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Včelařství vychází za přispění  
Ministerstva zemědělství

Vážení přátelé, včelaři,
v den odevzdávky říjnového čísla Vče-

lařství do tiskárny, ve chvíli, kdy jsem pře-
mýšlel nad řádky editorialu, mi kolegyně 
přinesla do redakce dopis jednoho z vás. 
I když zaneprázdněn jinou činností, přečetl 
jsem si ho. A nejspíš jsem to neměl dělat, 
jelikož mě jeho text tak rozhodil, že jsem 
musel psaní editorialu na chvíli přerušit. 
Pisatel si stěžoval na jistého prodejce, který 
si v našich Inzertních novinách několikrát 
nechal zopakovat inzerát na prodej ma-
tek Singer. Inzerát ho oslovil, potřeboval 
včelí matky, a tak zvedl telefon a zavolal 
na uvedené číslo. Bohužel marně. Telefon 
vyzváněl, nikdo ho nezvedal, ani na sms ne-
reagoval. Den, týden, měsíc, dva měsíce… 

„Proč takové neseriózní inzeráty zve-
řejňujete? V časopise by se něco takového 
nemělo vůbec nacházet! Proč pán inzeruje 
a nezvedá telefon?“ ptá se pisatel. Netuším. 
Do hlavy inzerenta nevidím. Pokud inzerát 
zadal v rámci daných pravidel a zásad pro 
zveřejňování inzerce a v termínu ho za-
platil, redakce nemá právo ho odmítnout. 
Svaz je tu proto, aby poskytoval servis vám, 
včelařům. Inzertní noviny, které každý mě-
síc nacházíte v obálce se Včelařstvím, jsou 
jen nepatrnou částí tohoto servisu. Jsem 
přesvědčen, že velmi důležitou. Je to jedna 
z cest jak se zviditelnit, jak prezentovat svo-
je produkty či chovatelské úspěchy. 

Nicméně mi přijde, že v popsaném pří-
padě je pisatel stoprocentně přesvědčen, 
že za to, že inzerent nereaguje, můžeme 
my v redakci. Vždyť jsme přeci zveřejnili 
jeho inzerát! Nezdá se vám to naprosto 
absurdní? Mně ano. A v té souvislosti mě 
napadá text „Máme čas sluhů?“ Jarmily 
Machové, který jsme publikovali v minu-
lém čísle. Paní předsedkyně v něm mimo 
jiné říká: „Když neodpovíme, jsme špatní. 
Když odpovíme, také.“ V duchu popsané-
ho případu bychom mohli parafrázovat: 
„Když něco uděláme, je to špatně, když 
neuděláme nic, je to taky špatně.

Není na zemi člověk ten, aby se zavděčil 
lidem všem. Včelařů je čtyřiapadesát tisíc, 
to je obrovská masa lidí. A co člověk, to jiný 
názor. Český svaz včelařů je dobrovolná or-
ganizace, ke členství v něm nikdo nikoho 
nenutí. Ale když už v něm jednou jsme, 
měli bychom se snažit táhnout za jeden 
provaz. Vždyť ti úžasní tvorečkové, o které 
se každý rok láskyplně staráme, už několik 
milionů let dokazují, že jo jde!

Přeji vám krásné podzimní dny

Petr Kolář
redaktor
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M Říjen – konec vegetačního období

Příroda

Říjen je bezesporu nejmalebnějším měsí-
cem celého roku, neboť příroda hraje vše-
mi barvami padajícího listí. Tento měsíc 
charakterizují nejjasnější dny v celém roce 
a trojí proměna počasí. Po příjemném 
babím létě přichází v první dekádě října  
(2.–14.) změna počasí označovaná podle 
svátku sv. Havla (16. října) jako havelské 
ochlazení, které je typické setím ozimů. 
Přesně v polovině měsíce přichází výrazné 
oteplení, kdy teploty vyšplhají i na 25 °C. 
Oteplení trvající až pět dnů nese pojme-
nování tereziánské léto po sv. Terezii (15. 
října). Poslední říjnová dekáda je ve zna-
mení svátků Šimona a Judy (28. října) 
a my toto období známe jako šimonská 
chladna, protože od severu k nám proudí 
studený vzduch. Slunce rychle ztrácí svou 
sílu, jsou časté mlhy a mrholení. Noční 
teploty klesají pod nulu, následují ranní 
mrazíky a na horách se již objevuje první 
sníh. Změny atmosférického tlaku vedou 
ke značně větrnému počasí. V říjnu ještě 
sporadicky dokvétají některé rostliny, na-
příklad břečťan popínavý, ocún jesenní, 
zlatobýl kanadský či vřes obecný. Postup-
ně nastává období vegetačního klidu, tedy 
doba, kdy rostliny zpomalují růst a vývoj, 
nebo je zastaví úplně. 

Včelstvo

Silné včelstvo již tvoří z převážné části 
dlouhověké zimní včely, a to v počtu 10 až 
15 tisíc jedinců o celkové hmotnosti kilo-
gram až kilogram a půl. Oddělky mívají 
6 až 8 tisíc včel, jejichž hmotnost se pohy-
buje okolo tří čtvrtin kilogramu. V nočních 

hodinách vytváří včely u česna chumáč, 
připomínající ten zimní, jen ještě není se-
vřený a za slunných dní se rozvolní a včely 
vyletují do přírody za posledními zbytky 
potravy. Čím déle mohou včely vyletovat 
a vyprášit se mimo úl, tím méně budou 
mít zaplněný výkalový váček v chladnějších 
měsících, kdy se nedostanou na prolety. 
Důležité je to obzvlášť v letech s medovico-
vou snůškou nebo dokonce s melecitózou, 
která včelám plní výkalové váčky ve velké 
míře. Během října by měly z plástů vyběh-
nout poslední mladušky a v druhé polovině 
měsíce může být včelstvo bez plodu. Závi-
sí to však na konkrétním chodu počasí. Na 
místě posledního vyběhlého plodu vytváří 
včelstvo zimní sezení. 

Práce včelaře

Říjen je druhým měsícem včelařského pod-
zimu a včelař do včelstva zasahuje pouze 
při léčení nebo úpravě česna. Pokud jsme 
tak již neučinili dříve, měli bychom snížit 
česno (maximální výška 7 mm) česnovou 
vložkou, nebo vložit mřížku a ochránit 
včelstvo před hlodavci, kteří dokáží zničit 
mnoho zásobních plástů a ohrozit celé zi-
mující včelstvo. V průběhu tereziánského 
léta můžeme na česnech sledovat čilý ruch, 
ale kromě pozorování včely nerušíme a vě-
nujeme se pracím, na které přes sezonu 
nebyl čas. Na včelnici, včelíně nebo u ko-
čovného vozu musíme zkontrolovat, že je 
vše připraveno na zimu. Odstraníme větve, 
případně celé stromy, které mohou v zimě 
svými nárazy rušit včelstva nebo se pod tí-
hou sněhu zlomit a úly převrátit. Jakmile 
máme zaopatřené úly, měli bychom se pus-

tit do důkladného úklidu medárny, včelínu 
i kočovného vozu. Hygiena by měla být na 
prvním místě, proto omyjeme používa-
né plochy roztokem Sava a zlikvidujeme 
případné patogeny. Také řádně očistíme 
a dezinfikujeme prázdné nástavky, nářadí 
a pomůcky na medobraní. Důkladně vy-
myjeme a dezinfikujeme krmítka, v mém 
případě jsou to kyblíky, a po oschnutí je 
štosuji na sebe, takže na zimu zabírají mi-
nimum místa. V roztoku Sava vyperu i ke-
ramzit využívaný jako plovák a po vyschnu-
tí jej uskladním. Nesmíme zapomínat ani 
na včelí pastvu v příští sezoně, neboť říjen 
je měsícem, kdy ještě lze sázet včelařsky vý-
znamné dřeviny v okolí včelína či včelnice.

Uskladnění plástů

Vytočené plásty z medníků je třeba přes 
zimní období uskladnit. Máme několik 
možností. Včelaři, kteří nemají skladovací 
prostory, je po doplnění zásob podstaví pod 
včelstvo jako tzv. polštář. Výhodou může 
být jeho zaplodování matkou při rychlém 
jarním rozvoji, při léčení však musíme po-
užít vyšší dávky akaricidů. Většina včelařů 
vytočené plásty uskladňuje ve vnitřních 
provozních místnostech. Plásty můžeme 
ukládat v prázdných nástavcích nasklá-
daných do komínů nad sebe v medárně 

a nebo lépe v chladicím skladu. Chladicí 
sklad je díky 8 °C a relativní vlhkosti do 
55 % ideálním místem pro skladování 
souší, zásobních plástů i pro pastování 
medu a odpadají v něm úkony, jako na-
příklad síření. Vhodný je i pro skladování 
pylových plástů, a abychom zamezili jejich 
zplesnivění, posypeme pyl práškovým cuk-
rem. Mnozí včelaři využívají chladicí sklad 
i jako náhradu sklepních prostor k usklad-
nění brambor, jablek a jiných produktů za-
hrad. Často se objevuje otázka, zda plásty 
po vytočení uskladňovat přímo se zbytky 
medu, nebo je nejprve nechat očistit vče-
lami. Oba způsoby mají svá pro a proti. 
Pokud uskladníme neočištěné plásty ihned 
po vytočení medu, následující sezonu je po 
přidání do včelstva matka rychle a ochot-
ně zaklade. Jestliže přidáváme rovnou celý 
nástavek, včely ho hned obsadí. Tyto plásty 
skladujeme v chladném a suchém prostře-
dí, jinak zbytky medu nabírají vzdušnou 

Vřes obecný poskytuje hojnost nektaru i pylu. 
Vřesový med je vyhledávaný, má červenohně-
dou barvu a rosolovitou konzistenci. Rozsáhlá 
vřesoviště najdeme v severní Evropě, v Alpách 

nebo ve Spojeném království

Čím déle mohou včely vyletovat 
a vyprášit se mimo úl, tím méně 

budou mít zaplněný výkalový 
váček v chladnějších měsících, 
kdy se nedostanou na prolety



327ŘÍJEN 2017•

K
al

eN
d

Ár
iU

Mvlhkost a mohou se rozkvasit. Z plástů 
navíc po nějaké době odkapává med. Pro 
některé včelaře může být takový postup 
nepřípustný, a proto po vytočení plásty na-
skládají do nástavku, podstaví pod plodiště 
úlu a nechají je včelami očistit. Pokud ná-
stavek postavíme zpět na místo medníku, 
včely do něj mohou do druhého dne pře-
nosit zásoby. Následující den se nástavek 
s očištěnými plásty opět odebere, zbývající 
včely se z něj vyfouknou nebo mechanicky 
ometou (vzhledem ke stále hrozícímu slí-
dění a loupeži nedoporučuji nechat nástav-
ky postavené volně, přestože jsou zbavené 
zbytků medu) a celý nástavek se uskladní. 
Plásty jsou čisté a dobře se s nimi manipu-
luje, zejména když je třídíme, vyřezáváme 
a voští jde na zpracování. Mezi velké zápo-
ry náleží zvedání nástavků při podstavová-
ní, ve výhodě jsou včelaři používající různá 
zvedací zařízení.

Ochrana plástů před zavíječem 
voskovým

V České republice se nejčastěji setkáváme 
se zavíječem velkým (Galleria mellonella), 
který nadělá včelařům největší škody, 
a dále pak se zavíječem malým (Achroia 
grisella). Tito drobní motýli z čeledi zaví-
ječovitých (Pyralidae) se možná brzy zapíší 
do světové historie likvidací plastů. Hou-
senky zavíječe totiž dokáží strávit kromě 
těžko odbouratelné látky jakou je včelí vosk 
dokonce i plast polyethylen, který se jinak 
v přírodě rozkládá až čtyři staletí. To mnozí 
včelaři zajisté zjistili sami poté, co odložili 
víko úlu a našli prokousanou strůpkovou 
fólii (tedy pokud jako stropní fólii použí-
vají levnou variantu – nastříhané igelitové 
pytle). Dospělec potravu nepřijímá, po 
vylíhnutí se rychle páří a během jednoho 
dne již klade vajíčka, kterých bývá až čty-
ři sta. Toto potomstvo zničí i čtyři plásty 
rámkové míry 39 x 24 cm. Souše chráníme 
nejčastěji sirnými knoty, které zapalujeme 
v sirných lampách a pokládáme je na ne-
hořlavé podložky do skříní na rámky nebo 

do nástavkových komínů s plásty a uzavře-
me víkem. Díky sirným knotům už vzniklo 
ve včelařských provozech mnoho požárů, 
a proto bychom měli dbát zvýšené opatr-
nosti. Je důležité říci, že oxid siřičitý, vzni-

kající hořením sirných knotů, zabíjí pouze 
larvy a dospělce zavíječe, neúčinkuje však 
na vajíčka a je tedy nutné síření několikrát 
opakovat. Oxid siřičitý je toxický plyn, tu-
díž se musíme vyvarovat jeho vdechování! 
Jestliže skladujeme plásty s pylem, nesmí 
projít sířením, jinak je znehodnotíme. Na 
ochranu plástů můžeme aplikovat i kyseli-
nu mravenčí nebo octovou, které se nechají 
odpařovat z misky horního nástavku. Jejich 
páry jsou těžší než vzduch, a tak prostupují 
celým komínem nástavků. Výhodou je zni-
čení vajíček zavíječe i spor nosemy a navíc 

výpary kyselin neškodí medu a pylovým zá-
sobám. Záporem metody může být koroze 
železných předmětů v nejbližším okolí. 
Ekologickou variantou ochrany plástů 
jsou svazky vratiče obecného (Tanacetum 
vulgare). Tato rostlina obsahuje insekticid-
ní látky, například tanaceton, thymol, bor-
neol, pinen nebo kafr, které odpuzují nejen 
zavíječe, ale i moly, komáry, blechy či vši, 
a proto byla v minulosti hojně využívána 
našimi předky. Starší včelaři dodnes při-
dávají sušený vratič do dýmáku, aby kouř 
více odpuzoval včely. Svazky vratiče však 
nemají jako ochrana souší stoprocentní 
účinnost stejně jako uskladňování plástů 
v průvanu, který zavíječ nemá v oblibě. 

Léčení

Od října nás čeká fumigace přípravkem Va-
ridol nebo MP 10 FUM. V prvním případě 
je léčivou látkou amitraz a v druhém, méně 
používaném léku, se jedná o tau-fluvalinát. 
Léčíme při teplotách nad 10 °C, kdy včely 
ještě nejsou semknuté v zimním chumáči 
a zároveň již nelétají. To proto, aby účinná 
látka pronikla celým úlem a dostala se ke 

Zakuklený zavíječ v plástu. Hedvábná vlákna chrání motýla před včelami

Zavíječ malý – imago a housenka. Kromě likvidace plástů jsou zavíječi nebezpeční i tím, že mohou přenášet spory moru včelího plodu

Říjen je druhým měsícem 
včelařského podzimu a včelař 
do včelstva zasahuje pouze při 

léčení nebo úpravě česna
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všem včelám. Léčivo nakapeme na speci-
ální celulózové proužky (mezi včelaři také 
označované jako knoty) v množství závis-
lém na počtu nástavků a síly včelstev. Na 
jeden obsednutý nástavek aplikujeme dvě 
kapky, na dva nástavky tři až čtyři kapky 
roztoku. Proužek poté na spodní straně 
zapálíme, případný plamen sfoukneme 
a doutnající vložíme do úlu. Na tuto léčbu 
mám připravený horní nástavek, ze kte-
rého jsem při závěrečné kontrole odebral 
poslední krajní plást (myšleno od očka). 
Vzniklá mezera slouží nejen k léčení, ale 
též k lepší cirkulaci vzduchu v úlu a krajní 
rámky pak neplesniví. Doutnající proužek 
připevním hřebíkem doprostřed rámku 
tak, aby visel mezi rámkem a úlovou stě-
nou, a úl na půl hodiny uzavřu a utěsním. 
Léčebná látka je v dýmu roznesena po 
celém úlu a ulpívá na povrchu včel. Po tři-

ceti minutách zkontroluji úly, odstraním 
hřebíky a otevřu česna. Jestliže proužek 
neshořel, léčení opakuji. Fumigaci prová-
dím v podvečer a druhý den sleduji spad 
roztočů. Dlužno říci, že při fumigaci by 

ve včelstvu neměl být žádný plod, neboť 
léčivo účinkuje pouze na foretické roztoče 
(roztoči na dospělých včelách), ne však na 
roztoče schované pod víčky plodu. Léčivá 
látka totiž v malé, pro roztoče ale neškod-

né míře, proniká porézními víčky, a tím 
dochází ke vzniku rezistentních roztočů. 
Znamená to, že samička roztoče bude při 
dalším použití akaricidu vůči látce odolná 
a léčení bude neúčinné. Samozřejmostí je 
vložení podložek před počátkem léčení, 
abychom po provedené fumigaci mohli 
zkontrolovat spady roztočů, a tím i na-
padení našich včelstev. Co bohužel často 
nemůžeme ovlivnit, je reinvaze roztočů 
z okolních neléčených nebo divoce žijících 
včelstev. Proto se domluvíme s nejbližšími 
včelaři, nejlépe v celé základní organiza-
ci, a léčivo aplikujeme plošně ve stejném 
termínu. Pouze tehdy bude léčení úspěšné 
a reinvaze roztočů nás nebude ohrožovat.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství,

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Při fumigaci by ve včelstvu 
neměl být žádný plod, 

neboť léčivo účinkuje pouze 
na foretické roztoče  

(roztoči na dospělých včelách), 
ne však na roztoče schovanými 

pod víčky plodu
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Říjen – čas fumigace
Je tu říjen, období, kdy je třeba provést pře-
depsané podzimní léčení – fumigaci (prv-
ní plošné léčení se provádí po posledním 
medobraní – gabonové pásky, GABON PA 
92 nebo PF 90). Léčivo se skládá ze dvou 
látek- účinná (Varidol) + podpůrná (celuló-
zový pásek). Léčení se provádí v období od 
10. 10. do 31. 12., a to 3x s odstupem cca 
14–21 dní podle počasí. Teplota by neměla 
klesnout pod 10 °C a včely by neměly létat 
venku. Podzimní léčení je plně účinné jen 
ve včelstvech bez plodu. K tomu je vhodné 
provést kontrolu kladení, případně vyřezá-
vání plodu nebo klíckování matek.

Při léčení postupujeme přesně podle infor-
mace uvedené na příbalovém letáku:

 − na ošetření jednoho běžně silného včel-
stva úplně stačí dvě kapky;

 − pokud včelstvo obsedá více než jeden 
nástavek, pak stačí 3 kapky. Jen výji-
mečně je včelstvo tak silné, že obsedá 

celé dva nástavky, pak dáváme 4 kapky;
 − prázdné plásty a nástavky se nepočítají;
 − předávkování nezvyšuje účinnost, ale 

zatěžuje prostředí.

Poznámka: Na vedlejší straně uvádíme ak-
tuální seznam léčivých přípravků určených 
pro včely.

Výňatek z METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ 
VAKCINACE NA ROK 2017 Státní veterinární správy
exM340 VarroÁZa – o (podzimní preventivní ošetření) 
Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích 

a)  přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10.–31. 12. 2017 v intervalu 14–21 dnů 
a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací k jeho použití, nebo 

b)  jiným veterinárním léčivým přípravkem pro ošetření včel opakovaně v souladu s příbalovou informací k jeho použití, nebo 

c)  jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování

Zd
r

aV
í V

č
el



329ŘÍJEN 2017•

Zd
r

aV
í V

č
el

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv eviduje tyto léčivé přípravky:

Název Léčivá látka Síla Jednotky Léková forma Ochranná lhůta

Apiguard Thymolum 25 % Gel
Med: 0 dní. Nepoužívejte během období 
snůšky medu.

Apitraz amitrazum 500 mg Proužek do úlu
Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte 
během snůšky. Nevytáčejte med v průběhu 
6 týdnů, kdy probíhá ošetření.

Formidol
acidum 
formicum

41 g Proužek do úlu

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý 
přípravek je třeba použít v období mimo 
snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu 
konzumní med určený pro lidskou spotřebu.

Formidol 81 
g proužky do 
úlu

acidum 
formicum

81 g Proužek do úlu

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý 
přípravek je možno použít pouze v období 
mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve 
včelstvu konzumní med.

Gabon PF Fluvalinatum 90 mg Proužek do úlu

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý 
přípravek je možno použít pouze v době 
mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve 
včelstvu konzumní med.

M-1 AER Fluvalinatum 240 mg/ml
koncentrát pro roztok 
k léčebnému ošetření 
včel

Med – bez ochranných lhůt.

MP 10 FUM Fluvalinatum 24 mg/ml
fumigantní roztok 
do úlu

Med – bez ochranných lhůt.

Oxuvar
acidum 
oxalicum

41 mg/ml
Koncentrát pro 
přípravu kožního 
roztoku

Med: Bez ochranných lhůt pro správně 
ošetřená včelstva. Podání léčiva pouze do 
úlů bez nasazených medníků.

PolyVar 
Yellow

Flumethrinum 275 mg Proužek do úlu
Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte 
v období snůšky medu.

Thymovar, 15 
g proužky do 
úlu pro včely

Proužek do úlu 15.0 g Proužek do úlu

Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte 
před a během období snůšky. Plásty 
v plodišti, které byly během léčby 
přípravkem THYMoVar přítomny v úlu, se 
nesmějí stáčet v průběhu následujícího jara.

Varidol amitrazum
roztok k léčebnému 
ošetření včel

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý 
přípravek je možno použít pouze v období 
mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve 
včelstvu med určený pro lidský konzum.

VarroMed

acidum 
formicum, 
acidum 
oxalicum 
dihydricum

5 mg/ml 
+ 44

mg/ml disperze do úlu Med: Bez ochranných lhůt.

VarroMed

acidum 
formicum, 
acidum 
oxalicum 
dihydricum

75 mg/ml  
+ 660

mg/ml disperze do úlu Med: Bez ochranných lhůt.
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Před 100 lety zemřel 
zakladatel moderní 
apiterapie
(30. března 1844 Prapořiště – 28. října 1917 Maribor)

Z vyprávění mých předků, bývalých mlynářů, jsem věděl, že nemívali včely 
jen kvůli medu, ale také na opylení a že prastrýc s nimi „vyváděl všechno 
možné“. Jenže vše bylo po únoru 1948 přerušeno a já začal včelařit až 
v devadesátých letech především kvůli opylování nového sadu.

A tak jsem byl při své první cestě do slovin-
ských hor překvapen, co vše se dá se včela-
mi „dělat“. Zaujalo mě i to, že mluvili o Dr.
Terčovi. Ale to, že se narodil v Prapořišti, 
jsem se dozvěděl až po několika dnech. Lo-
gicky ho měli svérázní horalové – včelaři 
za svého.

Ze Slovinska jsme si dovezli zařízení na 
inhalace z úlu (kompresory s filtry a dý-
cháky) i několik dalších zkušeností. Jak 
a kam si píchnout žihadlo apod. Apiterapie 
tam byla již před lety a je dodnes brána 
zcela běžně. I když v horách ji používají 
především pro sebe, své známé a sousedy.

Setkání s americkou apiterapií bylo 
zcela jiné. Klinika, kde se zapichují ži-
hadla jak na pásu v supermarketu. Asis-
tentky připravují jednu pinzetu se včelou 
za druhou do skleničky a apiterapeut jen 

vyhledává místo a píchá a píchá. U toho 
samozřejmě nezbytná propagace, obchod, 
občerstvení a pokladna. Také svérázný 
usměvavý černoch se chlubil, že dal za 
den až 2000 žihadel.

U nás doma ve Včelíně Ořech si hra-
jeme a zkoušíme. Vzhledem k postavení 
apiterapie v Čechách jsme přesvědčeni, že 
by se v současné době ani „klinika“ neuži-
vila. A nejsme natolik bohatí, abychom si 
mohli dovolit něco podobného vybudovat 
a dotovat ze svého. Naše apiterapie je tedy 
více podobná té slovinské nebo té, kterou 
používali mí předci ve mlýně. Dýcháky 
využívají především děti ze sousedství, 
a když někdo potřebuje, vyzkoušíme, jak 
na jeho problémy zabírá včelí jed. Výsled-
ky jsou různé. Zatím však nikdy záporné. 
Lidé přicházejí především s revmatismem, 
dnou a kloubními problémy. Nejlepší ode-
zva je na problémy s prsty. Tam se jed 
dostane na postižené místo jednodušeji 
a zřejmě v dostatečném množství a lépe 
účinkuje. U kyčlí naši kamarádi změny 
téměř nezaznamenali. Tedy kromě mnoha 
stop po žihadlech.

Zcela běžně pak používáme další, i v ji-
ných místech běžnější odvětví apiterapie. 
Medovou masáž si objednávají především 
hosté našeho pensionu a Honey apartmentu 
(ubytování přímo v areálu Včelína Ořech). 
A ti, kdož si objednají masáž poprvé, bývají 

velmi překvapeni, že se od relaxační masá-
že velmi odlišuje. Zájem o med a propolis 
je také poměrně velký. A většina návštěv-
níků se nepídí po tom nejlevnějším, ale po 
tom, co je nejkvalitnější a zajímá je, jak 
s medem zacházíme. Díky tomu, že Vče-
lín je asi 20 minut od centra Prahy, jsou 
návštěvníky a zájemci o apiterapii, med 
a informace často i cizinci.

I když není pro nás apiterapie finančním 
přínosem, využíváme každé příležitosti, 
abychom ji propagovali a s ní připomně-
li i neznámého slavného Čecha Dr. Filipa 
Terče. Například při Českém i Pražském 
Medobraní, které spoluorganizujeme i při 

setkáních rodičů nebo v seniorských do-
mech v okolí. Své důležité místo by měla 
mít i v chystané expozici českého včelařství 
a betlémářství, která by měla rozšířit naše 
ekocentrum a ukázkový včelín v roce 2018.

Ing. Vladimír Glaser, 
člen České apiterapeutické společnosti

Inhalace úlového vzduchu

Medová masáž  Aplikace včelího žihadla do palce

V takovýchto košnicích včelařili naši před-
kové



331ŘÍJEN 2017•

VZ
d

ěl
ÁV

ÁN
íVzdělávání včelařů  

ve středisku v rosicích

V posledním období se i na stránkách našeho časopisu Včelařství vedou 
diskuze o odborné úrovni znalostí a zkušeností zvláště začínajících včela-
řů. Okresní organizace ČSV Brno-venkov by ráda přispěla ke zvýšení kvali-
fikace chovatelů včel v naší zemi. A to pořádáním opakovaného uceleného 
vzdělávacího programu včelařů, pořádáním školení a kurzů ve Včelařském 
středisku v Rosicích. Účelem těchto akcí by bylo jednak předání důležitých 
teoretických znalostí a zkušeností v oboru včelařství, jednak pomoc při 
získání správné praxe a postupů při obsluze včelstev. A to hlavně s cílem 
napomoci k úspěchu chovatelům v jejich vlastní praxi.

Navázání na minulost

Okresní organizace ČSV Brno-venkov 
hodlá pomáhat v hledání odpovědí souvi-
sejících s chovem včel i pokročilejším vče-
lařům zavedením pravidelného vzdělávání. 
Rád by navázal na úspěšná školení, která 
v minulých letech organizoval v Rosicích 
bývalý pracovník Výzkumného ústavu vče-
lařského v Dole Ing. Josef Janoušek, v roce 
2015 současný pracovník tohoto ústavu 
detašovaného pracoviště na Kývalce Ing. 
Oldřich Veverka a v roce 2016–2017 OO 
Brno-město. Okresní organizace ČSV Br-
no-venkov by chtěla využít všechny pozitiv-
ní zkušenosti z těchto akcí a na tato školení 
a kurzy navázat vzdělávacím programem 
ve školním roce 2017–2018. Vzdělávání 
připravuje opět v prostorách Včelařského 
střediska v Rosicích, kde vnější část hlav-
ní budovy prošla v roce 2015 rozsáhlou 
rekonstrukcí a částečně byla přebudována 
i vnitřní část tohoto objektu, zvláště sociál-
ní zařízení a vytápění.

Včelaření v deseti dnech

Důležitou částí vzdělávání je vlastní pro-
gram. Ten by měl být zaměřen jednak na 
získání teoretických znalostí z oboru, ale 
i praktickou část souvisejícími se včelaře-
ním. Účastníci plánovaných školení a kur-
zů se dle připravovaného plánu například 
seznámí s historií a vývojem včelařství, se 
základními otázkami související s platnou 

legislativou včelařství, biologií včely medo-
nosné, otázkami souvisejícími se včelí pas-
tvou, vznikem a získáváním včelích pro-
duktů, jejich zpracováním, skladováním 
a využitím. V přednášených tématech ne-

budou chybět lekce týkající se zdraví včel, 
zejména zaměřené na monitoring a kon-
trolu zdravotního stavu včelstev, předchá-
zení zdravotním problémům a jejich pří-
padnému léčení a správnému ošetřování 
včelstev. Zvláštní pozornost v této oblasti 
bude věnována také dvěma nejzávažněj-
ším nákazám na našem území, a to varro-
áze a moru včelího plodu. Část přednášek 
a praktických ukázek by měla být věnována 
výběru stanoviště a chovu včel v různých 
úlových systémech. Mezi včelaři se traduje 
roky přísloví „Kdo nemnoží, živoří“, a tak 
i „množení“ bude věnována značná pozor-
nost. A to nejen chovu matek, ale i tvorbě 
oddělků, smetenců a dalším chovatelským 
možnostem. V programu nebudou chybět 
také „odlehčující“ témata související s gas-

tronomickým využitím medu. Vzhledem 
k tomu, že začátek kurzu je plánován již 
od IV. čtvrtletí 2017 a ukončení na první 
dekádu III. čtvrtletí 2018, bude vzdělává-
ní orientováno postupně i na fenologický 
průběh včelařského roku. Počítá se s tím, 
že tento vzdělávací program proběhne 
v nastávajícím školním roce v deseti dnech.

Velmi důležitou podmínkou této for-
my vzdělávání je úroveň lektorů a jejich 
schopnost vhodným způsobem předat 
své znalosti a zkušenosti z tak zajímavé 
oblasti jako je včelařství. Školení a pláno-
vané kurzy by měli vést známí odborníci 
s mnohaletými praktickými profesionální-
mi zkušenostmi jako například Ing. Josef 
Janoušek, doc. Ing. Antonín Přidal PhD., 
Mgr. Marian Solčanský, Ing. František 
Texl, Ing. Oldřich Veverka a další. 

Kdy a kde

Školení a kurzy se budou konat o so-
botách se začátkem v 9.00 a ukončením 
mezi 15.00 až 17.00 hod. Teoretická část 
vzdělávání by měla probíhat převážně 
v dopoledních hodinách a praktická část 
by měla být zařazena nejčastěji do odpo-
ledního programu. Při jednotlivých akcích 
se počítá přibližně s hodinovou přestávkou 
na oběd. Včelařské středisko v Rosicích je 
v ul. Zbýšovská 1026, přibližně 700 m od 
vlakového nádraží, s možností parkování 
v blízkosti střediska.  

Odborným garantem kurzu je Ing. Petra 
Badová (kontakt petra.badova@post.cz), 
úspěšná absolventka SOU včelařského 
v Nasavrkách. Přesné termíny s předná-
šenými tématy i dohodnutými lektory bu-
dou včas uváděny na webových stránkách 
Českého stavu včelařů www.vcelarstvi.cz 
a webu Okresní organizace ČSV Brno-
venkov http://cms.oo-csv-brno-venkov95.
webnode.cz/. Na výše uvedenou adresu ga-
ranta můžete již nyní zasílat své přihlášky.

Organizátoři tohoto vzdělávacího pro-
gramu věří, že začínající i pokročilejší 
včelaři se dozví mnoho velmi užitečných 
informací, prakticky si vyzkouší celou řadu 
správných praktických postupů pro úspěš-
ný chov včel. Ti, kteří tato školení a kurzy 
připravují, se těší na setkání se všemi zá-
jemci o jistě zajímavou formu vzdělávání 
v novém školním roce, který bude zahájen 
v sobotu 4. listopadu 2017 v  9.00 hod.

Ing. Pavel Řehořka
místopředseda OO ČSV Brno-venkov

rehorka@vcelarstvi.cz

Okresní organizace ČSV Brno- 
-venkov by chtěla využít všechny 
pozitivní zkušenosti z těchto akcí 
a na tato školení a kurzy navázat 

vzdělávacím programem ve 
školním roce 2017–2018
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z Novosedel nad Nežárkou:
Mor mi hodně vzal, ale i dal

Popáté padnout, pošesté se zvednout a pokračovat v našlápnuté cestě dál, 
radí asijské přísloví. Možná to není úplně přesně, nicméně ukazuje cestu 
k vytčenému cíli. Pravdivost tohoto rčení potvrzuje Martin Paleček z No-
vosedel nad Nežárkou, absolvent nasavrckého včelařského učiliště a učitel 
včelařství. Pár let po nadšeném začátku musel kvůli moru včelího plodu, 
který se na Jindřichohradecku tehdy značně rozšířil, nechat spálit 44 včel-
stev. Umanul si, že se o moru dozví vše, co s jeho šířením a prevencí souvisí. 
Obdobně rozšířil své znalosti o varroáze, nosematóze a dalších nemocech 
včel. Pomáhá mu to nyní k úspěšnému chovu více než třiceti včelstev.

Využil jsem letos návštěvy Třeboňska 
k tomu, abych se dozvěděl, co mu včelař-
ství vzalo, a co mu naopak dalo. 

Co vás přivedlo ke včelaření a jaké byly 
začátky? 
Ke včelaření jsem se dostal hodně složitě. 
Moje profese je deratizace, dezinfekce, de-
zinsekce. Děláme závěrečné dezinfekce po 
likvidaci moru včelího plodu. K závěrečné 
dezinfekci v přírodě používáme přípravky, 
které se rozloží na vodu a ocet, takže pří-
rodě neškodí. Při této práci jsem poznal 

mnoho včelařů, kteří o svých včelách vy-
právěli s láskou. Jejich nadšení se přenes-
lo na mě. Před deseti lety jsem si nechal 

udělat prvních šest úlů. Ukázal jsem je 
tehdejšímu předsedovi jindřichohradecké 
okresní včelařské organizace příteli Janu 
Moučkovi, který mi do nich dal oddělky, 
a pak šlo mé včelaření skoro samo.

Třeboňsko bylo před lety postižené mo-
rem včelího plodu, který se nevyhnul ani 
vašim včelstvům. Jak se to stalo?
Nedaleko mého stanoviště, vzdušnou ča-
rou asi 700 metrů, si před lety nechal je-
den včelař od známého osadit úly oddělky 
či roji, s nimiž si zavlekl mor včelího plodu. 

Po tuhé zimě přišlo několik teplých dnů, 
v nichž včely v přírodě ještě neměly co nosit 
a začaly slídit. Moje silná včelstva přinesla 

z jeho zesláblých s cukernými zásobami 
i mor včelího plodu. Dopadlo to tak, že jeho 
včelstva a mých 44 byly i s úly spáleny. Sou-
sední včelař svůj chov už neobnovil. Já si 
umanul, že budu pokračovat. Mám truhlář-
skou dílnu, dobře zařízenou pro výrobu úlů 
a rámků, a tak jsem do nově vyrobených 
úlů usadil oddělky s veterinárním certifi-
kátem, že nemají mor a varroázu. 

Jaké zkušenosti jste získal v prevenci 
proti chorobám včel?
Při zjišťování lokalit se včelstvy nakaže-
nými morem jsem získal velmi dobrý od-
had na zjištění nákazy a její síly. S mikro-
skopem koupeným v supermarketu jsem 
u svých včelstev začal zjišťovat, zda jsou 
zdravá. S poměrně levným digitálním fo-
toaparátem jsem udělal stovky snímků roz-
toče a nosemy. Málokdo mi věří, že pod mi-
kroskopem je zvětšený roztoč docela pěkný 
brouk. Při práci prohlížitele včelstev okres-
ní organizace ČSV na Jindřichohradecku 
a z vlastního pozorování mám zkušenosti, 
které mi u každé choroby vydají s prezen-
tací snímků na samostatnou tříhodinovou 
přednášku. 

Čemu přikládáte největší význam pro 
prevenci chorob včelstev?
Základem je úl prostý všech choroboplod-
ných zárodků. To splňuje nový úl. Proto 
začátečníci, kteří usadí zdravý oddělek do 
nového úlu, zpravidla mají v následných 
letech velmi dobré výsledky. Naopak ti, 
kteří včely usadí do nevydezinfikovaných 
starých úlů, v nichž je velký infekční tlak 
s pravděpodobností nakažení včelstev, 
mnohdy spláčou nad výsledkem, který 
neplní jejich očekávání.  Samozřejmostí 
by mělo být osazení úlu zdravými včelami.

Pro preventivní dezinfekci rámečků nej-
raději používám 2% roztok horkého louhu 
sodného, který připravím do velké nádoby, 
do níž ponořím všechny vyvařené rámečky. 
Nástavky dezinfikuji přípravkem Bee Safe. 
Loni jsme jej koupili pro všechny včelaře 
v jindřichohradeckém okrese z grantu 
Jihočeského kraje. Je to velmi účinná jó-
dová dezinfekce. Podstatnou složkou pří-
pravku je smáčedlo, které vytvoří na stěně 
úlu pěnu, která dlouho drží a dezinfekční 
jód tak může dostatečně působit. Poznat-
ky jsou takové, že pronikne až tři mm do 
dřeva. To dělám u svých zateplených ná-

Základem je úl prostý všech choroboplodných zárodků. 
To splňuje nový úl. Proto začátečníci, kteří usadí zdravý 

oddělek do nového úlu, zpravidla mají v následných letech 
velmi dobré výsledky

Martin Paleček ukazuje mapu Jindřichohradecka s ohnisky moru včelího plodu.  
Za ním je Jan Moučka, který mu pomáhal v začátcích včelaření
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Mikroskopické vyšetření včel na nemoci je 
součástí výuky v nasavrckém včelařském 
učilišti

Děravá víčka jsou jedním z příznaků napadení morem včelího plodu

Jako klíh se táhne morem napadený včelí plod

Detail roztoče Varroa destructor na larvě

Roztoči na včelí larvě



334•ŘÍJEN 2017

stavků, které neparafinuji. Kdybych měl 
tenkostěnné nástavky, tak bych je naopak 
jenom parafinoval. Při teplotě parafinu 
180 oC stačí do něj na pět minut ponořit 
nástavek a parafin spolehlivě prosákne do 
třímilimetrové hloubky dřeva. 

Neutuchajícím tématem mezi včelaři je 
tlumení varroázy. Daří se vám to?
Co se týče varroázy, tak roztoč je už dost 
odolný proti účinné látce v Gabonu 90. 
U nás při jeho použití spadlo jen několik 
roztočů, zatímco při použití Gabonu Flum 
jich spadly stovky. Proto jsme jej objednali 

pro ty ZO ČSV, které o něj na Jindřichohra-
decku projevily zájem. Podzimní fumigace 
ukáže, zda roztoč poškodil zimní generaci, 
či nikoliv. Včelaři v našem okrese se nauči-
li vyřezávat trubčinu, která je biologickým 
lapákem na roztoče.

Po zimě nikdy není roztoč v takové kon-
dici, jako je na začátku léta, stačí mu re-
lativně málo a spadne. Ti včelaři, kteří co 
nejdříve z jara „nesundají“ roztoče, mohou 
mít v podletí ve včelstvech problémy. Stačí 
se podívat na graf množení roztočů, vypra-
covaný Výzkumným ústavem včelařským 
v Dole. Když na jaře po léčení spadne je-

den roztoč, tak je jich v září ve včelstvu jen 
několik set, což není problém zaléčit. Když 
jich tam jsou na jaře stovky, tak v září včel-
stvo pod tlakem tisíců roztočů zpravidla 
padne nebo silně zeslábne. Pokud přežije, 
tak jarní snůšku moc nevyužije.

Na jaře plod natírám a ještě ten den 
navečer, fumiguji. Tím zlikviduji roztoče, 
kteří jsou na plodu i na včelách. Druhý den 
po nátěru je fumigace zbytečná, neboť část 
roztočů, kteří jsou na včele, přejdou před 
zavíčkováním ještě ten den na nenatřený 
plod.

Připravil Ing. Zdeněk Kulhánek

Stanoviště přítele Palečka v Novosedlích nad Nežárkou Po vyvaření vosku z rámků následuje jejich dezinfekce v horkém 
dvouprocentním roztoku louhu sodného

Knihovnou po Naučné včelí stezce

V pátek 22. 9. 2017 se uskutečnilo 
neveřejné zahájení provozu Naučné 
včelí stezky v atriu a na střeše Městské 
knihovny v Mostě. Šest úlů na střeše 
a jeden prosklený v atriu budou sloužit 
jako prezentace možnosti chovu včel ve 
městě.

Úly jsou dostupné pro návštěvníky 
knihovny v běžné provozní době a na 
všech pořádaných akcích (výstavy, kon-
certy, přednášky, školení, workshopy, 

promítání filmů, besedy aj.). Pro školní 
exkurze může být po domluvě připraven 
i komentář.

Včelí stezku otevřela radní Ústeckého 
kraje pro kulturu a památkovou péči, 
zemědělství, životní prostředí a venkov 
Jitka Sachetová.

Na vzniku naučné včelí stezky se po-
díleli také členové čSV, hlavním rádcem 
a guru celé akce byl přítel Vít loukota, 
a taky ještě Josef Křapka. V roli účinných 
konzultantů působili Josef lojda a ing. 
Miroslava Novotná ze SoUV Nasavrky. 
Stezka byla financována z rozpočtu Ús-
teckého kraje, z dotace Programu pro 
rozvoj eko-agro oblasti v Ústeckém kraji 
na období 2017–2020, rozvoj ekologic-
ké výchovy, vzdělávání a osvěty (eVVo) 
na území Ústeckého kraje.

Ing. Tomáš Ondrášek,
ředitel Městské knihovny Most

Ilustrační foto: autor
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Ilustrační foto: Kamil Kramný

Ad Termosolární úl
Dovolte mi sdělit můj názor na článek: Ter-
mosolární úl, praktické zkušenosti publiko-
vaný v červencovém Včelařství. V první řadě 
bych chtěl uvést: Prosím, nepleťte hlavu na-
šim včelařům nejednoznačným článkem. 
Mé praktické zkušenosti s termoléčbou 
jsem probíral se včelařskými výzkumníky. 
V „Dole“ to zkoušeli již před 15 lety.

Důležité je vědět, kde se nachází roztoč 
na včelím plodu, a ten bohužel není těsně 
pod víčkem! K jeho zničení je třeba pře-
hřát vyšší teplotou celou buňku s plodem. 
Při tomto přehřátí dochází k poškození 
líhnoucí se včely (líhly se mi včely bez kří-
del), případně dochází ke změně vlastností 
líhnoucí se včely (např. posouvá se doba, 

kdy je včela kojičkou). Pokud tedy zničím 
roztoče, poškodím i včelí plod.

Něco jiného je mít v úle optimální tep-
lotu, která zkrátí líhnutí včely o 1 den, 
a významně sníží počet vylíhnutých roz-
točů. Přehřátím lze úspěšně léčit pouze 
dospělou včelu, jelikož snese krátkodobě 
vysokou teplotu nad 50 ⁰C. Při nastaveném 
termostatu na 52–56 ⁰C roztoč ze včely bě-
hem chvíle odpadne. Včely léčím v síťova-
ném válci, se kterým pomalu otáčím.

Viz fotogalerie na www.apiterapie-kamil.cz

Přátele včel zdraví, 
Kamil Kramný, kramny@kramny.cz

K tématu včelí vosk
Vážení přátelé,

chtěl bych krátce zareagovat na články 
a čtenářské příspěvky na téma včelí vosk, 
které se v posledních měsících objevily 
v časopise Včelařství. Už před rokem 2012 
jsem z dostupných komponentů vyrobil 
amatérsky zařízení, díky kterému z tma-
vého souší vytěžím téměř 100 % vosku. 
Dokonalost vytěžení je jen o trpělivosti při 
práci. Tehdy, kdy cena vosku nebyla na sou-
časné výši, tento nápad nezaujal. Nyní toto 
zařízení chtějí vyrobit, už na profesionální 
úrovni, dva včelaři, otec se synem. Pokud 
vás toto zajímá, přečtěte si můj článek: 
Získávání vosku z tmavých souší efektiv-
ně a úsporně. Byl uveřejněn ve Včelařství 
v říjnu v roce 2012, strana 331.   

Zdeněk Myslivec 
Bozkov

Vážení čtenáři,
chtěla bych se s vámi podělit o radost 
z toho, jak často bylo navštěvované pít-
ko, které jsme umístili na zahradu před 
úly. Letošní léto bylo horké, a tak jsme 
na kmen poražené jabloně položili ve-
likou mísu s vodou a mechem. Možná 
by to mohlo zaujmout i ostatní včelaře.

Včelaříme s manželem třetí rok a rádi 
pročítáme váš časopis Včelařství.

S pozdravem Michaela Dragounová, Netolice
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Tekuté zlato pralesa ii.

S pygmejskými obyvateli kmene Baka jsem v džungli kolem dolního toku 
řeky Dja v Kamerunu strávil již několik dnů. Během předchozích výprav do 
pralesa jsme dobývali med bezžihadlových včel, lovili elektrické sumce, žáby, 
antilopy i sbírali divoké mango. Jednoho odpoledne mne mojí drobní, leč 
udatní a silní hostitelé, vytáhli z tábora se slovy, že nedaleko byl objeven med. 

Kromě nejnutnějšího fotovybavení jsem 
rychle hodil do ruksaku bundu, která mi 
bude sloužit coby ochrana, pokud narazí-
me na včely se žihadly, a mohlo se jít. Po 
více než hodině svižné chůze lesem jsme 
dorazili na malou světlinku po pádu pra-
lesního stromu a v jednom z okolních kme-
nů vrněl včelí roj. Malou skulinkou v jinak 
neporušené kůře dosud zdravého stromu 
pravidelně vylétávaly včely a podle tvrzení 
mých průvodců se tentokrát jednalo o včely 
medonosné – tedy žihadlové.

Hnízdo včel ve výšce dobrých 8 metrů 
nebylo dostupné jinak než z lešení. Něko-
lik švihů mačetou v okolním podrostu a na 
světě byl vhodný pahýl menšího stromku, 

který lovci šikovně opřeli o medonosný 
kmen jako žebřík. Jali se rozdělávat oheň 
a z trouchnivého dřeva v okolí svazovali 
liánami malé otýpky, kterými budou ko-
lem včelího hnízda čadit. Já jsem si zatím 
vypůjčil mačetu a již v bundě jsem šplhal 
na ideálně rostoucí stromek v povzdálí, ze 
kterého bych měl na medobraní vynikající 
výhled ze stejné výšky. Odseknul jsem jen 
několik větví překážejících mému objektivu 
a hodil mačetu zpět lovcům. Ti ještě kde-
si sehnali mnohametrové kusy tvárného 
lýka, ze kterého si vybraný lezec začal na-
vazovat kolem beder jakési jištění. Troud 
navázaný na provaz z liány doutnal, já byl 
pohodně usazen ve své rozsoše a odvážli-

vec v roztrhaném triku začal šplhat vstříc 
hučícímu roji. Když byl nahoře, přitáhnul 
si ze země doutnající dřevo, uvázal lýko 
kolem mocného stromu a opřen v jištění 
zády k hlubině se začal primitivní sekyr-
kou dobývat dovnitř kmene. Včely létaly 
ven jedna za druhou a kouř jim jen pra-
málo bránil v přesných útocích na hlavu 
a tělo dobyvatele. Stěna dutiny nebyla na-
štěstí silná a po pár minutách se již značně 
zubožený brtník podíval dovnitř. Hodil 
sekeru dolů a jednou rukou začal vybírat 
plástve plné medu. Celá paže mu mizela 
v hlubině včelího hnízda a já nevěřil, že je 
schopen to vydržet. Několik včelích dělnic 
zaletělo i mým směrem a dalo mi pocítit, 
že jejích píchnutí bolí úplně stejně, jako od 
našich českých včel. Pygmejským včelařům 
jsem toho dne ulehčil práci tím, že jsem jim 
hbitě nabídnul zánovní igelitku z českého 
supermarketu, kterou jsem měl po kapsách 
jako ochranu vybavení před deštěm, a oni 

Lovci a sběrači z etnika Bagyeli žijí jen na 
malém území na samotném jihozápadě 
Kamerunu poblíž atlantického pobřeží

I ti nejmladší jsou již schopni postavit si z materiálů, které dá les, 
útulný přístřešek, který ochrání před deštěm i sluncem

Charakteristické zabarvení říček à la whiskey je dáno řašeliništ-
ním a močálovitým charakterem nížinného deštného lesa

Ve společnosti pygmejských kmenů Baka 
a Bagyeli při hledání medu divokých včel 
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tak neztratili ani kapku cenného medu. 
V táboře se po dobrém medu mohly ženy 
i děti utlouci a popíchaný hlavní včelař do-
stal pro svou rodinu porci navíc. 

Med divokých včel

Moje další cyklistické šlapání směřova-
lo toho léta jižním Kamerunem směrem 
k atlantickému pobřeží. Poslední den jsem 
k pláži nestačil dojet, cesta byla totiž jedna 
velká blátivá kaluž, a já zůstal tábořit asi 
30 km ve vnitrozemí. Osud tomu chtěl, že 
mi přístřeší poskytli lidé z dalšího pygmej-
ského etnika, kmene Bagyeli. Neplánovaně 
jsem se tak u nich zdržel ještě 3 dny navíc 
a oceán musel počkat. Nelitoval jsem.

Domorodí obyvatelé pralesa mne během 

toho času zasvětili do tradičního lovu zvěře 
do liánových sítí, v noci jsme se podél hučí-
cích bystřin brodili s oštěpy na lovu největ-
ších žab světa, se psí smečkou jsme udolali 
velkou pralesní krysu plnou blech a v nebe-
tyčné koruně pralesního velikánu získali 
k večeři jednou varana, jednou mláďata 
ptáků zoborožců těsně před vylétnutím. 

Moje návštěva u těchto vzácných lidí byla 
korunována činností mně nejbližší – získá-
vání medu divokých včel. Při jedné rutinní 
prohlídce lesa jeden z Pygmejů zjistil, že 
12 metrů nad hlavou za hradbou hustého 
listoví se ukrývá v kmeni včelí hnízdo. Opět 
jsem žasnul nad smysly a zkušenostmi pyg-
mejských lovců. Průzkumník byl za něko-
lik vteřin nahoře a hned zase dole a slibo-
val bohatý úlovek. Na zemi jsme rozdělali 
oheň a já tentokrát prozřetelně nenabízel 
igelitku, aby na fotkách nekazila dojem. 
Muži vmžiku spletli z lián krásný košíček, 
do něhož napasovali dobře těsnící trych-
týř z velkých listů rostlin Amaranthaceae 
(laskavcovité, čeleď rostlin z řádu hvozdí-
kotvaré, pozn. red.). Bylo hotovo a my jsme 
nejprve ve čtyřech, později i v pěti vylezli do 
koruny stromu a poměrně snadno se dostali 
do útrob hnízda. Já si držel největší odstup, 
protože i silná touha mít co nejlepší fotky 
tu byla zastíněna reálnou obavou z pádu do 
více než desetimetrové hloubky, pokud by 
se na mě včely vrhly. Na jedinou ve vlhku 
pralesa přeživší minikamerku se mi sice 
nepodařilo nafotit moc hezké snímky, ale 
pořízené video je i v přítmí pralesa obstojné. 

Medu bylo v této dutině skutečně dost 
a jeho obránkyně nebyly tentokrát nikterak 
útočné. Několik žihadel každý z nás vyfa-
soval, ale vzhledem k absenci jakýchkoliv 
ochranných pomůcek to byla i tak vyni-
kající bilance. Med stačil nám – mužům, 
lovcům – i ženám, dětem a starším lidem 
toho večera ve vsi. Zde se vyvažuje zlatem!

Text a foto Arthur F. Sniegon
www.save-elephants.org

Brtník se podíval dovnitř, hodil 
sekeru dolů a jednou rukou 

začal vybírat plástve plné medu. 
Celá paže mu mizela v hlubině 

včelího hnízda a já nevěřil, že je 
schopen to vydržet

Hbitě vykouzlené jištění z lýka v pralese dá 
brtníkovi alespoň trochu pocitu bezpečí

S kouřící otýpkou troudu a sekerou šplhá 
lovec vstříc jisté bolesti

 Pygmejský sběrač prohlíží prázdnou plás-
tev, ale hlouběji v dutině se na něj štěstí 
usmálo

Sekera, oštěp a mačeta patří k tomu 
nejcennějšímu, co každá pygmejská rodina 
vlastní. Každá z těch věcí se dá koupit za 
méně než stovku, ale i to je pro tyto lidi 
mnoho

Prastarý způsob lovu do liánových sití 
nastražených u země v pralese vyžaduje 
účast a koordinaci mnoha rodin, ale může 
přinést tučnou kořist v podobě pozemních 
savců

V sezónním táboře v pralese se sbírá ovoce, chytá hmyz, loví zvěř a líčí se pasti na ryby
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Značný ohlas, zejména u starších čtenářů, měl článek Z ležanu záda nebo-
lí, zveřejněný v červencovém čísle Včelařství (č. 7, str. 249). Někdejší profe-
sionální včelař u šumavských statků, dnes již důchodce Stanislav Němeček, 
v něm přibližuje výhody polystyrenového ležanu na dvě zimující včelstva. 

Stanislav Němeček včelaří v blízkosti měs-
ta Trhové Sviny jihovýchodně od Českých 
Budějovic v nadmořské výšce 470 metrů 
na rámkové míře 39 x 27,5 cm.

Včelaření s menší námahou

Z loňských oddělků dosáhl vyšší výnos, 
než by měl z nástavkových mrakodrapů, 
avšak s podstatně menší námahou, neboť 
nemusí manipulovat s těžkými nástavky. 
Místo nich podstatně snadněji zvládá vy-
táčení medu s polonástavky. Má to však 
druhou stranu mince. Oč fyzicky snadněji 
se obsluhuje včelstvo, o to náročnější, pro-

myšlenější je způsob včelaření. Využívá vý-
hod přeletáku, čímž v době snůšky zvyšuje 
v úlu počet létavek, potlačí rojovou náladu 
a na konci sezony má navíc i silné oddělky.

Požádali jsme Stanislava Němečka, aby 
nám přiblížil podstatu a způsob, jakým 
vedl včelstva v od loňského usazení odděl-
ků do ležanu až po letošní zakončení vče-
lařského roku. 

Více létavek pro snůšku

Podstatou je posilování včelstev létavkami 
během roku. Kolik medu včely vytvoří, je 
závislé na vydatnosti květové nebo medo-

vicové snůšky, vzdálenosti zdroje a na síle 
včelstva. Aby přineslo velké množství sla-
diny, potřebuje mít velké množství léta-
vek, které tvoří přibližně jednu třetinu včel 
v úle. U silného včelstva, jehož hmotnost 
dosahuje osm kilogramů, je to přibližně 
dva a půl kilogramu létavek. 

V čem je výhoda posílení včelstev 
přeletákem?

V normálním včelstvu se sběru sladiny 
věnuje přibližně třetina včel. Ostatní jsou 
čističkami, krmičkami, strážkyněmi apod. 
Obecně platí, že včely, které včelstvu při-
dáme, ať už náběhem či přeletákem, zůsta-
nou jen létavkami. Zjistíme-li, že některé 
včelstvo na stanovišti není v plné síle, je 
lepší z něj všechny včely dostat náběhem 
nebo oklepáváním do silného včelstva. Pak 
je ve včelstvu původních 2,5 kg létavek, 
k nimž přibude dalších 3,5 kg včel, které 
v jakémkoliv věku převezmou funkci lé-
tavek (v novém domově už minou období 
čističek, krmiček apod.). Tím se poměr 
létavek k ostatním včelám v úlu zvýší ze 
třetiny přibližně na polovinu. Výsledek je 
překvapivý. V přepočtu na původní dvě 
včelstva je medný výnos až o polovinu 
vyšší.

Letošní předposlední květnové úterý měl ležan nasazené medníky plné včel

Polystyrénový dvouvčelstevný ležan Stanislava Němečka

Kolik medu včely vytvoří, je 
závislé na vydatnosti květové 

nebo medovicové snůšky, 
vzdálenosti zdroje a na síle 

včelstva
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Můžete popsat jednotlivé zákroky 
včelaření v ležanu?

24. dubna: Ve dvou včelstvech jsem pro-
hlédl ležan, v němž byly dva dobře vyzimo-
vané loňské oddělky, každý na jedenácti 
rámcích. V obou matka dobře kladla.

 
2. května: Z jednoho včelstva jsem vyn-
dal šest plodových plástů a s matkou jsem 
vytvořil oddělek, který jsem umístil v úlu 
vzdáleném tři metry od původního ležanu. 
Oddělek dostal do „výbavy“ pět mezistěn, 
takže obsedal celý jedenáctirámkový plo-
dišťní nástavek. Zůstal bez létavek, které 
posílily původní včelstvo. Dostal šest kg 
cukru v podobě roztoku v poměru 3:2, aby 
nehladověl a rychle vystavěl mezistěny.

V první části ležanu zůstalo na pěti 
rámcích oslabené včelstvo bez matky, kte-
ré jsem přes noviny spojil se sousedním 
s matkou. V očekávání snůšky jsem spo-
jenému včelstvu nasadil tři polomedníky 
po jedenácti rámcích, v nichž jsem použil 
systém zebrování, při němž jsem panenské 
souše proložil rámky s mezistěnami. 

9. května: Před tím vytvořenému oddělku 
jsem nasadil dva polomedníky. V ležanu 
u spojeného včelstva jsem zkontroloval, 
zda v něm jsou matečníky. Nebyly tam. 

16. května: Ze čtyř plodových plástů 
a s matkou (z ležanu) jsem vytvořil další – 
tedy druhý oddělek, který jsem opět inten-

zivně přikrmil, a to i přes snůšku z řepky. 
V té době mělo v ležanu spojené, osiřelé 

včelstvo rojové matečníky. Z nich jsem vy-
bral jeden, který jsem si označil. 

22. května: Při následné kontrole jsem v le-
žanu ponechal označený matečník. 

Počátkem června jsem vytočil květový 
med z polonástavků u ležanu a z prvního 
oddělku.

Za tři týdny jsem původní ležan posunul 
(nebyl těžký) o dva metry. Na jeho mís-
to jsem postavil úl s prvním oddělkem 
(z 2. května) náběhem jsem do něj nakle-
pal včely z ležanu, ze kterého jsem medné 
rámky vytočil. Slabší oddělek měl létavky 
svoje, navíc získal létavky z přemístěného 
úlu. Úl z druhého května dostal náběhem 
velkou dávku létavek z ležanu.

U původního včelstva (v ležanu) jsem po-
nechal oplozenou rojovou matku na pěti 
plástech. Ostatní starší včely jsem smetl 
na náběh k oddělku, který byl na původ-
ním místě ležanu. V následné hlavní snůšce 

měly oba oddělky velmi dobrý výnos medu 
a byly natolik silné, že jsem z nich v červen-
ci, z každého udělal další plný polonástav-
kový oddělek se zakoupenými matkami.

A výsledná bilance? Výnos medu z pů-
vodního ležanu se dvěma loňskými oddělky 
byl proti průměru zdejší oblasti o polovinu 
větší.

Uvedený způsob včelaření s využitím pře-
letáku je na čas sice náročnější, fyzicky však 
snadnější vhodný pro ty, kteří chovají malý 
počet včelstev. Při náležité péči mohou dát 
dostatek medu pro rodinu i přátele. 

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek

Stanislav Němeček

Obecně platí, že včely, které 
včelstvu přidáme, ať už 

náběhem či přeletákem, 
zůstanou jen létavkami

Včely makroobjektivem  
Veroniky Souralové
atraktivní velkoformátové makrofotografie s motivy včel, mravenců a motýlů do-
plněné naučnými panely se zajímavostmi ze života vyobrazeného hmyzu můžete 
od začátku letošního září až do konce května příštího roku zhlédnout na zámku 
ohrada v Hluboké nad Vltavou.

Veronika Souralová, která je autorkou vystavovaných děl, se fotografování 
hmyzu dlouhodobě věnuje. K fotografování hmyzu ji přivedl její otec, významný 
přírodovědec rNdr. Petr Miles, pod jehož odborným vedením vytvořila své první 
soubory makrosnímků mravenců. Hmyzu jsou věnovány i autorčiny dětské kníž-
ky fotografických koláží Jeden den v mraveništi, Povídání s motýly a Včelí dome-
ček – prázdniny v úlu. 

V muzeu lesnictví, myslivosti 
a rybářství na ohradě můžete 
také vidět až do konce října vý-
stavu známého ilustrátora Pavla 
Procházky, s jehož tvorbou se 
můžete setkat v řadě ilustrova-
ných publikací přírodovědného 
zaměření. 

Národní zemědělské muzeum, 
Foto: Veronika Souralová
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Podzimní dny se krátí víc a víc, posunutí 
letního času na středoevropský nám ukro-
jil další hodinu, kterou jsme mohli věno-
vat zahradě, úpravám na včelnici, úklidu, 
dezinfekcím či práci při vyvařování vosku. 
Teplé a trochu slunné dny je dobré věno-
vat zpracování voští i ošetření odebraných 
nástavků a vytavených rámků, abychom 
neskladovali materiál, který by přitahoval 
jak hmyzí škůdce, tak hlodavce nebo se stal 
živnou půdou pro plísně. I když naše vyba-
vení ještě voní novotou a voskového díla 
na vyvaření není mnoho, připomeneme 
si, kromě nutné práce na včelnici činnosti, 
které není dobré nechávat na jaro. Nepří-
znivé počasí se může protáhnout do doby, 
kdy již nebude čas se těmto pracím věno-
vat, jako tomu bylo právě letos.

Očistu raději dřív než vůbec

Na částech úlů a ostatním včelařském vy-
bavení provedeme mechanickou očistu od 
zbytků vosku, propolisu, uhynulých včel 
i ostatních organických zbytků. Opalová-
ním docílíme spíš jen natavení propolisu 
a vosku do dřeva, ale účinnost tohoto ošet-
ření by byla až na hranici jeho zčernání. 

Plastové součásti, polystyren a sololit tak 
stejně nemůžeme očistit. Poté, podle druhu 
materiálu, použijeme vhodný dezinfekční 
prostředek a ošetříme vše, co přichází do 
styku se včelami. Pro namáčení je vhodný 
5% roztok hydroxidu sodného smíchaný 
se Savem (1 litr do 10 l roztoku). Rovněž 
k oplachu, ale především k postřiku je nej-
jednodušší použít prostředek Beesafe, kte-
rý je vyvinut přímo pro použití ve včelařství 
a s využitím stejné dotace prostřednictvím 
ZO ČSV jako na léčiva a je i finančně zají-
mavý. Vše ošetřené pak necháme oschnout 
na slunci a větru. Rozhodně používejte při 
práci osobní ochranné pomůcky a se zbyt-
ky roztoků postupujte v souladu s příbalo-
vou informací, pokyny správce kanalizace, 
případně využijte k dezinfekci nejbližšího 
prostředí. Rámky, které prošly varem či 
tavením v páře dočistíme. Drátkování, po-
kud se nepoškodilo, je třeba zbavit ulpě-
lého vosku, který by nám znesnadňoval 
nové zatavení mezistěn. Drátek, pokud je 
volný, je účelné došponovat zvlnkovačem 
(obr. 3). Při očistě nezapomeňte na své 
ochranné oděvy, které je rovněž vhodné 
vyprat a případně vyžehlit. Opatrně ovšem 

s průhlednou síťkou, která je ze syntetic-
kých materiálů a snese jen 40 oC. V případě 
vyprání klobouku doporučuji co nejrych-
lejší vysušení, neb výrobci nepoužívají pro 
zpevnění lemu nerezavějící drát, a pak vám 
prosakující rez zabarví a později i rozeže-
re tkaninu. Přesto, že se nám mohou zdát 
tyto očistné procedury zbytečné a zejména 
pro likvidaci spor moru a hniloby včelího 
plodu neúčinné, chrání naše včelstva před 
šířením nákaz i v rámci naší včelnice, které 
mohly uniknout naší pozornosti. Zejména 
zvápenatění včelího plodu a oba druhy no-
semy je snadné šířit záměnou nástavků, 
pokálených rámků, krmítek či česnových 
vložek. Pokud v úle včelstvo neprosperova-
lo nebo v něm uhynulo, je dezinfekce úlu 
naprosto nezbytná. 

Na zimu čepice dolů

Na včelnici nás čeká, kdo tak již neučinil 
při poslední kontrole včelami odebraných 
zásob, odstranění krmítek, která rovněž vy-
čistíme, omyjeme, vydezinfikujeme, vysu-
šíme a uskladníme. Současně odstraníme 
uteplivku, izolační vrstvu ze strůpku, která 
včelám v předjaří pomáhala v udržení tepla 
a v létě je chránila před přehřátím. Nyní ale 
potřebujeme, aby včelstvo pocítilo ochla-
zení úlového prostoru a matka zastavila 
plodování. Současným povytažením pod-
ložky zasíťovaného dna tomu lze rovněž 
napomoci. Čím méně bude ve včelstvu 
zavíčkovaného plodu, tím účinnější bu-
dou všechna léčebná ošetření, která nás 
čekají v podzimním období. Podložky, jak 
již bylo zmíněno v minulém čísle, musí být 
vloženy na dna úlů. Pokud nám v tom brání 
vystavěná trubčina v podmetu, kterou jsme 
neodstranili v podletí, je potřebné ji vyře-
zat, nejlépe dlouhým nožem, starou kosou 
apod., již bez rozebírání úlu. Včelám se na-
hlížení zadním otvorem určitě líbit nebude, 
ale s trochou kouře, rukavicemi a dobrým 
oděvem tuto činnost rychle dokončíme. 

Příprava na ošetření 

Pokud jsme používali kapsová krmítka, ne-
musíme do uvolněného prostoru nyní vra-
cet záložní zásobní plást, ale ponecháme 
tento prostor pro vložení léčebných knotů, 
které se budou zavěšovat při ošetření fu-
migací. S tímto povinným ošetřením nám 
pomůže zdravotní důvěrník, který nám 
zajistí vhodné léčivo, doporučí dávkování, 
optimální termín a dle zavedených zvyklos-
tí bude dozorovat nebo i provede aplikaci. 
S první fumigací (aplikace léčiva na knot, 
který po zapálení zajistí rozšíření účinné 
látky v úlu dýmem) rozhodně nespěchej-
te. Veterinární metodika nám nařizuje 

Vkládání fumigačního knotu s háčkem je šetrnější k voskovému dílu1.
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začít až po 10. říjnu, ale v závislosti na 
počasí je lépe počkat na výraznější pokles 
teplot, který omezí plodování matky. Vzhle-
dem k tomu, že všechna ošetření musí být 
dokončena do konce roku a všechny tři 
zásahy musí být alespoň ve 14denním in-
tervalu, dokážeme si spočítat, kdy nejpoz-
ději musíme zahájit první léčení. Pokud ale 
budeme fumigovat v době, kdy je ve včel-
stvu hodně zavíčkovaného plodu, valný vý-

znam tato aplikace mít nebude. Nejde pře-
ci jen o splnění povinnosti, ale především 
o efektivitu každého zákroku. Účinnost 
je ale závislá i na aktivitě včel, které ještě 
nesmí být stažené do chomáče, jak tomu 
občas bývá v době druhé fumigace. Pak by 
bylo lépe provést aplikaci za pomoci aero-
solového vyvíječe. Organizace, které však 
pouze 3x po sobě fumigují, byť přípravky 

s různou účinnou látkou střídají, nemohou 
vždy aktuálně reagovat na venkovní teploty 
a provádět tak léčbu efektivním způsobem. 

Hřebík nebo háček?

Než se dáme do ošetření, vše si připravíme, 
aby nám šla práce od ruky, neb nebudeme 
zdržovat případného léčitele, který na nás 
bude dohlížet. Na zavěšení knotů si při-
pravíme raději háčky než tradiční hřebíky 

a uvolníme si prostor v úle, pokud tak již 
nemáme hotovo po krmení (obr. 1). Bez-
prostředně před vlastním ošetřením úl uza-
vřeme, očka i česna, pokud nemají uzávěry, 
ucpeme tkaninou či molitanem a přesvěd-
číme se, že jsou zakryta i zasíťovaná dna. 
Knot s léčivem zavěsíme na háček, zapá-
líme a umístíme na místo krycího plástu, 
mezi stěnu a nejbližší rámek. Zabodnutí 

do plástu, pokud jich máme nedostatek, 
nedoporučuji, hořící knot vosk rozehřeje, 
ožehnutou a zdeformovanou část včely 
neopravují a takové znehodnocení souše 
je zbytečné. Po ošetření, v doporučeném 
čase, obvykle po půl hodině, úl zase otevře-
me, zkontrolujeme vyhoření knotu, který 
odstraníme. Už za pár minut můžeme po-
zorovat na podložce spad roztočů, ale jejich 
počet v tento moment není nijak zásadní. 
Víc by nás mělo znepokojit, pokud by se na 
podložce neobjevili. To, že by ve včelstvu 
žádné samičky nebyly, není pravděpodob-
né, ale je možné, že dávka byla nedostaču-
jící či přípravek byl neúčinný, případně do-
šlo k uhasnutí knotu nebo jeho špatnému 
vyhoření. V žádném případě ale nepřekra-
čujte předepsané dávkování. Životaschop-
ná včelstva celou proceduru zvládnou bez 
významných ztrát. Mějme na paměti, že 
v úlech je ještě mnoho letních včel, které 
beztak uhynou a pokud jejich mrtvolky na-
jdeme v podmetu, nemusí nás to znepoko-
jovat. Opotřebovaná včela zpravidla umírá 
v přírodě, ale s podzimními, bezletovými 

Čím méně bude ve včelstvu
zavíčkovaného plodu, tím účinnější budou všechna léčebná 

ošetření, která nás čekají v podzimním období

Otvor v polystyrenovém úlu strakapoud vytesá během chvíle

Parní tavidlo je vhodné pro průběžné vyta-
vování voští i dezinfekci rámků 

Zvlnkovačem lze napnout drátek i zvětšit plochu pro pevnější 
zatavení mezistěny

Pro ztekucování medu je vhodné i víceúčelové domácí vybavení, jako je zavařovací hrnec 
s termostatem

2. 3.

4. 5.
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dny zůstávají v úlech a ještě s odběrem 
měli, je budeme nalézat na podložkách. 
Ze zasíťovaného dna je více problema-
tické tyto včely odstraňovat, ale k tomuto 
účelu se více hodí štětka na čištění lahví, 
dlouhé brko či jemnější štětec zárohák, 
než kovové hrablo, jehož zvuk při doteku 
s kovovým sítem včely rozrušuje. Když už 
včely rušíme kontrolou, rychle vymeteme 
i mrtvolky, čímž ušetříme špinavou práci 
včelám a odstraníme lákavou návnadu ne-
zvaných návštěvníků. 

Kontrola a úprava stanoviště 

Ještě před příchodem zimy provedeme 
různá opatření, která zabrání vyrušování 
včelek při zimování. V zimním chomáči, 
do kterého se včelky stáhnou, musí udržo-
vat teplotu okolo 22 oC, což zajišťují včely 
především díky svým tukovým zásobám. 
S kaž dým rušením se včely dostávají do 

stresu, který si vezme z jejich záložních 
zásob spoustu energie. Někdy vystartuje 
i něco strážkyň, které se případně ze své 
mise již nevrátí. Při neustálých náletech 
šplhavých ptáků, kteří svými zobany od-
tesávají třísky z dřevěných úlů nebo si 
vyrábějí vlastní očka na polystyrenových 
(obr. 2), tak včelstvo hyne vyčerpáním 
a v úlu nalezneme jen matičku s hrstkou 
zkřehlých včeliček a spoustou zásob. Tam, 
kde se strakapoudi či žluvy vyskytují pravi-
delně, je možné instalovat makety dravců 
zavěšené na prutech, strašáky a plašiče 
ze starých cédéček. Do blízkosti úlů také 
nebudeme dávat krmítko na přikrmování 
ptáků. Stejnou zkázu ale může způsobit 
i větev stromu či keře, která po zatížení 
námrazou či sněhem poklesne ke střeše úlu 
a za větru do něj vytrvale buší. Nachystáme 
si i česnové kovové zábrany, které zamezí 
průniku myši nebo rejska do úlu. Ale po-
kud včely ještě vyletují a nejsou stažené 
do zimního chomáče, je na jejich vložení 
čas. Pro vracející se zkřehlé včely býva-
jí překážkou a mohou nechtěně působit 
i jako pylochyt. Naopak už nyní můžeme, 
do vyššího podmetu jako první pomoc, na-
instalovat myší pastičku s kouskem mrkve 
nebo kůrky. 

Parní tavidlo

Po úpravě úlového prostoru a po odstra-
nění trubčiny z podmetu, nám opět zbylo 
něco voští, voskového díla, určeného k vy-
tavení. Sluneční tavidlo již neposkytuje 
tolik energie, abychom se na něj mohli 
spolehnout. Osvědčeným pomocníkem 
pro menší chovy je parní tavidlo. Snadná 
a bezpečná manipulace, rychlá instalace, 
nízké pořizovací i provozní náklady a malé 
časové nároky z něj dělají zařízení, které 
poslouží k průběžnému tavení souší po 
celý rok. Získáváme vosk ve velice čistém 
stavu a kvalitě, bez ztrát způsobených zaví-
ječi a plísněmi. Vytavený vosk necháváme 
stékat do nádoby s vodou, a jak nastřádá-

me přiměřené množství, ještě ho ve vodě 
rozpustíme, dočistíme, slijeme a necháme 
ztuhnout do bloku, který se dobře skladuje 
(obr. 7). 

Z tuhého tekutý

Chladné počasí a četné plískanice zvyšují 
poptávku po medu, ale ten květový, v létě 
vytočený, je již ztuhlý v plastových vědrech, 
pokud jste ho rovnou nestáčeli do sklenic. 
Český spotřebitel požaduje obvykle med 
tekutý, a i když se budeme snažit zákaz-
níkům vysvětlovat výhody tuhého či pas-
tového medu, bez ztekucovacího zařízení 
se neobejdeme. Než si pořídíme nebo vy-
robíme vhodný termobox, můžeme využít 

víceúčelového zařízení v podobě elektric-
kého zavařovacího hrnce, vybaveného ter-
mostatem a časovým spínačem (obr. 5). 
Termostat nastavený na 50 oC umožní za 
4 hodiny ztekutit 10litrový kbelík ve vodní 
lázni. Med ve sklenicích postačí rozehřívat 
při teplotě 45 oC jeden 120minutový cyk-
lus. Běžně používaná topná spirála zteku-
cuje kbelík minimálně 16 hodin, ale záleží 
i na teplotě prostředí a tuhosti medu. V ka-
ždém případě zahřívání přes vodní médi-
um je mnohem šetrnější než přímý ohřev 
a splňuje i parametry pro biodynamické 
označení. Určitě si každý najde vlastní 
způsob, jak levně, rychle, šetrně a efektiv-
ně připravit med na prodej a konzumaci 
a dobré zkušenosti, jakož i ty ostatní, by si 
zasloužily jejich šíření.

Dana Belušová, ZO Kladno,
belusova@seznam.cz; www.vcelarikladno.cz

Tavná spirála je vhodná pro menší vědra, 
ale čas rozehřívání je dlouhý

6.

Český spotřebitel požaduje 
obvykle med tekutý, a i když 

se budeme snažit zákazníkům 
vysvětlovat výhody tuhého 

či pastového medu, bez 
ztekucovacího zařízení se 

neobejdeme

7.

Postupným zpracováním voští si vytvoříme zásobu pro výrobu mezistěn z vlastního vosku
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iZeptali jste se…

Chtěl bych se zeptat, zda postačuje, když 
mi člen naší ZO pošle žádost o dotaci 
1.D e-mailem jako scan. Jak se postavit 
k elektronicky poslaným žádostem? Jsou 
platné? Vždyť  pro archivní účely potře-
buji  originál žádosti, nebo se pletu?

 V. J.

Na našem webu www.vcelarstvi.cz nebo na 
první stránce přílohy časopisu Včelařství 
č. 8/2017 jsou uvedeny Zásady, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování do-
tací pro r. 2017. Obecné podmínky v Části 
A v odstavci 1 písmeno h) říkají, že veškeré 
přílohy žádosti, které žadatel potvrzuje 
svým podpisem, se dokládají v originále. 
Další přílohy podle specifikace jednotli-
vých programů se dokládají v kopii, pokud 
u jednotlivého programu není uvedeno ji-
nak. Aby vás nepletlo, že toto ustanovení 
hovoří o „veškerých přílohách žádosti“ – 
žádost podává ČSV, „žádosti“ podávané 
chovateli včel jsou přílohami té naší jedné 
souhrnné žádosti. 

Jednotlivé formuláře žádostí chovatelů 
jsou i označeny jako „Přílohy k žádosti 
dotačního programu 1.D“. Naskenované 
„žádosti chovatelů“ proto nelze uznat. 

Nemáme žádného pracovníka, který by 
s nečleny ČSV a členy ČSV, kteří mají 
v našem poměrně rozsáhlém obvodu 
včelstva, objížděl desítky kilometrů 
a kontroloval počty a stavy včelstev, kolik 
rámků obsedají apod. Nemohou to dělat 
ani členové vedení, mají jinou práci. Za 
peníze na administraci nezaplatíme ani 
práci s administrací a každý rok na ni ze 
spolkové pokladny doplácíme. A počty 
těchto včelařů každý rok rostou. Předpo-

kládáme, že letos jich bude okolo deseti. 
Navíc chodí na poslední chvíli, až kolem 
13. nebo 14. 9., i když je každý rok upo-
zorňujeme, že není možné z minuty na 
minutu se sebrat a jít zkontrolovat byť 
jen počet úlů na stanovišti. Jeden nečlen 
loni přišel až 20. 9., a chtěl administrovat 
celou dotaci. V tu dobu jsme již ale měli 
vše předáno na ČSV. Potřeboval bych 
radu, jak v takových případech, kdy ne-
můžeme objíždět a kontrolovat všechna 
stanoviště, postupovat. 

 J. G.

Hodnocení – ověření údajů obsažených 
v podané žádosti můžete provádět až do 
doby výplaty dotace a třeba jen u vytipova-
ných chovatelů. Nemusíte ověřovat údaje 
z žádostí chovatelů na všech stanovištích. 
Záleží to na vás, jak si to rozvrhnete. I když 
někdo přijde na poslední chvíli, žádost mu 
vezmete a ověřit počty a sílu včelstev může-
te i např. den před výplatou. Budou-li tam 
rozdíly mezi skutečností a žádostí a chova-
tel je věrohodně nedoloží – likvidace mor 
(protokol o utracení včelstev), odcizení 
(policie), úhyn v důsledku nemoci (potvr-
dí SVS), pak výplata bude jen na včelstva, 
která existovala při kontrole. Jestliže je roz-
díl doložen, má se za prokázané, že v době 
zazimování včelstva existovala a předmět 
dotace byl splněn, tudíž dotace na tato 
včelstva náleží. To platí pro členy vaší ZO. 
Chovatelé, kteří na území vaší ZO mají 
včelstva, ale jsou členem v jiné ZO, nebo 
jde o nečlena, který žádá u jiné ZO, bez po-
tvrzení vaší ZO o počtu a síle včelstev by 
mu ZO, kde žádá, neměla na tato včelstva 
vyplatit nic. Když někdo přijde s žádostí 

20. 9., také nemůže dostat nic. Zmeškání 
stanovených lhůt pro ukončení přijímání 
žádostí nelze prominout. Podobné opoždě-
né žádosti nelze vyhovět. Na druhé straně 
žadatel je povinen ověření údajů umožnit. 
Pokud odmítne, nebo ověření neumožní 
z důvodů na jeho straně a nezajistí, aby 
ověření údajů na stanovišti proběhlo, pak 
se jedná o porušení podmínky pro poskyt-
nutí dotace, a ta nebude přiznána. Co se 
týče ověřování údajů u registrovaných čle-
nů, mohou se mateřská a registrující ZO 
dohodnout o tom, kdo provede ověření 
údajů. Většinou ověření provádí ta ZO, na 
jejímž území se včelstva nacházejí. Ověře-

ní údajů na stanovištích včelstev nečlenů, 
která se nacházejí na území, kde nevyvíjí 
činnost žádná základní organizace, a kteří 
žádají proto o dotaci na sekretariátu sva-
zu, provádějí funkcionáři pověření ČSV 
(v loňském roce to byli členové Ústřední 
kontrolní komise ČSV). Letos je těchto 
„bílých míst“ více a bude nutno pověřit 
ověřením údajů více funkcionářů. U členů 
svazu jejich stanoviště včelstev na „bílých 
místech“ mohou ověřit mateřské základní 
organizace.

Naše základní organizace pořádá pro své 
členy přednášky učitelů včelařství. Jak je 
to s cestovným, které musíme přednáše-
jícímu proplatit? Čím se máme řídit? Je 
na to nějaká směrnice svazu?

 J. H.

Učitelé včelařství a přednášející odborníci 
mají na každou přednášku uzavřenu do-
hodu o provedení vzdělávací akce (jedná 
se o pracovně právní vztah), a pokud není 
dohodnuto něco jiného, účtují si cestovné 
podle zákoníku práce, tj. základní sazba 
3,90 Kč + průměrná spotřeba pohonných 
hmot – dokládají ji technickým průkazem 
a účtenkou za benzin (nemají-li účtenku, 
pak se použije cena benzinu dle vyhlášky 
– najdete na našem webu „sazby cestov-
ného pro r. 2017“). Na toto cestovné nelze 
aplikovat směrnici o poskytování náhrad 
funkcionářům ČSV, která se týká jen funk-
cionářů ústředních orgánů ČSV a v cestov-
ném se hradí skutečně vynaložené jízdné 
hromadným prostředkem nebo v případě 
použití soukromého vozidla jízdné 1. vla-
kovou třídou. Pokud si ZO nebo OO ČSV 

domlouvá s přednášejícím termín a téma 
přednášky, neměla by zapomenout na 
cestovné. Je to jedna z podmínek, na zá-
kladě které se přednášející rozhoduje, zda 
nabídku přednášky přijme. Má-li jet přes 
celou republiku např. 400 km, pak se jedná 
o podstatný výdaj jak pro přednášejícího, 
zvláště když použije své soukromé vozi-
dlo, tak pro organizační jednotku. Jestliže 
však cestovné nebylo tématem dohody, pak 
platí, že přednášející obdrží plné cestovné 
podle zákoníku práce. 

Mgr. Jarmila Machová,
předsedkyně ČSV, z.s.

Ověření údajů na stanovištích včelstev nečlenů, která se nacházejí 
na území, kde nevyvíjí činnost žádná základní organizace, 

a kteří žádají proto o dotaci na sekretariátu svazu, 
provádějí funkcionáři pověření ČSV
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VČELAŘOVA ČÍTANKA

Na základě „THE ABC OF  
BEE-CULTURE BY A. I. ROOT“  
za pomoci redakčního výboru  
a vynikajících včelařských  
spisovatelů

Uspořádal František Vohnout

Praha 1925, Nákladem Zemského 
ústředí spolků včelařských pro 
Čechy v Praze

Pokračování.

Přemisťování mateřských larev.

Vyzvednouti z matčizny mateřského červí-
ka a vložiti tam opět jiného, je veledůležitý 
výkon při výchově matek určité odrůdy. 
Davis (čtěte Dévis) používá k tomu úko-
nu brkového párátka, lepší však je plochá 
lžička, nářadíčko poniklované, k tomu 
účelu schválně zhotovené. Netřeba snad 
připomínati, že jsou larvičky velmi měkké 
a něžné, teprve po delším cviku podaří se 
vyzvednouti je z malé buňky bez pochrou-
mání. Včely zpravidla výměny ani nepozo-
rují, matčizny prodlouží a zavíčkují, svým 
časem pak líhne se řada matek toho druhu, 
jehož jsme si přáli.

Novorozená matka.

Mnohá a častá pozorování shodují se 
v tom, že matka opustivši matčiznu, noří 
do sousedních buněk hlavu, až najde med, 
z něhož požívá zásob. Jiného jí také nezbý-
vá, neboť kdyby měla čekat na to, co dosta-
ne od včel, na počátku svého života, měli 
bychom mnoho osiřelců. Včely, totiž ne-

mají k ní zvláštní úcty, pokud aspoň neletí 
k snubnímu výletu. Teprve tím, že se stá-
vá schopnou snášení oplozených vajíček, 
nabývá u nich ceny. Posilnivši se, potlouká 
se kolkolem, učíc se užívati svých dlouha-
tánských noh, a slídí po matčiznách, jež se 
snaží po svém přirozeném pudu strhnouti 
a bokem vykuchati, aby se zajistila pro-
ti sokyni. Že by se vylíhly dvě najednou, 
stává se řídce. Potom ovšem nastane boj 
na život a na smrt. V něm vždycky jedna 
padne a druhá bývá často poraněna. Byly-li 
všechny ostatní matčizny vyňaty, jak bývá 
při chovu umělém nebo po vyjití prvoroje, 
aby se všecko zachovalo, tu ovšem nemá 
nic na práci, leč procházet se svou říší 
a přehlížet poddané.

Novorozená matka a jiné matčizny.

Zpozoruje-li novorozená matka jiné mat-
čizny, pobíhá chvíli po nich a kolem nich 
sem a tam, někdy rozbourají je včely, jindy 
prokouše je sama, ale vždy po straně. Také 
se vypravuje, že matka učiní v boku otvor, 
obrátí se a pokouší se sokyni svou žihadlem 
usmrtiti, aby měla jistotu, že již neobživ-
ne. To však není jisto a sotva který včelař 
to na své oči viděl. Root našel kdysi v boku 
novorozené matky místa, jakoby žihadlem 
způsobená. Ale když nakousané matčizny 
vložil do záštit, vylíhly se ve všech přípa-
dech pěkné matky. Jsou-li tyto nedospělé 
matky ještě měkké, dělnice rozhlodávají je-
jich tělíčka a po kouskách vytahují je z mat-
čizen. Přijdeme-li v čas, než dílo spousty 
dokonáno, takže můžeme ještě zachráni-
ti a v záštitě nechat dozráti, dospěje sice 
matka, ale nemá křídel nebo noh, protože 

zlomyslné dělnice po částech je vytrhaly. 
Z mnohých těchto pozorování soudíme, že 
otvor do matčizny prorazí zlíhnutá matka 
a dělnice naznačenou cestou pokračujíce 
nezlíhnutou rozhlodají a jednotlivé kusy na 
dno úlu sházejí.

Když vyřezáváme matčizny, abychom 
jich použili v plemenáčích, nesmíme po-
škozené matčizny, z níž snad larva vyč-
nívá, upotřebiti. Byla-li matčizna poško-
zena řezem neb smáčknutím, strhnou ji 
a rozhlodají. Když dvě matičky vyklubou 
se současně, hledí jedna druhou usmrtiti 
v souboji, ale nebývá slýcháno, aby ztrati-
ly život obě. Často se však stává, že vyjdou 
z boje obě tak pochroumány, že se k chovu 
nehodí obě. Není však nic neobyčejného 
nalézti mladou matku vypomáhajíc své 
matce v jejích povinnostech mateřských, 
jmenovitě je-li matka 3 neb aspoň 2 léta 
stará. V čase snůšky, je-li včelstvo dosti sil-
né, mladé matky místo aby spolu bojovaly, 
rozdělí se o poddané a vyrojí se. Root vy-
pravuje, že hledal kdys matku a poněvadž ji 
nenašel, měl za to, že se ztratila, vložil mat-
čiznu, která v obvyklém čase se vyvedla. Při 
prohlídce se podivil, vida matku domněle 
den starou, jak klade vajíčka. To ovšem byl 
omyl, bylať to ona první matka, dále pátraje 
našel matky obě na témže plástu. Mnohé 
ztráty při přivtělování matek nutno připo-
číst tomu, že v úlu byly matky dvě. Včelař, 
když jednu chytí, může se příti, že čeleď 
je osiřelá, a přece tomu tak nebývá, proto 
včelstvo nové matky nepřijme.

Připravil Ing. Vít Holienčin
Foto: Archiv knihovny ČSV

Ukázka včelínu z východního bojiště

Včelín B. Jiskry.
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Skupina ugandských a belgických badatelů publikovala 19. července to-
hoto roku článek, ve kterém popisuje nový druh mikrosporidie napadající 
včelu medonosnou. Tato mikrosporidie – česky hmyzomorka – byla pojme-
nována Nosema neumanni po prof. Peteru Neumannovi, který pracuje 
v několika mezinárodních vědeckých týmech řešících včelařské projekty 
a patří k zakladatelům mezinárodní neziskové organizace COLOSS.

N. neumanni byla popsána ze včelstev 
včely medonosné v Ugandě, když tým 
výzkumníků prováděl epidemiologický 
výzkum zdraví tamních včel. Celkem bylo 
vyšetřeno 370 vzorků dělnic odebíraných 
z včelstev pro srovnání během období su-
cha (zima 2014/15) a v období dešťů (léto 
2015). Včelstva se také nacházela ve dvou 
odlišných přírodních a zemědělských ob-
lastech Ugandy. Ve včelách se analyzovala 
přítomnost mikrosporidií N. apis a N. ce-
ranae. Již mikroskopickým vyšetřením 
bylo patrné, že ve vzorcích se vyskytují 
spory, které však byly mnohem menší než 
známé spory N. apis i N. ceranae. Podrob-
nější molekulární analýzou části DNA 
bylo potvrzeno, že se jedná o jiný druh. 
Také pomocí transmisní elektronové mi-
kroskopie bylo odhaleno rozdílné vnitřní 
uspořádání spory N. neumanni.

Přítomnost N. neumanni v těchto vzor-
cích byla častější než N. apis a N. ceranae. 
Obecně lze také říci, že výskyt N. neuman-
ni byl častější v období sucha než v období 
dešťů (viz graf č. 1). Tento výskyt se však 
velmi lišil podle lokalit včelstev. Zkou-
maná včelstva v horách východní Ugandy 
byla více nakažená v období dešťů, kdež-
to včelstva v horách západní Ugandy byla 
více nakažená v období sucha. Nakažení 
se hodnotilo podle průměrného počtu spor 
v jedné dělnici ve vzorku (viz graf č. 2). In-
tenzita infekce N. neumanni je nízká oproti 
známým údajům u N. apis a N. ceranae.

Včelstva, ve kterých byla N. neumanni 
prokázána, nevykazovala žádné specifické 
příznaky onemocnění. Je možné, že N. ne-
umanni se vyskytuje na větším území Afri-
ky a doposud byla opomíjena. Autoři plá-
nují podrobnější pozorování včetně klíc-
kových pokusů, které mohou odhalit další 
fakta o rozšíření a patogenitě N. neumanni.

MVDr. Martin Kamler, 
Výzkumný ústav včelařský Dol

Zdroj: Chemurot. M., De Smet L., Brunain M., 
De Rycke R., de Graaf D.C. Nosema neumanni n. sp. 
(Microsporidia, Nosematidae), a new microsporidian 
parasite of honeybees, Apis mellifera in Uganda. 
European Journal of Protistology. 2017 Jul 19; 
61(Pt A):13–19. doi: 10.1016/j.ejop.2017.07.002.

Již mikroskopickým vyšetřením 
bylo patrné, že ve vzorcích se 
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analýzou části DNA  
bylo potvrzeno,  

že se jedná o jiný druh

Graf č. 2 (popisek v textu ve Wordu)

Východní oblast Západní oblast 

Po
če

t s
po

r n
a 

vč
el

u 

Období dešťů 
Období sucha 

Graf č. 1 (popisek v textu ve Wordu)

N. apis N. ceranae N. neumanni 

Pr
ev

al
en

ce
 (%

)  

Období dešťů 
Období sucha 

Graf č. 1: Srovnání prevalence (výskytu) tří druhů Nosema sp. v Ugandě

Graf č. 2: Průměrný počet spor N. neumanni v jedné dělnici ve srovnání  
podle oblastí zkoumaných včelstev v odlišném období
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Na posledním zasedání Komise pro zdraví včel jsem byl požádán o příspě-
vek k aktuální nákazové situaci v České republice. Pro širokou odbornou 
veřejnost tedy předkládám přehlednou informaci o výskytu některých cho-
rob včel a hlášení hromadných úhynů za období prvního pololetí tohoto 
roku.

Dobrý zdravotní stav včelstev je jedním ze 
základních předpokladů úspěšného cho-
vu včel. Vybrané nákazy včel jsou povinné 
hlášením nebo jsou pro ně zaváděna cíle-
ná kontrolní opatření. Sledování jejich vý-
skytu je předmětem veterinárního dozoru. 
Nejvýraznější přímé i nepřímé negativní 
dopady mají zejména některá parazitární 
onemocnění a infekční choroby včelího 
plodu.

Varroáza včel

Podobně jako v předcházejících letech bylo 
i na počátku tohoto roku provedeno ploš-
né vyšetření vzorků zimní měli. Celkem 
bylo vyšetřeno 59 487 dodaných vzorků. 
Z hlediska vyhodnocení průměrné inten-
zity výskytu kleštíka včelího představova-
ly největší zastoupení nálezy do 3 roztočů 
(54 %). Následující tabulka a graf uvádějí 
přehledně rozsah vyšetření a analýzu zjiš-
ťované intenzity.

Mor včelího plodu

Nejvýznamnější chorobu včel v našich 
podmínkách představuje pro chovatele již 
řadu let mor včelího plodu. V minulém roce 
byly nejvíce postiženy následující kraje: 
Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský. 
Je nutno vzít v úvahu skutečnost, že hod-
nocení četnosti záchytů v regionech může 

být ovlivněno prováděním intenzivních 
eradikačních programů, zatímco v jiných 
oblastech obdobná cílená sledování ne-
jsou zavedena, nebo se nákazová situace 
jeví jako příhodnější. Nové výskyty tohoto 
onemocnění byly v první polovině tohoto 
roku zaznamenány v Ústeckém a Plzeň-
ském kraji.

Celkový přehled hlášených ohnisek je 
uveden v následující tabulce.

Mor včelího plodu –  
nová ohniska 1. pololetí 2017

Jihočeský kraj 3

Královéhradecký kraj 2

liberecký kraj 1

Moravskoslezský kraj 11

olomoucký kraj 27

Pardubický kraj 2

Plzeňský kraj 1

Středočeský kraj 6

Ústecký kraj 8

Vysočina 6

Zlínský kraj 34

Celkový počet ohnisek 101

Pro získávání aktuálních informací o po-
stupech pro tlumení varroázy a stavu vý-
skytu ohnisek moru včelího plodu, jakož 
i vytyčených ochranných pásem je možné 
získat údaje zveřejňované na webových 
stránkách Státní veterinární správy při vy-
užití následujícího odkazu:

https://www.svscr.cz/mapove-vystupy- 
ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych- 
pasem/

Interaktivní mapy mohou poskytnout 
uživateli přehled o stavu výskytu nebo tlu-
mení vybrané nákazy podle výběru požado-
vané lokality a zvoleného časového období.

Přehled počtu vyšetřených vzorků podle jednotlivých krajů

Lokalizace nových ohnisek moru včelího plodu v 1. pololetí 2017
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Poslední výskyt nákazy byl úředně potvr-
zen vloni v Královéhradeckém kraji. Další 
šíření nemoci letos nebylo ohlášeno.

Hromadné úhyny včel

V prvním pololetí tohoto roku bylo ve 
spolupráci s Ústředním kontrolním a zku-
šebním ústavem zemědělským prováděno 
několik šetření v souvislosti s hromadnými 
úhyny včel, které byly nahlášeny chovateli. 
Jako hlavní důvod šetření bylo uváděno po-
užití pesticidů při ošetřování polních plo-
din. Celkem bylo k laboratornímu vyšetření 
dodáno 13 vzorků z postižených včelstev 
a suspektních porostů. Přítomnost insek-
ticidních látek byla prokázána v 7 vzorcích 
uhynulých včel.

MVDr. Leoš Čeleda
ÚVS SVS Intenzita varroázy – nálezy v roce 2016 a 2017

Vzdělávací akce v Nasavrkách
Přinášíme přehled vzdělávacích akcí a přehled Včelařských pátků, které se budou konat v SOUV – VVC, o.p.sp. Nasavrky v nej-
bližším období. Další akce budeme publikovat průběžně v dalších číslech Včelařství a na webových stránkách ČSV. Program 
a přihlášku na jednotlivé akce najdou zájemci na webových stránkách:  www.souvnasavrky.cz 

Střední odborné učiliště včelařské –  
Včelařské vzdělávací  
centrum, o.p.s. Nasavrky
Přehled vzdělávacích akcí:
Seminář funkcionářů 
Zo a oo čSV (Pardubický 
kraj)

9. 9. 2017

Kurz Včelí pastva –  
„co a jak pěstovat na 
svém stanovišti (dřeviny)“

12. 9. 2017

Seminář: Praktické nápa-
dy pro činnost VKM – 
i. část

29. 9. 2017

Seminář: Praktické 
nápady pro činnost 
VKM – ii. část

30. 9. 2017

Seminář pro vedoucí VKM 21.–22. 10. 2017

Kurz Medové pečení pro 
mírně pokročilé 

18.–19. 10. 2017

Kurz Včelaření ve 
vysokých nástavcích 
a kombinovaných 
systémech

23. 10. 2017

Kurz Včelaření v nízkých 
nástavcích

24. 10. 2017

Kurz Zdravé včely 25. 10. 2017

Seminář učitelů včelařství 
(pro zvané)

23.–24. 9. 2017

Seminář učitelů včelařství 
(pro zvané)

28.–29. 10. 2017

Včelařské pátky přehled přednášejících a téma přednášek 
podzim 2017 – jaro 2018

Termín Přednášející Téma přednášky

10/2017

13. 10. 2017 ing. Kazda Jan,cSc.
Vliv moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost 
včelami a ovlivnění chování včel pesticidy

ing. Šrámková anna Biopásy

11/2017

10. 11. 2017 ostárek Karel Včelí pastva

Kolomý Jan obsluha včelstev - velkochovy

12/2017

15. 12. 2017 MVdr. Bělohlávek ludvík léčení včelstev

ing. Titěra dalibor Včelí produkty

1/2018

12. 1. 2018 ing. Texl František Zkušenosti s vedením šlechtitelského chovu

Zelený Miroslav Včelaření v úlovém systému langstroth

2/2018

9. 2. 2018 Sláma Jiří obsluha včelstev

doležal Vladimír Plastový program

3/2018

9. 3. 2018 doc. Přidal antonín Včelí produkty

Vrzáň Karel chov včelích matek

Zahájení přednášek je vždy v 16 hodin, předpokládané ukončení ve 20 hodin
cena: 100 Kč (v ceně je zahrnuta večeře, která se podává mezi jednotlivými přednáškami)
Na každý jednotlivý termín se je nutné přihlásit (e-mail:info@souvnasavrky.cz nebo mikes@souvnasavrky cz)
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Mám ověřeno, že to funguje,  
říká Vlastimil dlab

Velký zájem návštěvníků letošní Slavnosti medu ve Včelné pod Boubínem 
vzbudil ve stánku České apiterapeutické společnosti úl, na jehož víku byla 
krabička s trubicí zakončená dýchací maskou. Bylo to v České republice 
poprvé veřejně představené zařízení na dýchání úlového vzduchu, které 
prezentoval učitel včelařství a člen ČAPIS Vlastimil Dlab. 

K němu směřovaly otázky, které se týkají 
podrobností u nás dosud málo známého 
využití jednoho z včelích produktů v léči-
telství. 

Jaké zařízení slouží k dýchání úlového 
vzduchu, odkud jsou aplikátory, které 
využíváte?
V Evropě jsou v současnosti dva výrobci 
zařízení na dýchání úlového vzduchu. Je-
den je v Německu, druhý ve Slovinsku. Já 
používám zařízení vyráběné ve Slovinsku.

Jsou dva systémy, a to zařízení s venti-
látorkem, který pomáhá tlačit úlový 
vzduch do plic, a zařízení bez ventiláto-
ru. Jaký je rozdíl v jejich užití?
Ano, jsou dva druhy zařízení, a to s venti-
lací a bez ventilace. Rozdíl je v tom, že ten 
s ventilátorkem na elektrický pohon po-

máhá uživateli v lehčím dýchání, tzn., že 
nemusí přemáhat odpor, který vzniká při 
v připojené hadici. Jinak si nepředstavuj-
te, že vzduch je tlačen pod určitým tlakem, 
jedná se pouze o překonání odporu hadice. 
Druhý je bez ventilace, a jak už jsem řekl, 

uživatel musí při dýchání určitým způso-
bem překonat odpor hadice. Ten však není 
nijak velký. Tento způsob se používá pře-
devším tam, kde není zaveden elektrický 
proud.

Jaká bezpečnostní pravidla je potřeba 
dodržovat při využívání zařízení více 
lidmi? 
Hlavní bezpečnostní pravidlo je, aby uži-
vatel neměl alergii na propolis, který se 
vyskytuje ve formě aerosolu ve včelím 
vzduchu. Jiná překážka není, protože toto 
zařízení má i pylový filtr, to znamená, že 
do plic se žádný pyl nedostane. Pokud se 
týká dezinfekce ústní masky, ta se provádí 
po každém uživateli. Naopak v případě pří-
vodní hadice tomu tak není. Vydechovaný 
vzduch se zpět do úlu nedostane, neboť má 
výdechový ventil.

Před samotným použitím aplikátoru 
dýchali zájemci do trubičky, která ori-
entačně uváděla objem plic. Proč se toto 
zařízení používá a jaké byly obvykle na-
měřené hodnoty u dětí a dospělých? Jaká 
bezpečnostní pravidla je potřeba při stří-
dání zájemců dodržovat? 
Trubičce se říká spirometr, který ani tak 
neměří objem vydechnutého vzduchu, ale 
spíš rychlost, jakou se dá vzduch z plic vy-
dechnout. Tato zkouška je orientační a pro 

Zatím jsem nepoznal nikoho, 
komu by to bylo nepříjemné. 

Uživatelé se vždy shodli na tom, 
že se po aplikaci cítí dobře

Zařízení k dýchání úlového vzduchu Zjišťování objemu plic spirometrem
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nás je signálem problému, kterým uživatel 
trpí. Čím pomaleji uživatel vydechuje  (pří-
činou je patrně zúžená průdušnice), tím na 
něho bude mít dýchání úlového vzduchu 
lepší účinky.

Existují při použití aplikátorů nějaká 
zdravotní rizika?
Jediným zdravotním rizikem je alergie na 
propolis. Pokud uživatel neví, zda je na něj 
alergický, nejprve provedeme zkoušku na 
tento alergen. Jinak úlový vzduch je téměř 
sterilní, a právě k této sterilitě včely použí-
vají propolis.

Kolik minut se dýchá úlový vzduch na za-
čátku a v průběhu dalších aplikací, jak 
často a jaké jsou časové odstupy mezi 
nimi?
Prostudoval jsem k této problematice řadu 
odborných článků, navštívil řadu zemí, 
kde s tím mají zkušenosti, např. Ukrajinu, 
Chorvatsko, Slovinsko a Polsko. Většina 
se shoduje na tom, že počáteční fáze má 
být 15 minut a dále se pokračuje 2x den-
ně po 30 minutách po dobu 14 dnů. Poté 
je potřeba dát si 2 týdny pauzu a dál podle 
stavu znovu opakovat. Jsou známy případy 
úplného vyléčení astmatu.

Pocítili ti, kteří aplikátor vyzkoušeli, ně-
jakou subjektivní změnu?
Zatím jsem nepoznal nikoho, komu by to 
bylo nepříjemné. Uživatelé se vždy shodli 
na tom, že po aplikaci se cítí dobře, lépe se 
jím dýchá a celkově se cítí svěže.

Je někdo ve vašem okolí, komu dýchání 
dělá dobře, a tak na něj chodí pravidelně? 
Vzhledem k tomu, že u nás k této proble-
matice dosud neexistuje legislativa, tak 
neprovádím žádnou masivní propagaci. 
V současné době tuto metodu využíváme 
zejména v rodině a mezi známými.

V kterých případech může aplikátor léčit 
zdravotní potíže?
Jak jsem uvedl v předešlé odpovědi, le-
gislativa k apiterapii a konkrétně k léčení 
včelím vzduchem u nás neexistuje, takže 
nemůžeme otevřeně mluvit o léčebných 
postupech. I když víme, že existují a fun-
gují už řadu let. Některé země má tento 
problém již vyřešený, např. Ukrajina či 
Slovinsko. Rumunsku a nově i v Německu 

již dokonce existují nemocnice zabývající 
se apiterapií, u nás jsme zatím na začátku. 
Z vlastních zkušeností ale vím, že tato me-
toda funguje jak na akutní, tak i chronické 
problémy s dýchacími cestami.

Jste členem České apiterapeutické spo-
lečnosti. Jak využijete získaných zku-
šeností k šíření informací o tuto formu 
apiterapie?

Členem České apiterapeutické společnosti 
jsem něco přes dva roky, v současné době 
jsem předsedou řemeslnické sekce. Ta má 
na starosti získávání znalostí, zkušeností 
a převádění právě takovýchto zařízení do 
praxe, a dále zřizování tzv. „apidomků“. 
Příští rok vás budu moci do jednoho z nich 
pozvat.

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek

Čím pomaleji uživatel 
vydechuje, tím na něho 

bude mít dýchání úlového 
vzduchu lepší účinky

 Vlastimil Dlab dohlíží na správné užití zařízení na dýchání úlového vzduchu
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Rostliny pro každou zahradu a včelnici (10. část)

Opět se scházíme na vašich zahradách nebo včelnicích, a to na plochách 
plně osluněných a často i suchých. Dnes vám můžeme nabídnout některé 
zástupce z pestré skupiny trvalek. Nabídka je velmi bohatá, takže rozhod-
ně není problém si vybrat. 

Velmi známou i užitečnou je např. třa-
patkovka nachová (Echinacea purpurea). 
Domovem této krásky, kterou na zahradě 
určitě nepřehlédnete, je Severní Ameri-
ka. Pro svoji atraktivitu a poměrnou ne-
náročnost se pěstuje stále častěji. Tvoří 
vzpřímené trsy okolo 1 m a celá rostlina 
je drsně chloupkatá. Vykvétá purpurově 
růžovými úbory v průměru okolo 10 cm 
s velkými pichlavými středovými terči. Její 
obliba stále stoupá i díky léčivým látkám, 
které obsahuje. Poptávka po této trvalce 
zapříčinila i její intenzivní šlechtění. Na 
trhu tak objevíte kultivary v neskutečně 
bohaté barevné škále, ale i takové, které se 

liší velikostí a tvarem květů. Pro včely jsou 
třapatkovky stejně jako pro např. motýly 
nebo čmeláky velmi lákavé. Navštěvují je 

jak pro nektar, tak z květenství přinášejí 
oranžové rousky. Pěstitele tato krásná a zá-
roveň užitečná trvalka určitě potěší svými 
minimálními nároky. Stačí plně osluněné 
stanoviště s propustnou půdou. Obstojně 

snáší i občasné sucho. Další předností třa-
patkovky je mimořádně dlouhá doba kve-
tení, a to od června až do září. Květy jsou 
odolné, vydrží nepřízeň počasí a nepoškodí 
je ani prudký déšť. 

Stejný původ jako třapatkovka má i další 
velmi zajímavá trvalka, a to zavinutka pod-
vojná (Monarda didyma). Ještě před něko-
lika lety tuto trvalku skoro nikdo v našich 
podmínkách neznal. Dnes ovšem patří 
mezi oblíbené aromatické léčivky s velmi 
dekorativními květy. Typicky hluchavko-
vité květy jsou v koncových vrcholových 
květenstvích a kultivary zahrnují barvy od 
bílé a růžové, přes karmínové, purpurově 
šarlatové po fialovomodré. Pokud se vám 
monarda zalíbila natolik, že plánujete její 
výsadbu na svou zahradu, mějte na paměti, 
že se velice rychle rozrůstá a může vytlačo-
vat svoje trvalkové sousedy. Proto jí dopřej-

Monardy jsou nazývány 
trvalkami vrcholného léta a také 

rostlinami včel a čmeláků

Třapatkovky upoutají již na dálku

Monardám nejlépe vyhovuje plné slunce Monardy patří k létu i včelám

Kultivar ‚Alba‘ je pro včely stejně atraktivní
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te dostatek prostoru. Stísněný a výrazně 
omezený prostor nesnáší, jakmile narazí na 
překážku, přestává růst. Vyhovuje jí teplo 
i slunce a propustné půdy – nesnáší půdy 
těžké nebo ulehlé. V období velkého sucha 
se jí zavděčíte občasnou zálivkou. Monardy 
jsou nazývány trvalkami vrcholného léta, 
a také rostlinami včel a čmeláků. Hodí se 
do trvalkových záhonů v barevných kom-
binacích s ostatními trvalkami kvetoucími 
ve stejnou dobu.

Další z trvalek, které bude vyhovovat 
slunné stanoviště s propustnou půdou, 
nese zvláštní jméno, a to mavuň červe-
ná (Centranthus ruber). Dorůstá okolo 
60–80 cm. V červnu se objevují první květy 
v bohatých okolících a vydrží kvést až do 
zámrazu. Tato nenáročná trvalka plného 
léta si dobře poradí i s letním přísuškem 
a můžete ji proto pěstovat i tam, kde není 
možná běžná zálivka. Mavuň vám poskytne 
radost nejen svojí odolností a nenáročnos-
tí, růžovočervenou barvou květů a dlouhým 
kvetením, ale i tím, že na sebe láká nejrůz-
nější hmyz. Pro poměrně dlouhé trubky je 
nabídka nektaru nejvíc využívána motýly, 
ale i včely mavuně velmi pilně navštěvují. 

Zajímavostí je skutečnost, že jsme v po-
sledních letech sledovali na listech mavu-
ní i sběr medovice. S množením mavuní si 
nemusíte dělat starosti. Zvládnou to za vás. 
Drobná semena mají létací zařízení a nové 
rostliny tak můžete nacházet i na jiných 
místech, než jste původně vysadili. Ale ne-
musíte se bát zaplevelování. V zahradách 
se pěstují hlavně dva kultivary ‚Coccineus‘ 
s květy karmínově červenými nebo ‚Álbus‘, 
který vyniká čistě bílou barvou.

Plně osluněné stanoviště bude vyhovo-
vat i všem šantám. Jejich botanické jméno 
Nepeta je odvozeno od italského města 
Nepi, jiná verze tvrdí, že od jména štíra, 
nepa, proti jehož jedu měla právě šanta 
pomáhat. Všeobecně známou (alespoň 
svým druhovým jménem) je šanta kočičí, 
trvalka s bílými hluchavkovitými květy. 
Vůně jejích listů láká kočky, které se v ní 
s oblibou válejí. V zahradách jsou ovšem 

častěji pěstovány nižší, vesměs modře 
kvetoucí druhy a kultivary. Jsou většinou 
odvozené od šanty hroznovité (Nepeta ra-
cemosa), trvalky okolo 30 cm s tmavě fialo-
vými květy, a často se pěstují i její kříženci 
pod názvem Nepeta x faasenii. Všem těmto 
šantám vyhovují mimo plného slunce i pro-
pustné půdy a velmi dobře si poradí i se 
suchem. Květy se objevují v červnu, vydrží 
kvést velmi dlouhou dobu a po seříznutí 
vykvétají znovu na podzim. Množit se dá 

velmi snadno semenem, letními řízky nebo 
dělením trsů. Pěstováním šant potěšíte ne-
jenom svoji kočku, ale hlavně včely, které 
v květech nacházejí velmi bohatou nabídku 
nektaru a menší množství pylu.

Neupoutala vás žádná trvalka z dnešní 
nabídky? Tak snad příště.

Ing. Miroslava Novotná,
SOUV–VVC, o.p.s., Nasavrky

Šanta zkřížená je ozdobou každého záhonu

Atraktivní květenství lákají včely nabídkou nektaru i pylu

Modré pohárky šanty se sladkým obsahem

Nezvyklý zdroj medovice – mavuň

Mavuň vám poskytne radost nejen svojí odolností 
a nenáročností,růžovočervenou barvou květů a dlouhým kvetením, 

ale i tím, že na sebe láká nejrůznější hmyz
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První dva prázdninové týdny bylo v učilišti v Nasavrkách opravdu rušno. 
A není divu, vždyť se tu vystřídalo celkem 88 mladých včelařů na Letní ško-
le! Někdo s námi strávil týden, jiní vydrželi celých 14 dní, a ani se jim domů 
nechtělo, klidně by zůstali i déle.  

Dopolední náplň byla tradičně zaměřena 
na vzdělávání. Přesto, že byly prázdniny, 
včelaříci měli zájem dozvědět se o včelách 
něco nového, ti zkušenější si oprášili své 
znalosti např. při přednášce pana Koneč-
ného. Praktické včelaření čekalo na včelnici 
na Libáni. Zhodnotili jsme stavy včelstev, 
vyplnili úlové deníky, zjišťovali přítomnost 
spor Nosemy, značili trubce a vybírali med-
né plásty k vytočení.

Odpolední aktivity měly sportovně-vzdě-
lávací, a také tvůrčí charakter. Šipkovaná 
s úkoly ze včelařství, sportovní olympiáda, 
kterou pro všechny uspořádal pátý roj, mí-
čové hry. Tvořili jsme ikebany, pekli perní-
ky a buchty ve tvaru včelí buňky, vařili pro-
polisovou mast, stáčeli svíčky. Také jsme si 
užili medobraní, ze kterého každý dostal 
malou skleničku vlastnoručně vytočeného 

medu. Ale nejprve bylo zapotřebí vytvořit si 
etiketu se správnými údaji podle vyhlášky.

Při medovém odpoledni jsme si zahráli na 
Prostřeno. Každý roj připravil pro ostatní 
podle receptu medové pohoštění. A tak jsme 

všichni ochutnali pravý i falešný marcipán, 
turecké medy, medovou pomazánku a limo-
nádu a ohodnotili nápaditost servírování.

S velkým zájmem se setkala i návštěva 
ekofarmy, včelaři si vyzkoušeli dřívější ži-
vot na statku – krmili králíky, telátko, pra-
sata, kachny, nutrii, kozy, ovečky, upekli si 

preclíky, drátkovali, vyplnili kvízy a dokon-
ce pracovali na hrnčířském kruhu! A podr-
bat si za uchem statného divočáka, to se 
opravdu jen tak někomu nepoštěstí!

Večery jsme trávili s kytarou u táboráku 
nebo tancem na diskotéce. Dvakrát jsme 
s úspěchem uspořádali Talentmánii, na 
kterou se děti odvážně přihlašovaly, aby 
předvedly ostatním, v čem jsou dobří.

I letošní ročník Letní školy měl u vče-
laříků velký ohlas. Zásluhu na úspěchu 
měla obětavá práce všech vedoucích a in-
struktorů. Touto cestou chceme poděkovat 
také našim partnerům – Nadaci ČEZ, Par-
dubickému kraji a Lesům ČR za finanční 
podporu akce. Spokojené tváře účastníků 
si můžete prohlédnout ve fotogalerii na 
uvedených odkazech
(http://fotomatulik.rajce.idnes.cz;
http://misulka212.rajce.idnes.cz) 
a nezapomeňte nás sledovat na facebooku!

Iveta Mrázková
SOUV-VVC Nasavrky

Letošní ročník Letní školy měl 
u včelaříků velký ohlas, na němž 
se podílela také obětavá práce 
všech vedoucích a instruktorů

Vítězné vystoupení Martičky Vlčkové na Talentmánii    Návštěva ekofarmy byla spojena s poznávacím kvízem po Licibořicích

Společná fotografie účastníků prvního turnusu Letní školy
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Mladí včelaři hodnotí stav včelstva v jednotlivých úlech

Všichni členové roje se museli dostat skrz pavoučí síť, bez spolupráce celého týmu by to 
nebylo možné

Marek Matulík je zdatným včelařem, ne 
náhodou reprezentoval naši vlast na mezi-
národním setkání IMYB 2017 

S odvíčkovávací vidličkou se to musí umět, 
někteří ji drželi v rukou poprvé   

Určit deset druhů medu patřilo k nejtěžším 
úkolům soutěžního odpoledne   

Práce na hrnčířském kruhu je velká zálud-
nost. Kdo to někdy zkusil, jistě mi dá za 
pravdu

Příprava mikroskopického vzorku ze vče-
lích zadečků na diagnostiku spor Nosemy
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Vybraná řešení  
z minulého čísla
Doplňovačka
Tajenkou je první část tajenky: „Je tu opět 
září.“

Čtyřsměrka s tajenkou
Druhá část tajenky zněla: „Ve škole ať se 
daří.“

 
Okénko do botaniky
 1.  Trnovník akát nepochází z Asie, ale 

z jihovýchodní části USA. Do Evropy byl 
přivezen na začátku 17. století.

2.  Dřevo akátu je velmi výhřevné, používá 
se na topení.

3.  správně
4.  správně
5.  správně
6.  správně
7.  Akát je poměrně rychle rostoucí strom. 

8.  Trnovník akát může za vhodných 
podmínek vyrůst až do výše 30 metrů.

Přesmyčky
1 – jírovec maďal, 2 – lípa srdčitá, 
3 – sasanka hajní, 4 – smetanka lékařská, 
5 – trnovník akát

Skrývačky
1 – lípa, 2 – oves, 3 – mák, 4 – túje, 
5 – topol

Křížovka s tajenkou
Vyplňte křížovku. Z písmenek v modrých políčkách vytvořte 
tajenku, která souvisí jedním včelařským obdobím, konkrétně 
podletím. Výsledný pojem vysvětlete.
 1. Název zařízení, které vynalezl Franz von Hruschka.
 2. Vosková deska s šestiúhelníkovým reliéfem. Deska se při-

pevní do rámku a včely na ní postaví plást.
 3. Zařízení, pomocí kterého se mohou vyrábět mezistěny.
 4. Nebezpečné bakteriální onemocnění včelího plodu.
 5. Český název roztoče Varroa.
 6. Jeden z produktů včel.
 7. Sladká šťáva, kterou včely sbírají na květech.
 8. Včelí produkt, který má všestranné využití (svíčky, vosková-

ní podlah …)
 9. Zařízení na získávání včelího vosku z plástů, které využívá 

vařící vodu.
10. Odříznutá část dutého stromu, ve které bydlely včely. 
11. Slaměný úl, který připomínal koš.
12. Jedno patro úlu, které se dá oddělovat od ostatních.
13. Hmyz, který škodí včelám. Může lítat do úlu a brát med, 

případně i larvy. Má žihadlo. Hnízdo si staví z papíroviny.
14. Náš národní strom.

1 3
6 7

2

8
11 9

5 4
14

10
13

12

Skrývačky
Najděte ve skrývačkách pojmy, které se týkají včelaření.

1. Jezme dýně, zdravé jsou.
2. Listopad je také krásný měsíc.
3. Obrovský šnek, tarbík a klokan jsou oblíbená zvířata v míst-

ní ZOO.
4. Uteče slovan do bezpečí?
5. Ten účes Novákové je velice zajímavý.

Slovní hrátky
V následujících slovech vyměňte jedno nebo dvě písmena 
(u sebe) a získejte včelařský pojem, který vysvětlete.

1. JATKA
2. TŮŇKA
3. VAHADLO
4. DOJENÍ

Co tam nepatří?
V následujících slovních řadách zvolte pojem, který tam nepatří. 
Svou volbu zdůvodněte. Řešení může být více.

1. vosa – sršeň – včela – čmelák
2. voda – nektar – pyl – propolis
3. rozpěrák – kuřák – kleště – kladívko
4. svíčka – lentilka – prací prášek – leštidlo na dřevo

Říjnové hrátky
Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských 
kroužků. Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové adrese 
jan.podpera@gmail.com



Okénko do botaniky
Tyto krásné bylinky rostou téměř v každé zahradě. Rády 

je vyhledávají včely. Odpovězte na následující otázky.

Jak se rostlina jmenuje?
Je to trvalka, nebo letnička?

Jaké má využití?
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SPMP je společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Pobočný spo-
lek Havířov pomáhá lidem s hendikepem a jejích rodinám již od roku 1978. 
V současné době máme 98 členů. Vytváříme podmínky pro aktivní využití 
jejích volného času – besedy, kulturní a společenské akce, sportovní tréninky, 
olympiády, rehabilitační víkendové pobyty, výlety, zpestření každodenního 
života, poznání nových kamarádů, nové zážitky.

Velmi nás potěšilo pozvání od ambrožíků k návštěvě jejích nově otevřeného 
včelařského areálu Zámecký dvůr. 

Všichni jsme se velmi těšili na tuto návštěvu, někteří ale měli strach přijít 
mezi včelky, aby nedostali od některé žihadlo.

ambrožíci nás čekali v dohodnutý čas u kapličky sv. ambrože patrona vče-
lařů, pak nás zavedli do včelařského areálu který je vzdálený asi 200m od 
kapličky. V areálu jsme si prohlédli jejích zázemí, včelařský vůz s přístřeškem 
s posezením, panely naučné stezky, uspořádaní úlu, hmyzí hotel, naučnou 
zahrádku, bylinkový pahorek, ale také obrovský model včely. Každého zaujal 
klát s reliéfní řezbou do kterého je možno přes dvířka nahlédnout, kde za 
plexisklem bylo vidět včelí dílo. a jak nám ambrožíci vysvětlili, tak stavějí včely 
v dutině stromu a tomuto díl se říká divočina.

Naším velkým překvapením bylo, když jsme měli možnost z blízka si pro-
hlédnout včely přímo na rámcích, které vytahoval jeden ambrožík z úlu, jak 
jsou včely mírné a že se jích vůbec nemusíme bát. Při prohlídce včelstva jsme 
viděli v rámcích jejích plod, ze kterého se lihnou nové včely ale také pyl a med. 
Viděli jsme také jejích královnu, kterou se prý vždy každému nepodaří vidět.

Moc se nám také líbila ukázka stáčení medu. Kdo měl zájem si mohl vy-
zkoušet odvíčkovat med v rámcích, zatočit medometem ale každý využil mož-
nosti ochutnat čerstvě vytočený med, který nám všem velmi chutnal. 

členové včelařského kroužku nám 
ukázali výrobu svíček a každý si mohl 
také svíčku vyrobit. Naším velkým pře-
kvapením bylo, co všechno vědí o vče-
lách a jejích produktech a jak se o včely 
dokáží postarat.

Setkání s ambrožíky bylo velmi po-
učné, milé a z naší organizace SPMP 
i z chráněného bydlení SaNTÉ kteří rov-
něž využili toto pozvání bylo celkem 20 
klientů ale i všichni ostatní kteří jsme 
naše klienty doprovázeli, jsme odcháze-
li plní hezkých dojmů a zážitku.

chci touto cestou za všechny ambro-
žíkům poděkovat za pozvání, příjemně 
strávené dopoledne a také jim popřát 
hodně úspěchu v jejích činnosti.

Ing. Barbora Závadová – vedoucí pobočného 
spolku SPMPAutor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 

vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Kvízové otázky

1. Kolik párů nohou má včela?
a) tři
b) šest
c) čtyři

2. Název pomocného vchodu do úlu 
v nástavku?

a) česlo
b) česno
c) očko

3. Jaká matka bývá nejčastěji v roji?
a) neoplozená a starší
b) starší a oplozená
c) mladá a neoplozená

4. Jak se jmenuje sladká šťáva, kterou 
včely získávají od mšic?

a) sirup
b) medovina
c) medovice

5. Který med velmi pomalu krysta-
lizuje?

a) akátový
b) řepkový
c) lipový

6. Kolik květů musí včela přibližně 
navštívit, aby vytvořila pár pylových 
rousek na svých nohách?

a) 10 květů
b) 80 květů
c) 500 květů

7. Ve včelstvu může nastat situace, kdy 
přijde o matku. Pokud ve včelstvu 
není k dispozici mladý otevřený plod, 
ze kterého by si včely vychovaly no-
vou matku, 

a) včely se vyrojí a spojí se s jiným včel-
stvem.

b) z několika dělnic se stanou „matky“. 
Začnou klást vajíčka, ale pouze neo-
plozená. Říká se jim „trubčice“.

c) včely začnou krmit nejlepší dělnici 
mateří kašičkou. Ta vyroste a stane 
se z ní normální matka.

8. Jak velká je frekvence mávání včelích 
křídel?

a) Přibližně 100 Hz.
b) Přibližně 250 Hz.
c) Přibližně 1000 Hz.
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ÁM Podpora statutárního města Prostějov  

včelařům ZO ČSV Prostějov v roce 2017 
Statutární město Prostějov poskytlo ze 
svého rozpočtu ZO ČSV Prostějov příspě-
vek na rok 2017 v celkové výši 20 000 Kč. 
Prostějovsko patří mezi okresy, které se 
neustále potýkají s morem včelího plo-
du, proto část prostředků byla použita 
na plošné vyšetření moru včelího plodu 
v obvodu základní organizace Prostějov. 
Náklady na vyšetření si včelaři hradí sami, 

a proto přivítali, že na ně částečně přispělo 
i statutární město Prostějov. Část prostřed-
ků byla použita na úhradu tematického zá-
jezdu k profesionálnímu včelaři, kde naši 
členové získali nové poznatky v oboru vče-
lařství. Za tento finanční příspěvek včelaři 
děkují radním prostřednictvím časopisu 
Včelařství. Finanční příspěvek je využíván 
pro boj proti nebezpečným nemocem včel, 

na vzdělávání a zvyšování odbornosti člen-
ské základny, na údržbu techniky sloužící 
pro léčení. Dále na zajištění sálu pro po-
řádání přednášek a na částečnou úhradu 
dopravného za uspořádání odborně tema-
tického zájezdu a na podporu začínajícím 
včelařům. 

Za ZO ČSV, z.s. Prostějov
Taťána Vymazalová, jednatel

100. výročí Včelařského spolku  
v Krmelíně

Včelaři z Krmelína si letos připomněli sté 
výročí od založení svého spolku. K dané 
příležitosti uspořádali Medový den pro 
laickou i odbornou veřejnost. Na programu 
byla výstava včelařských potřeb, drobný 
prodej medu, medoviny i medových perníč-
ků. Úvodní část programu byla věnována 
přednáškám.

Mgr. P. Juřák přednášel o historii včela-
ření na území Moravy a Slezska, a přednáš-
ku doplnil poutavým obrazovým materiá-
lem. Hlavním programem byla přednáška 
MUDr. J. Hajdůškové o přínosu včelích 
produktů na lidské zdraví. Celá akce se 
nám vydařila, zúčastnili se jí domácí i milí 
hosté, proběhla v přátelském a lehce ko-
morním prostředí.

Spolek včelařů vydal u příležitosti 
100. výročí založení včelařského spolku 
almanach, který je pojat jako čtení pro 
kratochvíli. Vytvořili jsme jej na základě 
knihy zápisů od doby vzniku spolku a kro-
niky včelařského kroužku.

Je zde zmínka o přínosu včel pro kraji-
nu, včelařské desatero, historie včelařství 

v Čechách, na Moravě i Slezsku. Zmínka 
o významných osobnostech našeho kra-
je i blízkého okolí, historie včelařského 
kroužku i povídání o medu. Dále je popsán 
vznik spolku, je přiložena Zakládací listina 
a uvedeni členové, kteří obětovali spolku 
i obci mnoho času i sil.  Největší rozmach 
a podporu měl spolek před válkou, kdy po-
řádali společenské akce, zájezdy za pozná-
ním i zábavou. Během tohoto období byly 
chvíle radostné, ty vystřídaly chvíle hořké 
a smutné. 

Zvláště období války je poznamenáno 
strachem, povinnými odvody – kontingen-
ty i snížením počtu včelstev, a také členů 
spolku. Nesplnění odvodů bylo striktně 
potrestáno vyměřením pokuty. Ty byly pro 
některé rodiny téměř likvidační. 

Na osobnosti krmelínských včelařů si 
nejeden pamětník vzpomene, poněvadž se 
jednalo o jeho rodinného příslušníka nebo 
souseda, kterému záleželo na chodu spol-
ku i obce. V závěru je poděkování: Spousta 

členů přidala ruku k pomyslnému dílu v ob-
dobí prosperity a zdaru, na druhé straně si 
važme těch, kteří vedli spolek v období lidsky 
těžkých a nebezpečných. V tomto vzpomín-
kovém almanachu nejsou jmenováni všichni 
členové spolku, přesto alespoň touto vzpo-
mínkou jim vzdejme hold. Žili a tvořili pro 
nás.

Radek Tříska
ZO ČSV Krmelín

Vážená redakce,
při poslední prohlídce úlů na nás mezi rá-
mečky vykouklo torzo nějakého hmyzu, 
zbytek už včelky stačily odklidit. Podle 
velikosti (křídlo měří asi 6 cm) nás napa-
dl lišaj, i když jsme se dočetli, že na lišaje, 
který se „vloupá“ do úlu, včely neútočí, 
protože dokáže napodobit jejich feromon.

Nevěděl by někdo ze včelařů, o jaký hmyz 
se může jednat?

Děkujeme a jsme s pozdravem 
Vopičkovi
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ÁMDny otevřených dveří ve včelařském skanzenu v Humpolci

V rámci oslav 110. výročí založení včelař-
ského spolku na Humpolecku se o víkendu 
26. a 27. srpna 2017 otevřely dveře široké 
veřejnosti ve skanzenu na zahradě u Domu 
včelařů na Dolním náměstí.

Členové ZO ČSV Humpolec a pozvaní 
hosté vše zahájili slavnostní schůzí v aule 
České zemědělské akademie, kde shrnuli 
události posledních deseti let. K této příle-
žitosti byl vydán almanach.

Díky příjemnému letnímu počasí navští-

vil expozici historických úlů a včelařských 
pomůcek velký počet návštěvníků, kteří 
absolvovali komentované prohlídky. 

Ve skanzenu dále mohli obdivovat zdobe-
né perníčky, děti se aktivně zapojily do tvůr-
čích dílniček a soutěží. Při odchodu dostaly 
omalovánky s včelí tematikou a perníček.

Velký úspěch sklidila ukázka živých včel 
v proskleném úlu. Zájemci si mohli vy-
zkoušet včelařskou kombinézu s klobou-
kem a vyfotit se na památku.

Součástí prohlídky byla také ochutnávka 
různých druhů medu a medovin od míst-
ních včelařů. Připraveno bylo i drobné ob-
čerstvení. Manželky včelařů nachystaly ke 
kávě pečené sladkosti z medu.

Organizátoři akce byli velmi spokojeni se 
zájmem a účastí veřejnosti, ke které nema-
lou měrou přispěla i jedna z členek spolku, 
která oblečená do kroje zvala k návštěvě 
skanzenu.

Výbor ZO ČSV Humpolec

To to voní…

Medový víkend ve Zbraslavi u Brna počtvrté!
ZO ČSV ve Zbraslavi ve spolupráci s Obcí 
Zbraslav pořádá poslední říjnový víkend 
již čtvrtý ročník Medového víkendu. Z pů-
vodně plánované jednorázové akce se stává 
tradice, kde včelaři sdružení v ZO Zbraslav 
připravují tuto hojně navštěvovanou udá-
lost nejen pro včelaře, ale i širokou veřej-
nost. Tento rok se Medový víkend koná ve 
dnech 28. a 29. října 2017 opět v prosto-
rách zbraslavského Kulturního domu.

Program bude slavnostně zahájen v so-
botu ve 14.00 hod., kdy po krátkém úvodu 
budou následovat vystoupení dětí z mateř-
ské školy, žáků místní devítiletky a prostor 
pro pobavení přítomných dostanou i mladí 
hudebníci ze Základní umělecké školy ve 
Zbraslavi. Ozdobou tohoto programu bude 
prezentace bývalých žáků ZUŠ, kteří dnes 
již studují na konzervatořích.

Pro malé návštěvníky budou připraveny 
nejen vědomostní soutěže, ale i zkoušky je-
jich včelařské zručnosti. K těm například 
patří zdobení medového pečiva. O tuto část 
programu bývá mezi dětmi velký zájem a ty 
nejlepší čekají medové odměny.

Dospělé účastníky potěší Medová kavár-
na, kde se nabízí k ochutnání plno dobrot, 
připravených převážně manželkami včela-
řů, nápoje nealkoholické, ale i ty, které mají 
úzký vztah k sladkým včelím produktům.

V rámci připravované výstavy bude k vi-
dění celá řada předmětů a zařízení slou-
žících k chovu včel, série panelů o životě 
včel, řada fotografií z činnosti včelařů. Také 
v letošním roce nebude chybět prosklený úl 
se včelami a jejich matkou. Tento exponát 
patří vždy k těm nejobdivovanějším. 

Zbraslavští včelaři budou nabízet v mini 
obchůdku ten nejlepší med z letošní skliz-
ně, k dostání bude i kosmetika ze včelích 
produktů, medovina, výrobky ze včelího 
vosku, pro včelaře některé zajímavé po-
můcky sloužící k chovu včel.

V programu Medového víkendu nebu-
dou chybět přednášky pro včelaře i veřej-
nost. V sobotu v 16.00 přednáška zabýva-
jící se problematikou ekologického chovu 
včel a zpracování včelích produktů, v neděli 
v 15.00 přednáška Ing. Petry Badové, kde 
návštěvníci uslyší řadu zajímavostí souvi-
sejících s apiterapií, a to zejména jak využít 
med, propolis i včelí jed k podpoře léčení 
našich neduhů. 

Nedělní program začíná v 10.00 hodin 
promítáním audiovizuálních dokumentů ze 
života a chovu včel. Tento den bude ozdoben 
hudebním vystoupením od 17.00 hod. ur-
čený především dospělým. Celá akce bude 
ukončena pondělní návštěvou dětí z nižších 
ročníků základní školy, aby si mohly v do-

provodu svých učitelů prohlédnout celou 
výstavu, „očuchat“ a osahat některé expo-
náty. Z přednesených prezentací si děti roz-
šíří znalosti související se životem a chovem 
včel, tohoto velmi užitečného hmyzu.

Na čtvrtý zbraslavský medový víkend 
srdečně zveme děti i dospělé. Na viděnou 
se těší pořadatelé.

Pavel Řehořka
člen výboru ZO ČSV Zbraslav
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99 let
Barnáš Václav · ZO Kasejovice

96 let
Kubeša Adolf · ZO Hranice 
Šolc Jan · ZO Dolní Bousov 
Lilák Jan · ZO Ústí nad Labem 

95 let
Špaček Josef · ZO Horní Jelení 
Dočkal Miloslav · ZO Kunvald 

94 let
Paták Frantisek · ZO Petrovice 
Flídr František · ZO Polička 

93 let
Hora František · ZO Líšťany 
Bočinský František · ZO Klučenice 

92 let
Čapek Miloslav · ZO Dolní Kralovice 
Vomočil Vojtěch · ZO Litomyšl 
Pivoňka Miroslav · ZO Čechtice 
Šušlík Lubomír · ZO Kroměříž 
Petrov Věnceslav · ZO Chyňava 
Řezníček Jan · ZO Štědrá 
Hubáček Jaroslav · ZO Stěbořice 
Novotný Miroslav · ZO Dobré u Dobruš-
ky 
Kočí František · ZO Příbram 

91 let
Řehoř Václav · ZO Dírná 
Nedvídek Miroslav · ZO Horní Jelení 
Filipková Miloslava · ZO Dolní Bukovsko 
Nováková Vlasta · ZO Kolinec 
Kubík Oldřich · ZO Choceň 

90 let
Hejral Josef · ZO Jablonec nad Jizerou 
Koláčková Marie · ZO Koloveč 
Vilimec Miroslav · ZO Podhoří 
Šikula Antonín · ZO Lysice 
Drábek Vladimír · ZO Traplice 
Valach Vincent · ZO Teplice nad Metují 
Netrhová Jiřina · ZO Vrčeň 
Kolerus Jaroslav · ZO Nýřany 
Žáček Karel · ZO Kladruby 
Štěpán Josef · ZO Licibořice 
Groh Norbert · ZO Vodice 
Bardonek Břetislav · ZO Prostějov 
Boháč Antonín · ZO Tábor 
Sůva Bohumil · ZO Jičín 

80 let
Urban Pavel · ZO Staré Město 
Turoň Jan · ZO Bystřice nad Olší 
Junek Zdeněk · ZO Kostelec nad Č. l. 
Čapka Miroslav · ZO Břeclav 
Pustějovský Ivan · ZO Kopřivnice 
Cápal Jaroslav · ZO Knínice u Boskovic 

Žáček Jaroslav · ZO Struhařov 
Vlček Jaromír · ZO Velký Dřevíč 
Vintrlík František · ZO Velké Němčice 
Sikora Josef · ZO Dolní Lomná 
Bulíček František · ZO Městec Králové 
Vocásek František · ZO Městec Králové 
Švarc František · ZO Skalná 
Lampa Erich · ZO Opava 
Kosmák Vladimír · ZO Mor. Budějovice 
Nejedlíková Marie · ZO Mor. Budějovice 
Jiráska Jindřich · ZO Jablonné nad Orlicí 
Voráček Karel · ZO Dolany u Klatov 
Ekl Zdeněk · ZO Pleše 
Pavka Bohumil · ZO Veselí nad Mor.
Gabryš Antonín · ZO Hošťálková 
Melkus Jan · ZO Miroslavské Knínice 
Jelínek František · ZO Kryry 
Paúr Ladislav · ZO Slavičín 
Basovník Leopold · ZO Ostrožská N. V. 
Vostál František · ZO Batelov 
Macík Jaroslav · ZO Horní Jasenka 
Bajtek Karel · ZO Těrlicko 
Tušl František · ZO Střížov 
Fischer Karel · ZO České Budějovice 
Kaleta Gustav · ZO Bernartice 
Boháč Josef · ZO Malšice 
Hřib Josef · ZO Francova Lhota 
Zelenka Jan · ZO Znojmo 
Moravcová Ludmila · ZO Tábor 
Vrábek Jaroslav · ZO Jesenice 
Burda Vladimír · ZO Benešov 

85 let
Hlobík Alois · ZO Chánovice 
Píša Miloslav · ZO Lanškroun 
Moravec Jiří · ZO Letohrad 
Predigerová Dana · ZO Velké Hamry 
Moravec František · ZO Šilheřovice 
Valeš Josef · ZO Kopidlno 
Vejskal Josef · ZO Plánice 
Neradílek Pavel · ZO Vsetín 
Tábor Miloslav · ZO Strakonice 
Bajger Milan · ZO Třemešná 
Tobolka František · ZO Dohalice 
Seryn Jaroslav · ZO Moravská Třebová 
Světlík Ladislav · ZO Holčovice 
Pekár Štefan · ZO Žulová 
Krulec Ondřej · ZO Petrovice u Sušice 
Cábek Josef · ZO Cheb 
Tomek Břetislav · ZO Kozlovice 
Zych Jaroslav · ZO Havlíčkova Borová 
Sladkovský Ervín · ZO Dobrá 
Janda Josef · ZO Jičín 

75 let
Šíp Miroslav · ZO Staré Město u Mor. T. 
Skýpala Bohumil · ZO Valašské Mez.
Kozojed František · ZO Lukavec 
Jína Luboš · ZO Liberec 
Šánková Rajka · ZO Brumov-Bylnice 
Písař Jiří · ZO Heřmanův Městec 
Myška Jan · ZO Chlumec nad Cidlinou 

Mencl Miroslav · ZO Záměl-Potštejn 
Masáček Miloslav · ZO Čkyně 
Jílek Čestmír · ZO Strašín 
Tíce Václav · ZO Libochovice 
Ptáček st Josef · ZO Ruda nad Mor. 
Zábojník Vlastimil · ZO Zlín 
Papáková Marie · ZO Příbor 
Mátl Josef · ZO Blansko 
Karbulová Marie · ZO Kadaň 
Chramostová Věra · ZO Velké Popovice 
Tauscher Karel · ZO Strážov 
Špunda Miloslav · ZO Hostivice 
Havel Ladislav · ZO Světlá nad Sáz. 
Grossl Josef · ZO Janovice nad Úhlavou 
Jakl Václav · ZO Nová Ves 
Hillebrand Vladimír · ZO Loket 
Dzuba Andrej · ZO Sloup v Mor. Krasu 
Dvořák Stanislav · ZO Pardubice 
Prášil Josef · ZO Klatovy 
Černý Oldřich · ZO Dohalice 
Moravec František · ZO Zbiroh 
Chroňák Zdeněk · ZO Čkyně 
Dufek Jan · ZO Nová Říše 
Geber Stanislav · ZO Loučovice 
Štěpáník Josef · ZO Hradešice 
Braha Rudolf · ZO Kynšperk nad Ohří 
Altman Karel · ZO Horšice 
Pokorný Jaromír · ZO Volary 
Hudeček Ladislav · ZO Dubí 
Zaplatílek Prokop · ZO Studenec 
Zahradník Karel · ZO Boršice 
Papež František · ZO Mladá Vožice 
Maňásek Hynek · ZO Zlín 
Duda Josef · ZO Vyškov 
Šabík Koloman · ZO Nové Strašecí 
Řehoř Karel · ZO Ústí nad Orlicí 
Hruška Josef · ZO Choustník 
Bláha Ladislav · ZO Blatná 
Vojtěch Josef · ZO Vysoké Veselí 
Vilč Petr · ZO Hradec nad Moravicí 
Špaček Karel · ZO Poběžovice 
Tichý Jaroslav · ZO Starý Svojanov 
Šnajdr Vladimír · ZO Mělník 
Janek Vladimír · ZO Dobrá 
Sýkora František · ZO Moravec 
Krejčí František · ZO Ořechov 
Knedlhans Jaromír · ZO Bučí 
Kellner Antonín · ZO Kaplice 
Drla Václav · ZO Rožná 
Mičan Josef · ZO Brloh 
Čermák Stanislav · ZO Terešov 
Čech Vlastimil · ZO Lhenice 
Jakl Jindřich · ZO Moravská Třebová 
Chlum Vratislav · ZO Hrádek nad Nisou 
Kolomazník František · ZO Konice 
Vlk Jaroslav · ZO Milevsko 
Surovec Miroslav · ZO Francova Lhota 
Navrátil Vít · ZO Chrast u Chrudimě 
Novák Jiří · ZO Jihlava 
Lička Jiří · ZO Lubno 
Albrecht Josef · ZO Zátor 

70 let
Vyskočilová Jiřina · ZO Neveklov 

Šícho Milan · ZO Dobřany 
Stoklasa Antonín · ZO Jindřichův H. 
Sokáč Karel · ZO Rájec a okolí 
Přikryl Josef · ZO Ptení 
Kunčická Marie · ZO Tachov 
Štěpán Jaroslav · ZO Kouřim 
Motyka Bronislav · ZO Mosty u Jab. 
Kubena Josef · ZO Týnec nad Labem 
Černý Josef · ZO Chlumec nad Cidlinou 
Sonnewend Miloš · ZO Rýmařov 
Ludvík Vlastimil · ZO Pěčín 
Lichtenberk Bohuslav · ZO Lanškroun 
Voborný Stanislav · ZO Velká Bíteš 
Šůstek Josef · ZO Sehradice 
Metlička Emanuel · ZO Cheb 
Kouřílek Milan · ZO Jaroměřice n. R. 
Pospíšil Petr · ZO Štětí 
Dvořák Jiří · ZO Ouběnice 
Čabrada Zdeněk · ZO Plzeň střed 
Šulc Jiří · ZO Český Dub 
Rychtecký Zdeněk · ZO Jihlava 
Joska Miloslav · ZO Nové Město n. M. 
Ferus Václav · ZO Karlovy Vary 
Čistecký Zdeněk · ZO Soběslav 
Cvachovec Karel · ZO Švihov 
Volf Anatolij · ZO Jičín 
Vlášek Karel · ZO Čerčany 
Gróf Jan · ZO Jaroměř 
Pešek Stanislav · ZO Horní Stropnice 
Lukášek Petr · ZO Spálené Poříčí 
Blažek Miloslav · ZO Trhanov 
Soušek Václav · ZO Nýrsko 
Vašák Miroslav · ZO Petroupim 
Pobucký Ladislav · ZO Zábřeh 
Čížek Jan · ZO Dubné 
Volf Václav · ZO Broumov 
Puchmajer František · ZO Příbram 
Job František · ZO Varnsdorf 
Dvořák Miroslav · ZO Velké Meziříčí 
Čep Václav · ZO Dobříš 
Bojanovský Karel · ZO Náměšť n. O.
Pinkava Ladislav · ZO Náchod 
Komárek Jan · ZO Bruntál 
Wildman st. Jan · ZO Nový Bor 
Šunka Jan · ZO Praha 8 
Strnad Miroslav · ZO Kuřim 
Posádka Jaroslav · ZO Rosice 
Pacovský František · ZO Nymburk 
Maša Jiří · ZO Ivančice 
Svatoš Řehoř · ZO Kdyně 
Mlejnek Jiří · ZO Olomouc 
Marek Oldřich · ZO Nechanice 
Křenek Jiří · ZO Liberec 
Maxa Miloslav · ZO Staré Sedliště 
Doubek František · ZO Brno-Líšeň 
Skála Miroslav · ZO Švihov 
Vaško Dušan · ZO Chodov 
Dašek Josef · ZO Velký Osek 
Tidrich Vlastimil · ZO Cheb 
Špeta Josef · ZO Kroměříž 
Stach Jan · ZO Hartmanice 
Provazník Josef · ZO Holice 
Kment Zdeněk · ZO Horní Benešov 
Štrojsa František · ZO Smržovka 

V říjnu 2017 slaví… 
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Severa Jan · ZO Šardice 
Rudinský Josef · ZO Nový Bor 
Dedecius Richard · ZO Varnsdorf 
Vejlupek Oldřich · ZO Žďár nad Sáz. 
Rus Ivo · ZO Znojmo 
Kazdová Ladislava · ZO Luže 
Tesař Josef · ZO Dolní Kounice 
Kunc Vlastimil · ZO Rájec a okolí 
Havránek Václav · ZO Krmelín 
Bičík Jiří · ZO Sychrov 
Zezula Jaromír · ZO Velké Meziříčí 
Žatečka Pavel · ZO Světlá nad Sázavou 
Volf Stanislav · ZO Kamenné Žehrovice 
Jelínek Jiří · ZO Přelouč 
Urban Ladislav · ZO Lanškroun 
Slach Karel · ZO Žatec 
Hubka Jiří · ZO Nové Strašecí 
Nezbeda František · ZO Bludov 
Němečková Věra · ZO Černošín 
Vnouček Josef · ZO Mířkov 
Vávra Jaroslav · ZO Proseč u Skutče 
Prokeš František · ZO Žacléř 
Jiroch Ladislav · ZO Ražice 
Hamšík Miroslav · ZO Vizovice 
Vesecký Miloslav · ZO Lysá nad Labem 
Šmíd Jan · ZO Cvikov 
Krček Antonín · ZO Pozořice 
Koller Karel · ZO Dolní Žandov 
Jonáš František · ZO Varnsdorf 
Jedlička Jaroslav · ZO Rokycany 
Ehrmann František · ZO Lažánky - 
Maršov a okolí 
Zámečník Jan · ZO Strání-Květná 
Turzák Vladimír · ZO Hustopeče 
Kropáček Vladislav · ZO Jarov 
Kalaš Jan · ZO Žlutice 
Homola Jan · ZO Kravaře 
Beneš Jan · ZO Lanškroun 
Zoubek Václav · ZO Neveklov 
Vybíral Vladislav · ZO Holešov 
Valenta Miroslav · ZO Lanškroun 
Štěpán Vítězslav · ZO Hrabyně 
Budka Václav · ZO Liberec 
Bartolčic Bohuslav · ZO Valtice 

65 let
Motin Alexandr · ZO Nejdek 
Jurek Miloslav · ZO Žulová 
Eninger Václav · ZO Vodňany 
Wolf Vítězslav · ZO Jevíčko 
Vyskočil Emil · ZO Kasejovice 
Novosad František · ZO Prostějov 
Milichovský Václav · ZO Ivančice 
Kalousek Vladimír · ZO Letohrad 
Španihel Bohumír · ZO Liberec 
Rathouský Stanislav · ZO Polná 
Kolerusová Marie · ZO Nýřany 
Veselý Jaroslav · ZO Třebíč 
Šindler Miroslav · ZO Brumov- Bylnice 
Šverák Pavel · ZO Králíky 
Paška Zdeněk · ZO Uherské Hradiště 
Franc Stanislav · ZO Horní Bečva 
Teplý Miloš · ZO Liberec 
Roubal Vratislav · ZO Žákava 

Maňásek Miroslav · ZO Uherské H. 
Hájek Miroslav · ZO Rumburk 
Georgiev Georgi · ZO Rožnov pod Rad. 
Žák Zdeněk · ZO Nedvědice 
Šťastný Zdeněk · ZO Hošťálková 
Kuršová Ilona · ZO Hroznětín 
Jurigová Marie · ZO Starý Hrozenkov 
Helia Václav · ZO Hrušovany nad Jeviš. 
Adámek Josef · ZO Brušperk 
Šimeček Josef · ZO Kovářov 
Nerad Vladimír · ZO Rožnov pod Rad. 
Školník Jaroslav · ZO Trutnov 
Podola Bohumír · ZO Dolní Domaslavice 
Ladma Zdeněk · ZO Příbram 
Kubeček Antonín · ZO Dolní Bousov 
Černý František · ZO Chrast u Chrudimě 
Kabeš Josef · ZO Malšice 
Franěk Miroslav · ZO Strážiště 
Štěch Miroslav · ZO Rokycany 
Helebrant Luděk · ZO Zbečno 
Krabica Luboš · ZO Hutisko-Solanec 
Musil Ludvík · ZO Jedovnice 
Samek Antonín · ZO Smilovice 
Rusek Václav · ZO Bartošovice na Mor. 
Pfefferová Marcela · ZO Bavorov 
Pejchl Daniel · ZO Vrchotovy Janovice 
Ondráček Zdeněk · ZO Stachy 
Janovský Milan · ZO Roudnice n. L. 
Meluzín Josef · ZO Sloup v Mor. Krasu 
Knápek Karel · ZO Svatobořice-Mistřín 
Verner Bohumír · ZO Rájec a okolí 
Baštýř Miroslav · ZO Veselí nad Lužnicí 
Voříšek Josef · ZO Rožmitál pod Třem. 
Sobotka Miroslav · ZO Náměšť n. O. 
Průcha Eduard · ZO Horažďovice 
Kletečková Anita · ZO Třemešné 
Černek Ladislav · ZO Dolní Dunajovice 
Vavřík Ladislav · ZO Hranice 
Rathouský Pavel · ZO Pardubice 
Bortlová Marie · ZO Frenštát pod Rad. 
Dlask Antonín · ZO Dolní Bousov 
Bernardová Marta · ZO Kladno 
Valenta František · ZO Spálené Poříčí 
Šimánek Karel · ZO Počátky 
Lukeš Stanislav · ZO Frýdlant n. O. 
Stehno Vladimír · ZO Nasavrky 
Průcha Vlastislav · ZO Louny 
Jiroušek František · ZO Tábor 
Mašek Josef · ZO Dolní Loučky 
Kympl Jiří · ZO Nepomuk 
Glocman František · ZO Vranová Lhota 
Gerbej Miroslav · ZO Frýdlant 
Zámyslický Jaroslav · ZO Mukařov 
Všetečka Zdeněk · ZO Praha 5 
Vlasák Vladimír · ZO Malšice 
Nechutná Jaroslava · ZO Lipník n. B. 
Mikala František · ZO Krnov 
Jurášek Emil · ZO Záchlumí 
Dalecká Marie · ZO Záměl-Potštejn 
Čapská Helena · ZO Pardubice 
Mottl Stanislav · ZO Letohrad 
Mizera Břetislav · ZO Sobotka 
Krámský Jiří · ZO Hořice 
Draštik František · ZO Hořice 

Černohous Vojtěch · ZO Šumperk 
Stružík Václav · ZO Raduň 
Valdman Václav · ZO Zbýšov 
Polčák Josef · ZO Újezd 
Onderka Jiří · ZO Třebíč 
Heral Vít · ZO Boršov nad Vltavou 

Cibulková Zdeňka · ZO Břeclav 
Cahel František · ZO Vlčnov 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!
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 Odešli z našich řad

Beneš Miroslav (83) · ZO Litomyšl

Boháček Bořivoj (65) · ZO Dobrovice

Cihelka Jaroslav (65) · ZO Počepice

Dědek Lumír (90) · ZO Lomnice nad Popelkou

Dvořák Jiří (82) · ZO Jedovnice

Fiedor Jan (77) · ZO Český Těšín

Folwarczny Boleslav (85) · ZO Český Těšín

Hlosta Miloslav (89) · ZO Dobrá

Horák Antonín (76) · ZO Studnice

Jandík Artur (80) · ZO Vroutek

Kotouček Miloslav (81) · ZO Lažánky - Maršov a okolí

Novotný Josef (86) · ZO Benešov nad Ploučnicí

Novotný st. Josef (82) · ZO Modrá Hůrka

Pacur Erhard (93) · ZO Vřesina

Synek Jan (75) · ZO Mirovice

Šindelář Josef (95) · ZO Stádlec

Škarpich Josef (90) · ZO Bystřice pod Hostýnem

Tichý František (99) · ZO Karviná

Zoul Jaroslav (77) · ZO Žihle

Čest jejich památce!
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Zemřel přítel Antonín Osmík
Po delším období, provázeném zdravotními problémy, zemřel ve 
věku 84 let dne 4. 9. 2017 příkladný včelař, přítel a včelařský 
funkcionář ing. antonín osmík. Pro své velké životní zkušenosti, 
a hlavně pro povahové vlastnosti a organizační schopnosti, získal 
důvěru a přirozenou úctu svých přátel – včelařů. Proto dlouhodo-
bě zastával funkci předsedy naší Zo čSV Stříbro, a také poklad-
níka oo čSV Tachov. Uměl naslouchat, poradit, ale i rozhodnout. 

Jako vysokoškolsky vzdělaný zemědělský inženýr lektorsky působil ve včelařském krouž-
ku mládeže, děti učil botaniku. Pod jeho vedením začal v naší základní organizaci dosud 
trvající proces omlazování členské základny a její početní růst. Jeho zásluhy byly také 
veřejně oceněny svazovým vyznamenáním „Vzorný včelařský pracovník“. Uvědomujeme 
si, že stále čerpáme z jeho nápadů a činů. 
Všichni, kteří jsme ho znali, mu tímto věnujeme tichou vzpomínku. Za ZO ČSV Stříbro 

Libor Hacker, předseda

Vzpomínka na přítele Stanislava Stuchlíka
Před rokem, dne 21. října 2016 ve věku 70 let, navždy opustil naši základní organizaci v láz-
ních Bělohradě její dlouholetý předseda, přítel Stanislav Stuchlík.

celý svůj život zasvětil rodině a milovaným včelkám. Vystudoval včelařskou školu v Nasavr-
kách a velmi se těšil na každé setkání s bývalými spolužáky. obětavě pracoval pro základní 
organizaci včelařů lázně Bělohrad a okresní organizaci Jičín. Byl dlouholetým předsedou naší 
základní organizace. až nemoc mu postupně bránila v práci pro Zo i na včelnici, ale přesto se 
do poslední chvíle staral o 6 včelstev a dále pracoval ve výboru Zo.

Na sklonku života byl za svou činnost odměněn republikovým včelařským vyznamenáním 
„Zasloužilý včelařský pracovník“. Je moc dobře, že i přes velkou ztrátu, která nás všechny 
zasáhla, lze konstatovat velmi pozitivní skutečnost – krásné včelnice i včelek se ujal vnuk Michal a včelaření v rodině tedy nezanikne.
Všichni, kdo jste přítele Stanislava Stuchlíka znali, věnujte mu prosím spolu s členy Zo čSV lázně Bělohrad tichou vzpomínku jako 
poděkování za celoživotní práci, kterou pro rozvoj včelařství ve svém okolí vykonal. Ing. Vladimír Rak,

předseda ZO ČSV Lázně Bělohrad 

Přítel František Blažek osmdesátiletý
10. září 2017oslavil své význačné životní jubileum, 80 let, dlou-
holetý člen čSV, přítel František Blažek z dolních dubňan na 
Znojemsku. Včelařit začal před více než padesáti lety. Během 
své aktivní činnosti postupně vykonával funkci důvěrníka a jed-
natele Zo Vémyslice a člena oo čSV ve Znojmě. Jako kreativní 
člověk zhotovil mnoho pomůcek, které mu i jeho přátelům práci 
se včelami usnadňují a zjednodušují. Poznatky a zkušenosti 
získával na včelařských výstavách nejen v tuzemsku, ale i v za-
hraničí, kterých se dosud zúčastňuje jako aktivní vystavovatel. Jeho exponáty často 
návštěvníky zaujaly, proto si z výstav odvezl nejedno ocenění. i v současnosti, přes svůj 
pokročilejší věk, ve svých aktivitách neustává. Nadále se zúčastňuje přednášek a besed 
a své nabyté zkušenosti ochotně a rád předává zájemcům.

Milý Františku, u příležitosti Tvého životního jubilea Ti jménem všech včelařů naší Zo 
děkuji za Tvou dlouholetou práci pro náš spolek. do dalších let Ti přejeme pevné zdraví 
a mnoho spokojenosti v osobním životě a v práci se svými včelkami mnoho radosti a ne-
utuchajících sil. Za ZO ČSV Vémyslice, Mgr. Pavel Grasgruber, jednatel

Jaromír Vlček slaví 80!
dne 26. 10. 2017 oslaví 80. narozeniny přítel Jaromír Vlček. Vče-
laří od roku 1993 a po roce byl zvolen jednatelem Zo. Tuto funkci 
vykonává svědomitě doposud. Za tuto práci a péči o svoje včelstva 
obdržel od oo čSV Náchod odznak Vzorný včelař. Přejeme příteli 
Vlčkovi pevné zdraví, radost ze včeliček a děkujeme za obětavou 
práci pro základní organizaci. Včelaři ZO ČSV Velký Dřevíč

150. výročí 
organizovaného včelaření 

na Českobudějovicku
10. 10. 2017 – 21. 1. 2018  

Výstava Letem včelím světem

Jihočeské muzeum,  
české Budějovice, dukelská 1

doprovodný program

12. 10., 16.00 hod.
Jan caletka: dějiny včelařství na 
českobudějovicku – přednáška

14. 10., 14.00 hod.
MUdr. Jiří Brožek: léčba včelími 

produkty – přednáška

18. 10., 16.00 hod.
František Gerhart: Nad včelím úlem se 
včelařem – přednáška s ukázkami pro 

rodiče s dětmi

19. 10., 16.00 hod.
Phdr. Marie Šotolová: Včelařství ve 

starověku – přednáška

2. 11., 16.00 hod.
Mgr. Jakub Straka, Ph.d.

Včely samotářky – přednáška pro 
odbornou veřejnost

18. 11., 9.00–17.00 hod.
Včelí den – tvoření a výrovky z včelích 

produktů, výroba perníků z forem s Julií 
chadimovou, vosk, med a další – 

program pro celou rodinu

7. 12., 14.30 hod.
obchůzky s ambrožem – 

rekonstrukce českého lidového zvyku, 
od Jihočeského muzea na náměstí, 

v 16:00 hod. následuje mše za včelaře 
v kostele Panny Marie růžencové, 
Žižkova ulice, české Budějovice



Včelařské kroužky  
v české republice – x.

VKM Zruč-Senec
VKM Zruč-Senec byl založen v lednu 2012. Zřizovatelem kroužku 
je ZO ČSV Třemošná. Během své existence se s včelami a včelaře-
ním seznámilo 13 dětí. V současné době jich je v kroužku 7. Mají na 
starost 3 včelstva a pravidelně se přihlašují do soutěže Zlatá včela. 
Děti se podílí na přednáškách o včelách ve školních družinách ZŠ 
Zruč-Senec a ZŠ Třemošná, zúčastnily se soutěže „Všude samá vče-
la“ a fotografické soutěže. Kroužek se v obci prezentuje rovněž pra-
videlnou účastí na předvánočních trzích a na „Slavnostech jablek“ 
v Nebílovech. Dobrá spolupráce s OÚ Zruč-Senec začala před dvěma 
lety, kdy děti z VKM při botanické vycházce vyčistily části obecního 
lesa od odpadků a nasbírané „poklady“ odvezly na nádvoří OÚ, kde 
je předaly panu starostovi.

VKM Kladruby
Kladruby se svou velikostí sice neřadí mezi velká města, ale v historii 
Českých zemí sehrály nejednou velmi zásadní roli. Již v raném stře-
dověku se zde mniši věnovali chovu včel, proto zcela bez nadsázky 
můžeme říci, že včelaření má v Kladrubech několikasetletou tradici. 
Na ni se snaží navázat i mladí včelaři z VKM Kladruby. Děti se zá-
jmem o včelaření se poprvé sešly již před více než 10 lety a nemálo 
místních mladých včelařů má své začátky spojené právě se včelař-
ským kroužkem mládeže. Poslední roky díky nejen odborné garanci, 
ale především velké finanční pomoci zřizovatele kroužku, ZO ČSV 
Kladruby, mají členové svůj vlastní včelín, ve kterém se starají o jim 
svěřená včelstva.

VKM Stříbro
S ukončeným školním rokem 2016–2017 dovršil včelařský kroužek ve 
Stříbře dvanáctý rok aktivní činnosti. Za tuto dobu prošlo kroužkem 
více než čtyřicet žáků. Jeho členové se velkou měrou podílejí na pro-
pagaci včelaření a spotřeby medu v občanské veřejnosti, zejména mezi 
mládeží. K nejúspěšnějším aktivitám patří besedy ve školách, soutěže 
ve zdobení medových perníčků určené dětem, výtvarná soutěž k Me-
zinárodnímu dni včely, různé hry a soutěže s včelařskou tematikou 
při oslavách Dne dětí, kurzy výroby medového pečiva v předvánoční 
a předvelikonoční době, demonstrace výroby figurek z včelího vosku 
spojená s rozsvěcením vánočního stromu.  Tyto aktivity získaly oblibu 
a vytvořila se z nich tradice. V činnosti kroužku se osvědčilo, že kromě 
vedoucího se na vedení schůzek podílejí i členové lektorské skupiny 
složené z nejlepších včelařů základní organizace. Tím je zajištěna na-
prostá pravidelnost schůzek i dostatek času na jejich kvalitní přípravu.

Mezi další včelařské kroužky v této oblasti patří např. VKM Sokolov, 
VKM Chudenice, VKM Manětín a VKM Kdyně.

Veronika Šebková,
sebkover@seznam.cz

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků v této oblasti.

Plzeňský a Karlovarský kraj
Počet kroužků Počet dětí

12 75



Volně žijící včely část IX. Vznik a vývoj eusociality – semisociální zakládání hnízd

V minulých dvou dílech jsme si ukázali, jakým způsobem mohlo dojít ke 
vzniku eusociálních společenství rozšířením rodiny. Existuje však ještě jiná 
možná cesta – sdružení stejně starých a mnohdy nepříbuzných samic, kte-
ré se z nějakého důvodu rozhodly spolupracovat při tvorbě hnízda a jeho 
zásobování. Pouze jedna z takto sdružených samic je dominantní a chová 
se jako královna, ostatní samice jsou od počátku v pozici dělnic. Takovéto 
sociální uspořádání se nazývá semisocialita (polosocialita). 

Jeden z nejhezčích příkladů semisociál-
ního zakládání hnízda můžeme nalézt 
u vosíků. Čtenáři snad odpustí, že si proto 
nyní uděláme malý výlet do říše vos. Vosíci 
jsou velikou převážně tropickou skupinou 
štíhlých a nohatých vos blízce příbuzných 
klasickým vosám a sršňům. V tropických 
oblastech můžeme nalézt eusociální dru-
hy s malými hnízdy stejně tak jako druhy 
tvořící obrovské mnohaleté kolonie, kte-
ré se množí rojením, podobně jako včely 
medonosné. V našich krajích se setkáme 

s několika málo druhy vosíků náležícími do 
jediného rodu Polistes. Hnízda vosíků rodu 
Polistes jsou jednoletá a podobně jako u vos 
jsou tvořená papírovou hmotou, která 
vzniká rozžvýkáním tlejícího dřeva a jeho 
smícháním se slinami. Na rozdíl od hnízda 
vos se skládá z jediného plástu, který není 
krytý žádnými vnějšími obaly. Vosíci svá 
hnízda na tenké stopce lepí na vegetaci, 
budovy či skály. Stopka bývá natřená re-
pelentními látkami, které odpuzují různé 

predátory (především mravence), kteří by 
hnízdo mohli přijít vyplenit z podkladu. 

Hnízdo začíná na jaře tvořit zpravidla 
jedna samice, která se na podzim spářila 
a oplozená přečkala zimu. K této zaklada-
telce se však záhy přidají další nepříbuzné 
(a též oplodněné) samice a začnou spolu-
pracovat na tvorbě a zásobování hnízda. 
Od počátku však dochází pomocí agre-
sivních interakcí mezi samicemi k určení 
královny (nejčastěji se jí stává zakládající 
samice), které se ostatní samice podřídí 

a stanou se dělnicemi, nebo hnízdo opus-
tí. I mezi samicemi, které jsou dělnicemi, 
se však ustavuje hierarchie, existuje zde 
tzv. klovací pořádek. Královna si posléze 
vypěstuje z nakladených vajíček první ge-
neraci dělnic, čímž se hnízdo stává eusoci-
álním a pomocné samice z dob zakládání 
hnízda je zpravidla opouštějí. Musíme se 
tedy ptát, co vede samice vosíků k tomu, 
aby pomáhaly budovat hnízdo cizí samici 
a staly se de facto dělnicemi, které se neroz-

množí? Odpověď je poměrně jednoduchá. 
Pomáhající samice se mohou stát králov-
nami v případě smrti předchozí královny, 
přičemž největší šanci mají samice nejvý-
še v hierarchii. Všechny samice jsou navíc 
oplodněné a mohou se tak snažit potají na-
klást alespoň nějaká vajíčka, byť dominant-
ní samice pokusy dělnic o rozmnožování 
silně brání. Roli hraje i velikost samic – 
malé samice se spíše stávají pomocnice-
mi, veliké zakladatelkami. Semisociální 
zakládání hnízd známe také u některých 
primitivně sociálních včel, např. plosko-
čelek, o kterých bude podrobná řeč v ná-
sledujícím díle.

Zajímavé je, že přechodný stav semiso-
ciality můžeme běžně nalézt i v hnízdech 
vysoce eusociálních druhů, jako je včela 
medonosná. Pokud zahyne matka, stane 
se novou královnou jedna ze sester dělnic. 
Podobně při rojení odlétá s rojem zpravi-
dla stará matka a vlády v osiřelém hnízdě se 
ujímá nová královna – sestra dělnic. 

V případě vzniku eusociality semisociál-
ní cestou tedy nehraje příbuzenský výběr 
ani haplodiploidní povaha včel hlavní roli. 
Samice zde spíše kalkulují s možností, že 
se samy stanou královnami a zdědí celé 
hnízdo. Samice se k této strategii „vše nebo 
nic“ uchylují, pokud tvorba samostatného 
hnízda představuje příliš velikou zátěž. 
Zároveň však v přírodě neznáme jediný 
případ, kdy by semisocialita byla trvalým 
stavem, vždy se jedná pouze o přechodový 
stupeň směrem k pravé socialitě, kde už 
opět mohou začít hrát roli všechny (ne) vý-
hody haplo-diploidity, příbuzenského vý-
běru a vzájemných manipulací.
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