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Souhrn 

V úvodu diplomové práce jsou shrnuty údaje o včele medonosné, jejímu zařazení, 

původu a vývoji, historickém vývoji včelařství, vývojových období včelařství v naší 

zemi a zavčelení českých zemí a úlech. Jsou zde také uvedeny údaje o včelí společnosti, 

o anatomii a fyziologii včely medonosné, nemocech včel, včelích produktech, 

dorozumívání, rojení a páření.  

V praktické části je uvedena SWOT analýza učebnic pro 4. a 6. třídu základní školy      

a pro čtyřleté gymnázium (2. ročník), a to s ohledem na kapitoly a informace týkající se 

včely medonosné. Údaje v analyzovaných učebnicích lze povaţovat pouze za základní 

s potřebou je doplnit učitelem. 

Přílohou práce jsou prezentace v Powerpointu výše uvedených skupin ţáků, 

k prezentacím byly vytvořeny pracovní listy zaměřené na základní informace o včele 

medonosné.  

Pro sledované skupiny ţáků byla vypracována laboratorní cvičení v podobě praktického 

procvičování základních znalostí o včele medonosné.   

Znalosti ţáků výše zmíněných skupin o včele medonosné byly ověřeny dotazníkovým 

šetřením. Bylo potvrzeno, ţe znalosti jsou nadprůměrné u všech skupin ţáků s hodnotou 

správných odpovědí na kladené otázky nad 70%. 

V závěru je zmapováno rozšíření moru včelího plodu v České republice v letech 2000-

2009. Během sledovaného období bylo zjištěno, ţe mnoţství ohnisek výrazně kolísá,     

a to i v souvislosti s aplikací nové laboratorní techniky.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

Within the diploma thesis the following features have been implemented – summarized 

data about honey-bee, its classification, origin and evolution, historical development in 

Apiculture, historical stages in beekeeping in our country and domestication of honey 

bees in the Czech lands and beehives. There are also listed data about colonies, anatomy 

and physiology of honey-bees, their diseases, bee products, communication, and bee 

swarming and mating. 

In the practical part of the thesis there is indicated SWOT analysis of student books for 

4th and 6th grade of grammar school and for four-year studies at gymnasium (2
nd

 grade) 

regarding chapters and information relevant to honey-bees. Data in analysed books can 

be rated as basic and need to be completed by a teacher. 

Attachments of this thesis are PowerPoint presentations of mentioned groups of 

students. Job-sheets were created for these presentations, concentrating on the main 

information about honey-bees. 

Laboratory exercises in the form of practices in general knowledge about honey-bees 

were formed for covered groups of students. 

Knowledge of covered groups of students was verified by questionnaire. Knowledge 

about honey-bees was confirmed above-average with more than 70% of right answers. 

The final part maps expansion of the bee larva plaque in the Czech Republic in 2000 – 

2009. It was found out during monitored period, that amount of the foci varies even the 

new laboratory technique is used. 
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1. Úvod

Pro téma „Včely, včelařství v ţivotě člověka a ve školní výuce, jsem se rozhodla proto, 

ţe včely jsou nedílnou součástí lidského ţivota a jejich souţití trvá jiţ z prehistorických 

dob. Archeologické nálezy dokazují, ţe člověk vyuţíval včelích produktů jiţ v mladší 

době kamenné, kdy se stal med lesních včel doplňkem jeho potravy. V době bronzové 

se lidé naučili vyuţívat vosk. V Egyptě za doby faraónů byl velký rozvoj včelařství. Ve 

starém Řecku byla sepsána Aristotelem učebnice včelařství a med byl pravidelnou 

součástí potravy lidí. Středověk nepřinesl mnoho nového, pouze to, ţe se člověk naučil 

lépe zacházet s kouřem, nemusel včelstva ničit, ale mohl odkuřovat včely z díla a pak 

pohodlně vybírat plné plásty. Koncem 18. a 19. století se začaly objevovat technické 

objevy, zdokonalení úlu, výroba umělých mezistěn (Škrobal a kol., 1970). V dnešní 

době jiţ nechápeme význam chovu včel pouze v získávání jejich produktů ve formě 

medu, mateří kašičky, propolisu, pylu, vosku nebo včelího jedu. Hlavní a nezastupitelné 

místo měla a má včela v přírodě jako opylovač kulturních i planě rostoucích rostlin. 

Kdyby z naší přírody vymizely včely, vymizely by současně s nimi desítky druhů 

rostlin, které jsou na opylení včelou závislé (Běhal, Polívka, 2006). 

Dalším důleţitým vyuţitím včelích produktů je léčení některých chorob včelími 

produkty a studium jejich vlivu na ţivý organismus, čímţ se dnes zabývá medicínský 

obor apiterapie. Původně zahrnovala jen léčení chorob včelími ţihadly a včelím jedem. 

Později se začaly aplikovat i další včelí produkty – med, pyl, vosk, mateří kašička         

a propolis. Pyl se stal vhodným doplňkem výţivy, jed spolu se ţihadly se vyuţívá        

na výrobu mastí, mateří kašička léčí např. záněty průdušek, propolisem se léčí koţní 

choroby a med se nejvíce vyuţívá v lékařství11, kosmetice a samozřejmě 

v potravinářství (Dobrovoda, 1986). 

V teoretické části mé magisterské práce hodlám komplexně shrnout základní údaje        

o včele medonosné, jejím zařazení, původu a vývoji, historickém vývoji včelařství, 

vývojových období včelařství v naší zemi a zavčelení českých zemí a úlech. Součástí 

přehledu budou také údaje o včelstvech, o anatomii a fyziologii včely medonosné, 

nemocech včel, včelích produktech, dorozumívání i rojení a páření. 
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V praktické části chci zmapovat dotazníkovým šetřením znalosti ţáků o včele 

medonosné, a to ve vybraných třídách základní školy a na gymnáziu. Za účelné 

povaţuji provést SWOT analýzu učebnic pro vybrané ročníky. Pro účely výuky budou 

vytvořeny prezentace PowerPointu, pracovní listy a laboratorní cvičení.  Pokusím se 

také zmapovat nová ohniska moru včelího plodu v letech 2000-2009 na území České 

republiky. 
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2. Cíle práce 

Vytvoření přehledu základních informací o významu, morfologii, biologii a fyziologii 

včely medonosné, o historii včelařství a vyuţití včelích produktů.    

Vytvoření dotazníků a provedení dotazníkového šetření o znalostech o včele medonosné 

u ţáků 4. a 6. třídy základní školy, čtyřletého gymnázia (2. ročníku). 

Vytvoření prezentací v PowerPointu pro jiţ uvedené skupiny ţáků, k prezentacím 

vytvořit pracovní listy.  

Připravení a ověření laboratorních cvičení pro uvedené skupiny ţáků. 

Vyhodnotit mnoţství informací v učebnicích (pro 4. a 6. třídu a pro čtyřleté 

gymnázium) pomocí SWOT analýzy o včele medonosné.  

Získání a vyhodnocení informací o výskytu moru včelího plodu v České republice         

v letech 2000-2009. 

Vytvoření grafu výskytu moru včelího plodu za období 2000-2009.  
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3. Včela medonosná (Apis mellifera) 

3.1 Zařazení 

Říše: ţivočichové (Animalia) 

Kmen: členovci (Arthropoda) 

Třída: hmyz (Insecta) 

Řád: blanokřídlí (Hymenoptera) 

Podřád: štíhlopasí (Apocrita) 

Čeleď: včelovití (Apidae) 

Rod: včela (Apis) 

Binomické jméno: Apis mellifera L. 1758 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Včela_medonosná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clenovci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blanok%C5%99%C3%ADdl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0t%C3%ADhlopas%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%8Delovit%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1
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3.2. Základní informace  

Včela je nejznámější zástupce společenského hmyzu, patří do řádu blanokřídlého 

hmyzu (Hymenoptera), který čítá asi 100 000 druhů. Je důleţitá po stránce ekologické    

i hospodářské. Původně ţila jen v Evropě, Asii a Africe. Do Ameriky, Nového Zélandu, 

Austrálie byla přivezena aţ v 17. století (Lampeitl, 1996; Jelínek, Zicháček 2000). 

3.3. Druhy včel 

Včela medonosná (Apis mellifera) 

Včela východní (Apis cerana) 

Včela celebeská (Apis nigrocincta) 

Včela sundská (Apis koschevnikovi) 

Včela sabašská (Apis nuluensis) 

Včela obrovská (Apis dorsata) 

Včela skalní (Apis laboriosa) 

Včela květná (Apis florea) 

Včela trpasličí (Apis andreniformis) 

(Čermák, Kašper, Přidal, Titěra, 2008). 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Včela) 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_v%C3%BDchodn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_celebesk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%8Dela_sundsk%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%8Dela_saba%C5%A1sk%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_obrovsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%8Dela_skaln%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_kv%C4%9Btn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%8Dela_trpasli%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela
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4. Historie včely a včelařství  

Včela ve své přibliţně dnešní podobě ţila na Zemi asi jiţ nejméně před 15 miliony let. 

Je jedním z mála druhů hmyzu, který se člověk pokusil zdomácnět, protoţe mu pomáhal 

vytvářet hospodářské hodnoty.   

Jiţ kolem antické doby byl med s chlebem, mléko a víno základní potravou lidí. 

V Egyptě dosáhlo včelařství za časů faraonů určité kultury a na tehdejších stavbách       

a papyrusech byly znázorněny výjevy ze včelařského ţivota. Ve starém Řecku byly 

zdrojem poučení spisy Aristotelovy, které přes své omyly slouţily jako nejlepší 

učebnice včelařství aţ do středověku. Středověk nepřinesl mnoho nového, snad jen to, 

ţe se člověk naučil lépe zacházet s kouřem, takţe nemusel včelstva ničit, ale mohl 

odkuřovat včely z díla a pak pohodlně vybírat plné plásty. Včelaření v klátech               

a košnicích, tehdejších příbytcích včel připravených člověkem, nebylo hospodářsky 

nijak zvlášť výnosné, ač se dochovalo do minulých století a někde se provozuje dodnes. 

Ani v novověku se ve včelařství mnoho nezměnilo. Teprve v posledních dvou stoletích 

postoupilo včelařství rychle dopředu. Koncem 18. a celé 19. století se objevovaly 

převáţně technické objevy ke zdokonalování úlu, vyuţití odstředivé síly v medometu    

a výroba umělých mezistěn, 20. století pak patřilo biologii včel i včelstev v moderních 

úlech. V některých státech, jako je Kanada, SSSR a USA, dosáhlo včelařství dokonce 

úrovně průmyslové výroby. 

Čím více vnikali lidé do poznávání zákonitostí ţivotního společenství včel, tím snáze 

mohli ovládat a usměrňovat ţivot včel ve svůj prospěch. Objevením dělby práce, 

organizace hnízda a poznávání funkcí jednotlivých členů společenství – matky, dělnic   

a trubců, se lidé zbavovali stále více mylných představ o ţivotě včely. Tyto představy se 

mnohdy odráţely do ţivota lidské společnosti a lidé v hmyzím státě často hledali 

dokonalý vzor pro své společenské zřízení, ve kterém včela, jednající na rozdíl            

od rozumového jednání člověka instinktivně, měla být člověku symbolem píle, 

pracovitosti, obětavosti, lásky k bliţnímu a ostraţitosti vůči nepřátelům. 

Přes všechen pokrok, ke kterému dospělo moderní včelařství v našem století, nemusí se 

začátečník setkat s velkými úspěchy. 
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Jen ten, kdo začal včelařit s opravdovým zájmem i láskou ke včelám a s úmyslem,        

ţe překoná všechny nesnáze, zvládne teorii praxi, dočká se za svou práci a ošetřování 

včelstev odměny (Škrobal a kol., 1970).  
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5. Původ a vývoj včely medonosné 

Původ a vývoj včely medonosné (Apis mellifera) je spjat s vývojem ţivota na Zemi.     

O tom jak vznikly dnešní včely ţijící ve společenstvech z původních samotářských 

pravčel, byla vyslovena řada teorií. Podle Handlirsche (1908) - pocházejí včely z velké 

skupiny vos hrabavých, které vznikly v druhohorách, koncem jury, a ţivily se masitou 

potravou jako některé druhy hmyzu blanokřídlého i dnes. Jak uvádí Tomšík (1965), 

začínala se v útvaru křídovém, kdy se objevují vosy pilatky, tvořit společenstva hmyzu 

a začal také vývoj společenských včel. Vývoj vos hrabavých probíhal paralelně 

s vývojem včel, s tím rozdílem, ţe se u vos hrabavých nevyvinuly společenské formy, 

ale daly vznik včelám samotářským. Prapředkové našich včel vytvářeli společenství 

sloţené z rodičů a jejich potomstva.  

Včely jsou zřejmě tak staré jako vyšší rostliny (dvouděloţné), o nichţ se usuzuje,        

ţe vznikly v křídě, a ţe vývoj včel a vyšších rostlin probíhal současně. Rozvoj včel       

ve střední Evropě nastal podle Goetze (1964) v třetihorách, protoţe to byla doba se 

subtropickým aţ tropickým klimatem a velmi bohatou květenou. Všechno nasvědčuje 

tomu, ţe třetihorní včely ţily zcela obdobně jako naše dnešní včely, tvořily společenstva 

a vyhledávaly květy.  

Z třetihor pochází známý nález fosilní včely z Dánska, náleţející do rodu Electrapis,  

Cockerell (1915). V oligocénních vrstvách v okolí Rottu (Porýní) Meunier (1915) nalezl 

fosilní včelu, kterou nazval Apis oligocenica. Ještě byly nalezeny jiné tři druhy fosilních 

včel. Největší z nich je Synapis henshavi Cockerell (1907), další je Synapis dormitans 

Cockerell-Statz (1907) a nejmenší je Synapis kaschki Statz (1931). Podobnou včelou 

jako jsou zástupci rodu Synapis je fosilní včela Apis cuenoti, popsána Theobaldem 

(1937). V horním miocénu v Raddecker Maar byla nalezena fosilní včela Hauffapis 

scheuthlei (Armbruster, 1938), viz (Nepraš, 1971). 
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6. Historie včelařství 

Kosmova kronika (sepsána asi 1119-1125) vypráví o 5. století n.l.  o našem území jako 

o zemi dokola obklíčené horami, kde lesy zněly hlasně bzukotem včel. Historickou 

existenci včelařství potvrzují zakládací listiny klášterů od přemyslovské doby v desátém 

století. Jiţ v 16. století bylo upravováno medařské právo smluvními vztahy. Jako 

například lze uvést Litomyšlské lešácké neboli medařské právo, které se zachovalo 

v třiadvaceti artikulích v litomyšlské knize smluv, sepsané v letech 1570-1578. 

Včelařské patenty Marie Terezie byly vydány v roce 1775 pro Moravu a Slezsko           

a v roce 1776 pro Čechy. Na základě těchto dokumentů byly zaloţeny včelařské školy 

v Čechách a na Moravě. Tradici má sdruţování včelařů, kteří jiţ v 18. století byli na 

úrovni tehdejšího poznání kvalitně vzděláváni. Po zaloţení Včelařského odboru pro 

Moravu a Slezsko v roce 1854 a Včelařského spolku pro Čechy a v roce 1872 byl 

zaloţen Ústřední zemský spolek včelařský, na jehoţ tradice navazuje stávající Český 

svaz včelařů (ČSV). V roce 1791 bylo v Čechách zjištěno 20 257 včelstev. V roce 2005 

bylo na území České republiky 48 499 členy Českého svazu včelařů chováno celkem 

542 00 včelstev (Běhal, Polívka, 2006).  

K nejstarším nálezům dokumentujícím vztah člověka ke včelám patří objev kresby dvou 

postav při vybírání medu, staré aţ 12 000 let, z Pavoučí jeskyně (Cueva de la Araňa 

v Bicorp u Valencie ve Španělsku). 

Ve středověku člověk původně vyuţíval divoce ţijící včelstva v dutých stromech – 

brtích. Byla to fáze včelařství lesního či brtnického. Z tohoto období u nás pochází 

včelařské cechy či ustanovení Karla IV. o ochraně včelařských lip. Později se včelstva 

chovala při lidských obydlích ve vydlabaných odříznutých kmenech, špalcích stojanech 

nebo leţanech nazývaných kláty nebo umělecky vyřezávané figuríny. Tak tomu bylo 

v pozdním středověku a období včelařství rolnického (na některých místech se tento 

způsob včelaření udrţel aţ do počátku 20. století.). Stejně jako u včelaření u včelaření 

brtnického se med vybíral včelstvům v předjarní době (na Velikonoce) – střídavým 

podřezem poloviny divoce vystavených plástů.  
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Ve středověku byla cena včelstev často mimořádně vysoká, např. v roce 1538 stálo 

včelstvo i s klátem 3 zlaté (kráva 5 zl.), avšak přesto velmi ,,trţně“ kolísala, a tak v roce 

1549 byla cena včelstva ,,jen „ 1 zlatý. 

K nejstarším pravidlům starých včelařských cechovních spolků patří Artikule včelařské, 

napsané v Litomyšlské knize smluv z let 1570 aţ 1578. Pozoruhodné je například 

trestání neúčasti na schůzích (hromadách). 

Úpadek včelařství nastal po 30tileté válce. Byl způsoben velkým úbytkem venkovského 

obyvatelstva i sníţenou potřebu vosku a důsledku reformačních zvyklostí při 

bohosluţbách, medovinu vytlačily pak pivo a kořalka. Patenty Marie Terezie (1775 pro 

Moravu a Slezsko, 1776 pro Čechy) si kladly cíl zájem o včelařství opět zvýšit. V 

článku 2. se praví:,,Ujišťujeme, ţe dobrý chov včel a vyplývající z toho vosk a med 

nikdy nijakými poplatky, daněmi atd. ani pro státní neb zemskou či privátní potřebu 

seţiti nedovolíme, nýbrţ při úplně svobodnosti zachovávati a ochrániti chceme.“ 

Začátek včelaření nebýval totiţ dříve ve středověku příliš jednoduchý. Od poloviny 

minulého století se stále více prosazoval chov včelstev v úlech a prken a dřevěnými 

rámky pro stavbu plástů, chov na rozběrném díle v období racionálního včelařství.  

Efektivnější chov včel umoţnily především dva vynálezy: medomet majora F. 

Hruschky, jehoţ celosvětová premiéra (nepříliš vydařená, neboť nebyly pomůcky na 

odvíčkování) se uskutečnila na výstavě v Brně v roce 1865, a mateří mříţka, jejímţ 

vynálezcem a prvním uţivatelem byl jiţ ukrajinský včelař P.I. Prokopovič, ale jejímţ 

uţíváním zavedl především F. Hannemann (brazilský Němec) po roce 1877.  

Přes pokrok racionálního včelaření se ještě v první polovině 20. století pouţívaly místy 

úly ze slámy a košnice. Cenné exponáty jsou v mnoha regionálních muzeích, nejvíce 

v ČR v Katčině u Kutné hory, v Evropě v Kráľové pri Senci (Slovensko, okres Galanta). 

O počtu včelstev v Čechách nejsou ţádné zprávy, aţ z poloviny 18. století, kdy jich 

bylo údajně 106 330 ve všech zemích Koruny české. V roce 1892 bylo včelstev 

v Čechách 149 738, na Moravě 83 571 a ve Slezsku 17 749. Roku 1893 pak bylo 

získáno v Čechách 10 986 q medu a 529 q vosku, na Moravě 5600 q medu a 1101q 

vosku, ve Slezsku 836 q medu a 57 q vosku. 
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Přímý uţitek ve výtěţku medu a vosku v ČSR se v roce 1929 odhadoval na 55 milionů 

korun. 

Novodobá historie českého včelařství je spojena s rozvojem výzkumu a vzdělávání. To 

umoţnila zejména organizovanost českého a moravského včelařství. Moravský 

včelařský spolek byl zaloţen v roce 1868, Včelařský spolek pro Čechy v roce 1873. 

Později se včelařství dostává na odborné školy (zemědělské akademie v Táboře             

a v Libverdě, od roku 1950 na včelařské učeliště v Nasavrkách u Chrudimi) i vysoké 

školy v Praze a v Brně. 

V roce 1919 byl v Praze zaloţen Výzkumný ústav včelařský, který sídlí od roku 1924 

v Dole u Libčic nad Vltavou. Řeší základní i aplikovaný výzkum zejména 

v plemenářské práci zavedením inseminace v chovu včelích matek a v boji proti 

chorobám včel. Společně s Českým svazem včelařů zastupuje naše včelařství                 

u mezinárodní včelařské organizace Apimondia. 

Od počátku 20. století. Počty včelstev v České republice s výjimkou válečných období, 

první poloviny 60. Let a druhé poloviny let 70. Stále mírně narůstaly a stoupal i počet 

včelstev připadající na jednoho včelaře. Naopak úbytek v 90. letech po ,, zlaté době 

včelařství v 80.let“ v sobě skrývá několik hlubších příčin : nedaří se získat mladé 

zájemce o obor, ekonomické podmínky včelařství se v první polovině 90. let prudce 

zhoršily a nová nebezpečná nemoc varroáza, která na území ČR pronikla v roce 1978, 

dále zhoršuje ekonomické vyhlídky včelařství, vyţadují se větší investice do léčiv          

a větší časový rozsah prací neţ tomu bylo dříve, včetně ošetřování v sloţitějších 

zimních podmínkách (Švamberk, 2000).  
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7. Vývojová období v českém včelařství 

Ve vývoji našeho včelařství rozlišujeme období: 

1. Sběrné (lovecké) 

2. Včelaření lesní (brtnické) 

3. Včelaření rolnické (domácí) 

4. Včelaření racionální  

 

7.1. Včelaření sběrné (lovecké)  

První období proběhlo v době předhistorické. Lovec lovící zvěř se setkal s dílem včel. 

Cestu mu ukázal medvěd, medvěd brtník (Ursus arctos L.), který chodil na divoké včely 

a vylupoval jim hnízda. Lovec, který byl zvědavý si počínal stejně jako medvěd. Poznal, 

ţe plásty medu jsou výborné a ţe med bude dobrým doplňkem jeho jídelníčku. Vybíral 

včelstvům plásty medu a včely přitom ničil. Jeho počínání bylo něčím úplně 

samozřejmým, vţdyť uspokojoval své ţivotní potřeby všemi prostředky, jeţ mu příroda 

poskytovala (Nepraš, 1971). 

 

7.2. Včelaření lesní (brtnické) 

Druhé období, lesní včelaření, má svůj začátek v mladší době kamenné. Tehdy byl lid 

jiţ usedlý zabýval se zemědělstvím, pěstoval kulturní rostliny, choval domácí zvířata. 

Měl tedy jiţ svá stálá sídla. V obvodu svých sídel se zmocňoval všeho, co mu 

poskytovalo zdroje obţivy. Včelstva v lesích, v dutinách stromů-brtích, jak záhy poznal, 

dávala obţivu. Medem se sladily různé kaše a připravoval se z něho opojný nápoj.  

 

Tehdejší člověk brzy poznal, ţe ničením včelstev ztrácí v okruhu svého bydliště ţivé 

zdroje medu. Proto se naučil se vybírat med bez ničení včel. S postupujícím zájmem     

o společnost o med se zvyšuje péče zemědělských obcí o početní stavy včelstev. 

Vyhledávají se další a další včelstva a hlídají se, aby byl zajištěn větší výnos medu. 

 

Ovšem vlastní rozvoj lesního včelaření můţeme spojovat aţ s dobou bronzovou. V té 

době přistupuje k čilé poptávce po medu i poptávka po vosku. Vosk, jenţ byl 
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významným obchodním zboţím ve výměnném obchodu, stává se i hledanou surovinou 

pro vznikající kovolitecké dílny. Tam se vyrábějí z vosku tzv. ztracené formy. Tak jak 

vzrůstala výroba bronzu, rostla i spotřeba vosku. Z toho, co víme o rozsahu výroby 

v době bronzové v našich zemích, soudíme, ţe se v těch dobách mohutně rozvíjelo         

i včelařství. Ten, kdo dodával vosk a med, nebyl jiţ jen obyčejným sběračem medu 

(lovcem), byl jiţ také ošetřovatelem včel. Tak vznikl nový obor lidské práce ošetřování 

včel. Bylo to povolání výhodné a vyhledávané. Brtníci, ošetřovatelé lesních včel            

a provozovatelé lesního (brtnického) včelaření, se stali dodavateli medu a vosku pro 

obchod a průmysl a výţivu lidu ve střediscích výroby, ale i medu pro lid rolnický. 

V chovu včel byli tak zkušení, ţe pro slávu a proslulost, kterou o nich šířili přijíţdějící 

obchodníci, byli často povoláni do německých krajin jako včelmistři, aby tam učili 

lesnímu včelaření (Nepraš 1971). 

 

Lesní včelaření, brtnictví, bylo jedním z důleţitých způsobů vyuţití lesů. Hranice 

lesního včelaření v Evropě, zvláště ve střední a severovýchodní, je hranicí osídlení 

Slovanů v evropských zemích. Proslulost lesního včelaření je spojena s prvními 

Slovany. V celém severním Bavorsku aţ k Wirtenbersku  byla dávná sídliště Vendů, 

kteří tam působili jako průkopníci lesního včelaření (Armbruster 1926).  

 

Lesní včelařství je svým původem ryze slovanské. Je to včelaření výrazně typické         

a u nás plně rozvinuté. Tehdy vznikla sídliště lesních včelařů brtníků,, později 

pojmenovaná Brť, Brtná, Brtnice, Lešákov aj., jeţ jsou i dnes svědectvím dávné a 

slavné minulosti lesního včelaření. 

 

S dělbou společnosti, jeţ pokročila rozvojem některých řemeslných odvětví a obchodu 

v době bronzové, souvisí i osamostatnění provozovatelů lesního včelařství. Hlídání       

a opatrování včelstev se stalo jejich hlavním povoláním. Brtníci se stali vyhledávanými 

osobami. Prodejem včelích produktů, získaných od včel, bohatli. Med dodávali              

i rolnickému lidu výměnou za potraviny pro vlastní potřebu. (Nepraš, 1971). 
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7.3. Včelaření rolnické (domácí) 

 

S obecným vzestupem ţivotní úrovně ve výrobních a obchodních sídlištích se zvětšila    

i poptávka po rostlinných i ţivočišných výrobcích. Zemědělcům, kteří se věnovali jejich 

výrobě, nezbýval čas na hlídání včel v lesích. O jejich moudrosti svědčí snaha získat 

med od včelstev přivezených z lesa k obydlí, na zahrádky nebo za humna. Učinili tak, 

kdyţ poznali, ţe kolem jejich obydlí jsou zdroje pro výţivu včel. Pozorovali totiţ, ţe 

včely létají na rostliny na jejich polích. Ke svému obydlí přinesli včely z lesa jednoduše. 

Nejdříve přinesli kus leţícího kmene stromu, v jehoţ dutině byly včely. Kdyţ měli více 

podobných dutých kmenů, postavili je a usadili do nich roje včel. Naučili se roje hledat, 

chytat a usazovat do nových obydlí (Nepraš, 1971). 

 

Vznik třetího období, včelařství domácího, rolnického, je tedy spojen s rozumovým 

poznáním, ţe včely nacházejí potřebného zdroje medu i mimo les. Na rozdíl                

od včelařství lesního, brtnického, vzniká včelařství domácí (včelnice, včelničky), včelaří 

se v úlech špalkových, klapetech, později tzv. klátech. Na rozdíl od brtníků se domácí 

chovatelé včel nazývají včelníci.. Vznikají nová místní jména: Včelín, Včelnička, 

Včelnice, Včelákov, Včeláry, Včelákovice a i osobní jména nahrazují z dřívějška známé 

Brtníky, např. Včeláky, Včelničky apod. (Nepraš 1971). 

 

Domácím včelařením se zabývají lidé, jimţ péče o včely byla činností vedlejší.           

Ale přitom to bylo včelaření úspěšné, byť ne tak slavné jako brtnické. Třeba ještě dodat, 

ţe včely byly u nás usazovány do dřevěných obydlí a nikoliv do nádob vyráběných      

ze slámy. V našich zemích se ve slaměných nádobách, tzv. košnicích, nevčelařilo. 

Košnice je typický úl germánský, kdeţto úl dřevěný (špalek, klát) je původu 

slovanského (Armbruster, 1931).  

 

Je jisté, ţe včelaření lesní i domácí prošlo v době předhistorické obdobím rozvoje 

úpadku. Válečné nájezdy více poškozovaly domácí včelařství neţ lesní. Všechny 

pozdější rušivé události měly vliv především na včelařství provozované při obydlí 

vlastníka včel.  
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Od počátku historické doby pokračuje chov včel v lesích i chov domácí. Zjištění, ţe 

roku 1123 bylo hojně medu v rolnických krajinách a velmi málo lesnatých, jen 

dokazuje, ţe i včelaření lidu rolnického nebylo patrně malé. I při hospodářských 

dvorech se zakládala včelařství a někteří nevolníci byli ustanoveni za včelaře (custodes 

apum apiarii).  

 

Ve 13. stol. zmínky o včelaření zemědělců řídnou a takřka zanikají ve 14. stol. Z toho se 

usuzovalo na nezájem zemědělců o chov včel. Tento jev však můţeme spíše vysvětlit 

skutečností, ţe včelařící zemědělci platili z pozemku nájem v penězích místo 

v naturáliích, jak tomu bylo dříve. Nezdá se, ţe by tehdejší zemědělci ztratili zájem         

na uspokojování trvající poptávky po medu, ale ani po vosku, jehoţ spotřeba stoupla. 

Dodavateli medu a vosku nebyli brtníci, ale i zemědělci, kteří je přiváţeli na trhy. 

 

V 15. stol. nastal přechodný pokles včelařství. Po husitských válkách znovu oţívá 

domácí včelaření a porůznu se včelaří jiţ v nových obydlích včel, v úlech, jakýchsi 

bednách, vyráběných z prken. I kdyţ postupuje úpadek výroby a pití medoviny, zvyšuje 

se zájem o vosk zvláště v řemeslnických ceších. Ovšem i med se stále ještě poţaduje 

pro domácnost i pro výrobu perníků. 

 

Po třicetileté válce, jeţ hluboce zasáhla naše včelařství, nebyly snahy o jeho obnovu 

nikterak výrazné. Mělo se pomoci hospodářskými instrukcemi, ale úpadek včelařství 

postupoval dál. Všeobecné ochuzení obyvatelstva, rozpad řemeslnických cechů, zákaz 

placení dávek a cechovních poplatků voskem měly přímý vliv na včelařství (Nepraš, 

1971). 
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7.4. Včelaření racionální  

 

V dobách všeobecného hospodářského úpadku a poroby českého národa zaniká tisíciletí 

trvající lesní (brtnické) včelařství, rozpadá se i včelařství domácí a z trosek starého 

včelařství začíná v 18. Století vyrůstat racionální včelařství. Správně patří jeho počátky 

u nás jiţ od 16. stol. (úl z prken, poznatky ze ţivota včel, zkoumání ţivota včel). 

Důvodem, proč se počátek nové doby včelařské uvádí aţ od poloviny 18 stol., je zásah 

vlády do chovu včel - šlo o včelařské patenty Marie Terezie z roku 1775-1776. Před ní 

tak učinil pruský král Bedřich Veliký, jehoţ včelařská opatření byla lidovější, neboť 

sledovala rozšíření včelstev v lidových vrstvách. Kaţdý rolník si musel opatřit včely: 

celoláník 4 včelstva, pololáník 3 a domkář 1 včelstvo. V Rakousku byl zájem                

o včelařské velkochovy. Byly zavedeny včelařské školy a včelařů, vypláceny podpory.        

O chov včel projevují zájem i jiné vrstvy obyvatelstva neţ zemědělci (Nepraš 1971). 

 

V období racionálního včelaření, o jehoţ rozvoj se u nás v 18. stol. zaslouţili i dva 

významní včelaři Martin Klíma a Josef Antonín Janiš. Byly učiněny nové objevy           

a vynálezy, jeţ přispěly k světovému včelařskému pokroku. A tak i moderní české 

včelařství má svůj velký význam ve světovém včelařství a navazuje tak na úspěchy 

z dob lesního a domácího včelaření. Jsou zavedeny rozběrné úly (Janiš), pohyblivé dílo, 

loučky, rámky (Wunder), mezistěny (Volg), a medomet (Hruška). Včelařství se dostává 

na vyšší úroveň, kdyţ poznání ţivota včel umoţnilo člověku, aby včely ovládal podle 

svých záměrů (Pitra 1873). K tomu přispěl také Janiš svým objevem partenogeneze 

(samobřeznosti) u včel a objevem existence trubčic i svými novými metodami 

praktického chovu, zvláště kočování za včelí pastvou (Tomšík 1953). 

 

Odborným dozorem nad včelařstvím byly pověřeny Vlastenecko-hospodářské 

společnosti pro Čechy a pro Moravu. Po zániku společností převzala péči Zemědělská 

rada v Čechách (1891) a na Moravě (1897). Ustanovením Svazu zemědělství a lesnictví 

(1941) přešlo oprávnění na tento svaz a v r. 1951, je odborným řídícím orgánem 

včelařství ministerstvo zemědělství. 
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Jiţ ve Vlastenecko-hospodářských společnostech byli odborní referenti, jimţ byl svěřen 

úkol řídit chovy včel a spravovat včelařské školy a poskytovat podpory 

velkochovatelům včel. Mezi prvními mluvčími včelařů v české Vlastenecko-

hospodářské společnosti byl Janiš, její dopisující člen.  

V zemědělských radách jiţ byli voleni delegáti z řad včelařů jako poradci                     

ve včelařských otázkách. Spolurozhodovali o výši poskytovaných podpor a rozšiřování 

kočovného vyučování včelařství. 

 

Vývoj včelařství za první republiky v letech 1919-1938 pokračoval celkem klidně, bez 

valných výkyvů. Na rozvoji českého včelařství za první republiky měli podíl především 

čeští včelaři a zčásti i včelaři německé národnosti. Největším úspěchem té doby bylo 

splnění dávné tuţby, přání a poţadavků včelařů zaloţením výzkumného ústavu 

včelařského nejprve sídlem v Praze (1919), později (1924) v Dole u Libčic a podobného 

ústavu v Libverdě na okrese Děčín. Ve výzkumném ústavě se soustředila dlouhá léta 

trvající práce včelařských pozorovacích stanic, v nichţ se uplatňovaly snahy lidového 

výzkumnicví.  

 

S racionálním pojetí chovu včel je v přímé souvislosti snaha účelně řídit rozvoj 

včelařství tak, aby se co nejlépe vyuţilo snůšky. Jiţ Janiš poţadoval, aby se včelstva 

rozšiřovala zvláště tam, kde jsou pro to dobré podmínky. Měl na zřeteli především 

vyuţití medné snůšky v lesích. Byl ovšem přesvědčen, ţe účelně rozšiřování včelstev 

má být řízeno (organizováno) sdruţením včelařů. Janiš směřoval svými snahami 

k zajištění dobrých hospodářských výsledků pro včelaře. Nestanovil, jaký by měl být 

počet včelstev v našich zemích, ale přímo uvedl, ţe takový, aby v lesích nepřišly ročně 

na zmar zdroje po tisíců metrických centů medu a vosku. Jeho pokračovatel Oettl 

zdůrazňoval, ţe nestačí jen plán a dosaţené počty včelstev, ale ţe je třeba včelstva dobře 

spravovat. Poţadavkem východočeských včelařů bylo, aby se včelařství rozšiřovalo 

z hlediska přirozených podmínek a potřeb: tam, kde naopak nejsou, tam aby se chovy 

spíše omezovaly (Nepraš, 1971). 
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 Podobně i Vambera v období částečného úpadku chov včel v posledních dvou 

desetiletích 19. stol. znovu oţivil poţadavek dobrého plánování na podkladě zjištěných 

potřebných údajů a podmínek pro chov včel. Podle Vambery (1882) se mělo zjišťovat: 

 

1. Stav zavčelení krajiny (obce, okresu)  

a) Počet včelstev. 

     b) Počet rojů a výnos medu a vosku. 

     c) Druhy úlů a počet, aby se tak zjistil stav zavčelení krajiny (obce, okresu). 

 

2. Podmínky klimatické a pastevní: 

    a) Jaká je krajina, v niţ se včely chovají, její nadmořská výška, poloha chráněná nebo 

nechráněná, jaká je průměrná roční teplota, mnoţství sráţek, směr větru, zda je vlhko 

nebo sucho. 

b) Druhy půdy (písčitá, hlinitá apod.), rozsah rozdělení půdy (lesní, pole, luka, 

pastviny). 

c) Pastevní podmínky, hlavní medonosné rostliny, počátek a konec jejich květu (zjištění 

hlavní snůšky. 

 

3. Podmínky odbytové: 

a) Jaké jsou výnosy medu v obcích. 

b) Jaké jsou ceny medu a vosku v různých oblastech. 

c) Jaký je dovoz či vývoz medu a vosku (Nepraš, 1971). 

 

Z takto získaných údajů se mělo zjistit, jaké jsou podmínky pro chov včel v různých 

krajinách, co chovu brání nebo prospívá, kde je třeba počet včelstev zvětšit a kde 

zmenšit. Kovář (1881) navrhoval, aby se zjišťovaly podmínky a předpoklady vývoje 

včelstev podle určitých směrnic. Kovář a Vambera jsou zakladateli plánování a chovu 

včel a řízení chovu podle přirozených zemědělských oblastí a pastevních podmínek. 

Avšak teprve Rytířova práce (1928) o podmínkách chovu včel v zemědělských 

oblastech a o vlivu ţivotních podmínek byla podnětem k novému pojetí otázky 

rozšiřování včelstev z hlediska přirozených podmínek zemědělských a výrobních 

oblastí.  
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K získání potřebných podkladů pro plánovitý rozvoj včelařství v našich zemích 

směřovalo statistické zjištění (r. 1936) některých ukazatelů, směrodatných pro stanovení 

vhodných podmínek nutných pro úspěšné chovy včel. Svým pojetím bylo prací 

ojedinělou nejen v domácím prostředí, ale i středoevropsky a světově. V té době nebyl 

podobný průzkum jinde uskutečněn. Získaný přehled o našem včelařství měl slouţit       

i k postupnému provádění dalších úkolů, z nichţ byla na prvém místě přestavba 

včelaření     ve spojitosti a úlovou otázkou. Vývoj pozdějších událostí (1938-1945) 

způsobil, ţe se získané zprávy neprozkoumaly a nezhodnotily jako podklad pro další 

vývoj našeho včelařství. 

 

Po roce 1945 bylo třeba zjistit včelařské provozy bývalých německých včelařů, a tak 

vyvstal velký problém nových včelařů – začátečníků, kteří se aţ do osídlení 

pohraničních krajů včelařstvím nezabývali. Včelstva od německých včelařů převzali    

na mnohých místech lidé nezkušení, které nebylo moţno v krátké době vyškolit           

na schopné ošetřovatele včel. Proto vznikly značné ztráty včelstev, jak je parné 

z přehledu o zazimování a vyzimování včelstev v českých zemích v letech 1945-1949. 

 Vyzimováno včelstev Zazimováno včelstev 

1945 - 664 723 

1946 521 205 559 463 

1947 416 259 529 420 

1948 440 185 522 000 

1949 426 864 - 

 

Pokusy o plánovaný rozvoj včelstev, jak byly vyjádřeny ve dvouletém hospodářském 

plánu, nebyly splněny. Byl to ostatně nemalý úkol, pro který nebyly ani ekonomické 

(provozní), ani zdravotní předpoklady.  

 

S nástupem k socialistickému hospodaření v zemědělství a lesnictví vznikají od r. 1949 

včelařství ve státních zemědělských a lesních provozech a současně i v provozech 

druţstevních (JZD). 
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Je samozřejmé, ţe při přestavbě zemědělství nastala změna i ve skladbě včelařských 

provozů a v počtu včelstev, která obhospodařovaly, jak ukazuje tabulka. 

Rozdělení včelařských provozů v letech 1936-1965 

Majitel 

Počet včelařských 

provozů r. 1936 

Počet včelstev r. 

1936 

Počet včelařských 

provozů r. 1965 

Počet včelstev 

r. 1965 

Včelaři 102 511 650 660 92 895 534 493 

Státní statky - - 320 37 473 

Státní lesy - - 187 18 827 

Druţstva 

(JZD) - - 735 23 724 

Školy aj. - - 925 7 462 

Celkem  102 511 650 066 95 062 621 979 

(Nepraš, 1971). 

Včely byly uznány za významného činitele v zemědělství, za jeho součást, kterou je 

třeba chránit, řídit i plánovat. Kde jsou příčiny tohoto zájmu? Přímo v opylování kultur, 

z nichţ má společnost uţitek plných 90 %, kdeţto chovatel, včelař, z výnosu včelstev 

(medu a vosku) jen pouhých 10 % (Tomšík 1953). 

 

Chov včel, ač je i osobní zálibou chovatele, se stal hospodářským činitelem 

společenského a ekonomického významu. Svým vývojem v racionálním období se 

dostalo naše včelařství do popředí včelařských snah středoevropských i světových. 

Prokazuje to pracovní náplň jeho sloţek, zvláště pak vědeckého výzkumu, jak to bylo 

potvrzeno na mezinárodním včelařském kongresu v Praze v roce 1963 (Nepraš, 1971). 
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8. Zavčelení českých zemí 

Svědectví z počátku historické doby o mohutném zavčelení našich zemí je jen 

potvrzením, ţe včely zde byly jiţ v dávných dobách, a to dříve neţ člověk, jiţ v dobách 

předledových (Sawin 1956). V dobách ledových vyhynuly včely všude, tam kam 

zasáhla ledová doba ať přímo, či okrajově, jako tomu bylo u nás, nebo jak se někteří 

autoři domnívají, přestěhovaly se do prostředí s lepšími ţivotními podmínkami. 

V poslední době ledové byla ve střední Evropě, průměrná teplota o 8 stupňů niţší neţ 

v současné době (Němec 1955). Jak dlouho se včely v našich zemích nevyskytovaly, 

můţeme těţko určit. Po přechodu ledových dob se u nás vytvořily nové ţivotní 

podmínky, vhodné pro ţivot včel (Böhm 1941). V rozmezí let 6500-3000 před n. l. bylo 

jiţ v našich zemích přibliţně stejné podnebí, jako je v současné době (Hanzlík 1956), 

takţe se lze domnívat, ţe zde byly příznivé podmínky pro rozvoj včel. 

Původ domácí včely. Často se klade otázka, odkud k nám včely přiletěly. Je moţná jen 

jediná odpověď: Z prostředí, kde nebyly v ledových dobách ohroţeny povětrnostními 

vliv, kde byly podmínky pro udrţení ţivota včel, tedy na jihu. Byla to včela kraňská, jeţ 

si uchovala všechny znaky včel ţijících v dobách předledových (Rytíř 1931). Tato včela 

se ze svého původního území začala šířit do nově vytvořených a pro ni příznivých 

přírodních podmínek.  

I kdyţ nemůţeme přesně určit, kdy začala pronikat včela kraňská do našich zemí, 

můţeme konstatovat, ţe naše území se stalo oblastí včely kraňky (Apis mellifera carnica 

Polm.). Výsledky průzkumu, který dělal Tomšík (1956), tuto skutečnost potvrzují           

a souhlasí s výsledky podobných průzkumů, které vedli Goetze (1930), Rytíř (1930), 

Hejtmánek (1962), a s posledními pracemi Ruttnera (1960-1965).  

Včela kráňka postupovala do vnitrozemí, do vyšších poloh a začala se přizpůsobovat 

novým ţivotním podmínkám daných přírodou (Tomšík 1965). V průběhu doby se z ní 

stala včela domácí, tmavá, se všemi znaky té včely, kterou známe z prvních písemných 

zpráv z druhé poloviny 18. A z první poloviny 19. století (Vohnout 1909). Byla to včela 

nerojivá, pilná a mírná. Malá rojivost jí byla tehdy spíše vytýkána neţ chválena.  
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V druhé polovině 19. století, kdy chovatelé vnikali stále více do ţivota včel a naučili se 

včely ovládat, zasáhli ve snaze o lepší, dokonalejší včelu (dokonalost spojovali mimo 

jiné s rojivostí) do chovu včel škodlivě dovozem cizích včel. 

Dovoz a chov cizích včel. Nejdříve se dováţely včely vlašské, původem z prostředí 

velmi odlišného od našich přírodních podmínek. Mezi prvními jejich chovateli byli 

Materna, Jarkovský, Pitra, Budějický a Oettl, jak o tom píše Thuma (1901). Po nich se 

chovu vlašských včel věnoval Stáhala. Jejich zásluhou vznikl mezi českými včelaři 

velký zájem o cizí včely. Bylo obecnou touhou mít na včelíně ţluté vlašské včely              

a rojivé.  

Další včelou, která se k nám dováţela, byla včela kraňská. Na vhodnost těchto včel 

upozornil Rothschütz moravského chovatele Morbitzera (1866), který se stal jedním 

z největších propagátorů dovozu kraňských včel. Morbitzer jiţ po ročních zkušenostech 

s chovem těchto včel je tak doporučoval, ţe sjezd včelařů ve Svitavách (1867) dal 

podnět k zaloţení prvního obchodního včelína barona Rothschütze (Adamec, 1904).         

Ve stejné době se kraňky chovali i v Čechách a mnozí včelaři se věnovali chovu matek, 

prodeji i přímému dovozu. Tato včela kraňská byla nejbliţší příbuznou naší dávno 

přizpůsobené domácí včely, ale vlivem prostředí, v němţ ţila, byla včelou silně rojivou. 

I kdyţ u nás našla chovné prostředí lepší, naše úly byly rozměrnější neţ kraňské 

bedničky, zachovala si rojivost dlouhá desetiletí. 

Prvním dovozcem včely cyperské byl Cori a po něm je přivezl vynikající včelař 

Kolovrat-Krakovský r. 1866 a později v r. 1872 a 1874. Jejich chovu se věnoval 15 

roků. Pro chov operek získal i moravského Stáhalu. V Čechách byl jeho nejbliţším 

spolupracovníkem Cori. Stáhala a Cori spolu s Kolovratem-Krakovským měli největší 

podíl na rozšíření operek v našich zemích. Třebaţe je Stáhala (1879) uznával               

za nejzpůsobilejší ze všech druhů včel, koncem 19. století se jiţ nechovaly pro velkou 

bodavost. 

I včela egyptská se u nás chovala, nabízela i prodávala. Poprvé byla vystavena             

na včelařské výstavě (1867) v Kolíně nad Labem a později i v Praze. Stalo se tak 

přičiněním Prvního českého včelařského spolku v Chrudimi Thuma (1901). 
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Kavkazská včela byla k nám dovezena přímo z Ruska v roce 1897, kdy se v Praze 

konala velká mezinárodní včelařská výstava. Stalo se tak přispěním hospodářské 

společnosti v Petrohradě. Zájem o tuto včelu byl mimořádně velký (Treybal 1902).  

Dovoz cizích plemen a kmenů včel ovlivnil české včelařství. I vynikající včelaři té doby 

se přímo předháněli v doporučování cizokrajných včel, odborné časopisy byly plné 

nabídek včelích matek i rojů nejrůznějšího původu. Včela domácí byla stále více 

zatlačována do horských oblastí Čech a Moravy (Nepraš, 1971). 

Je ovšem velmi významné, ţe se jiţ v r. 1896 na sjezdu včelařů v Novém Městě na 

Moravě začaly vyslovovat námitky proti včele vlašské (Adamec 1904). Ovšem i jiní, 

jako Formánek, Ţivanský, Buchar a Krčmář, poznali, jakou škodu přináší včelařství 

v našich zemích neprozřetelné dováţení cizích plemen (Rytíř, 1930).  

Kdyţ koncem 19. století výrazně poklesl počet včelstev a sníţil se medný výnos, 

vystoupil Jakš a Hájek (1894) s poţadavkem plného zákazu dovozu a kříţení s naší 

včelou domácí, jeţ nebyla jiţ mírnou, pilnou mednou včelou, ale rojivou malými 

mednými výnosy.  

Početní stavy včelstev. V kapitole o zavčelení je třeba rovněţ uvést vývoj početních 

stavů včelstev v našich zemích. Ze starších dob českého včelařství nemáme číselné 

podklady. Můţeme se jen domnívat, jak mnoho včelstev u nás bylo. Co víme, je 

skutečnost, ţe aţ do 14. stol. Naše včelařství uspokojovalo domácí potřebu medu           

i vosku a navíc se ještě med a vosk vyváţel. Od 15. stol. však jiţ nestačily včelí 

produkty z domácího včelařství ke krytí spotřeby medu i vosku a museli se proto 

dováţet z ciziny. Tato skutečnost ještě více vynikla v druhé polovině 16. stol. a v 17. 

stol., kdy takřka zanikla výroba medoviny a zmenšila se spotřeba jako sladidla, avšak 

stále byla velká poptávka po vosku, který byl platidlem v řemeslných ceších a vyráběli 

se z něho svíčky pro kostely, chrámy a panstvo. I při sníţené spotřebě medu domácí 

výroba nestačila a ani výroba vosku neuspokojovala poptávku. Tato produkce je 

důkazem značného oslabení početních stavů včelstev v tehdejší době. Ostatně je známo, 

ţe brtnické včelaření v lesích bylo jiţ od konce 15. stol. na ústupu a postupně se 

zavedením holosečí při těţbě dřeva upadalo, aţ zaniklo. Ani domácímu včelaření se 

příliš nedařilo, postihovaly je války a hospodářské krize, coţ se nutně projevilo na 
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úbytku včelstev. Tíţivost tohoto stavu je nejlépe zřejmá ze skutečnosti, ţe při prvním 

sčítání včelstev v Čechách v r. 1758 bylo napočteno pouhých 39 389 úlů osazených 

včelami (Nepraš, 1971). 

Aţ do poloviny 19. stol. se počet včelstev zvyšoval jen pomalu. Podle neúplných zpráv 

(Bessler, 1886) bylo v Čechách v roce 1790 55378 včelstev s v roce 1815 51873 

včelstev, v roce 1820 46944 v roce 1865 58200 včelstev. Ve Slezsku bylo v roce 1815 

12 269 včelstev, v roce 1820 10 853 a v roce 1865 9700 včelstev (Nepraš, 1971). 

Počínaje rokem 1869 se jiţ počet včelstev zjišťoval pravidelně a v druhé polovině 19. 

stol. se uvádějí tyto početní stavy včelstev:  

  1869 1880 1890 

Čechy 140 192 175868 149 738 

Morava 96 722 83 441 83 571 

Slezsko 17 089 19 226 17 749 

 

Zajímavý je kolísavý stav včelstev v Čechách se silným poklesem a vyrovnaný stav    

na Moravě a ve Slezsku. Po roce 1890 se v Čechách zjišťuje jiţ poměrně velký vzestup 

počtu včelstev, na Moravě a ve Slezsku sice také, ale poměrně vyrovnaný: 

 

1900 1910 

Čechy 199 604 235 393 

Morava 91 962 103 687 

Slezsko 19 229 18 105 

 

Za první světové války, třebaţe se našeho území přímo nedotkla, počet včelstev opět 

poklesl. Jiţ roku 1913 počet včelstev klesá a podobně i v dalších letech:  
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  1913 1916 1917 1918 

Čechy 196 465 183 563 144 739 160 790 

Morava 98 966 80 981 76 967 77 271 

 

Nový rozvoj včelařství v našich zemích začal jiţ v prvních letech po válce, jak ukazuje 

další přehled. Na vzrůst počtu včelstev měla vliv i hospodářská krize, coţ se projevilo 

zvláště v období 1930-1935, přičemţ vrcholu v početních stavech včelstev bylo 

dosaţeno v roce 1936.  

  1919 1925 1930 1935 1936 1937 

Čechy 219 681 235 529 303 197 314 173 406 872 381 596 

Morava 112 282 111 317 136 467 174 666 199 414 191 394 

Slezsko 18 318 19 936 29 299 38 884 44 374 41 766 

 

Události v našich zemích před druhou světovou válkou, odstoupení pohraničních území, 

vpádem nepřátelských armád a okupace se podstatně dotkly početních stavů včelstev. 

Tehdy bylo ztraceno v Čechách 134 336 včelstev, na Moravě a ve Slezsku 91 745. 

V době okupace a válečných let se projevil zajímavě vývoj počtu včelstev na zbylém 

území: 

 

1937 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Čechy 381 596 265 976 288 125 282 045 275 645 318 645 373 356 

Morava 191 349 154 453 148 453 153 405 149 108 - - 

Slezsko 41 766 2 046 3 706 3 168 - - - 

 

Od roku 1942 se nezjišťoval stav včelstev ve Slezsku a od roku 1943 ani na Moravě. Aţ 

po osvobození v roce 1945 se provedlo na celém území českých zemí nové úřední 

sčítání včelstev a opakovalo se v dalších letech. V roce 1965 se počet včelstev ustálil     

a v dalších letech se jiţ projevil vzestup. Zjistil se tento počet zazimovaných včelstev: 
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  1945 1946 1974 1948 1965 

Počet 

včelstev 664 723 559 463 529 420 552 000 621 979 

 

    

  1966 1967 1968 1969 1970 

Počet 

včelstev 654 563 663 484 724 985 726 259 715 884 

  (Nepraš, 1971) 

Ve výzkumném ústavu včelařském se studovala otázka geonomického 

plánování chovu včel jako podkladu pro vyřešení problému zavčelení 

zemědělských oblastí (Svoboda 1950). Podobně i jihočeští včelaři 

(Teringl a Pinc 1957) řešili problém zavčelení celého kraje z hlediska 

výpočtu medné základny jako předpokladu zavčelení Jihočeského kraje. 

Znovu se k otázce medné základny jako podkladu pro dovčelení českých 

zemí vrátil Geisler z Výzkumného ústavu včelařského. V jeho práci 

(1962) jsou podrobně uvedeny tzv. včelařské katastry a v hektarech 

zemědělské a lesní plochy pro opylení včelami a medný výnos. 

Výsledkem jeho práce je celkový plán pro postupné optimální dovčelení 

našich zemí z hlediska opylování zemědělských kultur i medného 

výnosu. Moţnosti dalšího rozšíření počtu včelstev podle Geislerova 

plánu (1962) se uvádějí v tabulce1. 
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Výhledový plán rozvoje včelařství: Tabulka 1. 

Země 

Včelařský 

katastr v ha 

Optimální 

počet včelstev 

potřebných k 

opylení 

Stav 

včelstev 

k 31.10 

1957 

Čechy 5 118 739 548 065 419 602 

Morava  2 538 531 288 666 243 882 

Slezsko 7 657 270 836 731 663 484 

 

Je to plán pro řízení dalšího zavčelení českých zemí (lépe dovčelení) s novým pojetím 

způsobu vyuţití medné snůšky tam, kde jsou její největší zdroje. Proto počítá 

s kočováním jako základní podmínkou k udrţení rovnováhy v zazelenění českých zemí. 

Velikost včelařských provozů. V kapitole o zavčelení českých zemí je třeba také 

odpovědět na otázku, jak velké byly včelařské provozy, s kolika včelstvy hospodařili 

dávní i nedávní včelaři. Z dávné minulosti včelaření v lesích můţeme soudit                 

na velkochovy včelstev, Brtnické včelaření bylo rozsáhlé a věnovali se mu zkušení 

včelaři jako svému povolání. Po vzniku domácího rolnického včelařství (špalkového) se 

tvoří malé provozy. Nemáme sice podrobné zprávy, ale podle některých usuzujeme,     

ţe včelařské maloprovozy byly obecným jevem (Nepraš, 1971). 

Hospodářské instrukce ze 17. Století povaţují malé počty včelstev na dvorech              

za přiměřené. Například ve frýdlantské instrukci (1628) se stanoví ,,včel při kaţdém 

dvoře, v sadech a zahradách po šesti oulech, aby zaopatřeno bylo‘‘. Také jiné instrukce 

(černínská 1652, Bohumilech 1660) podobně nařizují, aby bylo 5 aţ 6 úlů včel            

při kaţdém dvoře. 

I v době vydání tereziánských patentů o chovu včel převaţovalo malovčelaření. Nic     

na tom nemění, ţe byla i jednotlivá včelařství s velkým počtem včelstev. Například 

Janiš měl 40 včelstev. To však byly jen výjimky. Vládním opatřením se mělo 

podporovat rozšíření velkochovů, ale záměr se nezdařil. 
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Mnozí se zabývaly otázkou, zda není příčinou toho, ţe u nás převaţují včelařské 

maloprovozy, nedostatečný přístup k řešení provozních otázek (společné medomety, 

pomocná zařízení aj.) nebo snad školení včelařů a podobně. Nic takového. Problém 

včelařských maloprovozů se táhne naším včelařstvím od dávných dob v souladu 

s provozem zemědělství. Základní sloţkou mezi včelaři byli právě zemědělci. Ještě 

v roce 1936 bylo z celkového počtu včelařů v Čechách 47,4 % rolníků, na Moravě         

a ve Slezsku 43,0 % a byli to malovčelaři. Pro ostatní včelaře byly včely ,,koníčkem‘‘, 

jak ukazuje sčítání včelařů v roce 1936. 

  Čechy Morava a Slezsko 

Malovčelaři do 10 včelstev 86,4 %  81,0 %  

střední včelaři od 11 do 30 včelstev   12,8 %  17,5 % 

velkovčelaři s 31 a více včelstvy  0,8 %  1,5 % 

 

Po r. 1945 a při uspořádání socialistického provozu v zemědělství kdy byla zaloţena 

velkovčlařství v socialistickém sektoru, byly vytvořeny podmínky i pro drobné chovy 

včel, takţe se zpevnilo postavení včelařských maloprovozů, jak ukazuje přehled počtu 

organizovaných včelařů v českých zemích: 

  1954 1960 1965 1970 

Počet organizovaných včelařů 94 451 87 809 88 341 90 206 

malovčelaři s 1 aţ 10 včelstvy 84 316 78 766 82 093 74 190 

včelaři s více neţ 11 včelstvy 10 135 9 043 6 248 16 016 

 

Staletí trvající vývoj velikostních skupin včelařských provozů ukazuje, ţe vcelku se 

udrţuje v českém včelařství tzv. maloprovoz, drobné včelařství a jeho zápory                 

a výhodami (Nepraš, 1971). 
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9. Úl, obydlí včel 

9.1. Historie 

V našich krajinách, kde bylo značné mnoţství lesů, sídlily včely v přirozených dutinách       

ve starých lípách i jiných stromech (Nepraš, 1971). 

9.2. Původní příbytky včel a úly 

Původní příbytky včel byly nepřenosné, byly to dutiny, tzv. brtě.  Brť byla v našich 

zemích přirozeným obydlím včel. Byly brtě leţaté ve vyvrácených stromech a brtě 

stojaté v ţivých stromech. Přibliţně koncem druhé doby bronzové a na počátku doby 

ţelezné byly včely přenášeny z lesů k obydlí lidí. Včelaření bylo poznamenáno 

odlišným chovným prostředím. V našich zemích převládalo dřevo, na západě sláma. 

Kde byly špalkové úly a před nimi brtě, tam včelařili Slované. Kde se včelařilo 

v košnicích, nádobách ze slámy, rákosu, tam včelařili především Němci. Z původních 

nepohyblivých lesních brtí se staly klapety, špalky stojany, špalky leţany, později 

dlabáky (kláty), tj. úly vydlabané do kusů špalku, uříznutých ze stromu. U nás se začaly 

brzo vyrábět i jiné druhy příbytků, bedny, dřevěné nádoby stojaté nebo leţaté. 

Z jednoduchých prkýnek byl udělaný úl (Nepraš, 1971). 

9.3.Úlová systematika 

Obydlí včel nepřenosná 

Úly neoddělitelné a dělitelné 

Včelí stavbu přirozenou a umělou 

Včelí dílo nepohyblivé a pohyblivé  

Přístup do úlů zadem, zespodu, stropem a bokem (Frynta, 1985). 
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9.4. Dnešní doba  

Úl je příbytek včel vyrobený člověkem. 

9.5. Rozeznáváme tyto systémy úlů: 

Stojany 

Leţany 

9.6. Popis úlu 

Plodiště 

Medník 

Rámky 

Mezerníky 

Podmet 

Mateří mříţka 

Česno 

Krmítkové zařízení (Veselý a kol., 2003). 

9.7. Úly používané u nás 

Langstrothův úl vymyslel Lorenzo Lanngstroth,  rámková míra je 465x375 mm. 

Tachovský úl má rámkovou míru 390x240 mm. 

Třeboňský úl má rámkovou míru 390x275 mm. 

Jednotný úl má rámkovou míru 370x300 mm. 

Úl Universál s boční předsíňkou má rámkovou míru 390x240 mm. 

Úl Budečák má rámkovou míru 390x240 mm.  
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Zasouvací úl Z-11 má rámkovou míru 370x300 mm.  

Úl Tatran má ramkovou míru 420x275 mm (Brenner, 1968). 

 

 

Košnice.(http://files.vcelarikonicko.webnode.cz/200000176-

bb361bc2ff/košnice0001.jpg) 

 

 

Klát. ( http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/2689/=0210n%255b1%255d.jpg) 

 

 

http://files.vcelarikonicko.webnode.cz/200000176-bb361bc2ff/ko%C5%A1nice0001.jpg
http://files.vcelarikonicko.webnode.cz/200000176-bb361bc2ff/ko%C5%A1nice0001.jpg
http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/2689/=0210n%255b1%255d.jpg
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Langstrothův úl. (http://langstroth.wz.cz/images/others/14.jpg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://langstroth.wz.cz/images/others/14.jpg
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10. Včelstvo 

Včela ţije v početných společenstvech – včelstvech. Včelstvo je z hlediska 

sociologického rodina, tvořena oplozenou matkou a jejími potomky – dělnicemi            

a trubci. Společně ţijí pohromadě nejméně dvě generace včel a je mezi nimi aktivní 

součinnost. Ţádná včela nemůţe ţít delší dobu sama. Včelstvo tvoří harmonický celek.  

Ve vrcholném období rozvoje tvoří včelstvo jedna matka, 300-600 trubců, 50 000-

60 000 dělnic, vajíčka a plod zásoby medu a pylu a včelí dílo z vosku – plodové            

a medné plásty. Činnost včelstva je zaloţena na dělbě práce, podmíněné chemickými 

látkami – feromony. Dělnice jsou nejpočetnějšími jedinci včelstva a určují jeho ráz 

(Veselý a kol., 2003). 

10.1. Trubci  

Trubci jsou včelí samečci a spolu s matkou jsou pohlavními jedinci včelstva. Trubec se 

vyvíjí partenogeneticky z neoplozeného vajíčka. Podle původu vajíčka mohou být v úle 

tři druhy trubců. Především to jsou trubci z vajíček řádně kladoucích oplozených matek, 

poloţených do trubčích buněk. Tito trubci se vyskytují ve včelstvu jen v době sezóny, 

v dubnu aţ srpnu, kdy se projevuje chovná nálada včelstev. Včelstvo reguluje počet 

těchto trubců na několik set aţ tisíc jedinců. Na konci sezóny jsou tito trubci z úlu 

vyhnáni. Ale i během sezóny reagují dělnice na zhoršené počasí nebo snůškové poměry 

omezováním a někdy i vyháněním zejména starších trubců. Výjimku tvoří v našich 

podmínkách včelstva s mladými matkami, odchovanými jiţ v dané sezóně.                   

Ve včelstvech s těmito kladoucími matkami nebývají trubci. 

Další druh trubců pochází od matek, které nemají v semenném váčku spermie, tj. od 

matek trubcokladných. K trubcokladnosti dochází tak, ţe se matky buď vůbec nespářily 

(matky neoplozené), nebo jim došla zásoba spermií. Existují i důvody patologické, ale 

ty jsou výjimečné. Trubci od takových matek se líhnou ve včelstvu kdykoliv. Trubčí 

plod v dělničích buňkách se označuje jako hrboplod. Dělnice totiţ malé dělničí buňky 

opatřují vysokým vyklenutým víčkem. 

Třetí druh trubců pochází z vajíček poloţených dělnicemi – trubčicemi. V normálním 

včelstvu je jejich počet zcela zanedbatelný: ve velkém měřítku se vyskytnou                
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ve včelstvech dlouho osiřelých. Líhnou se rovněţ v dělničích buňkách (hrboplod). Od 

hrboplodu matek se hrboplod dělnic pozná podle toho, ţe plochy nejsou ucelené a ţe 

vajíčka jsou kladena nepravidelně často ve větším počtu v jedné buňce a nejsou 

připevněna na dně buněk, ale na jejich stěnách. Trubčice mají kratší zadeček neţ matka 

a nedosáhnou aţ na dno buňky. 

Tělo trubce je robustní, zavalité. Trubec nemá ţádné zařízení k pracovním úkonům. Má 

velmi krátké lízací ústní ústrojí, nemá voskotvorné ţlázy ani ţihadlo. V době rojové 

nálady včelstva krmí trubce dělnice, sami se ţiví jen tehdy, kdyţ o ně dělnice ztratily 

zájem.  

Jedním aktivním úkolem trubců je oplodnit mladé matky. Zásoba spermatu se vytvoří 

trubcům jednorázově jiţ ve stádiu kukly. Schopnost ejakulovat odděleně sperma          

od hlenu, tj. říjnost, se však dostavuje teprve 10. aţ 12. den ţivota dospělých trubců. 

Dalším věkem ale jiţ neklesá, naopak pohlavní dráţdivost se dále zvyšuje. Od 6. dne 

ţivota trubci vyletují z úlu. Létají na trubčí shromaţdiště, tj. na stálá místa v přírodě, 

kde se setkávají s matkami ke spáření. V případě nedostatku říjných trubců se páří          

i mladší trubci. Nejsou však schopni dokonale ejakulovat a zejména se oddělit             

od matky. Takový pár spadne k zemi a matka obvykle zahyne. Trubci z určitých 

stanovišť létají na přesně vymezená shromaţdiště, kterým jsou věrni. Délka doletu 

trubců na shromaţdiště je značná – 4 aţ 6 km je třeba povaţovat za zcela obvyklou 

vzdálenost. Byly však prokázány dolety i na vzdálenost 11km, přičemţ na překáţku 

nebyly ani vodní toky, ani značná převýšení. 

Zralý trubec má 1 aţ 1,5 mm³, tj. 6 aţ 9 miliónů spermií.  

Vývoj trubce od poloţení vajíčka do opuštění z buňky je nejdelší ze všech kast, trvá 24 

dní. Délka ţivota trubců je velmi krátká, více neţ polovina vylíhlých trubců se nedoţije 

14 dní, nejstarší trubci byli nalezeni ve věku 45 aţ 50 dní. Trubci nejsou schopni         

ve včelstvu přezimovat (Drašar a kol., 1978). 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1_E0_m%C2%B3
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10.2. Dělnice  

Dělnice jsou nedokonalé samičky. Vyvíjejí se z oplozených vajíček jako včelí matky. 

Rozdílná, méně hodnotná potrava a menší buňka způsobují kvalitní rozdíly mezi 

matkou a dělnicí. Dělnice jsou dokonale přizpůsobeny pracovním úkolům ve včelstvu. 

Na nohách třetího páru mají zařízení ke sběru pyly a přenášení voskových šupinek,      

na druhém páru noh mají trny k uvolňování pylových rousků. Mají dlouhé lízací ústní 

ústrojí (průměrně 6,4 mm), přizpůsobený k  lízání nektaru, medovice a vody.              

Na břišních šupinách mají vyvinuty čtyři páry voskotvorných ţláz, kterými produkují 

vosk na stavbu včelího díla. V hlavě mají umístěny hltanové ţlázy, kterými produkují 

sekret nazvaný mateří kašička, ten je výhradní potravou mateřích larev a matek v době 

kladení. Včely dělnice donášejí do úlu veškerou potravu, vodu, pyl, nektar, medovici    

a pomocí enzymů je přetvářejí v med, krmí plod, ošetřují včelí matku, stavějí plásty, 

udrţují čistotu v úle a vytmelují škvíry, stěny úlu, rámky i povrch plástů.  

Pohlavní orgány jsou zakrnělé natolik, ţe se dělnice nemohou spářit, nemají vůbec 

vyvinutý semenný váček. Jejich vaječníky však mohou za určitých podmínek výţivy     

a stavu včelstva zduřet, takovým dělnicím říkáme anatomická trubčice. Vaječníky 

mohou dokonce produkovat menší mnoţství vajíček. Kladou nepravidelně, často i větší 

počet vajíček do jedné buňky a vajíčka nepřipevňují jako matka na dno, ale na stěny 

buněk. 

Jednotlivé pracovní úkony neprovádějí dělnice během svého ţivota náhodně, ale 

v určitém sledu podle fyziologického stavu svého tělesného rozvoje. Z tohoto hlediska 

můţeme rozdělit ţivot dělnic na tři ţivotní úseky:  

V prvním období, které trvá od vylíhnutí z buňky zhruba do 10. aţ 12. dne, dělnice 

nejprve čistí své tělo a buňku, kterou opustily, i další okolí. Dále pak přebírají péči        

o plod, krmí starší larvy, mladé larvy a matku. Podmínkou funkce krmiček nejmladšího 

plodu a matky, popřípadě mateřích larev, je rozvoj hltanových ţláz, ke kterému dochází 

od 6. dne ţivota. Těmto dělnicím se také říká kojičky. Rozvoj hltanových je podmíněn 

spotřebou pylu v prvních dnech ţivota. Práce krmiček je velmi namáhavá. Na konci 

tohoto období opouštějí dělnice poprvé úl k pročišťovacímu proletu a k prvním 

orientačním letům v nejbliţším okolí úlu.  
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Hltanové ţlázy mají schopnost regenerace, takţe se stává, ţe i starší včely obnovují 

v případě potřeby jejich funkci a stávají se znovu kojičkami, je to například v roji nebo 

po přezimování včelstva, kdy chybějí mladé dělnice.  

V druhém období, které trvá přibliţně od 10. do 20. dne, dochází k rozvoji 

voskotvorných ţláz. Dělnice produkují vosk a stavějí plásty. Dělnice tohoto stáří proto 

přebírají a zpracovávají všechny zásoby nektaru, medovice a pylu, odstraňují nečistoty  

a udrţují správnou vlhkost a teplotu větráním na česně. Vytvářejí charakteristickou vůni 

svého včelstva produkty vonných ţláz a zajišťují stráţní sluţbu na česně.  

Také voskotvorné ţlázy, které jsou maximálně rozvinuty právě v tomto období rozvoje 

dělnic, mají schopnost regenerace. Je-li vydatná snůška, opouštějí jiţ v tomto období 

dělnice úl spolu s létavkami. Jinak spadá toto období ještě do úseku ţivota tzv. úlových 

včel.  

Ve třetím období se dělnice stávají létavkami, donášejí do úlu vodu, nektar, medovici, 

pyl a tmel. Není-li snůška, tráví tyto včely svůj čas nečinně. Úlové práce vykonávají jen 

v případě nutnosti, nejsou-li v úle mladší včely. Létavkami jsou dělnice aţ do konce 

svého ţivota.  

Úlová včela, do stáří 20 dní, stráví uţitečnými úkony asi jednu čtvrtinu celkového času, 

zbytek tráví nečinností. Příslovečná píle včel by se mohla vztahovat spíše na létavky 

v době zvláštně vydatné snůšky.  

Dělnice jsou nejpočetnější kasta ve včelstvu. Jejich počet se mění podle rozvoje 

včelstva. Včelstvo má po přezimování okolo 10 tisíc dělnic, včelstvo na vrcholu letního 

rozvoje můţe mít 50 i více tisíc včel. Délka ţivota dělnic je velmi rozdílná. Je závislá 

hlavně na úrovni výţivy a intenzitě pracovní činnosti. Nejkratší ţivot mají dělnice 

zimních, jarních a letních generací. Ţijí průměrně 4 aţ 5 týdnů. Dělnice podletních        

a podzimních generací však ţijí 6 aţ 9 měsíců (Drašar a kol., 1978). 
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10.3. Matka 

Matka se od dělnic a trubců vzhledově odlišuje velmi zřetelně. Je větší, ale není naopak 

celkově tak široká jako trubec. Její dlouhý, dozadu se zuţující zadeček se podobá spíše 

vosímu, pohyby matky jsou pomalejší a rozváţnější. Ve srovnání s délkou těla má 

křídla relativně kratší neţ dělnice nebo trubec (Lampeitl, 1996).  

Včelí matka je jedinou dokonalou samicí ve včelstvu, schopnou spáření. Vyvíjí se 

z oplozeného vajíčka. Podle způsobu odchovu rozeznáváme tři druhy matek: matky 

rojové, matky z tiché výměny a matky nouzové neboli náhradní. Při rojení a tiché 

výměně dělnice nejprve postaví kulovitý základ matečníku – misku, do které matka 

poloţí vajíčko. Matečníky jsou umístěny ve svislé poloze na okrajích plástu. Při 

nouzovém odchovu matky je základem matečníků běţná dělničí buňka a jiţ vylíhlou 

larvičkou. Tuto buňku dělnice pouze rozšíří a postaví nad ní matečník. Takové 

matečníky jsou proto umístěny na plástové ploše. Odchovává-li včelař matky záměrně, 

napodobuje některý z těchto tří druhů přirozeného odchovu.  

Larva budoucí včelí matky je krmena po celou dobu svého vývoje výměškem 

hltanových ţláz mladých dělnic – mateří kašičkou.  

Včelí matka má plně vyvinuté pohlavní orgány, na rozdíl od dělnic jí však chybějí 

voskotvorné a hltanové ţlázy a na nohách nemá ţádné pracovní nástroje. Sosák je velmi 

krátký.  

V normálním včelstvu je jen jedna matka. Jen výjimečně při tiché výměně mohou být           

po určitou dobu vedle sebe dvě matky - stará a mladá.  

Jediným aktivním úkolem matky ve včelstvu je kladení vajíček. Výkon v kladení je 

však úctyhodný. V době vrcholného rozvoje včelstva je matka schopna poloţit za den     

i více neţ 2000 vajíček, coţ představuje váhu celého jejího těla. Pro tento výkon 

v produkci bílkovin nelze najít u obratlovců obdoby. Matka klade dva druhy vajíček – 

oplozená a neoplozená. Z oplozených vajíček se líhnou dělnice nebo matky, 

z neoplozených vajíček se pak partenogeneticky, tj. bez oplození líhnou, trubci. Kladení 

oplozených vajíček je podmíněno spářením matky. Mladé matky dosahují říjnosti 

průměrně asi 6. den po vylíhnutí, kdy vyletují na snubní lety. Po spáření začnou klást 
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vajíčka a více se jiţ nepáří. Ojedinělá pozorování výletu jiţ kladoucích matek je nutné 

povaţovat za zcela výjimečná a velmi vzácná. Ke snubním letům nevyletí ani 

neoplozené matky, pokud jiţ začaly klást vajíčka – samozřejmě neoplozená.  

Vlastní páření matky probíhá za letu ve vzduchu ve výši 10 aţ 20 m nad zemí. Trubci 

jsou k matce vábeni především pachem mateří látky, vylučované kusadlovými ţlázami 

matky. Během jediného výletu se matka spáří se 6 aţ 10 i více trubci. Část matek se 

však páří na více (2 aţ 3) snubních letech, které následují v jednotlivých po sobě 

jdoucích dnech. Jeden výlet trvá 10 aţ 20 minut, přičemţ vlastní spáření jednoho trubce 

trvá necelou vteřinu. Vyhledávání pohlavních partnerů k páření usnadňuje skutečnost, 

ţe k páření dochází jen za určitých, přesně vymezených podmínek, v denní době nejvíce 

od 13 do 16 hodin a jen za pěkného počasí s teplotou nad 20 stupňů a nad určitými 

místy v přírodě, která nazýváme trubčími shromaţdišti. Tato shromaţdiště jsou stálá, 

tzn., ţe v jednotlivých letech se jejich poloha nemění. Na trubčí shromaţdiště vyletují 

trubci ze včelstev ze širokého okolí. Říjnou matku na trubčím shromaţdišti pronásleduje 

vţdy početná skupina trubců. Matka letí vodorovně s otevřenou ţihadlovou komorou    

a trubec jí napadne odspodu a ze zadu. Otevřená ţihadlová komora je posledním 

popudem k vymrštění (eversi) pohlavního orgánu trubce z jeho těla. Současně s eversí 

dochází k zasunutí pohlavního orgánu trubce (penisu) do ţihadlové komory matky        

a k pevnému spojení kopulujícího páru. Po spojení dále stoupá tlak v penisu trubce. 

Dochází k ejakulaci spermatu i hlenu a konečně i k prasknutí jemné blány penis, čímţ 

dojde k oddělení matky od trubce. Do vejcovodů matky se dostává sperma, hlen zůstává 

v ţihadlové komoře a na penisu trubce. Matka letí dále s dalším trubcem. Trubec 

přepadává mrtev dozadu a padá k zemi. K usmrcení trubce dochází jiţ při eversi penisu, 

nikoli aţ poraněním trubce po spáření, jak se dříve předpokládalo. Z kopulačního 

orgánu trubce nezůstane v ţihadlové komoře matky buď nic, nebo jen nepatrné 

chitinové zpevnění, nazývané pro svůj tvar cibulka, část hlenu. To však nebrání spáření 

s dalším trubcem, na jehoţ penis se obvykle cibulka přilepí. Po spáření s posledním 

trubcem se matka vrací do svého úlu. Její vejcovody, pochva i ţihadlová komora jsou 

plné spermatu a zbytků hlenu. Přebytek spermatu ihned vytéká z vejcovodů a spolu se 

zbytky hlenu zasychá a tvoří na konci zadečku matky tzv. oplozovací znaménko. Úplné 

odstranění přebytku spermatu z vejcovodů však trvá 12 aţ 24 hodin a někdy i déle. Bylo 
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zjištěno, ţe ještě za 4 dny po spáření jsou při nedostatečném ošetřování matky 

dělnicemi spermie ve vejcovodech ţivé a schopné k vytlačení z těla matky ven. Během 

tohoto procesu zčišťování vejcovodů, které musí být průchodné pro vajíčka tvořící se  

ve vaječnících, se odděluje nepatrná část spermií a ty proniknou úzkým kanálkem       

do semenného váčku matky. Tam jsou uloţeny po celý ţivot matky. Ve správně 

naplněném váčku matky je 5 aţ 6 milionů spermií. Počet spermií uloţených 

v semenném váčku je asi desetina aţ dvacetina celkového mnoţství, které matka získala 

při snubním letu  

Při kladení procházejí vajíčka okolo vývodu semenného váčku a matka na kaţdé 

vajíčko přepustí několik spermií. Není dosud plně objasněna otázka střídavého kladení 

oplozených a neoplozených vajíček. Starší teorie předpokládají, ţe matka dovede 

regulovat výstřik spermií a můţe nechat projít vajíčka bez spermií. Pravděpodobnější se 

však zdá teorie, která tvrdí, ţe matka, pokud má zásobu spermií v semenném váčku, 

přepouští spermie na všechna vajíčka. O tom, zda spermie splynou s jádrem vajíčka 

nebo ne, tedy zda budou oplozeny nebo zůstanou neplozena, rozhodnou dělnice.  

Vývoj matky od poloţení vajíčka do vyběhnutí z matečníku je nejkratší ze všech kast, 

trvá jen 16 dní. Délka ţivota matky je naopak nejdelší, matka ţije aţ ojediněle i více let. 

Pro produkci se však z ekonomického hlediska ponechávají matky ve včelstvech jen 

dva roky a při velmi intenzivním způsobu včelaření je jeden produkční rok (Veselý, 

1945; Drašar a kol., 1978). 
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11. Anatomie a fyziologie včely medonosné 

11.1. Stavba a složení kostry včely 

Včela patří do kmene členovců (Arthropoda). Její tělo se skládá ze tří hlavních částí – 

hlava, hruď, zadeček. Tyto části jsou od sebe oddělené zúţením, které jim umoţňuje 

pohyblivost. 

Oporou pro její vnitřní ústrojí je pevný koţní krunýř, který plní funkci pokoţky  i vnější 

kostry.  

Vnější kostra včel vznikla z vnějšího zárodečného listu a skládá se ze tří základních 

vrstev: 

a) Základní blána 

b) Vnitřní pokoţka 

c) Vnější kostra 

(Schönfeld, 1955) 

11.2. Tělo včely 

11.2.1. Hlava (caput)  

Hlava včely vznikla srůstem 6 článků. Je to pevná schránka, která je vyztuţena zevně    

i uvnitř, aby chránila mozek a ţlázy. Hlava dělnice je zepředu trojúhelníkovitého tvaru, 

hlava matky je srdčitá a hlava trubce kulovitá. Na hlavě je 5 očí – dvě sloţená a 3 

jednoduchá očka, která jsou na temeni. U trubců se velké sloţené oči stýkají na temeni  

a jednoduchá očka jsou posunuta do čela. Na čele se upínají tykadla (antennae) – hlavní 

smyslový orgán včel, který je u dělnic a matek 12členný, u trubců 13členný. Tykadla 

jsou tvořena delším násadcem, který dosedá do tykadlové jamky, a článkovaným 

bičíkem. 

Pod tykadly je vypouklý čelní štítek a sním je spojen horní pysk. Po stranách čelního 

štítku jsou líce. Na ně se kloubem upínají lopatkovité horní čelisti.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clenovci
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Na hlavě jsou dva otvory: otvor ústní, kolem něhoţ jsou ústní ústrojí, a otvor týlní, 

kterým procházejí do hrudi trávicí trubice, nervy, vývody hrudních ţláz a srdeční tepna. 

Dělnice pouţívají hlavy jako nástroj – hlavou pěchují pyl do buněk (Rejnič, Haragsim, 

Rekoš, 1987) 

11.2.2. Hruď (thorax)  

Hruď včely se skládá ze tří základních článků předohruď (prothorax), středohruď 

(mesothorax), zadohruď (metathorax), a bedra.  

Hrudní články nejsou jednolité, ale mají část hřbetní, párové části boční a část břišní. 

Části jednotlivých článků jsou spojeny tak, ţe hřbetní články svým okrajem zapadají 

mezi horní okraje břišních článků. 

Prvním hrudním článkem je předohruď. Je tvořena úzkým prstencem, který se             

po stranách rozšiřuje v jazykovité výběţky, kryjící největší vzdušnicový prostor hrudní. 

Je to průduch, kterým proniká do vzdušnic roztočík včelí. Na předohrudi je první pár 

noh.  

Druhý hrudní článek, nevyvinutější, se jmenuje středohruď. Jeho hřbetní část je tvořena 

mohutným štítem a stejně mohutná je i část břišní. Zadní část štítu je podkovovitě 

vypouklá a tvoří tzv. štítek. Na středohrudi je první pár noh křídel a druhý pár noh.  

Třetím hrudním článkem je úzká, prstenčitá zadohruď. Nese druhý pár křídel.  

Čtvrtý hrudní článek tvoří hřbetní část předsunutého článku a rourkovitá část břišní, jeţ 

tvoří stopku, spojující zadeček s hrudí. Stopkou prochází nervová páska břišní, srdce, 

trávicí trubice a hlavní větev vzdušnic.  

Jednotlivé části i samotné články jsou pospojovány jemnou blankou. Pohyblivost 

hrudních článků je však poměrně malá a celá hruď tvoří pevnou schránku pro vnitřní 

orgány, hlavně však pro velmi výkonné hrudní svalstvo, umoţňující pohyb křídel.        

A aby byla pevnost hrudní dutiny ještě větší, je hruď vyztuţena vnitřní sklerotizovanou 

kostrou  (Schönfeld, 1955; Rejnič, Haragsim, Rekoš, 1987). 
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11.2.3. Nohy (pedes) 

Dospělá včela je velmi pohyblivá, chodí a létá. K chůzi pouţívá 3 páry noh, k létání 2 

páry křídel. 

Kaţdá noha včely je článkovaná a skládá se kyčle (coxa); příkyčlí (subcoxa); stehna 

(femur); holeně; pětičlenného chodidla, jehoţ nejdelší článkem je pata: poslední článek 

má dva drápky a mezi nimi je přilnavý přísavný polštářek.  

Nohy však neslouţí jen k pohybu. Jsou to i jejich pracovní nástroje, kterými vykonávají 

ve prospěch společenství různé práce. Na prvním páru noh mezi patou a holení je ústrojí 

k čištění tykadel. Je to polokruhovitý výřez s tuhými chitinovými chloupky. Z holeně 

vyčnívá nad výřez trn s blanitou rouškou. Včela protahuje tykadlo výřezem a tak si je 

čistí.  

Na druhém páru noh je na holeni trn, kterým si včela pomáhá při shazování rousků pylu 

z košíčku. 

Na třetím páru noh má včela dělnice na holeni prohlubeninu, ohraničenou tuhými 

chloupky a jedním tuhým chloupkem uprostřed. Je to pylový košíček, v němţ přináší  

do úlu pyl, zpracovaný do pylových rousek. Dolní okraj holeně, obrácený proti patě, je 

plochý a hladký a tvoří tzv. pylové tlačítko. Část tlačítka je naopak ostnitá a tvoří 

posunovač pylu.  

Na patách všech tří párů noh má včela dělnice sběrné kartáčky, jeţ jsou však nejlépe     

a nejnápadněji vyvinuty na zadních nohách. Zde jsou tuhé chloupky seřazeny do 9-13 

pravidelných řad. Kartáčky se včela čistí od pylu, sbírá pyl. Z předních kartáčků je pyl 

vyčesáván protilehlými kartáčky středních noh a odtud se dostane na kartáčky zadních 

noh. Z kartáčků je vyčesáván pylovým hřebenem, dostává se aţ mezi holeň a patu, 

v tlačítku je hněten a posunovačem pylu se posouvá do košíčku na holeni.                 

Aby práškovitý pyl mohl být snadno zpracován v rousky, navlhčuje si včela přední nohy 

při česání regurgitovanou tekutinou, a tím se pyl zároveň konzervuje. Stejně jako pyl 

včela sbírá a rouskuje propolis.  



 

53 

Pohyb noh umoţňují svaly, Při chůzi včela vykračuje tak, ţe se na jedné straně současně 

opírá o přední a zadní nohu, na druhé straně o nohu střední. Energie spotřebovaná při 

chůzi včely na vzdálenost 5m se rovná energii spotřebované při letu na vzdálenost 150m 

(Schönfeld, 1955; Rejnič, Haragsim, Rekoš, 1987).  

11.2.4. Křídla (alae) 

Včela má čtyři blanitá křídla. Přední pár je vetší, zadní menší a méně ţilnatý. Nejsou to 

končetiny, a proto nejsou článkované. Vznikají z koţní váčkovité vychlípeniny. Jsou 

tvořena dvěma vrstvami epidermálních buněk a dvěma chitinovými vrstvami. Jsou 

protkána ţilnatinou, která dělí křídla v políčka, Kaţdá ţilka a políčko má své jméno. 

Ţilek i políček se pouţívá k rozlišení včelích plemen a druhů. Jedním 

z nejpouţívanějších biometrických znaků je tzv. loketní index. Do třetího kubitálního 

políčka vyúsťuje ţilka ,,nervus recurrens“, která dělí základnu políčka na dva díly. 

Vzájemný poměr obou dílů je loketní index.  

Křídla jsou spojena s hrudí kloubem. Jejich aktivní pohyb – převedení z polohy klidové 

do polohy akční, do polohy rozepjatých křídel, umoţňují svaly, upnuté ke kořeni křídel. 

Letové pohyby křídel zajišťuje hrudní svalstvo. Stahováním horního článku středohrudi 

vzniká tlak na kořen křídla a křídlo se zvedá nahoru, při povolení svalstva jde horní 

článek nahoru a křídlo mávne dolů. Jde o sloţitější pohyb, při kterém křídla opisují 

osmičku. 

Včela si řídí směr letu tím, ţe mění podle potřeby způsob mávání křídly. Pří mávání 

vzniká zvuk – bzukot. Uvádí se, ţe za 1 minutu mávne včela křídly 190-250 krát a letí 

rychlostí aţ 24 km za hodinu. Rychlost letu včel však ovlivňuje náklad, který nese, 

teplota vzduchu, směr a síla větru. 

Křídla slouţí včela i k větrání v úlu. Dělnice hlavou směřující do úlu a se zdviţeným 

zadečkem víří křídly a vyhánějí teplý a vlhký vzduch ven z úlu. Za určitých okolností, 

např. při usazování roje, víří včely křídly a rozhánějí do okolí vůni včelstva a vůni 

vonné ţlázy, aby pomohly druţkám najít úl nebo včelstvo (Rytíř, 1925). 
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11.2.5. Zadeček (abdomen) 

Zadeček je tvořen z prstenčitých článků – krouţků, které jsou do sebe částečně vsunuty 

a překrývají se. Články jsou navzájem spojeny jemnou blankou. Kaţdý krouţek 

zadečku se skládá z hřbetní části (tergitu) a břišní části (sternitu). Tergity překrývají     

na bocích sternity. Tímto volným spojením se můţe zadeček prodluţovat a rozšiřovat. 

Pohyblivost zadečku můţeme pozorovat pouhým okem při dýchání včel nebo při 

návratu létavek s nektarem do úlu. Kaţdý krouţek zadečku je ovládán deseti páry svalů. 

Zadeček včelí larvy tvoří devět krouţků. Při dalším vývoji se však poslední článek 

vtáhne do zadečku a mění se v řitní plátky. U trubce se mění osmý tergit v kladívkovité 

útvary, které jsou přiloţeny k pohlavnímu otvoru, takţe trubec má 7 tergitů a na břišní 

straně 8 sternitů. U dělnic a matek vzniklo ze sedmého a osmého krouţku ţihadlo,         

a proto má zadeček matek a dělnic jen šest krouţků (Rytíř, 1925; Rejnič, Haragsim, 

Rekoš, 1987). 
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11.3. Tělní soustavy 

11.3.1. Zažívací ústrojí 

Kusadla se sosákem tvoří zevní část zaţívací roury. Prostor kusadly uzavřený má 

podobu jakési předsíňky, na jejímţ dně se otevírá příčná štěrbina ústní vstup do hltanu. 

Vlastní dutiny ústní včela nemá. 

Roura zaţívací, délka pro dělnici 35mm, matku 39mm, a trubce 47mm, začíná hned    

od štěrbiny ústní hltanem (larynx), který jako dosti široká, zpředu nazad zmačknutá 

roura v mírném oblouku vystupuje v hlavě skoro kolmo, pak se ohýbá nazad mezi 

uzlinami mozkovými, zuţuje se a v mírném svahu postupuje více v dolní části celou 

hrudí jako jednoduchá, úzká roura – jícen – sloţená v četné podélné záhyby, takţe se 

můţe více nebo méně roztáhnout podle mnoţství polykané potravy, a stopečkou, 

probíhajíc tu vpravo podle srdce, vstupuje do břicha, kde se rozšiřuje ve zvláštní 

nádrţku – medový váček, který leţí asi v místech pod 3. Krouţkem břišním a naplněný 

se dotýká aţ přední stěny břišní.  

Celá tato část roury zaţívací má poměrně jednoduchou histologickou skladbu. Sestává 

z výstelky a jedné vrstvě plochých buněk, které vylučují na vnitřním povrchu jemnou 

chitinovou blanku, zevně pak slabým pojivem jest připojeno k výstelce svalstvo, jednak 

kruhové, jednak podélné. V celé délce této části zaţívací roury nenalézají se ţádná 

ţlázová ústrojí.  

Hltan, který má tenkou stěnu zadní a postranní vyztuţenou chitinovou, hltanovou 

ploténkou“ a dvěma chitinovými kosticemi, má v přední stěně svalstvo, kruhové, daleko 

silněji vyvinuté neţ jícen. Hltan jako ústrojí sací.  

Jícen ústrojí jejímţ, nasátý nektar voda atd. jde do medového váčku nebo potrava (med, 

pyl) do ţaludku. 

Váček medový pouze nádrţka, spojení medového váčku a následující, střední částí 

zaţívací roury se ţaludkem zprostředkuje česlo. Česlo má tři silné vrstvy svalové, které 

otevírají a zavírají chlopně, natahují a stahují nálevku a vyvolávají sací pohyby. 
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Ţaludek tvoří střední díl zaţívacího traktu. Anatomicky či morfologicky se rozdělujeme 

zaţívací rouru na díl přední, střední, zadní. Díl přední končí medovým váčkem, díl 

střední je vlastní ţaludek a díl zadní je tenké střevo a konečník. Sliznice ţaludku se 

skládá z mohutné jednovrstevné výstelky s buňkami protáhlými, cylindrickými nebo 

kyjovitými, celkem různého tvaru s velkým jádrem. Buňky výstelky obstarávají 

sekreční a resorpční činnost, vyměšují různé fermenty, které účinkují na přijatou 

potravu. 

Fermenty, vytvářené buňkami ţaludeční sliznice jsou následující: 

a) Invertasa-štěpící třtinový cukr 

b) Katalasa  

c) Amylasa  

d) Pepsin 

e) Lipasa 

f) Chymozin a trypsin  

 

Tenké střevo poměrně úzká roura, výstelka sloţená v podélné řasy z nízkých 

cylindrických buněk s jemným chitinovým povlakem na volných koncích: stěna svalová 

skládá se z kruhového svalstva- silná, smršťování kruhového svalstva. V začátku 

tenkého střeva ostny, usnadňují posun výkalů ze ţaludku. Tenké střevo spojka mezi 

ţaludkem a konečníkem. Vstřebávání zbytků potravy.  

    

Na rozhraní ţaludku a tenkého střeva vyúsťují Malpighiovy ţlázky, rovnají se funkci 

ledvin. 

 

Konečník má podobu protáhlého vaku, sliznice je sloţena v podélné řasy, coţ mu 

umoţňuje značné roztaţení, kdyţ se v něm hromadí výkaly, hlavně v zimě. Výstelka se 

skládá z jedné vrstvy plochých buněk, vrstva svalová je tvořena kruhovými svaly. 

Kruhové svalstvo je značně zesíleno u otvoru řitního, tvoří silný svěrač, který uzavírá 

pevně řiť. Povolením se otevře a výkaly mohou bytu vypuštěny (Vohnout, 1925; Janota, 

1957).  
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11.3.2. Žlázy  

Ve včelím těle jsou různé ţlázové útvary, slinné ţlázy, které jsou umístěny v hlavě        

a hrudi, které lze rozdělit systémy: 

1) Ţláza hltanová čili pharyngeální, která vyplňuje převáţně prostory v přední a horní 

části hlavy.  

2) Ţláza přední čelistní čili mandibulární  

3) Ţláza čelistní či labiální  

 

Ţlázová soustava včely je značně rozvinutá a sloţitá. Některé ţlázy se svými výměšky 

účastní nejrůznějších dějů v těle  včely (např. ţláznatý epitel ţaludku, rektální ţlázy), 

jiné slouţí včelímu společenství jako celku (voskové, hltanové, jedové, apod.) stejně 

jako další skupina ţláz vylučujících feromony (mandibulární, Nasonovovy apod.)  

Ţádná z kast včelího společenstva nemá vyvinuté všechny ţlázy: např. matky a trubci 

nemají ţlázy voskové ani hltanové, naproti tomu dělnice mají jen rudimentální ţlázy 

pohlavní (Vohnout, 1925). 

 

Hltanová žláza (glandula pharyngealis)  

Produkuje mateří kašičku, kterou jsou krmeny všechny larvy od vylíhnutí z vajíčka     

do tří dnů věků, larvy matek aţ do zavíčkování a dospělé matky po celý ţivot. Člověk 

prověřil léčebné účinky mateří kašičky a vyuţívá ji jako významný včelí produkt. 

Hltanovou ţlázu mají pouze dělnice. Mají ji uloţenou v hlavě mezi čelním krunýřem     

a mozkem. Je nazývána podle toho, kde vyúsťuje, na stranách hltanové destičky. Je to 

ţláza párová, kaţdá větev měří 14-20 mm, na hlavní svodný kanálek jsou napojeny 

jednotlivé bobulky (500-550), které se skládají z 2-37 ţláznatých buněk. Kaţdá buňka 

má však vlastní spojení s hlavním svodným kanálkem. Jádra těchto buněk jsou poměrně 

velká a nepodléhají atrofii ani v době, kdy buňky přestávají mateří kašičku vylučovat. 

Tím je umoţněna regenerace a obnovení činnosti této ţlázy.  

Činnost hltanové ţlázy není rovnoměrná. Nejmladším včelám ještě tato ţláza nefunguje. 

Nejprve musí mladuška přijímat glycidovou i bílkovinnou potravu a asi od 3.-4. dne 

ţivota se sekret začne vylučovat, produkce pak stoupá a vrcholí obvykle mezi 6.-10. 

dnem ţivota včely. Pak se ţlázám postupně mění sekret, začínají v něm převládat 
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enzymy štěpící cukry. Dojde-li však k zásahu do včelstva např. vytvořením přelepku 

nebo smetence, v němţ je většina starších včel, můţe být obnovena činnost hltanových 

ţláz i u nich. Včelstvo jako jediný organismus tak rychle vyrovnává ztrátu a frněkteré 

kategorie svého společenství. Vliv zde mají ovšem přírodní podmínky, např. 

přezimujícím včelám začnou fungovat hltanové ţlázy aţ na jaře. Projevuje se i sezonní 

variabilita ve velikosti hltanových ţláz. Letní včely mají menší ţlázy neţ podzimní        

a jarní, je to důsledek lepší nebo horší výţivy v době larválního vývoje (Vohnout, 

1925). 

 

Kusadlová žláza (glandula mandibuláris)  

Má tvar plochého vaku, který je u matky značně protáhlý, u dělnic většinou 

dvojlaločný. Je umístěna na hlavě nad kusadly, u matky můţe sahat aţ k hornímu okraji 

sloţených očí. Vak je tvořen jednovrstevným ţláznatým epitelem, vývody jednotlivých 

buněk směřují dovnitř a vak je tak zároveň nádrţkou pro vytvořený sekret. Ve spodní 

části přechází vak v krátký kanálek, který vyúsťuje na vnitřním okraji kloubu kusadla    

a podle toho se nazývá kusadlová. U matek vylučuje tato ţláza tzv. mateří kašičku, tj. 

feromon matky. Dělnice vyuţívají jejich výměšků hlavně k rozpuštění vosku a propolis 

při jejich zpracování. Podle některých autorů je výměšek této ţlázy i součástí mateří 

kašičky, přičemţ ovlivňuje hlavně její pH (Vohnout, 1925). 

 

Pysková žláza (glandula labialis)  

Mají ji dělnice, tak matky i trubci. Je uloţena jednak v hlavě (dvě její větve se nacházejí 

mezi mozkem a týlním krunýřem), jednak v hrudi (dvě větve nasedají na jícen). V hlavě 

vytvářejí ţláznaté buňky, váčky vyúsťují do vývodných kanálků, v hrudi tvoří jemné 

trubičky. Vývody všech větví se spojují v hlavě do společné trubice procházející bradou 

a vyúsťující těsně pod kořenem jazýčku. Poněvadţ tato část ústního ústrojí vznikla 

přeměnou spodního pysku. Její výměšky slouţí k navlhčování jazýčku i k rozmáčení 

tuhé potravy a pomáhají tak potravu snáze přijímat (Vohnout, 1925). 

 

Jedová žláza a jedový aparát  

Jedovou ţlázu mají pouze dělnice a matky. Je to typická tubulózní (trubičkovitá) ţláza. 

U dělnic je tato trubička dlouhá 1-2,5 cm a větví se těsně před zakončením, u matky je 
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dlouhá 3,5-5,5 cm a rozděluje se na dvě větve blízko jedového váčku. Stěny trubičky 

jsou tvořeny dvěma vrstvami ţláznatých buněk, jejich sekret proniká otvůrky v blance, 

která je odděluje od vnitřního kanálku této ţlázy. Činnost jedové ţlázy je závislá jednak 

na věku včely, jednak na přijímání bílkovinné potravy. V prvních dnech ţivota přijímají 

mladušky nejvíce pylu, a proto jedová ţláza začíná fungovat poměrně brzy, větší 

přebytky jedu se začnou hromadit v jedovém váčku od desátého dne ţivota včely           

a nejvíce jedu mají včely ve třetím týdnu ţivota. V této době jsou také silně dráţdivé y 

bylo zjištěno, ţe pouze tyto včely reagují a bodají při prohlídkách včelstev, i kdyţ 

zdaleka ne všechny vykonávají ,, stráţní sluţbu“ na česně úlu (Kubišová, 1992). 

 

Jedový váček 

Jedová ţláza vyúsťuje do jedového váčku. Ten je tvořen průsvitnou chitinovou blankou 

obdanou jen velmi slabou vrstvou svalů. Slouţí jako zásobník sekretu jedové ţlázy,    

ale nemůţe se pomocí vlastních svalů smršťovat. K odčerpávání jedu z váčku a jeho 

vpravování do rány slouţí značně sloţitý ţihadlový aparát nebo stručněji ţihadlo 

(Kubišová, 1992). 

 

Žihadlo  

Stejně jako jedovou ţlázu i ţihadlový aparát mají jen matky a dělnice. Zatímco matkám 

slouţí hlavně jako kladélko, dělnice ho pouţívají při obraně včelstva i ke své vlastní 

obraně. Je umístěno na konci zadečku a vysouvá se mezi análním a poševním otvorem. 

Skládá se z pevných chitinizovaných částí spojených vzájemně klouby nebo blanami     

a ovládaných svaly.  

Jeho základní části je ţihadlový ţlábek, v němţ se po podélných kloubech jako            

po kolejničkách pohybují dvě ţihadlové štětky (bodla). Ţihadlový ţlábek má ostrý hrot, 

od něhoţ se směrem dovnitř těla včely kyjovitě rozšiřuje a končí dvěma oblouky 

spojenými s obdélníkovými destičkami, z těch vyrůstají ještě dva blanité výčnělky, 

chránící ţihadlový ţlábek, které se nazývají ţihadlová pochva. Ţihadlové štětinky 

dělnic mají na svých hrotech 10-12 vratizoubků, štětinky matek pouze tři vratizoubky. 

Tyto vratizoubky zadrţí ţihadlové štětinky při bodnutí do měkké podloţky (kůţe), 

jakmile se je včela snaţí vytáhnout, zajde naopak ţihadlový ţlábek tím hlouběji             

a štětinky se následně posunou také hlouběji. Na obou štětinkách jsou asi ve 2/3 jejich 
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délky směrem od hrotu výrůstky, fungující v rozšířené části ţihadlového ţlábku jako 

píst. Umoţňující nasávat jed z jedového váčku a vstřikovat ho do rány. Štětinky totiţ 

spolu se ţlábkem vytvářejí uzavřenou rourku, jíţ můţe jed procházet. Štětinky pak 

pokračují dále oblouky, které se na koncích rozšiřují do trojúhelníkových destiček. 

K nim jsou kloubem připojeny čtvercové destičky, blanitě spojené s destičkami 

obdélníkovými. Ke všem těmto destičkám se upínají svaly a ovládají přes ně pohyb 

ţihadla. Blanitě jsou se čtvercovými destičkami spojeny ještě stigmální destičky, které 

nesou poslední zadečkový průduch. Při bodnutí do měkké podloţky se vytrhává celý 

ţihadlový aparát kromě stigmálních destiček a s ním i poslední nervová uzlina, která aţ 

do odumření buněk ovládá činnost ţihadla a postupně vstřikování jedu do rány.  

Včela po vytrţení ţihadla hyne, ale včelstvo si můţe velmi snadno nahradit úbytek těch 

včel, které je ochránily před nepřítelem. Vytrţená ţihadla v těle nepřítele jsou účinnější 

neţ bodnutí např. vos, které mají silnější svalstvo a ţihadlo vţdy po bodnutí vytáhnou. 

Ale ani včela nemusí po bodnutí vţdy zahynout. Při bodnutí do pevné podloţky (např. 

chitinu při bojích s vosami nebo loupeţícími včelami) můţe vytáhnout ţihadlo zpět  

(Kubišová, 1992). 

 

Voskové žlázy  

Nacházejí se na zadečku po dvou na přední části 3.-6. sternitu dělnic, matky ani trubci 

voskové ţlázy nemají. Tyto části sternitu se nazývají ,,vosková zrcadélka“, protoţe se 

od zadní, silnější chitizované části sternitu liší světlejším zbarvením. Mají nepravidelně 

elipsovitý tvar, na kaţdém sternitu poněkud jiný, jsou úplně kryta zadní částí 

předcházejícího sternitu.  

 Vosk je na nich vylučován jednou vrstvou ţláznatých buněk, které mají v prvních 

dnech ţivota včely krychlovitý tvar, postupně se protahují a v období, kdy vylučují 

nejvíce vosku, tj. asi od 9. do 18. dne ţivota včely, mají tvar válcovitý, po skončení 

činnosti mají opět tvar krychle. Za určitých okolností (např. při vytvoření smetence 

z převáţně starších včel) mohou však znovu obnovit svou funkci za předpokladu 

hojného přílivu potravy do úlu. Z voskotvorných buněk proniká vosk přes 

chitinizovanou stěnu zrcadélka mikroskopickými otvůrky, po vyloučení na vzduch 

tuhne a vytvoří šupinku, která má téměř stejný tvar jako příslušné voskové zrcadélko.  
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Jsou-li ve včelstvu vhodné podmínky pro stavbu díla, odebírá včela vytvořené šupinky 

vosku kartáčky třetího páru noh a podává je k prvnímu páru a ke kusadlům, kde vosk 

zpracuje do potřebného tvaru a umístí na vznikající plást. Neţ se jí vytvoří další 

šupinky, věnuje se jiným pracím v úlu. Není-li však ve včelstvu stavební pud, zbavují se 

včely voskových šupinek tak, ţe je vyhazují na dno úlu a jako nečistoty pak vynášejí 

ven. Je proto naprosto nevhodné bránit včelám ve stavbě díla v domnění, ţe tak bude 

ušetřen med, neboť tvorba vosku je u mladušek fyziologicky proces, probíhající 

nezávisle na tom, zda se vosk uplatní při stavbě díla či nikoli (Vohnout, 1925). 

 

Vonná (Nasanovova) žláza 

Na posledním tergitu zadečku se nachází v přední části vonná ţláza (Nasanovova). Je 

patrná jako úzký světlý pásek, kdyţ včela sklopí poslední tergit. Je tvořena asi 500-600 

ţláznatými buňkami, které mají kaţdá svůj vývod sekretu na povrch tergitu. Hlavní 

sloţkou vonného je geraniol a kyselina geraniová, dále v ní byl dokázán citral, nerol      

a formesol. Jde o typický feromon, který včely pouţívají při značkování zdrojů potravy, 

při orientaci roje apod. Vůně této ţlázy není typická pro kaţdé včelstvo, reagují na ní 

včely z různých včelstev (Vohnout, 1925; Veselý a kol., 2003). 

 

11.3.3. Pohlavní ústrojí  

 

U včel je pohlaví oddělené, rozdíl je vyjádřen druhotnými znaky pohlavními (tvarem 

těla i jednotlivých ústrojí, velikostí a barvou). Ustrojí pohlavní samčí i samičí jsou 

v podstatě sloţené ze dvou ţláz pohlavních, ve kterých se vytvářejí u samců spermie     

a u samic vajíčka. 

 

1) Samčí se skládá ze dvou pohlavních ţláz – varlat. V břiše jsou varlata uloţena mezi 

střevem a srdcem. Varlata jsou sloţena z četných semenotvorných kanálků, které 

vyúsťují do společné pánve, jejíţ pokračování je semenovod. Svalová stěna 

semenovodu má dvě vrstvy, vnitřní kruhovou, zevní podélnou.  

 

V kraji 10. krouţku se semenovod opět zuţuje a vyúsťuje do hlenné ţlázy: krátké 

vývody obou hlenných ţláz se spojují a pak v chámomet (ductus eiaculatorius), jehoţ 
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pokračováním je pyj. Pyj vyúsťuje širokým ústím pod řití nad 12. břišním krouţkem: 

ústí je vyztuţeno chitinovými ploténkami a kosticemi.  

Semeno se vytváří v semenotvorných rourkách varlat jiţ v době vývinu larvy a kukly. 

V prvních šesti dnech vývoje kukly je tvorba plně ukončena po vylíhnutí do osmého 

dne jsou spermie s hlenem uloţeny v patroně semenné čili spermatophoru. Před 

vytvořením patrony nejsou trubci schopni spáření. Po vytvoření patrony jsou pak ostatní 

ústrojí: semenovod a varlata prázdná a varlata se svrašťují na čtvrtinu své původní 

velikosti.   

Spermie se skládá z podlouhlé, zašpičatělé hlavičky, představuje jádro semenné buňky  

a z dlouhého, tenkého bičík, který bývá 25 krát delší neţ hlavička. Pomocí bičíku se 

spermie pohybuje.  

Spáření neoplozené matičky s trubcem se děje v letu mimo úl při snubním výletu,          

k němuţ dochází obyčejně ve čtrnácti dnech po zrození matičky. Matka je trubcem 

oplozena jen jednou, přijaté semeno stačí pro její celý ţivot. Patrně jsou spermie 

z pochvy nasávány pumpičkou do váčku. Po vyprázdnění semene trubec hyne. Mrtvé 

tělo spadne z matky, část pohlavního údu se ulomí a trčí z pochvy jako znaménko 

oplození.  

 

2) Samičí tvoří dva vaječníky (ovaria), uloţené v matčině břiše. Kaţdý vaječník včelí 

matky se skládá ze 180 vaječných rourek, uloţených v ovariu souběţně s osou těla, 

v nichţ se vytvářejí vajíčka. Včelí vajíčko je poměrně velká buňka, nepohyblivá. 

Vaječné rourky vyúsťují ve společném kalíšku, který se prodluţuje ve vejcovod: oba 

vejcovody se spojují ve společnou krátkou pochvu: do její horní stěny vyúsťuje 

semenný váček, u dělnic zcela zakrněly.  

Na povrchu semenného váčku leţí hlenná ţláza, vytvořena dvěma větvemi, která 

vyúsťuje krátkým vývodem do vývodu semenného váčku, její výměšek slouţí 

chámových tělísek. Vyústění esovitě zahnutého vývodu semenného váčku je opatřeno 

svalovým ústrojím, které reguluje oplozování vajíček matky a dělničích za průchodu 

pochvou, pracuje jako,,pumpička“. Vajíčka, ze kterých se líhnou trubci zůstávají 

neoplozena. Zadní konec pochvy je prostornější, má stěnu sloţenou v četné řasy. Vchod 

do pochvy leţí na 10. břišním krouţku. Dělnice má pohlavní ústrojí značně zakrnělé. 

Dělnice se nemůţe s trubcem spářit. Z vajíček sneseného matkou, se vylíhne ve třech 
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dnech larva. Vyvíjející se zárodek (embryo) má ve vajíčku jiţ zaloţena různá tělesná 

ústrojí.  

Embryonální vývin ve sneseném vajíčku trvá tři dny: koncem třetího dne se líhne larva, 

kterou mladušky bohatě krmí skoro celých šest dní. Sloţení krmení v druhé poloviny 

larválního období, je bohaté zvláště co se týká bílkovin. Jedině u matky je stále stejné 

sloţení. Po šesti dnech přestane larva přijímat potravu, protáhne své tělo v buňce, kterou 

včely zavíčkují pórovitým víčkem, jehoţ vosk je smísen s pylem, a larva, která se         

po zavíčkování opředla vlákny v zámotek (kokon), proměňuje se v kuklu, v níţ 

prodělává řadu proměn a konečně dospívá v dokonalou včelu – imago. Celkem se 

počítá, ţe vývin trvá od snesení vajíčka do vylíhnutí imaga u matky 15-17, dělnice 21   

a trubce 24 dní. Mladé včely (mladušky) zůstávají asi dva aţ tři týdny v úlu: krmí plod, 

zpracovávají med atd. Pak teprve vylétají, stávají se létavkami (Vohnout, 1925; 

Schöfeld, 1955) . 

 

11.3.4. Vývoj včely 

1) Vajíčko 

2) Larva 

3) Předkukla 

4) Kukla 

5) Dospělec (imago) 

(Veselý a kol., 2003) 

11.3.5. Krevní oběh a hemolymfa 

Včela má krevní oběh neuzavřený, to znamená, ţe krevní tekutina protéká jen srdcem    

a hlavní cévou. Jejím otevřeným koncem se pak vylévá do tělních dutin a proudí volně 

kolem všech tělních orgánů v hlavě, hrudi a zadečku a dostává se i do končetin a křídel. 

Tělní tekutina roznáší po těle včely výţivné látky, odplavuje škodlivé zplodiny látkové 

přeměny k exkrečním orgánům, nadbytečné ţiviny dopravuje hlavně k tukovému tělesu. 

Neroznáší po těle kyslík, dodávaný sítí tracheálních buněk a tracheol kaţdé tělní buňce 

přímo, a proto nemá červené krvinky a nenazývá se krev nýbrţ hemolymfa. 
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Hemolymfa tvoří asi čtvrtinu hmotnosti celého těla včely. Obsahuje krevní tělíska          

(hemocyty) ve dvou formách: jako proleukocyty, coţ jsou kulaté buňky s velkým 

jádrem, které se vyskytují hlavně u mladých včel, a z nich vznikají leukocyty – bílé 

krvinky. Ty mají schopnost měňavkového pohybu, takţe často mění tvar. Při pohybu 

pohlcují mikroorganismy, které vnikly do těla včely. Jejich činnost je velmi intenzivní 

hlavně v době vývoje včely, tj. v období přeměny larvy v předkuklu a kuklu. Tehdy 

dochází k histolýze orgánů larvy a histogenezi orgánů imaga a dospělé včely 

(Schönfeld, 1955). 

Srdce 

Proudění hemolymfy v těle usměrňuje srdce. Je to rourka uloţená ve hřbetní části 

pátého aţ prvního článku zadečku těsně pod chitinovým krunýřem (přichycená k němu 

vlákny sarkolemy) a rozdělena chlopněmi na pět komor. Kaţdá komora má dva 

postranní otvory (ostia), opatrně rovněţ chlopněmi, jimiţ je hemolymfa do srdce 

nasávána.  

Srdce je ovládáno jednak hladkým svalstvem okruţním, jednak paprskovitými svaly, 

které se upínají k jednotlivým srdečním komorám a k tergitům zadečku. Jsou součástí 

hřbetní přepáţky (Lampeitl, 1996). 

Hřbetní přepážka (dorzální diafragma) 

Tato přepáţka odděluje prostor, ve kterém je srdce (sinus dorsalis), od vnitřního 

prostoru zadečku (sinus visceralis) s ústrojím trávicím, exkrečním, pohlavním atd. 

Obdobná přepáţka (ventrální diafragma) odděluje ve spodní části zadečku od vnitřních 

orgánů sinus ventralis s nervovou páskou. Má rovněţ velmi důleţitou úlohu v rozvodu 

hemolymfy. Hřbetní přepáţka přiléhá v klidu téměř ke hřbetní stěně zadečku, při staţení 

svalů se dorzální sinus zvětší a vtéká do něj hemolymfa. Teprve potom je nasávána 

srdcem jako pumpou přes otvory v jednotlivých komorách. Po nasátí se otvory pomocí 

chlopní uzavřou a hemolymfa je vháněna směrem k hrudi: zpětnému posunu brání 

chlopně mezi jednotlivými komorami (Veselý a kol. 2003). 
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Aorta 

V prvním článku zadečku přechází srdce v dlouhou jednoduchou trubici – aortu. Ta 

prochází stopečkou mezi zadečkem a hrudí a v těch místech tvoří aţ osmnáct kliček, 

které umoţňují její protaţení v podélném směru při pohybu mesofragmy, k níţ jsou 

připojeny látací svaly, a při roztahování zadečku. Pak pokračuje hrudí mezi podélnými 

létacími svaly a její otevřený konec se nachází v hlavě mezi mozkem a přední částí 

jícnu. Odtud se hemolymfa vylévá do hlavy a nejvíce prosycená ţivinami a zbavená 

škodlivin zásobuje nejprve veškeré orgány hlavy. Činnost břišní přepáţky (ventrální 

diafragma) je nasávána zpět přes orgány hrudi do ventrální dutiny zadečku a odtud 

vypuzována do dutiny viscerální, kde je malpigickými trubicemi zbavována škodlivin     

a při proudění kolem ţaludku sycena ţivinami. Pak je opět činností dorzální diafragma 

nasávána do dorzální dutiny a odtud do srdce (Schönfeld, 1955; Veselý a kol., 2003).  

11.3.6. Nervová soustava 

Umoţňuje tělu reagovat na podráţdění přicházející zvenčí a zevnitř těla, usměrňuje 

činnost všech tělních orgánů a můţe i uchovávat vjemy a tvořit vlastní impulzy. 

K nervové soustavě patří ústřední část s nervovými buňkami a část periferní, tvořená 

nervovými drahami. Třetí částí je nervstvo viscerální nebo-li sympatické, které má své 

nervové buňky i dráhy. 

Nervová buňka  

Základní jednotkou nervové soustavy je nervová buňka. Je charakterizována výběţky, 

které vycházejí buď z jednoho, nebo více míst buňky: nazývá se neuron. Jedno 

z vysílaných vláken bývá velmi dlouhé, větvené (neurit), více drobných výběţků je 

označováno jako dendrity. 

K nervovým buňkám patří: buňky smyslové, tj. receptorické, které však u hmyzu nejen 

podněty zvenčí přijímají, ale převádějí je i dále centripetálně, tj. k ústřední nervové 

soustavě: asociační nervové buňky, uloţené celé v ústřední části, které spojují svými 

výběţky jednotlivé části nervového ústředí a umoţňují tak koordinaci jednotlivých 

nervových center. V těchto nervových buňkách se mohou vjemy ukládat, koordinovat   

a zpracovávat z nich mohou vycházet nové vzruchy: - motorické nervové buňky jsou 
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rovněţ uloţeny v ústředí nervové soustavě, ale jejich neurity vybíhají centrifugálně ven 

do těla, kam vedou vzruchy k jednotlivým orgánům (svalům, ţlázám apod.).  

Nervová soustava hmyzu je tzv. gangliová, tvořena u primitivních forem párem 

nervových uzlin (ganglií) v kaţdém tělním článku. Ganglia, v nichţ jsou soustředěny 

nervové buňky, jsou spojena jejich výběţky jak příčně uvnitř článků (komisurami), tak 

podélně mezi články (konektivami). Vzniká tak útvar podobný provazovému ţebříčku, 

a proto bývá tato soustava nazývána i ţebříčková. U včely je však tato soustava jiţ silně 

redukována: v hlavě je jedna uzlina nadjícnová – mozek včely  - a jedna podjícnová, 

v hrudi dvě uzliny a v zadečku pět uzlin.  

Mozek 

Včelí mozek je nejsloţitější útvar ústředního nervstva. Je rozdělen hlubokými zářezy    

na tři části přední, střední a zadní. Nejmohutnější je přední část (protocerebrum). 

Vytváří dvě hemisféry, vyklenuté dopředu a nazad a vzájemně spojené střední částí       

(pars intercerebralis). Na bočních částech protocerebra jsou oční laloky (lobi optici), 

v nichţ jsou uloţena zraková centra: bezprostředně na nich leţí sloţené oči. 

Nejdůleţitější součástí mozku jsou tzv. houbová tělíska (corpora pedunculata), v nichţ 

se sbíhají asociační elementy jak z ostatních částí mozku, tak z celého těla. Jsou největší 

u dělnic, nejmenší u trubců. Jsou sídlem komplikovaných instinktů a celkově vyšších 

psychických projevů včel. Střední část mozku (deutocerebrum) je uloţena ventrálně  

pod přední částí: jsou to dva laloky (lobi olfactorii), vysílající dva nervy do kaţdého 

tykadla. Zadní část mozku (tritocerebrum) je tvořena párem ganglií uloţených             

po stranách jícnu a vzájemně spojených komisurou. Inervuje horní pysk a přední část 

hlavy mezi očima. Podjícnový ganglion inervuje kusadla.  

Hrudní a zadečková ganglia inervují příslušné části těla, v nichţ se nacházejí. Hrudní 

jsou mohutnější, vysílají dva hlavní kmeny nervů do svalů a do noh, ze zadečkových 

vystupuje obvykle jeden kmen, který se větví do krajiny hřbetní a břišní.  

Periferní část nervové soustavy je soubor rozvětvených vodivých drah nervových 

buněk. Nervy vycházejí z ganglií, jsou smíšené, tzn., ţe jsou v nich uloţeny jak prvky 

senzitivní (citové), přijímací a vedoucí vzruchy do ganglia, tak motorické (pohybové), 
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vedoucí transformovaný impulz z ganglia do příslušného organu. V těle se sloţitě větví 

a teprve v konečném větvení lze rozeznat nervová vlákna čistě senzitivní a motorická. 

Příjem impulzů, jejich transformaci a výdej zprostředkovávají asociační nervové buňky 

ústřední nervové soustavy.  

Viscerální nervstvo  

U hmyzu podobně jako u obratlovců je přítomna dobře vyvinutá soustava nervstva 

sympatického (neovladatelná vůlí jedinců a usměrňující činnost vnitřních orgánů), 

sloţená ze samostatných nervových uzlin i vodivých drah. Je v úzké souvislosti 

s nervovým ústředím, neboť je ve spojení s nervem vycházejícím ze zadní části mozku 

(Schönfeld, 1955; Veselý a kol., 2003). 

11.3.7. Smyslové orgány 

Tyto orgány velmi úzce souvisejí s nervovou soustavou. Smyslové buňky hmyzu nejen 

přijímají vzruchy, ale vedou je aţ k ústřední nervové soustavě. Základem smyslového 

orgánu je tzv. sensillum, tvořené jednou nebo více smyslovými buňkami: v některých 

případech se k nim přiřazují ještě přídatná zařízení. Jednotlivá sensila se mohou 

sdruţovat do sloţeného ústrojí. Většina smyslových orgánů včely je umístěna              

na povrchu těla (ustrojí čichu, chuti, hmatu apod.), a to hlavně na tykadlech ústním 

ústrojí  a nohách, některé (zvláště chordotonální) uvnitř dutin noh a tykadel. (Tomšík, 

1953). 

Vlasovitá smyslová ústrojí. 

 Velmi jednoduchá smyslová ústrojí jsou tzv. vlasovitá ústrojí (sensilla trichodea), 

mající podobu tuhého chitinového vlásku vyčnívajícího z mělké prohlubně pokoţky. Do 

dutinky vlásku proniká nervové vlákno smyslové buňky, která se nachází v hlubší 

vrstvě pokoţky. I kdyţ jde o ústrojí velmi jednoduché stavby, slouţí k vnímání 

rozmanitých vzruchů. Jsou ústrojím hmatovým, hlavně na tykadlech dělnic a matek, 

avšak také ústrojím reagujícím na zemskou tíţi (v podobě asi 180 sensil, jeţ se nalézají 

v místě připojení hrudi k hlavě a zadečku ke hrudi) a ústrojím sluchovým, které vnímá 

zvukové vlny šířící se vzduchem. Tato sensila se nacházejí v týlní části hlavy poblíţ 

sloţných očí (Veselý a kol. 2003). 
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Destičkovitá smyslová ústrojí.  

Podobně jednoduše jako vlasovitá smyslová ústrojí jsou utvářena i smyslová ústrojí 

destičkovitá (sensilla placoidea), povaţována za sídla čichu a chuti a někdy i za orgány 

reagující na vibrace a tlak vzduchu. Nacházejí se na tykadlech, na různých částech 

ústního ústrojí, ale i na článcích chodidel a na chitinových částech ţihadla.  

Leydigovy kužele (sensilla basiconica) jsou sídla čichu na tykadlech stejně jako 

Forellovy lahvice (sensilla ampullacea). 

Chordotonální smyslová ústrojí. Sloţitější stavbu mají ústroje chordotonální, reagující 

na chvění přenášené substrátem. Jejich základ tvoří struna (chorda), jejíţ chvění 

zachycují smyslové buňky tohoto ústrojí. Nacházejí se jednak v holeních všech párů 

noh včel, jednak v kolínku tykadla (Johnstonův ústroj).  

Ústrojí zrakové (sloţené i jednoduché oči) (Veselý a kol, 2003).  

11.3.8. Dýchací ústrojí  

Dýchací ústrojí včely medonosné je vzdušnicové.  

Vzdušnice (tracheae) 

 Jsou trubice velmi sloţitě větvící na stále jemnější trubičky a končící tracheolovou 

buňkou. Její kapilární útvary, zvané tracheou, obetkávají jednotlivé buňky tkání těla 

včely a zásobují je kyslíkem přímo intracelulárně. Včela nepotřebuje tedy krev jako 

prostředníka pro rozvádění kyslíku po celém těle. Další součástí dýchacího ústrojí jsou 

vzdušné vaky, ve které se rozšiřují některé vzdušnice, vstup vzduchu do vzdušnice je 

regulován průduchy (stigmaty).  

Průduchy. 

 Včela má celkem deset párů průduchů. Dva na hrudi, zvané hrudní, mají poněkud 

odlišnou stavbu od dalších párů zadečkových, i kdyţ první z nich je na bocích prvního 

aţ šestého tergitu zadečku blízko jejich předních okrajů. Poslední pár je viditelný          

u trubců, u dělnic a matek se nachází na spirakulární destičce ţihadlového aparátu. 

První pár hrudních průduchů je umístěn po stranách hrudi těsně pod vkloubením 
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prvního páru křídel. Je asi pětkrát větší neţ ostatní průduchy a svou velikostí umoţňuje 

proniknutí roztočíka včelího dále do první hrudní vzdušnice. Otvor je kryt výběţkem 

prvního hrudního článku, který je porostlý silnými chloupky bránícími pronikání 

nečistot (např. pylových zrn) do vzdušnice. Vlastní vstup do vzdušnice můţe být 

pomocí svalů uzavřen víčkem (operculum). První hrudní vzdušnice navazuje na tento 

průduch, prochází mezi hrudním svalstvem a chitinovým krytem předohrudi směrem 

k hlavě: ještě v hrudi se větví a jedna část se spojuje se vzdušnými vaky v zadní části 

hrudi, druhá vede aţ ke vzdušným vakům v hlavě. Druhý pár průduchů je nejmenší, je 

uloţen těsně při vkloubení druhého páru křídel a navazují na něj vzdušnice spojené 

s dýchacími vaky v hrudi. Zadečkové průduchy jsou viditelné jako úzké oválné otvory, 

které se směrem dovnitř těla rozšiřují na polokruhovitou předsíňku, opět porostlou 

chloupky. Vlastní vstup do vzdušnice uzavírají dva chitinizované čípky spojené 

svalovými vlákny. Ta umoţňují otevírání a zavírání průduchů při dýchání. Vzdušnice 

jsou tenkostěnné chitinizované trubice ektodermálního původu a vznikly vychlípením 

pokoţky dovnitř těla. Vnitřní stěna je vyztuţena hustě vinutou chitinizovanou spirálou 

jako svatba vzdušnic, nejsou však vyztuţeny spirálou, takţe mohou být dýchacími svaly 

stlačovány a roztahovány, a tím je ovlivněno dýchání.  

Dýchání včely  

Dělí se na dvě základní fáze: vdech a výdech. Mezi nimi je ještě krátká fáze zadrţení 

dechu a vhánění vzduchu aţ do nejjemnějších částí tracheálních buněk. Dýchání 

umoţňují včele dýchací svaly zadeček. Je jich v kaţdém zadečkovém článku deset 

párů výjimkou osmi párů v prvním), z nich čtyři páry vdechových a šest párů 

výdechových svalů. Jejich činnost je patrná na zvětšování a zmenšování objemu 

zadečku. Ve fázi vdechu se otevřou všechny průduchy hrudní i zadečkové a vzduch je 

načerpáván do vzdušných vaků a velikých vzdušnic. Jakmile je tato fáze skončena, 

uzavřou se všechny průduchy a vzduch je vháněn sítí vzdušnic aţ do tracheálních buněk 

a tracheol. Pak se otevírají jen hrudní průduchy a jimi proudí veškerý upotřebený 

vzduch z těla ven. Proudem je strháván i vzduch z těla ven. Proudem je strháván             

i vzduch ze vzdušnic a vzdušných vaků hlavy a hrudi. Tímto proudem vydechovaného 

vzduchu se řídí i roztočík včelí při vyhledávání nového hostitele. Po skončení výdechu 

se opět otevřou i zadečkové průduchy a nastává další fáze vdechu (Háslbachová, 1992). 
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12. Nemoci a škůdci včely medonosné 

12.1. Nenakažlivé nemoci plodu a včel 

Hynutí plodu hladem 

Hynutí plodu zimou (Perfrigeratio larvae apium) 

Hynutí plodu přehřátím 

Průjem včel (Profluvium apium) 

Zácpa včel (Obstipatio apium) 

12.2. Nakažlivé nemoci 

Virové nákazy 

Virová nákaza včelího plodu (Sacculisatio contagiosa larvae apium) 

Virová paralýza 

Bakteriální nákazy 

Rickettsióza (Rickettsiosis larvae apium) 

Hniloba včelího plodu ( Putrificatio polybacteria  larvae apium, Pestis europea larvae 

apium) 

Mor včelího plodu (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium, Pestis americana 

larvae apium) 

Septikemie včel (Septicaemia apium) 

Houbová onemocnění 

Zvápenatění včelího plodu (Ascosphaerosis larvae apium) 

Zkamenění včelího plodu (Aspergillosis larvae apium) 

Invazní nemoci 

Měňavkovitá nákaza včel (Malpighamoebosis apium) 

Nosematóza (Nosematosis apium)  

Roztočíková nákaza včel (Acarapidosis apium) 

Varroáza včel (Varroasis apium) 
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Tumióza (tumidosis) 

Včelomorkovitost (Braulosis) 

Nemoci a vady matek 

Melanóza (Melanosis) 

Nosematóza (Nosematosis) 

Neplodnost matek  

Trubcokladnost 

Ucpávání vejcovodů matek 

Škůdci včely medonosné jsou známi z uvedených skupin ţivočichů:  

Pavouci 

Roztoči 

Zavíječi 

Sršňovití 

Mravenci 

Koţojedovití 

Ptáci  

Savci 

(Svoboda, 1968) 

12.3. Vybrané nemoci:  

Na konci období zimního klidu je uţitečné zhodnotit celkovou situaci a připravit se na 

opatření, vyplývajících ze současného stavu u nás i v Evropě. 

 Varroáza 

 Mor včelího plodu  

 Nosemóza 

 Tumidóza  (Veselý, 2007). 
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12.3.1. Varroa destructor 

Říše: ţivočichové (Animalia) 

Kmen: členovci (Arthropoda) 

Podkmen: klepítkatci (Chelicerata) 

Třída: pavoukovci (Arachnida) 

Řád: Mesostigmata 

Čeleď: kleštíkovití (Varroidae) 

Rod: kleštík (Varroa) 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleštík_včelí) 

Charakteristika 

Varroáza včel je parazitární onemocnění včelího plodu a dospělých včel vyvolané 

roztočem Varroa destructor, dříve povaţovaného za Varroa jacobsoni (Veselý, 2007). 

Výskyt nemoci  

Tak jak do oblastí přirozeného výskytu včely indické, tj. do východní a jihovýchodní 

Asie, pronikla včela medonosná, přešel roztoč na tuto včelu a postupně převozem 

včelstev a prodejem matek se rozšířil i do oblastí, kde včela indická neţije. 

V padesátých letech byl tento roztoč zjištěn v Číně a v šedesátých letech byl zavlečen 

do SSSR a na Dálný východ. Z Asie se roztoč šířil velmi rychle i do Evropy. Parazit se 

velmi rychle šířil. V roce 1976 byl zavlečen na území Maďarska a ve stejném roce 

pronikl s největší pravděpodobností do nejvýchodnějších okresů Slovenska. V roce 

1977 byl roztoč zjištěn v Německu, kam byl zavlečen dovozem včely indické 

z Pákistánu, a v roce 1982 ve Francii (Veselý, 2003). 

Prvního roztoče rodu Varroa v tehdejší ČSSR objevil v roce 1978 Hanko. Na jaře roku 

1981 vznikla váţná situace v ČR, kdyţ se zjistilo, ţe přes všechna opatření byl roztoč 

rodu Varroa zavlečen převozem včelstev do okresu Ústí nad Orlicí. Odtud se postupně 

šířil po celé republice (Veselý, 2006). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kle%C5%A1t%C3%ADk_v%C4%8Del%C3%AD
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Původce nemoci  

Samičky roztoče, se kterými se nejčastěji setkáváme, jsou viditelné pouhým okem. Jsou 

příčně oválné, široké 1,5-1,9 mm a dlouhé 1,1-1,5 mm. Zpočátku jsou ţlutobílé, později 

červenohnědé aţ hnědé. Jsou lesklé, s dozráváním se u nich vyvine hnědý a tvrdý 

hřbetní štít. Tento nečlánkovaná hřbetní štít plně překrývá čtyři páry noh a ústní ústrojí. 

Samečci roztoče jsou velcí 0,8 mm a jsou šedobílí s měkkou pokoţkou. Jejich tělo je 

okrouhlé. Dosud bylo zjištěno, ţe jedinými hostiteli roztoče Varroa destructor je druh 

Apis mellifera. U včely indické se kleštík rozmnoţuje jen na trubčím plodu. Dělničí 

plod této včely je sice napadán dospělými samičkami kleštíka, ovšem neprobíhá          

na něm, na rozdíl od včely medonosné, mnoţení roztoče. Z podruhu včely medonosné 

můţe pravděpodobně vzdorovat jen poddruh Apis mellifica adansoni, ţijící ve východní 

Africe. Nebylo zjištěno napadení deštíkem u čmeláků, vos a jiného blanokřídlého 

hmyzu (Veselý, 2006). 

Šíření nemoci 

Trubci, dělnice, popřípadě matky přenesou do včelstva oplozené samičky roztoče 

Varroa destructor. Trubci, kteří jsou ve včelstvu nejvíce napadeni, přenášejí původce 

nemoci při zalétávání do cizích včelstev. Dělnice přenášejí roztoče kleštíka do včelstev 

při zalétávání, loupeţích a rojením. Touto cestou se nemoc šíří ročně 5-10 km 

v závislosti na konfiguraci terénu. Největší podíl na šíření má však přemisťování 

nemocných včelstev. Na největší vzdálenost se varroáza šíří při zasílání matek. Včelí 

matky jsou sice napadány roztočem nejméně, přenos nemoci však způsobují 

doprovodné včely. Rozšiřováním roztoče kleštíka jiným blanokřídlým hmyzem, 

popřípadě přenos z jedné včely na druhou na květu nebo i na matku vracející se           

ze snubního proletu nebyl dosud zaznamenán (Jokeš, 2007). 

Varroáza se můţe šířit i pomocí plástů a úlů. Na plástech, v nichţ je plod, přeţívá 

samička roztoče aţ 40 dnů, na uhynulých včelách 16-17dnů. Mimo včelu ţije roztoč 

v závislosti na vnějších podmínkách 6-7 dnů (Kamler, 2006). 
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Vývojový cyklus roztoče probíhá na včelím plodu. Těsně před zavíčkováním přechází 

oplozená samička z dospělých včel na plod. Po zavíčkování klade na vzpřímenou larvu           

a předkuklu nejčastěji 2-5 vajíček. Z vajíčka se líhne šestinohá larva, dalšími stádii jsou,   

proto nymfa a deuteronymfa. Během sedmi dnů se vyvinou pohlavně zralí samečci         

a během devíti dnů samičky. Samečci po spáření ještě v buňce hynou a oplozené 

samičky se přichytávají dospělce a sním opouštějí buňku. Na dělnici nebo trubci ţijí 

samičky několik dnů, neţ se opět přemístí do buněk a začnou klást vajíčka. Samička i 

vývojová stádia roztoče Varroa destructor se ţiví hemolymfou včel a včelího plodu. 

Tím nejen ochuzuje tělo včely o ţiviny, ale způsobují i ztráty hemolymfy četnými 

poraněními. Navíc roztoči mohou přenášet i původce dalších nakaţlivých nemocí 

(Veselý a kol. 2003) 

Klinické příznaky  

Klinické příznaky nemoci se objeví za dlouhou dobu od nakaţení včelstva. 

Rozmnoţování parazita je poměrně pomalé. Proto se klinické příznaky zjišťují nejdříve 

za 2-3 roky od nakaţení. Pokud počet roztočů dosáhne tisíců a vice, jsou včely tak 

napadeny, ţe včelstvo během zimy hyne. Většinou to bývá při napadení asi 50% 

podletního plodu. Někdy uhyne včelstvo i při niţším stupni napadení. Dojde-li během 

letního období k masivnímu rozmnoţování roztoče, uhyne včelstvo po nakrmení ještě 

na podzim. (Veselý, 2006). 

Charakteristické příznaky varroázy zjišťujeme na mladých včelách. Z napadeného plodu 

se líhnou včely s nedokonale vyvinutými křídly a zadečkem, zakrnělými nohama, 

popřípadě s menším počtem noh. Zdravé dělnice s menším počtem noh. Zdravé dělnice 

vynášejí postiţené včely před úly, kde tyto včely hynou. Při silnějším napadení hynou 

kukly včel. Protoţe roztoči přenášejí i původce nakaţlivých nemocí včel a včelího 

plodu, mohou se společně s varroázou objevit i tyto nemoci. Nejčastěji to bývá paralýza 

včel.  

Kleštík by mohl být při zevrubném prohlédnutí zaměněn se včelomorkou. Včelomorka 

má, obdobně jako roztoč, červenohnědou barvu těla. Ovšem na rozdíl od něho 

neparazituje na plodu, má tělo podélně, oválné, dlouhé aţ 1,5 mm, široké asi 1 mm, 
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zřetelně dělené na hlavu, hruď a zadeček. Včelomorka má nápadné tři páry noh, zatímco 

kleštík má čtyři páry noh (Veselý a kol., 2003). 

Diagnostika 

Varroáza včel se diagnostikuje průkazem samiček roztoče v měli. V zimním období, 

kdy není ve včelstvu plod, ţijí samičky roztoče na včelách. Přes zimu část roztočů 

uhyne na včelách. Tyto roztoče lze prokázat v měli. Proto se na podzim vkládají do dna 

úlu podloţky, z nichţ se před prvním jarním proletem získá veškerá měl. Protoţe v měli 

je značné mnoţství mrtvolek včel, musíme ji přesít přes mateří mříţku, popřípadě včely 

z měli vybrat, abychom získali měl čistou. Měl nesmíme nikdy přesít přes síto, jehoţ 

očka mají menší průměr neţ 4 mm. Suchou měl bez včel nasypeme do krabiček             

a odešleme k vyšetření do laboratoře (Kamler, 2004). 

Varroázu lze diagnostikovat i v letním období po ošetření včelstva účinným akaricidem 

s následným vyšetřením spadu nebo prohlídkou kukel zavíčkovaného plodu. Po vyjmutí 

kukly z buňky je nutné prohlédnout i stěny a dno buňky. Na tmavších stěnách a na dně 

buněk jsou v pozitivním případě dobře patrné světlé výkaly a světlé pohyblivé body. 

Jsou to samečci a vývojová stádia kleštíka. Varroázu lze zjistit i vyšetřením dospělých 

včel. Diagnostikovat varroázu ze včel lze jen ve včelstvu, které je roztočem silně 

napadeno. K tomu, abychom v prvním, latentním období nemoc, kdy je ve včelstvu 

napadeno 0,5% včel, zachytili jen jediného roztoče, je nutné ze včelstva, které má 

30 000 jedinců, odebrat k vyšetření včel 300 včel. V praxi se ke zvýšení citlivosti 

metody odebírá ze včelstva k vyšetření tisíc mladých včel (Kamler, 2006). 

Opatření 

Varroáza se tlumí plošně léčebnými metodami, které Státní veterinární správa ČR 

upřesňuje interním metodickým pokynem a provádějí je pověření vyškolení pracovníci 

Českého svazu včelařů. Nařízená opatření jsou zákonného charakteru a jsou povinná 

pro všechny včelaře, tedy i pro ty, kteří nejsou členy Českého svazu včelařů (Veselý    a 

kol. 2003) 
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Základem léčby je ošetření včelstev v zimě v období bez plodu. Účinné látky jsou       

do včelstva vpravovány fumigací nebo aerosolem. Léčení se opakuje třikrát. Účinnost 

zimních opatření se kontroluje vyšetřením měli ze dna úlů, na jehoţ základě okresní 

veterinární lékař rozhodne o dalších opatřeních. V oblastech se silnou intenzitou nákazy 

je nutné nařídit letní léčení po vytočení medu. Toto léčení se provádí dotykovými pásky 

s dlouhodobým účinkem na bázi pyretroidů, které se vkládají do uliček mezi plodové 

plásty na 3-4 týdny (Kamler, 2004). 

Doplňkovým způsobem léčení je pouţití odparných desek s kyselinou mravenčí – 

Formidol. S výjimkou Formidolu jsou všechny léky na veterinární předpis (Kéri, 2004). 

Dosavadní zkušenosti ukazují, ţe k tlumení varroázy se musí pouţít celý komplex 

opatření, jehoţ jednotlivé části působí celoplošně a po celý rok. Na celém území ČR je 

síť monitorovacích pracovišť, kde se sleduje účinnost přípravků a vznik případné 

rezistence roztočů kleštíka proti některému z nich (Pohl, 2008).  

12.3.2. Mor včelího plodu (Histolysis infectiosa perniciosa larvae  

apium, Pestis americana larvae apium)      

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převáţně postihující zavíčkovaný plod. 

Původcem onemocnění je Paenibacilus larvae, vytvářející odolné spory (Vondrka, 

2004). 

Říše: bakterie (Bacteria)  

Kmen: Firmicutes 

Třída: Bacilli 

Řád: Bacillales 

Čeleď: Paenibacillaceae 

Rod: Paenibacillus (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor_včelího_plodu) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacilli&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacillales&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Paenibacillaceae&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Paenibacillus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor_v%C4%8Del%C3%ADho_plodu
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Charakteristika 

Mor včelího plodu je nejzávaţnější onemocnění larev včel, jehoţ hlavní nebezpečí tkví 

v prevalenci ─ jakmile se v určité oblasti vyskytne, je velice obtíţné ho likvidovat.               

To způsobuje vysoká odolnost spor jeho původce, Paenibacillus larvae. Spory přeţívají 

v půdě kolem včelínů mnoho desítek let. Jsou velmi odolné vůči vysokým i nízkým 

teplotám i vůči dezinfekčním prostředkům. Mor včelího plodu patří mezi nebezpečné 

nákazy (Rejnič, Haragsim, Rekoš, 1987). 

 

Výskyt nákazy 

Mor včelího plodu se vyskytuje na celém světě. V Evropě je jím postiţeno průměrně 3-

5% včelstev. V ČR je napadení morem velice nízké, méně neţ 0,1%,a to díky 

radikálnímu postupu při jeho tlumení (Veselý, 2007). 

Původce nákazy 

Jediným původcem moru včelího plodu je sporulující grampozitivní mikrob  

Paenibacillus  larvae. Je to tyčinkovitá bakterie dlouhá 2,5-8,5µm, široká 0,5-0,8µm. 

Pohyb jí umoţňují dlouhé bičíky, které rostou po celém povrchu bakterie. Tyčinky      

po určité době zduří, vytvoří se vřetenovité nebo kyjovité sporangium a v něm oválná 

spora o velikosti 1,2-1,9 x 0,4-0,9 µm. Tyto spory chrání před vnějším prostředím 

několikavrstevný obal. Mikrob produkuje velké mnoţství proteáz (enzymů štěpících 

bílkoviny), z nichţ některé jsou pro larvy včel toxické (Veselý a kol., 2003) 

Šíření nákazy 

Larvy se nakazí sporami mikroba s potravou. Nejvnímavější jsou larvy ve věku 8-24 

hodin. V ţaludku larev spory do 24 hodin vyklíčí a rychle se rozmnoţují. Přitom 

působením enzymů a toxinů poruší peritrofickou membránu a proniknou vrstvou 

výstelkových buněk do dutiny tělní a do hemolymfy, s jejíţ pomocí jsou rozneseny     

do všech tkání. Nejvíc se rozmnoţí v buňkách tukového tělesa, epitelu vzdušnic             

a kutikuly. V napadených buňkách epitelu ţaludku lze pozorovat tvorbu prázdných 

vakuol, následovanou úplným rozplynutím buněk. I buňky ostatních tkání ztrácejí pevné 

obrysy a mění se v zrnitou hmotu. Po zavíčkování larvy hynou na celkovou sepsi. Jen 

při masivním nakaţení velmi mladých larev hyne plod před zavíčkováním. Proteázy 

vylučované buňkami v období sporulace napomáhají pak posmrtnému rozkladu 

bílkovinných zbytků larev. Zbytky rozloţených larev vyschnou v hnědočerný příškvar, 

který se včely snaţí z buněk odstranit, ale přitom roznesou infekci po plástech. Spory 

mikroba se zachytí na povrchu včel létavek, s jejichţ pomocí se pak šíří do okolí           

a při loupeţi nebo se zalétlými roji do cizích úlů. Mor mohou rozšiřovat také paraziti, 

např. kleštík, a různí další škůdci. Podstatně se však na šíření moru podílí nedodrţování 
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hygienických pravidel: pouţívání starých úlů neznámého původu, znečištěného nářadí, 

vyrábění mezistěn z nedezinfikovaného vosku, pouţívání starých tmavých plástů,          

v nichţ se počátek nákazy snadno přehlédne, nakupování včelstev bez odborné 

prohlídky a nedovolený převoz včel. 

Dospělé včely jsou vůči moru plodu odolné, spory v jejich trávicím ústrojí nevyklíčí. 

Spory však neztrácejí ţivotaschopnost a mohou po vyloučení s výkaly vyvolat nové 

onemocnění larev. Mladušky, které přišly do styku se sporami mikroba při čištění 

plástů, mají tyto spory v ţaludku ještě v době, kdy uţ vykonávají funkci létavek. Proto 

je nutná včasná diagnostika a rychlá likvidace napadených včelstev, aby ţivé zárodky 

tohoto mikroba nebyly dospělými včelami dlouho rozšiřovány (Titěra, 2006). 

Klinické příznaky 

Mor včelího plodu se projeví klinicky aţ u zavíčkovaného plodu. Víčka jsou ztmavlá, 

propadlá, občas proděravělá. Plást bývá nepravidelně zakladen. Nemocné larvy ztrácejí 

perleťově bílou barvu a článkování. Tělo larvy měkne a postupně se mění na šedobílou, 

šedoţlutou aţ tmavě hnědou lepkavou hmotu. V tomto stadiu je moţné z kašovité 

hmoty pomocí tenkého dřívka vytáhnout vlákno několik centimetrů dlouhé. Tělo larvy 

je dokonale rozloţeno včetně chitinové pokoţky, takţe při vysychání se zbytek larvy ─ 

příškvar ─ pevně přilepí ke spodní stěně buňky. Příškvar obsahuje pouze spory 

mikroba. Rozkládající se larvy vydávají typický klihový zápach. 

V prvním roce nákazy nejsou ještě příznaky tak nápadné, protoţe nemocné larvy se 

vyskytují pouze ojediněle. Pak se onemocnění rychle šíří, včelstvo slábne a po 3-4 

letech hyne. Nejčastěji to bývá v zimním období (Vondrka, 2004). 

Diagnostika  

Pro potvrzení podezření na mor včelího plodu je nezbytná profesionální laboratorní 

diagnostika. Roztěry připravujeme z příškvarů, případně z tmavohnědých rozkládajících 

se larev. V tmavohnědé táhnoucí se hmotě rozloţených larev najdeme všechna 

vývojová stadia bacila: vegetativní tyčinky, sporangia i spory. V roztěru příškvarů 

nacházíme pouze spory mikroba jejich tvar a velikost jsou pro původce moru typické. 

Kultivace mikroba je poměrně obtíţná. Mikrob vyţaduje speciální ţivné         

médium. 

K laboratornímu vyšetření zasíláme vzorek plodového plástu s podezřelým plodem 

stejně jako u hniloby včelího plodu. Podezřelé buňky můţeme označit párátkem nebo 

zápalkou, které lehce vtlačíme do povrchu plástu ve směru podezřelé buňky. Do buněk 

zásadně nic nezastrkáváme. Pečlivě označené a zabalené vzorky odešleme                   

do laboratoře. Zabalení vzorků do neprodyšného materiálu by mělo za následek 
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zapaření a zplesnivění vzorků, coţ by zcela znemoţnilo bakteriologické vyšetření 

(Vondrka, 2004) 

Opatření 

Při vzniku nákazy zajistí příslušné pracoviště Státní veterinární správy ve spolupráci 

s obecním úřadem všechna potřebná opatření, zejména: 

- Vymezí ohnisko a ochranné pásmo, v němţ nařídí prohlídky všech včelstev odborně 

způsobilým pracovníkem veterinární sluţby. 

- Nařídí uzávěru ohniska a ochranného pásma a zakáţe přesuny včelstev uvnitř ohniska          

a ochranného pásma. 

- Nařídí likvidaci nákazou nemocného včelstva, spálení mrtvolek plástů s plodem a 

zásobami, rezervních souší, úlů a veškerého spalitelného příslušenství, jeţ přišlo do 

styku s nakaţeným včelstvem, a dezinfekci nespalitelných předmětů včetně asanace 

plochy před včelínem (Vondrka, 2004). 

Dezinfekce 

 Půdu před úly dezinfikujeme vápenným mlékem, stěny a podlahy včelína také 

vápenným mlékem nebo horkým 5% roztokem louhu. Kovové nářadí se před dezinfekcí 

očistí a oţehne plamenem. Veškerý odpad se spaluje. Při práci v ohnisku pracujeme 

v gumových rukavicích a ruce si důkladně myjeme v dezinfekčních prostředcích. 

Pracovní oděv spálíme (Veselý a kol. 2003). 

Pozorovací doba a zánik nákazy 

Pozorovací doba je od posledního výskytu nemoci jeden rok. Během této doby se musí        

ve vhodném období následující vegetační sezony prohlédnout plodové plásty všech 

včelstev v ohnisku a ochranném pásmu. Vykoná to způsobilý pracovník veterinární 

sluţby. Podezřelé plásty se musí laboratorně vyšetřit. Je-li výsledek těchto vyšetření 

negativní, prohlašuje se nákaza za zaniklou (Titěra, 2005). 

Tlumení léčebné  

V některých zemích, kde se mor včelího plodu vyskytuje v mnohem větší míře neţ 

v ČR, se nemocným včelstvům podávají antibiotika, někdy v kombinaci se 

sulfonamidy. V ČR veterinární směrnice nepovolují pouţívání antibiotik ve včelařství. 

Antibiotika pouze zastírají klinické příznaky, ale mor neléčí. Při podávání antibiotik se 

můţe stát mikrobiální původce vůči antibiotiku odolný a kromě toho se antibiotika 

mohou hromadit ve včelích produktech, a tak se dostat do potravy lidí (Drobníková, 

1983). 
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Bakteriofág mikroba Paenibacillus larvae  

Přirozeným nepřítelem mikroba v přírodě je specifický bakteriofág. Bakteriofágy jsou 

mikroorganismy viditelné pouze elektronovým mikroskopem a jsou schopny 

reprodukce jen v ţivé bakteriální buňce. Buď mohou v této buňce existovat, aniţ by jí 

výrazně škodily, v podobě temperovaného (mírného) bakteriofágu, nebo se v buňce 

hostitele pomnoţí a přitom buňku úplně rozpustí, a to jsou virulentní bakteriofágy. Ve 

spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským a laboratoří elektronové mikroskopie 

Mikrobiologického ústavu ČSAV byl v roce 1982 DROBNÍKOVOU a LUDVÍKEM 

poprvé na světě elektronopticky zobrazen bakteriofág mikroba a byla popsána jeho 

ultrastruktura. Bylo zjištěno, ţe všechny dosud zkoumané kmeny mikroba z území ČR 

obsahují temperovaný fág, který za určitých podmínek můţe přejít na formu virulentní. 

Úspěšné vyuţití bakteriofága v tlumení moru včelího plodu je stále bohuţel pouze        

ve stádiu výzkumu (Drobníková, 1983).  

 

12.3.3. Nosematóza (Nosematosis apium) 

 Nosematóza je nejrozšířenějsí nemoc dospělých včel, vyvolává ji prvok Nosema apis. 

Říše: houby (Fungi) 

Kmen: houby spájivé (Zygomycota) 

Třída: hmyzomorky (Microsporidia) 

Řád: Dissociodihaplophasida 

Čeleď: Nosematidae 

Rod: Nosema 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyzomorka_včelí) 

Výskyt nemoci 

V České republice výskyt nemoci kolísá, odhadujeme, ţe prvokem Nosema apis je 

napadeno asi 50% včelstev (Veselý, 2007). 

Prvoka Nosema apis poprvé zjistil ve včelích výkalech Dönhoff v roce 1857. Špatné 

zařazení spor nosemy mezi plísně odsunulo správné poznání parazita o 50 let. Teprve 

Zander v roce 1909 referoval o prvoku vyvolávajícím úplavici včel (Lampeitel, 1996). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby_sp%C3%A1jiv%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyzomorky
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dissociodihaplophasida&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nosematidae&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nosema&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyzomorka_v%C4%8Del%C3%AD
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Původce nemoci  

Původcem nemoci je prvok Nosema apis. Spora prvoka je oválného tvaru, velká 4x7 

μm. 

Uvnitř spory je uloţen dvoujaderný sporot. Těsně pod stěnou spory je uloţeno ve dvou 

vrstvách závitů pólové vlákno, které je dlouhé aţ 400 μm a po celé délce stejně tlusté. 

Pólové vlákno je duté a po vymrštění jim prochází planont, který je takto vpraven 

dovnitř epiteliální (výstelkové) buňky nebo aspoň do blízkosti jejich stěn. 

V epiteliálních buňkách ţaludku, které jsou jedinou tkání napadenou parazitem, probíhá 

v plazmě vývojový cyklus. Za týden od nakaţení se vyskytují nové spory. Ty odcházejí 

s výkaly ven (Rejnič, Haragsim, Rekoš, 1987). 

Šíření nemoci 

Včela se nakazí sporami v potravě. Do včelstva přenesou spory zalétlé nemocné včely 

nebo loupeţící včely. Nosemu můţe do včelstev zanést i vyměněná nemocná matka, 

popřípadě škůdci. Velmi často šíří nosematózu sám včelař spojováním nemocných 

včelstev se zdravými, přidáváním plástů a souší od nakaţených včelstev nebo při 

posilování včelstev. Zdrojem spor nosemy jsou i nevhodná napajedla, pokálené rámky  

a úly.  

Ve včelstvu se nemoc nejvíce šíří koprofagií, tj. poţíráním výkalů. Je to přirozený 

instinkt čistoty včel, ke kterému, v případě nemoci nosematózou přistupuje i vyšší 

atraktivita výkalů, které jsou sladké. Proto se nemoc ve včelstvu můţe rychle šířit.        

U napadené včely má na intenzitu mnoţení prvoka Nosema apis vliv řada činitelů. 

Nejvýznamnějšími jsou teplota a přítomnost bílkovin v potravě. Optimální teplota pro 

vývojový cyklus prvoka je 30-35 °C. Čím více klesne teplota pod 30 °C nebo naopak 

stoupne nad 30 °C, tím více se omezí vývoj nosemy. Při teplotě 37 °C po dobu 10 dnů 

dojde k úplnému uzdravení včel (Veselý, a kol. 2003). Ve včelstvu, které aktivně 

reguluje teplotu v úle, nelze vyuţít vyšší teplotu k tlumení nosematózy. Jinak je tomu   

u jednotlivé včely, kde vnější teplota je důleţitým činitelem ovlivňujícím stupeň 

napadení.  Při vnější teplotě kolem 30 °C dosahuje teplota v zadečku včely létavky 45 

°C. Také při práci v úlu během vydatné snůšky je v zadečku včely teplota 37-40°C. 

Naopak vnější teplota 24-27 °C umoţňuje včele udrţet v zadečku jen teplotu optimální 

pro vývoj parazita. Počasí tedy prostřednictvím teploty a stupněm snůšky působí         

na rozvoj nosematózy ve včelstvu. Teplota má vliv na stupeň nosematózy ve včelstvu 

nejen v běţném kalendářním roce, ale i na jaře v roce následujícím. Je-li od března      

do června průměrná teplota niţší neţ 9,5 °C, zvyšuje se v následujícím roce 

dvojnásobně počet napadených včelstev.  

Rovněţ bílkoviny přijímané napadenými včelami podporují vývojový cyklus prvoka 

Nosema apis. Není vhodné především na jaře podávat v úlu včelstvům ohroţeným 
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nosematózou pyl a pylové náhraţky v medocukrovém těstě. Pokud těsto není podáno 

bezprostředně k nezavíčkovanému plodu, odebírají toto především staré včely, které 

bílkoviny v potravě nevyţadují. Při podání pylu a pylových náhraţek v těstě jsou včely 

nuceny konzumovat společně s glycidy tyto bílkoviny. Příjmem bílkovin se v ţaludku 

staré včely tvoří vhodné podmínky pro intenzivní rozvoj nosematózy. Ta bývá příčinou 

častého selhání při podněcování včelstev v jarním období (Rejnič, Haragsim, Rekoš, 

1987). 

Klinické příznaky 

Během prvních pěti dnů od invaze dochází v důsledku porušení střevní bariéry 

k prostupu saprofytických bakterií z trávicího ústrojí do hemolymfy včel a k jejich 

hynutí na septikemii. Napadené buňky střevního epitelu ztrácejí plazmu a v pozdějším 

období se přestává tvořit peritrofická membrána. Tím dochází k porušení činnosti 

ţaludku a k nedokonalému trávení. Včela nemůţe plně vyuţít z potravy především 

bílkoviny. Nedostatek bílkovin způsobuje atrofii hltanových ţláz. V důsledku atrofie 

hltanových ţláz nemohou nosematózní včely krmit plod ani matku a předčasně stárnou. 

Nedokonale jsou také vstřebávány glycidy, které především v zimním období zatěţují 

výkalový vak a způsobují úplavici včel. Nemocné včely předčasně hynou. Na počátku 

nemoci nejsou příznaky ve včelstvu zřetelné. Aţ v pozdějším období, je-li ještě zima, 

pozorujeme neklidné zimování, větší mnoţství mrtvolek na dně úlu, popřípadě včely 

vybíhající na letáky. Silně napadené včely kálejí ţlutavé výkaly na čelní stěně úlu,       

na letáku, popřípadě v úlu na plásty, rámky a stěny. Silně nosematické včelstvo uhyne 

ještě v zimním období. Propukne-li onemocnění v dubnu a v květnu, pozorujeme ve 

včelstvu kolísavé mnoţství jedinců, slábnutí včelstva, aţ v úlu zůstane jen hrstka včel 

s matkou. S jinými příznaky, kterými se projevuje nemoc v zimním období, se 

nesetkáme dle Veselého a kol., (2003). 

Na nosematózu u jednotlivých včel můţeme usuzovat podle zvětšených zadečků 

nemocný včel. Při preparaci samotného trávicího ústrojí zjistíme u nosematických včel 

zvětšený a bělavý ţaludek, jehoţ stěna je pevná.  

Obdobné příznaky jako nosematóza mohou mít i jiné nemoci-měňavková nákaza, 

roztočíková nákaza, varroáza a průjem včel. Ke zjištění příčiny nemoci je proto důleţité 

mikroskopické vyšetření (Rejnič, Haragsim, Rekoš, 1987). 

Diagnostika 

U čerstvě uhynulých a utracených včel můţeme vyšetřovat jednotlivé ţaludky nebo 

výkaly, získané mírným stlačením zadečku. K získání ţaludku vypreparujeme trávicí 

ústrojí. Po vypreparování se ţaludek přímo rozetře na podloţním skle. K přípravě 

preparátu většinou pouţijeme celé zadečky včel. Zadečky vyšetřujeme buď 

individuálně, nebo skupinově. Při individuálním vyšetření se odstřiţený zadeček včely 
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vloţí do třecí misky a přidá se k němu několik kapek vody. Zadeček se rozetře               

a suspenze se nanese na podloţní sklo. Při skupinovém vyšetření dáme do třecí misky 

30 zadečků mrtvolek dělnic a přidáme 5 ml vody. Zadečky rozetřeme a vzniklou 

suspenzi nakápneme na podloţní sklo. Po přikrytí krycím sklem pozorujeme při 400-

600násobném zvětšení zeleně fluoreskující oválné útvary, připomínající v mikroskopu 

mravenčí kukly. Nemáme-li moţnost vyšetřit si uhynulé včely sami, odebereme 30-50 

včel, vloţíme je do krabičky od zápalek, na níţ uvedeme svou adresu a číslo úlu,           

a odešleme je do laboratoře (Rejnič, Haragsim, Rekoš, 1987). 

Opatření   

Největší význam při tlumení nosematózy má správné ošetřování včelstev. Silná 

včelstva, která bez námahy udrţují potřebný tepelný reţim, jsou vůči nosemě méně 

náchylná. Propukne-li jiţ ve včelstvu nemoc, je nutné likvidovat spory na plástech         

a na stěnách úlu jejich desinfekcí doporučuje Veselý (2003). Uhynulé včely spálíme, 

zásoby po uhynulých včelstvech vytočíme, zředíme vodou a 15 minut povaříme. Teprve 

takto desinfikované je můţeme pouţít k dokrmení včelstev podle Veselého (2007). 

Tmavé plásty přetavíme, vosk jen světlé plásty desinfikujeme. Světlé plásty 

desinfikujeme teplem nebo parami ledové kyseliny octové. Rámky důkladně oškrábeme 

a opálíme, tuto metodu doporučuje Rejnič, Haragsim, Rekoš (1987). 

Doporučení dle Veselého (2003) účinným lékem proti nosematóze je antibiotikum 

fumagilin. Registrace tohoto léčiva je jen v některých zemích EU a v dalších se 

přehodnocuje vzhledem k naléhavé potřebě účinného léku proti nosemové nákaze. 

Fumagilin lze aplikovat v cukerném roztoku nebo ve formě postřiku tvrdí Rejnič, 

Haragsim, Rekoš (1987). 

Dle Lampeitla (1996) jsou dostupným pomocným prostředkem proti nosematóze je 

kyselina mravenčí ve formě odparných desek.  

Páry kyseliny mravenčí likvidují spory nosemy na povrchu plástů a úlů.  

Výskyt nosematózy není nutné nikde hlásit a není překáţkou pro dočasné a trvalé 

přemístění včelstev (Veselý, 2007). 

Povinné vyšetření na nosemu podstupují všichni komerční chovatelé matek (Veselý, 

2007). 
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12.3.4. Tumidóza (invaze brouka Aethina tumida)  

Říše: ţivočichové (Animalia) 

Kmen: členovci (Arthropoda) 

Podkmen: šestinozí (Hexapoda) 

Třída: hmyz (Insecta) 

Řád: brouci (Coleoptera) 

Čeleď: lesknáčkovití (Nitidulidae) 

Rod: lesknáček (Aethina) 

Druh: lesknáček úlový (Aethina tumida)  

  

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesknáček_úlový) 

Charakteristika 

Světové včelařství zaznamenalo na přelomu století nového závaţného parazita, který se 

rychle šíří z jiţní Afriky (Lněnička 2005). 

Rozšíření  

Brouk ţil původně na jihu Afriky. V této oblasti ţijí poddruhy včely Apis mellifera 

scutelata a Apis mellifera capensis. Jen zřídka zde dochází k vlnám přemnoţení 

lesknáčka a ke škodám na včelstvech. Akční rádius přeletů brouka můţe být 20 km 

ročně. Více se lesknáček, začala šířit kočováním a oddělky. V roce 1998 byl lesknáček 

oficiálně potvrzen ve Spojených státech amerických, kde je jiţ rozšířena v řadě států     

a areál dosahuje 50. rovnoběţky. Z ledna 2003 je prezentováno rozšíření do Austrálie 

(Veselý a kol. 2003). 

Biologie a šíření  

Brouk je tmavý, zavalitý, dorůstá délky 5-7 mm. Má typická, na konci rozšířená tykadla 

(Veselý, 2003). Samičky tumidy nakladou do skrytého místa svazeček několika desítek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leskn%C3%A1%C4%8Dek_%C3%BAlov%C3%BD
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vajíček. Z vajíček se po 3-4 dnech líhnou larvy, podobné housenkám zavíječe 

voskového. Larvy se v úlech ţiví plásty, pylem, plodem i medem. Mohou ovšem ţít       

i mimo včelstva a ţivit se přezrálým ovocem. Kdyţ larvy po 10-16 dnech dorostou, 

vylézají z úlů, rozlezou se po zemi aţ do vzdálenosti několika desítek metrů a zakuklí se 

v půdě, v hloubce aţ kolem půl metru. Dospělci zase vylezou ze země a invaze se 

opakuje. Dospělí brouci létají. Celý cyklus trvá 6-8 týdnů, a to podle teploty (Toporčák, 

2005). 

Klinické příznaky  

Ve včelstvu mohou při přemnoţení larvy lesknáčka poničit plásty takovou měrou, ţe se 

celé včelstvo zhroutí. Med zasaţený výkaly larev kvasí a nepříjemně páchne                

po shnilých pomerančích. Včela evropská nemá mechanismus jak se tumidě bránit 

(Toporčák, 2005). 

Opatření  

Ţádný spolehlivě účinný léčebný postup proti tomuto brouku zatím není znám. Boj 

komplikuje to, ţe brouk je velký, přelétá, kuklí se a zimuje v půdě. Invazi na naše území 

lze oddalovat jen důsledným dodrţováním předpisu o dovozu včel, o čemţ referují.... 

(Veselý a kol., 2003; Toporčák 2005). 
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13. Včelí produkty-obecně 

Archeologické nálezy dokazují, ţe člověk vyuţíval včelích produktů jiţ 

v prehistorických dobách. Oproti jiným ţivočišným druhům se včelu nikdy nepodařilo 

zdomestikovat. Člověk si však brzy začal uvědomovat, ţe pokud bude udrţovat stávající 

(např. duté stromy) či vytvářet nové umělé prostředí (úly) pro usídlení včel, můţe 

následně jejich produkty snadněji vyuţívat pro svůj prospěch. Různé způsoby podpory 

včelařství jsou dokumentovány jiţ od středověku. V poslední době jsou podpory 

orientovány nejen na tzv. legislativní opatření, ale i na přímou finanční podporu (Běhal, 

Polívka, 2006).  

13.1. Úvod do problematiky: 

Léčením některých chorob včelími produkty a studium jejich vlivu na ţivý organismus 

se dnes zabývá medicínský obor apiterapie. Náplň apiterapie prošla svým vývojem. 

Původně zahrnovala jen léčení chorob včelími ţihadly a včelím jedem. Po včelím jedu 

se začali medicínsky aplikovat i další včelí produkty – med, pyl, vosk, mateří kašička    

a propolis. Zájem o včelí produkty se posledních letech hodně rozšířil, ţe i pojem 

apiterapie zahrnuje léčení všemi včelími produkty (Dobrovoda, 1986). 

13.2. Využití-obecně  

Vyuţití včelích produktů má velice dlouhou tradici. Prakticky tak dlouho, jak zná 

člověk včely, snaţí se jejich produkty vyuţívat ve svůj prospěch. Zpočátku se tak dělo 

nevědomky, později na základě generacemi ověřených zkušeností byly včelí produkty 

zařazovány do prostředků lidového léčitelství. (Běhal, Polívka, 2006). 

Včelí produkty můţeme podle jejich původu zařadit do dvou skupin. Do první patří 

rostlinný materiál, který včely sbírají ve volné přírodě, obohacují jej o látky vlastního 

těla nebo jinak upravují a přinášejí do úlu. Sem patří: med, propolis a pyl. Druhou 

skupinu tvoří ryze včelí produkty, látky, které včela přímo vyrábí ve svém těle a dává  

ve prospěch celého společenstva. Mezi tyto látky řadíme: vosk, mateří kašičku, a včelí 

jed.  
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Mimo přímého vyuţití nejznámějšího včelího produktu medu ke konzumaci, dochází 

v poslední době k rozsáhlému vyuţívání i ostatních produktů a to především ve farmacii 

a kosmetice. Teprve poměrně krátkou dobu jsme svědky toho, ţe se o včelí produkty 

zajímají i vědci, lékaři, biologové, farmaceuti a chemici. Doslova ojedinělá kumulace 

vzácných přírodních biogenních látek ve včelích produktech však stále čeká na vědecké 

prozkoumání, které zjistí podstatu jejich příznivého účinku na lidský organismus           

a umoţní jejich další vyuţití ve prospěch člověka (Hajdušková, 2006). 

13.3. Význam chovu včel 

V roce 1793 dokázal berlínský rektor Christian Konrad Sprengel (1750-1816) ve své 

knize ,,Odhalené tajemství podstaty růstu a oplodnění květin“ (Entdecktes Geheimniss 

der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen), ţe mnohé z nich se nejsou 

schopny samy oplodnit. Nezbytně k tomu potřebují určité druhy hmyzu. Teolog             

a filolog Sprengel, který nebyl tehdy znám jako přírodovědec, poznal – jak se zdá jako 

první - význam chovu včel pro přirozený proces rozmnoţování rostlin, a tím 

samozřejmě i pro zemědělství. Johann Wolfgang Goethe (1749- 1832), který nebyl jen 

básník a prozaik, ale i biolog, měl názor stejný. Zůstalo na Angličanu Charlesovi 

Darwinovi (1809-1992), aby za půl století po smrti Sprengelově (1816) zařadil jeho 

objev do dějin vývoje přírodních věd. Jeho poznatky se mezitím všeobecně rozšířily 

(Lampeitl, 1996). 

V dnešní době jiţ nechápeme význam chovu včel pouze v získávání jejich produktů     

ve formě medu, mateří kašičky, propolisu, pylu, vosku nebo včelího jedu. Tyto 

produkty tvoří pouze asi jednu desetinu uţitečné hodnoty výsledků činnosti včel. Hlavní 

a nezastupitelné místo má včela v přírodě jako opylovatel kulturních i planě rostoucích 

rostlin. Včela je výlučným nebo převáţným opylovatelem mnoha rostlinných druhů. 

Kdyby z naší přírody vymizely včely, vymizely by současně s nimi desítky druhů 

rostlin, které jsou na opylení včelou závislé.  

A právě tato sluţba přírodě tvoří podstatu významu chovu včel. Je to činnost, která se 

nedá nijak změřit, nedá se finančně ohodnotit a vyčíslit, je to práce, kterou včelaři bez 
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nároků věnují všem. A odměnou jim za to je morální ohodnocení a teprve potom zisk   

ze včelích produktů (Běhal, Polívka, 2006).  

13.4. Opylování 

Aby mohlo vzniknout semeno, ze kterého vyroste rostlina stejného druhu, musí se 

samčí pohlavní buňky dostat na samičí pohlavní buňky. Tento proces nazýváme 

opylení. Rozlišujeme samoopylení a opylení pomocí opylovačů např. hmyzu. Mezi 

samosprašné rostliny patří např. fazole, hrách a některé odrůdy višní. Těm stačí 

k opylení vlastní pyl. Při opylení pomocí opylovačů se pyl přenáší z jednoho exempláře 

rostliny na jiný exemplář stejného druhu nebo variety: u mnoha rostlin stačí vítr 

(větrosnubné), u většího počtu ale tuto úlohu plní hmyz (hmyzosnubné) (Oettl, 1954; 

Bulánek, 1964).  

Příklady hmyzosnubných rostlin 

jabloň 

hrušeň 

švestka 

třešeň 

mandloň  

angrešt 

rybíz 

okurky 

květák  

řepka 

slunečnice 

hořčice  

(http://www.vcelky.cz/opylovani.htm) 

 

 

 

 

 

 

http://www.vcelky.cz/opylovani.htm
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14. Jednotlivé včelí produkty 

14.1. Vosk 

Vosk je pro včelaře druhým nejběţnějším produktem, který můţe získat a zuţitkovat 

(Sedláček, 2007).  

Včelí vosk je trávicím produktem včel. Dělnice vylučují vosk voskotvornými ţlázami, 

které jsou umístěny na břišních částech 3.-6.sternitu zadečku na tzv. voskových 

zrcátkách, po dvou na kaţdém článku. Celkem má dělnice osm voskových ţláz. 

Chitinové stěny zrcadélek jsou nad kaţdou ţlázovou buňkou proděravěny mnoţstvím 

mikroskopických otvorů, jimiţ tryská ven vylučovaný ţlázový sekret – vosk. 

Vyloučený sekret tuhne v jemné voskové šupinky, vypadající jako miniaturní lasturky. 

Včela sbírá ze zrcátek voskové šupinky kartáčky na třetím páru nohou, podává je         

ke kusadlům, kde jsou voskové šupinky rozmělněny v bílou hmotu za přimíchání 

sekretu (výměšku) ze ţláz. Tím se vosk stává vláčným a plastickým.  Na stavbě plástu 

pracují mladé včely ve stáří 12-18 dnů, ale i staré včely, jestliţe se uvedou v rojový 

stav. Celá víčka na plástech stavějí mladušky staré tři dny. Celá voskotvorná činnost 

trvá u jednotlivých včel aţ 9 dnů (Handl, 1990). 

Vylučování vosku vyţaduje na včelách mnohem větší námahu, neţ s jakou je spojeno 

zpracování nektaru v med. Udává se, ţe k vytvoření jednoho kg vosku potřebují včely 

3,5 kg medu a 50 g pylu (Handl, 1990). 

Vosk ve včelařství se pouţívá na výrobu mezistěn, tak i v průmyslu. Dr. Jarvis uvádí,            

ţe Vermontané ţvýkají víčka z medového plástu při zánětech horních cest dýchacích. 

Hill uvádí, ţe u senné rýmy účinně působí ţvýkání odvíčkovaných víček medových 

plástů. Domnívají se, ţe v nich je uloţena látka s antibiotickými vlastnostmi – inhibini 

(Bacílek, 1971; Kodoň, 1991) 

Vosk chemicky  

Včelí vosk je velmi sloţitá směs různých látek. Podíl jednotlivých skupin látek            

ve včelím vosku je uveden v tabulce.  
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Základní frakce 

Obsah ve 

vosku(%) Počet složek ve frakci 

  hlavních stopových 

Uhlovodíky 14 10 66 

Monoestery 35 10 10 

Diestery 14 6 24 

Triestery 3 5 20 

Hydroxymonoestery 4 6 20 

Hydroxypolyestery 8 5 20 

Kyselinové estery 1 7 20 

Kyselinové 

polyestery 2 5 20 

Volné kyseliny 12 8 10 

Volné alkoholy 1 5 ? 

Neurčené látky 6 7 ? 

Celkem 100 74 210 

 (Veselý a kol., 2003).  

Výuţití včelího vosku 

Historie: 

Vyuţití včelího vosku v historii souvisí s poznání ţivota včel. Jako vedlejší produkt byl 

i vosk vysoce ceněn – Egypťany, Řeky a Římany. Byl součástí i některých léků             

a kosmetických přípravků (Broţek, 1986). 

Dnešní doba: 

Výroba mezistěn: v současné době se mezistěny vyrábějí jen z pravého včelího vosku, 

protoţe včely odmítají stavět na voskových náhraţkách. Mezistěny se vyrábějí 

lisováním z voskového pásu širokého asi 12cm a tlustého 4-5mm (Svoboda, 1940). 
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Výroba svíce: ze včelího vosku se vyrábějí pouze pro dekorační účely, protoţe 

nemohou cenou soutěţit s průmyslově vyráběnými svíčkami.  

Další moţnosti: farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, tmel na dřevo, tmel        

na kámen (Veverka, Praţák, 1991). 

 

(http://www.jhmed.wz.cz/image/stavba.jpg) 

14.2. Pyl 

Pyl je jedním ze včelích produktů, jejichţ pouţití má velmi krátkou historii. Uţ staří 

včelaři konstatovali, ţe pyl je ,,Chlebem včel“, v poslední době se jeho vyuţití k výţivě 

a léčbě velmi intenzivně sleduje na předních klinických pracovištích mnoha zemí 

(Broţek, 1986). 

Definice 

Pylová zrna (pyl) jsou samčí pohlavní buňky vyšších rostlin. Obsahují genetický 

materiál nutný k mnoţení. Kaţdá rostlina má pylová zrna specifického tvaru, velikosti  

a barvy (Broţek, 1986). 

 

 

http://www.jhmed.wz.cz/image/stavba.jpg
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Původ a vznik  

Ve stálém koloběhu látek v přírodě patří včela, stejně jako člověk k tzv. konzumentům,      

coţ znamená, ţe se ţiví potravou ,,vyrobenou“ producenty. Kromě nektaru a medovice  

i pyl slouţí včele jako jedinečný a v přírodě neopakovatelný zdroj kvalitních výţivných 

látek (Broţek, 1986). 

Reprodukce mnoha rostlinných druhů je bytostně spjata existencí včely jako 

zprostředkovatele přenosu pylových zrn. Podle způsobu opylení rozeznáváme rostliny 

větrosnubné nebo hmyzosnubné. U rostlin větrosnubných je pyl přenesen větrem. 

Mnohé z těchto rostlin slouţí ovšem rovněţ jako dárci pylu včele (např. na jaře kvetoucí 

olše, jívy, vrby, ale i duby, buky, javory, břízy, topoly apod.) pyl mají samozřejmě         

i jehličnaté stromy, ale ten je pro včelu méně stravitelný. Obdobně kvetou i obiloviny    

a trávy (Broţek, 1986). 

U rostlin hmyzosnubných přenáší pyl hmyz. Z velkého počtu hmyzosnubných rostlin 

jmenujeme např. meruňky, broskve, mandloně, hrušně, jabloně, švestky, maliníky, 

ostruţiníky, angrešty, chrpy, svazenku, jetel, ale i okurky atd. (Broţek, 1986). 

Stručná charakteristika 

Pylová zrna jsou jedno nebo vícebuněčná. Pod mikroskopem můţeme vidět 

v protoplazmě pylových zrn drobné zrnka škrobu a kapičky tuku. Protoplazma 

některých pylových zrn má strukturálně zajímavý několikavrstevný obal, který dává 

pylovému zrnu jedinečnou inertnost.  

Při náhodném dopadu proniká ztenčenými místy ve stěně – exině -na bliznu identického 

druhu láčka s genetickým obsahem a zárodečné hmoty splývají. Toto bleskové 

prorůstání ,,cesty“ pro chromozomální aparát pylového zrna patří jistě k zázrakům, 

které se v přírodě jiţ po statisíce let v reprodukčním procesu rostlin zákonitě opakují. 

Velikost pylových zrn se měří v tisícinách mm (např. pomněnky alpské 0,003mm, 

rybízu 0,030mm, u kukuřice seté 0,100mm, u okurek a tykví 0,230mm atd.) (Titěra, 

2006). 
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Těţba a uchovávání pylu  

Včela přenáší při sběru nektaru jednotlivá pylová zrna nevědomky. Opyluje přitom 

květy stejného druhu. Sbírá-li však pyl, stahuje přichycená pylová zrna pomocí kartáčku 

na předních nohách těla z těla aţ k holením zadního páru noţiček, které jsou pro tento 

účel vybaveny jemnými chloupky. Rousky mají barvu podle druhu pylu, která zrovna 

včela sbírá (sněhově bílou aţ černou). 

Včelař má dvě moţnosti, jak získat pyl. Buď postaví včele do cesty na česno 

mechanickou překáţku a včela rousky ztrácí průchodem přes překáţku, nebo těţí pyl 

přímo pyl přímo z plástu (tento způsob však patří spíše do historie). Nutno podotknout, 

ţe kaţdý pyl je včelami jinak zpracován, a má tedy jinou kvalitu.  

Pyl sbírají mladé, ještě dobře obrvené včely, obvykle ve věku od 17 dní po vylíhnutí. 

Váha rousků při jedné cestě je kolem 9 aţ 11 mg. Včela shazuje rousky v úlu pomocí 

chitinových ,,bodel“ na druhém páru nohou. Ostatní včely potom pyl vlastními hlavami 

doslova udusávají do buněk a zčásti zalévají medem (čímţ ho,,konzervují“). Včelí 

buňky jsou naplněny pylem asi ze ¾. Buňky jsou otevřené a odlišně zbarvené podle 

zdroje. Teplem, vlhkem, vlivem dalších faktorů v mikroklimatu úlu a biologickým 

působením včely vznikají chemické procesy, které dovolují ,,rozbít“ ve vhodnou dobu 

obal pylového zrna a vyuţít alimentárně velmi hodnotný obsah. V procesu uchovávání 

hraje podle některých autorů zásadní roli kyselina mléčná, která se při změnách v buňce 

uplatňuje jako konzervant. Včely umějí uchovávat kalorickou kvalitu bílkovin pylu        

i po dobu několika měsíců. 

Vlastní získávání včelího pylu se v posledních letech velmi zdokonalilo. Včelař je dnes 

schopen ,,odebírat“ včelám pyl dokonalé jakosti a čerstvý (Titěra, 2006). 
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Sloţení pylu 

SLOŽKA podíl 

bílkoviny 22 % 

voda 16 % 

sporopolenin 15 % 

sacharóza 11 % 

tuky 7 % 

popeloviny 6 % 

fruktóza 5 % 

celulóza 5 % 

glukóza 4 % 

škrob 2 % 

ostatní 3 % 
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Pyl je bohatý na vitamíny, minerály a stopové prvky. Jeho sloţení však velmi kolísá 

podle druhu rostliny, ze které pochází. (http://www.vcelky.cz/pyl.htm) 

 

Vyuţití: 

Pyl je vhodným doplňkem výţivy člověka. Kromě toho se v mnoha případech vyuţívají 

jeho léčebné účinky. Všeobecně je moţno říci, ţe léčivé účinky pylu jsou shodné 

s léčivými účinky učinky rostlin, z nichţ pochází (Adamec, 1939) 

Pyl se doporučuje pouţívat zvláště při neuspokojivé činnosti srdce, jater, ţlučníku, 

ţaludku, dále pak při chudokrevnosti, poruchách ve vývoji a růstu dětí, při špatné 

činnosti prostaty, při obtíţích v přechodu, při cukrovce, při celkové tělesné i duševní 

vyčerpanosti a při projevech stárnutí (Rejnič, Haragsim, Rejkoš, 1987). 

 

(http://vitainfo.cz/eshop/imgv/vceli-pyl.jpg) 

14.3. Včelí jed 

14.3.1. Úvod 

Včelí jed podobně jako mateří kašička a včelí vosk jsou ryze včelím produktem. Slouţí 

včele k obraně před vetřelcem, který ji chce připravit o pracně sesbírané zásoby medu. 

A protoţe se včela většinou bránila, proti daleko většímu tvorovi neţ je ona sama, musí 

mít tato obranná látka pro vetřelce tak nepříjemné důsledky, ţe obsah jediného jedového 

váčku jej zaţene na ústup.  

http://www.vcelky.cz/pyl.htm
http://vitainfo.cz/eshop/imgv/vceli-pyl.jpg
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Včelí jed v lidském těle má skutečně hluboké účinky na krevní tělíska a na nervový 

systém. Ve větší dávce dokáţe hluboce ovlivnit látkovou výměnu v lidském těle. 

Zdravý člověk, jenţ netrpí alergií na včelí jed nebo na bílkoviny včelího ţihadla včelího 

ţihadla, se však nepříznivých účinků nemusí bát. Bylo dokázáno, ţe zdraví člověk snese 

najednou bez podstatné újmy na zdraví aţ dvě stovky ţihadel.  

Není-li člověk v dobrém zdravotním stavu, pak mu třeba i jediné ţihadlo přinese 

přechodné problémy. To jistě poznal nejediný včelař, který je jiţ jinak na včelí jed 

zvyklý, ale v případě velké únavy, horka nebo poţití alkoholu i po jediném včelím 

ţihadle mu není dobře.  

Je dobré znát zásady první pomoci při bodnutí včelou. Pokud se nejedná o alergika        

a ţihadlo není v jazyku, ústech nebo rohovce oka, pak stačí šetrně seškrábnout ţihadlo, 

a to tak abychom nezmáčkli jedový váček na konci ţihadla a nevyprázdnili jeho obsah 

do rány. Místo vpichu neutralizujeme potřením cibulí, medem, vhodné je také pouţít 

Fenistil gel, který jednak zneutralizuje včelí jed, ale zároveň i tlumí svědění a tvorbu 

otoku., a ránu přiloţíme studený obklad a chvíli postiţeného pozorujeme, abychom 

zjistili, zda nedochází k neţádoucí reakci. Většinou dojde pouze k zarudnutí kůţe, 

jejímu svědění a otoku v místě vpichu. Někdy můţe být koţní reakce poměrně rozsáhlá 

aţ do velikosti plochy, kterou pokryjí dvě muţské dlaně. Pokud se tato reakce odehrává 

pouze v místě vpichu nejde o alergickou reakci. Alergii na včelí ţihadlo nebo včelí jed 

je nutno prokázat koţními testy. Pokud se alergie prokáţe, je nutné postiţeného vybavit 

průkazem alergika a léky pro nezbytnou první pomoc. Včelí jed nám ale nezpůsobuje 

jenom trápení a bolest. Zkušenostmi mnoha lidí bylo ověřeno, ţe po mnohočetném 

bodnutí můţe dojít k ,,přeladění“ organismu a tělo si poradí samo s chorobami, jeţ jej 

suţovaly mnoho let. Tak jsou známi případy revmatiků, kteří se po náhodném pobodání 

včelami zbavili svých potíţí. V zemích na východ od nás existují celé kliniky, které léčí 

revmatické choroby (Hajdušková, 2006). 

Charakteristika jedu 

Včelí jed je výměšek jedotvorné ţlázy dělnic a matky. Tvorbu jedu podmiňuje 

přítomnost bílkovin v potravě. Mladé včely mají jedu jen nepatrné mnoţství. Matka 

pouţívá včelí jed v boji proti druhé matce a dělnice ho pouţívají na obranu úlu.  
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Jed je bezbarvá kapalina příjemné vůně (Rejnič, Haragsim, Rejkoš, 1987). 

Sloţení 

Jed obsahuje asi 66% vody a 34% sušiny. Sušina obsahuje 75% proteinů, jed nemá stálé 

chemické sloţení (Schönfeld, 1913). 

SLOŽKA podíl 

sušina 20-30 % 

melittin 50 % sušiny 

fosfolipáza 12 % sušiny 

apamin 2 % sušiny 

minimin 2 % sušiny 

MCD peptid 2 % sušiny 

hyaluronidáza 2 % sušiny 

do 1 %: quinin, secapin, procamin, 

adolapin,terpiapin,fosfomonoesteráza, 

lysofolipáza,alfa-glucosidáza, 

histamin,dopamin,noradrenalin, 

kyselina tau-aminomáselná 

(http://www.vcelky.cz/jed.htm#slozeni) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
http://www.vcelky.cz/jed.htm#slozeni
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Reakce: 

V místě píchnutí ţihadlem se vyvolá horečkovitý stav. Jed způsobuje rozpad červených 

krvinek, sniţuje krevní tlak, působí na nervovou soustavu a poškozuje buňky v místě 

vpichu, vznik otoku. Nebezpečné je píchnutí do oka a jazyku, v tomto případě je 

nezbytná lékařská pomoc. Ţihadlo z rány odstraníme např. noţíkem (Rejnič, Haragsim, 

Rejkoš, 1987). 

Vyţití 

Získaná ţihadla nebo včelí jed se pouţívá k výrobě léčiv, a to nejčastěji ve formě 

injekcí nebo mastí. Včelím jedem se léčí revmatické bolesti, záněty svalů, záněty nervů 

a trombóza ţil (Sawin, 1942). 

 

 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Stechende_Biene_12a.jp

g/250px-Stechende_Biene_12a.jpg). 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Stechende_Biene_12a.jpg/250px-Stechende_Biene_12a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Stechende_Biene_12a.jpg/250px-Stechende_Biene_12a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Stechende_Biene_12a.jpg/250px-Stechende_Biene_12a.jpg
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14.4. Mateří kašička 

Historie 

Mateří kašička se proti ostatním včelím produktům pouţívá velmi krátce, kdyţ existují 

nepřímé důkazy o tom, ţe se vyskytovala v kosmetických přípravcích v dobách starého 

Egypta a později snad i v dobách Říma. 

Úcta k jedinečnému postavení matky ve včelím společenstvu byla známá jiţ                

ve středověku. Matku – královnu včel mělo několik panovníků na erbu a byly případy, 

kdy včelí matka byla součástí výzdoby královské koruny (Broţek, 1986). 

Období výzkumu chemického sloţení mateří kašička je spojeno se jménem Holanďana 

Schwamerdama. Réaumur je autorem myšlenky, ţe mateří kaše je tvořena hltanovými 

ţlázami včely dělnice, roku 1878 Švýcar Huber nazval mateří kaši královským ţelé 

(gelée royal). Jiţ však předtím v 18. století se mateří kaše vysoce cenila. Přisuzovalo se 

jí mnoho obdivuhodných vlastností a postupně během několika desítek let její ceny 

závratně rostly. Obchod s mateří kaší vrcholil zejména v souvislosti s výrobou 

kosmetických krémů ve třicátých letech v USA. První seriozní výzkumy sloţení mateří 

kašičky pocházejí ze 40. let minulého století (Broţek, 1986). 

Ekonomicky podchytil poznání o mateří kaši a moţnosti vakuového sušení 

(lyfofilizace) Francouz Paul Belvefer, který si sám svým patentem z roku 1952 zajistil 

monopolní výrobu lyofilizované kaše. Výrobek nazvaný ,,Apiserum“ byl ekonomicky 

velmi úspěšný. Jeho vynálezce byl přijat hlavami mnoha států a účastnil se mnoha 

sympozií a vyuţití Apisera. V květnu 1958 získal Belvefer důvěru papeţe Pia XII a Jana 

XXIII. (Broţek, 1986). 

Henschler zjistil v roce 1954, ţe mateří kaše obsahuje vysoké mnoţství kyseliny 

pantotenové. Objevů o sloţení mateří kaše přibývalo a v roce 1956 vyšlo souborné dílo 

Chauvinovo. Postupně se objevovaly na světových trzích léčivé přípravky obsahující 

mateří kaši v různých podobách a úpravách. V našich podmínkách jsme byli vázáni     

na informace ze zahraničí. Zlom nastal v r. 1964 ve spojitosti s výzkumem mateří kaše 

při zavádění československého preparátu s obsahem mateří kaše na trh. Výzkum je 
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spojen se jmény doc. Eugena Malého, MUDr. Ivana Pavlíka, MUDr. Jaroslava Vidličky 

a dalších (Broţek 1896). 

Definice  

Mateří kaše je výměšek cefalického glandulárního systému (hypopharyngeálních           

a mandibulárních ţláz) včel dělnic (Apis mellifera L.) ve stáří mezi 5 a 15 dny ţivota. 

Tvoří výhradně potravu včelí matky po dobu jejího larválního stadia a vývoje a potom 

po jejím vylíhnutí po celý ţivot (Přidal, 2003). 

Stručná charakteristika  

Mateří kaše je opalescentní tekutina, na pohled slabě mlékovitá, ale jinak ţelatinovité 

konsistence, která má tendenci stárnutím tuhnout. Převládá bílá, v některých případech 

naţloutlá barva. Mateří kaše má typickou a charakteristickou slabě kořeněnou pikantní 

vůni. Je částečně rozpustná ve vodě, pH se pohybuje kolem 4,0, kaše má slabě kyselou 

chuť. Díky kyselosti je stabilní a můţe se skladovat, při úpravě na pH 7 je velmi rychle 

fermentována (Handl, 1987).  
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Sloţení 

SLOŽKA podíl 

Voda 65-70 % 

Cukry 
±40 % 

sušiny 

Tuky 
±10 % 

sušiny 

Bílkoviny 
30-45 % 

sušiny 

Minerální látky  

K,Ca,Na,Zn,Fe,Cu,Mn 

1 % 

sušiny 

Vitamíny 
malé 

mnoţství 

Hormony 
malé 

mnoţství 

Neznámé látky hodně 

 

(http://www.vcelky.cz/materi-kasicka.htm#slozeni) 

Vyuţití 

Z mateří kašičky se vyrábějí léčiva ve formě draţé nebo mastí. Léčiva z mateří kašičky 

se pouţívají proti astmatu, zánětu průdušek, arterioskleróze a proti stařeckým 

chorobám. 

Kromě léčiv se u nás z mateří kašičky vyrábějí i kosmetické přípravky (Zentrich, 2003). 

 

http://www.vcelky.cz/materi-kasicka.htm#slozeni
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(http://www.vcelky.cz/fotogalerie/materi-kasicka-ve-strikacce-01.jpg) 

14.5. Propolis 

Charakteristika  

Jeden z produktů včel. Je známo, ţe propolis vyuţívali lidé jiţ v dávných dobách. 

Římský historik Plinius se o něm zmiňuje ve svém díle: Historia naturalis jako              

o léčebném prostředku. Slovo propolis se odvozuje z řeckých slov „pro obranu“ a slovo 

„polis“ (město). Propolis tedy znamená obranu města (nebo úlu). O původu propolis 

bylo několik teorií. Nyní se má všeobecně za to, ţe v severním mírném pásu včely 

sbírají propolis z různých druhů topolů, bříz, jív, jeřábu, jilmu, olší, buku, osik, 

jehličnatých stromů, koňského kaštanu a z některých dalších rostlin. Kusadly jej ulamují 

z pupenů stromů, tvarují a formují a přenesou do košíčku na zadních nohách. Kdyţ 

včely naplní košíčky propolisem, přenesou jej do úlu. Tam čekají, aţ jim jiné včely 

náklad odeberou a okamţitě upotřebí. Faktory, které jsou pro včely spouští pro sběr 

propolis, nejsou zcela známy. Má se za to, ţe silnějším rozhodujícím činitelem pro sběr 

je faktor ročního období, neţ jeho dosaţitelnost (Handl 1991). 

Včely nanášejí propolis v tenké vrstvě na vnitřní strany úlu, k zatmelení otvorů a skulin, 

k opravě plástů, k utěsnění česen. Dále včely pouţívají propolis k balzamování 

mrtvolek různých vetřelců, které usmrtily a nemohou je dostat ven z úlu (Handl 1991). 

V severní Evropě sbírají včely propolis od konce června do konce letové sezóny. 

Přítomnost propolis v úlu vytváří prostředí nepříznivé pro růst bakterií a jiných 

mikroorganismů. Sloţení propolis je rozdílné a záleţí na místě, kde byl propolis 

včelami sbírán, tedy v jakém prostředí rostou příslušné stromy, z nichţ byl získáván.  

http://www.vcelky.cz/fotogalerie/materi-kasicka-ve-strikacce-01.jpg
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Podle posledních chemických rozborů propolis bylo zjištěno celkem 34 sloţek. Jsou to 

aromatické aldehydy, aromatické kyseliny a některé alkoholy těchto kyselin. V průměru 

obsahuje propolis 50-60% pryskyřice, 5-10% silic a jiných látek, 12-30% vosku, 5% 

pylu a jiných příměsí. Dále byly v propolisu identifikovány četné další látky: kumariny, 

organické kyseliny polysacharidy, polyfenoly a jiné. Celkem lze konstatovat, ţe 

propolis je přírodní mimořádně vyváţená látka, velmi vhodná pro léčebné pouţití, 

zvláště proto, ţe jako komplex vykazuje propolis mohutné antibiotické působení.  

Bylo zjištěno, ţe všechny druhy propolisu jsou přibliţně rovnocenné. Bylo také vědecky 

prokázáno, ţe propolis působí nejen antibioticky, ale navíc zvyšuje obranné schopnosti 

organismu. Propolis je biologicky neškodný a v běţném dávkování je prakticky 

netoxický, takţe bez vedlejších účinků můţe být uţíván. Propolis se velmi dobře 

kombinuje s jinými antibiotiky a zvyšuje jejich působní. Rovněţ se prokázalo účinné 

působení propolis na chřipkové a herpetické viry (Minedţajan, Richter, 2000). 

Shrneme-li všechny účinky propolisu, pak jsou to tyto:  

a) Baktericidní 

b) Anestetické 

c) Bakteriostatické 

d) Stimulační 

e) Antitoxické 

f) Antivirové 

g) Antimykozní 

h) Antiflogistický 

i) Dermatoplastický 

Tlumí účinek škodlivého záření na organismus (Handl, 1991). 

Získávání  

Včelaři získávají propolis nejčastěji oškrabáváním rámků, zvláště jejich horních latěk, 

a stěn úlů. K získávání většího mnoţství propolis se vkládají pod přikrývku nad rámky 

propolisové mříţky, které mohou být ze síťoviny. Zásadou je, aby oka nebyla větší neţ 

3mm (Titěra, 2006). 
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Sloţení 

Záleţí na době a místě jeho sběru. Mnohé sloţky nacházející se v propolisu se 

nenacházejí v rostlinách, ze kterých včely propolis připravily. Včely sbírají ţivici        

na tvorbu propolisu nejčastěji z topolů, bříz olší, kaštanů a jehličnatých stromů (Rejnič, 

Haragsim, Rekoš, 1986). 

Účinky 

Rozmanité chemické sloţení propolis umoţňuje jeho široké uplatnění v medicíně.  

Vyuţití 

Propolis vyuţívali k mumifikaci staří Egypťané. Další vyuţití: léčení koţních chorob, 

pomoc při popáleninách, odstraňování otoků, výroba tinktur a mastí. (Šindelář, 1991; 

Titěra, 2006). 

Skladování 

Skladujeme v temnu v uzavřeném obalu. 

(Rejnič, Haragsim, Rekoš, 1986) 

 

(http://sk2.goo.cz/obrazky/zdravi_na_dlani/vcely/propolis.jpg) 

 

 

http://sk2.goo.cz/obrazky/zdravi_na_dlani/vcely/propolis.jpg
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14.6. Med 

Úvod 

Nejznámějším a nejdůleţitějším včelím produktem je med. Zachycenou sluneční energii 

zelené rostliny vyuţívají k tomu, ţe z jednoduchých látek – vody a oxidu uhličitého 

vyrábějí cukr. Roztok cukru pak rostliny nabízejí včelám. Teprve v plástech se však 

tento nektar změní poměrně sloţitým postupem v hustý, vonící a trvanlivý med. Med je 

pro včely zásobní, energetickou potravou, kterou potřebují pro svůj ţivot – na veškerý 

pohyb, létání i práci v úlu. Energeticky náročná je i přeměna látek k výţivě včel i jejich 

potomstva, na tvorbu vosku a stavbu nových plástů, energii musí vynakládat                   

i na klimatizaci svého obydlí. V zimě a v noci musí včely v úlu „topit“, za horkých dnů 

„chladit“, aby udrţeli optimální teplotu v centru svého hnízda. Léčivé látky                    

a antioxidanty obsaţené v medu chrání včely před většinou bakterií a dalšími 

nepříznivými vlivy. Všech těchto blahodárných vlastností medu můţe vyuţívat i člověk, 

který můţe při správné péči o včely část jejich medových zásob odebrat i pro sebe 

(Titěra, 2006). 

Definice medu  

Med je sladká látka, kterou včely připravují z nektaru květů, z výměšků ţivných částí 

rostlin nebo z výměšků, jeţ jsou rostlinami vylučovány. Tento produkt včely sbírají, 

přeměňují, kombinují s vlastními výměšky a ukládají do buněk plástů v úle (Broţek, 

1986). 

Původ a vznik medu  

Nejčastějším zdrojem medu je nektar. Je to sekret zvláštních ţláznatých orgánů 

v květech i mimo květ, zvaných nektárie. Tvar i skladba nektárií jsou velmi odlišné pro 

kaţdou rostlinu. Známe květy mikroskopické i květní obry. Souvislost mezi sběrem 

nektaru a opylováním květů je všeobecně znám. Nektar je včelami přenášen a ukládán 

do buněk plástů, jiné včely ve věku mezi 10 a 20 dny ţivota jej ustavičným přenášením 

zahušťují a zpracovávají aţ do konečné podoby zralého medu. Tím, ţe včely obsah 

buňky opakovaně nasávají, se obohacuje konečný produkt některými enzymy a dalšími 

látkami bílkovinné povahy. Jednotlivé nektary různých rostlin mají jednotlivé sloţení: 
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kolísá obsah jak cukrů, tak i ostatních látek (např. látek pryskyřičné povahy, etérických 

látek a olejů, aromatických sloţek atd.) 

Z enzymů je zastoupena v malých mnoţstvích invertáza, kataláza a diastáza. Tyto látky 

obsaţené v medu mají některé účinky na lidský organismus.  

Druhým základním zdrojem medu je medovice – rovněţ látka obsaţená, stejně jako 

nektar, v míze vyšších rostlin. Nektar je vylučován rostlinou samotnou v nektariích, 

naproti tomu medovice se získává jako látka druhotná – zprostředkovatelem                  

za výhodných klimatických podmínek je hmyz. Některé mšice a červci cizopasí na 

tkáních rostlin, svými dlouhými sosáky perforují rostlinné pletivo a způsobují 

osmotické vytékání sladké šťávy. Ne nevýznamné je i vypouštění nestrávené a různými 

látkami obohacené medovicové šťávy a trávicího ústrojí mšic. Chemické rozbory 

ukazují, ţe např. dvojitého cukru sacharózy zbývá po průchodu traktem mšice 

minimum, naopak je ve směsi mnoho jiných rozštěpených cukrů. Medovice potom 

obsahuje nejenom sacharózu, ale i invertní cukr, glukózu, fruktózu, směs dextrinů          

a někdy i vysoké procento melacitózy. Medovina obsahuje i mnoho jiných minerálních 

látek, např. fosfor, kalcium, natrium nebo fórum. Medovice obsahuje také barviva 

fytoncidy a další látky, které přecházejí přirozenou cestou do medu. Z dusíkatých látek 

zde převaţují volné aminokyseliny. Chemické sloţení medovice je velmi rozdílné 

(Eichner, 1943). 

Sloţení a vlastnosti medu  

Med je sloţen z několika hlavních komponentů a mnoha dalších látek a různým 

sloţením, které jsou přítomny ve velmi malém mnoţství. V posledních letech bylo díky 

rozvoji analytických metod v medu popsáno několik set specifických látek, mnohé další 

dosud na podrobnější popis čekají. Tyto se často velmi sloţité organické látky produkují 

rostliny, některé jsou výsledkem zajímavých reakcí, jiné vzniknou působením včelích 

enzymů. U některých látek není dosud ani přesně známo, k čemu jsou v organismu 

potřebné. Dá se však předpokládat, ţe kdyţ je rostlina s vynaloţením značné energie 

syntetizuje, nedělá tak bezúčelně. Med má proto ve výţivě mnohem větší význam jako 

zdroj širokého spektra biologicky aktivních látek, který mnohonásobně převyšuje jeho 

klasicky chápaný nutriční význam.  
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Průměrné sloţení medu (podle Matzke a kol., 2003). 

Všechny hodnoty (kromě pH) jsou uvedeny v g na 100 g medu (Tabulka 1.) 

Složka 

Květový (nektarový med) Medovicový med 

Průměr min.-max. Průměr min.-max. 

Voda 17,2 15-20 16,3 15-20 

Jednoduché cukry          

fruktóza 38,2 30-45 31,8 28-40 

glukóza 31,3 24-40 26,1 19-32 

Disacharidy          

sacharóza 0,7 0,1-4,7 0,5 0,1-4,7 

ostatní (maltóza, turaóza 

aj.) 5 2,0-8,0 4 1,0-6,0 

Trisacharidy         

melecitóza 0,1   4 0,3-22,0 

erolóza 0,8 0,6-6,0 1 0,1-0,6 

ostatní  0,5 0,5-1,0 3 0,1-6,0 

Vyšší cukry 3,1   10,1   

Cukry celkem  79,7   80,5   

Minerální látky  0,2 0,2-0,5 0,9 0,6-2,0 

Aminokyseliny, proteiny  0,3 0,2-0,4 0,6 0,4-0,7 

Kyseliny  0,5 0,2-0,8 1,1 0,8-1,5 

Hodnota pH  3,9 3,5-4,5 5,2 4,5-6,5 

 

Voda 

Med známe jako hustou tekutinu, tvoří voda jenom asi jedni šestinu (14-19%). Čím 

méně vody med obsahuje, tím je kvalitnější. Med je poměrně suchou potravinou, velmi 

stabilní mikrobiálně (Titěra, 2006). 

 



 

108 

Cukry 

Asi 95% látek v medu tvoří cukry, převáţně jednoduché tzv. monosacharidy (Titěra, 

2006). 

Kyseliny  

Organické kyseliny jsou důleţitou součástí medu. Ovlivňující jeho chuť, stabilitu a řadu 

cenných vlastností. Nejdůleţitější kyselinou v medu je kyselina glukonová dále kyselina 

citronová, jablečná, jantarová, octová, mravenčí, máselná, šťavelová, protokatechová, 

benzoová, gentisová, vanilová, kumarová, nerulová, swingová, anisinová, salicylová, 

skořicová, a také hydroxyderiváty a metylestery některých těchto kyselin (Titěra, 2006). 

Bílkovinné látky  

Dusík se podílí na sloţení medu jen polovinou promile. I přes tento nepatrný 

hmotnostní podíl mají dusíkaté látky v medu velký biologický význam. Aminokyselina- 

prolin převládá. Nejsloţitější bílkovinné struktury medu jsou enzymy. Podle jejich 

aktivity posuzujeme kvalitu medu (Titěra, 2006). 

Tuky  

Med obsahuje jen nepatrné mnoţství tuků, pouze asi 150 mg látek tukové povahy v 1 kg 

medu (Titěra, 2006). 

Antioxidanty 

Volné radikály jsou kyslíkaté sloučeniny vznikající jako vedlejší produkty buněčného 

metabolismu. Látky neutralizující účinek volných radikálů se nazývají antioxidanty, 

svou činností přispívají k ochraně, kterou pro organismus provádí imunitní systém. 

Mezi oxidanty řadíme několik skupin látek, které se při potírání volných radikálů 

vzájemně podporují. Med obsahuje také antioxidanty (Titěra, 2006). 
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Minerální látky  

Med obsahuje ve stopových mnoţstvích velké spektrum prvků. Některé z nich jsou 

biogenní, tedy nezbytné pro ţivot. Proto je podobně jako u vitamínů med pouze 

doplňkovým zdrojem minerálů. Jejich obsah v medu je uveden v tabulce 2. (Titěra, 

2006). 

Aromatické látky  

V medu bylo identifikováno vice neţ 150 aromatických látek. Přestoţe jsou v medu 

obsaţeny jenom ve stopách, vytvářejí jeho typickou vůni a chuť. Vůně medu se nejlépe 

zachová, kdyţ se skladuje v dobře uzavřených nádobách a v chladu. Při dlouhém 

skladování a při ztekucování medu teplem se část aromatických látek ztrácí. Obsah 

minerálních látek v medu je uveden v tabulce 2. (Titěra, 2006). 

Vitamíny 

Vitamíny tvoří skupina asi dvaceti látek. Vitamíny rozpustné ve vodě je v medu 

zastoupena jen skupina vitamínů B – thiamin (B1), riboflavin (B2) a kyselina 

pantotenová. Pro člověka je med pouze doplňkovým zdrojem klasických vitamínů. 

(Titěra, 2006). 

Obsah vitaminů a vybraných prvků v medu (Tabulka 2.) 
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Látka  

Obsah medu ve 

100 g medu mg 

Denní 

potřeba 

člověka mg  

Vitamíny     

A   0,9 

B1(thiamin) 0,004-0,006 1 

B2(riboflamvin) 0,002-0,06 1,7 

B3(kyselina nikotinová, 

niacin) 0,11-0,36 1,7 

B5(kyselina pantothenová) 0,02-0,11 10 

B6(pyridoxin) 0,008-0,32 2 

B7(H,biotin)   0,3 

B9(kyselina listová)   0,4 

B12(cyanocobalamin)   0,006 

C 0-0,002 60 

D   0,01 

E   20 

K   0,08 

Minerální látky     

Draslík 10-470 4000 

Fosfor 2-60 700 

Hořčík 0,7-13 400 

Chlor 2-20 2,3 

Jod   0,15 

Měď 0,01-0,1 0,9 

Sodík 0,6-0,4 1500 

Vápník 4-30 1000 

Zinek 0,2-0,5 15 

Ţelezo 1-3,4 18 

(Titěra, 2006). 
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Kyselost  

Kyselost je pomocné kritérium pro hodnocení medu. V medu je několik desítek různých 

druhů organických kyselin, dohromady tvoří necelé 1 % sušiny, ale jsou biologicky 

velmi cenné. Nejvíce je zastoupena kyselina glukonová. Hodnoty tzv. volné kyselosti se 

udávají v mval na kg. Evropské medu mají kyselost 10-36 mval na kg, evropská norma 

připouští maximálně 50 mval na kg. Med má běţně pH mezi 3,2-4,5 (Titěra, 2006).  

Barva medu  

Med můţe mít velmi rozličné barvy, a to podle rostlin, ze kterých pochází. Nejčastější 

jsou různé odstíny ţluté a hnědé, najdeme však medy zbarvené červenohnědě,             

do oranţova nebo do zelena. Nejsvětlejší med je akátový. Velmi světlý je i med 

řepkový. Tmavý med je pohankový nebo z jedlého kaštanu. Nejtmavší jsou medy 

medovicové, tedy lesní, zpravidla z dubu, smrku nebo jedle (Handl 1991). 

Barvu medu do určité míry ovlivňuje i barva, respektive stáří plástů. 

Pro účely mezinárodní obchodní deklarace barvy medu se někdy pouţívá stupnice podle 

Pfunda. Tato škála udává barvu medu v milimetrech a nabývá hodnot od 0 do 114. 

Délková jednotka je zde proto, ţe původně se pro srovnání pouţívala různě tlustá vrstva 

barevného standartu. Úplně světlé medy mají do 8 mm Pfundovy stupnice, nejtmavší 

medovicové medy více neţ 85 mm (Titěra, 2006). 

Druhy medu  

Podle původu lze velmi zhruba med rozdělit na med květový, tj. světlý a medovicový 

tmavý. 

-Květový med získává včela na květních i mimokvětních nektariích rostlin. Tento med 

kromě světlé barvy obsahuje i mnoho bílkovin rostlinného původu 

-Medovicový med vzniká jako vedlejší produkt činnosti stejnokřídlého hmyzu. Tento 

hmyz nabodává listy a jehlice stromů, vysává rostlinou šťávu a zuţitkuje z ní pro svoji 

potřebu pouze bílkoviny. Zbylou rostlinou šťávu, velmi bohatou na cukry, vystřikuje   

ve formě kapének na povrch listů nebo jehlic. A právě tyto kapénky sbírají včely jako 
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medovici. Medovicový, někdy zvaný téţ lesní med, je tmavý, silně aromatický, 

obsahuje minimální mnoţství bílkovin, ale zato hodně rostlinných silic.  

Květový med je vhodný pro pacienty, po těţkých operacích nebo úrazech. 

Medovicový med je vhodný pro lidi s onemocněním dýchacích cest (Běhal, Polívka, 

2006). 

Zpracování 

V dnešní době se med vytáčí v medometu, scedí se přes síta a natočí se do sklenic 

(Dobrovoda, 1986). 

Krystalizace medu 

Krystalizace medu je přirozený proces, kaţdý med dříve nebo později zkrystalizuje. 

Nejprve se zakalí, později ztuhne. Krystalický med nelze mazat, mnohdy ani nabírat 

lţící. Med má velmi vysoký obsah sušiny tvořené především cukry, nízký obsah vody    

i méně neţ 18%. Celý proces krystalizace neproběhne v jednom okamţiku. Med se 

nejprve jakoby zakalí, na krystalizačních jádrech tvořených např. pylovými zrny začnou 

apozicí narůstat vrstvičky krystalků cukru. Po několika dnech med zhoustne a ztuhne. 

Důleţitým faktorem krystalizace medu je teplota. Je-li teplota prostředí teplejší neţ 25 

stupňů nebo chladnější neţ 5 stupňů °C, krystalizace téměř neprobíhá. Nejrychlejší 

krystalizace je při 14 stupních.  

Rychlost krystalizace se velmi liší podle rostlinného původu. Jiţ zkrystalizovaný med 

můţeme opět vrátit do původního stavu, zahřejeme např. ve vroucí vodě několik minut 

(Titěra, 2006). 

Skladování 

Med skladujeme v suchu, temnu, chladu, a to v těsně uzavřeném obalu nejlépe 

skleněném. Optimální teplota pod 12 stupňů °C (Dobrovoda, 1986). 
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Vyuţití  

Je vhodný pro děti, sportovce, dospělé, starší, zdravé a nemocné  

Lékařství - působí protizánětlivě, zvyšuje výkonnost, rychleji hojí rány, posiluje srdce  

Kosmetika – masky na obličej, krémy 

Potravinářský průmysl – pekařství - perníky 

Medovina – nápoj vyrobený kvasným procesem (med, voda, kvasinky, ţivné soli, 

aroma, bylinky, ovoce), (Stoklasa, 1975; Kareš, 2004). 

 

 

 

(http://skola.budfit.info/obraz/ilustrace/med/med_1.jpg) 
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15. Dorozumívání včel 

U hmyzu, třebaţe vydává mnoho různých zvuků, není známo, ţe by se dorozumíval 

pomocí zvuků. Převládá u něj dorozumívání chemické prostřednictvím chemických 

látek – feromonů. Včely se navíc dorozumívají tanečky, coţ je sloţitý způsob 

fyziologického a etologického dorozumívání, známý prozatím jen u společenských včel  

(Veselý a kol. 2003) 

15.1. Dorozumívání tanečky  

Kdyţ se létavka vrací do úlu a plným medným váčkem nektaru nebo medovice, nabízí 

přinesenou potravu druţkám. Vzbudí jejich pozornost a začne taneček. Rychlými 

krůčky běţí po kruhu, který můţeme na plástu opsat ze středu buňky a po obvodu šest 

buněk sousedních. Přibliţně tam, kde taneček začala, se prudce obrátí a běţí zpět. 

Figuru několikrát opakuje a po ukončení zpravidla znovu nabízí druţkám, jeţ ji 

sledovaly, kapku nektaru z medného váčku. Tančila kruhový taneček, kterým 

mobilizovala druţky na blízký zdroj snůšky asi do 100 m (Hanus, Šobotník, 2005). 

Jiným typem mobilizačních figur je taneček natřásavý. Tímto tanečkem včela sděluje 

nalezení vzdálenějšího zdroje snůšky. Létavka běţí po plástu a opisuje širokou osmičku. 

Na spojnici obou elips, jeţ tvoří tuto figuru, charakteristicky natřásá zadečkem 

mrskavými pohyby do stran. Natřásání se opakuje 13-15krát za sekundu. Při tom včela 

vyluzuje svými létacími svaly a základnou křídel zvláštní vrzavé zvuky. Natřásavý 

taneček je sloţitější neţ taneček kruhový a létavka v něm sděluje druţkám řadu 

informací: upozorňuje na vydatný zdroj snůšky, předává vůni nektaru, jeho koncentraci, 

vzdálenost a směr od úlu, bohatost zdroje (Lampeitl, 1996). 

Počtem tanečných osmiček sděluje včela vzdálenost zdroje snůšky. Tak například: 

proběhne-li za 15 sekund 9-10 osmiček, je zdroj snůšky vzdálen kolem 150-180m, při 

600m tančí 7 figur, při 1 km 4 figury, při 6 km 2 figury, nad 6 km létavka netančí a na 

zdroj snůšky neupozorňuje. Čím je teda zdroj snůšky vzdálenější od úlu, tím menší 

počet osmiček včela tančí, její tanec je pomalejší a tím méně na sebe létavka upozorňuje 

nabízením přinesené sladiny.  



 

115 

Natřásáním zadečku udává létavka vydatnost zdroje. Vrzavé zvuky křídel, vnímané 

včelami na plástu jako vibrace, jsou signálem vzrušení. Zmobilizované včely naleznou 

zdroj snůšky podle získaných informací i podle vůně, protoţe létavka vydatný zdroj 

snůšky ovoní výměškem vonných ţláz, a tím mobilizuje druţky i prostřednictvím 

feromonů (Lampeitl, 1996). 

Při studiu tanečků bylo zjištěno, ţe včely mají úţasnou schopnost orientovat se 

v přírodě jak prostorově, tak časově podle slunce. Časová orientace včel je zaloţena na 

vypracování podmíněného reflexu – včely vyhledávají zdroj v přesnou hodinu, jak se 

tomu dříve naučily. Prostorová orientace včel podle slunce nebo podle viditelné oblohy 

je dána schopností měřit úhel odklonu zdroje snůšky od polohy slunce. Včely udávají 

tancem úhel azimutu. Tak například: je-li osa natřásavého tance svislá a po spojnici 

obou elips osmičky probíhá včela hlavou k horní loučce rámku, je zdroj snůšky           

ve směru slunce: probíhá- li hlavou dolů, je zdroj snůšky za úlem po slunečních 

paprscích. O kolik stupňů se odchyluje zdroj pastvy od základního směru ke slunci,       

o tolik se odchyluje osa tanečku v úle. Včely medonosné mají však ještě jednu úţasnou 

schopnost, dovedou druţkám v úlu sdělit úhel azimutu, změřený zrakem v horizontální 

rovině terénu, i po určité době letu, a to na svislé rovině plástu. Tuto schopnost 

transformovat úhly azimutu nemají např. včely květné nebo zlaté, ţijící v Asii. Ty 

mohou tančit tanečky jen na horizontální svrchní rovině hřibovitého plástu (Veselý        

a kol., 2003). 

Létavky tančí tanečky v kaţdé situaci, kdy potřebují zmobilizovat další včely na snůšku. 

Tanečky tančí i sběratelky pylu a vody. V roji tančí tanečky včely ubytovatelky, kdyţ 

naleznou vhodné místo pro usazení roje (Lampeitl, 1996). 

Včelí tanečky jsou zajímavým způsobem dorozumívání ţivočichů. U ţádného jiného 

druhu neznáme podobný způsob komunikace. Tanečky podrobně prostudoval                

a vysvětlil Karl von Frisch, profesor mnichovské univerzity, a byl za to odměněn 

Nobelovou cenou v roce 1973 (Veselý a kol., 2003).  
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15.2. Feromony  

Hlavní úlohou v dorozumívání a koordinaci sloţitého ţivota společenského hmyzu hraje 

bezpochyby komunikace. Zájem o hlubší pochopení komunikace hmyzu, vedl k rozvoji 

samostatné vědní disciplíny – chemické ekologie. Ta se snaţí popsat souvislosti mezi 

chováním a chemickými látkami produkovanými hmyzem. 

Feromon jako pojem  

Právě zkoumání společenského hmyzu stálo na konci padesátých let minulého století    

u zavedení pojmu feromon (místo staršího termínu ektohormon). Feromon je dnes 

všeobecně pouţívaným pojmem pro označení chemických komunikačních látek 

bezobratlých ţivočichů, obratlovců i člověka (Hanus, Šobotník, 2005). 

Z hlediska účinku rozdělujeme feromony včel do několika skupin  

Pohlavní hormony 

Poplašné hormony 

Značkovací hormony  

Shromaţďovací hormony  

Povrchové hormony  

Feromony včelího plodu (Kristek, 1979). 

Neurosekrece včel 

Buňky se navzájem chemicky ovlivňují, a tak se řídí růst a jiné pochody v tkáních. 

V nervové soustavě se podráţdění předává a přenáší z buňky do buňky prostřednictvím 

zvláštních tekutin mediátorů. Z nich se odvozují hormony a neurohormony.  

O tkáňových hormonech hmyzu toho zatím víme velmi málo. 

Neurohormony hmyzu jsou prostudovány lépe. Vznikají v nervových buňkách, a to 

v místech jejich zakončení – v synaptickém váčku. Jsou to biologicky účinné látky 

působící na fyziologické pochody v organismu. Po těle hmyzu jsou roznášeny 

hemolymfou, vyskytují se jak u včelích larev, tak u dospělých včel.  
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U včel rozeznáváme dvě skupiny neurosekrečních buněk. Jejich neurity končí v hlavě 

nad předním koncem srdečnice ve ţlázách zvaných srdečnicová tělíska (corpora allata). 

Neurosekreční ţlázou je rovněţ hrudní ţláza včel.  

V mozku včel vzniká mozkový neurohormon, který se dostává do srdečnicových 

tělísek, odtud je vyplavován hemolymfou. Řídící činnost hrudní ţlázy. Ta tvoří              

u včelích larev a kukel svlékací hormon- ecdyson. Ten působí na epitel pokryvu těla      

a pod starou pokoţkou vznikne nová. Jiný mozkový hormon – juvenilní – působí          

na proměnu larev, řídí larvální vývoj, ale má dosud málo prozkoumaný vliv                 

na dlouhověkost včel.  

Obdobný účinek na proměnu larev jako juvenilní hormon mohou mít i některé 

syntetické látky, tzv. juvenoidy nebo analogy juvenilního hormonu. Mohou pronikat    

do organismu hmyzu z povrchu. Znemoţňují dospívání hmyzu, narušují fyziologické 

funkce. Některé z nich se proto pouţívají k ochraně rostlin jako insekticidy. Jiným 

ţivočichům, např. obratlovcům, neškodí, a proto se v insekticidním účinkům těchto 

látek věnuje velká pozornost.  

Dnes je jiţ známo, ţe ţlázy s vnitřní sekrecí řídí u včel i u jiného hmyzu mnoho 

ţivotních pochodů: výměnu látek, ukládání tkáňových zásob, rozmnoţování, kladení 

vajíček, vodní reţim v těle apod. Mají vliv na chování hmyzu, podmiňují agresivitu 

včel, kanibalismus a snad i některé projevy společenského souţití (Kristek, 1979; 

Veselý a kol., 2003).  

 

 

.  
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16. Rojení včelstev 

Rojivost je přirozená vlastnost všech čtyř druhů včel rodu Apis. Je to charakteristická 

vlastnost společenského hmyzu, který tvoří trvalá společenstva. Kromě včel se rojí 

mravenci a termiti. Je to způsob dělení společenstev.  

(http://vcelky.blogspot.com/2005/03/rojen-vel.html) 

Při rojení se včelstvo dělí na dvě části a v kaţdé z nich jsou zastoupeny včely dělnice, 

létavky, mladušky, trubci a s rojem vyletuje i matka. Rojení je z hospodářského 

hlediska jev neţádoucí, protoţe narušuje výnosy včelstva, a proto se v moderním 

včelařství potlačuje. Geneticky šlechtíme málo rojivé včely. (Škrobal a kol., 1970). 

Příčiny rojení nejsou dokonale prostudovány. Předpokládá se, ţe k rojení dochází při 

přehřátí, při malém prostoru hnízda a ţe je podmíněno geneticky. Jednou 

z nejdůleţitějších příčin vzniku rojové nálady ve včelstvu je nepoměr mezi otevřeným    

a zavíčkovaným plodem. Včelstvo, které má mnoho zavíčkovaného plodu, má i mnoho 

mladušek – krmiček. Jejich hltanové ţlázy jsou na vrcholu činnosti a matka nemá volné 

buňky, do kterých by kladla, mladušky nemají co krmit a začnou sami polykat krmnou 

kašičku. Tím jim zduří vaječníky a vzniknou z nich z nich tzv. anatomické trubčice, 

které vajíčka nekladou, ale mění se jejich chování. Méně se starají o matku a zaloţí 

misky, tj. základy matečníků, později jiţ nestavějí, vyléhají na letáku úlu.  

Matka misky zaklade a včely je vystavějí v matečníky. O matku se uţ starají tak málo, 

ţe ta přestane klást, je lehká, stahuje se blíţe k česnu úlu. Čeká na podnět k vylétnutí. 

Včelstvo je připraveno k rojení přibliţně v době, kdy je zavíčkován první matečník. Je-

li pěkné a teplé počasí, vyletí roj v dopoledních hodinách. Můţe však vyletět                  

i v odpoledních hodinách. Dosud nevíme, co dává podnět k náhlému vylétnutí roje. 

Není to však matka, spíše naopak, rojící se včely strhnou matku k opuštění úlu.   

Matka, třebaţe v rojové náladě včelstva omezí kladení vajíček a je lehká, není příliš 

dobrým letcem. Létá těţkopádně, a proto se brzy po opuštění úlu usadí někde na větev. 

http://vcelky.blogspot.com/2005/03/rojen-vel.html
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Rojící se včely, které poletují vzrušeně ve vzduchu, ji naleznou podle vůně 

shromaţďovacích feromonů, usadí se kolem ní a vytvoří typický rojový chumáč.  

První roj, který vyletěl z úlu se starou matkou, je prvoroj. Poroje vyletují s mladými 

matkami, které dovedou lépe létat neţ stará matka. Mírně rojivá včelstva se rojí jen 

jednou (Lampeitl, 1996). 

V době rojové nálady můţeme zaslechnout v úlu zvláštní zvuky, které vyluzují mladé 

matky. Matka, která se jiţ vylíhla, tytá, matka, která je v matečníku a bude se líhnout, 

kváká. Vylíhlá matka vyhledává své soupeřky a dochází k boji, aţ jedna z matek 

zahyne. Pokud je matka ještě v matečníku, její soupeřka naruší matečník a dělnice pak 

dokončí dílo zkázy, kuklu většinou odstraní.  

Rojící se včely vzbuzují hrůzu, ale není pro to důvod, protoţe rojící se včely nebodají.  

Pozitivní stránkou rojení je, ţe se včelstva rozmnoţují přirozenou cestou (Bienefeld 

2006). 

Sbírání roje  

Abychom mohli sebrat roj, potřebujeme roják, mlhovku, smetáček.  

Jestliţe je roj snadno dosaţitelný, nejprve ho porosíme pomocí mlhovky, včely se 

semknou dohromady. Roják přidrţíme pod rojem a setřesením smeteme do rojáku. 

Roják pak postavíme na stinné místo v bezprostřední blízkosti místa, kde se vytvořil 

rojový chumáč. Jestliţe je v rojáku matka ostatní včely ji budou následovat. Pokud ne 

včely opět vylétnou, shromáţdí se a musí se znovu sebrat. Jakmile je roj úplný, můţeme 

roják uzavřít a postavíme jej na chladné, stinné místo (Bienefeld, 2006). 

Zacházení s rojem  

Pro sebraný roj připravíme nástavek s mezistěnami. Usadíme roj do úlu. Roj se nesmí 

první tři dny přikrmovat, protoţe včely by vylétávaly s plným medným váčkem             

a neměly by moţnost ukládat své zásoby – nejprve musí začít budovat plásty.             

Od čtvrtého dne po sebrání budeme roj, přikrmovat tak dlouho, aţ jsou mezistěny 

dostavěny a zakladeny.  
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Včelstvo, které zůstane v úlu, by se mělo kontrolovat, jestli nestaví matečníky. Pokud 

najdeme mateří misky, aţ na dvě je vylamujeme, nebo vylámeme všechny a přidáme 

novou matku. Protoţe rojení s sebou přináší mnoho práce a námahy, většina včelařů 

podporuje chov včel s co nejmenší rojivostí a kromě toho přijímá opatření, pomocí 

kterých se lze rojení vyhnout. Je to předcházení rojení a zabránění rojení (Bienefeld, 

2006). 

Opatření k předcházení rojení  

Poskytneme dostatečný prostor 

Dáme příleţitost ke stavbě včelího díla  

Vyměníme matku za mladou  

Včas odebereme med  

(Měchura, 1942).  

 

(http://img2.flog.pravda.sk/7ln/oVM_28464_m.jpg) 

 

 

 

 

 

http://img2.flog.pravda.sk/7ln/oVM_28464_m.jpg
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17. Páření matek s trubci  

Matky včely medonosné se páří s trubci za letu ve volném prostoru ve výšce 10-30 m 

nad zemí. Trubci se k matce přibliţují za letu odspodu a zezadu. Při vlastní kopulaci je 

však trubec nad matkou a nohama objímá její zadeček. Otevření ţihadlové komory 

matky je pak posledním popudem pro vlastní spáření. Kopulace trubce probíhá 

v několika od sebe oddělených fázích (Rejnič, Haragsim, Rekoš, 1987). 

Nejprve je mohutnými stahy hrudního a břišního svalstva vyvolána částečná everze 

kopulačního orgánu – penisu, který je v klidu jakoţto blanitý orgán sloţen v zadečkové 

trubce, se naplní vzduchem a hemolymfou a vyhřezne z těla v obráceném pořadí, neţ 

v jakém byl uloţen v klidovém stadiu v těle. V této fázi se sperma s hlenem přemístí 

z hlenových ţláz a ze semenných váčků do cibulky penisu. Evertující penis se současně 

zasouvá do kopulační komory matky. V druhé fázi dojde k vlastní ejakulaci. Tlak 

v penisu se stupňuje a dokončí se jako vychlípení, přičemţ sperma a hlen se dostanou 

odděleně na povrch penisu. Tato fáze je poznatelná u trubce, kterého donutíme 

k ejakulaci. Na vrcholku penisu se utvoří kapka hlenu s vrstvou spermatu. V této fázi je 

trubec s matkou pevně spojen, lepivé růţky penisu jsou zakotveny v ţihadlové komoře 

matky. Ejakulace probíhá v pořadí sperma – hlen. Sperma se dostává společným 

vejcovodem do párových vejcovodů matky tak, ţe matka při otevření ţihadlové komory 

odsune poševní chlopeň, která je na rozhraní společného a párových vejcovodů,             

a umoţní spermatu vniknout do obou párových vejcovodů. Ty mají schopnost značného 

rozšíření. Ve třetí fázi se dále i po skončené ejakulaci stupňuje tlak v penisu, aţ jeho 

stěna praskne, čímţ ztratí pevnost a kopulující orgán se oddělí. Trubec padá k zemi, 

protoţe jiţ ve fázi částečně everze hyne, pravděpodobně odkrvením důleţitých orgánů. 

V ţihadlové komoře matky zůstává někdy jen nepatrný zbytek kopulačního orgánu, a to 

chitinová výztuha penisu, tzv. cibulka. Ta však nevadí dalšímu páření a obvykle se 

přilepí na penis dalšího kopulujícího trubce. Za jediného výletu se matka spáří průměrně 

s 6-10 trubci, přičemţ páření jednoho trubce trvá jen několik sekund a vlastní kopulace 

– od počátku everze- pouze zlomek sekundy. 

Po návratu ze snubního letu má matka deponováno ve svých párových vejcovodech 6-

10 ojediněle aţ 20 mm
3
 spermatu. Vejcovody jsou roztaţeny a zaplňují velkou část 
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dutiny zadečku. Ze zadečku matky při návratu ze snubního letu vyčnívá tzv. snubní 

znaménko. Je tvořeno rychle schnoucími zbytky hlenu a spermatu, jehoţ přebytek 

vytéká z párových vejcovodu, ţihadlové komory a z těla ven. Část matek se páří jen na 

jednom výletu, i kdyţ předtím můţe několikrát vyletět na orientační prolet. Část matek, 

zejména pokud nejsou vejcovody řádně zaplněny, vyletuje na další snubní let, a to 

obvykle hned následující den. Podle Woykeho letí matky na další snubní let, pokud 

nezískaly více neţ 4 mm
3
 spermatu. Ojediněle se páří matky aţ na třech snubních 

výletech. Snubní let trvá 15-20 minut (Veselý a kol. 2003). 

Vlastní kopulační proces osemenění matky nekončí. Sperma párových z vejcovodů se 

postupně přečerpává do semenného váčku. Doba plnění semenného váčku trvá 8-48 

hodin, přičemţ do semenného váčku pronikne jen desetina aţ patnáctina celkového 

mnoţství spermií, uloţených při kopulaci v párových vejcovodech. Sperma je 

z párových vejcovodů postupně vytlačováno do společného vejcovodu a ţihadlové 

komory a dále z těla ven, přičemţ se odděluje část spermií, které se seřadí a pronikají 

úzkým semenným kanálkem do semenného váčku. Naplněný semenný váček obsahuje 

5-7 milionů spermií. Proces přechodu spermií je podmíněn přítomností dělnic. Při 

nedostatečném počtu doprovodných dělnic nebo nezájmu dělnic o matku dojde 

k přerušení posunu spermatu a jeho zadrţení a zatvrdnutí ve vejcovodech (Rejnič, 

Haragsim, Rekoš, 1987). 

Celý proces páření je výslednicí součinnosti matky a dělnic. Jiţ několik dnů před 

snubním letem se stává zadeček matky středem pozornosti skupiny dělnic. Dělnice 

zadeček matky ohmatávají tykadly a zřejmě i olizují. Pozorujeme křečovité, svíravé 

pohyby zadečku, rozevírání zadečku a tření zadečku zadníma nohama matky. Těsně 

před výletem vzrušených včel přibývá, ustává normální let létavek a dělnice se 

shromaţďují na letáku s obnaţenými vonnými ţlázami a matku vytlačí do česna             

a donutí vzlétnout. Po návratu je zadeček matky znovu středem pozornosti dělnic. 

Svíravé pohyby zadečku, rozevírají ţihadlové komory a tření zadečku nohama 

pokračují. Chování dělnic k matce je v tu dobu hrubé – někdy dělnice matku i poškodí    

a v ojedinělých případech ji mohou dokonce semknout aţ usmrtit. Tento zvláštní způsob 

chování dělnic k matce je nutný ke zdárnému vypuzení přebytku spermatu z těla matky 

a k naplnění semenného váčku.  
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Matky se páří zpravidla jen v období před začátkem kladení, nejčastěji ve věku 4-6 dnů 

po vylíhnutí, za nepříznivého počasí, ale mnohem později. Občas se však vyskytnou 

zprávy o opakovaném páření jiţ kladoucích matek. Tento jev je teoreticky moţný, ale 

zcela ojedinělý. Nasvědčuje tomu pokus, který byl uskutečněn u 18 neoplozených 

matek. Narkózou oxidem uhličitým bylo vyvoláno kladení neoplozených vajíček           

a po zavíčkování prvního trubčího plodu těchto matek byla uvolněna česna odstraněním 

mateří mříţky, aby matky měly moţnost vyletět na snubní let. Po celou sezonu se však 

ţádná z nich dostatečně nespářila (Veselý a kol., 2003).  

17.1. Produkční a reprodukční období v úlu  

Z důvodů vysoké nabídky snůšky a krátkého ţivota letní včely je v úlu zapotřebí velké 

mnoţství včel. Proto matka klade aţ 2000 vajíček denně. Během tří týdnů je zakladeno 

více neţ 40 000 buněk a denně se líhnou aţ 2000 mladých včel. Průměrná velikost 

jednoho včelstva je v létě kolem 30 000 aţ 50 000 jedinců. 

V tomto neustálém rozmachu se včely plně orientují na práci. Přibliţně polovina 

včelstva – mladušky  - se zabývá čištěním buněk, péčí o plod a stavbou plástů. Plásty se 

nyní staví plynule, protoţe pro včely, plod a uloţení medu a pylu je zapotřebí hodně 

místa.  

Protoţe včely v létě jsou nuceny hodně pracovat, velmi rychle se opotřebují a umírají po 

třech aţ šesti týdnech.  

Včelař se v této době musí starat především o to, aby obratně podporoval snůšku, stavbu 

plástů i  plodování. Proto vykonává tyto práce: sleduje velikost včelstev, přidává 

medník, kontroluje rojovou náladu, vyměňuje stavební rámky, vytváří oddělky 

(Bienefeld, 2006).  
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18. Výzkumná část 

18.1. Hypotézy: 

H1: Předpokládám, ţe v dotazníkovém šetření znalostí ţáků 4. třídy základní školy bude 

minimálně 70% správných odpovědí.  

H2: Předpokládám, ţe v dotazníkovém šetření znalostí ţáků 6. třídy základní školy bude 

maximálně 60% správných odpovědí. 

H3: Předpokládám, ţe v dotazníkovém šetření znalostí ţáků čtyřletého gymnázia bude 

minimálně 70% správných odpovědí.  

H4: Předpokládám pokles počtu ohnisek moru včelího plodu v průběhu let 2000-2009, a 

to díky intenzivnější veterinární péči. 

 

H1: Ţáci získali průměrně 11,48 bodů = 76,53%, hypotéza potvrzena. 

H2: Ţáci získali průměrně 11,52 bodů =76,8%, hypotéze nepotvrzena. 

H3: Ţáci získali průměrně 10,54 bodů = 70,26%, hypotéza potvrzena. 

H4: Hypotéza nepotvrzena (graf moru včelího plodu-přílohy-22.4.XI. str. 162-163). 
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18.2. Použité metody 

1) Dotazníkové šetření 

Ke zjišťování znalostí ţáků o včele medonosné jsem se rozhodla pouţít metodu 

dotazníkového šetření. Pro analýzy byly vybrány jako cílové skupiny 4. třída základní 

školy (50 ţáků), 6. třída základní školy (50 ţáků) a 2. ročník čtyřletého gymnázia (50 

ţáků), v těchto ročnících se včela medonosná vyučuje. Pro dotazníkové šetření jsem si 

vybrala základní školu a čtyřleté gymnázium v Mladé Boleslavi.  

Nejprve jsem si pečlivě prohlédla učebnice, ze kterých se ţáci v jednotlivých ročnících 

učili. Z důvodu tvorby otázek k dotazníkovému šetření. Provedla jsem na dané učebnice 

SWOT analýzu a výpisky ke kapitole včela medonosná. 

 Po provedení SWOT analýzy jsem se rozhodla vytvořit prezentace v PowerPointu jako 

výukovou pomůcku a k prezentacím jsem vypracovala pracovní listy. Před tím neţ jsem 

v daných ročnících rozdala dotazníky, ujistila jsem se, ţe ţáci mají toto téma probrané. 

V kaţdém ročníku jsem testovala 50 ţáků, jak jiţ bylo zmíněno. Rozmezí mezi výukou 

o včele medonosné a rozdání dotazníků bylo přibliţně týden. Velmi kladně hodnotím, 

ţe dotazníky byly rozdány po tak krátké době po výkladu. Vyplnění dotazníků trvalo 

přibliţně 30 minut, byly anonymní. Kaţdý dotazník obsahoval 15 otázek pro kaţdý 

ročník. Dotazníky se od sebe lišily obtíţností. Kaţdý dotazník byl sestaven tak, aby 

odpovídal probíranému učivu v daném ročníku. Ve 4. třídě bylo 14 otázek uzavřených 

ze zaškrtávací formou, s jednou správnou odpovědí, 1 otázka otevřená, aby respondent 

dopsal správnou odpověď. Stejně tomu bylo i u ţáků 6. třídy. U ţáků čtyřletého 

gymnázia měli studenti 13 otázek uzavřených ze zaškrtávací formou s jednou správnou 

odpovědí, 2 otázky otevřené aby respondent dopsal správnou odpověď. Ţáci a studenti 

předem věděli, ţe jen jedna odpověď je správná.  

Kaţdá otázka byla hodnocena 1 bodem, při špatné odpovědi popřípadě nevyplnění 

odpovědi bylo hodnoceno 0 bodů. Maximální počet získaných bodů byl tedy 15, naopak 

minimální 0 bodů.  Otázky byly sestavovány přednostně z učebních textů příslušných 

učebnic. Za účelem ověření znalostí z probírané látky. (dotazníky-přílohy-22.1.I. 

str.141-143,II. str. 144-146, III. 147-149). 
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2) SWOT analýza učebnic 

Pomocí této analýzy se identifikují následující parametry: S - silné stránky (Strengths), 

W – slabé stránky (Weaknesses), O – příleţitostí (Opportunities), T – obtíţe (Threats).  

Byla pouţita metoda popsaná Hendem (2009).  

Pro provedení SWOT analýzy byly vybrány učebnice (jiţ zmíněných ročníků), ze 

kterých bylo částečně čerpáno při tvorbě dotazníkového šetření.  

Byly to tyto učebnice: 

ČABRADOVÁ, V. HASCH, F. SEJPKA, J., VANEČKOVÁ, I.:  Přírodopis. 

JELÍNEK, J. ZICHÁČEK, V.:  Biologie pro gymnázia. 

KHOLOVÁ, H., HÍSEK, K., KNOTKOVI, J.,L.:  Přírodověda. 

(SWOT analýzy-přílohy-22.2. V. str. 152, VI. str.154, VII. 156) 

V rámci hodnocení učebnic bylo také ověřováno, zda se v textu objevují faktické 

nepřesnosti či formální chyby. 
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19. Výsledky a diskuse 

1) Dotazníkové šetření 

Pro analýzy byly vybrány jako cílové skupiny 4. třída základní školy (50 ţáků), 6. třída 

základní školy (50 ţáků) a 2. ročník čtyřletého gymnázia (50 ţáků). Získaná data lze 

povaţovat jen za orientační s ohledem na ne příliš vysoký počet respondentů                   

a skutečnost, ţe není moţné objektivněji vyhodnotit rozdíly ve znalostech stejně starých 

ţáků z různých škol, kde by se mohla projevit kvalita různá kvalita učitelů biologie. 

Celkem respondenti zodpovídali na 15 uzavřených otázek věnovaných včelám. 

Konkrétní znění všech otázek lze nalézt v kapitole (dotazníky 22.1. I. Str. 141-143, II. 

Str. 144-146, III. 147-149). V  následující tabulce jsou přehledně uvedeny výsledky 

všech tří sledovaných souborů respondentů. Vyhodnocení uváděné v tabulce odpovídá 

absolutnímu a procentuálnímu vyjádření špatných odpovědí u jednotlivých otázek 

(hraniční hodnoty znamenají následující: 100% = všechny odpovědi jsou špatně, 0% = 

všechny odpovědi jsou správně). Tabulka. 

4. třída 6. třída Gymnázium   

Otázka 

Špatná 

odpověď % 

Špatná 

odpověď % 

Špatná 

odpověď % 

1 41 82 9 18 3 6 

2 3 6 2 4 13 26 

3 5 10 18 36 7 14 

4 34 68 2 4 12 24 

5 10 20 16 32 23 46 

6 29 58 15 30 31 62 

7 6 12 1 2 21 42 

8 14 28 1 2 22 44 

9 2 4 4 8 4 8 

10 1 2 2 4 27 54 

11 12 24 23 46 25 50 

12 0 0 21 42 21 42 

13 6 12 4 8 12 24 

14 11 22 5 10 1 2 

15 2 4 1 2 1 2 
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Světle modrá čísla upozorňují na otázky, kde se nejvíce chybovalo, naopak čísla          

ve vínové barvě odpovídají výsledkům otázek, v kterých ţáci nejméně chybovali.  

Ţáci 4. třídy nejvíce chybovali v odpovědi na otázku „V jaké době si člověk včely 

oblíbil a začal je vyuţívat“ (82% špatných odpovědí). Tuto skutečnost lze vysvětlit 

např. tím, ţe učitel tuto informaci nezmínil, přesto, ţe se v učebnici nachází. 

 Otázka, ve které nejvíce chybovali ţáci 6. třídy byla „Upadají včely do zimního 

spánku?“ (46% špatných odpovědí). Lze se domnívat, ţe ţáci, kteří správnou odpověď 

neznali, mohli zaškrtnout odpověď, ţe včely upadají do zimního spánku, na základě 

skutečnosti, ţe včely v zimním období nelétají a zůstávají v úlu.     

U studentů z gymnázia byla nejobtíţnější otázka „Jakou mají včely cévní soustavu?“ 

(62% chybných odpovědí). Tato skutečnost souvisí zřejmě všeobecně nízká znalost       

o anatomii a morfologii bezobratlých ţivočichů a jedná se o problematiku, které zřejmě 

není věnována při výuce dostatečná pozornost.    

Ţáci 4. třídy nejméně chybovali v odpovědi na otázku „Čím dále pomáhá včela?“ (0% 

špatných odpovědí). Můţeme předpokládat, ţe ţáci znají velmi dobře funkci včel 

v ţivotě člověka. 

Otázka, ve které nejméně ţáci 6. třídy chybovali: ,,Kolikrát můţe pouţít včela dělnice 

ţihadlo?“ (2% špatných odpovědí).  To lze vysvětlit tím, ţe tato informace je pro ţáky 

obecně známa.  

Druhá otázka, ve které ţáci nejméně chybovali: ,,Jakou funkci má trubec?“ (2% 

špatných odpovědí). Tato skutečnost lze vysvětlit tím, ţe tato informace se nachází 

v učebnici a učitel ji zřejmě zdůraznil. 

Třetí otázka, kde ţáci nejméně chybovali: ,,Jakou hlavní funkci mají dělnice?“ (2% 

špatných odpovědí). Tato informace se opět nachází v učebnici, proto ţáci znali 

správnou odpověď. 

Ţáci na gymnáziu nejméně chybovali u otázky: ,, Čím dýchají včely?“ (2% špatných 

odpovědí). Můţeme předpokládat, ţe ţáci mají přehled o dýchacím ústrojí bezobratlých 

ţivočichů.  
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Druhá otázka, ve které ţáci nejméně chybovali: ,,Jak se včely dorozumívají?“ (2% 

špatných odpovědí). Tuto informaci zdůrazňoval učitel zřejmě při výkladu. Tato otázka 

mě velmi mile překvapila, svou úspěšností.  

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţáci mají velmi dobré znalosti a všechny skupiny 

získaly nadprůměrné výsledky. Myslím si, ţe takto dobrý výsledek byl ovlivněn jednak 

tím, ţe dotazníky byly rozdány jen pár dnů po probraném tématu, uplatnila se tedy také 

krátkodobá paměť a také velké mnoţství otázek (7) bylo přímo z učebnice pro daný 

ročník. A samozřejmě důsledností vyučujících učitelů.  

Průměrný procentuální zisk ţáků v dotazníkovém šetření byl vţdy nad 70%. Ţáci 4. 

třídy získali průměrně 11,48 bodů (76,53%). Ţáci 6. třídy získali průměrně 11,52 bodů 

(76,8%). Ţáci čtyřletého gymnázia získali průměrně 10,54 bodů (70,26%). 

2) Výskyt moru včelího plodu 

V rámci sledovaného období 2000-2009 byl potvrzen různý počet nových ohnisek 

moru včelího plodu v České republice. V období 2005-2009 byl potvrzen zřetelný 

nárůst ohnisek, coţ lze vysvětlit důsledkem zpřesnění laboratorní diagnostiky (údaje 

poskytla (MVDr. Jana Houdková ze Státní veterinární zprávy). 

rok počet ohnisek 

2000 43 

2001 57 

2002 35 

2003 36 

2004 39 

2005 149 

2006 184 

2007 248 

2008 193 

2009 230 
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3) Vyhodnocení SWOT analýzy učebnic. 

V učebnicích jsem neshledala ţádné faktické nepřesnosti ani formální chyby. Učebnice 

jsou po této stránce v pořádku. 
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20. Závěr 

Cílem práce bylo představit komplexní informace o včelách a včelařství. Vlastním 

přínosem byla analýza učebnic základních škol a kapitol věnovaných včelám.              

Po provedení SWOT analýzy učebnic bylo zjištěno, ţe údaje v  učebnicích lze 

povaţovat pouze za základní a ukazuje se potřeba je doplnit učitelem. Z toho důvodu 

jako moţná pomoc pro učitele byly připraveny prezentace a pracovní listy jako doplnění 

k tématu, a to pro tři věkové kategorie ţáků. Tyto doplňky výuky byly předány do škol, 

kde byl průzkum prováděn, a podle informací jsou k výuce jiţ učiteli vyuţívány.  

Pomocí dotazníků byly ověřeny znalosti o včelách u ţáků 4. a 6. třídy a ţáků čtyřletého 

gymnázia (celkem vzorek 150 ţáků), a to jiţ po týdnu, kdy byla tato látka probírána    

ve škole. Dá se konstatovat, ţe ověřené znalosti ţáků byly velmi dobré (v průměru nad 

70% odpovědí v dotaznících bylo u všech tří sledovaných vzorků ţáků správných). Je 

však nutné si uvědomit, ţe se jedná o malé vzorky respondentů a pouze ze dvou škol, 

kde z vlastní zkušenosti byla výuka biologie na velmi dobré úrovni. Výsledky je proto 

nutno brát jako dílčí a mohou slouţit jako podnět pro další práce. Zajímavé by bylo také 

srovnat více škol mezi sebou a srovnat tak úspěšnost výuky různých učitelů biologie. To 

však z časových důvodů jiţ nebylo moţné zařadit do této diplomové práce. Můţe to 

však být inspirací pro další studia v rámci bakalářských či diplomových prací.        

Součástí výsledků práce je i analýza rozšíření moru včelího plodu v České republice 

v letech 2000-2009. Během sledovaného období bylo zjištěno, ţe mnoţství ohnisek se 

v čase výrazně mění, je však pravděpodobné, ţe evidentní zvýšení výskytu v posledních 

letech souvisí s aplikací nové dokonalejší laboratorní techniky a lepší evidence výskytu 

nemoci.  
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