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V dnešní „elektronické době“ se může zdát, že včelařství zůstalo moderními 

technologiemi jen málo zasaženo. Generaci dnešních školáků se mohou zdát léta 

stejně používané postupy a včelařské technologie i včelařské pomůcky – archaické, 

zastaralé, málo moderní. Často je to i zvažovaný faktor, který rozhoduje o tom, zda 

začne, nebo nezačne dítě včelařský kroužek navštěvovat, nebo zda v něm setrvá.      

Je na vedoucím kroužku ukázat, zda je to pravda. 

Řekněme si upřímně, kolik opravdu technických přístrojů můžeme při činnosti 

včelařského kroužku použít nebo dětem ukázat? Máme vůbec v kroužku nějaké? 

Známe vlastně práci s některými z nich?  
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ANATOMICKÉ MODELY 

Zajímavou a atraktivní možností zpestření výuky anatomie včel je použití názorných 

modelů. Děti jimi mohou zapojit další ze svých smyslů – hmat. Snáze si tak zafixují 

některé důležité části včelího těla a získají konkrétnější představu. Tyto níže vyfocené 

modely se dají objednat přes internet a jejich výroba trvá asi 2 měsíce. Jedinou 

nevýhodou těchto pomůcek je jejich poměrně vysoká cena, která hlavně pro 

začínající nový kroužek může být nepřekonatelnou překážkou. Kroužek s delší 

„historií“ může nákup těchto pomůcek zařadit do nějaké grantové žádosti, nebo 

oslovit a požádat o nákup svého zřizovatele či případné sponzory.  
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ANATOMIE VČEL – MIKROSKOPOVÁNÍ  

Upoutat a udržet zájem o studium dnešní děti a mládež nelze bez využití pro ně 

zajímavých technických pomůcek. Musíme si přiznat, že v oblasti včelařství jich 

zrovna moc nenajdeme. Světlou výjimkou je – mikroskopování. Zvětšit si pohled na 

části včel, nebo dokonce vidět její vnitřní orgány pomocí „lupy“ či mikroskopu je 

osvědčená metoda výuky, která členy našeho kroužku zcela určitě vždy zaujme!  
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LUPA - ZVĚTŠOVACÍ SKLO 

Tato nejsnáze dostupná a jednoduchá pomůcka nám sice poskytuje pouze omezené 

zvětšení (většinou 1,25x – 30x), ale její relativně dostupná cena, velikost a nenáročnost 

použití z ní dělají vhodnou výbavu včelařského kroužku. Zvláště v terénu, při návštěvě 

včelích úlů, nebo při přírodovědné vycházce v ní najdeme šikovného pomocníka. 

I tak historicky „starý“ a konstrukčně jednoduchý nástroj můžeme ještě rozdělit do 

skupin: 

 Klasická lupa – jednoduchá, praktická, skladná a poměrně laciná pomůcka, která 

nám pomůže lépe nahlédnout do zajímavého světa malých živočichů. 
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 Lupa s osvětlením – varianta klasické lupy obohacena o vlastní zdroj světla vám 

lépe ukáže detaily a drobnosti na všem - nač „si posvítíte“. 
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 Kapesní lupa – v tomto malém provedení můžete lupy snadno nosit na 

přírodovědné vycházky, výlety. Lze ji mít stále po ruce a nenechat si ujít žádnou 

„malou událost“. 
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 Stojanová lupa – může tvořit praktickou výbavu vaší klubovny. Umožní vám 

zkoumat a pátrat po detailech nejenom včel, ale i ostatních drobných tvorů či 

přírodnin.  
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 Bezokulárová stereolupa – luxusní podívaná ovšem za vyšší pořizovací cenu. 
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MIKROSKOP 

Nepostradatelnou vzdělávací pomůckou, kterou by si časem měl pořídit každý 

včelařský kroužek je mikroskop. Zde si můžeme vybrat z mnoha typů a provedení. 

Monokulární, binokulární, s digitálním zobrazením, digitální lupa s USB připojením a 

mnoho dalších. Každý z nich má svoje výhody i omezení. Ale všechny vám přinesou 

krásné zážitky z „bádání“. 
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Optický mikroskop 

Jednoduchý a zároveň technologicky 

dokonalý digitální mikroskop, 

který můžete velice snadno připojit přes 

USB kabel k Vašemu PC nebo 

notebooku. Vyrábí se i varianty s ještě 

tenčí „čočkovou částí“, které umožní 

přímý náhled do útrob úlu. Pro děti se 

tak naskytnou zajímavé pohledy na život 

včel v jejich přirozeném prostředí. 
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Elektronický mikroskop 

Jednoduchý a zároveň technologicky dokonalý digitální mikroskop, který můžete 

velice snadno připojit přes USB kabel k Vašemu PC nebo notebooku. Vyrábí se i 

varianty s ještě tenčí „čočkovou částí“, které umožní přímý náhled do útrob úlu. Pro 

děti se tak naskytnou zajímavé pohledy na život včel v jejich přirozeném prostředí. 
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Pokud máme již vlastní, nebo alespoň zapůjčený mikroskop, můžete se hned pustit do: 

MIKROSKOPOVÁNÍ 

Mikroskopování je stále používaná a účinná metoda vědeckého pozorování a 

zkoumání, která využívá opticky zvětšovacích vlastností mikroskopu. Včelařské kroužky 

používají mikroskopování především k pozorování a studiu anatomie včel, určování a 

počítání včelích škůdců, nebo pozorování částí rostlin – například rozpoznávání 

pylových zrn. 

Dříve, než pustíme děti k samostatné práci s mikroskopem, bychom měli udělat 

několik zásadních kroků. Zabráníme tak poranění dětí, zničení zkoumaného preparátu i 

mikroskopu. 

 Naučit děti znát části používaného mikroskopu a seznámit je s jejich použitím. 

 Naučit děti bezpečnostní pravidla při mikroskopování i manipulaci s preparáty. 

 Naučit děti zásady a postupy mikroskopování s jednotlivými typy mikroskopů. 
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Samotné využití mikroskopů v činnosti kroužku 

skýtá veliké množství využití a záleží pouze na 

znalostech a fantazii vedoucího kroužku. 

Mikroskopování můžeme použít například k: 

 poznávání anatomických částí těla včel a 

ostatních opylovatelů 

 rozpoznávání parazitů a nemocí včel  

 určování pylových zrn 

 detailnímu pozorování částí rostlin 

 prostředek při vědomostních hrách a soutěžích 
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Poznávání anatomických částí těla včel a ostatních opylovatelů 

Mikroskop je nenahraditelnou pomůckou právě při poznávání částí hmyzího těla, které 

jsou pro svoji velikost jiným způsobem obtížně pozorovatelné. Po zvládnutí vnějších 

částí těla se děti mohou seznamovat i s vnitřními orgány a postupně získávat představu 

o anatomii včel. Samozřejmě, že se děti nenaučí znát vše hned na několika schůzkách a 

dokonalá znalost je otázkou (podle zájmu a stáří dětí) spíše let. Mikroskopování nám 

tak může zajišťovat náplň mnoha schůzek. A navíc i zde platí pravidlo ….“opakování 

matka moudrosti“. 
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Rozpoznávání parazitů a nemocí včel 

 Tak jak budou děti postupně pronikat do tajů včelaření, bude možno využít 

mikroskopování také pro rozpoznávání včelích parazitů (kleštík včelí, včelomorka 

obecná, zaviješ voskový, lesknáček úlový,…), nebo přítomnosti včelích nemocí 

(nosematóza, houbová onemocnění, mor včelího plodu, plísně, …). Zde je třeba si 

uvědomit, že pracujeme s víceméně rizikovým biologickým materiálem, takže je třeba 

ve zvýšené míře dodržovat hygienická pravidla (nedotýkat se pozorovaných materiálů 

holou rukou, případně používat vhodné ochranné pomůcky, po práci se vzorky si řádně 

umýt ruce a očistit či vydesinfikovat vše použité. Pro jistotu nenecháváme děti přímo 

pracovat například s materiálem - moru včelího plodu nebo hniloby včelího plodu 

(infekční materiály).  
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Určování pylových zrn 

Zajímavou „včelařskou disciplinou“ může být určování pylových zrnek, které lze najít 

v medu. Děti tak pomocí mikroskopu mohou určit, z kterých rostlin byl „vyroben“ daný 

vzorek medu. Toto bádání předpokládá, že vedoucí kroužku zná tvary pylových zrn 

nejvýznamnějších druhů pylodárných a nektarodárných rostlin. Tyto vědomosti může 

vedoucí čerpat například z knihy PROSTŘEDÍ A VČELY (autor RNDr. Václav Švamberk). 
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Detailnímu pozorování 

částí rostlin 

Také mikroskopické 

detaily rostlin mohou 

být pro děti vítaným 

zpestřením práce 

s mikroskopem. Navíc 

jejich preparáty lze 

snadno získat i si je 

vlastnoručně vyrobit. 
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI MIKROSKOPOVÁNÍ A 

MANIPULACI S PREPARÁTYY: 

 Na pracovním místě se musí dodržovat naprostá čistota a 

pořádek. 

 Je zakázáno s mikroskopem manipulovat jinak, než podle 

návodu k danému typu mikroskopu a podle pravidel a 

pokynů vedoucího. 

 Před zahájením mikroskopování pečlivě prohlédnout 

mikroskop i preparáty a možné nedostatky ihned nahlásit 

vedoucímu. 

 Opatrně manipulovat s elektrickou přípojkou mikroskopu 

a to vždy pouze na přesný pokyn vedoucího.  

 Každé, i nepatrné zranění okamžitě nahlásit svému 

vedoucímu. 
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Prostředek při vědomostních hrách a soutěžích 

Určování různých preparátů pomocí mikroskopu lze s úspěchem zařazovat do 

vědomostních soutěží a her, kterými zpestřujeme činnost kroužku. Pokud pracujeme 

pouze s lupou, mohou děti soutěžit i bez přímého dozoru vedoucího. U práce 

s mikroskopem již musíme být podle věku dítěte opatrnější. Při soutěžích, které 

probíhají „na čas“ dochází často k chybám při manipulaci s mikroskopem a hrozí 

poškození mikroskopu, nebo sklíčka s preparátem. 

 JAK ALE ZÍSKAT VHODNÝ MIKROSKOPICKÝ PREPARÁT? 
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Preparáty, které v kroužku používáme, dělíme na 

nativní (živé) a trvalé.  

NATIVNÍ (ŽIVÉ) MIKROSKOPICKÉ PREPARÁTY – 
jsou živé objekty sledované ve vodě nebo 
fyziologickém roztoku. Jejich příprava je 
jednoduchá a děti ji snadno zvládnou. Na čisté 
podkladní sklíčko kápneme kapku vody a do ní 
opatrně ponoříme zkoumaný živý objekt. Krycí 
sklíčko přiložíme hranou ke kapce vody a 
přiklopením sklíčka přikryjeme zkoumaný objekt 
tak, aby se nevytvořily vzduchové bubliny. Pokud 
se bubliny vytvoří, musíme postup opakovat. 
Přebytečnou vodu ze sklíčka vysajeme filtračním 
nebo savým papírem. Preparát je připraven 
k mikroskopování. Po ukončení práce 
opláchneme sklíčka vodou a do sucha otřeme. 
Takto můžeme například pozorovat a s dětmi 
počítat spory nosematozy. 
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TRVALÉ MIKROSKOPICKÉ PREPARÁTY – tyto preparáty jsou před mikroskopováním 

usmrceny, fixovány a případně obarveny. V dnešní době lze mnoho preparátů s částmi 

těla včely medonosné získat i nákupem. Mnohem jednoduší a pro děti z kroužku 

zábavnější je jejich vlastní výroba: 

 zajistíme si dostatečné množství mrtvých včel, které konzervujeme v 70 % etanolu 

(používáme technický líh, který je běžně k dostání v drogerii) 

 etanol v preparátu je potřeba po čase vyměnit, protože jej ředí tělní tekutiny 

konzervovaných včel 

 pro kvalitu mikroskopování je vhodné všechny chitinizované části těla včely 

předem prosvětlit nejčastěji 10-20 % roztokem hydroxidu (louhu) draselného (KOH) 

 prosvětlení chitinových částí včel provádíme dvojím způsobem 
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 První způsob prosvětlení. Konzervovaným včelám oddělíme opatrně pinzetou 

potřebný počet částí těla (např. nohou). Vhodíme je do kádinky o objemu 50 cm³, 

ve kterém máme cca 15 cm³ roztoku 10-20 % louhu (KOH). Roztok necháme vařit. 

Ve vroucím roztoku, za stálého míchání skleněnou tyčinkou je ponecháme asi 5 

minut. UPOZORNĚNÍ – vařící louh pění, stříká a částečně se odpařuje. Je zde 

nebezpečí popálení. Tuto činnost děláme raději předem bez přítomnosti dětí! 

 Druhý způsob prosvětlení. Potřebné množství připravených částí včely ponecháme 

1-2 dny v 10-20 % roztoku louhu.  

 Louhem prosvětlené objekty přeneseme do vody nebo do 8 % roztoku octa, pak do 

vody a poté do vodní kapky na podložní sklíčko. Přikryjeme krycím sklíčkem a poté 

můžeme mikroskopovat. 

 

 UPOZORNĚNÍ – louh koroduje kovové části a mohl by v přímém kontaktu poškodit  

i kovové části mikroskopu. 
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Pro přípravu vlastních mikroskopických 

preparátů je nutno mít k dispozici tyto 

potřeby: dostatečnou zásobu preparátů 

(například včel) v ideálním případě 

preparáty již louhem prosvětlené, 

preparační soupravu (pinzeta, jehla, 

skalpel, kapátko, nůžky, lupa), čisté 

preparační destičky, čistá podloží a krycí 

sklíčka, kanadský rychleschnoucí balzám a 

také doporučujeme ochranné gumové 

chirurgické rukavice.  

Pokud nový včelařský kroužek „zatím“ 

nevlastní svůj mikroskop a ani nemá 

možnost si jej někde (například ve škole) 

zapůjčit, má několik dalších možností 

k poznávání částí včely: 
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Endoskopická kamera 

Zajímavou a atraktivní pomůckou při 

prohlídce včelstev mladými včelaříky 

může být endoskopická kamera. 

Umožňuje nevšední pohledy na život včel 

v jejich „domácím prostředí“, aniž 

dochází k jejich vyrušování. V hlubokých 

útrobách úlu mohou pozorovat jejich 

život, z pozorování si  ukládat fotografie, 

které pak mohou na svých schůzkách 

využívat při výuce či opakování. 
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Digitální fotoaparát a promítací technika 

Dalšími technickými pomůckami, bez kterých si práci v moderním včelařském kroužku 

lze již jen těžko představit, jsou digitální fotoaparát a nějaký přístroj k přenosu obrazu. 

Možnosti využití fotoaparátu jsou jasné a také diaprojektory i přenos obrazu na 

obrazovku monitoru, nebo jeho promítnutí na plátno (bílou stěnu) jsou běžně 

používané kroužkové činnosti. 
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Makrofotografie (mikrofotografie) Na internetu lze v dnešní době získat obrovské 

množství zajímavých fotografií částí včel z klasických mikroskopů, nebo dokonce ve 

velkém zvětšení z elektronických mikroskopů. Stačí si jenom fotografie vytisknout a 

pak je na schůzce použít při výuce, nebo soutěži. 
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Počítačová prezentace. Vybrané fotografie lze také přímo dětem ukazovat na počítači, 

nebo z nich vytvořit vlastní prezentaci – například v PowerPointu. Na internetu lze také 

zdarma získat již připravenou prezentaci, kterou vytvořil RNDr. Václav Švamberk.  
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Elektronická úlová váha 

Dnes již rozšířenou včelařskou pomůckou jsou desítky typů mechanických, nebo lépe 

již eletkronických váh. Děti na nich mohou sledovat přírůstky a úbytky medných zásob 

a podle aktuálního váhového stavu se mohou učit provádět účinné včelařské zásahy. 
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Úlová váha – je praktická pomůcka pro sledování chování včel v úlu. Lze s ní sledovat 
průběžné přírůstky snušky, bezsnůškové období, vyrojení včel, stav zimních zásob, … 
 
Mechanická – nevýhodou je nutnost fyzického odečtu dané váhy při osobní návštěvě 
včelaře u váhy a nutnost si uvedené údaje zaznamenávat. 
 
Elektronická – Naměřené hodnoty si zapamatuje a následně předá přímo do včelařova 
mobilu, tabletu nebo počítače. K těmto systémům se dají připojit další čidla, která měří 
vnitřní teplotu, venkovní teplotu či manipulaci s úlem. 
 
Vybrat si mohou včelařské kroužky z těchto variant: 
• Jednoduchá mechanická váha (nejlacinější varianta) 
• Elektronická váha, která pouze shromažďuje naměřené údaje  
• Elektronická váha, která odesílá data v reálném čase dle stanovených intervalů 

(nutnost placení „mobilního internetového připojení“) 
• Elektronické váhy zpracovávají přehledné grafy a tabulky za určené intervaly (den, 

týden, měsíc, rok) 
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Elektronická ochrana úlů – fotopasti   - GPS systém 

Častým problémem, který mohou řešit i členové včelařských kroužků na svém včelím 

stanovišti, je ochrana před zloději úlů, medu či včelstev. Pokud nemáte svoje včelstva 

„za plotem“, určitě se vyplatí některý ze způsobů „pasivní ochrany“. Může to být 

pokrytí včelího stanoviště systémem fotopastí, nebo nainstalováním do některého 

z úlů nenápadná zařízení monitorující pohyb s úlem (v případě cizí manipulace) či jsou 

přímo napojeny na systém GPS a udávají nám v reálném čase polohu „odcizeného“ 

úlu. Sice nám tyto ochranné prostředky přímo nezabrání ztrátě či odcizení, ale 

významně tím zvýší šanci nalezení pachatele. 
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Digitální monitorovací systém - úlový deník 

Úlová váha, pasivní ochrana včel i sledování dalších parametrů přímo z nitra úlu 

(teploty, vlhkost, zvuk) se dá dnes již propojit instalací sofistikovaných zařízeních. Ta 

nás v dnešní době dovedou on-line informovat o všech sledovaných veličinách jejich 

pomocí mít stálý přehled o svých včelách. Snadnou instalací do mobilních telefonů lze 

tyto data propojovat s již elektronickými „úlovými deníky“. Děti tyto moderní způsoby 

a aplikace baví víc než dříve používané „klasické“ metody našich otců a dědů, kteří stav 

ve včelstvu dokázali přesně a dost spolehlivě určovat poklepáním na úl a poslechem, či 

pozorováním dění na česně.  
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Domácí bezdrátová meteostanice  

Domácí meteorologické stanice slouží pro předpověď počasí ideálně na následujících 

12 hodin. Díky meteostanici budete vědět přesnou vnitřní i venkovní teplotu, směr 

větru, množství srážek a vlhkost. Bezdrátová domácí meteostanice může být užitečným 

pomocníkem i při výuce chovu včel. Meteostanice s trvalým podsvícením displeje patří 

mezi nejoblíbenější druhy. Máme také stanice s drátovou sondou, jejíž čidlo je 

umístěno vevnitř a venku je pouze drát, čímž se šetří životnost přístroje.                        

U bezdrátového přenosu může být vzdálenost čidla od meteostanice 30 až 80 metrů. 
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Termokamera  

Toto zařízení pracuje na principu běžného fotoaparátu, nebo kamery s tím rozdílem, že 

termovizní kamera nesnímá světelné, nýbrž tepelné záření. Aby lidské oko poznalo 

rozdílné teploty předmětů ve snímaném záběru, převede je toto zařízení na barevné 

odstíny s tím, že nejtmavší odstíny přiřadí předmětům nejchladnějším a nejsvětlejšími 

barvami pak znázorní předměty nejteplejší. 
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Pomocí termokamery můžeme s dětmi sledovat teplotní rozdíly při provozu nejenom 
u některých včelařských pomůcek, ale získáme i mnoho zajímavých  poznatků o vztahu 
teploty v životě včel i rostlin.  
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Termokamera umožňuje 
zajímavé pozorování 
samotných včel v zimním 
nebo „letním“ období. 
 
Ukazuje, které části jejich 
těla vykazují nejvyšší 
teplotu, umožňuje 
sledovat jejich pohyb po 
plástvi, nebo způsoby 
jejich „vytápění“ v zimě.  
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Nejzajímavější poznatky můžeme pomocí termokamery získat pozorování 
včelích úlů. Zvláště v zimním období můžeme sledovat místa s rozdílnou 
teplotou. Barevná teplotní škála nám ukazuje místa úniku tepla i třeba 
místo ve kterém je v úlu usazen tzv. „zimní chomáč“. 
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Přejeme Vám zajímavé zážitky při používání všech moderních 
pomůcek, které se dají použít v rámci činnosti kroužků včelařské 
mládeže. Spolek VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro vedoucí těchto kroužků 
připravil několik kurzů a seminářů, kde se zájemci mohou naučit 
používat všechny výše představené pomůcky.  
 
vcelistraz@email.cz        +420 604 739 121           www.vcelarici.cz  
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