
26
MODERNÍ VČELAŘVIVAT APIDOLOGIE

Baví tě to?“ ptá se jeden včelař 
druhého. „Baví“. Načež se 
první včelař začíná potutel-

ně usmívat a jen dodává: „V tom 
případě to nemůže být práce!“. 
Věřím, že podobně to máme s cho-
vem včel téměř všichni včetně 
profesionálních včelařů, jež vče-
lařské řemeslo živí a kteří velmi 
dobře vědí, jak je to někdy tvrdý 
chlebíček. 

Apidologie, nebo chcete-li vče-
lařská věda, klade řadu úskalí, 
o nichž jsme v době, kdy jsme na 
katedře biochemie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého se 
včelařským výzkumem v roce 2011 
začínali, neměli ani tušení. Včelař-
ská výzkumná skupina této katedry 
stihla za prvních deset let existen-
ce vychovat mladé a zapálené vý-
zkumníky, navázala mezioborovou 
intenzivní spolupráci nejen s kated-
rou geoinformatiky téže univerzity, 
ale také s dalšími tuzemskými a za-
hraničními pracovišti. 

V současné době se naše sku-
pina zaměřuje na několik dílčích 
témat zahrnujících základní vý-
zkum a jeho přesah do včelařské 
praxe. Výsledky můžete sledovat 
na stránkách tohoto časopisu, kam 
pravidelně přispíváme.

Fungování imunitního systému 
včely medonosné
Studium obranných reakcí včel 
proti mikrobiálním patogenům je 
důležité pro pochopení základ-
ních principů, jak se včely brání 
nemocem. Imunitní systém včely 
je výrazně jednodušší než napří-
klad lidský, přesto je dost složitý 
na to, abychom ho dokázali zcela 
pochopit. 

Včely netvoří protilátky, ale 
hlavní složkou vrozené imunity při 
obraně před mikroby jsou tzv. an-
timikrobiální peptidy a další enzy-

my, které růstu bakterií brání nebo 
je dokonce usmrcují. O včelích 
antimikrobiálních peptidech se ví 
už dávno, přesto však existuje jen 
omezené množství studií, které by 
se zabývaly jejich detekcí a kvan-
tifikací přímo ve včelím organis-
mu. Studium v minulosti převážně 
limitovala nedostupnost citlivých 
analytických metod, proto jsme se 
před lety do vývoje takové meto-
diky pustili. Úspěšný vývoj meto-
diky trval téměř šest let. Důvodem 
byla především problematická bio-
chemická analýza těchto molekul 
(Danihlík et al. 2014, 2016). Úsilí 
se vyplatilo, protože dnes máme 
metodu, která umí změřit koncen-
traci vybraných antimikrobiálních 
peptidů, a jíž dokonce využívají 
renomované vědecké týmy v za-
hraničí (Kwong et al. 2017). 

Analýzou složek imunitního 
systému jsme objasnili, že ne-
dostatečná pylová výživa vede 
k omezené tvorbě antimikrobiál-
ních peptidů, což může vést k větší 
náchylnosti včelstev k nemocem 
(Danihlík et al. 2018). 

Metody pro analýzu antimik-
robiálních peptidů můžeme vy- 
užít pro studium imunity včel při 
„umělém“ navození infekce in-
jekčním vpichem. Ve spolupráci 
s Masarykovou univerzitou v Brně 
a Výzkumným ústavem včelař-
ským, s. r. o., v Dole se například 
věnujeme studiu zimních a letních 
včel a jejich rozdílné imunitní re-
akci (Dostálková et al. 2021). Na 
tento výzkum jsme navázali stu- 
diem dynamiky včelího imunitní-
ho sytému, tzn. jak včela rychle 
reaguje na nákazu po jejím pronik-
nutí do organismu.

Oxidační stres a včely
Se včelami je provázáno téma, 
které je roky hlavním výzkum-

ným směrem katedry biochemie 
Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého, a sice oxidační stres. 
O oxidačním stresu slyšíme často 
v tom negativním slova smyslu. 
Jeho vysoká míra může poškozo-
vat buňky, narušovat jejich funkce 
na úrovni tkání nebo dokonce ce-
lého organismu, zvlášť pokud je 
stres nadměrný dlouhodobě. 

Podobně oxidační stres působí 
na včely. Zvyšovat jej mohou pes-
ticidy používané v rostlinné výro-
bě a ve včelařství, výživa, zásahy 
včelaře (Janků et al. 2019). Na dru-
hou stranu může být oxidační stres 
také prospěšný, protože podporuje 
rychlé reakce imunitního systému. 
V rámci našeho výzkumu se sna-
žíme zjistit právě souvislosti mezi 
imunitou včel a oxidačním stresem. 
Také nás zajímá, zda mohou zasa-
hovat do oxidačního systému včel 
další dlouhodobější faktory, pro-
to studujeme, jakou mírou působí 
kleštík včelí nebo jaký vliv mají 
některé doplňky stravy využívané 
jako pylová náhražka pro včely.

Včelí nemoci
V laboratořích pracujeme s bakte-
riálními patogeny, které napadají 
včely. Zajímá nás především dia-
gnostika těchto včelích patogenů 
a epidemiologie na území České 
republiky.

Mor včelího plodu se zde vy-
skytuje dlouhodobě, zvláště kom-
plikuje včelaření na Moravě a ve 
Slezsku. Bakterie Paenibacillus 
larvae, která mor způsobuje, se 
dále dělí na několik genotypů 
s různou virulencí. Proto jsme ve 
spolupráci se Státním veterinár-
ním ústavem Olomouc analyzovali 
genotypy P. larvae vyskytujících 
se na našem území. Z těchto vý-
sledků jsme společně s geoinfor-
matiky vytvořili unikátní mapy 

a zjistili, že na rozdíl od okolních 
států je v České republice mnohem 
více rozšířený genotyp ERIC II, 
který je ve srovnání s genotypem 
ERIC I virulentnější. Přítomnost 
virulentnějšího ERIC II genoty-
pu může vést k rychlejšímu šíře-
ní choroby, ale i ke komplikacím 
s rozpoznáváním jejich klinických 
příznaků, neboť larvy hynou ještě 
před jejich zavíčkováním (Biová et 
al. 2021a).

Hniloba včelího plodu je z po-
hledu diagnostiky mnohem kom-
plikovanější nemoc, protože pů-
vodce bakterie Melissococcus 
plutonius se v laboratorních pod-
mínkách velmi špatně kultivuje. 
Pro usnadnění diagnostiky této 
nemoci jsme opět ve spolupráci 
se Státním veterinárním ústavem 
Olomouc vylepšili metodu detekce 
M. plutonius tak, aby bylo mož-
né k vyšetření využít úlové měli, 
která se běžně sbírá pro kultivační 
vyšetření moru včelího plodu. Tato 
metoda byla následně ověřena i na 
vzorcích ze Švýcarska, kde mají 
s hnilobou dlouholeté problémy. 
Výsledkem je ověřená laborator-
ní metodika, kterou dnes mohou 
využívat diagnostické laboratoře 
(Biová et al. 2021b). 

Výživa včel z pohledu  
biochemického
Pro dobrý rozvoj včelstva, vývoj 
dělnic, kladení matky a zdraví včel 
je nutná kvalitní, pestrá výživa 
bohatá na cukry (med), proteiny 
a tuky (pyl). Dostupnost těchto 
zdrojů podmiňuje tvorbu mateří 
kašičky, produkci vosku a včelího 
jedu (Dostálková et al. 2019). 

Ještě před několika lety jsme 
si možná mysleli, že problémy se 
včelí pastvou se reálně netýkají 
naší včelařské oblasti. Jenže vývoj 
posledních stále hubenějších sezón 

Díl II – Olomoucká biochemie s geoinformatikou 
směřuje k včelařskému výzkumu i praxi 
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ukazuje, že také ve zdejších konči-
nách mohou včely trpět nedostat-
kem zdrojů. Ideálním a dlouho-
dobým řešením by byly změny ve 
způsobu obhospodařování krajiny. 

V našem výzkumu se zaměřuje-
me na testování rychlých záchran-
ných řešení, tzn. možnost doplnit 
včelám pylové zásoby formou 
doplňků stravy. Ve spolupráci 
s dalšími tuzemskými partnery 
zkoumáme možnosti využití zele-
né řasy Chlorella. Tato řasa se uká-
zala jako vhodná pro podněcování 
včelstev s pozitivním vlivem na 
fyziologii včel (Jehlík et al. 2019). 
Přidaná hodnota využití řasy může 
být v profylaktickém krmení včel 
při prevenci mikrobiálních ná-
kaz. Ukázalo se totiž, že extrak-
ty připravené z této řasy inhibují 
růst původce moru včelího plodu  
(P. larvae), což jsme otestovali 
v našich laboratořích (Dostálková 
et al. 2021).

COLOSS: Monitoring úspěšnosti  
zimování včelstev  
z akademického pohledu 
a praxe
COLOSS je mezinárodní aso-
ciace sdružující včelaře, veteri-
náře a apidology z celého světa  
(www.coloss.org). V roce 2013 
proběhl na Ukrajině kongres Api-
mondia, na němž jsme se s kolegy 
z Pracovní společnosti nástavko-
vých včelařů CZ, z. s., seznámili 
s jejími aktivitami a s klíčovým 
projektem monitoringu ztrát včel-
stev. V roce 2014 pak proběhl prv-
ní ročník monitoringu i u nás. 

Monitorujeme pomocí dotaz-
níků, které dobrovolně vyplňují 
chovatelé včel z celé České repub-
liky. Do pilotního ročníku se zapo-
jilo 556 respondentů, v posledních 
dvou letech je jich už téměř 1 800. 
Na jaře 2022 spustíme v pořadí již 
devátý ročník dotazníkového prů-
zkumu mezi včelařkami a včelaři 
z českých zemí. Díky responden-
tům studie máme informace o ztrá-
tách včelstev, podmínkách snůšky, 
nepřímo o produkci medu nebo 
trendech v ošetřování včelstev 
proti varroóze. Mezinárodní meto-
dika zejména umožňuje porovná-
vat data i z jiných zemí, například 
srovnat způsoby včelaření v Česku 
a Rakousku (Brodschneider et al. 
2019) nebo porovnat ekonomic-
kou stránku ztrát včelstev (Popov-
ska Stojanov et al. 2021).

Chápeme, že akademická strán-
ka COLOSS Monitoringu nemusí 

být pro praktické včelaře dosta-
tečně atraktivní. Proto z dotazníků 
čerpáme inspiraci pro další apli-
kovaný výzkum a snažíme se data 
získaná z dotazníku vizualizovat 
tak, aby měla přínos pro samotné 
včelaře. Typicky je to ověřování 
postupů zvládání varroózy, kte-
ré získávají u včelařů oblibu, ale 
nejsou u nás zatím běžné, jako je 
například aplikace kyseliny šťave-
lové s glycerinem. 

Cílem celého projektu je shro-
mažďovat informace, které oce-
níme v budoucnu, a přinášet nové 
poznatky. Není žádnou novinkou, 
že při výběru včelařského stano-
viště je nutné zohlednit snůškové, 
klimatické a konkurenční podmín-
ky v jeho okolí. Díky spolupráci 
s katedrou geoinformatiky Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého již několik let připra-
vujeme výstupy v podobě inter-
aktivních map hustoty zavčelení, 
snůškových podmínek a ztrát včel-
stev, které můžete najít na strán-
kách www.coloss.cz. 

Aktuální aplikaci, která vizuali-
zuje získaná data, si můžete volně 
vyzkoušet zde: https://gis.upol.cz/
coloss/ V této aplikaci se zobrazuje 
většina výsledků shromážděných 
v dotaznících, každý má tak mož-
nost se jimi probírat a přemýšlet 
nad souvislostmi. Věříme, že tato 
prezentace výsledků je mnohem 
přínosnější, atraktivnější a využi-
telnější než obyčejné tabulky nebo 
statické grafy.

Některé přednášky zmiňují-
cí poznatky získané díky dotaz-
níkům jsou dostupné na našem 
webu: https://colosscz.webnode.
cz/prezentace/. Příkladem využití 
poznatků z COLOSS dotazníků 
budiž vzrůstající zájem o použití 
kyseliny šťavelové, k níž jsme při-
pravili několik článků dostupných 
na: https://colosscz.webnode.cz/
leceni-vcelstev/.

COLOSS: Olomoucké včelařské 
semináře

Stalo se již tradicí, že každo-
ročně během listopadu pořádáme 
vzdělávací seminář pro včelaře. 
V prvních ročnících jsme společ-
ně se včelaři diskutovali otázky 
v dotazníku a získané výsledky. 
Postupem času se ze semináře sta-
la vyhledávaná akce se zahraniční-
mi a tuzemskými přednášejícími. 
Zajímavých témat je tolik, že té-
měř vždy čelíme problému, jak je 
vměstnat do jednoho dne. 

Letní příprava vzorků včel a hemolymfy pro další biochemické analýzy.

Přelarvování pro laboratorní chov v plastové destičce, která imituje buňky 
v plástu.

Na Letní škole badatele 2021 si středoškolští studenti zkouší v naší výukové 
laboratoři základní analýzu medu.

Osobní setkání v Toledu (Španělsko) v roce 2019 při semináři národních 
koordinátorů COLOSS Monitoringu. Zleva Jan Brus (Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci), Robert Brodschneider (Rakousko), 
Jiří Danihlík (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), 
Flemming Vejsnæs (Dánsko).

Výzkumná skupina katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci zaměřená na včely. Spodní řada zleva: Zuzana 
Žvátorová, Jana Biová, Martina Janků, Silvie Dostálková. Horní řada zleva: 
Jiří Danihlík, Marek Petřivalský.
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V příštích dvou letech se mů-
žete těšit na obsahově bohaté 
ročníky, protože se podařilo zís-
kat prostředky na úhradu nákladů 
vzdělávacích akcí realizací pro-
jektu BeeClim: úspěšné včelaření 
v době klimatické změny, který 
je podpořen z Norských fondů ve 
výzvě Reine vyhlašovanou Stát-
ním fondem pro životní prostředí. 
Semináře se konají pod záštitou 
dlouhodobé aktivity COLOSS: 
Monitoring úspěšnosti zimování 
včelstev v ČR. 

Mimo akce organizované přímo 
na fakultě se setkáváme se včelaři 
na místně pořádaných přednáš-
kách, schůzích, školách a konfe-
rencích. Přednášíme o chorobách 
včel, hlavně o moru včelího plodu 
a prevenci varroózy, ale v tematic-
kém portfoliu máme další témata 
včelařsko-chovatelská (včelaření 
v Optimalu) či odborná apidolo-
gická (virózy, imunita včel).

Molekulární základy včelaření
Všichni studenti Univerzity Pa-
lackého se zájmem o včely, vče-
laření a včelí produkty si mohou 
zapsat předmět Molekulární zá-
klady včelaření, který garantuje 
katedra biochemie. Potěšující je, 
že o předmět studenti jeví velký 
zájem. Oceňují, že se jim objas-
ňuje život včel, původ včelích 
produktů včetně jejich využití 
nebo problémy spojené se včelími 
chorobami. Kromě toho je snahou 
předmětu uvádět některé obecně 
rozšířené informace o včelaření 
na pravou míru, například jak je 
to úbytkem včelařů či včelstev, 
anebo že k úspěšnému včelaření 
nestačí jen pořídit včely v úle, ale 
je třeba i studovat. Za dobu čtyř 
let od první realizace předmětu jej 
absolvovalo přes 220 studentů.

Exkurze v našich laboratořích 
a možnosti studia
Do našich laboratoří se může-
te virtuálně podívat a prohléd-
nout si vybavení, které používá-
me. Odkaz na videa najdete na  
www.biochemie.upol.cz. 

Na témže odkazu jsou rov-
něž informace o studijním oboru 
biochemie a bioinformatika, kte-
ré zaštiťuje katedra biochemie. 
Spolupracující katedra geoinfor-
matiky má svou prezentaci na  
www.geoinformatics.upol.cz, kde 
jsou zprávy o dalším výzkumu, ak-
tivitách a možnostech studia oborů 
geoinformatika a kartografie. 

Studenti oboru biochemie nebo 
příbuzných oborů se v rámci studia 
mohou podílet na výzkumu přímo 
v našich laboratořích. Studenti 
oboru geoinformatika se zaměřují 
například na zpracování dat z CO-
LOSS dotazníků a další analýzy, 
jako je vhodnost krajiny pro vče-
laření nebo její zavčelení. Mnohdy 
propojujeme výsledky biochemic-
ké s geografickými informačními 
systémy, například při analýze ší-
ření chorob. 

Občas jsou součástí našeho 
týmu středoškolští studenti, kte-
ří buď u nás v laboratořích, nebo 
u sebe na včelnicích bádají na 
svých tématech Středoškolské od-
borné činnosti (program SOČ nebo 
Badatel zaštiťovaný Přírodovědec-
kou fakultou Univerzity Palacké-
ho). Studenti zapálení pro vědu 
u nás mají vždy dveře otevřené.

Bez spolupráce by to nešlo
Věda vyžaduje intenzivní spo-
lupráci jak v akademické, tak 
v aplikační sféře. Spolupracujeme 
s mnoha českými univerzitami 
a firmami a také s partnery v za-
hraničí, například ve Švédsku, Ra-
kousku, Německu, Dánsku, USA, 
Itálii, Velké Británii, na Ukrajině, 
Slovensku a v dalších zemích. 

V neposlední řadě je pro nás 
důležitý kontakt s praxí, ať už 
skrz včelařské spolky a organiza-
ce nebo přes samotné včelaře na 
různých setkáních. Díky zpětné 
vazbě přímo od včelařů se snažíme 
směřovat naše výzkumné aktivity 
tak, aby přinesly nové teoretické 
poznatky o biologii či patologii 
včel a zároveň zlepšily a zmoder-
nizovaly chovatelské zásahy s cí-
lem snižovat ztráty včelstev. 

JIŘÍ DANIHLÍK A KOL.

Přírodovědecká fakulta  

Univerzity Palackého v Olomouci
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