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Seznam zkratek 

 

ČNR – Česká národní rada 

RE – regionally extinct; vymizelý 

CR – critically endangered; kriticky ohroţený 

EN – endangered; ohroţený 

VU – vulnerable; zranitelný 

NT – near threatened; téměř ohroţený 

LC – least concern; málo dotčený 

DD – data deficient; chybí údaje 

NE – not evaluated; nevyhodnocený 

NP – národní park 

NPP – národní přírodní památka 

tzv. – takzvaně 

atd. – a tak dále 

apod. – a podobně 

tj. – tj. 

et al. – a kolektiv 
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Anotace 

V předloţené bakalářské práci je zpracován přehled Čmeláků (Bombidae) na území České 

republiky, jejich základní morfologie, chování a ţivotní cyklus. Dále je popsán postup při 

odchytu a pozorování čmeláků ve volné přírodě, následná úprava podle etymologických 

pravidel a shrnutí vlastních postřehů při určování druhů. Charakteristika hornické krajiny. 

 

Klíčová slova: čmelák, Bombidae, hornická krajina 

 

Summary 

In this bachelor work is elaborated overview of bumblebees (Bombidae) in the Czech 

Republic, their morphology, behavior and life cycle. The following describes the procedure 

for catching and monitoring bumblebees in the wild, then adjusted according to 

etymological rules and a summary of my own insights in species identification. 

Characteristics of the mining landscape. 
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1. Úvod 
 

Čmeláci jsou atraktivní skupinou ţivočichů. Málokdo si v přírodě nevšimne jejich 

zavalitého těla spolu s hlubokým a hlasitým bzučením. Objevují se v populárních 

pohádkách pro děti i v krásné literatuře. Představují zároveň obecně fyzikální záhadu, a to 

ţe čmelák by vlastně neměl létat, jelikoţ jeho křídla jsou malá a tělo veliké a těţké.  

Tato skupina ţivočichů mě zaujala svou rozmanitostí druhů a bohatou škálou barevných 

variací jejich těl.  

 

V této práci bych se chtěla zaměřit na morfologii rodu Bombidae, jejich ţivotní cyklus, 

chování a komunikaci mezi jedinci. Měla by být také vodítkem, jak rozpoznávat podčeledi 

Bombidae a Psithyrinae. Dále bych chtěla vytvořit shrnutí výskytu druhů v České 

republice s uvedením třídy ohroţenosti a vystihnout jejich ekologické nároky na stanoviště.  

 

Cílem této práce je naučit se odborně určovat druhy, uchovávat a odchytávat jedince dle 

entomologických pravidel, coţ by bez vlastní terénní sondy nemohlo být realizováno, 

a shromáţdit dostupné informace k problematice čmeláků nejen v hornické krajině.  

Během studia odborné literatury jsem byla nucena vedle tištěných publikací čerpat 

informace i z ověřených internetových zdrojů. Jejich přehled uvádím v přiloţeném soupisu 

literatury a pramenů.  
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2. Základní charakteristika čmeláků 
 

Čmeláci a pačmeláci patří do nadčeledi Apidae skupiny blanokřídlých. Spolu se čmeláky 

zde patří např. včely, nebodavé včely (Meliponinae) (Bombus biology [online], 2010-12-

16). Čeleď Bombidae je rozdělena na dvě podčeledi - Bombidae a Psithyrinae neboli 

čmeláky a pačmeláky. Tyto podčeledi jsou ještě děleny na rody. Mezi čmeláky (Bombinae) 

řadíme: Bombus (Latreille,1802), Alpigenobombus (Skornikov 1914), Pyrobombus 

(DallaTorre,1880), Megabombus (Dalla Torre 1880), Confusibombus (Ball, 1914). Rody 

pačmeláků (Psithyrinae) jsou dva: Psithyrus (Lepeletier,1859) a Fernaldaepsithyrus 

(Frison, 1927) (Pavelka, Smetana, 2003). 

Bombidae ţijí především v severním mírném pásu, ale zasahují i do teplejších oblastí jako 

jsou subtropy a tropy po celé Zemi. Vyskytují se ve středních aţ vyšších horských 

oblastech. Po celém světě je přes 300 druhů čmeláků, z toho jsou nejvíce rozšířeni v Asii 

(Valterová, Urbanová, 1997). 

Jako u většiny hmyzu, má čmelák vnější kostru – tzv. exoskelet nebo také kutikulu, 

tvořenou chitinem, zpravidla černým. Chitin je dusíkatý polysacharid nerozpustný ve vodě, 

alkoholu a slabých kyselinách, tedy v trávicích kyselinách. Jakmile se čmelák vylíhne, má 

kostru zcela vyvinutou a uţ se po celý jeho ţivot nezmění (Bumblebee.org, [online], 1997–

2003). Tělo je pokryto u obou podčeledí chlupy, které na hřbetní straně hrudi tvoří hustou 

srst, chránící čmeláky před chladem. Celé tělo dělíme do tří základních částí: hlava (caput), 

hruď (thorax) a zadeček (abdomen) (Pavelka, Smetana, 2003).  
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2.1 Stavba těl čmeláků 

 

Hlavu jako takovou tvoří několik částí (obr. č. 1.). Jedná se o čelní štítek (clypeus), celkové 

utváření štítku je jeden z rozlišovacích znaků. Rozeznáváme na něm tři prohlubně neboli 

vtisky. Líce (genae) jsou další součást hlavy, jsou to lysé přesně ohraničené destičky. 

Přední hranou přilehají ke kusadlům, zadní k očím. Temeno (vertex) je lemováno hustým 

pruhem chlupů, které můţe slouţit jako další rozlišovací znak, protoţe se často na temeni 

druhově mění. Týl (occiput) je zakryt hustými chlupy, stejnými jako na temeni. Čelo 

(frons) je také pokryto chlupy s často světlejší podsadou. Čelo a přilehlá ochmýřená část se 

nazývá obličej. Ocelli, jednoduchá očka, se nachází na temeni seskupené v tupoúhlém 

trojúhelníkovitém tvaru. Jsou vsazena do kutikuly. Sloţené oči (ocelli complexi) se nachází 

v postranních částech hlavy, mezi temenem, lícemi, obličejem a spánky. Tykadla 

(anteennae) jsou tvořena dvěma částmi. Z jednočlánkového násadce (scapus) a bičíku 

(flagellum). Tykadla jsou jedním z hlavních rozlišovacích znaků při určování pohlaví – 

bičíky samičky jsou tvořeny z 11 článků, bičíky samečka z 12 článků. První článek bičíku 

je nepatrný. U samiček jsou obecně další články menší neţ u samců (Pavelka, Smetana, 

2003).  

 

Obr. č. 1  Hlava čmeláka; Zdroj: Pavelka, Smetana, 2003 
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Ústní ústrojí, na obr. č. 2 zespodu, je rozloţeno kolem dutiny ústní a skládá se ze čtyř částí: 

svrchního pysku, páru kusadel, páru čelistí a spodního pysku. Nejnápadnější částí hlavy je 

sosák (proboscis), který je tvořen jazykem, čelistmi a spodním pyskem. V klidu je sosák 

ohnutý a sloţený ve výřezu hrdla. Jazyk (glossa) je úzká pruţná vlasová tyčinka, která je 

vyztuţena krouţky z chitinu a končí tzv. lţičkou. Čelisti (maxillae) jsou dvě dlouhé 

zobákovitě zahnuté sanice, jejichţ přední hrany se mohou sevřít. Čelistní makadlo (palpus 

maxillaris) se nachází u kořene čelisti a skládá aţ ze tří článků. Spodní pysk (labium) 

vyrůstá uprostřed čelistí, štěpí se u něj pysková makadla a jazyk. Pysková makadla (palpi 

labialis) jsou čtyřčlenná a mohou se svírat podobně jako čelisti. Svrchní pysk (labrum) je 

dobrý rozlišovací znak – je to destička uprostřed spodní části hlavy. Kusadla (mandibulae) 

samiček mají na svrchní straně mnoho rýh a brázd. Samci na spodní straně mají chloupky. 

Celkově kusadla spolu s vrchním pyskem slouţí ke sbírání pylu (Pavelka, Smetana, 2003).  

 

 

Obr. č. 2  Hlava čmeláka zespodu; Zdroj: Pavelka, Smetana: 2003 
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Hruď čmeláků je mohutně vyvinutá a vţdy je pokryta barevnými a hustými chloupky. 

K hrudi přisedají křídla a nohy.  

Předohruď (prothorax) se skládá z tzv. pásky předohrudní, která je vţdy od ostatní hrudi 

odlišně zabarvená a většinou je velmi krátká. Středohruď (mesothorax) je největší z celé 

hrudi. Je rozdělěna příčnou rýhou na dvě části – přední štít (scutum) a zadní štítek 

(scutellum). Zadohruď (metatorax) je úzká a její záď zcela skrývá převislou část zadního 

štítku. 

Čmelák má tři páry nohou a kaţdá se skládá z deseti článků. Části nohy jsou: kyčel (coxa), 

příkyčlí (trochanter), stehno (femur), holeň (tibia), nárt (metabasitarsus) a chodidlo, které 

obsahuje čtyři chodidlové články a jeden drápkový článek. U samiček je na nártu 

posunovač pylu a kartáček, který slouţí ke sběru pylu. 

Bombus, jakoţto zástupce blanokřídlého hmyzu, má dva páry blanitých křídel. Ta mohou 

být čirá nebo lehce zahnědlá. Zadní okraj předního křídla je ztuţeno a tvoří ţlábek 

(retinaculum), jemuţ odpovídá háček (hamuli) na předním okraji zadního křídla. Lehce do 

sebe při letu zapadají. Poškození křídel je pro čmeláka nebezpečné – zkracuje se tím ţivot 

jedince. Také jsou také měřítkem aktivity při sběru potravy. 

Zadeček se skládá z tergitů, které jsou na hřbetní straně těla, a sternitů, jeţ se nacházejí na 

břišní straně. Podle zadečku se snadno rozliší pohlaví – samice mají šest viditelných 

tergitů, samci sedm. Volně viditelných sternitů je u obou pohlaví šest. Hřbetní strana 

je pokryta hustou a často různobarevnou srstí, která je, jak jiţ bylo výše řečeno, jednou 

z hlavních rozlišovacích znaků. Řitní otvor se nachází pod špičkou posledního tergitu 

a pod ním je pohlavní otvor, který je krytý touto špičkou. Ţahadlové ústrojí, na obr. č. 3, je 

měkké a je spojeno svaly. Nejde jej snadno vypreparovat a při bodnutí se nevytrhuje 

z břišní dutiny jako u včel (Pavelka, Smetana, 2003). 
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Obr. č. 3 Ţahadlové ústrojí; zdroj: Pavelka, Smetana, 2003 
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2.2 Páření čmeláků 

 

Z genetického hlediska jsou čmeláci haplodiploidní na rozdíl od mnoha ostatních 

ţivočichů, kteří jsou diploidní – tyto organismy mají dvě stejné sady chromozomů 

a odlišují se pouze v pohlavním chromozomu. U čmeláků, jakoţto blanokřídlých, mají 

samice dvě řady chromozomů (2n) a samci pouze jednu (1n). Znamená to, ţe samice – 

přesněji matky a dělnice – se líhnou z oplozených vajíček a samci z neoplozených. Samci 

tak nemají otce, ale jen dědečky a sami mají jen vnuky. Samice jsou více spřízněny se 

svými sestrami díky většině společných genů (Bumblebee.org [online], 2010-12-16). 

Samotné páření trvá několik minut. Dvojice jsou vţdy přichyceny k nějaké podloţce. 

Avšak poměrně dlouhým aktem je samotné namlouvání. Samcovo chování můţeme 

rozdělit do čtyř kategorií a lze jej zaznamenat od léta do podzimu:  

- samec hlídá bezprostředně vchod hnízda – krouţí kolem, nebo u něj sedí 

- tzv. patrolování – pravidelné lety v blízkosti a ve větší vzdálenosti od hnízda 

- tzv. číhaná (perching behaviour) – samec provádí výpady na všechny letící objekty 

velikosti samičky (Pavelka, Smetana, 2003). 

Rozdíly mezi samci a samičkami jsou shrnuty v tab. č. 1. 

Hlavním lákadlem pro samičky jsou feromony, které samci vylučují. Tento feromon je 

vylučován cefalickou částí labiální ţlázy, jeţ je umístěna na hlavě. Sameček se tře o suché 

květy, listy, kameny apod. Sekrety jsou u kaţdého druhu individuální a známé sloţení je 

asi jen u 30 druhů čmeláků (Pavelka, Smetana, 2003). 

U královen je důleţitá endokrinní ţláza, tzv. mandibulární neboli kusadlová, která je 

zdrojem sexuálního feromonu, ten pak vyvolává u samečků kopulační chování. Tento 

sekret je zdrojem tlumící látky, který umoţňuje rozdělní kast v hnízdě. Díky koncentraci 

daného feromonu se vytváří u dělnic juvenilní hormon, který potlačuje vývoj vaječníků. 

Jakmile koncentrace poklesne, dělnicím se vaječníky dovyvinou a mohou klást vajíčka. Ta 

jsou neoplozená a vznikají z nich pouze haploidní samci (Valterová, Urbanová, 1997).  
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Rozdíl mezi samci a samičkami čmeláků 

Tab. č. 1 Základní rozdíly mezi samci a samičkami; Zdroj: Pavelka, Smetana, 2003 

 

 

 

  

samičky samci 

tykadlový bičík 12-ti článkový tykadlový bičík 13-ti článkový 

zadeček má 6 viditelných tergitů zadeček má 7 viditelných tergitů 

při stisku zadečku – ţihadlo při stisku zadečku – pohlavní ústrojí 

zadeček zašpičatělý zadeček zakulacený 
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3. Etologie a ekologie čmeláků 

 

3.1 Hnízdění 

 

Příprava čmeláků na zahnízdění začíná v brzkém jaře, tedy v březnu, ojediněle uţ v únoru, 

jakmile stoupne teplota půdy. Jedinci, které můţeme často vidět, jsou matky, které hledají 

místo vhodné k hnízdu. Ţivot matky závisí na přísunu nektaru, jenţ je pro ni velmi důleţitý 

– znamená pro ni teplo a energii potřebnou k letu. Dále konzumuje pyl, který obsahuje 

mnoţství bílkovin, jeţ potřebuje k tomu, aby jí dozrála vajíčka ve vaječnících. Let je 

rychlý, na květech se nezdrţují dlouho. Mezi prvními druhy, které se probouzí ze zimního 

spánku a vylétávají, jsou čmelák luční, zahradní a rokytový. Jako poslední vylétává čmelák 

skalní, ten se probouzí během dubna aţ května. Při dostatečném přísunu potravy začne 

matka hledat vhodnou dutinu nebo místo k zaloţení hnízda. Matky mají vyvinut speciální 

smysl, kterým nalézají a lokalizují dutiny. Let je při tomto hledání velmi pomalý, klikatý, 

dalo by se říci roztěkaný. Některé druhy čmeláků nezakládají svá vlastní hnízda, ale 

obsazují hnízda jiţ zaloţená. V mnoha případech dochází k souboji matek, kdy jedna 

z nich je usmrcena, nebo zahynou obě dvě.  

Hnízdo splňuje vţdy určité podmínky: musí být suché, teplé, ale ne přehřáté; musí 

obsahovat materiál, který zajistí udrţení tepla a pomůţe tak odolávat průvanu. Tento 

teplotně stabilní materiál je především sesbíraná srst nebo peří. Všechny druhy čmeláků 

nehnízdí v zemi. Mnoho druhů, jako např. čmelák úhorový, hnízdí zásadně na povrchu, 

čmelák rokytový hnízdí v korunách stromů a často obydluje opuštěné ptačí budky (viz 

tab. č. 2) (Pavelka, Smetana, 2003). 
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Tab. č. 2 Nejobvyklejší způsob hnízdění čmeláků; zdroj: Pavelka, Smetana, 2003 

DRUH 
pod zemí 

pod pevným 

krytem 

bez pevného 

krytu 

počet jedinců v 

hnízdě 

Bombus terrestris •     100–800  

Bombus lucorum •     100–400  

Bombus magnus       300 

Bombus cryptarum       70–150  

Alpinenobombus wurfleini •     80–150  

Pyrobombus hypnorum   •   80–400  

Pyrobombus pratorum   •   50–120  

Pyrobombus pyrenaeus •     50–120  

Pyrobombus soroeensis •     80–150  

Pyrobobus jonellus • •   50–120  

Pyrobombus lapidarius • •   100–300  

Megabombus laesus         

Megabombus sidemii         

Megabombus sylvarum • • • 80–150  

Megabombus veteranus   •   60–130  

Megabombus muscorum     • 50–120  

Megabombus ruderarius     • 50–100  

Megabombus pascuorum   • • 60–150  

Megabombus humilis     • 50–120  

Megabombus pomorum •       

Megabombus armeniacus •       

Megabombus mesomelas •     50–120  

Megabombus subterraneus •       

Megabombus distinguendus •     60–120  

Megabombus fragrans •     50–100  

Megabombus hortorum • •   50–120  

Megabombus ruderatus •     50–100  

Megabombus argillaceus •     100–500  

Confusibombus confusus •       

 

Jakmile se matka uhnízdí, vytvoří si malou komůrku, ve které má vţdy nádobku 

vytvořenou z vosku a naplněnou medem. Má tak zajištěnu potravu, a tedy i příjem energie 

pro chladné dny. Poté začne klást vajíčka do připravené voskové buňky. Larvy se z vajíček 

vylíhnou po  4–6 dnech. Po další době, asi 20 dnech, se larvy zakuklí a objeví se uţ jako 

dospělci. Do několika hodin jejich tělo ztratí našedlou barvu a křídla se vyrovnají. Tyto 

první dělnice pomáhají matce s péčí o další generace a starají se o potravu. Jakmile je 

hnízdo dostatečně vzrostlé, začínají se líhnout pohlavní jedinci – samečkové a mladé 
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matky. Ty vykonávají stejné práce jako dělnice, ale na konci léta a začátku podzimu se od 

hnízda oddělí a zazimují se.  Původní hnízdo se začne rozkládat a stará matka zahyne. 

Vyvinuté mladé matky, které nevyletěly, mohou soupeřit o moc a navzájem dochází 

k ničení vajíček. Díky podzimnímu ochlazení dělnice hynou a hnízdo se zcela rozpadne 

(Pavelka, Smetana, 2003). 

 

 

Obr. č. 4 Stavba hnízda Pyrobombus lapidarius; Zdroj: Macek Jan et al.: 2010 
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3. 1. 1 Kastovní rozlišování 

 

Čmeláci jsou často rozlišováni ve svém společenstvu podle velikosti, ale ne vţdy je 

královna větší neţ ostatní dělnice. Většinou se to liší druhově, u některých rodů jsou 

královny a dělnice stejně velké. Královna i ostatní samičky se morfologicky neliší. 

Hlavním rozdílem mezi nimi je zásoba tuku. Dělnice jej mají uloţen v zadečku, ale mají ho 

podstatně méně. Jeho energii vyuţívají především při stavění buněk. Královny jsou tedy 

větší a především těţší, díky velkým zásobám, které také mají uchovány v zadečku.  

Je moţné, ţe existuje rozdíl uţ při krmení larev v hnízdě, kdy jsou jinak vyţivováni samci, 

dělnice a královny. U včel je prokázáno, ţe potencionální královny jsou krmeny výţivnější 

potravou, neţ ty larvy, ze kterých jsou dělnice. U čmeláků toto není ještě zcela prokázáno, 

ale odhaduje se, ţe je to velmi podobné (Goulson, 2003). 

 

 

Graf č. 1 Časový vývoj (dny) samců, dělnic a královen; Zdroj: zpracováno podle: 

Goulson, 2003 
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Na předchozím grafu můţeme vidět čtyři stádia Bombus terrestris – vajíčko, neurčitelná 

larva, určitelná larva a kukla. Při líhnutí se diploidní larvy potencionálně mohou stát 

dělnicemi nebo královnami, určení je však moţné aţ po třech dnech od samotného 

vylíhnutí vajíčka. Muţské pohlaví lze rozeznat ihned, jedná se haploidní larvy. Během 

stádia, kdy samičí larvy nelze rozlišit, probíhá krmení směsí pylu, nektaru a proteinového 

sekretu dospělých dělnic. Odhaduje se, ţe budoucí královny přijímají k potravě ještě další 

ţlázové sekrety. Samotné krmení probíhá velmi rychle u všech larev, proto se jen velmi 

těţko dokazuje, zda existuje kvalitativní rozdíl mezi potravou (Goulson, 2003).  

 

3. 2 Komunikace 

 

Komunikace probíhá hlavně v hnízdě. Je popsáno několik typů bzučení, kterými čmeláci 

vyjadřují určitou emoci: 

- Bzučení buzzing – dělnice zaujme pozici v blízkosti hlavy matky. Tělo je přitisknuto 

k plodu a vykonává krátké pohyby křídel spolu se bzučivými zvuky. 

- Bzučení humming – jedná se o jiný typ bzučení, můţe být přeloţeno jako bručení nebo 

brumlání. Jsou to krátké vibrace trvající asi 3 s v době, kdy jsou aktivní, tedy při 

pohybu. Můţe jít o ventilaci. 

- Třesení trembling – dělnice jsou přitisknuty hlavou k matce a vykonávají rychlé 

třesení od hlavy aţ k zadečku. Třesení je vykonáváno pouze v přítomnosti matky, 

která je klidná, jako doprovodné chování. Dělnice mají otevřená kusadla.  

- Pumpování pumping – dělnice tvoří pumpující pohyby zadečkem. Jsou většinou 

mířeny proti jiné dělnici a můţe následovat útok. Toto chování bylo pozorováno pouze 

v bezmatečných koloniích. 

- Výpad a útok darting and attack – forma agresivního chování, následně dochází 

k přímému fyzickému kontaktu.  

- Loupení a poţírání vajíček egg robbery and eating – k tomuto chování dochází 

v poslední fázi hnízda. 

Dalšími typy chování patří čištění se, větrání, krmení larev, stavba voskových děl atd. 

(Pavelka, Smetana, 2003). 
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Důleţitou součástí komunikace jsou jiţ zmíněné feromony, které jsou druhově specifické. 

Pokud čmeláci, tj. společenský hmyz, uţívají feromony při ohroţení, nazýváme je 

obrannými látkami. Stopovacími signály jsou feromony, které slouţí k orientaci uvnitř 

hnízda. Nejvíce nahloučených látek je u vchodu do hnízda. Dělnice velmi dobře 

rozpoznávají tyto signály. Zdrojem rozpoznávání je Dufourova ţláza v zadečku dělnic. 

Tato ţláza také označuje společenské zařazení dělnic – dominantní dělnice, podřízené 

dělnice a létavky.  

K označování potravy jim slouţí chodidla, kde jsou umístěny tarzální ţlázy. Pokud čmelák 

najde květ bohatý na nektar, tak tím, ţe jej často navštěvuje, zanechává silnější značku, 

která slouţí jako znamení pro ostatní, ţe je výhodné květ navštívit (Valterová, Urbanová, 

1997). Podle D. Goulsona (2003) však pachové značky naopak odpuzují příslušníky 

stejného druhu. 

 

3. 3 Zbarvení a mimikry 

 

Barevnost čmeláků je výhodná pro dvě strany – čmeláky a predátory. Predátoři se nemusí 

učit, čemu se vyhýbat a pro čmeláky je to výhoda. Některé druhy proto mají stejné nebo 

podobné zbarvení. Jedná se hlavně o systematicky nepříbuzné skupiny čmeláků. Tento jev 

označován jako Müllerovy mimikry. Batesovy mimikry jsou napodobování výstraţné 

barvy neškodným imitátorem. Jedná se především o druhy pestřenek.  

V minulosti proběhlo mnoho pozorování, kdy vědci chtěli potvrdit geografickou souvislost 

barevnosti čmeláků. Červené zbarvení srsti má mít spojitost s horskými a chladnějšími 

krajinami, pískové zbarvení naopak se stepními stanovišti. Zatím však tato tvrzení nebyla 

potvrzena, protoţe existuje mnoho výjimek (Pavelka, Smetana, 2003). 

Na webových stránkách Svazu ochránců přírody s odkazem www.bombus.cz autoři 

rozlišují osm barevných skupin čmeláků, do kterých podle vzoru řadí barevně příbuzné 

druhy (Bombus.cz,[online],2010-03-06). Je to jednoduchý, ovšem nepříliš spolehlivý 

způsob určování čmeláků. (Viz přílohu str. 37.) 

  

http://www.bombus.cz/
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3. 4 Parazité a predátoři 

 

Čmeláci jsou nejvíce ohroţeni parazity, poté aţ predátory. Můţe to být způsobeno tím, ţe 

samičky mají ţihadlo, které můţe slouţit jako je výstraţné znamení. Pokud jde o parazity, 

představují důleţitý regulační mechanismus, ovšem pokud jde o přírodní podmínky. 

V chovech jsou závaţným problémem.  

Z prvoků je nejznámější Nosema bombi, která napadá i včely. Dále například bičíkovec 

Crithidia bombi, který parazituje v zaţívacím traktu. Sphaerularia bombi, patřící mezi 

hlísty, parazituje na matkách. Matka je infikována z půdy, ve které přezimovala, parazit se 

zvětšuje, konečná velikost je mezi 10-20 mm a tělo je zcela vyplněno vajíčky. Ty se uvolní 

do matčiny hemolymfy a můţe tak hostit aţ 10
5
 parazitů. Matka, která je napadena tímto 

parazitem, nezaloţí nikdy hnízdo, i kdyţ její let tomu odpovídá. Také její vaječníky nejsou 

schopny dozrát. Na konci léta se zazimuje a parazit se z ní uvolní. Larvy zalezou do půdy, 

odkud napadnou na jaře nové mladé matky (Pavelka, Smetana, 2003). 

Zavíječ voskový (Aphomia sociella) je drobný motýlek, který v létě pronikne do hnízda 

a naklade vajíčka. První larvy se ţiví odpadem, postupně přechází na voskové buňky a pyl 

a zcela tak napadnou a zničí celé hnízdo. Před zakuklením hnízdo opustí a zakuklí se 

poblíţ. Roztoči jsou asi nejčastějším návštěvníkem čmeláka. Často můţeme vidět na těle 

světlé tečky. Přemisťují se spolu se čmelákem z hnízda do hnízda, ve kterých je spousta 

společenstev roztočů. Mohou ţít na povrchu těla nebo uvnitř čmeláka. Roztoč Parasitellus 

fucorum potřebuje ke svému ţivotu čerstvý pyl. Květiny tvoří tzv. přestupní stanice, díky 

kterým se přenášejí z hnízda do hnízda (Bumblebee.org [online], 1997–2003). Bylo 

zjištěno, ţe tento roztoč dokáţe rozlišovat kasty čmeláků a dokonce preferovat druh. 

Parasitellus fucorum preferuje čmeláka zemního, č. hájového a č. skalního. Bombacarus 

buchneri ţije ve vzdušných vacích na zadečku. Mají kulovitý tvar o velikosti asi půl 

milimetru a obsahují mnoho vajíček. Po vylíhnutí malých roztočů opouštějí tělo čmeláka 

skrz zadečkové průduchy nebo se vyvíjejí v tomtéţ hostiteli.  Mezi další parazity patří 

např. včely rodu Melitobia, Chalcididae nebo také lumci (Pavelka, Smetana, 2003).  

Bezobratlými predátory jsou váţky a pavouci. Obratlovci tvoří větší skupinu predátorů – 

jsou to především ptáci jako například kukačka obecná, sýkorky nebo ťuhýci. Ojediněle 

jsou jimi jezevci, kteří ničí celá hnízda (Pavelka, Smetana, 2003). 
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3. 4. 1 Sociální parazitismus 

 

Významným parazitem čmeláků jsou pačmeláci, kteří je často doprovázejí a sdílí s rodem 

Bombus jejich hnízda. Mnoho výzkumů potvrzuje, ţe některé druhy se vyskytují pouze ve 

dvojici se svým hostitelem. Jedná se o tzv. sociální parazity a jsou jimi zástupci rodu 

Psithyrus, např. P.campestris, P.bohemicus, P.sylvestris (Dvořák, Smetana, Tyrner, 2006). 

Je to především proto, ţe pačmeláci nemají dělnice a v době, kdy čmeláčí královna uţ 

vyprodukovala nejméně jednu generaci, se probouzí matka pačmeláka a zabitím matky si 

jednoduše obstará hnízdo i s dělnicemi. Má tím zajištěnou potravu a vývoj vajíček, protoţe 

pačmeláci nemají pylové košíčky, a proto neumějí sbírat pyl (Pavelka, Smetana, 2006). 

Vazba na hostitele je těsná. Téměř všechny druhy pačmeláků jsou specializováni na svého 

hostitele a napodobují je svými chemickými signály i vzhledem (Macek et al., 2010).  
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3. 5 Čmelák a rostliny 

 

Vztah čmeláků a rostlin je v jejich ţivotě nenahraditelný. Nektar z květů, kterým se ţiví, je 

nutnou energetickým zdrojem. Létání čmeláka je velmi energeticky náročné vzhledem 

k velikosti jeho těla a plochy křídel, proto, pokud nemá dostatek potravy, hrozí zánik. 

Tělesná teplota čmeláka se pohybuje od 35–39°C bez ohledu na teplotu okolí. Pro 

fungování hnízda je tedy nutné zajistit dostatek potravy, aby hnízdo bylo neustále 

v optimální teplotě. Nejvýhodnější je co nejefektivnější sběr nektaru. To je dáno učením, 

tedy i stářím jedince, ale také délkou sosáku a délkou květní trubky. Pokud je květ příliš 

hluboký, čmeláci přišli na strategii, jak se k nektaru dostat. Prokousnou květní trubku 

a vysají jej, aniţ by opylili květ. Jedná se o především o druhy B. terrestris, B. lucorum 

a A. wurfleini. Tyto otvory vyuţívá i ostatní hmyz (Pavelka, Smetana, 2003).  

Paměť čmeláka je velmi omezená a dokáţe si pamatovat dva typy květů. Jde ale o praxi 

jedince, který se dokáţe přizpůsobit podmínkám, ve kterých ţije. Čas, potřebný 

k obslouţení květu je kratší, pokud je sosák a květní trubka stejně dlouhé. To určuje 

specializaci a potravní preferenci jednotlivých druhů (Pavelka, Smetana, 2003).  

Nevětší perioda návštěvy květů je ráno a večer, kdy nelétá tolik ostatního hmyzu, a květní 

trubičky jsou plnější. Přes poledne je „pauza“, aby nedocházelo k přehřívání těla čmeláka. 

Co se týče orientace po okolí, čmeláci jsou schopni vidět ultrafialové záření a nevidí 

červenou. Automaticky je přitahuje ţlutá. Také jsou schopni si pamatovat cestu, kterou 

vykonali, bez vztahu k vnějšímu okolí (Pavelka, Smetana, 2003). 
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4. Bioindikační význam čmeláků 
 

4. 1 Hornická krajina 

 

Obecně krajinu definuje Demek (1974): „Krajina je svérázná část zemského povrchu naší 

planety, která tvoří celek kvalitativně se odlišující od ostatních částí krajinné sféry. Má 

přirozené hranice, svérázný vzhled, individuální vnitřní strukturu, určité chování 

(fungování) a specifický vývoj.“ Hornickou krajinu tedy můţeme povaţovat za kulturní 

krajinu, která je vystavena přímé civilizační disturbanci. Narušená kulturní krajina je 

charakteristická vyšší mírou narušování stability přírodních sloţek, přesto si ale zachovává 

autoregulační schopnost. Vzhledem k hornické činnosti, můţeme narušení označit jako 

chronické (Krajinná ekologie [online], 2011-04-13).  

V současné době je problematika obnovy a rekultivace hornické krajiny na Ostravsku 

a potencionálně v celém kraji velmi diskutována odbornou i veřejnou společností 

(Stalmachová, 2006). Tato kulturní krajina je jiţ po desítky let zatěţována lidskou činností, 

coţ vede k silné degradaci všech sloţek krajiny. Na druhou stranu bývá Ostravsko, často 

velmi zjednodušeně, titulováno industriální oblastí neboli „černou Ostravou“ plnou dolů 

a hutí. Méně často uţ bývají zdůrazňovány přírodní hodnoty chráněných území Beskyd 

a Jeseníků (Mickertsová, 2009). Existuje zde mnoho oblastí po hornické činnosti, které se 

nechávají spontánně formovat a významně podílí na rozmanitosti biologických druhů 

(Stalmachová, 2006). 

 

Ve vztahu hornické krajiny a čmeláků jsem doposud nenašla literaturu nebo pramen, který 

by pojednával o výskytu populací přímo v tomto typu krajiny. Je moţné, ţe díky změnám, 

které se v těchto lokalitách dějí a následné obnově, se mohou vyskytovat početné populace. 

V částečně zregenerovaných oblastech mohou mít příznivé podmínky ke hnízdění, tzn. 

spoustu děr a skulin, popř. jiných úkrytů s pevným nebo bez pevného krytu. Také můţe být 

příznivá skladba květin, která se obnovuje, a je tedy větší moţnost výběru květů. 
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4. 2 Ochrana čmeláků 

 

Podle §5 zákona č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů se vztahuje ochrana na 

všechny rostliny a ţivočichy, které by byly vystaveny ničení, narušování rozmnoţovacích 

schopností, poškozování jejich přirozeného ekosystému nebo zničení populace (Zákon 

114/92 Sb.) Čmelák (Bombus) je povaţován podle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 175/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny mezi ohroţené druhy ţivočichů. Jmenovitě je 

řazen pačmelák cizopasný (Psithyrus rupestris) mezi druhy silně ohroţené. (Seznam 

zvláště chráněných druhů ČR, 2006). 

Dle červeného seznamu ohroţených druhů České republiky z roku 2005 je na našem území 

v současné době známo 832 druhů z nadčeledi Apoidea. Mezi druhy pro území ČR 

vymizelé (RE) bylo zařazeno 146 druhů, 154 druhů je zařazeno mezi kriticky ohroţené 

(CR), 119 druhů je zařazeno mezi ohroţené (EN) a 97 druhů bylo zařazeno do kategorie 

zranitelných druhů (VU). Mezi další stupně ohroţení patří téměř ohroţený (NT), málo 

dotčený (LC), chybí údaje (DD) a nevyhodnocený (NE). 

 Přehled ohroţených druhů rodu Bombus níţe (Farkač, Král, Škorpík, 2005). Celkový 

počet zástupců čeledi Bombidae v České republice je podle Straky, Bogusche, Přidala 

(2007) čtyřicet jedna. Rod Bombus byl upřesněn.  

 

Vymizelé druhy čmeláků (RE) 

- Megabombus armeniacus (Fabricius, 1775) 

- Megabombus fragrans (Pallas, 1771) 

- Megabombus mesomelas (Gerstaecker, 1869) 

- Bombus sicheli (Radoszkowski, 1859) 

- Megabombus sidemii (Radoszkowski, 1888) 

 

Kriticky ohroţené druhy čmeláků (CR) 

- Bombus cryptarum (Fabricius, 1775)  

- Bombus magnus (Vogt, 1911) 

- Psithyrus maxillosus (Klug, 1817) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9m%C4%9B%C5%99_ohro%C5%BEen%C3%BD
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- Megabombus muscorum (Linné, 1758)  

- Bombus semenoviellus (Skorikov, 1910)  

- Bombus veteranus (Fabricius, 1793)  

 

Ohroţené druhy čmeláků (EN) 

- Fernaldaepsithyrus norvegicius (Sparre – Schneider, 1918) 

- Megabombus ruderatus (Fabricius, 1775) 

 

Zranitelné druhy čmeláků (VU) 

- Confusibombus confusus (Schenck, 1861)  

- Megabombus distinguendus (Morawitz, 1869) 

- Megabombus humilis (Illiger, 1806)  

- Megabombus pomorum (Panzer, 1805)  

- Fernaldaepsithyrus quadricolor (Lepeletier, 1832)  

- Megabombus subterraneus (Linné, 1758)  

- Alpigenobombus wufleni (Radoszkowski, 1859)  

 

Hlavním problémem úbytku čmeláků je zemědělství, které přechází na monokulturní osevy 

krajiny a čmeláci tak přiházejí o své přirozené potravní zdroje. Samotná chemizace 

v zemědělství také není nikterak vhodná. Obsah dusíku, který se dostává díky hnojení do 

půdy i ovzduší, mění rostlinnou skladbu a druhová diverzita se tak sniţuje a můţe vést 

k úbytku druhů čmeláků na dané lokalitě. Dalším problémem jsou insekticidy, které hubí 

nejen škůdce, ale také potřebné opylovače (Pavelka, Smetana, 2003). 

 

V České republice se setkáváme s programem Bombus, jehoţ garantem je RNDr. Miroslav 

Pavelka. Program je realizován od roku 1989 a má za úkol zmapování a propagaci ochrany 

čmeláků (ČSOP, 2011). 
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5. Metody studia, sběru, preparace a determinace čmeláků 

 

Důleţitou metodou studia je samotné odchycení a pozorování čmeláka. Toto pozorování 

nebo odchyt probíhá několik hodin. Při odchytu jsou pouţívány entomologické pomůcky: 

síťka na tvrdý smyk o doporučeném průměru, nádobka na uschování ţivočicha s vatou 

napuštěnou octanem ethylnatým, lupa, pinzeta, terénní zápisník, tuţka a smrtička 

s octanem ethylnatým.  

Odchycení čmeláka probíhá tzv. smýkáním za pomocí smýkadla. Je to vak, uchycený na 

oválném nebo kruhovém rámu. Většinou je tvořen dvěma vrstvami, první – náchylnější 

k mechanickému opotřebení – tvoří síťovina, druhá vrstva je silnější látka, zejména silon, 

který je uchycen na rámu pohyblivými spoji. Ve spodní části není sešitý, tvoří tak pouze 

ochranu jemnější vrstvy. Smýkadlo se pouţívá ke sběru bezobratlých ţivočichů v horních 

dvou třetinách bylinného patra. Smýkací pohyby se provádí ve tvaru leţaté osmičky při 

pomalé chůzi. Je třeba dávat pozor na význačné rostliny, které se v lokalitě mohou 

vyskytovat. Smýkadlo je totiţ poměrně těţké a spolu s rychlostí by tyto rostliny mohlo 

trvale poškodit. Po sérii smyků je nutno zkontrolovat materiál, který se v síťce uchytil a 

popřípadě jej vyjmout. Vyjmutí čmeláka se provádí pinzetou, nebo se uchopí mezi prsty – 

palec a ukazováček. V případě sběru čmeláků, se ţivočich omámí parami octanu 

etylnatého a uchová se v nádobce. Po příchodu do vhodného prostředí, se vyjme pinzetou 

z nádobky a proběhne našpendlení, vysušení a uchování v entomologické krabičce, která 

má víko. Brání tak přístupu prachu a případné vyšší vlhkosti. 

Preparace je činnost, která vyţaduje přesnost a trpělivost. Jedná se o našpendlení – tedy 

úpravy těla do takové polohy, která je pro ţivočicha přirozená a přitom slouţí k pozorování 

všech moţných znaků a rozlišností. Potřeba jsou entomologické špendlíky o vhodné 

velikosti, v mém případě velikost č. 2, a vhodná podloţka. Jako nejvhodnější je 

obdélníková podloţka z polystyrenu přibliţně o velikosti 25 x 10 cm. Jako první se 

napichuje hruď (thorax). Špendlík se vpichuje přímo do středu a kolmo na tělo. Posléze 

probíhá úprava hlavy (caput), stehen (femur) a holení (tibia). Snadno lze také určit pohlaví 

čmeláka, vyjmutím pohlavních orgánů ze zadečku (abdomen). Nakonec se upravují křídla, 

které tvoří uţ spíše estetickou část našpendlení.  
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Při zvlhčování je jedinec připevněn na kus podloţky (polystyren) a vloţen do nádoby 

s vodou s uzavíratelným víkem. Po individuální době, v mém případě po dvou dnech, je 

moţné čmeláka vyjmout z nádoby a zjistit, zdali je dostatečně zvlhčen k opětovné 

preparaci pohlavních orgánů.  

Při určování druhu čmeláka, je nutná lupa, popř. binokulární přístroj, který dostatečně 

zvětší potřebná místa důleţitá k určování.  

Tab. č. 3 Rozdíl mezi čmeláky a pačmeláky, (Pavelka, Smetana, 2003) 

Matky a dělnice   

Bombinae (čmeláci) Psithyrinae (pačmeláci) 

vnější plocha holení je lysá vnější plocha zadních holení hustě štětinatá 

hlava delší a užší délka hlavy nikdy nepřesahuje její šířku 

zadeček mírně zahnutý, vždy hustě strstnatý 
zadeček silně zahnutý dolů, na přední straně hřbetu 
řídce srstnatý 

obličej světle srstnatý obličej vždy černě srstnatý 

srst na hrudi šedá, hnědá, oranžová srst na hrudi vždy černá, často se žlutými pruhy 

    

Samci   

temeno a obličej často černé, žluté temeno žluté, obličej vždy černě srstnatý 

hruď šedá, oranžová, hnědá hruď vždy černá s příčnými páskami 

kopulační ústrojí silně chitinové, hnědé, složitě 
členěné 

kopulační ústrojí slabě chitonované, jednoduše 
členěné 

 

Nutné je myslet na variabilitu některých druhů. Zbarvení chlupů není vţdy jednoznačné 

a můţe dojít k omylu. Důleţitými znaky jsou např. vzdálenost jednoduchých oček (ocelli) 

mezi sebou, velikost a tvar tykadlových článků, trny na nohách nebo poměry šířky a délky 

kusadel.  
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Podle pohlavního ústrojí lze téměř všechny naše druhy čmeláků a pačmeláků spolehlivě 

rozlišit (May, 1959). 
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6. Shrnutí a diskuze 
 

Během studia čeledi Bombidae jsem se naučila především znát stavbu jejich těla, ţivotní 

cyklus a základní návyky jejich chování. Velmi dobrá zkušenost pro mě byla odchyt 

čmeláků, který jsem vţdy prováděla se souladem zákona. Buď pod dohledem stráţce 

přírody, Ing. Jiřího Kupky Ph.D., nebo jsem odchytávala druhy, které nejsou jmenovány 

v seznamu ohroţených ţivočichů a to i přesto, ţe rod Bombus patří mezi zvláště chráněné 

ţivočichy. Jednalo se vţdy o velmi běţné druhy. 

 

Získaná zkušenost z určování druhů by nebyla bez předchozího usmrcení moţná. V mém 

případě se především jednalo o důkladné pozorování vzdálenosti jednoduchých oček 

u Bombus terrestris, uzlovitě vypouklých článků tykadel u Megabombus pascuorum, délce 

a šířce tykadlových článků u Fernaldaepsithyrus silvestris, na délce a šířce čelistí nebo 

absenci trnu na střední noze u Pyrobombus soroeensis. Přehled odchycených druhů 

s fotografiemi je v obrazové příloze od str. 38.  

 

Za povšimnutí stojí, ţe ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. nejsou vyjmenovány rody čeledi 

Bombidae, přestoţe druhů rodu Bombus je z celkového počtu 41 vyskytujících se čmeláků 

na území České republiky podle Straky, Bogusche a Přidala (2007) jen deset. Rod 

Megabombus zahrnuje patnáct druhů, Pyrobombus šest a rody Alpigenobombus 

a Confusibombus zahrnují po jednom druhu. Druhy pačmeláků jsou jiţ méně početné – rod 

Psithyrus zahrnuje čtyři druhy a rod Fernaldaepsithyrus tři druhy. Viz tabulková příloha.  
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Mé vlastní pozorování a odchyt čmeláků probíhal během května aţ srpna 2010. Celkem 

jsem odchytila 7 jedinců. Jako literaturu k určování druhů jsem pouţívala Klíč k určování 

našich druhů čmeláků a pačmeláků v publikaci Čmeláci (Pavelka, Smetana, 2003); atlas 

Blanokřídlí České republiky I.: Ţahadloví (Macek et al., 2010), Atlas of european bees: 

genus bombus (online) (Rasmont P., Iserbyt S., 2010). Konzultantem při určování byl 

Libor Dvořák. 

Území, kde bylo sesbíráno nejvíce jedinců, odpovídá mapový čtverec 5972. Jedná se 

o území lesa a louky v blízkosti hradu a rozhledny Cvilín na Krnovku. Tento vrch se 

nachází jihovýchodně od Krnova ve výšce 441 m n. m. Místo je zaznačeno v mapovém 

čtverci červeně. 

 

Obr. č. 5 Faunistický čtverec 5972 Krnovsko; Zdroj: Biblioteka.cz 
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Geomorfologické zařazení vrchu Cvilín: Geomomorfologický celek – Opavská 

pahorkatina, podsoustava – Slezská níţina, provincie – Středoevropská níţina. 

Krajina je zde zachovalá a ponechává se přirozenému vývoji. Je zde zřízena naučná stezka, 

která nijak neškodí okolnímu prostředí a zapadá do charakteru krajiny. Odchyt proběhl 

3. 8. 2010. 

Odchyceny byly tyto druhy (celkem 6):  

 

Megabombus pascuorum – čmelák rolní, 1 jedinec 

Bombus terrestris – čmelák zemní, 2 jedinci 

Bombus lucorum – čmelák hájový, 1 jedinec 

Pyrobombus soroeensis – čmelák sorejský, 2 jedinci 
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Stěţejní pozorování proběhlo během června aţ srpna na území Hornického muzea 

 Moravské Ostravě. Jedná se o území červeně zaznačené v mapovém čtverci 6175.  

 

 

Obr. č. 6 Faunistický čtverec 6175 – Ostrava; Zdroj: Biblioteka.cz 

 

Toto muzeum se rozléhá okolo vrchu Landek a je Národní přírodní památkou (NPP), která 

je vyhlášena od roku 1992. Její rozloha je 85,53 ha, nadmořská výška je 208 aţ 280 m n. 

m. Tato lokalita je také protkána cestičkami naučné stezky. Krajina se nechává 

přirozenému vývoji. Chráněny jsou přirozené lesy 3. dubo-bukového stupně, jsou starší neţ 

150 let (Mickertsová, 2009). Tomuto stáří odpovídají i ostatní stromové porosty. Hlavními 

zástupci jsou buk (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur), dub zimní, (Quercus, 

petraea), habr (Carpinus sp.) a javor (Acer sp.). Dalším důvodem ochrany tohoto území je 

výskyt lilie zlatohlavé (Lilium martagon) (Landek park [online], 2011-01-21). Problémem 
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jsou invazivní rostliny, především křídlatky (Reynoutria sp.) a z dřevin javor jasanolistý 

(Acer negundo) (Mickertsová, 2009). 

Z pozorování během dvou měsíců v intervalu asi jednoho aţ dvou týdnů, jsem 

nezaznamenala ţádného jedince z čeledi Bombidae. Louky jsou divoce rostoucí a vyskytují 

se zde především keře a bodláky, čmeláci podle mého názoru zde nemají příznivé potravní 

podmínky. Ve vlhkých travinách se mnoţí hmyz jako je Komár pisklavý (Culex pipiens). 

Dne 1. 7. 2010 jsem odchytila jeden exemplář v oblasti Jahodná na Třinecku, viz mapový 

čtverec 6378. Jedná se o příměstský les, ve kterém je od roku 1976 zřízena naučná stezka. 

Les obklopuje vrch Jahodná (425 m n. m.), který horopisně patří do Těšínské pahorkatiny. 

Oblast je dnes, přes velké antropogenní zásahy minulosti, útočištěm bohaté flory i fauny 

(MSK: Těšínské Slezsko [online], 2011-03-21). 

 

 

Obr. č. 7 Faunistický čtverec 6378 – oblast Jahodná; Zdroj: Biblioteka.cz 
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Odchycen byl druh:  

Fernaldaepsithyrus sylvestris – pačmelák lesní; 1 jedinec 

 

Ačkoli oblast Krnovska, ve které proběhl převáţný vlastní odchyt a pozorování nespadá do 

typu hornické krajiny, můţe slouţit pro srovnání četnosti výskytu druhů i početnosti. 

Během krátké doby jsem zde pozorovala velké mnoţství jedinců, naopak v  Přírodní 

památce Landek, nebyl zaznamenán ţádný jedinec. Jak jiţ bylo zmíněno výše, důvodem 

početnosti v jakékoli lokalitě je, podle mého názoru, především dán dostupností potravních 

zdrojů. V lokalitě Jahodná, která patří do typu hornické krajiny, byl odchycen jeden druh 

a pozorováno bylo pět jedinců. Byly zde dobře dostupné potravní zdroje, avšak početnost 

se stále nevyrovnala oblasti Krnovska.  

 

Čeleď Bombidae je prezentována jako populární, přesto existuje v České republice jen 

malé procento lidí, kteří se jí profesionálně věnují. Z některých oblastí je výzkumná a 

mapovací činnost velmi sporadická. Z širší oblasti Ostravska a Beskyd lze zmínit V. 

Zavadila z roku 1948 (Dvořák, Smetana, Tyrner, 2006). Zaznamenala jsem dva aktuálnější 

výzkumy z oblasti Moravy a Slezska, které mapovaly rozmanitost druhů na daných 

lokalitách.  

Na území Ostravska probíhal výzkum, který mapoval rozmanitost druhů vos, zlatěnek 

a čmeláků na 17 lokalitách. Jednalo se především o zalesněné plochy, ale vystavené 

rozlišné intenzitě zásahu člověka. Zde bylo zaznamenáno 6 druhů rodu Bombus a 5 druhů 

rodu Psithyrus . Nejhojnějším byl Bombus pascuorum (Dvořák, Smetana, Tyrner, 2006). 

V Jeseníkách, konkrétně NPP Praděd, byl také prováděn několikaletý výzkum a mapování 

druhů čeleďi Bombidae ve 14 lokalitách. Výzkum byl zveřejněn v roce 2009 v časopise 

Slezského muzea v Opavě. Nejhojnějším byl Bombus lucorum, který byl zaznamenán 172 

jedinci. Byl zde nalezen i Bombus (Fernaldaepsithyrus) norvegicus – pačmelák norský, 

který se v naší krajině vyskytuje zřídkakdy a je uveden v červeném seznamu jako EN – 

ohroţený (Mazalová et al., 2009). 
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7. Závěr 
 

Cílem práce bylo seznámení s rodem Bombidae – jejich morfologií, chováním, ţivotním 

cyklem, komunikací. Také jsem se při terénním výzkumu naučila prakticky pracovat 

s entomologickými klíči, určovat a rozpoznávat čmeláky podle důleţitých morfologických 

znaků. Z doloţených literárních zdrojů a pramenů jsem shrnula rozmanitost vyskytujících 

se druhů v České republice a jejich ekologické nároky na stanoviště.  

Při bliţším studiu tématu jsem narazila na fakt, ţe výzkum čmeláků (Bombidae) není 

zpracován do důsledku. Zásadně chybí současné celoplošné výsledky a jejich srovnání 

v rámci regionů. V České republice, narozdíl od jiných evropských států, doposud vyšla 

jediná monografie o čmelácích (May, 1959), výsledky výzkumů mohou tedy být v dnešní 

době jiţ nepřesné. Vztah čmeláků a hornické krajiny a jejich význam v takto krajině se mi 

nepodařilo dohledat, z toho soudím, ţe takovéto zhodnocení dosud neproběhlo. Několik 

výzkumů prováděných např. L. Dvořákem v oblastech Šumavy, NP Praděd nebo 

v zalesněných oblastech Ostravska, mapují především početnost a výskyt druhů.  

Mým budoucím zájmem je nadále pokračovat ve výzkumu a pozorování čeledi Bombidae. 

V diplomové práci bych se chtěla pokusit o zmapování biodiverzity čmeláků v hornické 

krajině a zjistit jejich bioindikační význam ve vazbě na tuto krajinu.  
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9. Seznam obrázků, tabulek a grafů 
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Obr. č. 1  Hlava čmeláka, (Pavelka, Smetana 2003) 

Obr. č. 2 Hlava čmeláka zespodu, (Pavelka, Smetana, 2003) 

Obr. č. 3 Ţahadlové ústrojí, (Pavelka, Smetana, 2003) 

Obr. č. 4 Stavba hnízda, (Macek, J. et al., 2010) 

Obr. č. 5 Faunistický čtverec 5972, (Biblioteka.cz) 

Obr. č. 6 Faunistický čtverec 6175, (Biblioteka.cz) 

Obr. č. 7 Faunistický čtverec 6378, (Biblioteka.cz) 

 

Tabulky:  

Tab. č. 1 Rozdíl mezi samci a samičkami čmeláků, (Pavelka, Smetana, 2003) 

Tab. č. 2 Nejobvyklejší způsob hnízdění čmeláků, (Pavelka, Smetana, 2003) 

Tab. č. 3 Rozdíl mezi čmeláky a pačmeláky, (Pavelka, Smetana, 2003) 

 

Grafy:  

Graf č. 1 Časový vývoj (dny) samců, dělnic a královen, (Goulson, 2003) 
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10. Přílohy 

10.1 Tabulková příloha 

 

Přehled čmeláků žijících na území ČR a nároky na stanoviště 

Zdroj: Straka, Bogusch, Přidal, 2007; Pavelka, Smetana 2003; Rasmont, Iserbyt, [online] 

2010 

Zkratky rodů: A – r. Alpigenobombus; B – r. Bombus; C – r. Confusibombus; M – r. 

Megabombus; P – r. Pyrobombus; Ps – r. Psithyrus; F – r. Fernaldaepsithyrus 

 

VĚDECKÝ 

NÁZEV 

ČESKÝ 

NÁZEV VÝSKYT V ČR EKOLOGICKÉ NÁROKY 

M.agrillaceus 

(Scopoli,1763) 

 

Slezko úzká ekologická valence, lesostepní eremofilní druh 

M. armeniacus 

(Radoszkowski, 

1877) čmelák pallasův Morava teplejší oblasti  

Ps. barbutellus  

(Kirby, 1802) 

pačmelák 

dlouhosrstý celé území ČR vzácnější druh chladných poloh 

Ps. bohemicus 

(Seidl, 1837) pačmelák český celé území ČR chladnější polohy 

Ps. campestris 

(Panzer, 1801) pačmelák ladní celé území ČR hojný v podhorských a horských oblastech 

C. confusus 

(Schenck, 1859) čmelák klamavý celé území ČR 

eremofilní druh, suchá travnatá místa v terénu, 

níţiny – pahorkatiny 

B. cryptarum 

(Fabricius, 1775) 

 

celé území ČR 

vzácný, hylofilní, hojný pouze v submontánním 

pásmu 

M. distinguendus 

(Morawitz, 1869) čmelák zdobený celé území ČR pahorkatiny a podhorská otevřená stanoviště 

M. fragrans 

(Pallas, 1771)  

čmelák 

obrovský Morava, Slezsko 

eremofilní druh, největší z našich druhů, především 

J.Morava 

B. haematurus 

(Kriechbaumer, 1870) 

 

Slezsko   

M. hortorum 

(Linnaeus, 1761) čmelák zahradní celé území ČR hylofilní druh, především na zalesněných plochách 

M. humilis 

(Illiger, 1806) 

čmelák 

proměnlivý celé území ČR teplejší stanoviště, druh s vysokou variabilitou 

P. hypnorum 

(Linnaeus, 1758) čmelák rokytový celé území ČR 

hylofilní druh, biotopy lesů, paseky, vlhké břehy řek, 

popř. parky a zahrady 

P. jonellus 

(Kirby, 1802 ) čmelák drobný celé území ČR 

hylofilní druh, mokřady, rašeliniště – chladná lesní 

stanoviště 
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P. lapidarius 

(Linnaeus, 1758) čmelák skalní celé území ČR 

početný druh – lesostepi, pastviny, plochy s 

ruderální vegetací 

B. lucorum 

(Linnaeus, 1761) čmelák hájový celé území ČR 

lesní louky, paseky, aluvia potoků, ve 

vysokohorskýh oblastech hojný 

B. magnus 

Vogt, 1911 

 

Čechy, Morava hylofilní druh, probíhá výzkum 

Ps. maxillosus 

(Klug, 1817) 

pačmelák 

krátkosrstý celé území ČR teplejší stanoviště, druh s vysokou variabilitou 

M. mesomela 

(Gerstaecker, 1869) čmelák sličný celé území ČR slunné stráně v horách  

B. mocsaryi 

(Kriechbaumer, 1877) 

 

Morava   

F. norvegicus 

(Sparre-Schneider, 

1918) pačmelák norský celé území ČR hylofilní druh, ohroţený druh 

M. muscorum 

(Linnaeus, 1758) čmelák mechový celé území ČR teplé a vlhké biomy (močály, aluvia řek a potoků) 

M. pascuorum 

(Scopoli, 1763) čmelák rolní celé území ČR 

hylofilní druh s šikokou valencí, hojný ve většině 

pásem 

M. pomorum 

(Panzer, 1805) čmelák ovocný celé území ČR druh s úzkou valencí, lokální výskyt 

P. pratorum 

(Linnaeus, 1761) čmelák luční celé území ČR 

hylofilní druh, vyskytuje se především v 

zalesněných oblastech ve vyšších nadmořských 

výškách 

P. pyrenaeus 

(Pérez, 1879) 

čmelák 

pyrenejský Slezsko 

hylofilní a lokální druh, výskyt především na 

Slovensku 

F. quadricolor 

(Lepeletier, 1832) 

 

celé území ČR cizopasí u B.soroensis 

M. ruderarius 

(Müller, 1776) čmelák úhorový celé území ČR 

široká ekologická valnece, mezofilní louky a 

xerotermní oblasti níţiny 

M. ruderatus 

(Fabricius, 1775) čmelák humenní celé území ČR 

eremofilní druh, obývá lesostepi v níţinách a 

pahorkatinách 

Ps. rupestris 

(Fabricius, 1793) pačmelák skalní celé území ČR druh obývající horská pásma, velmi hojný 

B. semenoviellus 

(Skorikov, 1910) 

 

Čechy   

B. sireli 

(Radoszkowski, 

1859) 

 

Morava, Slezsko   

M. sidemii 

(Radoszkowski, 

1888) 

 

Čechy, Morava výrazně hylofilní druh, lesní biotopy 

P. soroeensis 

(Fabricius, 1776) čmelák sorejský celé území ČR 

hylofilní stenotopní druh, 2 poddruhy - soroeensis a 

proteus, proměnlivý ve zbarvení 

M. subterraneus 

(Linnaeus, 1758) 

čmelák 

pruhovaný celé území ČR 

eremofilní druh vyskytující se v horských oblastech, 

slunné biotopy 
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M. sylvarum 

(Linnaeus, 1761) čmelák lesní celé území ČR 

vyhýbá se lesním porostům, preferuje otevřené 

eurytopní biotopy 

F. sylvestris 

(Lepeletier, 1832) pačmelák lesní celé území ČR chladné lesní plochy 

B. terrestris 

(Linnaeus, 1758) čmelák zemní celé území ČR 

široká ekologická valence, v níţinách i 

pahorkatinách, aluviích potoků i podhorských 

oblastech 

B. vestalis 

(Geoffroy, 1785) 

 

celé území ČR   

B. veteranus 

(Fabricius, 1793) 

 

celé území ČR   

A. wurflenii 

(Radoszkowski, 

1859) čmelák širolebý celé území ČR poměrně hojný horský druh  
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10.2 Obrazová příloha 

Rozdělění čmeláků do barevných skupin; Bombus.cz [online], 2011-03-06 
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Přehled odchycených druhů čmeláků: 

 

Bombus terrestris, ♂ (Foto: B.Kašparová; det. B. Kašparová)
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Bombus lucorum,♂ (Foto: B.Kašparová, det. B. Kašparová) 
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Megabombus pascuorum, ♂ (Foto: B.Kašparová, det. B. Kašparová) 
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Pyrobombus soroeensis, ♀ (Foto: B. Kašparová, det. L. Dvořák) 
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Fernaldaepsithyrus sylvestris, ♂ (Foto: B. Kašparová, det. L. Dvořák) 

 

 


