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kanceláři poslankyně 
Bärbel Höhn to vypadá 
podobně jako u jejích ko-
legů. Za hnědým stolem 
s počítačem je velká židle, 
naproti malý černý gauč, 
u něj televize a po straně 
několik skříní. Na rozdíl 
od většiny kolegů má ale 
Bärbel kancelář v přízemí 
a hned za okny je včelí úl.

„Snad vám nebude va-
dit trocha lezení, není to 

tu zrovna bezbariérové,“ 
omlouvá se člen týmu po-
slankyně Daniel Holstein 
a přeskakuje kovový plot, 
který je z venkovní strany 
francouzského okna. Je 
vidět, že to nedělá poprvé.

O pár metrů dál si už 
na hlavu nasazuje bílý vče-
lařský klobouk se závojem 
přes obličej. Stojí vedle 
úlu, který mu sahá asi po 
prsa. Světlé dřevo ještě 
září novotou. „Tak tady 
jsou, naše včelky,“ odklápí 
Holstein víko úlu a opa-
trně z něj vytahuje jeden 
dřevěný rámek obsypaný 
včelami. Neustále se pohy-
bují a okolo létají spousty 
dalších. Bzzz, hučí to tady 
– ano – jako v úle. 

V prosklené zasedač-
ce sedí kolem velkého 

kulatého stolu poslanci 
v oblecích, někteří z nich 
zvědavě sledují, co se 
to děje za oknem. Už to 
budou dva měsíce, co ve 
dvoře Bundestagu toto 
včelstvo bydlí. Za tu dobu 
si získalo spoustu přátel, 
napříč stranami. 

Na začátku to však 
Bärbel Höhn ze strany 
Zelených a sociální demo-
krat Martin Burkert, kteří 
s nápadem „parlament-
ních včel“ přišli, neměli 
lehké. Poslanci se prý báli, 
že je včely mohou pích-
nout. Přece jen, 50 tisíc 
včel na 630 poslanců, to je 
pořádná přesila!

Nakonec se jim ale 
podařilo včely prosadit, 
na konci dubna je slav-
nostně představili světu 

Mladé, nezkušené a nerozvážné. Opustí svůj  
domov příliš brzy, vydají se zbytečně daleko a na své 

pouti zahynou. Tak se chová čím dál víc včel.  
Pokud je to neodnaučíme, budeme  

mít brzy velký problém.

Včely, 
kde jste?

 Pavla Francová  Getty Images

a brzy budou prodávat 
první „Bundestaghonig“. 
Výtěžek má jít na podporu 
včelařství. „Zrovna vymýš-
líme etikety a hlasujeme 
o přesném názvu,“ dodává 
Holstein.  

Mohlo by se zdát, že 
poslanci v Berlíně už 
nevěděli co by a hleda-
li si nějaké povyražení. 
Opravdový důvod, proč se 
včely dostaly až do centra 
německé politiky, však 
nijak veselý není. Burkert 
a Höhn chtějí svým úlem 

varovat před rozsáhlým 
vymíráním včel.

Říká se tomu Colony 
Collapse Disorder, česky 
syndrom zhroucení včel-
stev. Tímto názvem, který 
zní jako titul béčkového 
thrilleru, se popisuje tepr-
ve deset let známý jev, kdy 
velmi rychle a bez zjev-
ného důvodu vymře celé 
včelstvo. Úly, ve kterých 
to ještě nedávno bzučelo 
a hučelo na plné pecky, 
jsou náhle zticha a uvnitř 
je prázdno. 

Mladé včely nejspíš vylé-
tají z úlů příliš brzy, nejsou 
ještě připravené a venku 
umírají. Protože se nikdo 
nevrací, následují je další 
a další mladé, nezkušené 
včely. Nakonec zůstane úl 
téměř prázdný. Tak fungu-
je mechanismus, kvůli kte-
rému vymírají celé včelí 
kolonie. Co včely k tomuto 
chování vede, zatím nikdo 
přesně neví.

Jisté je jen to, že bez 
včel to na světě moc dobře 
nejde. Opylují na 80 pro-

cent rostlin (trochu jim 
s tím pomáhají i čmeláci 
a další hmyz) a vděčíme 
jim tak za zhruba třeti-
nu potravin. Produkce 
ovoce a většiny zeleniny 
je závislá na tom, jestli se 
k rostlinám v pravý čas 
dostanou včely a přenesou 
pyl z jedné rostliny na dru-
hou. Odhaduje se, že jen 
v Evropské unii odpovídá 
ekonomický přínos (nebo 
chcete-li výkon) včel 
zhruba 22 miliardám eur 
ročně. Na celém světě pak 
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ropě. Způsob včelaření je úplně od-
lišný,“ upozorňuje Danihlík s tím, že 
i to má vliv na onemocnění a úhyn 
včel. V Severní Americe je včelaření 
v podstatě průmyslovou záležitostí 
a včelařské firmy kočují s kamiony 
naloženými obrovským množstvím 
úlů z jednoho státu do druhého, 
podle toho, kde jsou zrovna včely po-
třeba v sadech. Nemoci se tak mezi 
nimi mohou šířit mnohem rychleji 
a postihnout podstatně větší množ-
ství včel. Navíc zdraví tohoto hmyzu 
nepomáhá ani to, že opylují velmi 
rozsáhlé plochy s několika málo dru-
hy rostlin. 

Nové trendy:  
včelařky a střechy

Naopak v Evropě a hlavně u nás se 
včelaření ubránilo průmyslovému 
rázu a pro většinu lidí, kteří se mu 
věnují, je to hlavně koníček. Podle 
statistik Českého svazu včelařů tako-
vých nadšenců v posledních letech 
přibývá. Zatímco před šesti lety 
u nás bylo přes 47 tisíc včelařů, loni 
jich svaz napočítal přes 54 tisíc. 

„Pořádáme asi 15 letních škol 
včelaření, navíc máme roční dálkové 
studium a řadu dalších přednášek. 
Zájem je pořád velký,“ popisuje Petr 

Texl. Například na Střední odborné 
učiliště v Blatné, které už pátým ro-
kem nabízí dálkový dvouletý studijní 
obor včelař, se hlásí stále víc lidí, 
než může škola přijmout. „Ročně 
na naše kurzy přijde přes 200 lidí,“ 
dodává Texl. V poslední době tak po-
malu mizí obavy, že včelaři vymřou. 
„Na moje přednášky chodí většinou 
lidé mezi 30 a 40 lety, hlavně ve 
městech je to populární,“ pochvaluje 
si Danihlík. Mezi zájemci o včelaření 
také přibývá žen.

Na významu získává i drobné 
včelaření na střechách domů a v cen-
trech měst. Co platilo ještě nedávno 
za módní výstřelek, který přitahoval 
spoustu pozornosti, je dnes už doce-
la běžné. 

„Včelaření je nová jóga,“ říká se 
v Berlíně. Uprostřed největšího tam-
ního knihkupectví Dussmann mají 
vystaveno na dvacet knih o včelaře-
ní. Oficiálně je v metropoli už přes 
tisíc včelařů a hustota „zavčelení“ 
začíná být podle některých kritiků 
neúnosná. Na kilometr čtvereční 
připadá šest včelstev. 

Mohlo by se zdát, že včely mají 
vyhráno. Pokud se jim však nezačne 
znovu dařit v jejich tradičních teri-
toriích, nadšenci z měst ani z Bun-
destagu je nezachrání. 

má jít o více než desetinásobek (265 
miliard eur).

Problém vymírání úlů trápí 
hlavně včelaře v USA, kde jen za po-
slední rok vyhynula téměř polovina 
včelích kolonií. Syndrom zhroucení 
včelstev se ale objevil už i v Evropě 
a nikdo netuší, jestli a jak rychle se 
může šířit dál. 

Podle vědců za ním stojí nejspíš 
několik faktorů: hojné využívání 
pesticidů a dalších chemických látek 
v zemědělství, roztoči, ale i změny 
klimatu nebo neznámé nemoci. Co 
je oním spouštěčem sebevražedného 
chování včel, nikdo dosud spolehlivě 
nepotvrdil. Proč včely hynou, to se 
snaží zjistit mezinárodní tým vědců 
v projektu COLOSS, do kterého jsou 
zapojeni odborníci a včelaři z téměř 
80 zemí včetně Česka.

„Ptáme se na úhyny včelstev 
a další věci. Do konce května mohli 
dotazník vyplnit i čeští včelaři a nyní 
vyhodnocujeme výsledky,“ říká člen 

mezinárodního týmu Jiří Danihlík 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

Loni byla situace v Česku hodně 
špatná, přes zimu umřela kvůli růz-
ným nemocem zhruba pětina včel. 
Letos by to mělo být o něco lepší, 
úhyny nebyly tak velké. „Okolo dese-
ti procent – to není nic extrémního, 
ale výsledky letošního průzkumu 
zatím nemáme,“ dodává Danihlík 
s tím, že Česko se k mezinárodnímu 
týmu připojilo teprve před třemi lety, 
a tak se u nás zatím nedají vyhodno-
covat cykly včelích chorob. 

I podle dalšího odborníka a uči-
tele včelařství Petra Texla jsou u nás 
letos včely v dobré kondici. „Největší 
strašák, který sledujeme, je varroá-
za.“ Původcem je roztoč kleštík včelí, 
který napadá včelí plody, oslabí vče-
ly a ty pak snáze podlehnou jiným 
onemocněním. 

„Neměli bychom ale srovnávat 
to, co se děje v USA a ve střední Ev-

← Ruptaturi ut quis 
archic temodit 
lab ipit aliquam 
consequi denda 
doles solumquide 
omnihillibus

↓ Ruptaturi ut quis 
archic temodit 
lab ipit aliquam 
consequi denda 
doles solumquide 
omnihillibus

Čísla z úlu

Na světě existuje na 20 tisíc druhů včel, jen 
devět z nich ale umí produkovat med. 
Létají rychlostí zhruba 30 kilometrů v hodi-
ně. Za den navštíví několik tisíc květů.

Jedna včela za svůj život (v létě 6–8 týdnů) 
vyrobí půl lžičky medu. K nasbírání kilogra-
mu medu musí včely dohromady opylovat 
na čtyři miliony květů.

Včelí matka se páří s 10 a více samci-trub-
ci. Ostatní včely ji krmí, ona klade vajíčka, 
z nichž se rodí dělnice a samci, jejichž jedi-
ným úkolem je oplodnit královnu a umřít.

Počet včelařů v Česku
2010 47 887
2015 54 416
Zdroj: Český svaz včelařů

Já, včelař!

Jak začít včelařit?
Zjistěte si, jestli nejste alergičtí 
na včelí bodnutí. Zajděte na 
některý z kurzů nebo letních 
škol pro začínající včelaře, 
nepodceňte přípravy a najděte 
si někoho, kdo vám s včelaře-
ním pro začátek pomůže. Když 
to odpovídá vašim představám, 
pusťte se do toho.

Co je potřeba?
Pořiďte si úl, typů je několik, 
existují i speciální verze pro 
balkony. Doporučuje se začít 
s pěti včelstvy (každé má okolo 
50 tisíc včel), koupit se dají od 
včelařů. Potom je ještě potřeba 
další vybavení: včelařská kukla 
nebo klobouk, dýmák a smetá-
ček. Na získání medu z pláství 
je nutný medomet, ale ten se 
dá i vypůjčit.

Kdy začít?
Nejlepší je začít na jaře nebo 
v létě. Včelaři tvrdí, že to je 
snazší, než se zdá.

Kolik času to zabere?
Včely nevyžadují obzvlášť vel-
kou péči, nemusíte k nim chodit 
každý den. Můžete je mít třeba 
na chatě.

Kolik to bude stát?
Většinou se počítá, že celkové 
náklady na rozjezd včelaření 
vyjdou zhruba na dvacet tisíc 
korun. Hodně věcí se dá ale 
koupit i použitých a nový život 
včelaře může začít levněji.
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Kinského zahrada
Střelecký ostrov
Janáčkovo nábřeží
Kampa

L‘Aupaire DE Get Your Gun DK

Leyya AT  Vltava CZ 
Brodka PL  Golan RO 
Zeid Hamdan LB a Maii Waleed EG

Monika Načeva a Michal Pavlíček 
+ Bořkovec kvartet CZ a mnoho další!
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Generální
mediální
partner
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akce

Hlavní
mediální
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↓INZERCE

Včela myslí  
jako my

Umí počítat, dokáže popsat 
ostatním cestu a učí se 

podobně jako člověk. 
Včela je mnohem chytřejší 

tvor, než by většina lidí 
očekávala. 

Randolf Menzel se narodil rok 
po začátku druhé světové 
války v Mariánských Lázních 
v německé rodině. Když po 
válce prchali ze Sudet, jednou 
z mála věcí, které se jim 
podařila zachránit, byl krásný 
mikroskop Leitz. Ještě coby 
student jej v roce 1900 pořídil 
Menzelův dědeček, později 
uznávaný zoolog. Tento mikro-
skop, který Randolf v 15 letech 
zdědil, stál na začátku kariéry 
špičkového neurobiologa, jenž 
dnes patří k nejuznávanějším 
vědcům v oblasti výzkumu 
mozku a zvířecí inteligence. 
Nedávno vydal novou knihu 
Inteligence včel.

Jak chytré jsou včely?
Včely jsou úchvatné. Umí 
flexibilně reagovat, učit se, ro-
zeznávat různé vzory, barvy, 
vůně, umí komunikovat. Mají 
skvělé pohybové dovednosti, 
umí i chodit i létat, což my 
třeba neumíme. Mimořádné 
na jejich inteligenci je to, 
že se velmi dobře učí, mají 
dobrou paměť a učení u nich 
není závislé jen na tom, jestli 
je čeká odměna nebo trest. 

Jejich schopnost učení je 
velmi podobná té naší. Umí 
zobecňovat od jednotli-
vých případů, najít ve světě 
souvislosti a pravidla. Jsou 
navíc velmi inteligentní, pokud 
jde o komunikaci s ostatními 
včelami.

Co tím myslíte?
Mají vlastní způsob domlou-
vání se, takzvaný včelí tanec. 
Je podivuhodné, že je takto 
malý hmyz schopný dávat 
s pomocí symbolů a mimo 
původní prostředí informace 
o nějakém konkrétním místě. 
Neznáme žádné jiné zvíře 
kromě člověka, které by bylo 
něčeho takového schopné. 
Ani delfíni to neumí. Včely si 
dokážou svým tancem sdělit, 
že mají letět dva kilometry na 
sever a pak doprava a tam 
dostanou dobré jídlo.

Je tento tanec řečí včel?
Někdy se tomu tak říká, ale 
podle mě to není přesné. Včely 
umí prostřednictvím různých 
pohybů křídly a vrtěním 
zadečku vyjádřit spoustu 
věcí jako třeba informace 

o přesném místě, dejme tomu, 
díře ve stromě, kde by se mohl 
usadit roj. Umí také vyjádřit 
své emoce, motivaci, případně 
pocit ohrožení. Není to však 
jazyk, nemá gramatiku a po-
dobně. Je to metafora.

Dá se tedy říct, že včely 
mají představu o světě a své 
činnosti?
To zatím neumíme říct o žád-
ném zvířeti. Ještě hlubší, až 
filozofická, otázka ale je, jestli 
se včela, každá  sama o sobě, 
vnímá jako jedinec a ví, co 
to znamená. Vezměte si, že 
jedna včela prostřednictvím 
svého tance ostatním řekne, 
že pět set metrů na sever je 
místo, kde se mohou najíst. Ta, 
která tuto informaci dostane, 
už musí znát okolí, vzdálenos-
ti, vlastnosti okolního světa 
a podobně. Pak vyvstává 
otázka, jestli má tato včela 
nějaká očekávání, jestli myslí 
na to, co zažije, když na to 
místo poletí.

To se ještě neví?
Zcela jistě víme, že očekává 
nějakou odměnu, nějakou 
konkrétní vůni květu nebo 
chuť a koncentraci cukru, ale 
to není nic složitého. Rafinova-
ná otázka, kterou zkoumáme, 
je, jestli včela má nějaká oče-
kávání, jak bude vypadat svět 
na její cestě k cílovému místu. 
Jestli přemýšlí, zda to místo 
už zná, jestli tam byla nebo 
zná cestu k němu a ví, jak ta 
cesta vypadá, co potká. Třeba 
ví, jestli musí obletět nějakou 
horu nebo třeba les. Věřím, 
že máme důkazy, že včela 
tohle umí. Když je schopná 
takových očekávání, tak to 
znamená, že vědomě pracuje 
se svou pamětí. Umí plánovat 
a rozhoduje se, nefunguje 
mechanicky jako robot. Má 
svůj vnitřní svět, prožívání. 
Ještě ale nevíme, jestli dokáže 
rozpoznat ostatní včely jako 
konkrétní jednotlivce. Víme 
jen to, že se včely člení do růz-
ných skupin a že poznají, jestli 

je jiná včela mladá, stará, má 
hlad nebo je sytá.

Co je možné včely naučit?
Různá pravidla, například 
že když vyletí z úlu, tak se 
může rozhodnout, jestli poletí 
k modré nebo žluté značce. 
A třeba jí dáte na výběr: 
když se budou barvy po sobě 
střídat, dostane odměnu, 
v opačném případě nedostane 
nic. To včela pochopí velmi 
rychle. Klidně můžete ty barvy 
změnit, nebo použít vůně 
nebo nějaké vzory, včela už 
ale bude vědět, jak to pravidlo 
funguje, a bude se chovat 
správně. Umí myslet abstrakt-
ně.

Ukázkou inteligence a ab-
straktního myšlení je počítání. 
Umí včely něco takového?

Umí počítat do tří, do čtyř, 
dokážou si představit 
jednoduše množství. Umí 
abstrahovat, když se dívají na 
nějaké množství, ale to známe 
i u jiných zvířat. Kromě toho 
ale umí skutečně i počítat. 
I když možná slovo počítat 
není úplně nejlepší.

Proč, jak to funguje?
Když včely letí okolo nějakých 
orientačních bodů, třeba 
uděláte žlutou nebo modrou 
značku, tak je mohou vnímat. 
Jsou schopné se naučit, že 
po jednom, dvou nebo třech 
nějakých konkrétních bodech 
je jejich místo s potravou. 
Když ty orientační body 
k sobě přiblížíte a zkrátíte 
tak celkovou vzdálenost, tak 
zhruba polovina včel poletí 
podle počtu těchto značek. 

Když je dáte dál od sebe, tak 
taky polovina včel poletí až za 
třetí značku. Je ale pravda, 
že druhá polovina letí dál na 
původní, správné místo, bez 
ohledu na značky.

Takže polovina včel umí počí-
tat a druhá to neumí?
To ne, není to rozdíl mezi 
jednotlivými zvířaty, ale spíš to 
jsou dvě strategie řešení, které 
umí udělat jedna a tatáž včela 
po sobě. Pokud se naučí, že 
po značkách X, Y a Z dosta-
ne odměnu a vy pak značky 
přiblížíte, tak včela nejprve 
letí na původní místo. Když 
tam odměna není, vrátí se za 
třetí značku. Jejich paměť na 
taková množství je však velmi 
krátká, trvá jen pár vteřin. Po-
čítání se ale týká i jejich včelí-
ho tance - když nějaký pohyb 

znamená třeba vzdálenost 60 
metrů na sever a potrava je 
300 metrů daleko, tak ten po-
hyb udělá včela pětkrát. Když 
je to ale třeba čtyři kilometry, 
tak už to nefunguje lineár-
ně a je otázka, jak takovou 
vzdálenost vyjádří, aby tomu 
ostatní včely rozuměly.


