
Ze života včel
Vážení milovníci přírody, 

dostává se k vám tradiční vzdělávací hra, která si klade 
za cíl kromě zábavy, poskytnout informace z prostředí 
života včelího společenství. Včela medonosná je spole-
čenský hmyz, který svou fenomenální organizovaností, 
početností a možností cílevědomého chovu ovlivňuje 
přírodní rozmanitost téměř na celém světě. Svou závis-
lostí na nektaru a pylu rostlin jsou i jejich významným 
opylovatelem, odpovědným za třetinu kalorií, které lid-
stvo potřebuje pro své přežití. Nepostradatelné v eko-
systému jsou pro udržení rozmnožovacích schopností 
zelených rostlin, producentů kyslíku. Při jejich zániku 
jistojistě všem organismům na naší planetě hrozí exis-
tenční problémy. 

Seznamte se proto s některými projevy jejich jedineč-
ného životního cyklu, způsobu tvorby jejich unikátních 
produktů, které mnohdy vnímáme až příliš samozřej-
mě. Promiňme těm malým, pracovitým tvorečkům, že 
se naše cesty občas kříží a vyvolávají v některých lidech 
obavy. Včely tu jsou 80 milíónů let a doufejme, že se lid-
stvu nepodaří jejich další existenci ohrozit. 

Pokud vás alespoň tento malý pohled do světa včel in-
spiruje k vlastní včelařské aktivitě, získáte celoživotní 
zálibu, která čerpá z přírodního bohatství, ale životní 
prostředí nepoškozuje a nevyčerpává. Všem ostatním 
přejeme hodně poučení a příjemně stráveného času při 
poodhalování fascinujícího článku přírodního řetězce. 



Legenda
1  Kladoucí matka je doprovázena svitou včel, které 

jí poskytují veškerý servis, ale i řídí její reprodukční 
nasazení. Matka se dožívá zpravidla 3–4 let. 

2  Otevřený včelí plod – vajíčka a larvičky.  
Od předjaří do podzimu se ve včelstvu vylíhne asi 
200 000 jedinců. 

3  Zavíčkovaný plod – kukly. Včela dělnice se vyvíjí 
21 dní z oplozených vajíček.

4  Líhnutí dělnice – mladušky. V úloze úlové včely 
setrvá 21 dní a bude plnit nezbytné úkony pro 
bezchybný chod včelstva. 

5  Čističky – první funkcí úlových včel je připravit 
buňky pro opětovné zakladení matkou.

6  Krmičky – krmí a pečují o starší plod, podle potřeby 
ho zahřívají a ochlazují na teplotu 35 oC.

7  Kojičky – produkují mateří kašičku, krmí mladší  
plod a celoživotně matku.

8  Krmení matičky, která je závislá na výživě mateří 
kašičkou. Včely rozhodují,  zda matka ve včelstvu 
je hodna péče nebo je nezbytná její výměna.

9  Mateří kašička – unikátní bioaktivní látka, produkt 
hltanových žláz mladušek. Pro své jedinečné 
regenerační účinky je i vyhledávaným včelím 
produktem, získávaným včelařem. 

10  Stavitelky spolupracují při stavbě voskového díla, 
která je nedílnou součástí včelího společenství. 

11  Voskový plást – přirozená včelí stavba. Bez stavby 
nejsou zásoby, bez zásob není včelstvo. 

12 Strážkyně – poslední úlová funkce včely, která 
aktivizuje ostatní  včely k obraně úlu. Pokud tuto 
funkci ustojí, stává se létavkou. 

13  Matečník je vosková stavba pro vývoj nové matky. 
Výživa probíhá výhradně  mateří kašičkou, matka 
se líhne po 16 dnech.

14 Rojení – přirozený způsob rozmnožování včelstev, 
když je úl naplněn plodem i zásobami. Stará matka 
se svou družinou opouští starý úl a hledá nové 
útočiště. 

15  Matka – královna – dokonalá samička schopná 
pohlavního  rozmnožování. V sezóně klade až 2000 
vajíček za den. 

16  Trubčina a líhnoucí se trubci. Z neoplozených 
vajíček se líhnou po  24 dnech samečci. 

17  Trubec – včelí sameček, vyhledává shromaždiště 
a vyčkává možnost pro  oplození matky. Po zdařilém 
aktu hyne. 

18  Oplodnění matky trubcem se odehrává od května 
do září za slunečného počasí po poledni vysoko 
nad zemí a postupně až s 10 jedinci. Pro všechny 
účastníky jen jednou za život. 

19   Regulace teploty větráním. V úle nesmí teplota 
dlouhodobě přesáhnout 40 oC. Je na včelaři, aby 
volbou vhodného úlu včelám tuto podmínku přežití 
usnadnil.

20  Donáška vody do úlu je pro včely vysoce riziková 
činnost, kterou jsou pověřovány létavky na konci 
své životní dráhy.

21  Předávání vody v úle je podstatné pro ředění 
zásob a udržení optimálního klimatu v úle. Včelstvo 
spotřebuje až 150 l za rok. 

22  Opylování je důsledek sběru pylu – bílkovinových 
zásob podstatných pro výchovu plodu.

23  Rouskování pylu a ukládání do košíčků probíhá 
za letu, kdy včela navštěvuje jen jeden druh květu 
– je květostálá, florokonstantní. 

24  Ukládání pylových zásob je patrné jako mozaika 
barev, která vypovídá o druhové pestrosti vegetace 
v doletové vzdálenosti, která může být až 5 km.

25  Létavka sbírá nektar – tvorba glycidových zásob 
nepostradatelných pro existenci včelstva a přežití 
zimního období. 

26  Ukládání medu, unikátního produktu vzniklého 
na základě rostlinných šťáv a produktů žláz, který 
je nezbytný pro výživu včel. Přebytek zásob může 
včelař odebrat. 

27  Propolis – směs rostlinných pryskyřic k utěsnění 
a dezinfekci úlu má antibiotické, antioxidační 
a mykostatické účinky i pro člověka. 

28  Včelí jed je produkt aplikovaný žihadlem včely 
dělnice, která po jeho použití uhyne. Účinky látky 
jsou i pozitivní a využívané ve farmacii. 

29 Varroáza na plodu. Kleštík včelí (Varroa destructor), 
nejobávanější včelí parazit, způsobuje ztráty 
včelstev. Jeho rozvoj je potlačován mimo jiné 
léčebnými preparáty v podzimním a zimním 
období, kdy nehrozí znehodnocení medu.

30 Sršeň – včelí predátor. Včely jsou součástí 
potravního řetězce nejen dravého hmyzu, ale 
i ptáků, obojživelníků, hmyzožravců a šelem. 
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