnou diverzitu chápeme jako 

variabilitu krajiny (mokřady, stepi, pahorky a údolí). [15] 

 

3.4.2 Negativní vliv člověka na biodiverzitu 
 

Z vědeckých výzkumů vyplývá, že se před vyhynutím nachází 12 % ptáků, 21 % 

savců, 28 % plazů, 30 % obojživelníků, 35 % bezobratlých, 27 % sladkovodních ryb 

a 70 % rostlin. [20] Biodiverzita na mnoha místech světa je vážně ohrožována 

odlesňováním. Deforestace je jednou z nejzávažnějších příčin úbytku biodiverzity. 

Jen 20 % světových pralesů zůstává zachováno ve velkých, neporušených plochách. 

Mezi nejohroženější patří ty, které se táhnou z jihovýchodní Asie přes Indonésii až k 

Šalamounovým ostrovům v Tichém oceánu. Tamní deštné pralesy mají rozlohu 

kolem 10 milionů km2. Žijí zde také endemitní rostlinné a živočišné druhy, které se 

nikde jinde na Zemi nevyskytují. Jde například o tygra sumaterského nebo květinu 
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rafflesii s až metrovým květem. Indonéský prales je mimo jiné útočištěm posledních 

volně žijících orangutanů. Přes 70 % rozlohy někdejších deštných pralesů v této 

oblasti již bylo vykáceno a jejich ničení se v posledních letech ještě zrychlilo. [16] 

Příčinou značné části deforestace je průmyslové získávání komodit, za které jsou 

zodpovědné nadnárodní korporace, které dominují papírenskému a palmoolejnému 

sektoru. Právě palmoolejný průmysl stojí v posledních letech v popředí odlesňování. 

Světová poptávka po palmovém oleji a po papíru vedla k obrovskému rozšíření 

indonéských plantáží. Mezi roky 1990 a 2014 se produkce palmového oleje v 

Indonésii zvýšila šestkrát a země je nyní jeho největším producentem na světě. [7] 

 V celé Africe a Jižní Americe dochází k nejrazantnějšímu snižování stavů lesních 

porostů. Důvodem je rovněž rozšiřování zemědělské půdy či těžba dřeva. Důsledkem 

je pak vážné ohrožování některých druhů nebo jejich vyhynutí. [15] 

S deforestací významně souvisí další problém – desertifikace (rozšiřování pouští). 

Dalšími důsledky vlivu člověka na biodiverzitu jsou klimatické změny, znečišťování 

vodních zdrojů, nadměrný lov (zejména rybolov), rozšiřování zemědělské půdy, či 

chemická kontaminace půdy a půdních živočichů. [15] 

Spornou kapitolou jsou tzv. geneticky modifikované organismy (GMO). Dopad 

GMO na biodiverzitu není přímo dokázán, existuje ale určitá pravděpodobnost 

negativního dopadu na biodiverzitu genetickou. Aplikace GMO totiž podporuje 

mimo jiné zemědělské monokultury, které biodiverzitu značně snižují. [15] 

Významný negativní dopad mají na biodiverzitu také ekologické katastrofy (úniky 

ropy do oceánu, rozsáhlé požáry, atd…) a nemoci. [15] 

 

3.4.3 Ochrana biodiverzity 
 

Ztráta biodiverzity je až příliš běžný úkaz. Tato skutečnost byla důvodem, proč se 

EU zavázala ztrátu biodiverzity zastavit. Existuje více způsobů, jak biodiverzitu 

chránit či dokonce podpořit. Jedním z nejdůležitějších je určitě legislativa. Všechny 

státy by se měly právem zavázat k podpoře unikátních oblastí a ohrožených druhů. 

Na úrovni států jde především o vyhlašování chráněných území (národní parky, 

CHKO). Samozřejmě by se mělo spolupracovat i na mezinárodní úrovni. Například 
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EU už více než 25 let buduje síť 26 000 chráněných území, jejichž rozloha přesahuje 

850 000 km2. Tato síť známá jako Natura 2000 je největší sítí chráněných území na 

světě a je dokladem toho, jaký význam biodiverzitě připisujeme. [4] 

I přes tuto skutečnost je třeba pro ochranu biodiverzity dělat více, což dokládá i 

petice České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty 

předložené Ministerstvu zemědělství, ve které se žádá o zdravé zemědělství v naší 

zemi a v celé Evropě. Podepsaní signatáři žádají, aby se na evropské úrovni 

prosadilo: 

• aby 50 % prostředků z I. i z II. pilíře Společné zemědělské politiky směřovalo 

na ochranu přírody a klimatu — jen tak dostanou hospodařící subjekty a 

vlastníci půdy jasný signál, kam směřovat své hospodaření, 

• aby 15 miliard € ročně bylo již na evropské úrovni určeno výhradně na 

ochranu živé přírody, tj. na hospodaření podporující ohrožené druhy 

organismů a cenné biotopy, 

• aby každý, kdo čerpá prostředky ze Společné zemědělské politiky, důsledně 

dodržoval environmentální legislativu (včetně předpisů týkajících se ochrany 

přírody, půdy, vody) a aby v tomto směru existovala odpovídající kontrola 

s jasnými a důraznými sankcemi. [9] 

Dalším důležitým faktorem ochrany je zamezení rozšiřování invazních druhů.  Ať 

už je to omylem či záměrně, může takový invazní druh znamenat vyhlazení 

původního druhu. K tomuto tvrzení je však třeba přistupovat opatrně. U některých 

druhů není tak důležité, zda je původní či nikoli, ale jak se reálně v konkrétní 

vegetaci chová, čili zda přírodě a lidem prospívá, anebo spíš škodí. [12]    

Zároveň je nutné také obnovovat habitaty ovlivněné lidskou činností. Což 

znamená, že tam, kde je to v současné době možné, přivést zpět rostliny a zvířata, 

která se tam přirozeně nacházela. Ukázalo se, že se jedná o slibný způsob návratu 

biologické rozmanitosti do regionu. Chov v zajetí (nejčastěji v zoo) je dalším 

způsobem, jak zamezit vymírání ohrožených druhů. Toto je vnímáno jako poněkud 

kontroverzní, protože vyžaduje zachycení zvířat, která jsou často téměř vyhynuta. 

Pozitivní stránkou je možné zvýšení populace tohoto druhu, aby mohl být znovu 

zaveden do volné přírody. V rostlinné říší jsou obdobou chovu v zajetí tzv. semenné 
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banky. Pokud druh zanikne v přírodě, může být znovu vypěstován z uloženého 

semene a znovu zaveden zpět do svého stanoviště. [1] 

Velice důležitým bude zajisté výzkum. Pochopení toho, jak druhy interagují ve 

svém prostředí, je pro jejich ochranu zásadní. Prohlubováním informací o druhové 

interakci nalézáme nové a přímější způsoby, jak pomoci chránit organismy a 

zachovat biodiverzitu. [1] 

Jak víme, změna klimatu má katastrofální důsledky pro všechny živé bytosti na 

Zemi. Musíme se vzdálit od fosilních paliv a směřovat více k alternativním zdrojům 

energie a přírodním nebo udržitelným produktům. Omezení dopadů změny klimatu 

vyžaduje celosvětové úsilí a je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 

biodiverzitu. K podpoře biodiverzity ale může přispět i každý z nás. Mnoho produktů 

je v dnešní době označováno ekoznačkami, které uvádějí, zda byly vyrobeny šetrně k 

životnímu prostředí. Naše spotřeba přírodních zdrojů je jedním z hlavních důvodů 

ztráty biologické rozmanitosti, takže je naší odpovědností konzumovat produkty, 

které jsou vyráběny co nejudržitelnějším způsobem. Navíc, když spotřebujeme toto 

zboží, zvyšuje se poptávka po produktech šetrných k životnímu prostředí a tlačí se 

tak na více výrobců, aby je tak také začali vyrábět. Celkově by každý z nás mohl žít 

udržitelněji. Ať už se jedná o kratší sprchy, jízdu do práce na kole nebo nákup 

produktů označených ekoznačkou. Pomáhá to snížit množství přírodních zdrojů, 

které jsou spotřebovány pro naše pohodlí. [1] 

 

3.4.4 Městská biodiverzita 
 

Městské ekosystémy bývaly obvykle zkoumány pouze z hlediska jejich 

negativního dopadu na biologickou rozmanitost. Nicméně, zatímco negativní dopad 

města na sousední ekosystémy může být značný, mnoho se lze také naučit aplikací 

poznatků biologie i na městský ekosystém. Posílení biodiverzity v městských 

ekosystémech může být důležité. Naznačují tak některé důkazy, které tvrdí, že 

osobní kontakt s přírodním prostředím v každodenním životě, je hlavním faktorem 

citlivosti na environmentální problémy. Navíc podíl městských obyvatel se zvyšuje 

každý rok po celém světě, a tak povaha městských ekosystémů nabývá na důležitosti 



25 
 

při formování názorů na přírodní ekosystémy. Z ekologického hlediska jsou městské 

ekosystémy vysoce dynamické, a tak jejich formování může rychle poskytnout 

užitečné poznatky o řízení biodiverzity i v jiných ekosystémech. Vyznačují se 

vysokou úrovní heterogenity, která je často organizována podél gradientů 

vycházejících z okolní krajiny do centra města. [11] 

Obavy o biologickou rozmanitost související s městskými ekosystémy lze rozdělit 

do tří hlavních skupin zabývajících se:  

1. vlivem samotného města na okolní ekosystémy  

2. tím, jak maximalizovat biologickou rozmanitost v městském ekosystému 

3. řízením nežádoucích druhů v ekosystému  

Ačkoli pojmy druhová rozmanitost a hojnost jsou často pozitivně spojeny 

s dobrou kvalitou městského života, nadbytek některých druhů může být i nežádoucí. 

[11] Například snahy o ozelenění měst vyvolávají i obavy, zejména u alergiků. 

Obdobně reagují někteří občané i na podporu hmyzu, zejména bodavého, například 

právě různých druhů včel. [21] 

 

3.4.5 Podpora biodiverzity ve městě 
 

Města se stále rozšiřují a ubírají tak živočichům plochu jejich přirozených 

stanovišť. Zároveň jim nabízejí množství různorodých prostředí a zdroje potravy. 

Není proto divu, že se mnoho živočichů na život v městském prostředí adaptovalo. 

[23] 

Mnohdy se však pro tyto živočichy stává město pastí. Kácení biologicky cenných 

stromů nebo jednostranná péče o trávníky znamená likvidaci vývojových stádií 

brouků, motýlů a dalších skupin nejen hmyzu. Nicméně existuje celá řada možností, 

jak tyto živočichy ve městě aktivně podpořit. [5] 

Jednou ze základních možností, jak podpořit živočichy ve městech, je vhodná 

úprava veřejné zeleně. Příkladem může být zlepšení stavu městského prostředí 

výsadbou jednotlivých stromů, skupin dřevin či remízů, obnova stromořadí a 

výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez dřevin. Důležitý je vhodný výběr druhů tak, 
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aby snášely často velmi specifické prostředí a zároveň nabízely potravu po celou 

sezónu. [5] 

Další z možností je zlepšení stavu prostředí obytného území jako je obnova a 

rekonstrukce předzahrádek, osazení fasád obytných budov, protihlukových bariér a 

jiných objektů popínavou vegetací. Dále zakládání a podpora komunitních zahrad, 

zakládání zelených střech, vytváření stanovišť s květnatou loukou a vytváření jezírek 

nebo jiného vodního biotopu s vodními rostlinami a živočichy. [5] 

Dále je třeba udržovat, chránit a tvořit harmonizované, ekologicky stabilní a trvale 

produkční krajiny péčí o nelesní biotopy a extenzivním hospodařením v krajině. [5] 

Specifickým a moderním prvkem v podpoře biodiverzity bezobratlých živočichů 

ve městech jsou tzv. hmyzí hotely. Proto se o nich zmíním podrobněji v následující 

kapitole. 

 

3.4.5.1 Hmyzí hotely 

 

Hmyzí hotely jsou jednoduchá prostředí, která poskytují přístřeší pro širokou 

škálu prospěšných členovců, včetně včel, vos, berušek, brouků a pavouků. Tyto 

hotely jsou konstruovány ze dřeva, cihel, bambusu, květináče a jiných, často 

zbytkových zahradních materiálů. Členovci jsou přitahováni hmyzími hotely, protože 

vyžadují útočiště pro hnízdění nebo přezimování. Tím pádem by konstrukce hmyzích 

hotelů měla těmto požadavkům vyhovět. Vhodnou výplní hotelů může být například 

sláma nebo nařezaná stébla rákosu, která slouží jako vhodný úkryt pro pavouky či 

mouchy. Dřevěné špalky, cihly s předvrtanými otvory různých velikostí nebo stébla 

velkých druhů trav, jako je rákos nebo třtina či bambus, jsou vhodné pro včely 

samotářky, slunéčka a další zástupce brouků, kteří jsou vedle včel medonosných 

důležitými opylovači. Kusy kůry k úkrytu využijí například některé druhy motýlů. 

Staré cihly s otvory jsou osídleny podle velikostí otvorů od pavouků po zástupce 

brouků. Jíl či zeminu promíchanou se slámou a senem pro kladení vajíček využijí 

brouci. A v neposlední řadě kameny, které jsou vhodné pro brouky, např. střevlíky, 

z dalších členovců můžeme pozorovat pavouky, ale také třeba suchozemské korýše a 
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měkkýše. Celou výplň hotelu je třeba zabezpečit pletivem, které zpevňuje čelní 

stěnu, brání vypadávání sypkých materiálů a útokům dalších živočichů na hmyz. [10] 

V ČR se v posledních letech můžeme s nabídkou včelích hotelů běžně setkat 

v obchodních domech, doplňují zahrady a parky. Příkladem rozsáhlejší cílené akce 

na podporu hmyzu těmito hotely může být aktivita ochránců přírody z organizace 

ČSOP (Český svaz ochránců přírody). Do instalace hmyzích hotelů se zapojila 

městská část Praha 10 se svým projektem v roce 2018. Tento projekt zajistil instalaci 

jedenácti hmyzích hotelů v parcích a na zelených plochách Prahy 10. Všechny hmyzí 

hotely, s výjimkou hotelu v Malešickém parku (Obr. 5), jsou stavěny na stejném 

principu. Jsou umístěny na kůlu a rozděleny do 4 stejně velkých obdélníkových částí 

a jedné trojúhelníkové střešní části (Obr. 6 až obr. 15). Střešní část, pravý horní 

obdélník a levý dolní obdélník jsou vyplněny trubičkami z přírodního materiálu a 

navrtaným kusem dřeva. Levý horní obdélník je vyplněn navrtanou cihlou a spodní 

pravý obdélník kousky dřeva s průlezy. Celkový vymezený prostor pro samotářské 

včely, případně další členovce, kteří také mohou využít dutiny ve stéblech a 

navrtaných otvorech, byl obsazen cca z 9 %. (vlastní pozorování autorky v roce 

2019) 

 

 
Obrázek 4: Mapa umístění hmyzích hotelů 

Zdroj: [22] – vlastní zpracování 
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1. Malešický park – tento hotel je jiný než ostatní. Je postaven z několika palet 

zabezpečených ze všech stran pletivem a je položený přímo na zemi. Z největší části 

je vyplněn navrtaným dřevem s různými rozměry děr, dále trubičkami z přírodního 

materiálu a šiškami. Nachází se v rozsáhlém parku sloužícímu k relaxaci pro širokou 

veřejnost. Prostor pro opylovatele je obsazen z 21 %.  

 

 

Obrázek 5: Hmyzí hotel v Malešickém parku 

Zdroj: vlastní foto 
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2. Park u ulice Pobořská – jedná se o malý park ležící poblíž frekventované silnice. 

Zde se nachází malý hmyzí hotel stojící na kůlu. Bohužel není zabezpečený pletivem 

a značná část výplně již chybí. Zde je veškerý prostor pro opylovatele obsazen ze 16 

%.  

 

 

Obrázek 6: Hmyzí hotel v parku u ulice Pobořská 

Zdroj: vlastní foto 
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3. Park Jiřího Karena – park se nachází v klidné lokalitě v blízkosti mateřské a 

základní školy. V porovnání s předchozím hotelem je velice zachovalý, i když 

hmyzem téměř neobsazený – pouze ze 2 %.  

 

 

Obrázek 7: Hmyzí hotel v parku Jiřího Karena 

Zdroj: vlastní foto 
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4. Náměstí Svatopluka Čecha – tento hotel se nachází v poměrně rozsáhlém 

udržovaném parku v těsné blízkosti dětského hřiště. Rozměry i postavení jsou stejné 

jako u předchozích. Nicméně mezi opylovateli, stejně jako předchozí, nepatří mezi 

vyhledávané. Celkový prostor pro opylovatele je obsazen ze 3 %.  

 

 

Obrázek 8: Hmyzí hotel na náměstí Svatopluka Čecha 

Zdroj: vlastní foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5. Park Ivana Jilemnického – park je svou velikostí i stavem velice podobný 

předchozímu parku. Nicméně je situovaný blíže zastavěné oblasti včetně 

frekventované silnice. I přes to je tento hotel hmyzem více obsazený než hotel 

předchozí – z 9 %.  

 

 

Obrázek 9: Hmyzí hotel v parku Ivana Jilemnického 

Zdroj: vlastní foto 
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6. Park Malinová - Chrpová – park se opět nachází v těsné blízkosti zastavěné 

plochy. Obsahuje mnoho nepřírodních prvků – dlážděné cesty, fontány. I přes to patří 

tento hotel k více obsazeným opylovateli. Veškerý prostor pro opylovatele je 

obsazen téměř ze 17 %.  

 

 

Obrázek 10: Hmyzí hotel v parku Malinová - Chrpová 

Zdroj: vlastní foto 
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7. Park Pod Rapidem – jedná se o poměrně rozsáhlý udržovaný park s mnoha 

nepřírodními prvky. V hotelu opět chybí část výplně a je zde obsazeno 6 % 

veškerého prostoru pro opylovatele.  

 

 

Obrázek 11: Hmyzí hotel v parku Pod Rapidem 

Zdroj: vlastní foto 
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8. Malešické náměstí – jedná se o prostor ležící v těsné blízkosti frekventované 

silnice. Celkový prostor pro opylovatele je obsazen z 10 %.  

 

 

Obrázek 12: Hmyzí hotel na Malešickém náměstí 

Zdroj: vlastní foto 
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9. Heroldovy sady – Heroldovy sady jsou rozsáhlým udržovaným parkem okolo 

Vršovického zámečku. Hotel, který se zde nachází, je opylovateli využíván nejméně 

ze všech zmiňovaných. Nalezneme zde pouze necelé procento obsazeného, pro 

opylovatele vymezeného prostoru.  

 

 

Obrázek 13: Hmyzí hotel v Heroldových sadech 

Zdroj: vlastní foto 
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10. Park u Hamerského rybníka – tento hmyzí hotel se nachází v těsné blízkosti 

Hamerského rybníka a opylovateli je obsazen ze 6 %. 

 

 

Obrázek 14: Hmyzí hotel v parku u Hamerského rybníka 

Zdroj: vlastní foto 

 

11. Sídliště u ulice Káranská – hmyzí hotel se nachází uprostřed sídliště 

s udržovanou zelení a jeho prostor pro opylovatele je obsazen ze 14 %.  

 

 

Obrázek 15: Hmyzí hotel na sídlišti u ulice Káranská 

Zdroj: vlastní foto 
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Kromě přímé podpory hmyzu, která je s velkou pravděpodobností vzhledem 

k nepatrné velikosti hotelů také nepatrná, může hmyzí hotel působit i na vzdělávání 

(Obr. 16 a obr. 17) a tím podpořit vznik dalších příležitostí, podobně jako například 

pěstování květin na zahrádkách nebo v květináčích. Součástí všech výše popsaných 

hotelů proto byla i příručka, kde autoři seznamovali s významem hmyzu a 

možnostmi podpory formou hmyzího hotelu. 

 

 

Obrázek 16: Hmyzí hotel u ZŠ Bratří Jandusů, Praha 10 

Zdroj: vlastní foto 
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Obrázek 17: Hmyzí hotel u ZŠ Bratří Jandusů, Praha 10 

Zdroj: vlastní foto 

 

Na obrázcích 16 a 17 se nachází hmyzí hotel postavený autorkou práce. Hotel je 

umístěný v prostorách základní školy Bratří Jandusů v Praze 10. Do výplně hotelu 

byli zapojeni i žáci školy a byla snaha jim vysvětlit, proč je to, co právě děláme, 

důležité.  
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4 Vlastní práce  
 

4.1 Lokalita - Ústí nad Labem  
 

Zájmová lokalita se nachází na Kamenném vrchu v Ústí nad Labem. Město leží na 

severu Čech a rozkládá se na ploše 89 km2. Velmi malá část území připadá na 

zastavěnou plochu – pouhých 5,6 %. [2] 

Z hlediska klimatického se v prostoru města a jeho okolí střetávají dva podnebné 

celky. Nížinné polohy patří k teplé oblasti, zbývající části do oblasti mírně teplé. 

Celkový roční úhrn srážek je poměrně nízký, pohybuje se okolo 550 mm, a město 

náleží k nejsušším místům u nás. [2] 

Z geomorfologického hlediska patří území Ústí na Labem téměř výhradně 

Českému středohoří, respektive jeho centrální části – Ústeckému středohoří. 

Výjimkou je pouze severozápadní část města zasahující do okraje Mostecké pánve, 

který představuje pánev Chabařovická. [2] 

 

4.1.1 Znečištění ovzduší  

 

Od poloviny 60. let dochází vlivem emisí k výraznému znečištění ovzduší. 

Nejkritičtější situace byla koncem 80. let.  

Největší podíl znečišťujících látek v okresu Ústí nad Labem připadá na oxid 

siřičitý. V současné době eviduje Česká inspekce na území města 14 velkých zdrojů 

znečištění nad 5 MW (REZZO 1). Podíl těchto velkých zdrojů na celkovém objemu 

emisí dosahuje asi 75 %. [2] 

Vedle velkých zdrojů eviduje Okresní úřad Ústí nad Labem středně velké zdroje 

znečištění (REZZO 2, výkon 0,2 – 5 MW). Těch je na území města asi 50. Jejich 

podíl spolu s malými zdroji (REZZO 3) a lokálními topeništi představuje sice pouze 

7 % celkového objemu emisí, jejich dopad na přízemní vrstvy ovzduší je však 

značný. [2]  

V posledním desetiletí dochází k výraznému poklesu imisí polétavého prachu a 

SO2. Problémem zůstávají imise z dopravy, zejména v centrální části města. [2] 
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4.1.2 Rostlinstvo  
 

Město Ústí nad Labem zaujímá geograficky významnou polohu na soutoku Labe 

a Bíliny. V tomto prostoru se stýkají dvě odlišné fytogeografické oblasti – 

termofytikum a mezofytikum. [2] 

Typickou se stává vegetace antropogenně silně ovlivněných ploch. Skládá se 

převážně z prvků květeny ruderálního charakteru (kopřiva dvoudomá – Urtica 

dioica, merlíky – Chenopodium sp., lebeda – Atriplex sp., lopuch větší – Arctium 

maius, pelyněk černobýl – Artemisia vulgaris, pcháč oset – Cirsium arvense a další). 

Bývá vázána především na skládky, okolí průmyslových objektů a na ostatní 

neudržované plochy. Spolu s nimi se začíná i na území města objevovat nebezpečný 

plevel bolševník velkolepý (Heracleum mantegazianum). [2] 

Invazivně se na území města šíří křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a 

křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis). Postupují rovněž především podél 

vodních toků a jsou někdy i záměrně vysazovány jako rostliny okrasné. V údolí Labe 

se objevuje zavlečená netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). [2] 

 

4.1.3 Živočišstvo  
 

Na lidská obydlí jsou vázány některé druhy ptáků (vrabec domácí – Passer 

domesticus, rehek domácí – Phoenicurus ochruros, vlaštovka obecná – Hirundo 

rustica, jiřička obecná – Delichon urbica). V poslední době proniká do okolí 

lidských sídel hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) a poštolka obecná (Falco 

tinnunculus). Nepříjemným důsledkem narušení ekologické rovnováhy ve městě je 

mohutný rozvoj populace domestikované formy holuba skalního (Columba livia 

domestica). [2] 

V obvodu Ústí nad Labem, zvláště v jeho okrajových čtvrtích, leží i plochy 

přírodě blízké, ve kterých nacházejí útočiště i místo pro rozmnožování druhy 

otevřené krajiny, vodních ploch a toků i druhy vázané na les. Přes mnohdy 

nepříznivé ekologické podmínky zůstává Ústí životním prostředím celé řady 

významných a ubývajících druhů bezobratlých i obratlovců. [2] 
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Bezobratlí jsou většinou striktně vázáni na určitý typ biotopu. K nejvýznamnějším 

biotopům patří např. suťová pole v okolí města. Sutě v Českém středohoří pocházejí 

z ledových dob čtvrtohor a do současnosti se v nich udržely některé druhy 

glaciálního rozšíření, např. střevlíčci Leistus montanus a Pterostichus negligens. Žijí 

zde druhy zvlášť chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 114/92 o státní ochraně přírody 

a krajiny. [2] 

Pro některé obratlovce je území Ústí nad Labem místem pravidelného nebo 

občasného rozmnožování, pro další tahovou zastávkou v období migrace, pro jiné 

místem zimování. Řada z nich patří rovněž mezi druhy zvlášť chráněné ve smyslu 

uvedeného zákona. [2] 

 

4.2 Metodika sběru dat 
 

Sběr dat probíhal zejména na protihlukové zdi v městské části Střekov v ulici 

Nová vedoucí kolem sídliště Kamenný vrch. Zeď je dlouhá zhruba 720 metrů a 

v oblouku, ve kterém obepíná sídliště Kamenný vrch, je plynule exponována od 

východu přes sever až k jihozápadu. Část zdi byla zarostlá loubincem pětilistým 

(Parthenocissus quinquefolia) a břečťanem popínavým (Hedera helix). Část stěny 

přiléhající k sídlišti je tvořena panelem, vnější část jde směrem k silnici a je tvořena 

akustickými perforovanými cihlami, které využívá zájmový druh zednice rohatá 

k tvorbě hnízd. Mezi cihlou a panelem je izolace v podobě skelné vaty, jak je patrné 

na poškozených místech zdi. 

Obsazenost zdi tímto druhem jsem zjišťovala několika způsoby, podle toho, 

v jakém úseku zdi mapování probíhalo. Úseky přiléhající k velmi frekventované 

silnici byly sledovány v ranních a dopoledních hodinách o víkendech, kdy byla 

doprava na silnici minimální (cca 1 automobil za minutu). Mapování probíhalo ve 

dvou, kdy další osoba pomáhala sledovat projíždějící automobily. Mezi zdí a silnicí 

byl přibližně dvoumetrový pruh trávníku oddělený od silnice obrubníkem. Ten 

poskytoval útočiště před projíždějícími automobily. Ani tak ale nebylo možné z 

bezpečnostních důvodů pečlivé a časově náročné přímé sčítání komůrek ze silnice, 

případně ani když to bylo technicky možné z tohoto pruhu zeleně. Proto byly pouze 
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pořizovány fragmenty zdi (po 24 cihlách) ze vzdálenosti několika metrů (podle 

světelnostech podmínek a možností ostření fotoaparátu). Focení teleobjektivem 

z druhé strany silnice nevedlo k tak dobrým snímkům, práce s dalekohledem byla 

rovněž problematická, časově neefektivní, proto bylo přiblížení se zdi nutné. 

Obsazené dutiny byly identifikovány a sčítány až v počítači. Aby nedošlo k záměně 

fragmentu, neboť jednotlivé snímky byly velmi podobné, bylo při focení 

postupováno systematicky. Nejdříve byla zajištěna fotodokumentace celého úseku 

zdi (využití 3D náhledu fotografických snímků v aplikaci seznam.cz). Fotografie 

byly v pořadí za sebou vytištěny a sestaveny za sebe do sešitu tak, aby navazoval 

jeden úsek na druhý, od začátku zdi do konce. Jednotlivé úseky byly tvořeny 

přirozenými hranicemi, neboť každý panel byl umístěn mezi dvěma sloupy. Každý 

úsek byl očíslován. V terénu byla vždy nafocena očíslovaná část zdiva jako celek, a 

teprve pak byl focen výše zmíněný fragment definovaný 24 cihlami. Identifikace 

části zdiv terénu byla snadná, kromě toho, že následovaly za sebou, se každý 

vyznačoval určitými odlišnostmi – poškození zdiva, barevné sprejové nápisy, tvar 

popínavé vegetace, někde přítomnost očíslovaných sloupů pro trolejové vedení apod. 

Obdobně snadná pak byla už i identifikace fragmentu, i ten se vyznačoval různými 

detailními odlišnostmi, a i zde bylo při focení postupováno systematicky, vždy ve 

stejném směru. 

Přesnost sčítání měla své limity. Rozlišení obsazenosti horních částí zdiva byla 

horší, avšak často ještě dobře patrné, hlavním omezením byla přítomnost vegetace. 

Zatímco loubinec v jarních dnech byl bez listů a částečně umožňoval odečet, břečťan 

byl olistěný a sčítání znemožňoval zcela. V případě loubince byla provedena 

korekce, tzn. na třech místech byl v terénu spočítán počet hnízd a porovnán s počtem 

na fotografii. Počet obsazených dutin ale nebylo možné určit přesně ani přímým 

pozorováním v terénu, i zde vegetace limitovala pohled na otvory. Vhledem k tomu, 

že části porostlé loubincem představovaly cca 8 % procent plochy zdiva a rozdíl 

mezi skutečností a možným záznamem byl odhadnutý pouze jako malý (maximálně 

nízké jednotky procent) byl tento vliv při práci s daty zanedbán. Naopak části zdiva 

pokryté břečťanem byly z výpočtů odstraněny.  
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Přesnost práce, která vycházela z fotografií, byla ověřena tam, kde to bylo možné. 

Zdivo ve své délce (v cca 41 %) přiléhalo k chodníku. Zde byly pořízeny nejen 

fotografie, ale i přímé sčítání s cílem případné korekce. Rozdíly mezi tímto přímým 

sčítáním a fotografiemi byly však pouze na úrovni zlomků procent, navíc ani přímé 

sčítání neumožnovalo absolutní přesnost, neboť nebylo vždy možné určit, zda jde o 

nečistoty nebo o tvor zamazaný hlinitým materiálem včelami. Korekce počtu hnízd 

na fotografiích proto nebyla provedena.         

Při odhadu velikosti populace na základě počtu obsazených komůrek bylo možné 

sčítat všechny hlinitým materiálem dotčené otvory (celková velikost populace za 

dobu existence protihlukové bariéry) nebo pouze zcela zamazané otvory (přibližně 

poslední generace – i po letech ale mohou zůstat otvory zamazané, pokud nedojde 

k dokončení vývoje jedinců a opuštění). Při sčítání bylo rozlišováno mezi těmito 

dvěma druhy otvorů. Výhodou sčítání všech otvorů byla větší přesnost, neboť 

nepřesnosti jsou vztaženy k delšímu období, avšak odlišení částečně zamazaných 

otvorů od včel od částečně náhodně zamazaných otvorů bylo obtížnější. Naopak 

celkově zamazaný otvor bylo relativně snadné rozpoznat. Oba přístupy byly proto 

zkombinovány. 

U jednotlivých částí zdi jsem pomocí mapy určila jejich orientaci ke světové 

straně a následně je na základě toho rozdělila do pěti skupin (sever, severovýchod, 

východ, jihozápad, severozápad). Také jsem si vypočetla plochu celé zdi a podíl 

plochy břečťanu. Plochu zdi jsem vypočetla tak, že jsem si změřila veškeré rozměry 

jedné části zdi a sloupu, který jednotlivé části odděluje. Následně jsem tyto rozměry 

vynásobila počtem částí zdi a počtem sloupů, které tvoří celou délku zdi. Počty 

obsazených komůrek byly vztaženy k ploše zdiva (po odečtení plochy kryté 

břečťanem) každé z výše stanových kategorií podle orientace ke světovým stranám. 

Součástí terénního šetření bylo také teplotní měření zdiva bariéry. Teplota zdi 

byla měřena jednorázově 22.04.2019 od 6:00 do 22:00 hodin. Frekvence měření 

v každém bodě byla dvě hodiny a měření probíhalo na 20 bodech v gradientu od 

jednoho konce bariéry k druhému. Teplota byla měřena pomocí dotykového 

teploměru (Fluke T3000 FC Wireless Temperature Module) vždy ve výšce cca 150 

cm nad zemí na dvaceti stanovištích v průběhu celé zdi. Současně byla stejným 
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teploměrem zaznamenána i teplota vzduchu v daný čas mimo zeď. V okolí měřeného 

bodu byla vždy zaznamenána i aktivita včel zednice rohaté. Aktivita včel byla 

zaznamenávána po dobu jedné minuty v úseku cca 5 metrů, což byla délka jednoho 

přirozeného bloku zdi (ukotvení panelu na dvou sloupech vzdálených cca 5 metrů). 

Ze změřené teploty (n=3) byl vypočítán aritmetický průměr. Měřené zdi jsem si 

rozdělila do skupin podle jejich orientace ke světovým stranám a vypočetla 

průměrnou teplotu všech těchto zdí v jednotlivých skupinách dohromady, aby bylo 

možné zanedbat rozdíly v časech měření.  

 

 
Obrázek 18: Lokalita zdi  

Zdroj: [22] – vlastní zpracování 
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5 Výsledky 
 

5.1 Naměřené teploty 
 

Naměřené teploty odpovídají pohybu Slunce. Na východě byla teplota zdi 

nejvyšší v dopoledních hodinách (Tab. 5). Zde teplota v 10 hodin dosáhla více než 

34 °C. Další nejvyšší hodnoty byly naměřeny na jihozápadní straně v 16 hodin, a to 

více než 33 °C. Celková průměrná teplota těchto zdí se lišila přibližně o 1 °C. 

Všechny zdi orientované alespoň částečně k severní straně měly celkové průměrné 

teploty nižší o více než 2 °C. 

 

Tabulka 5: Průměrné teploty jednotlivých měření podle orientace ke světovým 

stranám [°C] 

Světové 
strany 

6 
hod. 

8 
hod. 

10 
hod. 

12 
hod. 

14 
hod. 

16 
hod. 

18 
hod. 

20 
hod. 

22 
hod. 

Celkový 
průměr 

V 7,66 24,87 34,14 31,37 22,71 19,59 16,89 15,61 14,83 20,85 

JZ 7,13 8,17 12,92 19,85 26,32 33,35 30,63 21,92 17,30 19,73 

S 7,58 10,26 13,89 16,59 18,46 19,06 18,17 16,48 14,89 15,04 

SV 8,86 16,91 22,38 20,81 20,54 19,90 17,64 16,24 14,71 17,56 

SZ 7,44 8,84 13,06 16,63 19,29 20,51 22,74 17,54 15,97 15,78 

Zdroj: vlastní měření 
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Obrázek 19: Průměrné teploty jednotlivých měření podle orientace ke světovým 

stranám  

Zdroj: vlastní měření 

 

Aktivita včel byla zpozorována až při druhém měření, tedy od 8 hodin (Obr. 20-

24). Ukončena byla mezi 18. a 20. hodinou. Nejvyšší počet aktivních včel byl zjištěn 

u zdí orientovaných na severozápad. Naopak nejméně aktivních včel bylo viděno u 

zdí směrem k jihozápadu. U zdí orientovaných alespoň částečně k severní straně byla 

aktivita včel nejvyšší vždy ve 14 hodin. U zdí na východ byla aktivita včel nejvyšší 

dopoledne v 10 hodin a u zdí na jihozápad byla aktivita nejvyšší večer v 18 hodin. 

Mezi teplotou a aktivitou včel byla zjištěna možná souvislost, a to taková, že čím 

vyšší byla teplota, tím bylo více aktivních včel. 
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Obrázek 20: Průměrné teploty zdí orientovaných na východ s počtem aktivních včel  

Zdroj: vlastní měření 

 

 

Obrázek 21: Průměrné teploty zdí orientovaných na jihozápad s počtem aktivních 

včel  
Zdroj: vlastní měření 
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Obrázek 22: Průměrné teploty zdí orientovaných na sever s počtem aktivních včel  

Zdroj: vlastní měření 

 

 

Obrázek 23: Průměrné teploty zdí orientovaných na severovýchod s počtem aktivních 

včel  
Zdroj: vlastní měření 
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Obrázek 24: Průměrné teploty zdí orientovaných na severozápad s počtem aktivních 

včel  
Zdroj: vlastní měření 

 

5.2 Plocha zdi 

 

Celková plocha zdi, se kterou jsem ve své práci pracovala, činí 2 345,76 m2 (Tab. 

6). Z toho je největší část plochy orientovaná směrem na východ, jedná se o 42 % 

celkové plochy zdi. Přibližně stejným dílem je zeď orientována i k severu. Další 

světovou stranou, kterou je určitě třeba zmínit, je severovýchod, na kterou je 

orientováno 13 % celkové plochy zdi. Podíl ploch zbylých zastoupených světových 

stran je nízký. Ke třem světovým stranám (jih, západ a jihovýchod) plocha zdi nebyla 

orientována vůbec.  
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Tabulka 6: Plocha zdi vzhledem k orientaci ke světové straně 

Světová strana Plocha [m2] 

S 940,71 

SV 313,04 

V 989,62 

JZ 14,40 

SZ 87,99 

Celkem 2 345,76 

Zdroj: vlastní měření 

 

 
Obrázek 25: Plocha zdi vzhledem k orientaci ke světové straně 

Zdroj: vlastní měření 
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směrem na jihozápad. Z výsledků je tedy patrné, že všechny zastoupené světové 

strany byly alespoň částečně obsazeny.  

 

Tabulka 7: Počet obsazených dutin 

Světová strana Počet obsazených 

dutin 

S 9 500 

SV 2 685 

V 11 437 

JZ 125 

SZ 1 984 

Celkem 25 731 

Zdroj: vlastní měření 

 

 
Obrázek 26: Počet obsazených dutin 

Zdroj: vlastní měření 
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5.4 Poměr obsazených dutin ku ploše 
 

Nejvíce preferovanou světovou stranou pro hnízdění včely zednice rohaté je podle 

poměru severozápad (Tab. 8). Poměr vyjadřuje počet obsazených děr na 1 m2 plochy. 

Na severozápad je tento poměr 23, což tedy znamená, že na 1 m2 plochy zdi 

orientované na severozápad připadá 23 obsazených děr. Tento počet je téměř 

dvojnásobný oproti druhé nejpreferovanější světové straně, u které na m2 plochy 

připadá 12 obsazených děr. Touto světovou stranou je východ, na které jsem 

zaznamenala i celkový nejvyšší počet obsazených děr. Třetí nejpreferovanější 

světovou stranou je sever, jehož poměr činí 10. O čtvrtou příčku se dělí dvě světové 

strany, a to severovýchod a jihozápad, kde je daný poměr 9.  

 

Tabulka 8: Počet obsazených dutin a plocha zdi 

Světová 

strana 

Počet 

obsazených 

dutin 

Plocha 

Poměr (počet 

obsazených 

dutin/plocha) 

S 9 500 940,71 10 

SV 2 685 313,04 9 

V 11 437 989,62 12 

JZ 125 14,40 9 

SZ 1 984 87,99 23 

Celkem 25 731 2 345,76  

Zdroj: vlastní měření 

 

5.5 Test dobré shody obsazených dutin ku ploše 
 

Pro potvrzení závislosti počtu obsazených dutin na světové straně byl zpracován 

test dobré shody (Chí-kvadrát). S pomocí tohoto statistického testu bylo potvrzeno, 

že včely ke hnízdění mírně preferují zdi orientované na severozápad (Tab. 9). 

Zároveň bylo potvrzeno, že nejméně preferovanými jsou zdi orientované na 

severovýchod a jihozápad. 
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Tabulka 9: Počet obsazených dutin ku ploše (test dobré shody) 

Světová 

strana 

Počet 

obsazených 

dutin 

Plocha 

(m2) 

Podíl ploch 

orientací ku 

celkové ploše 

Očekávaný 

počet 

obsazených 

dutin 

% rozdíl 

obsazených dutin 

a očekávaných 

obsazených dutin 

S 9500 940,71 0,40 10318 -9 % 

SV 2685 313,04 0,13 3433 -28 % 

V 11437 989,62 0,42 10856 5 % 

JZ 125 14,40 0,01 157 -26 % 

SZ 1984 87,99 0,04 965 51 % 

Celkem 25731 2345,76    

Zdroj: vlastní měření 
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6 Diskuze 
 

Při sledování akustické zdi v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že je tato zeď hojně 

obsazena včelou zednicí rohatou (Osmia cornuta), což se shoduje i s tvrzením mnoha 

autorů, jako je například Tasei (1973), Ždárek (1997) nebo Švamberk (2003), kteří 

označili za vhodné místo ke hnízdění včely právě dutiny ve zdi. 

Podle výzkumu autora (Tasei, 1972) pro stavbu hnízd preferuje Osmia východně a 

jižně orientované hnízdní boxy především ze dřeva. Ve druhém výzkumu (Tasei, 

1973) sledoval autor hnízdní chování Osmia cornuta dva po sobě jdoucí roky a došel 

k jinému výsledku, a to takovému, že si druh staví hnízda nejčastěji do boxů ze 

starého dřeva orientovaných na sever nebo západ.  

Na zájmové lokalitě bylo na základě testu dobré shody zjištěno, že včely nejvíce 

preferují ke hnízdění zdi orientované k severozápadu. Nejvíce obsazených dutin bylo 

na zdech orientovaných k východu, a to zejména z toho důvodu, že na východní 

stranu byla orientována největší část zdi.  

Výsledky výzkumů se tedy neshodují pouze z části. Jelikož autoři neměli hnízdní 

boxy orientované k severozápadní straně, nemohla jim vyjít jako nejpreferovanější. 

Nicméně preferování východní strany včelou zednicí rohatou bylo prokázáno v mé 

práci i v práci autora (Tasei, 1972).  

Důvody, proč se s výsledky jiných autorů zcela neshoduji, mohou být různé. 

Hlavním důvodem může být fakt, že podmínky pro hnízdění byly různé. V mém 

případě mohou ovlivňovat výsledky vnější okolnosti, které na druh včely zednice 

rohaté působí. Zeď se nachází ve městě v těsné blízkosti frekventované silnice, kde 

mohou být včely usmrcovány auty a z druhé strany jsou některé zdi stíněny 

panelovými domy, což má vliv na teplotu zdi. Dále jsou podél zdi umístěny dvě 

zastávky městské hromadné dopravy, u kterých dochází ke zvýšenému smrcení včel 

lidmi. Vliv na hnízdění může mít také dostupnost potravy. Také může být patrný vliv 

parazitů či predace.  

Podpora včel ve městském prostředí se v dnešní době provádí výhradně pomocí 

hmyzích hotelů, které se tak dostaly do podvědomí široké veřejnosti. Otázkou však 

je, jak moc jsou hmyzí hotely pro podporu biodiverzity ve městě efektivní. Při mém 
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zkoumání hotelů na Praze 10 jsem zjistila, že většina hotelů sice obsazena byla, ale 

pouze minimálně (viz podkapitola 3.4.5.1, nepublikováno). Z toho lze usuzovat, že 

jejich vliv je nízký a měli bychom tedy hledat i jiné způsoby, jak biodiverzitu 

podporovat. Vzhledem k tomu, že protihlukové stěny se ve městech neustále staví a 

pravděpodobně se budou stavět i nadále a vzhledem k pozitivnímu výsledku práce, 

bych doporučovala stavět tyto stěny z podobných cihel, jaké byly použity na zeď 

v Ústí nad Labem.  
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7 Závěr 
 

1) V zájmovém území proběhl terénní průzkum, při kterém byla sledována zejména 

akustická zeď a při kterém bylo zjištěno, že je tato zeď hojně obsazena včelou 

zednicí rohatou (Osmia cornuta). 

 

2) Zeď byla orientována celkem k 5 světovým stranám – sever, severozápad, 

severovýchod, východ, jihozápad. 

 

3) Bližším šetřením bylo zjištěno, že pro hnízdění tohoto druhu je vhodná prakticky 

celá délka zdi bez ohledu na to, na jakou světovou stranu je směřována.  

 

4) Nejvíce obsazených děr bylo směrem na východ. To se jistě odvíjí i od faktu, že 

směrem na východ byla orientována největší část zdi. 

 

5) Nicméně jako nejvhodnější světovou stranou se jeví být severozápad, který byl 

tímto druhem v poměru počtu obsazených děr ku ploše zdi nejvíce obsazen a kde 

nám toto tvrzení potvrdil i test dobré shody. 

 

6) Tvrzení autorů z literární rešerše o nejhojnějším výskytu tohoto druhu směrem na 

západ a sever nemůžeme zcela vyvrátit, neboť zeď, na které byl průzkum prováděn, 

na západ orientována nebyla, proto nebylo možné výsledky jiného výzkumu ověřit. 

Sever se dle našich výsledků jako nejpreferovanější neprokázal.  

 

7) Jiné tvrzení autorů, že nejvhodnější světovou stranou pro hnízda včely zednice 

rohaté je východ nebo jih, taktéž potvrzeno nebylo.  

 

8) Částečně se prokázala možná souvislost mezi teplotou a aktivitou včel, a to 

taková, že čím vyšší byla teplota zdi, tím více aktivních včel bylo v její blízkosti 

zpozorováno. 
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9) Nadprůměrný počet aktivních včel byl zjištěn i u zdi orientované na 

severovýchod. Nicméně obsazenost zde nebyla taková, jakou jsme předpokládali. 

Důvody mohou být různé, například vliv parazitů, predace, případně fakt, že se u této 

strany zdi vyskytuje zastávka trolejbusu a lidé zde po včelách šlapou. Z tohoto 

důvodu by bylo vhodné navrhnou opatření, které by tomuto usmrcování zabránilo. 

Například umístit zastávku na jiné místo a tím zde snížit množství lidí ohrožující 

včely.  

 

10) Pro podporu biodiverzity ve městě bych navrhovala vybudování více takových 

zdí ve městech, které by podpořily výskyt včel samotářek nebo jiných druhů. Dále 

„nechat kvést, co kvete“, zbytečně nenahrazovat již rostoucí a kvetoucí druhy jinými, 

a naopak zakládat nová stanoviště s květnatou loukou.  
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