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„Všude v přírodě můžeme vidět, co se odehrává v nás samých. Musíme to jen 
správným způsobem chápat.“  
– Rudolf Steiner 
 

Je úplně normální, všední a obyčejné pondělní odpoledne. Tatínek, který je 
poslední dobou dosti zamyšlený a neustále ponořený do svého vlastního světa plného 
výpočtů a kdo ví čeho všeho, se sotva vrátí domů a už se ozývá: „Já jdu za holkama…“ 
Kdyby to řekl jiný muž, v jiném městě a v jiné domácnosti, tak je z toho pravděpodobně 
zděšení, poprask, výslech, stěhování, rozvod nebo něco podobně hrozného, ale naše 
mamka jen mírně pokývá hlavou a svět se spokojeně točí dál. Čím to? Náš táta má 
těch „holek“ totiž několik tisíc, několik tisíc včelek hned vedle přes plot, na zahradě, a 
tak nikdo nemá strach, že se děje něco nenormálního, natož pak nepatřičného. Navíc 
tatínkovy včely jsou kupodivu relativně milá malá stvoření. Lze tak usoudit především z 
toho, že nemají ve zvyku až do zemdlení bodat jeho holé ruce, kterými se tak drze a 
často poněkud nemotorně hrabe v jejich pracně vybudovaném milovaném příbytku, ale            
i podle pravidelných a dosti početných návštěv tohoto hmyzího druhu u nás doma, 
které se konají především tehdy, když si táta po své dlouhé a evidentně vyčerpávající 
expedici sundá včelařskou kuklu. Včely zkrátka táhnou za včelařem. Zřejmě stojí za 
zmínku i poznámka, že to všichni přítomní, včetně zmiňovaných včel, vždy zdárně a ve 
zdraví přežili a až na ojedinělé panické výlevy nejmladších členů naší rodiny vše 
proběhlo hladce a v relativním klidu. 
 
„Hledej. Ani včela nenajde med v každém květu.“  
– Valeriu Butulescu 
 
  Je to asi dva roky, co se u nás rozjíždí tahle „medová farma“. Musím 
překvapeně říci, že tato pro nás dosti zásadní změna proběhla celkem h ladce a 
přiměřeně rychle. Ovšem vyžadovalo to velký kus práce, zařizování, polemizování, 
konzultací, zkoušení, pokusů, omylů, nadávek, radosti, večerních zvuků sbíjených 
rámků a také postupného přibývání spousty nářadí, náčiní, cerepetiček, ale také 
spousty knih, příruček, časopisů, informací a zpráv o této zvláštní říši, která se tak úzce 
dotýká našeho nejbližšího ekosystému. 

Zkuste nyní zapojit svou představivost a pojďme se spolu přenést do jednoho 
krásného světa. Světa, který vytvořila příroda – plného lesů, luk, vod a čistého vzduchu 
– a ten se dá nazvat rájem pro včely. Včela má svůj ráj tam, kde má dostatek potravy, 
ani jí moc nezáleží jaké, protože je v tomto ohledu dosti přizpůsobivá, a ani ji nemusí 
mít hned před nosem, protože si pro ni dokáže 5-8 kilometrů doletět. Svět včel se po 
staletí nemění, ony dělají všechno stále stejně, a když se jim v minulosti někde nelíbilo, 
tak se roj sebral a letěl jinam.  

Problém nastal, když lidé začali používat prostředky, které včely zabíjejí anebo 
je deformují tak, že už nejsou schopné se prostě sebrat, nechat nás napospas a letět 
dál. Když se nad tím zamyslíme, asi by ani neměly kam jinam letět, v dnešní době je to 
všude prakticky stejné – plné chemikálií, dýmu a odpadu všeho druhu. A těch pár lidí, 
kterým to není jedno, je masově převálcováno velkozemědělci a jejich stroji na postřik. 
A tak je s včelařením především v dnešní době úzce spojená i vlna emocí, často velmi 
rychle doléhající na člověka, aniž by to očekával. Doposud nikdy jsem neviděla tak 



smutný a srdcervoucí pohled, jako byl pohled mého otce, když sypal stovky mrtvých 
malých tělíček do ohně. Naše krajina už není ráj, ani pro včely, ani pro ostatní život… 
 
„Bez včel se nedá žít.“  
– Libor Hanousek 
 

Včel, které jako vše živé i neživé tvoří nedílnou součást naší Země, je, podle 
všech statistik, u nás nedostatek. A i přesto byla Česká republika na zasedání 
Evropského parlamentu v roce 2018 jednou ze čtyř zemí, které hlasovaly proti zákonu    
o zákazu tří pesticidů typu neonikotinoidů, u nichž je prokazatelné, že způsobují smrt     
i poškození larev a změnu v přirozeném chování včel. A to kvůli pěstování cukrové 
řepy a řepky, která je v naší vlasti velmi oblíbenou a hojně se vyskytující plodinou 
(přesvědčit se můžete při každé cestě automobilem či jiným dopravním prostředkem po 
milované krajině). I přesto, že včely mají, podle slov pana premiéra, řepku rády, 
vymíraly kvůli postřikům celé úly. Zabijete včely létavky na průzkumu, zabijete celé 
včelstvo. 

Je zde také jedna důležitá poznámka, kterou bychom si měli všichni uvědomit, 
a to jest, že ne včela potřebuje člověka, ale člověk potřebuje včelu! Tito malí 
tvorečkové jsou totiž prokazatelně velmi prospěšní i nám, tvorům lidským. 
  Podle dostupných záznamů je včelařství jedním z nejstarších oborů lidské 
činnosti vůbec. Začalo to tím, že naše předky již nebavilo stále šplhat do korun stromů 
pro med, a tak si ty jisté části kmene zvané brtníky uřezali a postavili za chalupu. 
Postupem času je přestalo bavit neustále řezat kusy stromů a raději si vyrobili vlastní, 
velmi podobné vyřezávané kláty a ti ještě línější košnice ze slámy. O něco později se 
stalo, že jistý pan Langstroth (údajně neměl dost peněz) použil jako úl bednu od 
whisky, ze které se poté stal první úl s odklápěcím víkem a dnem, což je základ 
pravého moderního včelařství.  

Kromě známých využití medu a vosku jsme se postupem let naučili zpracovávat 
i dosti vzácnou mateří kašičku, kterou si včelky rády nechávají jen pro svou potřebu, 
dále již dokážeme využít včelí jed, pyl a také přirozeně antibakteriální propolis.  

Od té doby, co lidstvo začalo intenzivně využívat zemědělskou půdu, se včela 
medonosná značně podílí na zvýšení výnosu semen a plodů, které pak povětšinou plní 
naše žaludky. 95 % všech opylených rostlin má na svědomí právě včela medonosná, a 
tím dokáže zvýšit výnos o 30-50 %. Když k tomu připočteme, že něco kolem čtyřiceti 
tisíc druhů rostlin by se bez hmyzího opylení neobešlo, je to na jeden druh celkem 
slušný výkon. A my, lidé, přesto rádi nadáváme na tyhle roztomilé hmyzáky, když se 
chceme svobodně pohybovat po vlastním pozemku. Nedej bože, aby nás nějaký 
navštívil v našem dokonalém příbytku! Uvědomujeme si však, že pokud konkrétně 
tento druh hmyzu do posledního vyhyne, lidstvo do dvou let vymře? Tato informace se 
vám, milí čtenáři, možná zdá absurdní, ale dnes je již známá a snadno prokazatelná. A 
tak svým vlastním přičiněním, zrychlováním již tak dost rychlého a stálým 
modernizováním už tak dost moderního světa lidstvo stále více a ochotněji přispívá ke 
svému vlastnímu zániku. Je dosti pravděpodobné, že PO NÁS ta potopa skutečně 
přijde, a pak bude na záchranu a změnu myšlení i návyků pozdě a my budeme smět 
pouze nadávat a rvát si vlasy. 
 
„Na rozdíl od včel jsou lidé tvorové spíše političtí než společenští.“ 
– Aristoteles  
 

Již přes deset tisíc let na naší planetě obstojně funguje druh hmyzu známý jako 
včela medonosná. Dokázala vytvořit perfektně fungující společnost, která je bytostně 
vázaná na každý svůj článek. Včely jsou závislé jedna na druhé, protože včelstvo je 
silné a schopné přežít pouze jako celek. Jakákoliv osamocená skupina vždy 
beznadějně hyne, a tak si milé včelky daly velmi záležet a svůj sociální systém během 
let perfektně zorganizovaly. U včel existuje princip fungování, který je nejvíce ze všeho 



podobný kastovní hierarchii. Je zde matka, vždy pouze jedna, dále trubci, jejichž počet 
se pohybuje mezi pěti sty až několika tisíci, a dělnice, které jsou zastoupeny nejhojněji. 
Dokonale rozdělená dělba potřebné práce dává matce za úkol starat se o pokračování     
a obnovu včelstva, a tak matka klade vajíčka do připravených komůrek, seč jí síly stačí. 
Trubci oplodní matku a poté udržují u „miminek“ správnou teplotu potřebnou pro jejich 
vývin. A dělnice mají, jak jinak, na starosti vše zbylé, co je třeba.  

U dělnic se objevuje něco, co bychom my nazvali kariérním růstem, ale s tím 
rozdílem, že je u všech stejný. Žádná včela nezůstane napořád v prvním stádiu a 
šance na postup mají všechny stejné. Začíná to, když asi dvě až tři hodiny po vylíhnutí 
se z mladé včely stává včela čistička, která má za úkol uklízet plástvové buňky, do 
kterých poté matka klade. Po čtyřech dnech včela postupuje na post krmičky a stará se               
o doposud nevylíhlé larvy. Dále se z ní stane kojička, to po asi šesti dnech od vylíhnutí, 
a vlastnoručně vyrobenou mateří kašičkou krmí samotnou matku. Dalším postem je 
včela stavitelka, tou se včela stává po dvanácti dnech; stará se o obnovu a rozšiřování 
plástů. Dále včela po dosažení věku osmnácti dní postupuje na strážkyni česna, kterou 
můžeme zahlédnout plnit svou povinnost hned, když se pokusíme přiblížit k úlu. 
Strážkyně hlídá pohyb a vibrace před úlem, a pokud se podnět – nepřítel – přiblíží na 
méně než 5 metrů, můžeme očekávat nejdříve varovné bzučení a poté útok. Vrcholem 
včelí kariéry je včela létavka, to je ta stará známá včela, jak si ji pamatujeme – 
poletující po lučním kvítí a shánějící potravu. Tato včela je většinou stará dvacet jedna 
a více dní. V každém stádiu platí pravidlo jeden za všechny a všichni za včelstvo. 
Každý malý tvoreček plní svůj úkol na 120 % a je ochoten za svůj úl i za královnu 
položit život. Zkuste si to porovnat s naší společností a najděte deset rozdílů… 
 
„Včely máme napodobovat.“ 
– Seneca 
 
          Taková malá včela je mnohem schopnějším tvorem, než se na první pohled zdá. 
Včely mají velmi dobře vyvinutý zrak, umožňující jim dobře se orientovat v prostoru, 
vnímají také rozptýlené polarizované světlo, díky kterému dokáží přesně určit polohu 
slunce, a dokonce, i když se vám to možná zdá bizarní, jsou schopny naučit se i sčítat 
a odčítat. V úlu existují dva základní principy komunikace. První je známý jako „včelí 
tanec“, kterým létavka informuje ostatní o poloze nalezené potravy. Včela přiletí do úlu, 
kde ji obklopí ostatní, a za stálého bzučení a vrtění se vybíhá jistým směrem, přičemž 
úhel mezi vektorem jejího pohybu a vektorem blízkého plástu je stejný jako úhel mezi 
vektorem, kde se nachází potrava, a vektorem slunce. Když si to ostatní zapamatují, 
není nic snazšího než letět na výpravu za určeným jídlem. Středoškolskou matematiku 
tedy včelstvo zvládá na výbornou.  

Dalším principem komunikace jsou feromony. Jsou to jakési chemické podněty, 
které včely vylučují, jiné je vnímají a podle toho reagují. Například když včela bodne, s 
jedem se z žihadla uvolní i feromon, který ostatní včely aktivuje k agresi, a tím je 
zajištěna obrana úlu v podobě hromadného útoku v případě nebezpečí. Další typ 
feromonu vylučuje ve včelstvu matka, a tím si udržuje včely u sebe v daném úlu. Matka 
dokáže pomocí feromonu nalákat při snubním letu trubce a podle jeho nedostatku 
včely poznají, že je s jejich královnou něco špatně. Včely mají také jistý čistící pud, 
pomocí kterého udržují správnou hygienu. Projevuje se to nejčastěji tak, že plástvové 
buňky před zakladením čistí antibakteriálním propolisem. Když k tomu připočteme, že 
včely dokáží na 100 % ovlivnit pohlaví svých potomků, a tím mimochodem předčí 
všechny naše nejlepší vědce, máme se od nich co učit, nemyslíte? 
 
„Třebaže nemáš včely, ochraňuj úly.“ 
– Valeriu Butulescu 
 
   Problematika týkající se včel je jen jedním z mnoha problémů životního prostředí, o 
kterých se ale na běžné novinové stránce nedočtete. Pravdou je, že v dnešní době 



kvůli všeobecnému rozšíření chemikálií a s větší odolností hlavního včelího parazita 
Varroa descructor by včelstvo ve volné přírodě pravděpodobně dlouho nepřežilo. 
Naproti tomu stojí fakt, že včelám se nejvíce daří, když je člověk, a to i zkušený včelař, 
příliš neotravuje. Pokud totiž takový pán s kuklou udělá v úlu nějaký větší zásah, 
například přeskládá patra nebo jen do nich příliš často „leze“, je včelstvo rozhozené a 
zmatené. Matka na to zpravidla reaguje tím, že přestane klást, na matčinu nečinnost 
reagují dělnice, v dobré víře, že se s matkou něco děje, tak, že založí nové matečníky, 
začnou pomalu vychovávat náhradní matku, a to pak zmíněného včelaře překvapí a 
může tento jev mylně označovat jako rojovou náladu a domnívat se, že je v úlu něco 
záhadného v nepořádku. 
  Pokusila jsem se vám nastínit velmi složitý systém, který má mnohá svá 
tajemství. Systém trochu jiného života, než na jaký jsme většinově zvyklí, a kde se i 
odborníkovi může stát, že místo míněné pomoci bude spíše nevědomky házet klacky 
pod nohy. „Být dobrým včelařem znamená, že člověk vstoupí do krajiny včel, učí se ji 
poznávat a měnit k lepšímu. A jakým směrem ji měnit – tak k tomu má 
nejpovolanějšího rádce: své včely,“ napsal Karel Sládek ve své knize Žít s moudrostí 
včel. Každý z nás by si to měl transponovat a vztáhnout také na sebe. Sice se říká, že 
změna je život, ovšem špatná změna život zabíjí. Já k tomu ještě připojím tu již 
zmiňovanou, ale důležitou myšlenku: kde není včela, není život. Co vy na to? 
 


