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Vážení přátelé, čtenáři,
žijeme v podivném světě. Negativní zprávy 
se na nás valí ze všech stran, ty pozitivní 
abychom lupou hledali. Teroristé útočí 
v Londýně, v Paříži či v Bruselu, Evropa 
„sklízí“ ovoce nesmyslné migrační politi-
ky. Komunistická Korea haraší jadernými 
zbraněmi a nový americký prezident staví 
zeď na hranici s Mexikem. 

V tuzemsku si dva nejvyšší státní před-
stavitelé přehazují demisi vlády jako horký 
brambor, politici se zviditelňují, jak mo-
hou, volby se kvapem blíží. Ministerstvo 
školství se potýká se skandálem, dotace 
místo do sportu putují bůhvíkam. Ještě že 
ty včelařské končí tam, kde končit mají – 
u včel. Pokud by tomu tak nebylo, jistě by si 
ministr životního prostředí Richard Brabec 
na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem 
odpustil poznámku, že obdivuje, jakým 
způsobem svaz administruje jednotlivé 
dotace.

Ale stejně – jedna paní tuhle v pekár-
ně povídala, že nebude med. „Zima byla 
dlouhá a tuhá, med bude drahej,“ tvrdila 
s jistotou. Včelpo má na krku insolvenci, 
skončí v exekuci, svaz padne a základky to 
odnesou, to jsou další zaručené informace. 
Že je všechno trochu jinak, si můžete pře-
číst v příspěvcích přítele Jana Šmída. Vedle 

situace kolem Včelpa, která určitě není jed-
noduchá, se ještě zaobírá včelím voskem, 
což je další ožehavé téma současnosti.

Témat k diskuzi bychom našli hodně, 
ani se všechna do časopisu nemohou ve-
jít. Třeba ohlasy na editorial předsedkyně 
Mgr. Jarmily Machové o „včelařově svobo-
dě“ by zabraly přinejmenším čtvrtinu časo-
pisu. Ale to by se zase nedostalo na ostat-
ní, a to by se vám určitě nelíbilo. Jako se 
vám nejspíš nelíbil „zásah“ potměšilého 
grafického šotka, který mi v minulém čís-
le vyměnil fotku mřížky na sběr propolisu 
za pylochyt. Šotka jsem bohužel nechytil, 
autorovi i čtenářům se omlouvám. Jsem jen 
člověk z masa a kostí, tedy člověk omylný.

Neomylné jsou však včelky, neboť na roz-
díl od nás lidí, kteří se občas chováme na-
prosto nepředvídatelně, ony přesně vědí, 
co mají kdy a jak dělat. V měsíci plného léta 
se sice už pomaloučku začínají připravovat 
na zimu, ale sladkou odměnu za celoroční 
péči budou svým „páníčkům“ ještě řadu 
týdnů přinášet .

Mějte se hezky, užívejte si léta i vašich 
včelařských radostí!

RNDr. Petr Kolář
redaktor
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Kde končí svoboda –  
ohlasy a reakce 2. část
Přinášíme druhou část vašich odpovědí, nápadů a podnětů, jimiž jste 
reagovali na editorial předsedkyně ČSV, z.s., Mgr. Jarmily Machové Kde 
končí svoboda uvěřejněný ve Včelařství č. 5/2017. Jistě jste zaregistrovali, 
že jsme chtěli v tomto čísle rubriku ukončit. Jenže ohlasů přišlo jak do re-
dakce, tak přímo paní předsedkyni tolik, že jsme se rozhodli uveřejnit proti 
plánu ještě jedno pokračování v srpnovém čísle Včelařství.

Již delší dobu zastávám názor, že chov včel 
je třeba podřídit určitým pravidlům, přes-
něji řečeno ne chov včel, ale jejich chova-
tele. Berme v úvahu, že například rybáři 
nebo myslivci mají svá pravidla a přísluš-
né zkoušky znalostí svého oboru, což vede 
k respektování přírody a jejich uživatelů. 
Zájemci o včelaření získají nějakým způ-
sobem včelstva a začnou včelařit. Ale jak? 
Začátečníci zpočátku tápou, nemají zku-
šenosti a rady nabízené na internetu jsou 
mnohdy zcestné. Proto je třeba, aby každý 
nový včelař vždy absolvoval určitý kurz, 
případně první rok pracoval pod patrona-
cí zkušeného včelaře. Měl by své znalosti 
prokázat určitým způsobem (nemusí to 
být zrovna kvalifikačními zkouškami nebo 
vědomostními testy). Určité testy znalos-
tí jsme v naší ZO zkoušeli jako zpestření 
členské schůze, což se setkalo s velkým 
zájmem. V této situaci nelze brát zřetel na 
demokratické principy. Stanoviště, které 
ohrožuje okolní včelstva z hlediska chova-
telského a zdravotního je samo o sobě ne-
bezpečím. Když si někdo koupí auto, musí 
mít řidičský průkaz a dodržovat předpisy, 
což znamená neohrožovat ostatní uživate-
le komunikací. Názor řádného člena ČSV 
(chovatele včel ) se nemusí shodovat s ná-
zorem člena výboru nebo se stanoviskem 
veterinářů. Šokující je názor jistého „pro-
fi“ včelaře: „Zrušit zájmové včelaře – zřídit 
500 farem po 100 včelstvech a včelařit na 
profesionální úrovni.“ Nesmysl! Takto se 
dívám na nynější situaci ve včelařství jako 
dlouholetý člen ČSV a jednatel ZO. Všichni 
řádní členové naší ZO se mnou souhlasí. 
Přál bych si, aby se chov včel v budoucnu 
pozvedl a abychom měli méně starostí 
se zdravotním stavem včelstev a zároveň 
i s dodržováním demokracie. 

Většinou se neúčastním různých disku-
sí a svoje myšlenky si obvykle nechávám 
pro sebe. Nicméně vámi položená otázka 
a následné příspěvky k případným povin-
ným zkouškám pro začínající včelaře mě 
vedou k tomu, abych v tomto případě udě-
lal výjimku a jako (ne)zkušený začínající 
včelař i já vyjádřil svůj názor. Proto prosím 

přidejte na misku vah moje rozhodné NE, 
které, doufám, přispěje k tomu, že zůstane 
zachovaný status quo.

Pracuji na krajském úřadě, kde jsem 
měl, kromě jiného, v letech 2009–2015 na 
starosti i administraci dotací pro včelaře. 
Za tu dobu jsem se setkal s mnoha začína-
jícími včelaři, které bych rozdělil do dvou 
hlavních kategorií:
•	 Začínající včelaři s mnohaletými 

zkušenostmi. Většinou se včelám 
věnují již od dětství, kdy spolu s ot-
cem, strýcem, dědečkem … chodili 
ke včelám a spolu se sladkým me-
dem mlsali vědomosti a znalosti 
o včelách a jejich životě. Mnohdy 
se tito lidé včelaření věnovali spolu 
se svými příbuznými i v dospělosti 
a teprve potřeba převzetí živnosti, či 
možnost získání příspěvku je vedly 
k tomu, že se jako včelaři oficiálně 
přihlásili v Hradišťku. I pokud si po 
letech vzpomněli na svá mladá léta 
a ke včelaření se vrátili, mají s cho-
vem včel zkušenosti. Pro tyto včelaře 
školení a zkoušek určitě netřeba;

•	 Začínající včelaři, kteří žádné zku-
šenosti se včelami nemají, nikdy se 
s nimi nesetkali a nějaký impuls je 
dovedl k zájmu o včelaření. Vedeni 
snahou včelařit co nejlépe, shánějí 
informace ze všech možných zdrojů, 
studují rozličnou literaturu, zkouší 
různé metody. Tito lidé určitě potře-
bují pomocnou ruku svých zkuše-
nějších kolegů, možnost vyzkoušet 
si prakticky práci na včelnici a me-
todické vedení. Myslím si však, že 
v žádném případě nepotřebují ně-
jaké povinné zkoušky a certifikáty.

Ve svazu jsme přeci všichni přátelé, tak 
si jako přátelé pomáhejme, raďme se, dis-
kutujme, vytvořme systém výuky, školení 
a podpory nových a méně zkušených dru-
hů, ale nepřitěžujme si a nepřidělávejme 
si další problémy s povinnými zkouškami. 
(Lidově se říká „nakálet si do vlastního 
hnízda“.) Povinné zkoušky jsou efektním, 
jednoduchým, a jak se zdá, i populárním 
řešením. Avšak obávám se, že efektní, jed-

noduchá a populární řešení nebývají vždy 
ta nejlepší.

Trpělivé, nenápadné, soustavné vedení 
nových včelařů je určitě náročnější, ovšem 
bude přinášet mnohem lepší výsledky. Já 
sám jsem měl štěstí, že jsem ve svých za-
čátcích potkal zaníceného včelaře, který byl 
vždy ochoten podělit se o své zkušenosti. 
Sledoval jsem jeho práci na včelnici, mohl 
si sám vyzkoušet manipulaci se včelami, 
jednoduše mi vysvětlil, co je to včelařský 
rok, jaké choroby sužují včely, kdy a jak 
je co potřeba na včelnici udělat, kdykoliv 
se na něj mohu obrátit se žádostí o radu 
a pomoc. Tím, doufám, získávám kvalitní 
základy pro to, abych se stal dobrým vče-
lařem.

Na závěr ještě malou úvahu. Kolik vče-
lařů ví, co je to loketní index? Znalost pro 
běžnou praxi sice nevyužitelná, avšak otáz-
ka ke zkoušce je to perfektní.

Velice mě zaujal váš názor ve Včelařství č. 5 
o tom, zda by měli včelaři prokazovat něja-
kou kvalifikaci. Plně vás v tomto podporuji 
a dovolím si poskytnout několik argumen-
tů pro oponenturu politicky korektních 
liberálních názorů, jaké jste citovala. Nej-
dřív letmý pohled k „sousedním“ rybářům. 
Dospělý uchazeč o členství ve Svazu, které 
je podmínkou k rybaření na sportovních 
státních vodách, opakuji, kdo chce rybařit 
na „společných“ vodách, musí být členem 
ČRS. Tečka, bez diskuzí a výjimek! Tak 
tento dospělý uchazeč musí rok předem 
požádat o členství v určité ZO a musí projít 
školením a musí obdržet certifikát (nevím, 
zda se to nezměnilo, sám už asi 6 let ne-
rybařím, ale předtím jsem byl členem ČRS 
od dětství), že skutečně zná nejzákladnější 
právní normy a že zná druhy ryb, doby je-
jich hájení atd. Bez toho prostě nesmí na 
společných vodách rybařit.  

Další paralelou je řízení motorových 
vozidel. Tam jde o život, a tak se nelze 
spoléhat na něčí morální kvality, ale každý 
musí projít přísným školením a musí složit 
zkoušku a teprve potom se smí zúčastnit 
silničního provozu. Tady jde o životy a vel-
ké materiální škody a hlavně, stejně jako 
u rybářů je to podmíněno proškolením, 
zkouškou odjakživa, a tak žádného pse-
udoliberála ani nenapadne, že by to mělo 
být jinak. I přes liberální výplody některých 
lidí, stižených pravdoláskovým kaváren-
stvím, je fakt, že v některých západních 
zemích se nedá včelařit tak snadno a po-
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hodově bez úředních bariér jako tady a tak 
se domnívám, že by jakékoli proškolení 
začátečníků bylo více než namístě. 

Jsem přesně ten případ, o kterém se píše. 
Začala jsem loni včelařit bez jakýchkoli 
znalostí. Roky jsem si říkala, jak by bylo 
úžasné mít včely, ale neměla jsem odvahu, 
tak jsem to neřešila. Odvahu jsem dostala 
díky jedné přednášce a zoufalé situaci v za-
hradě bez včel. Loni v červnu jsem se roz-
hodla a za čtrnáct dnů už jsem měla doma 
dva oddělky. Předtím jsem ještě stihla regis-
traci a začala shánět informace. Ty jsem do-
stala od včelaře, od kterého jsem si koupila 
oddělky. Základní kurz jsem absolvovala 
až na podzim. A včely jsem samozřejmě 
léčila, k mé velké radosti zimu přežily oba 
oddělky, teď už vlastně včelstva. V žádném 
případě není nutné mít nějaké akredito-
vané kurzy, než začnete včelařit, je třeba 
mít chuť se učit, zodpovědnost a dodr-
žovat zákony. To, co tady chcete zavést, 
je začátek konce včelaření jako koníčku. 
Celé to na mně dělá dojem, že si v České 
republice nějaká elitní skupina chce udělat 
monopol na včelaření a možnost chovat 
včely, přesně tak to totiž bude vypadat za 
deset let. Pro lektory se zavede přezkušová-
ní, aby se postupně vyloučili ti, kteří nejsou 
„naši“ kamarádi. Pak už nebude problém 
si prosadit třeba i to, že se bude diktovat, 
kolik kdo může mít včelstev, odebírat povo-
lení k chovu včel a podobně. Jak mě vůbec 
něco takového napadlo? Přesně takto se 
totiž už roky monopolizuje mnoho jiných 
odvětví. Ale teď zpět k problematice. Vče-
laři, kteří tvrdí, že za špatný zdravotní stav 
včelstev můžou začátečníci, se mýlí. Kde 
beru tu jistotu? Stačí se podívat na mapu 
ČR na stránkách veterinární služby. Jak 
je možné, že celé kraje Plzeňský, Ústecký, 
Jihomoravský jsou téměř úplně bez moru, 
většina krajů má jednotky nákaz morem, 
zato Olomoucký a hlavně Zlínský kraj jsou 
doslova inkubátory moru. Takže to zname-
ná, že začínající včelaři v jedněch krajích 
jsou všichni zodpovědní a všichni začínají-
cí včelaři v Olomouckém a Zlínském kraji 
jsou totálně nezodpovědní? To asi ne.

Mapa Státní veterinární správy zobrazu-
jící nákazu včel morem je jasným důkazem 
toho, že za nemoci včel nemůžou začáteč-
níci. Není třeba chyba v (ne)důsledném 
dohledu SVS? Jsou v Olomouckém a Zlín-
ském kraji dotace na plošné vyšetření včel 
morem? Vezměme si třeba případ včelaře, 
který si v posledním čísle tolik stěžoval na 
svou nezodpovědnou kolegyni. I on je zod-
povědný za její situaci, i to že ohrožuje své 
okolí nákazou. Někdy je těžké se s někým 
domluvit, ale téměř vždy se dá něco dělat, 
když to nejde po dobrém s nabídkou po-

moci, tak po zlém, přece neohrozím vlast-
ní včelstva. Můj „včelí“ učitel, od kterého 
mám oddělky, by mi žádné neprodal, kdy-
bych se neregistrovala, když mi je přivezl, 
tak mě o všem základním a nejdůležitějším 
poučil. Kdyby to dělali všichni prodejci od-
dělků, nemohlo by se stát, že by začínající 
včelař nebyl registrovaný, nebo si dovolil 
svá včelstva neléčit.

Co se týče dotací, tak opravdu nechápu, 
o jakých velkých penězích z dotací pro začí-
nající včelaře je řeč. Musela jsem si pořídit 
veškeré vybavení, vše samozřejmě nové, 
neměla bych odvahu, vzhledem k náka-
zové situaci a přežívání choroboplodných 
zárodků, si koupit staré použité vybavení, 
takže mě to letos stálo mnoho desítek tisíc 
(včetně dalších čtyř úlů, dva jsou přece jen 
málo, nemůžu počítat s tím, že mi vždycky 
všechna včelstva přezimují v pořádku, loni 
jsem koupila jen dva úly s oddělky, nic jiné-
ho). O dotace jsem jako začínající včelařka 
žádat nemohla, protože dle pravidel naše-
ho kraje se za začínajícího včelaře považuje 
pouze ten, kdo ten rok začne včelařit, zača-
la jsem loni, když už bylo na žádosti o do-
tace pozdě. Letos snad dostanu deset tisíc, 
mám stejné podmínky pro dotace, jako ti, 
kteří včelaří již mnoho let. Možná se jedná 
o dotace z EU, nevím.

Včelařím od roku 1975, a proto jednoznač-
ně souhlasím s názorem přítelkyně J. Ma-
chové, aby začínající včelaři museli projít 
cyklem včelařských kurzů a po zkoušce 
mohli teprve chovat včely. Přimlouvám se 
k tomu, aby zkouška nebyla jenom formál-
ní, ale dostatečně přísná. Pisatel, který J. 
Machové napsal, že je toto opatření zbyteč-
né, by měl chovat rybičky ve svém akváriu, 
nebo králíky ve své králíkárně a do chovu 
včel se nepouštět. U včel je riziko přenesení 
včelích nemocí ze špatně vedených včelstev 
na včelstva ostatních včelařů nesrovnatelně 
větší. Do Včelařství píšu od roku 2011 a za 
tuto dobu jsem získal desítky přátel, kteří 
mne navštívili a stovky přátel, kteří jsou 
se mnou v telefonickém nebo písemném 
kontaktu. Na včelařskou problematiku se 
mne ptají jak zkušení včelaři, tak začáteč-
níci. Můžu zodpovědně prohlásit, že někte-
ré dotazy a názory především začínajících 
včelařů, to není nic jiného, než odjištěná 
časovaná bomba, která je plná předpoklá-
daných včelích nemocí. Veliká množství 
ohnisek moru plodu, ale i dalších nemocí 
jsou toho důkazem. Naše ZO se s tímto 
problémem setkala opakovaně, když vče-
laři z našich 7 obcí spadali do ochranných 
pásem moru včelího plodu, který zavinili 
začínající včelaři v okolních ZO. 

I když v naší ZO nemáme včelařský krou-
žek, který by začínající včelaře učil, tak tuto 

osvětovou práci již 20 roků zajišťuji. Kilo-
metry, které přitom najezdím, nepočítám. 
Odměnou je mi to, když vidím, jak mi za-
čínající (na věku nezáleží) včelaři odborně 
rostou před očima. Vidím, že nedělají zby-
tečné chyby, které by určitě dělali, kdybych 
na ně v jejich začátcích nedohlížel.

Dovolím si napsat, že začínající včelaři, 
i když si přečtou odborné knihy a sledují 
internet, neví o včelách v podstatě nic. Je 
pro ně problém poznat vajíčko, červíka, 
zavíčkovaný plod, pylové zásoby, glycido-
vé zásoby, atd., atd. Značení matek, nebo 
chov matek, to je pro ně pověstná „špa-
nělská vesnice“. V naší ZO prošla mojí 
„včelařskou školou“ přibližně polovina 
současných včelařů. Provedu je minimálně 
dvěma včelařskými sezónami (u některých 
jsou to i čtyři sezóny) s tím, že jim v dalších 
letech s každým včelařským problémem, 
který by samostatně nezvládli, pomůžu. 
Když potom po získání další praxe poprvé 
překonají hranici 100 kg medu na jedno 
včelstvo (někteří i 120 kg medu) za sezó-
nu, tak mám z jejich úspěchů větší radost 
než oni. Tyto váhové údaje, to není „včelař-
ská latina“, to jsou doložitelná fakta. Svoje 
žáky učím každý odběr medu přesně vážit 
a dlouhodobě (po celou včelařskou karié-
ru) si tyto údaje zapisovat a hodnotit.

Kolik začínajících včelařů v České repub-
lice má takový ideální start do své včelařské 
kariéry? Nebudu se vyjadřovat v procen-
tech, ale mnoho jich nebude. 

Začátečníci, kteří (nikdo je nevede a oni 
tápou) dělají opakovaně chyby, které ve 
svých důsledcích ohrožují a v mnohých pří-
padech i likvidují včely sousedních včelařů, 
by měli projít začátečními včelařskými kur-
zy s přísnou závěrečnou zkouškou.

Dle mého názoru, by tyto kurzy českému 
včelařství výrazně kvalitativně pomohly.

Se zájmem jsem si přečetl příspěvky ohled-
ně zavedení povinného vzdělávání zájmo-
vých včelařů. Možná ti, co se vzděláváním 
souhlasí, si asi neuvědomují, že se jedná 
o zájmovou činnost, kterou nelze ničím 
podmiňovat a o co ve skutečnosti jde. Po-
chybuji rovněž, že dotace z EU, u kterých 
by někdo chtěl vyžadovat vzdělání žadate-
le, by tato podmínka byla akceptována. Je 
to prostě vyvolání diskuse s cílem zajistit 
vzdělávacím střediskům, učitelům včelař-
ství a podobným podnikatelům kšeft. No 
a závěrem moje zkušenosti z okolí. Vče-
laři mají dost různé byrokracie a zvažují 
vystoupení ze svazu. Toto bude poslední 
kapkou, že tak udělají.
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M Červenec – měsíc plného léta

Červenec je pro včelaře poslední poměrně značně fyzicky náročný měsíc. 
Naproti tomu včelstva se pomalu začínají připravovat na zimu. Po letním 
slunovratu se velmi zvolna začíná snižovat plodování včel. V přírodě už 
není tolik zdrojů včelí pastvy. Poslední snůška bývá ze slunečnice či svazen-
ky a z některých cizokrajných stromů…

Příroda

Červenec je nejteplejším měsícem celého 
roku, jehož počátek je na mnoha místech 
České republiky ovlivněn doznívajícím 
Medardem, každoročními dešti a bouřka-
mi, které se vyhýbají pouze několika málo 
oblastem. Až 40 % ročních srážek spadne 
právě na přelomu června a července. Bez 
deště je díky srážkovém stínu Krušných 
hor například Mostecko, méně srážek 
mají též střední a jižní Morava. V nížinách 
končí významnější snůškové poměry v po-
lovině měsíce, ve vyšších polohách mohou 
přetrvávat až do konce července. Posled-
ní větší zdroje nektaru a pylu poskytnou 
lípy, svazenka, hořčice, jetel a slunečnice. 
Nektar lip, zejména lípy stříbřité, obsahuje 
pro včely nestravitelný cukr manózu, která 
může vést až k jejich smrti. Pokud panovaly 
příhodné podmínky pro rozvoj producen-
tů medovice (mery, mšice a červci), přináší 
včely velké množství této drahocenné látky 
a přeměňují ji v úlech na vyhledávaný me-
dovicový med. Nepříjemnou se může stát 
snůška z jehličnanů, zejména pak z modří-
nu, který obsahuje vysoký podíl melecitó-
zy. Tento trisacharid v plástech již během 
několika dnů krystalizuje a ztvrdne na 
tzv. cementový med. Ten musí včelař z úlu 
odstranit, protože včely na něm nedokáží 
přezimovat a zahynuly by.

Včelstvo

Podle včelařského členění patří červenec do 
tzv. plného léta, což znamená, že po letním 
slunovratu (21.–22. června) začíná matka 
zvolna omezovat plodování a včelstvo se 
pomalu připravuje na zimu. Je důležité, aby 
bylo v úlu stále dostatek zásob a matka ne-
přestala plodovat úplně. Líhnoucí se mla-
dušky nahrazují včely staré a upracované 
a hlavně se koncem měsíce objevují první 
dlouhověké včely. Tato zimní generace včel 
potřebuje pro zdárný vývoj dostatek kvalit-
ních zásob pylu. Ve společenstvu převládá 
shromažďovací pud, a čím více je létavek, 
tím efektivněji dokáže včelstvo využít po-
zdních snůšek. Rojová nálada mizí, a proto 
též končí odchov trubců. Výjimkou mohou 
být včelstva provádějící tichou výměnu. 
Pomalu vyhasíná i stavební pud a naopak 
velmi roste agresivita a slídění. Pouze silná 
včelstva jsou schopná ubránit své zásoby 
a často se sama stávají těmi, která loupí. 
Během loupeží mohou včely přinést do úlů 
mnoho roztočů Varroa destructor.

Práce včelaře

Červenec je posledním měsícem, který je 
pro včelaře fyzicky značně náročný. Na 
začátku měsíce ještě lze vytvořit pozdní 
oddělky. Můžeme také kočovat za medo-
vicovou snůškou, která je sice nejistá, ale 

pokud nastane, odměnou je nám lahodný 
medovicový med, o který je mezi konzu-
menty značný zájem. V případě melecitó-
zy (tzv. cementový med) je obranou včasné 
vytočení. Pokud jej nestihneme, můžeme 
plásty odvíčkovat, namočit do vody a ná-
stavek s cementovým medem podsta-
vit pod plodiště. Včely tento med znovu 
zpracují a trisacharid melecitózu rozštěpí 
na jednodušší cukry glukózu a fruktózu. 
Jakmile znovu projde trávicím ústrojím 
včely a je uložen do buněk, lze jej vytočit. 
V tomto měsíci mějme na paměti, že neo-
patrnou prací ve včelstvech můžeme pod-
nítit slídivost a loupež. Po poslední snůšce 
se s kočovným vozem vracíme na chráněné 
zimní stanoviště. Po medobraní provedeme 
závěrečnou kontrolu plodiště, ze kterého 
odebereme trubčí, nedostavěné, případně 
poškozené plásty. Jinak do plodiště neza-
sahujeme, včely samy dobře ví, jak si ho 
na zimu uspořádat. Velice důležitý je mo-
nitoring roztoče Varroa destructor a včas-
né přeléčení včelstva, abychom ochránili 
zimní generaci včel.

Oddělky

Na počátku července ještě můžeme chovat 
matky a tvořit oddělky, nicméně osobně 
preferuji časnější období. Na oddělek do-
poručuji v tuto dobu alespoň pět plodových 
plástů, nejlépe s vybíhajícími včelami, ke 
kterým přisypeme dostatečné množství 
ometených včel. Mladou matku přidáme 
v klícce, případně zužitkujeme zralý ma-
tečník. Krmení cukerným roztokem může 
být v tomto období slídění nebezpečné, 
proto oddělek vybavíme dvěma zásobními 
a jedním pylovým plástem ze silných včel-
stev. Cukerný roztok dostane oddělek až 
s ostatními včelstvy po medobraní.

Medobraní

Pokud skončí snůška, což můžeme zjistit 
též díky úlové váze, která stagnuje, nebo 
dokonce mírně klesá, přichází dlouho 

Zavíčkovaný plást plný zralého medu

Pro malé včelařské provozy stačí jednodu-
chý tangenciální medomet
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očekávané medobraní. V mé nadmořské 
výšce 625 m n. m. vytáčím med později, to 
je na přelomu července a srpna. Den pře-
dem celou medárnu uklidím, umyji medo-
met, nádoby na med a všechny používané 
pomůcky. Na včelnici jdu brzy ráno, kdy 
včely ještě nelétají, neobtěžují a nehrozí 
loupeže. V mém případě odděluje dva plo-
dištní nástavky mateří mřížka, nad kterou 
jsou dva medníkové nástavky. Používáme-
li výkluzy, vložíme je den před medobraním 
místo mateří mřížky a druhý den najdeme 
díky nim většinu medníkových rámků bez 
včel. Výkluzy navodí u včel v medníku pocit 
osiřelosti, a proto se stáhnou dolů do plodi-
ště za matkou, pohybu zpět do medníku je 
výkluzem zabráněno. Poté můžeme odebí-
rat celé nástavky. Jestliže nepoužíváme vý-
kluzy, musíme jednotlivé medníkové plásty 
zbavit včel. V případě dvou medníků nad 
sebou je vhodné včely ometat zvlášť do ná-
doby a teprve po odebrání všech medných 
plástů je můžeme vysypat zpět do úlu, pro-
tože jinak budeme ometené včely z horního 
medníku znovu ometat i z toho spodního. 
Včely ometáme ručně smetáčkem nebo 
husí letkou, u většího množství včelstev 
nám práci značně ulehčí elektrický ome-
tač. U nízkých nástavkových systémů mů-
žeme včely též vyfukovat a k tomu včelaři 
úspěšně využívají vyfukovač listí. Plásty 
zbavené včel vkládáme do prázdného ná-
stavku, který přikrýváme plachetkou, aby 
na ně nesedaly kolem létající včely. Tak-
to ometené plásty jsou prohřáté včelami 
a unikajícím teplem z plodiště, a pokud je 
hned odvíčkováváme a vkládáme do me-
dometu, med z nich krásně vytočíme. Při 
použití výkluzů jsou plásty vychladlé a je 
vhodné mít vytopenou medárnu, protože 
jen prohřáté plásty na 30–35°C lze dobře 

vytočit. K odvíčkování používám nerezový 
odvíčkovací tác a klasickou vidličku, lze 
použít i vidličku elektrickou nebo odvíč-
kovací nůž. Ve velkoprovozech jsou běžné 
odvíčkovací linky. 

Ihned po vytočení medu bychom měli 
začít krmit, protože díky nedostatku zásob 
mohou včelstva zahynout, obzvlášť pokud 
včelař odebere medné zásoby i z plodiště. 
Čím větší a silnější včelstvo, tím rychlejší 
zánik mu hrozí, protože takové včelstvo 
spotřebuje i 0,5 kg zásob denně. Osobně 
zastávám názor, co je v plodišti, je pouze 
včel, a proto z něj med neodebírám. 

Sběr propolisu

Síťovina nebo mřížka na sběr propolisu je 
k dostání v každém obchodě se včelařskými 
potřebami a její použití je velmi jednodu-
ché a praktické. Vložíme ji místo strůpko-
vé fólie na horní rámky těsně pod víko úlu. 
Důležité je zabezpečit cirkulaci vzduchu 
úlem, proto víko položíme tak, aby netěsni-
lo. Takový průvan včelám vadí a snaží se jej 
eliminovat tím, že síťovinu rychle zatmelí 
propolisem. Síťovina se poté sroluje, vloží 
do mrazničky a zmrzlý, křehký propolis lze 
jednoduše vydrolit. Oškrabávání propoli-
su z rámků nebo stěn úlu nedoporučuji, 
ne snad kvůli vyššímu množství třísek, 
ale především proto, že nevíme, jakého je 
stáří a zda neprošel loňskou léčbou proti 
varroáze.

Léčení

V tomto měsíci je velmi důležité léčení, 
protože musíme ochránit zimní genera-
ci včel před roztočem Varroa destructor. 
Pouze včely, které nebyly parazitovány 
roztočem, mají šanci úspěšně přezimovat, 
vychovat novou generaci včel a přinést 
první snůšky nektaru a pylu. Máme-li za 
sebou vytáčení již v první polovině červen-
ce, je vhodné aplikovat odparnou desku 
s kyselinou mravenčí – Formidol. Des-
ku můžeme vložit do podmetu (s otvory 
regulačního obalu směřujícími nahoru) 
nebo nad plodiště (otvory regulačního 
obalu poté musí směřovat dolů k plodu). 
Vzhledem k tomu, že páry kyseliny mra-
venčí jsou těžší než vzduch a mají tendenci 
klesat dolů, je vhodnější aplikovat odparné 
desky nad plod. Formidol vkládáme pouze 
při teplotách kolem 25 °C a méně, proto-
že za vyšších teplot se kyselina odpařuje 
příliš rychle a zbytečně tak poškozujeme 
velké množství plodu, v nejhorším přípa-
dě i matky. Pokud vytáčíme později (tak je 
tomu u mě) můžeme vložit rovnou pásky 
Gabonu. Ekologičtí včelaři mohou použít 
Thymovar a Apiguard na bázi thymolu.

Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství

Představujeme: 
Mgr. Marian 
Solčanský
S koncem včelařského roku 
skončil coby autor pravidelné 
rubriky Kalendárium Ing. Pavel 
Cimala, jemuž bych chtěl touto 
cestou za redakci časopisu 
Včelařství poděkovat za skvělou 
spolupráci. Štafetu po něm převzal 
Mgr. Marian Solčanský, s jehož 
články jste se už v minulosti 
setkali. Nyní se s ním budete 
setkávat pravidelně měsíc co 
měsíc. A věřím, že déle, než po 
dobu jednoho včelařského roku… 
Marian Solčanský vystudoval 
Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci, obor 
učitelství biologie, zeměpis 
a geologie pro střední školy. Je 
vyučen též v oboru Včelař na 
SOUV-VVC Nasavrky, kde v letech 
2011–2014 vyučoval předměty 
Biologie včely medonosné 
a Včelařství. V současné době 
působí jako středoškolský 
učitel na Gymnáziu K. V. Raise 
v Hlinsku a také jako lektor 
a učitel včelařství. Největšími 
koníčky jsou včelaření a jeho 
popularizace přednáškovou 
činností po celé republice a práce 
s mládeží. Provozuje malé rodinné 
včelařství v mikroregionu Hlinecko 
v CHKO Žďárské vrchy. 
Více informací najdete 
na internetových stránkách 
www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

(pk)

Odtáčení medu z medometu a následné 
cezení od hrubých nečistot
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a Včelaři, probuďme se!

Med jako mystický včelí produkt požíval od samého počátku úcty, neboť 
byl obestřen řadou tajemství. Včela sama je bezesporu symbolem praco-
vitosti, ale také čistoty a panenství. Stáří archeologického nálezu včely 
z města Elios ve Švédsku se odhaduje na přibližně 9 000 let. Mnohem 
starší je jeskynní obraz ze španělské obce Arana, znázorňující ženu při 
vybírání včelí plástve. Nálezy z Afriky, Indie a v neposlední řadě i z ame-
rického kontinentu posouvají stáří včel za šestimístnou číselnou hranici. 
Řekové byli přesvědčeni, že včela je starší než planeta Země.

Člověk, jehož  
doba existence na Zemi je mnohem krat-
ší, si od nepaměti včel nesmírně vážil. 
V Egyptě se včela stala již v první histo-
rické dynastii (3200 př. n. l.) symbolem 
pro ,,království“. Podle egyptských legend 
byly včely živoucími slzami boha slunce 
Re. Papež Urban VIII. (1568–1644) po-
cházející z rodu Barberini měl ve svém 
erbu dokonce tři včely. Včela, a celé včelí 
společenství je dokonalost sama. Roze-
pisovat se zde o této dokonalosti je pro 
včelařskou veřejnost naprosto zbytečné, 
i když módní včelaření přivedlo ke včelám  
mnoho začínajících, nezkušených včelařů, 
kteří o její dokonalosti vědí ještě velmi málo.

O pravém včelím vosku

Postupem let člověk, kterému už bylo 
zatěžko lézt pro med v přírodě mnohdy 
do značných výšek, včelu přenesl ke svému 
obydlí. Celá staletí vymýšlel různá zlepše-
ní, aby dosáhl vyšší výnosnosti. Skuteční 
pozorovatelé přišli s mnohými převratný-
mi nápady, kterými bezesporu jsou i mezi-
stěny ze včelího vosku. Tím sice částečně 
šetřili voskotvorné žlázy včelích dělnic aby 
docílili úsporu převážně jarního času k vý-
razně rychlejšímu rozvoji včelstva. V dneš-
ní době, kdy chováme včely ve „všelijakých 
bedýnkách“, mají mezistěny bezesporu 

svůj obrovský význam, neboť původní 
(panenské) voskové dílo, které má bílou, 
lehce nažloutlou barvu se mění v důsled-
ku opakujícího se životního cyklu včelího 
společenství na barvu žemlovou, hnědou, 
až tmavě hnědou, v některých případech 
včelařova hospodaření až na barvu černou. 
Takovéto voští nemá v úle co dělat a musí 
se odstranit. O důležitosti voskových plás-
tů není pochyb. Včelí plástev má naprosto 
unikátní složení a nelze ji ničím nahradit, 
z mého pohledu ani novinkou poslední 
doby – z umělé hmoty. Zejména při komu-
nikaci včel hrají voskové plásty významnou 
roli. Ať už z hlediska vibrací, vůně, izolace 
tepla a tepelné roztažnosti. Včelí vosk je 
směsí více než 300 různých látek živočiš-
ného i rostlinného původu. Již dávno jsme 
změnili život včelám, kdy opouštěly staré 
dílo, aby zavíječ voskový měl též své uplat-
nění. Namísto zavíječe vyřezáváme voští 
z rámečků, abychom následně vosk vytavili 
a správnou cestou upravili ke konečnému 
zpracování na mezistěny litím, nebo válco-
váním. Chemické složení vosku se může 
výrazně měnit při zpracování. Zahřívá-
ním po dobu čtyřiadvacet hodin na 100 ºC 
se mění poměr mezi estery a kyselinami 
a snižuje obsah uhlovodíků. Také klesá 

obsah těkavých složek. Bělením vosku je  
odstraněna většina aromatických látek. 

Falšování vosku

S nárůstem spotřeby vosku v závislosti 
na zvyšujícím se počtu včelařů v současné 
době roste riziko falšování včelího vosku. 
Smutné je, že vzhledem k vysoké poptávce 
po včelím vosku, a to zejména na výrobu 
mezistěn, dochází k nárůstu importu vos-
ku nejenom z Číny, ale v poslední době 
i z Ukrajiny, Polska, Slovenska a Ruska. 
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aNení nutné připomínat poněkud odlišný 
přístup k této komoditě v těchto oblastech, 
u kterých existuje enormní riziko zejména 
v oblasti reziduí léčiv a případných pato-
genů ve včelím vosku. Nedostatek pravého 
včelího vosku není způsoben nárůstem no-
vých včelařů, ale spekulativním vývozem 
našeho kvalitního vosku převážně do Ně-
mecka. Včelí vosk, kterého je nedostatek, 
se falšuje parafínem. Toto falšování se sta-
lo, v důsledku touhy po větším zisku, po-
slední dobou běžným jevem i u některých 
našich včelařů nebo výkupců. U dovozu 
z Číny jsou zaznamenány případy barvení 
parafínu na žluto s přidáváním medové 
vůně. Včely nemají takovéto náhražky vů-
bec „v lásce“. Nechtějí mezistěny s příměsí 
takovýchto látek obsedat. Když už tak činí 
,,z čirého včelího zoufalství“ a dílo vystaví 
a zanesou, pak k nemilému včelařovu pře-
kvapení se celé v letním období zcela určitě 
zhroutí. 

Ověření pravosti

Bod tání přírodního včelího vosku se pohy-
buje mezi 62–65 ºC, zatímco  u parafínu , 
získaném při destilaci ropy nebo krystali-
začním odparafínováním hnědouhelného 
dehtu, je teplota tání  již ve 42 °C. Možnos-
ti rozpoznání nekvalitního nebo šizeného 
vosku jsou mimo laboratorní rozbory mi-
nimální, ale existují. Při odlomení kousku 
vosku musí být místo zlomu jemnozrnné, 
matné a bez krystalů, při řezu ostrým no-

žem nesmí být povrch řezného 

nástroje ulepený. Pokud špičkou 
nože nebo špachtle škrábneme po povr-
chu vosku, tak by se měly vytvořit hobli-
ny spirálovitého vzhledu, čára provedená 
např. školní křídou, musí ulpět na povrchu 
vosku.

Když nepatrný kousek vosku hněteme 
mezi prsty asi 10 minut, musí být tento 
vosk tvárný, plastický a nesmí znečišťovat 
prsty. Při roztáhnutí se nesmí lesknout 
a musí jít snadno odtrhnout. Zkoušku 
pravosti vosku lze provést i ve vodní lázni 

ředěné lihem. Parafín má totiž nižší váhu 
než včelí vosk. Velmi se nám v posledních 
měsících osvědčily klinické zkoušky pra-
vosti včelího vosku, kdy malé množství 
vosku je roztaveno, a na starém ručním 
lisu po našich otcích jsou vytvořeny mezi-
stěny. Ty jsou pak vkládány do úlů. Včely 
buď na nich vystaví dílo, nebo je zcela od-
mítnou. Takováto zkouška je nejdokona-
lejší. 

Uzavřený koloběh

Řešením této celé situace může být uza-
vřený koloběh zpracování vosku. Nesměl 
by být ale vosk od včelařů vykupován ano-
nymně. Ve včelařské prodejně v Křemen-
cové 8, i v prodejně v samotném Včelpu je 
u výkupu vždy zaznamenáváno jméno vče-
laře a jeho registrační číslo chovatele. Horší 
je to od jiných prodejců včelařských potřeb, 
kteří do Včelpa posílají vosk na výměnu bez 
jakékoli identifikace, mnohdy ani svou vá-
hou neodpovídající dodacímu listu.

Včelpo vynaložilo v poslední době přes 
80 tisíc korun za provedené analýzy doda-
ných vosků. Nálezy přítomnosti parafínu 
ve včelím vosku se pohybovaly v rozmezí 
od 11 do 18 %. Ani jeden takovýto nález 
se netýkal výkupu v Křemencové 8 a pro-
dejny ve Včelpu, ale těch odběratelů, kteří 
dodávají prostřednictvím obchodníků se 
včelařskými potřebami vykupovaný vosk 
Včelpu výměnou za vyrobené mezistěny. 
Počátkem června letošního roku byla do-
konce českému dovozci včelího vosku ze 

Slovenska celá dodávka vrácena 

bez jakéhokoli použití. Příměs 
parafínu i ve vosku používaném na zpra-
cování pro průmyslové využití nedovoluje 
tento technický vosk obarvit stejnoměrně. 
Přibarvování se provádí pro znemožnění 
skoupení tohoto vosku, určeného pro jiné 
než včelařské použití, za účelem jeho mož-
ného spekulativního vrácení do oběhu.

V poslední době byly zaznamenány pří-
pady, kdy jsou mezistěny vyrobené mimo 
výrobní linku ve Včelpu deklarovány jako 

výrobek Včelpa. Již existují poznatky, které 
jsou řešeny i právní cestou, že právě tyto 
mezistěny jsou většinou příčinou zborcení 
díla v letním období.

S novým jednatelem ve Včelpu jsou či-
něna mnohá opatření, která by do budouc-
na měla zamezit záměně těchto mezistěn. 
Je připraveno opatření pro identifikaci 
dodávaných včelích vosků ke zpracová-
ní na mezistěny. V nejbližší době bude 
na dosavadní stroj na výrobu mezistěn 
instalována raznice pro automatické zna-
čení loga, zamezující záměnu, u které se 
nemusíme jenom domnívat, že se jedná 
o cílený záměr definitivní diskreditace 
výroby mezistěn ve Včelpu. A nejen me-
zistěn. Nově vypracovaný Systém analýzy 
rizika a stanovení kritických kontrolních 
bodů (HACCP – Hazard Analysis and 
Critical Control Points) nás staví před 
úkol zajištění odpovídajících provozních 
podmínek. Při jejich realizaci bude stáva-
jící provoz rozšířen o další článek čištění 
včelího vosku a stavbu mechanismu pro 
válcované mezistěny. 

Aby se zamezilo jakékoliv falzifikace vos-
ku a včelaři dostávali mezistěny z pravého 
včelího vosku, nabídneme základním orga-
nizacím úzkou spolupráci v oblasti výku-
pu včelího vosku a voští, aby nedocházelo 
k další kontaminaci.
Kritizovat Včelpo nebo jenom naslouchat 
nepodloženým obviněním bez pátrání 
po pravých příčinách rozšiřujícího se fal-
šování vosku, mnohdy cíleného pravdě-
podobně za účelem vlastního obohacení, 

včelám nepomůže a ve svém důsledku 

možná ani nezachrání. Je nut-
ná spolupráce všech, kteří včelaří s láskou 
a vědomím jejich dokonalosti a nepostra-
datelnosti pro přírodu samotnou. Jenom 
na nás záleží, zda předáme našim potom-
kům včely zdravé. Včelí vosk je toho také 
součástí. 

Jan Šmíd
člen RV

Ilustrační foto: archiv redakce

Klinické zkoušky pravosti včelího vosku provádí ve včelařské stani-ci v Jabloňanech Pavel Šešulka. Malé množství jednotlivých vzorků vosku se roztaví a pomocí starého ručního lisu po našich otcích se vytvoří mezistěny. Ty se pak vkládají do úlů a denně se sleduje obsedavost včelstvy 
Foto: Andrea Ohnisková
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Kauza Včelpo. Světlo světa spatřila na podzim 2015, krátce před X. sjezdem ČSV. Dodnes není dořešena. Jistě 
registrujete, že se čas od času věnujeme této pro včelaře ožehavé záležitost i na stránkách Včelařství. Ať již je to 
editorialech předsedkyně Jarmily Machové případně v její rubrice dotazů a odpovědí nebo třeba v rozhovoru 
s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou či v dalších materiálech. Do redakce přicházejí e-maily, dopisy nebo 
telefonické dotazy, v nichž se ptáte, jak to se společností Včelpo vypadá, jaký bude její další osud. V poslední době 
se množí „zaručené informace“, že Včelpo skončí v insolvenci, svaz v důsledku tohoto faktu padne a vyrovnání 
vzniklé ekonomické ztráty „odnesou“ i naše základní organizace. Abychom předešli veškerým spekulacím, otis-
kujeme se svolením přítele Jaroslava Boudy jeho dotaz, který je svým způsobem odrazem zmíněného stavu věci. 
O vyjádření jsme pak nezávisle na sobě požádali dvě renomované advokátní kanceláře a zároveň i přítele Jana 
Šmída, člena RV, který působí u společnosti Včelpo, spol. s r.o. jako konzultant. 

V Jincích dne 24. 5. 2017

Vážení včelařští přátelé,
koncem května jsem byl u příbuzných na návštěvě v Jihomoravském kraji. Jako včelař jsem navštívil několik kamarádů v oblasti od 
Střelic, přes Moravský Krumlov, Pohořelice a široké okolí. Byl jsem zaskočen rozšířenou zaručenou informací o insolvenčním řízení 
ve Včelpu po jeho úpadku. V důsledku tohoto úpadku následně prý padne Český svaz včelařů, neboť bude muset uhradit vzniklou 
ekonomickou ztrátu Včelpa, která se dotkne v samém závěru i jednotlivých základních organizací ztrátou jejich majetku. Mohli byste 
mi vysvětlit vztah Českého svazu včelařů ke Včelpu a k jeho nesplaceným závazkům. Je Včelpo skutečně v insolvenčním řízením nebo 
je postiženo exekucí?

Děkuji za odpověď. Jaroslav Bouda
 ZO ČSV Jince

Naše redakce obdržela koncem měsíce května písemný přípis s žádostí o vysvětlení některých otázek souvisejících s činností 
obchodní společnosti Včelpo, spol. s r.o. Konkrétně se pak jednalo o následující dotazy:

1. Jaké je postavení Českého svazu včelařů, z.s., k obchodní společnosti Včelpo, spol. s r.o. a k jejím nesplaceným závazkům?

2. Nachází se společnost Včelpo, spol. s r.o., v insolvenci?

3. Je společnost Včelpo, spol. s r.o. postižena exekucí?
 

Advokátní kancelář  
JUDr. Ludvík Stloukal  
a JUDr. Michal Stloukal, Blansko

ad 1) Obchodní společnost Včelpo, spol. 
s r.o. (dále jen „Včelpo“) je z hlediska práv-
ní formy společnost s ručením omezeným, 
jejíž základní právní rámec vymezuje zákon 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
(dále jen „ZOK“). Ten v ust. § 132 odst. 
1 stanoví, že společnost s ručením ome-
zeným je společnost, za jejíž dluhy ručí 
společníci společně a nerozdílně do výše, 
v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle 
stavu zapsaného v obchodním rejstříku 
v době, kdy byli věřitelem vyzvání k plně-
ní. Z výpisu z obchodního rejstříku, který 
je veřejně dostupný na portálu www.justi-
ce.cz, je patrné, že jediným společníkem 
Včelpa je ČSV, z.s., na jehož vklad v hod-
notě 3 700 000 Kč bylo splaceno rovných 
100 %. S přihlédnutím k citovanému usta-

novení zákona o obchodních korporacích 
a výpisu z OR to v praxi znamená, že Český 
svaz včelařů, který zcela splnil svoji vklado-
vou povinnosti, nikterak neručí za závazky 
Včelpa. 

Od pojmu ručení, které v zásadě dopadá 
na závazky jiného, je však třeba odlišovat 
pojem odpovědnost, kdy ten který subjekt 
odpovídá výlučně za své vlastní závazky. 
Včelpo je podnikající právnická osoba 
s vlastní subjektivitou, čemuž pak odpo-
vídá i skutečnost, že nese plnou odpověd-
nost za své obchodní závazky, přičemž za 
ně odpovídá celým svým obchodním ma-
jetkem, nikoliv však už majetkem svého 
společníka. 

K položenému dotazu lze tedy závěrem 
konstatovat, že Český svaz včelařů, z.s., 
stejně jako jeho jednotlivé základní orga-
nizace, nenese odpovědnost a vzhledem 
ke splněné vkladové povinnosti ani ne-

ručí za obchodní závazky Včelpa. Samo-
statnou kapitolou by pak bylo pojednání 
o odpovědnosti, resp. ručení statutárního 
orgánu Včelpa, tedy jejího jednatele, u ně-
hož je při splnění zákonem vymezených 
podmínek (tj. ust. § 68 ZOK) založeno 
ručení za závazky společnosti, a to celým 
jeho majetkem. 

ad 2) Insolvenční řízení představuje strikt-
ně formální proceduru, jejímž předmětem 
je v zásadě řešení úpadku či hrozícího 
úpadku dlužníka. Klíčovým předpisem 
regulujícím tuto problematiku je zákon 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále 
jen „IS“). Podle ust. § 97 IS je insolvenční 
řízení zahájeno dnem, kdy příslušnému 
soudu dojde insolvenční návrh. Tento soud 
pak podle ust. § 101 IS oznámí zahájení in-
solvenčního řízení vyhláškou, zveřejněnou 
nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel 
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o zahájených insolvenčních řízeních lze ne-
přetržitě sledovat na portálu www.justice.
cz . Ke dni zpracování této odpovědi může-
me zodpovědně sdělit, že podle insolvenč-
ního rejstříku není proti Včelpu zahájeno 
žádné insolvenční řízení. 

ad 3) Z informací dostupných od vedení 
společnosti Včelpo máme za to, že proti 
Včelpu není ke dni zpracování této odpo-
vědi vedeno žádné exekuční řízení.

V závěru bychom chtěli pouze obecně 
upozornit, že šíření nepravdivých zpráv, 
zejména pak co se týká údajného insol-
venčního řízení, představuje jednání způ-
sobilé přivodit společnosti Včelpo vážnou 
ekonomickou ztrátu včetně narušení její 
obchodní pověsti. Takto způsobená újma 
může být po škůdci posléze vymáhána 
civilní žalobou, v tom horším případě lze 
šíření nepravdivých informací eventuelně 
kvalifikovat též jako trestný čin poško-
zení cizích práv podle ust. § 181 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

JUDr. Ludvík Stloukal
JUDr. Michal Stloukal

Advokátní kancelář CIKR,  
Mgr. Štěpán Ciprýn

Vážený pane Boudo,
tímto reaguji na Váš dotaz ohledně obchod-
ní firmy Včelpo, spol. s r.o. IČ: 46981853, 
sídlem: č.p. 108, 679 01 Obora vedeného 
Krajským soudem v Brně oddíl C, vlož-
ka 8234 (dále jen „Společnost), zda Spo-
lečnost je v úpadku nebo exekuci. Společ-
nost k dnešnímu dni není v úpadku a ani 
proti ní není vedena exekuce. Jedná se tak 
o mylné informace, které máte k dispozici. 

Dále musím dementovat Vaši informa-
ci, že je ohrožena existence Českého sva-
zu včelařů. Český svaz včelařů je jediným 
společníkem Společnosti. Společníci spo-
lečnosti s ručením omezeným ručí spo-
lečně a nerozdílně za závazky společnosti 
do výše svých nesplacených vkladů. Z ob-
chodního rejstříku je patrné, že Společnost 
má základní kapitál splacen ve výši 100 %, 
a proto Český svaz včelařů nemůže odpo-
vídat za závazky Společnosti. Tím pádem 

není ohrožena jeho existence v případě 
úpadku Společnosti. Společnost odpovídá 
za své závazky celým svým majetkem, ale 
nikoli majetkem Českého svazu včelařů. 

Ještě jednou Vám chceme poděkovat za 
přínosný dotaz a snad se nám touto odpo-
vědí podařilo rozptýlit obavy Vašich přátel 
od Střelic, přes Moravský Krumlov, Poho-
řelice a široké okolí.

Mgr. Štěpán Ciprýn

Stanovisko přítele Jana Šmída,  
který působí ve společnosti  
Včelpo, spol. s r.o. jako konzultant

Včelpo, spol. s r.o. se ocitá na prahu mož-
ného insolvenčního řízení již od X. sjezdu 
ČSV, konkrétně zcela určitě od doby, kdy 
mu byly vyměřeny nezvykle velké pokuty, 
které jsou předmětem dosud neukonče-
ného soudního sporu. Od SVS ČR ve výši 
1,2 miliónů korun, od obchodních řetěz-
ců, které Včelpu přefakturovaly pokuty 
v celkové souhrnné výši 5,9 miliónů korun 
od SZPI. V tomto případě Včelpo nebylo 
účastníkem správního řízení a tudíž se 
nemohlo bránit soudní cestou. K těmto 
pokutám přibyly i náklady za laboratorní 
rozbory všech medů, které přesáhly cel-
kovou výši 2 milióny korun. Koncem roku 
2016 jednala Valná hromada společnosti 
Včelpo (VH) na třech za sebou jdoucích 
zasedáních o insolvenčním řízení reorga-
nizací. I podle stanoviska dvou auditorů 
podmínky k podání návrhu na insolvenci 
nenastaly. Z důvodu zásadního neplnění 
úkolů zadaných dozorčí radou a valnou 
hromadou společnosti byl původní jednatel 
Ing. Margaritopulos ke dni 24. 3. 2017 od-
volán. Téhož dne byl, do okamžiku výběru 
jednatele ve výběrovém řízení, jmenován 
jednatelem společnosti pan Miroslav Ko-
vář. Nového jednatele čekalo provedení 
celkové inventury s podrobnou kontrolou 
všech souvisejících dokumentů. To však za 
účetní rok 2015 nebylo možné, neboť Poli-
cie ČR krátce po podání trestního oznáme-
ní Českým svazem včelařů zabavila veškeré 
doklady a písemnosti, včetně nosičů PC 
a záložních zdrojů. Bohužel nový jednatel 
byl postaven i před takovou zásadní skuteč-
nost, jako je neplatnost souboru opatření 
HACCP. Tento nově vytvořený dokument, 
čítající celkem 156 stran vstoupil v platnost 

24. 4. 2017, což je nutné považovat za mi-
mořádný výkon. K tomuto dokumentu se 
přiřadila i skutečnost úplného dočasného 
zastavení výroby potravinových doplňků, 
propolisu a lyofylizované mateří kašičky. 
Důvodem byla skutečnost, že si bývalý 
jednatel z původních výrobních prostor 
udělal sklady pro vlastní firmu. Verdikt 
odborníka na požární ochranu zněl jed-
noznačně. ,, Tyto prostory ohrožují životy 
lidí, pracující na tomto úseku“. První část 
všech závad již byla odstraněna a výrobní 
proces výroby potravinových doplňků je 
v provozu. V současnosti se provádějí re-
konstrukční práce, které mají vrátit výrob-
ní prostory svému původnímu určení. V re-
konstruovaných prostorách budou nadále 
zpracovávány výrobky z propolisu a mateří 
kašičky, splňující přísná pravidla HACCP. 
Avšak nejsou řešeny pouze tyto zásadní 
nedostatky. Současně se opravuje všechno, 
co dlouhodobě neodpovídalo platným nor-
mám ČSN, nebo hygienickým předpisům. 
Přes všechny tyto nepředvídatelné náklady 
není insolvence Včelpa na pořadu dne. Jis-
tě k nemilému překvapení všech, kteří o to 
pravděpodobně i z konkurenčních důvodů 
usilují.

Kdo dokončil určitý stupeň vzdělání, 
jistě chápe, že pokud má podnikatelský 
subjekt svoje identifikační číslo (IČ), jedná 
se samostatně hospodařící jednotku a její 
případná insolvence se v žádném případě 
nemůže dotknout ani ČSV ani základních, 
nebo okresních organizací. Sám jsem tyto 
šířené nepravdy zaznamenal. Šíří je sami 
ti, kterým je trnem v oku postavení samot-
ného ČSV, neboť nesou s nelibostí uznání 
státních orgánů o strukturním spolkovém 
uspořádání, rozvíjejícím se Centrálním in-
formačním systému (CIS) a perfektní admi-
nistraci 1D a Nařízení vlády č.197/2005 Sb.

Samozřejmě, ekonomická situace Včelpa 
je svízelná. Ale pro jeho záchranu je nut-
né udělat i nemožné. Včelpo totiž je (musí 
být) jakousi hradbou v podnikatelském 
prostředí na ochranu samotných včelařů. 
Kdo chce pochopit, pochopí. Ti ostatní 
pravděpodobně přestoupí k jinému spolku 
v domnění, že nebudou muset platit člen-
ské příspěvky, o nic nepřijdou a budou se 
mít lépe. Přejme jim to, než procitnou do 
konečného poznání.

Jan Šmíd,
člen RV
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praktické zkušenosti
Téma termosolární úl je předmětem vzrušených debat a to jak na interne-
tových fórech, tak mezi včelaři osobně. Je to určitý směr, ale moc se o něm 
obecně neví, většinou včelařů je vnímán jako okrajové téma, pro nadšence. 
A přitom hlavním přínosem má být zbavení včelstva od roztoče Varroa 
destructor, bez chemie. To je přece silný argument! Chemické přípravky 
fungují na pouze do doby vytvoření rezistence. Ale co potom? Přijdeme 
o včelstva? Nikdo neví.

Vždy mne lákalo zkoušet nové věci. O žád-
ném nezávislém zkoušení v České republi-
ce nevím, k dispozici jsou pouze útržkovité 
informace od tvůrců, a to bez technických 
podrobností. Funguje termosolární úl 
(TSÚ) nebo nefunguje? Ani ode mne ne-
čekejte jednoznačnou odpověď. Dovolím 

si popsat úl, své zkušenosti s ním a výsled-
ky dosažené s typem, který byl vyroben 
v roce 2016 a běžně zakoupeným pomocí 
objednávky. Testování probíhá stále a to na 
4 kusech termosolárních úlů běžně zakou-
pených pomocí objednávky.

Úl, jehož cena byla 10 100 Kč, se sklá-
dá se ze tří nástavků pro rámkovou míru 
39 x 24, varroadna, termosolárního stropu, 
stropního krytu s izolací a malých doplňků 
(zúžení česna, krytky dna, krytky předních 
skel a zadní části dna, oddělovací desky pro 
chov matek).

Součástí dodávky byla Příručka pro vče-
lařskou praxi – Termosolární úl. Autorem 
je RNDr. Roman Linhart. Nutno říci, že 
připomíná spíš učebnici, kde je popisován 
princip, důležité informace k léčení jsou 
součástí obsáhlého textu. Úplně jsem se 
v něm ztratil, měl jsem si udělat výpisky. 
To jsem bohužel neprovedl a hned při prv-

ním léčení jsem litoval. Ale o tom až dále…
Přítel Linhart je učitel. Když jsem se 

rozhodoval, zda úly pořídit, navštívil jsem 
ho na SŠZ a VOŠv Chrudimi, kde má úly 
vystavené. Nedivil bych se, kdyby ze všech 
svých žáků vychoval včelaře. Je totiž velice 
přesvědčivý, nadšený, zná problematiku 
a je ochotný k diskuzi. Není pak ale mož-
né při takovém nadšení o své pravdě pře-
svědčit i sám sebe? I takovou otázku jsem 
si kladl, když jsem s úly začínal.

Nástavky

Každý váží asi o 5kg více, než klasický ná-
stavek s izolací 2cm polystyrenem, což je 
hlavně z důvodu váhy černého dvojitého 
skla umístěné z přední strany. Rozměr je 
atypický, nástavek jiného výrobce nasadit 
nelze. Přední stěnu z vnitřní strany tvoří 
plech ohřívaný od skla. Mezi rámky a ten-
to plech je nutné vložit „krycí“ rámek, aby 
sálání tepla neohrožovalo včely. Uložení 
rámků lze tak udělat pouze na „letní“ stav-
bu. Obvodová stěna je bez izolace, tvořena 
pouze masivním dřevem.

Dno

Je velice atypické hlavně z důvodu „nosu 
směřujícího dozadu. Ten slouží především 
ke krmení, na dodávanou krytku s kruho-
vými otvory se dají umístit dvě pětilitrové 
lahve. V dolní části je meziprostor, kam lze 
umístit podložku. To se posléze ukázalo 
jako bezpodmínečná nutnost, neboť plech 
spodku je pevně uchycen a nelze ho sundat. 
Především v době zakrmování se zde mísí 
zbytky cukru a měli a směs zapáchá. Pak 

nezbývá, než sundat nástavky, dno otočit 
a vodou vymýt. Na dně také v zimě zůstává 
zkondenzovaná voda nebo ta, která steče 
po zadní stěně úlu při dešti. Bez rozebrání 
úlu není možné se jí zbavit. Snad kromě 
léta byla ve vnitřním prostoru relativní vlh-
kost stále 100 % a v určitých částech úlu 
dosahovala i rosného bodu. To bylo způso-
beno pravděpodobně malým větráním úlu.

Termosolární strop

Tvoří ho dřevěný rám s vloženým dvojitým 
sklem. Na něm leží střecha s asi 10cm po-
lystyrenovou izolací. Ta se sundává pouze 
v době léčení. Rám se sklem obsahuje také 
dva teploměry se senzory. Ty se zapíchnou 
těsně nad a pod plod. Rám jsem musel re-
klamovat, teploměry byly umístěny tak, že 

zde vznikal tepelný most a kondenzovaná 
vlhkost je zničila během jednoho měsíce. 
Ani další teploměry o moc déle nevydrže-
ly, některé segmenty přestaly být viditelné. 
Reklamace nebyla úplně bez problémů, 
především komunikace ze strany výrobce 
byla zprvu velmi omezená. Strop je vůbec 
zřejmě Achillovou patou. I přes vysokou 
izolaci shora vykazuje teplota bez osvitu 
přímo pod stropem občas nižších hodnot, 
než pod plodem. Přítel Linhart zřejmě ne-
jen na základě mých měření uvedl na trh 
v roce 2017 nový typ prodyšného stropu, 
díky kterému klesla vnitřní vlhkost v prů-
měru o 10 %. Když jsem porovnával izo-
lační vlastnosti stropů, vychází neprodyš-
ný polystyren a skelná vata v prodyšném 
stropu stejně. Vata je oddělena od včel 
děrovaným plechem.Včely ho ani netme-
lí ani neprostavují, takže je to určitě krok 
správným směrem.

Měření fyzikálních veličin v úlu

Měřím teploty na loučkách pod stropem, 
těsně nad a těsně pod plodem a v dolní čás-
ti úlu. Vlhkost je měřena v horní části úlu, 
rosný bod též. Snímač vlhkosti zřejmě do-
stává od včel hodně zabrat, přece jen musí 
z principu zůstat obnažen. Po roce snímač Podložka po zakrmení

Měření teploty ve stropu

Termosolární úl-natočení jihojihovýchod
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fungovat, ale naštěstí mi byl díky vstříc-
nosti výrobce vyměněn, a tak s měřením 
pokračuji i nadále. Jako mechanické kon-
strukce výborně posloužily díly ze staveb-
nice Merkur. Kabely jsou do úlů zavedeny 
otvorem v přední stěně nástavku. V návodu 
jsem nenašel jeho použití. Neslouží jako 
klasické očko (při slunečním osvitu vyso-
ká teplota), spíš jako vstup při odděleném 
chovu matek (je nutná instalace předních 
krytů). Ale tento způsob jsem nezkoušel, 
protože je v návodu pouze zmíněn bez dal-
ších podrobností.

Období do slunovratu

V jarních měsících solární ohřev před-
ních stran úlu velmi pomohl.Včelky byly 
aktivnější dříve, než v klasických zateple-
ných úlech (2cm polystyren). Mohu také 
potvrdit tezi příručky o snůšce, byla při-
bližně o 1/3 vyšší. Problémy však nastaly 
s chutí včelek se rojit, větší teplo udělalo 
své. Použil jsem doporučenou metodu 
protirojového chovu trubců. A že jich pak 
bylo! Nicméně i tak jsem asi 3 týdny musel 
vylamovat v průměru kolem deseti mateč-
níků. Oddělky jsem dělat nechtěl. Pomohlo 
až téměř zbavení zásob, nechal jsem pouze 
nutných cca 6 kg pro léčení.

Autor popisuje nízkou časovou nároč-
nost na jednotlivé zásahy, nicméně po-
skládat uvnitř úlu rámky tak, jak vyžadu-
je příručka, je vždy zdlouhavé. Je to totiž 
vždy jinak, než si přály včelky. Zákonitě 
něco přebývá a něco naopak chybí. Použil 
jsem proto rámky z jiných včelstev. A tím 
se například do léčebného prostoru dosta-
ne i panenské dílo, na které teplo nepůso-
bí dobře. Používám většinou rámky typu 
Hofmann. Pro termosolární úl jsem musel 
udělat „speciální edici“. Je požadováno ho-
rizontální drátkování, ve vrchní části pak 
dvojnásobná četnost. Celkem tedy 6 hori-
zontálních drátků.

První léčení

Na to jsem si chvíli počkal. Jako pracující 
člověk si mohu dovolit volný den pouze 

o víkendu. A zároveň musí být slunečný 
den. Léčení vyžaduje stálou přítomnost 
včelaře. Jedno z čidel teploty má být umís-
těno těsně nad plodem. Já jej umístil těsně 
na horní konec plodu. V nástavku rostla 

teplota nad loučkami, jak je vidět v prv-
ním grafu. K nějaké větší distribuci tepla 
nedocházelo, a tak v místech, kde včely 
urputně nechladily plod, došlo ke zhrouce-
ní díla. Do úlů byl žalostný pohled. Celkem 
jsem tak přišel o plných 8 rámků se záso-
bami a dílem, další byly poškozeny, ale po 

„opravě“ mohly sloužit dál. Příčinou bylo 
hlavně umístění horního rámkového čidla, 
což byla moje chyba. Zvláštní ale bylo to, 
že teplo necirkulovalo v úlu. Zapříčiňuje to 
i vysoký počet „klimatizujících“ včel mezi 
rámky? Ze všech teplotních záznamů je vi-
dět, jak včely velmi urputně udržují teplotu 
plodu kolem 36–38 °C.

Léčení v podletí

Byl jsem už velmi opatrný a velmi pozorně 
sledoval i teplotu nad rámkem, což běžný 
uživatel nemůže. Výsledek byl ale takový, 
že u plodu teplota vyrostla na 47 °C, což 
je maximum, takže jsem nasadil střechu 
a čekal na ochlazení. Teplo se dolů vůbec 
nedostalo. Je mi jasné, že je to jeho fyzikál-
ní vlastnost, ale v příručce se píše o sálání, 
akumulaci směrem dolů. A to okolo plodu 
byly zásoby medu. Takže jsem pouze běhal 
a střídavě nasazoval a sundával stropy bez 
nějakého dalšího efektu. Přítel Linhart mi 
nabídl vrácení peněz, což bylo vstřícné 
gesto, ale nepřijal jsem ho, investoval jsem 
přece jen dost času a práce na to, abych vše 
jen tak zahodil. Spíš jsem chtěl, aby se na 
úly podíval, zda není „něco hodně špatně“, 
jak mi pak sám napsal. Bohužel čas mu ne-
vyšel. Udělal jsem proto podle jeho dopo-
ručení rámky klasické s mezerníky. A vida, 
toto doporučení se objevilo i v nové příruč-
ce TSÚ, kde je uvedeno, že rámky typu Hof - 
mann není vhodné používat.

Léčení kyselinou mravenčí 

Léčení bylo nutné proto, že jsem při termo-
solárních ohřevech nikdy nedosáhl v celém 
plodišti teploty 40 °C a dalo se předpoklá-
dat napadení včelstva kleštíkem. Zákaz 

Ze začátku grafu je vidět, že izolace nasazeného stropu nemá moc 
vliv a shora jde spíš chlad. Vliv slunce na samovolný ohřev je ale 
evidentní

Léčení – teplota nad loučkami překročila teplotu tavení vosku.Tep-
lota 47 °C byla jen ve vrchní části plodiště. Níž se teplo nedostalo

Částečně zřícený rámek s poškozeným 
plodem. Nedoporučené svislé drátkování

Rámek vedle plodu, taky zřícen. Doporuče-
né vodorovné drátkování

Nádstavek po roce užívání
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nenašel. Instaloval jsem odpařovače. Nut-
no dodat, že první spad roztoče byl sice 
srovnatelný s ostatními úly, ale opakované 
podzimní léčení už spad nemělo.

Jarní léčení

Na jaře jsem byl zaskočen tím, že i přes 
otevřenou zadní část úlu, na horním zad-
ním rámku u všech úlů kondenzovala voda 
na straně k nástavku a nezavíčkované 
zásoby tak naředila, že při jeho vytažení 
obsah směsi medu a vody vytekl. Měřená 
vlhkost přitom v průměru neklesla pod 
rosný bod.

Úly byly vybaveny klasickými rámky 
s mezerníky podle doporučení příručky. 
Počkal jsem si, až bude nad plodem do-
statek zásob a slunný den.Trpělivě jsem 
sundával a nasazoval strop, ale bohužel 
s teplotou pod plodem ohřev nic neudělal. 
Po sejmutí stropu jsem viděl, že vyšší tep-
loty rozhodně nejsou překážkou pro včely, 
uličky jsou vždy plné. Včely pouze částečně 
opouští rámek, kde jsou zásoby. Jasně jsem 
viděl, jak urputně chrání potomstvo před 
účinky tepla.

Při léčení jsem přemýšlel, jak zautomati-
zovat zakrývání stropu. A to nejen z důvo-
du časových, ale také proto, aby nedošlo 
opětovně k přehřátí úlů. Udělal jsem dře-
věný rám, na kterém servo horizontálně 
otáčí clonou. Ta by samozřejmě měla být 
dle příručky ze silné izolace, ale já měl 
stejné výsledky i bez ní. Elektronika asi do 
1000 Kč „léčila“ za mě.

Zajímal mne též obsah hydroxymethyl-
furfuralu, zda není med poškozen teplem 
sálajícím ze stropu či z boků. Zde bych 
chtěl poděkovat Veterinární a farmaceu-
tické fakultě v Brně, která udělala rozbor 
medu z exponované části úlu. Zjištěné 
množsví 0,03mg/kg (ppm) bylo na mezi 
detekce. Limit je 40ppm, med byl tedy 
v pořádku.

Zkušenosti z provozu

+ znatelně lepší jarní rozvoj včelstva vhod-
ný nejlépe pro oddělky, vyšší výnos medu, 
částečné omezení rozvoje roztoče Varroa 
destructor, ochotné rady propagátora a au-
tora úlu RNDr. Linharta, velmi zdařilá gra-
fika příručky TSÚ – verze jaro 2017, teplo 
nemá vliv na kvalitu medu;

– časová náročnost přípravy k léčení, léčení 
pouze v případě slunečného počasí a nut-
nost části volného dne, stálá přítomnost 
včelaře při léčení, velmi nepřehledná pří-
ručka k léčení-verze roku 2016, váznoucí 
komunikace s výrobcem a distribucí úlů, 

nutné speciálně drátkované rámky, nízká 
kvalita teplotních snímačů, nemožnost 
otevření dna směrem dolů, kondenzace 
vody v úlu způsobující degradaci kovových 
a dřevěných částí, nedosáhl jsem léčebných 
teplot v dolní části úlu.

Zhodnocení

Metoda léčení teplem funguje, o tom 
není pochyb. Je však třeba dále hledat co 
nejjednodušší fungující postup, výraz-
ně zpřehlednit a zestručnit návod (verze 
jaro 2017 je cesta dobrým směrem), za-
městnat schopného obchodníka (stávající 
způsob komunikace spíš odrazuje) a pre-
ferovat směřování k cíli před okamžitým 
ekonomickým efektem. Přiznané nedo-
konalosti každý omluví. Chápu, je třeba 
patentovat systém, aby se alespoň trochu 
vracely náklady na vývoj, ale zároveň bych 
se přimlouval k větší otevřenosti. Čím víc 
nadšených včelařů bude sdílet veřejně své 
zkušenosti (pod dohledem odborníka), tím 
dříve se odstraní léčebné či technické vady. 
Českého kutila žádný problém nezastaví, 
tomu pevně věřím.

Na nákladech akce se částečně podílel 
Jihomoravský kraj. Bez něj bych se do 
této akce nepustil a pár dalších střípků do 
nadějného nápadu nepřidal. Věřím, že to 
je cesta správným směrem, která pomů-
že včelám v boji s parazitem bez použití 
chemie.

Ing. Martin Dostál 
mdostal8vcely@seznam.cz

Ani rámky s mezerníky lépe dolů teplo nedistribuovaly

Léčení-kolísající teplota-sundávání a nasazování t.s. stropu.Malý vliv na horní část plodiš-
tě, žádný na spodní část

Automatické zacloňování při přehřátí úlu

Po sejmutí stropu jsem viděl, 
že vyšší teploty 

rozhodně nejsou 
překážkou pro včely, 
uličky jsou vždy plné
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ěKde jsou moje včelstva?

Z historických pramenů se dovídáme, že „krádež včelstev byla trestána 
přísněji, než obyčejná krádež.“ Zloději byli mrskáni, topeni, i nějaká ta 
končetina se občas odsekla, někteří i hrdlem propadli. Nic naplat, včelstva 
se kradou dál. My včelaři jsme však národ vynalézavých nezmarů a stále 
nacházíme různé způsoby, jak krádežím zabránit.

Stavíme kolem stanovišť ploty, dáváme ost-
natý drát, šroubujeme dna k podstavcům, 
někteří dávají dna na zimu úplně pryč, vy-
palujeme na úly cejchy, provrtáváme dna 
a protahujeme je lankem a nevím co ještě. 
Ti technicky zdatnější zakoupí, nejlépe přes 
internet, fotopast v naději, že zloděje vyfo-
tí, nejlépe zepředu a z boku, aby pak fotky 
mohli předat policii. Všechny tyto způsoby 
však mají jedno společné. Pokud je zábra-
na překonána a úl je ze stanoviště odvezen, 
už ho majitel-včelař nikdy neuvidí. Policejní 
statistiky v tom mají naprosto jasno. Škoda 
způsobená včelařům v České republice zlo-
ději za posledních 5 let je 36 000 000 korun, 
z toho bylo ze stanovišť odcizeno za 5,5 mi-
lionů. Vráceno majiteli: 0 Kč. 

Při ceně jednoho úlu se včelstvem 
přibližně 6 000 Kč se poškození týká 
6 000 včelstev. To nemluvím o ušlém zis-
ku (přijdu o medný výnos, přijdu o chovné 
matky, včelstva si musím znovu založit, za-
krmit, atd.) a čase, který místo, abychom 
ho věnovali včelaření, proběháme a pro-
sedíme na různých úřadech a institucích, 
kde vše objasňujeme. A naše včelstva jsou 
mezitím v klidu rozprodávána jako odděl-
ky. To je bohužel realita. 

Co kdybych vám řekl, že existuje způsob, 
jak zjistit, kde se vaše včelstva nachází? 
Zajímalo by vás to? Pokud ne, tak už dál 
nečtěte a běžte raději včelařit.

Na našem trhu existuje zařízení umož-

ňující proaktivní způsob sledování včelstev. 
Do včelstva se vloží „chytrá mašinka“, 
o které víte jen vy. Je tak malá, že ji dáte 
do plástu a nikdo nic nevidí. A protože je 
možné toto zařízení umísťovat do plástů, 

tak nelze nic zjistit ani v podmetu, ani z úlu 
nekoukají žádné kabely, které by na zaříze-
ní upozornily. Přístroj se projeví ve chvíli, 
kdy někdo začne s úlem hýbat. Je konci-
pován tak, aby se „probudil“ a začal své-
ho majitele upozorňovat prostřednictvím 
SMS a hlásit svoji polohu.

Tato zařízení nemusí být pouze jedno-
účelová, tak jak to bývá u obyčejných GPS 
trackerů, ale můžete pomocí nich zjistit 
teplotu v úle a dostávat hlášení, pokud 
bude v úle dosažena kritická teplota. Navíc 
ta dokonalejší umožňují připojit další roz-
šiřující moduly, jako jsou přídavná baterie, 
úlová váha, atd. Většinou se jedná o dražší 
záležitost, kdy se počáteční investice rovná 
pořizovací ceně jednoho úlu, ale zařízení 
tohoto typu mají více funkci, než jen zá-
kladní trackování. Některá umožňují i do-
programování funkcí podle potřeb včelaře. 
Zařízení spadají do kategorie modulárních 
GPS trackerů a jejich pořízením získáte ne-
jen pocit bezpečí, ale i další cenné funkce. 

František Krejčí,
člen předsednictva RV

Škoda způsobená včelařům 
v České republice  

zloději za posledních 5 let 
je 36 000 000 korun

Zařízení lze umístit do plástu, jeho přítomnost v úlu 
není vůbec patrná... 
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Několik poznámek  
k úlu bez klasického dna a víka

Přítel Jan Pecinka prezentoval 
v rozhovoru Ing. Zdeňka Kulhán-
ka publikovaném ve Včelařství 
3/2017 sdělení, jaký úl bez letáku, 
dna a víka vyvinul. Je nesporné, že 
nejeden půvab včelařství spočívá 
v obrovské schopnosti včelstev 
přizpůsobit se měnícím podmín-
kám prostředí. Toho včelaři užívají 
a zneužívají ke konstrukcím vče-
lích úlů. Jenže v některých přípa-
dech zhotoví úl tak, aby vyhovoval 
především jim, a potřeby včelstev 
je v podstatě nezajímají, protože se 
včelstvo dokáže přizpůsobit daným 
podmínkám.

Úl, který zkonstruoval Jan Pecinka, je prá-
vě dokladem toho, jak úl nemá vypadat.
Má řadu závažných nedostatků a jen jednu 
přednost. 

Přednost úlu spočívá v jeho velikosti 
v době největšího rozvoje. Umožňuje vyšší 
výnos medu ve srovnání s třínástavkovými 
úly a významně může snižovat rojivost.

Nedostatky:

 1. Úl není izolovaný. Tento nedostatek 
způsobuje významné snížení výnosu 
medu, který je cca jen kolem 30 % 
možného výnosu. Pro včasný roz-

voj včelstva je nejdůležitější teplo, 
které včelstvo dokáže vyrobit i v ne-
izolovaných úlech. Výroba tepla je 
pro včely neobyčejně namáhavá, 
protože je předčasně opotřebová-
vá a zhoršuje stav nemocných včel. 
Velké ztráty tepla zpomalují jarní 
rozvoj a snižují výnos medu, pro-
tože je potřeba velké množství včel 
na obsednutí plodu a tyto včely se 
nemohou zúčastnit snůšky hlavně 
za méně příznivého počasí. Jak je 
to důležité, je vidět v úle, kde včely 
utěsní všechny štěrbiny, aby jim tep-
lo neunikalo.

 2. Lichá je představa, že dřevo je nej-
lepší materiál pro úly. Příroda bě-
hem evoluce včelám jiný materiál 
neposkytla. Úly z pěnového poly-
styrenu jsou podstatně výkonnější 
a dřevo jim vůbec nemůže konku-
rovat.

 3. Úl nemá dno ani varroadno, což 
znemožňuje kontrolu spadu kleští-
ků.

 4. Úl nemá česno ani leták. Včely se 
tomu umí přizpůsobit, ale ke škodě 
včelaře, protože u silných včelstev 
krouží včely před vstupním otvo-
rem, než naleznou vhodné místo 
k přistání. Tvrzení autora, že včel-
stva bez letáku jsou vitálnější, je 
bezcenné, protože chybí měřitelný 
důkaz.

 5. Podle názoru Dr. Františka Kamlera 
(Včelařství 1/2017 str. 13 ) musí být 
česno regulovatelné a uzavíratel-
né.

 6. Včely není možné napájet vodou na 
letáku. Včelstva napájená na letáku 
a v nízkém podmetu odebírají vodu 
ve dne i v noci. Za nepříznivého po-
časí nevyletují. Voda je v podmetu 
ohřívaná odpadním teplem. To vý-
znamně urychluje jarní rozvoj a tím 
zvyšuje výnos medu.

 7. Úl nemá náletovou desku opřenou 
o leták. Náletová deska má 2 funkce:
a)  Brzy na jaře na ní dosedají 

vyčerpané včely za chladného 
počasí nesoucí nektar a pyl. 
Včely dosednou na desku a do-
lezou do úlu, protože lezení 
je méně energeticky náročné. 
Autor tvrdí, že spadlé a zkřehlé 
včely jsou nemocné a nositelky 
kleštíků je nesmysl, protože se 
vůbec nenamáhal, aby nechal 

včely vyšetřit. Varroáza je prá-
vě nebezpečná tím, že včely 
dokážou přinést stovky kleští-
ků i bez letáku.

b)  Při nárazové snůšce krouží 
včely před vstupním otvorem, 
než se jim podaří přistát, což 
zpomaluje přínos nektaru. Po-
kud má úl náletovou desku, tak 
včely na ní dosednou a dolezou 
do úlu spořádaně.

8. V článku není uvedeno, od kdy je 
plodiště přikryto jen igelitovou folií.

9. Nejsou uvedeny žádné měřitelné 
údaje, které by charakterizovaly 
uvedenou konstrukci. Chybí údaj 
o výnosu medu, i když je výnos zá-
vislý na snůškové vydatnosti daného 
stanoviště. Vhodné je uvést průměr 
nadprůměrných výnosů. Průměrný 
výnos je nevhodný, protože je za-
tížen vlivy, které s konstrukcí úlu 
nemají nic společného. Chybí údaj 
o spotřebě cukru na zazimování. 
Konstrukce úlu právě nejvíce ovliv-
ňuje spotřebu cukru. Nejsou uvede-
ny zimní ztráty. Velikost zimních 
ztrát je ovlivněna konstrukcí úlu 
a způsobem včelaření. Pravděpo-
dobnost úhynu včelstva v dřevěném 
úlu je 26 x větší než v polystyréno-
vém úle.

10. Chybí údaje o obsahu vody v medu. 
Konstrukce úlu výrazně ovlivňuje 
kvalitu medu z hlediska obsahu 
vody. Včelstvo vyhřívá medníkové 
nástavky odpadním teplem z plo-
diště. U neizolovaných nástavků 
je vlivem vysokých tepelných ztrát 
nižší teplota zvláště při nepřízni-
vém počasí a to způsobuje, že med 
obsahuje více vody. Kvalitní med by 
měl obsahovat méně než 16 % vody.

Závěr 

Z článku je patrné, že je autor zcela zaujat 
konstrukcí vlastního úlu a že ho život včel 
a jejich potřeby vůbec nezajímají. Kdyby 
ho skutečně zajímaly nové poznatky, tak 
by takový úl vůbec nekonstruoval.

 
 Ing. Václav Smělý,

 Praha, přednášející odborník
 e-mail: vaclav.smely@seznam.cz  

(Poznámka redakce: Publikovaný materiál 
vyjadřuje názory autora)

Ukázka česnového napájení včelstva 
od února do konce září k dosažení vyso-
kého výnosu medu (100 kg a více) pro 
včelaře s menším počtem včelstev. Úl je 
z 8cm pěnového polystyrenu
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O tom, že voda je pro včely velmi důležitá, už snad nepochybuje nikdo. 
Středně silné včelstvo denně spotřebuje asi 0,25 litru vody. To může být až 
160 litrů za rok. Nejvíce vody včely potřebují na jaře, kdy začíná plodování. 
Za den to může být i 0,5 litru. Pomocí vody ředí zimní zásoby, vyrábí krm-
nou kašičku. Ano, v úle se vyskytuje metabolická voda, ale té není dostateč-
né množství. Včelky si tedy musí pro vodu zaletět. 

Včelař chystá různé napáječky, které umis-
ťuje hned vedle úlů. Způsobů je hodně. Já 
osobně již několik roků dodávám vodu pří-
mo do včel přes stropní krmítko. Včely po-
třebují vodu pořád. Vyletují pro ni za kaž-
dého počasí, i když prší a je chladno. To, že 
se jich pak spousta nevrátí, je jasné a je to 
škoda. Svou metodu doporučuji těm, kteří 
mají méně včelstev a úly mají umístněny 
na krytém stanovišti. Na ukrytí sklenice 
lze využít prázdný nástavek.

Používám Omnia sklenice s plastovým 
víčkem, které lze běžně koupit v domácích 
potřebách. Do něj jsem udělal několik otvo-
rů o průměru až 2 mm. Aby sklenice neleže-
la přímo na rámcích, nařezal jsem si z pře-
kližky čtverce o rozměru přibližně 15x15 
cm. Do nich jsem vyvrtal děrovačkou kruh 
o něco menší než je víčko na sklenici. Na ot-
vor pak položím obyčejnou perlinku použí-
vanou při zateplování. Je jich několik druhů. 
Volím tu, s co nejmenšími oky. Některé včely 
ji rády vykusují, ale když jí ustřihnete delší 
pásek, jen jej posunete. Vodu používám 
teplou. Proti rychlému vychladnutí mám 
izolační obal a ještě kryt uříznutý z papíro-
vé, kobercové trubky. Celý strop je uteplený.

Všeobecně se ví, že včely mají raději 
nějakou špinavější, ochucenou vodu. Do 
sklenice před nalitím dám tři špetky soli 
a pět kapek kyseliny mravenčí. Vše zaleji 
teplou vodou, promíchám a překlopím na 
otvor s perlinkou. Soli ale nesmí být moc, je 
pro včely toxická. Je úžasné pozorovat, jak 
po chvíli včelky strkají sosáčky do otvorů 
a sají vodu.

O doplňování vody si vedu záznamy. 
Ne vždy však přijdu hned, jak včely vodu 
spotřebují. Je možné, že sklenice je prázd-
ná i několik dnů. Zvláště pak, když mám 
stanoviště v lese, kam každý den nejezdím. 
Když pak sklenici odstraním, pod perlin-
kou je plno čekajících včel.

V přiložené tabulce je vždy uvedeno da-
tum, kdy jsem vodu dodal. Vedle jsou pak 
minimální a maximální teploty pro daný 
den. Pokud je vedle číslice písmeno „p“, 
tak celý den pršelo. Pochopitelně, že včely 
i tak vyletují pro vodu ven, ale podle koneč-
ného množství, prokazatelně odebraného 
včelami, je to významná pomoc. 

Vše je ale na vašem rozhodnutí.
Oldřich Němec, Kopřivnice
e-mail: don75@seznam.cz
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R min D max R min D max R min D max R min D max R min D max R min D max

1 27. 3. -2,6 19,4 27. 3. -2,6 19,4 27. 3. -2,6 19,4 27. 3. -2,6 19,4 27. 3. -2,6 19,4 27. 3. -2,6 19,4

2 9. 4. 4,2 4,9p 7. 4. 5,3 18,0 10. 4. 5,0 6,3 12. 4. 7,1 15,1 3. 4. 3,2 24,2 3. 4. 3,2 24,2

3 12.4. 7,1 15,1 12. 4. 7,1 15,1 15. 4. 2,1 17,9 28. 4. 0,1 14,1 9. 4. 3,8 4,9p 9. 4. 3,8 4,9p

4 19. 4. 0,3 20,3 18. 4. 5,9 18,5 17. 4. 5,2 16,0 27. 5. 3,0 22,1 13. 4. 2,4 18,0 10. 4. 5,0 6,3p

5 23. 4. 0,9 17,7 24. 4. 1,1 18,7 19. 4. 0,3 20,3 29.5 . 14,4 27,5 18. 4. 5,9 18,5 13. 4. 2,4 18,0

6 28. 4. 0,0 14,1 28. 4. 0,0 14,1 23. 4. 0,9 17,7 7. 6. 0,1 23,0 27. 4. 3,5 6,8p 16. 4. 7,8 17,7

7 20. 5. 7,8 17.úno 15. 5. 7,6 15,0 27. 4. 3,5 6.8p 22. 6. 11,2 27,0 9. 5. 4,6 21,0 18. 4. 5,9 18,5

8 7. 6. 0,1 23,0 27.5. 3,0 22,1 5. 5. 7,2 14,6 5. 8. 17,3 28,1 7. 6. 0,1 23,0 23. 4. 0,9 17,7

9 17. 7. 12,0 22,0 7. 6. 0,1 23,0 27. 5. 3,0 22,1 12. 6. 10,0 25,0 30. 4. 0,5 22,3

10 5. 8. 17,3 28,1 25. 6. 3,9 21,5 7. 6. 0,1 23,0 20. 6. 0,7 16,8p 9. 5. 4,6 21,0

11 5. 8. 17,3 28,1 25. 6. 3,9 21,5 22. 6. 11,2 27,0 29. 5. 14,4 27,5

12 22. 7. 15,8 28,9 28. 6. 13,7 23,0 12. 6. 10,0 25,0

13  17. 7. 12,0 22,0 20. 6. 0,7 16,8p

14 22. 7. 15,8 28,9 25. 6. 3,9 21,5

15 5. 8. 17,3 28,1 9. 7. 13,5 26,0

16 22. 7. 15,8 28,9

17 30. 7. 16,8 26,2

18 5. 8. 17,3 28,1

ce
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Voda do včelstev

  teplota  teplota  teplota  teplota  teplota  teplota
1 2 3 4 5 6

7 7,7 8,4 5,6 10,5 12,6

Na fotografiích je vidět, jak to vše vypadá 
v reálu (sklenice, víčko, perlinka a utepliv-
ky). Jsou tam originální záznamy (pro srov-
nání i z roku 2015) a prokousaná perlinka. 
Dále je přiložena tabulka Voda do včelstev 
s uvedenými hodnotami, kdy byla voda 
dodána (vždy plná sklenice, tj. 700 ml) 
a teploty, které jsem ten den naměřil

Voda přímo včelám – ano, či ne?
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Věřím, že klasik Fráňa Šrámek promine, čas prázdnin, dovolených a výle-
tů ještě na včelaře nějakou chvilku počká, protože toto období je podstatné 
zejména pro budoucnost jejich včel.

Do další významné části včelařského roku, 
vrcholného léta, nás provází především ne-
přehlédnutelný rozkvět lip. Pokud unikne 
naší pozornosti očima, určitě ne čichem. 
Omamná vůně květů našeho národního 
stromu nutí nejen včelaře k opakovanému 
nádechu sladkého aroma, které se nezamě-
nitelně otiskuje do chutě tmavě zlatavého 
medu. Na jeho původu se podepisují mnoh-
dy více producenti medovice, jako zdob-
natka lipová, parazitující na tomto druhu 
dřevin, než samotný nektar. Její přítomnost 
není třeba hledat v korunách stromů, stačí 
autem zaparkovat pod stromem. Pokud 
není příliš sucho či se právě naopak nepře-
hnala průtrž mračen, včelky si tento zdroj 
sladiny vyhledají bezpečně. I ostatní zdro-
je medovice bývají pro včelstva zajímavější 
než v předešlém období. Příroda již nena-
bízí tolik zdrojů nektaru a zde jsou právě 
včelaři z měst ve výhodě. Parky a zahrady 
plné exotické květeny poskytují víc pastvy 
než tradiční krajina. Jako začátečníci určitě 

nebudeme iniciovat změnu osevních postu-
pů místních zemědělců, ale vyplatí se urči-
tá inventura okolních porostů, abychom si 
učinili představu, jaké období na naše vče-
ly čeká. Požehnáním pro včely a včelaře je 
modravé pole svazenky, rudé plochy jetele 
inkarnátu či zlaté hlavy slunečnic. Rychle 
rostoucí hořčice někdy najde uplatnění jako 
meziplodina, stejně jako vikev setá nebo 
komonice bílá. Kéž by zemědělců sejících 
pohanku, kmín a ostropestřec bylo víc. 

Letní podněcování 

Po odkvětu lip, vydatných deštích či inten-
zivním suchu mnohdy snůška končí a nám 
nezbývá, než začít podávat krmné náhraž-
ky. Pro vlastní obživu si včelky vypaběrkují 
planě rostoucí byliny podél řek a na nepoko-
sených stráních a pasekách, ale pro kvalitní 
založení zimní generace včel je tato snůška 
málo motivující. Výhodou je zde úlová váha 
i v tom nejjednodušším provedení, která 
prozradí úbytek zásob. Abychom matku 

udrželi v rozkladeném stavu a mladušky 
podpořili v další stavbě, nevyhneme se 
přikrmování, respektive podněcování. Při 
kontrolách ve včelstvu se zaměřujeme na 
odhad glycidových (medových) zásob, kte-
ré by neměly poklesnout pod 5 kg. Vystačí-
me si s orientačním posouzením, kdy 1 dm2 

(plocha větší dlaně bez prstů) oboustran-
ně zavíčkovaných zásob má hmotnost cca 
250 g, nezavíčkovaných 150 g. Medný plást 
rámkové míry 39 x 24 cm má plochu 8 dm2. 
Prostým součtem odhadnutých ploch 
na plástech zjistíme aktuální stav zásob. 
Účelné je si i při medobraní některé plásty 
zvážit a ověřit si vlastní schopnost odhadu. 
Od navážené hodnoty nezapomeňte ode-
číst hmotnost souše po vytočení. Pokud 
začneme s přikrmováním, nemůžeme už 
provádět medobraní. Tam, kde medovicová 
snůška bývá významná, je proto zapotřebí 
tento postup zvážit. Pro podněcování se 
mi osvědčil cukerný roztok v koncentra-
ci 1:1, podávaný v dávce dle síly včelstva 
1,5–2 litry týdně obvyklým krmným způso-
bem. Krmítka jsme vyzkoušeli na včelnici 
všechna a nejlépe se nám osvědčila plasto-
vá, kapsová, s dřevěným plovákem. Dob-
rou zkušenost jsme učinili i s mikrotenový-
mi sáčky, které lze položit na horní loučky 
i případně do kapsového krmítka, které 
považuji za lepší. Odpadá jeho čištění od 
včel, případně jejich zalití při nalévání dal-
šího roztoku. Není třeba ani další nástavek 
pro ukrytí krmítka, který by úlový prostor 
jinak ochlazoval. Oddělky o síle 1 nástavku 
tak lze podněcovat k další stavbě na mezis-
těnách, kterou teplé počasí a kladoucí mat-
ka rovněž podporuje. Mezistěnu vkládáme 
mezi kraj plodového tělesa a krmítko, které 
je umístěné u stěny úlu. Pokud při dalším 
dolévání roztoku tento není odebrán nebo 
mezistěna alespoň částečně vystavena, 
věnujeme větší pozornost matce, zdra-
votnímu stavu včelstva a velikosti úlového 
prostoru. Přikrmováním včelstva dostáva-
jí impuls snůšky, pracovní pobídku, která 

Jetel inkarnát je nenáročná, rychle rostoucí pícnina

Směs trvalek a letniček sestavená odbornou firmou zajistí pastvu 
nejen včelám až do podzimu

Svazenku ve včelařském areálu lze vysévat postupně
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lavinovitě vyvolává další činnost. Za celou 
dobu jsem se možná i proto nesetkala s lou-
peží na včelnici. 

Preventivní ošetření na varroázu

V tomto čase, nejlépe po medobraní, dopo-
ručuji provádět preventivní ošetření proti 
varroáze přípravkem na bázi kyseliny mra-
venčí. Odparné desky, s nimiž se snadno 
manipuluje, vkládám dle návodu na hor-
ní loučky rámků. Je potřeba si ověřit, zda 
momentální úlový prostoru koresponduje 
s doporučeným objemem v návodu a tomu 
pak i přizpůsobit dávkování. U čtyř nástav-
ků používám dvě desky. Po 14 dnech pre-
ventivní kůru zopakuji, aby roztoči, kteří 
se vyvíjeli spolu se zavíčkovaným plodem, 
opět přišli do kontaktu s účinnou látkou. 
Přesto, že sledujeme spad roztočů průběž-
ně, dělám toto opatření každoročně u všech 
včelstev. Líhnoucí se generace zimních včel 
je zbavována parazitů průběžně a nemám 
potřebu používat léčiva vkládaná v podletí. 
Jednorázovou aplikaci přípravku s kyseli-
nou mravenčí lze použít v krajním případě 
při silném zamoření mezi dvěma medobra-
ními. Kyselina nezanechává rezidua a po 
odstranění odparných desek zápach stihne 
do dalšího vytáčení odvětrat. 

Odebírání medníků ano, či ne

Běžnou a letitou praxí po ukončení snůš-
ky bývá zredukovat úlový prostor na 2 ná-
stavky (u r.m. 39 x 24cm), pro což jistě 
jsou i racionální důvody (např. omezení 
slídivosti, úspora krmiva), avšak sama ten-
to úkon neprovádím z důvodu úspěšného 
zimování na více nástavcích a ponechá-
ní péče o plásty včelám. V této době jsou 
včelstva velice silná a po zmenšení prosto-
ru se létavky prostě do úlu nevejdou, proto 
se vyvěsí na česně a u oček. Za den, dva se 
včely vytratí, stanou se součástí potravního 
řetězce. Do první poloviny července lze tyto 
včely využít na smetenec, a ještě tak vytvo-
řit záložní včelstvo, máme-li k dispozici 
oplozenou matku. 

Smetenec alias umělý roj

Do rojáčku se zasíťovaným dnem či boč-
ní stěnou smeteme či oklepneme pomocí 
smyku 2–3 kg včel z různých úlů, nejjedno-
dušeji to lze provést při ometání medných 
plástů při medobraní. Musíme dávat pozor, 
abychom nesmetli z některého včelstva 
i matku. Po 1–2hodinové osiřelosti zavě-
síme přes krmný otvor ve víku matičku 
v přidávací klícce, zajištěnou medocuk-
rovým těstem, avšak bez doprovodných 

včel. Smetenec dáme na 2 dny do skle-
pa, případně tmavé a chladné místnosti 
(cca 15–17 oC), nasadíme prosakovací kr-
mítko a podněcujeme cukerným roztokem 
v poměru 1:1. Včely, které odebírají krmivo 
tak přijdou do kontaktu s feromonem nové 
matky, snáze jí přijmou a poté i osvobodí 
z klícky. Třetí den smetenec usadíme strůp-
kem nebo náběhem do úlu vystrojeného 
soušemi, případně v kombinaci s mezistě-
nami (3 mezistěny – 5 souší na 1 kg včel). 
Po týdnu opatrně zkontrolujeme kladení 
matky a dál pokračujeme v podněcování, 
dokud se na plástech neobjeví dostatečné 
zásoby. Včelstvo zprvu slábne úbytkem sta-
rých včel a začne sílit až po vylíhnutí no-
vého plodu. V závislosti na době, venkov-
ních teplotách, plodování matky, snůšce 
či přísunu krmiva lze včelstvo rozšiřovat 
na další nástavek tak, jak již bylo popsáno 
u oddělků. V nastávajícím podletí, stejně 
jako všem ostatním včelstvům, uspořádá-
me prostor pro zimní sezení a zakrmíme 
podle stavu zásob a početní síly. Ale o tom 
až příště.

Dana Belušová, ZO Kladno
belusovad@seznam.cz
www.vcelarikladno.cz

Úlová váha mechanická

Různé typy kapsových krmítek – Jižní Korea

Květnatá louka z trvalek je pastvou nejen pro včely, ale i pro oči

Permanentní přísun krmiva centrálním rozvodem – Jižní Korea
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Přestože se v sobotu 20. května vrchol Hos-
týna halil do mlhy, pořadatelé tradiční vče-
lařské pouti neztráceli naději na vylepšení 
počasí. To je do jisté míry důležitým fakto-
rem její návštěvnosti. Nicméně pokud je 
v nabídce zajímavý program, lidé přijdou. 
Důkazem mohou být dvě odpolední před-
nášky, na které se dostavilo opravdu hodně 
posluchačů. Nejdříve František Texl popsal 
úskalí chovu včel během roku, poté Stani-
slav Doležel sděloval své poznatky z léčení 
včelími produkty. Večerní mše svatá měla 
pokračování v koncertu duchovní hudby – 
řadu barokních skladeb pro varhany svým 
zpěvem doprovodil Ondřej Múčka, varha-
ník od sv. Jakuba v Brně.

Nedělní ráno se již na nás smálo sluníč-
ko a poutníci přijížděli opravdu ve velkém. 
Vítaly je stánky se včelařskými potřebami 
a produkty, setkávali se známí a přátelé, 
úsměvy se rozlévaly na tvářích návštěvníků 
i pořadatelů, k tomu vyhrávala dechovka 
Lidečanka. Kolem 10. hodiny se u sochy 

patrona včelařů sv. Ambrože shromáždili 
krojovaní včelaři se svými spolkovými pra-
pory. Mezi ně přišli kněží v čele s olomouc-
kým arcibiskupem Janem Graubnerem. 
Ten posvětil a požehnal prapory a kroje 
slo vy: „Ať jsou tyto prapory nositeli jedno-
ty, vzájemné pomoci a pokoje. Ať si všichni, 
kteří oblékají tyto kroje, s hrdostí uvědo-
mují své poslání a zároveň svou zodpověd-
nost, před Bohem i před přírodou. Ať vědí, 
kým jsou, koho reprezentují a co je nako-
nec cílem jejich životní cesty.“ 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla 
při mši svaté opět zaplněna do poslední-
ho místečka. Po uvítání Otce arcibiskupa 
a všech přítomných Janem Bajzou pozdra-
vila přítomné předsedkyně ČSV, z.s., Mgr. 
Jarmila Machová. Následně ve svém kázá-
ní metropolita moravský zdůraznil příklad 
včel v jejich píli a lásky k nim jako základ 
lásky mezi lidmi „Kdo opravdu miluje vče-
ličky, stejně tak miluje přírodu, miluje také 
lidi a tím je blíž k lásce k Bohu“.

Odpoledne bylo tradičně věnováno 
přednáškám. V Jurkovičově sále nejdříve 
Jarmila Machová informovala přítomné 
o dění ve svazu a o právních otázkách, pak 
se František Texl zaměřil na včelařské mýty 
a omyly. V souběžně probíhající přednášce 
v Poutním domě č. 1 se Jan Bajza a Stani-
slav Doležel zaměřili na apiterapii.

Včelařská pouť, jedna z nejvíce navštěvo-
vaných náboženských slavností na Svatém 
Hostýně, není pouze záležitostí pro věřící. 
Přednášky a prodej včelařských potřeb 
umožňují účast i těm, kteří mají jiný vztah 
k víře, ale využívají tuto možnost přede-
vším k setkávání s lidmi stejného zájmu. 
Proto sem jezdí více méně pravidelně přá-
telé nejen z blízkého okolí. Přijíždějí včela-
ři z Čech, pravidelně ze Slovenska, a také 
ze Slezského spolku včelařů z polských 
Katovic. Jim třídenní program zajišťovali 
včelaři z OO Zlín, jmenovitě přítel Anto-
nín Ševců. Letos pro ně zajistil například 
návštěvu gobelínky ve Valašském Meziříčí, 
křesťanských a židovských památek Hole-
šova, návštěvu včelnice a besedu se včelaři 
z Bystřice p. Hostýnem. Mezi návštěvníky 
pouti byli i členové vedení ČSV, z.s., Miro-
slav Poništ a Josef Hanuška či bývalý před-
seda svazu Luděk Sojka s manželkou.

Aby se takováto akce mohla v celém roz-
sahu uskutečnit, musí být dostatek finanč-
ních zdrojů. Ty poskytl Český svaz včelařů 
a Zlínský kraj, za což jim budiž poděková-
no. Sluší se taky připomenout, že malou 
výstavkou dětských kreseb o včeličkách 
přispěly děti z MŠ a ZŠ Vítonice.

Na patnáctou včelařskou pouť už zůstá-
vají jen vzpomínky a začínají přípravy na 
pouť v pořadí šestnáctou. Ta se uskuteční 
o víkendu 19. a 20. května 2018. Již nyní 
jste na ni zváni.

Text: Karel Zahradník
Foto: Karel Hladiš



235ČERVENEc 2017•

za
d

ÁN
o

 P
r

o
 P

ř
ed

s
ed

k
yN

iZeptali jste se…

Dcera by chtěla začít včelařit, a tak jsem 
zakoupil pozemek u lesa, na kterém 
jsem chtěl postavit včelín o rozměrech 
7,5 x 2,5 m, který by stál na 6 ocelových 
vrutech. Na stavebním úřadu mi sdělili, 
že mi mohou povolit  pouze lehký pří-
střešek bez stěn. Já jsem chtěl provést 
opláštění včelína pouze OSB deskami, 
jelikož potřebuji uvnitř uskladnit všech-
ny potřebné pomůcky ke včelaření. Proto 
bych vás poprosil o radu, zda není nějaká 
výjimka na včelin. O.P.

Bohužel žádné výjimky pro včelaře ohledně 
staveb nejsou. Přistupuje se k nim obecně 
jako k zemědělským stavbám. Proč vám 
mohou povolit jen přístřešek bez stěn, 
nevím. Posuzování podmínek pro reali-
zaci staveb jsou u jednotlivých stavebních 
úřadů někdy velmi rozdílné. Kdybyste tam 
chtěl postavit kočovný vůz jakožto doprav-
ní prostředek, tak byste nepodléhal staveb-
ním předpisům.

Obracím se na vás s dotazem, zda existu-
je nějaká právní ochrana pro můj případ.

Mám 3 včelstva umístěná na obecní 
parcele vedle našeho domu a zeleninové 
zahrádky. Naše parcela není dost velká 
na to, abych mohla na zahradě pěstovat 
zeleninu a ještě tam mít umístěné včely. 

Z obecního úřadu mi ale přišla výzva 
k vyklizení obecní parcely, poněvadž 
nový majitel sousední zahrady chce 
stavět „rekreační objekt k trvalému by-
dlení“ a na onom obecním pozemku si 
chce vybudovat novou přístupovou ko-
munikaci. Je mi 72 let, včelařím od mlá-
dí. Po zemřelém otci mám velmi solidní 
úly typu „univerzál“, tedy velké plodi-
ště a jeden nástavek jako medník. Teď, 
v době vrcholného plodování, mi připa-
dá barbarské včely stěhovat. Existuje ve 
včelaření něco podobného, jako je „doba 
hájení“? H. O.

Dobrý den, bohužel pokud nemáte s obcí 
nájemní smlouvu na umístění včelstev 
s uvedením ukončení smlouvy vždy k pod-
zimnímu nebo zimnímu datu, tj. respekto-
vání „včelařských lhůt“, pak budete muset 
pozemek vyklidit. Pokud je to jen trochu 
možné zkuste na obci vysvětlit problém 
s přemístěním včel v době, kdy jsou zalé-
tané a hrozí škody na létavkách. Právní 
předpisy v těchto případech včelaře nijak 
nechrání. Je třeba na to myslet a dát vše do 
nájemní smlouvy. Asi jsem vás nepotěšila, 
ale je třeba vysvětlovat a zkusit vyjednat 
nějaké přijatelné řešení.

V roce 2014 jsem požádal v souladu s na-
řízením vlády č. 197/2005 Sb. o dotaci 
na pořízení nových zařízení – medometu 
s příslušenstvím. Zároveň jsem se ve své 
žádosti tak jako každý žadatel zavázal, 
že zařízení budu držet a provozovat nej-
méně po dobu 5 let. Jestliže budu chtít 
skončit s chovem včel před uplynutím 
5 let, splním požadavek provozování tím, 
že si koupím od včelařů souše s medem 
a vytočím si je sám? Včely chovat nemu-
sím? Dotaci jsem obdržel v listopadu 
2014, pětiletá vázanost mi končí v listo-
padu 2019. J.S. 

Z praxe vím, že v rámci kontrol Státní-
ho zemědělského a intervenčního fondu 
(SZIF) z hlediska splnění podmínek dota-
ce podle NV č. 197/2005 Sb. je porušení 
podmínky doby užívání pořízeného zaříze-
ní jednou z nejčastěji zjištěných závad, na 
základě kterých chovatel musí dotaci vrátit. 
Přesto jsem požádala pracovníky SZIFu 
o podrobnější odpověď. Tady je:

Včelařské eurodotace jsou určeny pro 
chovatele včel (fyzické i právnické osoby). 
Jednou z podmínek pro získání dotace 
na medomet (dle § 4 odst. 4 písm. d NV 
197/2005) je závazek chovatele včel, že 
bude dotované zařízení „držet a provozo-
vat nejméně po dobu 5 let“.

Výše uvedeným závazkem SZIF rozumí, 
že chovatel dotované zařízení využije pro 
zlepšení  podmínek pro produkci včelař-
ských produktů vyprodukovaných vlastní-
mi  včelstvy. Z toho plyne povinnost cho-
vat včelstva, kterou není možné nahradit 
jiným – v dotazu popsaným způsobem (ná-
kupem plástů od ostatních chovatelů a vy-
užitím vlastního medometu).

Tazatel neuvádí žádný vážný důvod 
ukončení chovu včel.

 
Možnosti jsou v zásadě tyto:
a) ukončit chov včel a dotaci prostřednic-

tvím  ČSV vrátit;
b) snížit počet chovaných včel  na mini-

mum a „vydržet“ do 15. října 2019 po-
vinnou lhůtu 5 let uvedenou v závazku;

c) podat na SZIF prostřednictvím ČSV 
žádost o  prominutí závazku z důvodu 
„vyšší moci“ v případě, že existují vážné 
důvody k ukončení chovu včel, a  připra-
vit se na doložení dalších důkazů  (lékař-
ské zprávy, záznamy pojišťovny  atd.) 
nezbytných pro posouzení přípustnosti.

Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z.s.

Jak se zdraví včelaři 
dvaadvacátý ročník výstavy Natura Viva v lysé nad labem je 
již minulostí. tak jako každý rok Český svaz včelařů, stejně tak 
Český rybářský svaz a Českomoravská myslivecká jednota jako 
zakladatelé této výstavy na výstavě hrají tu hlavní roli. Právě tam 
si k nám najdou cestu nejen včelaři, ale i polici a úředníci státní 
správy. a někteří z nich po návštěvě rybářské a myslivecké expo-
zice se nás ptali: „a jak se vlastně zdraví včelaři?“ „Mají včelaři 
svůj pozdrav jako rybáři a myslivci?“

rybáři používají odjakživa pozdrav „Petrův zdar“, když jejich 
patronem je rybář svatý Petr. Běžný myslivecký pozdrav je „lovu 
zdar“, ten slavnostnější „Myslivosti zdar“. Pozdravy mají své pod-
mínky, jak, kdy a kde se používají, a i jak se na ně odpovídá. 

Včelaři žádný svůj oficiální pozdrav nemají. otázkou je, zda jej 
chceme, a pokud ano, jak by ten pozdrav měl znít, jak a kdy by 
se měl používat. Možná již nějaký včelařský pozdrav na úrovni 
své základní nebo okresní organizace naši členové používají tak, 
jako mají své prapory, své včelařské kroje. Možná v historii naši 
předchůdci používali včelařský pozdrav. Nevím.

oslovujeme se „příteli“, máme své logo, svůj prapor, svá 
vyznamenání. Pozdravem bychom vyjádřili příslušnost k oboru 
nejen uvnitř svazu, ale i navenek. Není chyba, že jej nemáme?
Vážení přátelé, přivítám vaše návrhy, vaše názory. 

Mgr. Jarmila Machová
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VČELAŘOVA ČÍTANKA VII.
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

Prvním oddílem čítanky jsou Dějiny včelař-
ství, které v tomto čísle zakončíme. Další 
kapitolou načneme příště oddíl s názvem 
Včelí plemena.

Dějiny včelaření v Čechách.

Jako všechny děje, tak i dějiny včelaření 
počínají se mnohými pověstmi, dle nichž 
můžeme souditi, že si naši předkové v do-
bách nejdávnějších včelaření velice hleděli. 
Již slova praotce Čecha na hoře Řípu k prů-
vodcům jeho pronesená tomu nasvědčují. 
Pravilť. „ Toť jest ta země krásná, mlékem 
a medem oplývající,“ a milou vlast naši jim 
ukazoval. 

Že včelařství u nás jest od pradávna, 
o tom svědčí i nadační listina kláštera 
břevnovského z r. 993, vydaná vévodou 
Břetislavem II., kdež se mluví výslovně 
o příjmech medových. Rovněž v listině 
zakládající kolegiální kapitulu starobole-
slavskou z r. 1039, připomínají se výslovně 
desátky z příjmů medových, ano v nadační 
listině kapituly vyšehradské z r. 1070 činí 
se i rozdíl mezi včelaři lesními a domácími. 

Z mnohých starých listin a výsad pozná-
váme, že včelaření bylo dvojí: chov včel 
divokých v lesích, jichž ošetřovatelé sluli 
„brtníci“, a chov včel domácích, jichž maji-
telé sluli „včelníci“. Včelaři domácí nebyli 
vázáni pravidly a mohli jednat svobodně. 
Včelaři seskupeni byli v obce se zvláštní 
správou. Měli totiž svého lamfojta (rych-
táře) a čtyři přísežné znalce, kteří byli po-
vinni rovnati spory mezi medaři, dávati po-
volení ke zřizování brtí a škůdce včelařství 
lesního trestati. Také jim bylo zkoumati, 
zda brtníci odvádějí z každé brti poplatek, 
neboť, jak z listin lze souditi, příslušelo 
včelaření lesní ke statkům panských a zá-
dušním, jichž držitelům se dávalo určité 
„včelné“.

Medaři obdrželi též „právo medařské“ 
Karlem IV., otcem vlasti, r. 1350 potvrzené, 
dle něhož museli je lesníci šetřením medu-
jících stromů v živnosti jejich podporovati, 

a rolníci opět za přiměřený poplatek místo 
v poli jim postoupiti.

Z tohoto (jakéhos sdružení) povstaly 
později „cechy včelařské“, které měly ko-
rouhev s obrazem sv. Ambrože na jedné, 
a Samsonem se lvem, z jehož tlamy Sam-
son plást medu vydírá, na straně druhé. 
Včelaření domácí vzniklo ovšem později 
z lesního, neboť lidé často stromy, v nichž 
včely usazeny měli, odřízli a z lesa domů 
odvezli. Včelíny byly číslovány, do knih 
gruntovních zapsány a škůdcové jich 
odevzdáváni hejtmanu k potrestání. Kdo 
však před nepřítelem utíkal a ve včelíně 
se uschoval, nesměl být pronásledován, 
dokud jeho vina nebyla před soudem pro-
kázána.

Než války husitské a válka třicetiletá byly 
příčinou velkého úpadku vůbec a včelařství 
našeho zvlášť. Města i dědiny byly opuš-
těny, krajiny pusté a nevzdělané a utla-
čovaní poddaní museli se starati o chléb, 
včelařením se zabývati nemohouce. Učení 
protestanské nežádalo světla voskových 
svící o bohoslužbách, čímž ovšem potřeba 
vosku klesla. Med nahrazen cukrem třti-
novým, medovinu vytlačilo pivo a kořalka. 
Tím vším cena výrobků včelařských pokles-
la, a včelařství se stalo takřka libůstkou jed-
notlivců. Těšilo se sice v 17. A 18. Století 
dosud zákonité ochraně, ale zprávy o něm 
z doby té jsou velmi chudé.

Vzkříšením včelařství našeho jest doba 
panování císařovny Marie Terezie. Panov-
nice ta uznala ve svém patentu ze dne 
30. srpna 1776 užitečnost včelařství a na-
řídila, aby zřízena byla v Čechách škola 
včelařská k teoretickému i praktickému vy-
učování včelařů, osvobodila je od všelikých 
poplatků a dávek z chovu včel a dovolila za 
mírnou náhradu vykoupení desátku. V roce 
1770 založený „Spolek ke zvelebení včelař-
ství“ též pilně včelařství si všímal. R. 1776 
zřízena škola včelařská v Novém Kníně 
a učitelem na ní ustanoven Jan Hallman. 
Ježto však úkolu svému nevyhovovala, byla 
r. 1781 zrušena.

Teprve roku 1845, když karlovický farář 
Dzierzon počal včelařiti v úlech s dílem po-
hyblivým, vzrůstalo nadšení pro včelaření 
měrou netušenou. Roku 1888 založený 
„Německý včelařský spolek Ústřední pro 
Čechy“ byl u německých krajanů oblíben. 
Český a německý spolek, se r. 1902 slouči-
ly v jeden. Zkušenosti včelařů šířil r. 1875 
založený časopis Včelař. Ústřední spolek 
zastupuje sdružené spolky v „Zemědělské 
radě království českého“. Pořádá též sjezdy 

včelařské, z nichž sluší se uvést „XI. valný 
sjezd československých včelařů v Příbra-
mi“ (1894), na němž přijata byla „vzorná 
míra“ rámků, která ustanovena na 10 pal-
ců výšky a 10 palců šířky. Roku následují-
cího 1895 pořádána Národopisná výstava, 
na památku toho byl péčí ústředního spol-
ku vydán „Památník včelařů českoslovan-
ských“. Velké výhody nabyli členové Zem-
ského ústředního spolku včelařů r. 1903 
připojením k „Říšskému svazu zemských 
spolků včelařských“ v celém Rakousku, ne-
boť umožněno jim tak pojistiti včelíny své 
trojím způsobem za mírný poplatek (60 h 
ročně na 500). 

Připravil Ing. Vít Holienčin

V roce 1350 potvrdil Karel IV. tzv. „právo 
medařské“
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narušuje letové schopnosti včel

Jeden z nejběžnějších neonikotinoidových insekticidů byl usvědčen z dra-
matického snížení letových schopností včely medonosné.

Moratorium na tři nejběžnější neoni-
kotinoidové insekticidy přijaté zeměmi 
Evropské unie dalo vědcům čas, aby se 
důkladněji zaobírali dopady těchto nejpo-
užívanějších insekticidů světa na zdraví 
blanokřídlých opylovatelů. Neonikotinoidy 
byly dlouho považované pro tento hmyz za 
bezpečné. Teprve v poslední době se ukazu-
je, že ošetřené rostliny vylučují insekticidy 
v pylu a nektaru v množství, které sice není 
pro opylovatele smrtelné, ale má významný 
dopad na funkce jejich nervové soustavy. 
Nejčastějším objektem studií zaměřených 
na dopady insekticidů na opylovatele jsou 

čmeláci a včela medonosná. Patří k nim 
i nejnovější studie publikovaná týmem pod 
vedením Jamese Nieha z University of Ca-
lifornia v americkém San Diegu v předním 
vědeckém časopise Scientific Reports. Ta 
přináší znepokojivé odhalení efektů thia-
methoxamu na letové schopnosti včel. Ten-
to neonikotinoidový insekticid se společně 
s clothianidinem a imidaclopridem řadí 

k triu neonikotinoidů postavených evrop-
ským moratoriem mimo hru. 

James Nieh a spol. nejprve nakrmili 
dělnice cukerným roztokem s poměrně 
vysokým obsahem thiamethoxamu a ná-
sledně umístili včely do „letového trenažé-
ru“. V tomto „kolotoči“ je včela upoutána 
k otočnému rameni a létá tak dokola v kru-
hové aréně pod detailní kontrolou vědců. 
Včely reagovaly na jednorázovou dávku 
thiamethoxamu horečně zvýšenou aktivi-
tou. Vydržely létat o tři čtvrtiny déle a ura-
zily přitom o tři čtvrtiny delší vzdálenost. 
Rychlost tedy při těchto „zběsilých“ letech 
nijak nesnížily. Na laboratorním „koloto-
či“ není patrné, jak by taková „nabuzená“ 
včelí dělnice létala, ale jiné studie dokazují, 
že včely, čmeláci a další blanokřídlí opylo-
vatelé pod vlivem neonikotinoidů ztrácejí 
orientaci, létají zmateně a čelí zvýšenému 
riziku, že zabloudí a netrefí zpátky do úlu. 
U včel „nabuzených“ thiamethoxamem 
proto nelze očekávat zvýšený výkon. Spíše 
naopak. 

Zcela jinak se chovaly dělnice vystavené 
thiamethoxamu chronicky. Už po dvou 
dnech konzumace tohoto neonikotinoidu 
u nich bylo patrné zkrácení doby, po kte-
rou dokázaly létat v „trenažéru“, a to více 
než o polovinu. Stejně se zkrátila i vzdá-
lenost, kterou včely nalétaly. Patrná byla 
i snížená rychlost letu, i když pokles činil 
jen 7%. Chronické vystavení včel neoniko-
tinoidům je celkem pravděpodobné. Pokud 

včela přežije první dávku, která ji nabudí, 
pak má šanci konzumovat neonikotinoid 
v pylu a nektaru rostlin. Některé labora-
torní pokusy dokonce naznačují, že včely 
dávají potravě s neonikotinoidy přednost 
před pylem a nektarem, které tyto látky ne-
obsahují. Není ale jasné, jak včely přítom-
nost neonikotinoidů poznají, protože jejich 
chuťové buňky na ně nereagují. 

Studie týmu Jamese Nieha je dalším 
významným příspěvkem k poznání rizik 
spojených s používáním neonikotinoido-
vých insekticidů. Jako jiné podobné studie 
však proběhla v laboratorních podmín-
kách, a to nastoluje otázku, nakolik od-
povídá krmení včel cukerným roztokem 
s thiamethoxamem reálným podmínkám, 
kdy včely sbírají pyl a nektar z rostlin ošet-
řených tímto insekticidem, ale zároveň 
navštěvují i planě rostoucí rostliny mimo 
zemědělské kultury. Také není úplně jasné, 
nakolik dopovídá chování včel upoutaných 
v laboratorním „kolotoči“ chování včel ve 
volné přírodě. Na to všechno zcela jistě od-
poví další výzkum.

Zajímavá je v souvislosti s hodnocením 
negativních dopadů neonikotinoidů na 
včely i nedávná studie z USA, kde se tento 
typ insekticidů stále používá bez omezení. 

V rozsáhlém šetření vědci neodhalili u včel 
detekovatelné hladiny neonikotinoidů. Na-
opak, s překvapením konstatovali přítom-
nost pesticidů, jejichž výskyt u včel nikdo 
nepředpokládal. Ve vysokých koncentra-
cích se tu vyskytovaly například fungicidy, 
jejichž vlivu na zdraví včel se věnuje mno-
hem menší pozornost než vlivu neonikoti-
noidů. 

Neméně důležité je i to, jakými insektici-
dy zemědělci neonikotinoidy nahradí a jak 
budou moratorium dodržovat. Podmínky 
moratoria dovolují použití zakázaných in-
sekticidů v „krizových situacích“. Ukazuje 
se, že v některých zemích Evropské unie, 
např. v Rumunsku, Finsku, Estonsku 
a Bulharsku, je tato výjimka uplatňována 
v rozsahu, který vzbuzuje obavy. 

prof. Ing. Jaroslav Petr

Některé studie dokazují, 
že včely, čmeláci a další 

blanokřídlí opylovatelé pod 
vlivem neonikotinoidů ztrácejí 
orientaci, létají zmateně a čelí 
zvýšenému riziku, že zabloudí 

a netrefí zpátky do úlu

Včely reagovaly na jednorázovou 
dávku thiamethoxamu horečně 

zvýšenou aktivitou. Vydržely létat 
o tři čtvrtiny déle a urazily přitom 

o tři čtvrtiny delší vzdálenost

Foto: Josef Permedla
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H Martin (se) učí včelařit v Kamerunu

Cesty osudu nás někdy zavedou směrem, kterým jsme původně jít nechtěli. 
To je případ Bc. Martina Mikeše, který žije převážně v posledních devíti 
letech v tropickém Kamerunu.

Poprvé do této středoafrické republiky 
vycestoval v roce 2008. Získával data pro 
bakalářskou a diplomovou práci na Příro-
dovědecké fakultě Karlovy Univerzity, kdy 
se snažil zjistit, do jaké míry jsou ohroženy 
ptačí populace úbytkem tamních horských 
mlžných lesů. Výsledkem jeho úsilí bylo 
poznání, že ohrožen je celý prales posky-
tující domov rozmanitým druhům rostlin 
a živočichů. Pro jejich záchranu vypracoval 
program, jehož cílem je zachránit a obnovit 
původní les a přitom zvýšit životní úroveň 
místních farmářů. 

Martin žije převážnou část posledních 
let na kamerunském severozápadě, kde 
se poznal i se svou ženou Janou. Nedávno 
jsme se setkali v Praze, protože společně se 
synem Arthurem zrovna přijeli na krátkou 
návštěvu České republiky. Hovořili jsme 
o obnově horských mlžných lesů, a jak to 
souvisí se snahou naučit místní domorodce 
včelařit. 

Můžete přiblížit trochu krajinu, v níž 
uskutečňuje humanitární projekt?
O Kamerunu se říká Afrika v malém. Na 
rozloze podobné Španělsku nabízí totéž co 
celý africký kontinent. Hory, nížinné i hor-
ské lesy, savany, pouště. Země se rozkládá 
ve středozápadní Africe u zátoky Bonny, 
která je součástí Guinejského zálivu v At-
lantském oceánu. Dále do vnitrozemí se 
táhne několikasetkilometrový pás kame-
runských hor, jehož součástí je i pohoří 
Bamenda Highlands, kde se v mlžném 
oparu do výšek až 3 000 metrů tyčí horské 
lesy. Jsou nejdůležitější zásobárnou pitné 
vody pro celý region a také nabízí domov 
stovkám endemických druhů včetně šim-
panze Pan troglodytes ellioti (jeden z nej-
ohroženějších poddruhů na světě, pozn. 
red.). Sloni, buvoli, levharti a další velká 
zvířata v oblasti vyhynula před desítkami 
let. 

Původně jste se věnoval úbytku exotic-
kého ptactva, čím se zabýváte ponejvíce 
nyní?
Protože věříme, že v životě je hned po ro-
dině nejdůležitější vzdělání, postavili jsme 
v horách v roce 2012 základní školu pro ty 
nejmenší i rovněž vzdělávací centrum pro 
jejich rodiče. Rádi bychom místním lidem 
ukázali, v čem spočívají rizika úbytku lesa, 
jak můžou sami les chránit a jak zlepšit své 
životní podmínky při zachování i obnově 
původních biotopů. 

Co domorodcům nabízíte lepšího?
Včelaření patří mezi obživu, která je k pří-
rodě nejšetrnější. Je zde přímá spojitost 
s ochranou lesa a včelařením. Pokud ovšem 
nejde o tradiční způsob včelaření, který 
spočívá v tom, že farmář zapálí strom, ve 
kterém mají včely úl, zpravidla spoustu 
včel zabije a sklidí velmi málo nepříliš kva-
litního medu. Je to ale nejlevnější způsob 
medobraní. 

Šetrnější metoda využívá kulatých dutin 
z bambusů a slámy. Z těchto tradičních úlů 
získají domorodci ročně kolem 5 kg medu. 
Pokud nechcete mít těchto úlů mnoho, 
můžete zkusit takzvané Kenya topbar hive 
(Keňské úly), připomínající vzhledem naše 
necky.

S využitím těchto již o něco modernějších 
technologií se zdejší domorodec může uži-

Medobraní v keňském úlu

Kamerunští včelaři

Sazenice pro obnovu lesa Účastnící včelařského kursu
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Hvit pouze včelařením a přispívat význam-

nou měrou nejen k záchraně lesa, který je 
pro jeho včely pastvinou, ale i záchraně včel 
samotných. Farmář bude sám sázet stromy, 
protože mu to bude zvyšovat zisky a násled-
ně i životní podmínky jeho rodiny.

Jen pro zajímavost, v kamerunských 
městech stojí kilogram medu v přepo-
čtu 200–400 Kč. To při roční výtěžnosti 
10–15 kg medu z jednoho včelstva ročně 
výrazně zvyšuje včelařův příjem, zejména 
pokud chová více včelstev. 

Liší se místní včely od evropských?
Včely ve zdejší oblasti jsou ve srovnání s ev-
ropskými menší a mají i tenčí žihadlo. Proto 
zde neobstojí evropský včelařský oblek, kte-
rý místní včely snadno propíchnou. Navíc 
v některých zdejších oblastech jsou včely 
hodně agresivní. Pro zdejší tropické vlhké 
podnebí je zapotřebí najít takovou látku pro 
oblek, v němž se včelař neutopí ve vlastním 
potu a přitom jej ochrání před žihadly.

Jakým způsobem je učíte včelařit?
Se školením farmářů jsme začali už loni. 
První seminář navštívilo 20 zájemců, kteří 
od nás ve formě půjčky obdrželi každý pět 
„neckových“ úlů a do skupin po pěti po-
třebné vybavení k tomu, aby sami mohli 
začít včelařit. 

V úlu se na jedné straně udělá česno, úlo-
vý prostor je přikrytý loučkami, na jejichž 
spodní straně včely staví divočinu, vršek 
úlu kryje stropní deska. Při medobraní, 
které zde je dvakrát až čtyřikrát ročně, 
stačí zanesené plásty odříznout a rozdrtit. 
Nádobu se zavíčkovanými plásty dáme na 
slunce, načež teplý med v nádobě přes síto 
snadno vykape.

Tedy žádné sbíjení rámečků, drátkování, 
zatavování mezistěn, přehazování rámků 
či nástavků, odvíčkování a vytáčení medu. 
To vše odpadá. Na druhou stranu se tím 
přichází o značnou část medu ve srovná-
ní s klasickým nástavkovým způsobem, 
k němuž se však lze propracovat v dalších 
letech. Při tomto způsobu, kdy nevracíme 
plásty do úlu, máme více vosku, který po-

užíváme na svíčky, přírodní krémy, jejichž 
prodejem získáváme další peníze. Z propo-
lisu chceme vyrábět a prodávat léčivé masti. 

Mají domorodci zájem o včelaření, jaký 
systém výuky využíváte?
Zpočátku bylo nutné odstranit nedůvě-
ru. Domorodci zpravidla dávají přednost 
nejjednoduššímu řešení. Teprve, když se 
přesvědčí, že jen o něco málo víc práce jim 
přináší nepoměrně větší užitek, tak to zku-
sí. Chtělo to trpělivost, která se vyplatila, 
v Kamerunu dvojnásob. Dvacet zájemců 
čekal třítýdenní včelařský maraton, pro 
nějž se musí uvolnit ze svých farem a plně 
se od rána do večera učit od výroby úlu, 
po jejich osazování, vedení včelstev až po 
medobraní a zužitkování medu a vosku. 

Většina z nich nemá hodinky, a tak při-
cházejí během dopoledne. V Kamerunu 
obecně čas „plyne zcela jinak“ než v Evro-
pě. Rychleji, pomaleji nebo vůbec. Doteď si 
na to zvykám. Tři z dvaceti farmářů, kteří 
se do prvního kola tréninku přihlásili, ne-
dorazili. Měli jsme náhradníky. Na rozdíl 
od našich nástavkových úlů je méně prac-
ný, levnější a hlavně přizpůsobený k nej-
různějším africkým druhům medonosných 
včel. Řežeme, zatloukáme. Všichni. Muži 
i ženy. Věřím, že jsme vykročili správným 
směrem a už teď se těším, až v celém Ked-
jom-Keku přibudou další včelaři. Zájemců 
je nyní přes čtyřicet.

Spolupracujete s dalšími organizacemi? 
S pořádáním výukových programů nám 
pomáhá nezisková organizace ANCO, 
která již 20 let působí v programu udrži-
telného rozvoje především v zemědělství, 
do kterého patří i jejich hlavní doména – 
včelaření. Po tříhodinové úvodní přednáš-
ce následuje praktická výuka. Stavíme tzv.
Kenya topbar hive. 

Mohou se čeští včelaři, případně firmy 
zapojit do této pomoci, a pokud ano, 
jakým způsobem?
V současnosti patří naše poděkování Zoo-
logické zahradě Liberec, která se stala 

oficiálním partnerem projektu: Včelař 
v Kamerunu.

Připojit se mohou různými formami, od 
propagace, přes přímou finanční účast jak 
různé, tomuto projektu nakloněné firmy, 
tak samotní včelaři. Podrobnější infor-
mace jsou na: www. kedjom-keku.com. 
Uvažujeme i možnosti nabídnout přímý 
kontakt mezi českým sponzorem a našim 
kamerunským včelařem. Zde se otevírají 
možnosti ke vzájemné komunikaci a třeba 
i k osobnímu poznání. K dispozici, byť ne 
vždy, jsou i internetové videohovory. Po-
mohlo by nám i včelařské vybavení, které 
by se dalo prostřednictvím partnerské 
organizace v kontejneru přepravit do Ka-
merunu. Takže každý, kdo má zájem, může 
i malým vkladem přispět k rozvoji včelař-
ství v Kamerunu. 

Více informací na: www.kedjom-keku.com

Text: Ing. Zdeněk Kulhánek
Foto: autor (1), Martin Mikeš (2–7)

Bc. Martin Mikeš

Nové úlyVýroba trámkového úlu
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V lysé se historie nejen opakuje

Včelařský den na 22. ročníku výstavy Natura Viva začal podobně jako loni 
menším pozdvižením mezi návštěvníky, kteří prošli jako první hned po 
deváté ráno branou výstaviště. Na jednom ze stromů se usadil roj včel! 
Těšil se poměrně velkému zájmu, který však zdaleka nedosahoval zájmu 
včelařů o přednášky renomovaných odborníků MVDr. Miloslava Peroutky, 
CSc. a Dr.Ing. Františka Kamlera. Ale nejen přednášky byly na včelařském 
programu v rámci sobotního, předposledního dne tradiční výstavy. 

Místopředseda ČSV Miloslav Peroutka se 
také již tradičně ujal předání cen vítězům 
elektronické soutěže pro děti Příroda ko-
lem nás. Tentokrát však měl práci navíc. 
Využili jsme této příležitosti a do Lysé 
nad Labem jsme pozvali naše čtenáře-fo-
tografy, kteří se umístili na prvních třech 
místech Fotosoutěže 2016. Dorazili pouze 
dva, a tak si na podium přišli pro diplomy 
a ceny za první a druhé místo Petra Balou-
nová a Oldřich Pajchl.

V tu chvíli byl program včelařského dne 

přibližně v polovině, ale výstava už poma-
lu spěla do svého cíle. Na její zahájení ve 
středu 24. 5. 2017 dorazila řada nejvyšších 
státních představitelů včetně předsedy Se-
nátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, který 
výstavu oficiálně zahájil. Všechny tři spo-
lupořádající subjekty – Český svaz včela-
řů, Českomoravská myslivecká jednota 
a Český rybářský svaz připravily pro letoš-
ní ročník reprezentativní expozice, v nichž 
návštěvníky seznámily jak se svojí činností, 
tak i s řadou novinek, které jsou na úseku 

jejich působnosti aktuální. Za Český svaz 
včelařů přivítala všechny návštěvníky jeho 
předsedkyně Mgr. Jarmila Machová. Uved-
la mj., že svaz včelařů slaví letos 145 let své 
existence. „Jsem ráda, že počet členů sva-
zu neustále narůstá. Momentálně jsme na 
hranici 54 000 členů a s potěšením sleduji, 
že se hlásí řada mladých, na jejichž výcho-
vě se podílejí jak starší zkušení včelaři, tak 
i Střední odborné učiliště včelařské v Nasa-
vrkách,“ řekla Jarmila Machová a pozvala 
všechny přítomné k návštěvě stánku ČSV, 
s.z., a sousedící expozice nasavrckého 
učiliště. „A přijďte hlavně v sobotu, kdy 
je na výstavě naplánován Včelařský den,“ 
dodala.

Lidé přišli, nejen v sobotu, ale po všech 
pět výstavních dnů. Už v zahajovací den si 
například vyslechli přednášku přítele Ing. 
Zdeňka Kulhánka, jehož vystoupení se 

Moderátorského mikrofonu při vyhlášení vítězů soutěže "Příroda 
kolem nás" se ujala Iveta Mrázková

Miloslav Peroutka předal ceny vítězům Fotografické soutěže 2016 
Petře Balounové a Oldřichu Pajchlovi 
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setkalo se značným ohlasem, když zasvě-
ceně hovořil o včelích produktech a jejich 
působení na lidské zdraví. Rovněž u stán-
ku ČSV,z.s., bylo téměř nepřetržitě rušno. 
Na dotazy návštěvníků odpovídali střída-
vě předsedkyně svazu Jarmila Machová, 

tajemník Ing. Petr Šerák, místopředseda 
MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. a další 
členové předsednictva svazu, pracovníci 
odborného oddělení a další. Ke včelařům 
zavítali ministři současní i minulí, premiér, 
senátoři, ale taky třeba náměstek ministra 

spravedlnosti, v jehož kompetenci je mimo 
jiné i Vězeňská služba ČR, kde se už přes 
rok zdárně rozvíjí včelařský projekt pod-
porovaný ČSV. 

Text a foto Petr Kolář

Memorandum 600 000 hospodářů v krajině je podepsáno

V rámci Národní výstavy Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem došlo ve 
středu 24. 5. 2017 k historické události. Vůbec poprvé na akci podobného 
typu došlo k podpisu Memoranda 600 000 hospodářů v krajině a poté 
následovala beseda na téma Invazní nepůvodní druhy, což je i nosné téma 
celé výstavy.

Memorandum i následná beseda jsou re-
akcí na nové nařízení eu a připravovanou 
novelu zákona o ochraně přírody, která 
má řešit invazní nepůvodní druhy. Budou 
se likvidovat jen invazní bolševníky, sršni 
a mývali nebo nám hrozí také zákaz hos-
podářsky významných muflonů, kamzíků, 
pstruhů duhových, amurů, ořechů, kašta-
nů, akátů, cukrové řepy a kříženců?
signatářem Memoranda je 14 organizací, 
mj. Českomoravská myslivecká jednota, 
z jejíž iniciativy celá akce vznikla, Český 
svaz včelařů, z.s., za který připojila svůj 
podpis předsedkyně Mgr. Jarmila Macho-
vá, dále Český rybářský svaz, lesy České 
republiky a další. 

(pk)

Zástupci signatářů Memoranda 600 000 hospodářů v krajině

MVDr. Miloslav Peroutka zaujal posluchače při přednášce 
i v následné diskuzi, byť se konala v improvizovaných podmínkách

U včelařských potřeb a pomůcek se čile diskutovalo

O včelařské přednášky byl značný zájem

Přednášky se odehrávaly na hlavním pódiu – v akci Dr. František 
Kamler
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Rostliny pro každou včelnici a zahradu (7. část)

Zatímco v předchozích číslech jsme řešili problémy se stínem, dnes se 
přesuneme na plně osluněná stanoviště. Mimo slunce zde může být častým 
problémem i sucho. I pro tyto podmínky lze vybrat rostliny, pro které je 
plné slunce „to pravé“. Řada z nich zmiňovanému suchu odolává nebo ho 
dokonce vyžaduje. 

Začneme nabídkou dřevin. O některých 
jsme již hovořili v minulých číslech – na-
příklad o dřišťálech nebo růžích. Dnes si 
představíme některé další. Velmi atraktiv-
ní je ruj vlasatá (Cotinus coggygria), kte-
rá dorůstá výšky okolo 3 m. Jednoduché 
celokrajné listy jsou zelené a na podzim 
barví výrazně oranžově. U velmi často 
pěstovaného kultivaru ´Royal Purple´ 
jsou purpurově červené po celý rok. Dlou-
ze stopkaté květy jsou velmi drobné, žlu-
tozelené a z větší části neplodné a objevují 
se v červnu ve velmi bohatých koncových 

latách. V této době je velmi intenzivně 
vyhledávají včely a přinášejí z nich žluto-
oranžové rousky. Mnohem zajímavější je 
ruj ovšem po odkvětu, kdy laty zchlupatí 
a celý keř je doslova obsypán nadýchanými 
obláčky. Při pěstování vybíráme plně oslu-
něná stanoviště a propustné půdy. Výborně 
snáší sucho. Ruj vlasatá je jedovatá a citli-
vým jedincům může způsobit podráždění 
pokožky. 

Dalším z keřů, kterým vyhovuje teplé, 
slunné a zároveň sušší stanoviště je oře-
chokřídlec clandonský (Caryopteris x clan-

donensis), který začíná být mezi včelaři 
velmi populární. Často je také nabízen 
pod jménem ořechoplodec. Patří mezi niž-
ší druhy, takže ho lze pěstovat i v menších 
zahradách. Dorůstá do výšky a šířky kolem 
jednoho metru. Hrubě pilovité, vejčitě ko-
pinaté až kopinaté listy má šedavě zelené. 
Po rozemnutí ucítíte jemnou citronovou 
vůni. Vyniká dvěma zvláštnostmi, barvou 
květů a dobou, kdy se objevují. Nezvykle 
blankytně modré květy totiž rozkvétají 
od července a zdobí zahrady až do října. 
Angličané mu výstižně říkají Blue Beard, 
tedy modrovous. Z dalších anglických 
jmen zmíníme ještě Blue Spirea (modrý 

Modré květy budou včely navštěvovat až dlouho do podzimu
Kultivary ořechokřídlece vynikají odlišně 
zbarvenými listy

Rozkvetlá ruj

Mimo nektaru nabízejí ruje i dostatek pylu
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tavolník) či Blue Mist (modrá mlha, opar). 
Právě pro nezvyklou barvou květu a hlavně 
pro pozdní dobu kvetení je ořechokřídlec 
velmi cenným keřem. Je obrovským láka-
dlem jak pro včely, tak pro ostatní hmyz. 
Pozdní dobou květu a nabídkou modré-
ho pylu je tak ořechokřídlec ideální pro 

výživu dlouhověkých včel. Je to dřevina 
i nektarodárná. Pokud chcete dosáhnout 
bohaté květenství, je nutno keře každý rok 
na jaře sestřihnout cca na 10–15 cm. Ne-
vadí proto, pokud v tuhých zimách někdy 
jednoleté výhony namrznou. Nevýhodou 
je poměrně pozdní rašení. Často se zdá, že 
je keř zmrzlý. Dopřejte mu ale čas. Množit 
tento velmi zajímavý keř můžete bylinnými 
řízky. Často se sám vysemeňuje. Trh nabí-
zí řadu kultivarů s různými odstíny modré 
nebo i s bíle nebo žlutě  panašovanými listy.

Pokud chcete do svých zahrad vnést 
trochu exotiky a zároveň získat keř kve-
toucí v době, kdy je zahrada na kvetoucí 
keř skoupá, můžete zvolit ibišek syrský 
(Hibiscus syriacus). Jeho domovem je vý-
chodní Asie a země Středního východu. 
V našich podmínkách dorůstá okolo 2 m. 
Listy jsou vejčité až kosočtverečné, často 

trojlaločné. Od konce července se objevují 
nádherné květy, které vyrůstají jednotlivě 
na krátkých stopkách a mívají v průměru 
5–10 cm. Původní druh je světle fialový, 
ale bylo vyšlechtěno mnoho odrůd od bílé 
a růžové přes odstíny červené a modré až 
to tmavě fialové. Typické bývá tmavší očko. 
Pokud chcete potěšit vaše včely, vybírejte 
kultivary s prázdnými květy, ze kterých 
včely přinášejí nektar a bílý pyl. Ibišky vy-
sazujte na slunné, pokud možno chráněná 
místa s dobře propustnou, jen mírně vlh-
kou půdou. Dobře zakořenělé ibišky jsou 
mrazuvzdorné. 

Zatímco všechny výše uváděné keře kvet-
ly v létě, na závěr dnešního povídání vám 
představíme jednu z nejraněji kvetoucích 
dřevin a tou je dřín obecný (Cornus mas). 
Keř dosahující v dospělosti výšky až 5 m je 
naše domácí dřevina a je zákonem chrá-
něn. V zahradách se pěstují hlavně vel-
koplodé kultivary. Plody dřínu jsou totiž 
jedlé červené peckovice, které mají vysoký 
obsah vitamínu C a obsahují i další pro-
spěšné látky. Dozrávají během srpna a září. 
Včely ovšem dříny zajímají mnohem dříve. 
Na ještě bezlistých větvích se objevují záři-
vě žluté květy, uspořádané v okolících. Jsou 

pro včely jedním z prvních zdrojů a nabízejí 
jim jak nektar, tak žlutý pyl. Z hlediska pěs-
tování jsou dříny nenáročné. Vyhovují jim 
plně osluněná stanoviště a dobře rostou 

na suchých, písčitohlinitých i částečně ka-
menitých půdách. Jsou odolné vůči mrazu 
a hodí se do přírodních zahrad nebo vět-
ších parků a včelnic.

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

Dalším z keřů, kterým 
vyhovuje teplé, slunné 

a zároveň sušší stanoviště 
je ořechokřídlec klandonský 

(Caryopteris x clandonensis), 
který začíná být mezi včelaři 

velmi populární

Pokud chcete potěšit vaše 
včely, vybírejte kultivary ibišku 
s prázdnými květy, ze kterých 

včely přinášejí nektar a bílý pyl

Z návštěvy ibišků se včela vrací poprášena bílým pylem

Pro dřín obecný jsou charakteristické drob-
né kvítky uspořádané do okolíku

Atraktivní květy ibišků poutají pozornost 
každého

Holé větve dřínu obsypané zářivě žlutými 
květy
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Zlatá včela 2017

Rok se se sešel s rokem a Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách 
na Chrudimsku již po devatenácté přivítalo finalisty vědomostní a doved-
nostní celorepublikové soutěže Zlatá včela. 

Testy a obhajoba

V pátek 9. června 2017 se do areálu učiliště 
sjelo 36 účastníků, kteří se probojovali na 
postupová místa z 11 oblastních kol ko-
naných na jaře na různých místech Čech 
a Moravy. „Kluků je letos 30 a zbytek jsou 
děvčata. Někteří z nich tu jsou poprvé, jiní 
se závěrečného klání mladých včelařů zú-
častnili opakovaně,“ upřesnila Iveta Mráz-
ková, členka ogranizačního výboru soutě-
že. Například Eliška Šebková z Dubence 
byla ve finále již potřetí. Co ale mají všichni 
zúčastnění společné, je láska ke včelám.

Oficiálního zahájení soutěžního víkendu 
se hodinu po pátečním poledni ujala před-
sedkyně ČSV Mgr. Jarmila Machová, která 
popřála všem dětem hodně štěstí při plnění 

soutěžních disciplín. S uvítacím projevem 
vystoupil také starosta Nasavrk Mgr. Milan 
Chvojka a ředitel učiliště Josef Lojda. Poté 
se mladí včelaři pustili do vypracování pí-
semného testu z včelařské teorie a praxe, 
na který měli jen hodinu. Pak následovala 
obhajoba jejich domácích samostatných 
písemných prací na včelařské téma před 
odbornou porotou a včelařskou veřejností. 
Témat byla spousta. Děti psaly například 
o své práci ve včelařském kroužku, zamýš-
lely se nad důvodem svého včelaření, ale 
troufly si i na odbornější text, jako napří-
klad na popis jejich procedury výroby pro-
polisové tinktury. Tady bylo poznat, kdo je 
ve finále poprvé a kdo je tzv. „starý mazák“. 
„Nervy už tu pracovaly a tak zejména od 

nováčků jsme mohli slyšet některé kurio-
zity. Tak například, že výkluz slouží k chy-
tání rojů nebo že kapsové krmítko je určené 
k uvěznění matky,“ uvedl s úsměvem Petr 
Stibor z českobudějovického kroužku, kte-
rý byl prezentacím přítomen v roli porotce. 

Hlavní soutěžní den

Včelařské klání pokračovalo v sobotu hned 
po snídani. Soutěžící byli rozděleni do šes-
ti skupin po šesti členech „namíchaných“ 
z různých včelařských kroužků. Tyto sku-
pinky se pak postupně prostřídaly na pěti 
pracovištích, kde na každém byla hodnoce-
na jiná soutěžní disciplína. Mezi ty jedno-
dušší patřilo poznávání a popis funkce nej-
různějších včelařských pomůcek. „Poznat 
je, mi nedělalo žádný problém,“ pochlubil 
se patnáctiletý Marek Matulík ze včelařské-
ho kroužku z Uherského Brodu, o kterém 
se později dočtete více.

Na jiném stanovišti soutěžící určovali 
druhy rostlin a dřevin. „Byl jsem tu na finále 
již před dvěma roky, a to jsme chodili po ar-
boretu a rostliny určovali přímo tam. Letos 
jsme pracovali jen s obrázky a to mi přišlo 
těžší,“ řekl Milan Kučera ze Slavkova.

Dalším soutěžním úkolem byla práce 
s mikroskopem při určování a popisu částí 
anatomie včelího těla a nejběžnějších vče-
lích parazitů, jako je kleštík a včelomorka. 

Až deset bodů do celkového hodnocení 
se dalo získat správným určením různých 
druhů medu. Každý soutěžící musel ochut-
nat deset vystavených vzorků a určit, o jaký 
druh medu se jedná. To nebyla vůbec jed-
noduchá disciplína. Některý, jako třeba 

Šestice nejlepších
1. Matulík Marek
2. Nedbalová Tereza
3. Heicl Jakub
4. Kašparová Barbora
5. Zemčík Jakub
6. Materna Jan

První tři se už 
mohou těšit 
do anglického 
Marlborough 
na IMYB 2017

 Závěrečného ceremoniálu se zúčastnili a ceny soutěžícím předávali (zleva) 
Miloslav Peroutka (sedící), senátor Jan Veleba, ředitel učiliště Josef Lojda 
a předsedkyně ČSV, z.s., Jarmila Machová
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lipový, akátový nebo pohankový, díky své 
typické chuti a barvě, nedělal dětem pro-
blémy. Za to takový třešňový med se poda-
řilo odhalit jen málokomu. Chytákem byl 
pampeliškový „med“, který se nejvíc pletl 
s medovicovým. „Tak ten jsem zrovna po-
znal bezpečně, protože máme doma louky 
a kus lesa a medovicový med míváme čas-
to,“ radoval se Honza Kubelka z děčínské-
ho včelařského kroužku mládeže.

Problémy soutěžícím nedělalo popsat 
jednotlivé činnosti včelaření na předlo-
žených obrázcích ve fotorámcích. Jako 
o pohodové disciplíně děti mluvily také 
o stloukání a drátkování rámku včetně při-
dání mezrníků, a to v patnáctiminutovém 
intervalu na stanovišti v dílně na nedale-
kém statku. Hodnotila se kvalita a pečlivost 
provedení.

V době, kdy skupinky soutěžících roto-
vali mezi stanovištmi, organizátoři akce 
pamatovali i na přítomné vedoucí kroužků 
a rodiče soutěžících. „Ano, spolu s ostatní-
mi dospělými a šikovnou paní cukrářkou 
jsme absolovovali ukázku zdobení medo-
vých perníčků a sami si je pak mohli ozdo-
bit,“ prozradil Jan Materna z včelařského 
kroužku v Hostinném. Ty pak byly později 
vystaveny v anonymní soutěži, kde vítěze 
této zábavné soutěže ve vedlejším progra-
mu vyhodnotily samy děti. 

Rozhodlo se na včelnici

Tak uběhlo dopoledne a po obědě komise vy-
hodnotila šest nejlepších včelaříků. Ty čekal 
přesun na včelnici Libáň, kde pro ně soutěž 
pokračovala svou praktickou částí. Děti mu-
sely předvést základní včelařské úkony, jako 
je například přelarvení, demonstrace znače-
ní matek na trubcích či vytvoření oddělku. 
Dále pak musely popsat funkci oplodnáčku 
při chovu matek. Podle slov dohlížejících 
komisařů tady byly výkony všech velmi vy-
rovnané a zručně provedené. „Posuzování, 
kdo byl lepší nebo horší při tvorbě oddělků, 
bylo pro mě opravdu obtížné, protože jsem 
mezi finalisty nenašel žádné výraznější chy-
by ani větší rozdíly v dovednosti při práci se 
včelami,“ ocenil odbornost a šikovnost dětí 
Martin Paleček ze základní organizace ČSV 
z Novosedel nad Nežárkou, který tvorbu od-
dělků hodnotil. 

O odpolední program pro ty, kteří se 
mezi posledních šest nedostali, se posta-
rala pozvaná dvojice tanečníků a bubení-
ků hrajících na africké bubny djembe. Toto 
vystoupení se těšilo velké oblibě přihlížejí-
cích i tančících dětí. Večer se pak již všichni 
potkali u táboráku při opékání buřtů.

Nedělní ráno se neslo v atmosféře mír-
ného napětí před vyhlášením celkových 
výsledků letošního ročníku soutěže Zlatá 
včela. To pomohla uvolnit přednáška cho-
vatele dravých ptáků a drobných šelem 
včetně ukázek jejich dovedností. 

Závěrečný ceremoniál se odehrál v sále 
posluchárny. Po pozdravení a představení 
přítomných hostů, kterými byli senátor Jan 
Veleba, předsedkyně ČSV Jarmila Macho-
vá, místopředseda ČSV Miloslav Peroutka, 
ředitel učiliště Josef Lojda a zastupitelka 
za Pardubický kraj, poslankyně Květa Ma-
tušovská, se do moderování pustila Iveta 
Mrázková. Každý z 36 účastníků byl obda-
rován diplomem nebo učastnickým listem, 
věcnou cenou či poukázkou na nákup vče-
lařských potřeb, a to za potlesku přítom-
ných v posluchárně.

Největší pozornost se pak soustředila na 
vyhlášení tří nejlepších soutěžících, pro-

tože ti pojedou počátkem července repre-
zentovat českou a moravskou včelařskou 
mládež na mezinárodní včelařskou sou-
těž IMYB 2017, která se letos uskuteční 
v anglickém Marlborough. Vítězem se stal 
Marek Matulík se 138,5 bodu z Uherského 
Brodu, na druhém místě skončila Tereza 
Nedbalová se 132 body z českobudějo-
vického včelařského kroužku a třetí místo 
patří Jakubovi Hajclovi ze Stříbra, který 
dosáhl v celkovém hodnocení 130,5 bodu. 
To jen těsně uniklo loňské vítězce soutěže, 
Barboře Kašparové z Kladna, která „bram-
borovou“ medaili přijala se zklamáním, ale 
statečně.

„Jako kluk jsem taky chodil do včelařské-
ho kroužku, ale takovou soutěž, jako je tato 
jsme neměli a v dobrém slova smyslu vám 
trošku závidím a samozřejmě vám ji upři-
mě moc přeji,“ řekl v závěrečném loučení 
místopředseda Miloslav Peroutka.

Celou soutěž uzavřela předsedkyně Jar-
mila Machová, která pogratulovala a po-
děkovala všem soutěžícím za odvedené 
výkony a popřála hodně štěstí a úspěchů 
trojici reprezentantů na mezinárodním klá-
ní. Tam se letos sjede soutěžících z 25 zemí 
a bude to zatím největší účast v osmileté 
historii soutěže. 

Text: Ing. Vítězslav Křížek
Foto: autor a Milan Vankát 

Finanční dary
•	 Ing. Květa Matušovská – zastupitelka za Pardubický kraj, poslankyně Poslanecké sněmovky ČR 
•	 Ing. Jan Veleba – senátor horní komory Parlamentu ČR za obvod Chrudim
•	 Ing. František Mikan – Drukol Agricola Bylany 
•	 Jaroslav Kopista – Farma kopista Uhřetiče
•	 Ing. Petr Sedláček – sklenice na med

Věcné dary 
•	 Svatopluk Sapák – výroba včelařských potřeb 
•	 Jaromír Kohout – Havlíčkova Borová zemědělská
•	 Miroslav a Ondřej Zelený – Apifarm – Truhlářství Včelařství 
•	 Ing. Pavel Buřinský – Včelí farma a stolařství Roštín
•	 Jaroslav Pokorný – plastové úly Dačice 
•	 Josef Nádvorník – Dukor Litomyšl
•	 Dana Belušová – NSEV Kladno Čabárna

O vítězích letošního ročníku Zlaté včely 
rozhodla praktická část na včelnici Libáň

Jednou z disciplín byla ochutnávka medu
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Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských 
kroužků. Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové  
adrese jan.podpera@gmail.com
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Hra na učitele
Žák Popleta napsal v testu věty, které 
byly plné chyb. Zkuste Popletovi věty 
přepsat tak, aby ty vaše byly správné.

V úle žije většinou jedna matka, 
dělnice a trubec. Žihadlo má pouze 
trubec, který stráží úl.

Správný med nikdy nezkrystalizu-
je. Krystalizace je známka falšování 
medu.

Dolet včely je obrovský. Od úlu 
může doletět až do vzdálenosti 
100 km.

Včely přes zimu spí zimním spán-
kem. Proto včelám na podzim může-

me sebrat všechen med.
Nejstarší v úle je vždy dělnice. Ta se 

může dožívat až jednoho roku. 
Jedním z produktů včely medonos-

né je kvalitní papírovina, z které si 
stavějí plásty. Papírovinu si vyrábějí 
ze dřeva, které si přinesou například 
z lesa.

Sloni a včely
Jak souvisí sloni se včelami?

Slon dokáže farmá-
řům v Africe a v Asii 
zničit celou úrodu. 
Místní zemědělci 
se snaží před slony 
svou úrodu bránit. 
Jeden velmi úspěšný 
způsob je použít 
včely. Sloni se bojí 
včelích žihadel, 
která mohou dostat 
do svého citlivého 
chobotu. Vědci 
zjistili, že když 
sloni poznají včelí 
bzukot, tak se snaží 
vzdálit od míst, kde 
včely bzučí.

Vznikl tak projekt „Sloni a včely“, který se snaží pomocí včel 
slony chránit. Jestliže nebudou sloni ničit farmářům úrodu, 
nebudou je farmáři chtít vybít. Tím se chrání farmáři i sloni.

Projekt funguje například v následujících státech: Keňa, Bots-
wana, Mozambik, Tanzánie, Uganda, Čad, Gabon, Jižní Afrika, 
Malabi, Srí Lanka, Thajsko a Indie.

Na začátku polí, která stojí v „cestě“ sloním stezkám, se stavě-
jí řady úlů, které mají slony odradit od vstupu na pole. Udává se, 
že „včelí obranný systém“ má velmi vysokou úspěšnost.

Vedle zachráněné úrody získávají farmáři i nezanedbatelné 
množství medu. Takový med se prodává pod názvem „Slonům 
přátelský med“.

Na různých místech se pro „včelí ploty“ využívají jiné typy 
úlů. Někde mají „medné krávy“, jinde zase systém Langstroth.

Více informací můžete nalézt na webových stránkách projek-
tu: http://elephantsandbees.com

Doplňovačka
V tajence dnešní doplňovačky najdete dokončení jedné červen-
cové pranostiky, která zní: „Červenec – (viz tajenka)“.

 1. Obydlí včel
 2. V medu jsou obsaženy hlavně jednoduché cukry – fruktó-

za a glukóza. Krmíme-li včely cukrem, musí svými en-
zymy štěpit složitý cukr na cukry jednoduché. Jak se tento 
složitý cukr jmenuje?

 3. Jev, který sleduje meteorolog. Tento jev je také důležitý pro 
včelaře, protože má významný vliv na snůšku pylu a medu.

 4. Sladký výměšek stejnokřídlého hmyzu (například mšic), 
který je velkým lákadlem pro včely i mravence.

 5. Včela nosí do úlu na svých nohách rouskový _____ .
 6. Na základě různých pozorování bylo zjištěno, že včely 

reagují na změny počasí. Před jedním meteorologickým 
jevem bývají agresivnější. Vyplňte tento jev v prvním pádě 
čísla jednotného.

 7. Vodní rostlina s krásnými velkými květy
 8. Náš národní strom
 9. Barva květů následujících rostlin: slunečnice, řepka, pa-

mpeliška.
10. Látka, která je produkována ve žlázách včely. Tato látka je 

určena zejména k obraně včelího společenství.
11. Název činnosti, při které dodáváme včelám cukerný roz-

tok na zimu.
12. Název určitého medovicového medu. Je význačný tím, že 

po krystalizaci je velmi tvrdý. Včely ho v zimě nedokáží 
zpracovat. Nesmí proto převažovat v úle na zimu.

13. Včelařská potřeba používaná k odstranění hrubých nečis-
tot z medu při jeho vytáčení.

Fotografie slona z pražské ZOO. 
Fotku pořídil můj žák Jan Tříška.
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VŠUDE SAMÁ VČELA
SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky vyhlásilo 2. ročník kreativní 
výtvarné soutěže VŠUDE SAMÁ VČELA s podtitulem Včela 
a příroda

do soutěže přišlo celkem 149 obrázků a 26 polytechnických prací, které se 
vám, jejich tvůrcům, velmi vydařily. a komu se povedly nejlépe? 

Kategorie M – mateřské školy
1. místo –  třída Broučkové – MŠ Horní Jelení
2. místo –  Jindřiška takáčová – MŠ a zŠ Benešov nad Ploučnicí
3. místo – třída zvídálci – MŠ Nasavrky
4. místo – Veronika Ventluková – MŠ lukavice
5. místo – třída zvídálci – MŠ dobřichovice

Kategorie Z 1 – základní školy 1. stupeň 
1. místo – J. Horký, M. Šíma, Š. Janeček – družina dráček při zŠ dubenec
2. místo – stela lišková, Praha 4 – Modřany
3. místo – Jana knotková – zŠ uherský Brod
4. místo – filip stonjek – zŠ a MŠ Bohuslavice
5. místo – Veronika Valsová – zŠ sedlčany a sára skrbková – zŠ Běchary

Kategorie Z 2 – základní školy 2. stupeň
1. místo – g. Malá, t. Vašková, M. lacko – zŠ Mšeno
2. místo – Marie Hanrahanová, – zŠ Jablůnka
3. místo – kristýna Hrubá – lužánky sVČ
4. místo – Štefan dvorščík – zŠ Mšeno
5. místo – Michal daňa – zŠ Jablůnka

Kategorie K – kolektivy dětí 
1. místo – Včelařský kroužek mládeže záchlumí
2. místo – Včelařský kroužek mládeže zruč – senec
3. místo – Včelařský kroužek mládeže rychvald
4. místo – Včelařský kroužek mládeže apis Bruntál
5. místo – a. Pánková – VkM Nasavrky, J.ondračková – VkM sedliště

Dále byla udělena Cena poroty za nápaditost a přínos:  VkM Jimramov

ceny a diplomy byly výhercům zaslány poštou. Většina došlých prací byla 
prezentována na výstavě Natura Viva v lysé nad labem. děkujeme všem za 
účast v letošním ročníku a již se těšíme na ten příští. Pro úplnost ještě uvádí-
me seznam zúčastněných škol a kolektivů: 

Kategorie M: MŠ Napajedla – třída Veverky, MŠ dobřichovice – třída Včelky, 
MŠ komárov, MŠ lukavice, zŠ a MŠ opletalova, Benešov nad Ploučnicí, 
MŠ Horní Jelení – třída Broučkové, MŠ Nasavrky – třída zvídálci, MŠ Větrná, 
České Budějovice – třída Včeličky, sourozenci liškovi z MŠ Praha 4 – Modřany
Kategorie Z 1: zŠ dubenec – družina dráček, zŠ karla Čapka, Hluboká 
nad Vltavou, zŠ a MŠ Mladá Vožice, zŠ rovensko, zŠ Běchary, zŠ sedlča-
ny, zŠ Napajedla, zŠ Holčovice, zŠ Heřmanice u oder, zŠ uherský Brod, 
zŠ a MŠ Bohuslavice
Kategorie Z 2: zŠ Mšeno, zŠ Jablůnka, sVČ lužánky – Brno,
Kategorie K: VkM při zo ČsV kladruby, VkM Mikulovice, VkM Nasavrky –Vče-
líci, VkM sedliště, VkM Jimramov, VkM zruč – senec, VkM apis Bruntál, VkM 
při zŠ sedlčany, VkM záchlumí, zo ČsV rousínov, VkM rychvald, klub Pravý 
Přítel Přírody – solenice, základy komiksu a animace lužánky

Iveta Mrázková,
referent pro práci s mládeží, SOUV Nasavrky

Ilustrační foto: Petr Kolář

Vybraná řešení z minulého 
čísla
Doplňovačka
Tajenkou byla část červnové pranostiky 
„MEDARDOVA KÁPĚ, ČTYŘICET DNÍ KAPE.“

Pojmy k doplnění
1 – mřížka, 2 – medobraní, 3 – medojed, 
4 – jahodník, 5 – mor, 6 – podmet, 
7 – rozpěrák, 8 – varroa, 9 – včelař, 
10 – výkluz, 11 – smetáček, 12 – pařák, 
13– měl

Kvízové otázky
Po výběru správných odpovědí je tajenkou 
slovo „jaro“.

Osmisměrka
Po vyškrtání zadaných slov vám měla vyjít 
tajenka: „Přejeme vám krásné prázdniny.“

Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

R O Z P Ě R Á K L Í C K A Z
V A K C Í L K Ý Š E N D Á B
O P D A V Á O S T V A Č E L
M I Ú Ž Ř E B Ý T M Z T P Ů
S S O U B E N A E N Ě Ě K O
L A K Í N D E C I K A V V L
I D Ý M Á K L O B O U K V Y

Přesmyčky
V následujících přesmyčkách odhalte 
včelařovy činnosti v průběhu roku

NRMÍKE
ÍÉČLEN
VČYÍÁNET
PŽENÍROLÍH
ETANÍV KVOSU

Bludiště
V bludišti písmen najděte slovního hada 
ze slov, která se týkají včelaření. Koncové 
písmeno jednoho slova je zároveň počá-
tečním písmenem slova následujícího. 
Věta neplatí pro první a poslední slovo.

Po vyškrtání celého hada přečtěte větu, 
která zůstala. Dále zkuste uvést příklady 
výskytu obecné vlastnosti, která je ve větě 
uvedena.

Nápověda: Had začíná slovem, jehož 
jméno ukazuje na nástroj, kterým včelař 
například odděluje od sebe slepené ná-
stavky.
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Děti a včely
Netradiční školní den zažily děti ze školy 
v Horním Němčí. Celé dopoledne probíhal 
ve škole projekt na téma Včely, včelaření, 
včelaři. Projekt začal setkáním tváří v tvář 
s odborníkem na slovo vzatým, včelařem 
Břetislavem Leblochem. Vyprávěl dětem 
o životě včel a o tom, jak se včelař stará 
o včely v průběhu celého roku. Děti si pro-
hlédly úl, rámky i mezistěny. Dozvěděly 
se, co je to rozpěrák, kuřák a oplodňáček. 
Vyzkoušely si ochranný oděv, včelařský 
klobouk. Potom v prezentaci s obdivem sle-
dovaly krásné fotografie s včelou na květu 
a dozvěděly se další informace z historie 
včelařství. Velmi je zaujala krátká videa 
o chovu matek, o získávání vosku, o vče-
lích farmách a chovu čmeláků. Následují-
cí hra „Hledání včelích stanovišť“ rozvířila 
děti po škole jako včelky v úlu a s chutí si ji 
zahráli všichni od prvňáčků po páťáky. Na 
závěr proběhl znalostní kvíz se sladkou 
odměnou pro všechny. S pusou od medu 
skládaly děti básničky a psaly příběhy na 
včelí téma. 

PaedDr. Miroslava Končitíková, 
učitelka ZŠ Horní Němčí

Včelaři ze ZO Velká Polom oslavili  
110. výročí od svého založení 

K příležitosti oslav 110. výročí založení 
našeho spolku připravili včelařští nadšenci 
zábavné odpoledne pro širokou veřejnost. 
Oslava se konala 13. 5. 2017 v Hasičském 
areálu Mokřinka, Dolní Lhota. Byl před-
staven spolek, jehož stodesetiletá historie 
odstartovala založením „Včelařské besíd-
ky pro Velkou Polom a okolí“, která již v té 
době sdružovala obce Velkou Polom, Dolní 
Lhotu, Čavisov a Horní Lhotu. 

Bylo prezentováno historické včelařské 
náčiní až po současnost a potřeby pro stáče-
ní a úpravu medu. Velký zájem vzbudil škol-

ní úl osazený včelstvem. Atrakcí pro šikovná 
děvčata a chlapce byla dílnička malých vče-
lařů, kde si mohli vyrobit svůj první rámek. 

V průběhu celého odpoledne nás prová-
zela country skupina Labyrint. Pro děti byly 
připraveny soutěže se včelařskou témati-
kou, zdobení medových perníků, projekce 
fotografií a filmů ze života včel. O úspěš-
nosti akce vypovídala hojná návštěvnost asi 
150 nadšenců včelařství a pevně věříme, že 
i budoucích aktivních včelařů.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, 
kteří jakýmkoliv podílem přispěli ke zdár-
nému průběhu akce. Velký dík patří těm 
nejmenším, a to žákům Mateřské školy 
Dolní Lhota a učitelskému sboru za úvod-
ní zahájení. Žákům Základní škola Dolní 
Lhota za výtvarné práce se včelařskou té-
matikou. Touto cestou bychom rovněž rádi 
poděkovali obecním úřadům ve Velké Polo-
mi, Dolní Lhotě, Čavisově a Horní Lhotě za 
součinnost a propagaci naší akce.

Za výbor ZO ČSV, z.s,
Josef Rozsypal, Tomáš Jurčík

Mezinárodní den včelařství a včel

V sobotu 20. května se v prostorách Vče-
lařského naučného areálu v Chlebovicích 
slavil Mezinárodní den včelařství a včel. 
Včelařské muzeum bylo po celý den ote-
vřeno zdarma. Odpoledne patřilo již pra-
videlné akci pro děti, a to „Včelímu rojení“, 
při které si mohli návštěvníci vyzkoušet 
svou zručnost ve „včelích dílničkách“, 
projít soutěžemi ze života včel a včelař-
ských dovedností, získat medovou odmě-

nu, navštívit včelařské muzeum i zajezdit 
si na koníčkách.  ZO ČSV Frýdek-Místek 
tak spolu s Klubem přátel fojtství, VKM 
F-M a Mladými včelaříky oslavila 5. výro-
čí vyhlášení tohoto mezinárodního dne, 
jež se uskutečnilo v roce 2012 v České 
republice.

Marie Knödlová, 
předseda ZO ČSV Frýdek-Místek

Včelařská výstava 
v Nedvědici
ZO ČSV, z.s., Nedvědice, okres Žďár nad 
Sázavou pořádá ve dnech 4. – 6. července 
2017 včelařskou výstavu, která se uskuteč-
ní v místní základní škole. Otevřeno bude 
od 9.00 do 18.00 hodin. Výstava doprová-
zí zdejší proslulé slavnosti pernštejnského 
panství. Návštěvníci najdou bohatý kultur-
ní a sportovní program, nebude chybět pří-
jezd parního vlaku. Včelařská výstava má 
v Nedvědici mnohaletou tradici. Věříme, 
že zaujme včelaře i jejich příznivce. Těšíme 
se na přátelské setkání a odborné diskuse 
s výměnou zkušeností. Během výstavy bu-
dou k nahlédnutí živé včely v proskleném 
úle. Návštěvníci si mohou zakoupit včelí 
produkty, medové pečivo, kosmetiku z vče-
lích produktů, včelařské potřeby, medovi-
nu a medové pivo.

Stanislav Kytner, jednatel ZO Nedvědice,
OO ČSV, z.s., Olomouc 

O novou generaci včelařů je ve 
Velké Polomi dobře postaráno
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Medové slavnosti na zámku Hrádek u Nechanic 
Jménem ZO ČSV Nechanice vás zveme 
na Medové slavnosti na zámku Hrádek 
u Nechanic. Akce se koná 1. 7. 2017 a je 
určena především pro rodiče s dětmi, kteří 
zde poznají, jak chutná pravý Český med 
a dozvědí se více nejenom o medu, ale také 
získají více informací ze života včelí rodiny. 

Informace netradiční formou předa-
jí odborníci ve včelařské problematice. Co 
nás na životě včel zajímá a proč jsou tak 
důležité? To vše se dozvíte z připravova-
ných přednášek: Kdo tvoří včelí rodinu, 
Včelí obydlí, Druhy medu, Pastový med, 
Včelí produkty, Apiterapie a další.

Součástí včelařského stanu bude také 
včelařská expozice, kterou částečně za-
půjčí SOUV Nasavrky. Nezapomene ani 
na význam včel z hlediska opylování a také 
význam našich lesů. O zábavu pro vaše děti 
a zábavu pro ně se také postará tvůrčí Ate-
lier Petrlenka a MŠ Sedlice. 

Přivítáme vás medovou snídaní, nebu-
dou chybět speciality jako kuřátka na medu 
a medová zmrzlina. Dále se můžete těšit na 
regionální speciality a ukázky řemeslné vý-
roby. Pro ďeti jsou připraveny ukázky krá-
ličího hopu a psí agility. Rodiče si můžou 
pochutnat na medovém pivu a vyzkoušet 

si základy golfu. O zábavu se postará hu-
dební skupina Kantoři a Bohemian Bards. 
Během akce probíhat soutěž o nejlepší med 
a medovinu, kde můžete získat zajímavé 
ceny. Pro děti je připravené Kolo štěstí. 

Akci plně podporuje OO ČSV Hradec 
Králové, pod kterou patří naše včelařská 
organizace Nechanice + 6 dalších včelař-
ských organizací. Záštitu převzali ministr 
zemědělství Marian Jurečka a ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec.

Mgr. Zuzana Samleková & Vladimír Doležal
ZO ČSV, z.s., Nechanice

Jiří Rosa oslavil 70!
Náš jednatel, přítel Jiří rosa, oslavil dne 
5. června 2017 významné výročí, své 
70 narozeniny. Je dlouholetým členem 
a obětavým funkcionářem našeho spolku. 
Je místopředsedou a tiskovým mluvčím 
oo ČsV, z.s., a členem rV ČsV z.s., kde 
zastupuje okresní organizaci Vsetín. 
V rV ČsV z.s., mimo jiné pracuje jako člen 
v komisi svépomocného fondu ČsV.
Je velmi pracovitý nejen u svých včel, 
ale i v činnosti pro naši zo ČsV,z.s., ve 
Valašském Meziříčí, i jako místopředse-
da oo ČsV,z.s., nebo rV ČsV.z.s. Mimo 
jiná vyznamenání je nositelem odznaku 
Vzorný včelařský pracovník. u příležitosti 
kulatého jubilea děkují včelaři Valašsko-
meziříčska za jeho obětavou práci a do 

dalších let přejí hodně zdraví, síly a mno-
ho úspěchů do dalšího včelařského života 
a spokojenosti v jeho osobním životě. 
Jménem všech členů zo ČsV, z.s., Valaš-
ské Meziříčí 

Antonín Drda, předseda ZO

Z ležanu záda nebolí
„už zdaleka nejsem nejmladší, pohrávat 
si s plnými nástavky jsem mohl zamlada, 
po vyučení včelařem v Nasavrkách a pak 
ještě když jsem v tomto oboru pracoval 
na státním statku. teď, kdy se pro potře-
bu medu v rodině a přátel starám o něko-
lik včelstev, hledám možnost, jak si jejich 
ošetřování usnadnit,“ řekl mi stanislav 
Němeček z Bukvic, malé obce u trhových 
svinů. loni si nechal z polystyrenových 
desek udělat ležan. „zimuji v něm dvě 
včelstva. Před první snůškou udělám 
šestirámkový oddělek, který může využít 
druhou snůšku. Nad plodiště dám tři 
polonástavky. Medný výnos je jako u ná-
stavkových úlů. Po posledním medobraní 
sundám polonástavky a vytvořím v plodiš-
ti dvě silná včelstva,“ vysvětluje.

„Práce se včelstvem je snadná, velmi 
rychle zkontroluji zásoby, plod i rychleji 
najdu matku,“ pochvaluje si standa práci 

v ležanu. doporučuje typ úlu rozšířený 
hodně v Maďarsku, Polsku a na ukrajině, 
nejen lidem, kteří od včelaření v nástav-
kových systémech nechtějí mít bolavá 
záda, ale i třeba školákům, kteří se o vče-
laření zajímají. 

Není zdaleka sám, kdo se zajímá o způ-
sob včelaření v ležanech, jak o tom svědčí 
stále větší poptávka a nabídka těchto úlů. 
Měkteré z nichž jsou kombinované s po-
lonástavky, umožňující rovněž snadnou 
manipulaci.

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek 

Jednoduchý polystyrénový ležan se 
osvědčil pro jeho snadnou obsluhu

Začátkem května byla včelstva 
v ležanu s polonástavky v plné síle 
pro využití jarní snůšky



250•ČERVENEc 2017

98 let
Novák Josef · ZO Louňovice pod B.

95 let
Patrman Adolf · ZO Velké Hamry 
Pavliš František · ZO Rosice 
Svatek Jaroslav · ZO Rakovník 

93 let
Klimeš Josef · ZO Slezská Ostrava 
Pokora Josef · ZO Klecany 

92 let
Jirglová Jarmila · ZO Železnice

91 let
Hezký Josef · ZO Doubí 
Horák Josef · ZO Cheb 
Chmelík Emil · ZO Hrušovany nad Jeviš.
Kouba Jan · ZO Trhové Sviny 
Volfová Vlasta · ZO Švihov 

90 let
Chromý František · ZO Boršov nad Vl.
Kluz Václav · ZO Hořice 
Kučera Otakar · ZO Lovosice 
Makovička Miroslav · ZO Slavonice 
Novák Jindřich · ZO Rychnov nad Kněž.
Nožička Josef · ZO Uherský Ostroh 
Pacáková Anna · ZO Drahotuše 
Pěstová Marie · ZO Vlachovo Březí 
Voříšek Jindřich · ZO Hrochův Týnec 
Vrtík Jaroslav · ZO Lelekovice 

85 let
Bělka Jindřich · ZO Kopidlno 
Brázda Stanislav · ZO Štěpánov 
Elich Bedřich · ZO Nový Bor 
Fuksa Václav · ZO Libiš 
Haleš Jiří · ZO Frýdek- Místek 
Hořák František · ZO Brumov- Bylnice 
Chudoba Lubor · ZO Nová Paka 
Janoušková Jarmila · ZO Plzeň střed 
Kvasničák Ferdinand · ZO B. n. Č.
Machourková Anežka · ZO Zdounky 
Novák Václav · ZO Javorník 
Prachař Josef · ZO Rakovník 
Přecechtěl Cyril · ZO Prostějov 
Reichel Rudolf · ZO Teplice 
Sádovský Miloslav · ZO Nymburk 
Sára Václav · ZO Stará Bělá 
Süss Oswald · ZO Roztoky- Kruh 
Šabata Jaroslav · ZO Třebíč 
Šanovec Jan · ZO Ruda nad Moravou 
Ševčík Jaroslav · ZO Hradec nad Mor.
Šikula Emil · ZO Doubravník 
Tesař Miroslav · ZO Bučovice 
Třeška Vladislav · ZO Spálené Poříčí 
Vačlena Miroslav · ZO Miličín 
Vrba Jan · ZO Suchdol nad Lužnicí 

80 let
Čaňo Josef · ZO Strání-Květná 
Čapek Josef · ZO Nový Bydžov 
Čapek Drahomír · ZO Česká Třebová 
Častová Alena · ZO Klatovy 
Čepelák Otto · ZO Litoměřice 
Dolejš Vlastislav · ZO Veltrusy 
Fišera Oldřich · ZO Dohalice 
Hlávka Jan · ZO Jihlava 
Hofman Jaroslav · ZO Úpice 
Holý Jindřich · ZO Kublov 
Hron Karel · ZO Svojšín 
Janota František · ZO Kryry 
Jelínek František · ZO Zbraslavice 
Kalianková Anna · ZO Nýrsko 
Kaňa st. Josef · ZO Kopřivnice 
Kapic Josef · ZO Trhanov 
Karásek Josef · ZO Manětín 
Karel Zdeněk · ZO Městec Králové 
Kiml Milan · ZO Zruč nad Sázavou 
Kopáč Jiří · ZO Černošice 
Koubek Oldřich · ZO Stříbro 
Krčmař Stanislav · ZO Kojetín 
Krejčíř Květoslav · ZO Ořechov 
Krejsa Otakar · ZO Drevníky 
Kufová Marta · ZO Valašské Meziříčí 
Kuklínek Jan · ZO Prštice 
Lajblová Marie · ZO Klánovice 
Langr František · ZO Hořice 
Menšík František · ZO Humpolec 
Neubauer Václav · ZO Humpolec 
Orosz Dezider · ZO Sehradice 
Perner Václav · ZO Přelouč 
Pešek Jindřich · ZO Nový Bydžov 
Prokůpek Josef · ZO Rovensko p. T.
Rýdel František · ZO Mořkov 
Rymeš Metoděj · ZO Krnov - Kostelec 
Šelong Andrej · ZO Klimkovice 
Šindelář Bohuslav · ZO Stonařov 
Špaček Miroslav · ZO Police n. M. 
Švejda Adolf · ZO Znojmo 
Vimmer Stanislav · ZO Radonice 
Vlk Jaroslav · ZO Říčany 
Záhora Miloslav · ZO Jablonec n. N.
Zíka Jan · ZO Mezno 
Zouhar Jan · ZO Sloup v Mor. Krasu 

75 let
Aujezdský Jaromír · ZO Kopřivnice 
Bárek Jaromír · ZO Drnovice 
Bělohlávek Jan · ZO Mnichovo Hradiště 
Bílek Ladislav · ZO Konice 
Bohatcová Marie · ZO Knínice u Bos.
Bubela Josef · ZO Hartmanice 
Čížek Josef · ZO Slaný 
Dráb Bohuslav · ZO Louňovice pod B.
Dymeš František · ZO Poděbrady 
Eliáš Zdeněk · ZO Vranová Lhota 
Gereg Miroslav · ZO Nové Město n. M.
Halamíčková Marta · ZO Zubří 
Hanušová Miluše · ZO Úpice 
Hejtmanec Václav · ZO Nymburk 

Heřmanský Jan · ZO Otnice 
Hnízdil Karel · ZO Vyškov 
Hořák Jan · ZO Brumov- Bylnice 
Chotěnovský Zdeněk · ZO Jablonné v P.
Kazda Vratislav · ZO Dvůr Králové n. L.
Kolář Jan · ZO Jindřichův Hradec 
Kotačka Václav · ZO Podhoří 
Kozel Josef · ZO Vyškov - Hamiltony 
Krejčí František · ZO Slušovice 
Kříž František · ZO Prostějov 
Kuchař Rudolf · ZO Bílina 
Laurenc Jaroslav · ZO Chomutov 
Lomoz Jaroslav · ZO Sedlčany 
Macháček Jiří · ZO České Velenice 
Majer Vladimír · ZO Rakovník 
Makovský Bedřich · ZO Bělá n. S.
Maťátko Oldřich · ZO Hodonín 
Mitek František · ZO Zdounky 
Motejzík Václav · ZO Kasejovice 
Muchna Antonín · ZO Klatovy 
Novák Horst · ZO Bezdružice 
Novák Augustin · ZO Veltrusy 
Patrman Josef · ZO Velké Hamry 
Pavlík Josef · ZO Knínice u Boskovic 
Peček Jaroslav · ZO Kroměříž 
Petránek Josef · ZO Kácov 
Platek Ladislav · ZO Lubno 
Pučera Jan · ZO Štěkeň 
Rudolf Ladislav · ZO Dolní Bousov 
Růžička Jaroslav · ZO Planá nad Luž.
Ryšan Miloslav · ZO Litomyšl 
Ryšánek Miro · ZO Šumná 
Sladkovský Jan · ZO Doubí 
Slavíček František · ZO Lomnice u Tiš.
Slezáková Marie · ZO Moravský Krum.
Smutný Vladimír · ZO Roztoky u Prahy 
Spáčil Vojtěch · ZO Buchlovice 
Srkala Václav · ZO Bystřice p. H.
Synáč Josef · ZO Hradišťská Lhotka 
Šafránek František · ZO Přelouč 
Šebek Antonín · ZO Němčice 
Šiffer Antonín · ZO Kutná Hora 
Špaček Bohumil · ZO Pohořelice 
Štefánová Helena · ZO Žákava 
Štěpánek Pavel · ZO Divišov 
Štoudek Jindřich · ZO Blansko 
Šugárek Břetislav · ZO Frýdek-Místek 
Táborský Petr · ZO Litvínov 
Urban Josef · ZO Uhlířské Janovice 
Válka Josef · ZO Žarošice 
Vaňátko Antonín · ZO Huntířov nad Jiz.
Vávra Josef · ZO Letohrad 
Veselovský Jaroslav · ZO Loket 
Veselý Antonín · ZO Znojmo 
Vohnout st. Jaroslav · ZO Hradec K.
Volf Josef · ZO Prostějov 
Vysloužil Horymír · ZO Klecany 
Wolf František · ZO Hradec nad Mor.
Zíka Vladimír · ZO Černovice 
Zýbal Václav · ZO Strážnice 

70 let
Antoš Josef · ZO Rožďalovice 
Bárta Vladimír · ZO Turnov 

Bečková Marta · ZO Pelhřimov 
Bohunský Pavel · ZO Koryčany 
Bouzek Bořivoj · ZO Telč 
Brácha Zdeněk · ZO Stříbro 
Brhel Tomáš · ZO Lednice 
Bulant Ludvík · ZO Slavonice 
Cábová Marta · ZO Vítkov 
Čížek Jaroslav · ZO Stříbro 
Daněk Antonín · ZO Mohelno 
Davidík Jan · ZO Mimoň 
Drahokoupil František · ZO Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav 
Drncová Eva · ZO Rokycany 
Dupal Josef · ZO Hradešín 
Durczok Vladislav · ZO Karviná 
Exner Tomáš · ZO Bernartice 
Františák Josef · ZO Lidečko 
Fulín Antonín · ZO Neveklov 
Gros Václav · ZO Krpy 
Haller Franz · ZO Děčín 
Hanus Zdeňek · ZO Vodňany 
Hanuš Bohumil · ZO Česká Skalice 
Hašková Hana · ZO Držkov 
Hlaďo František · ZO Slavičín 
Hlaváč Jindřich · ZO Říčany 
Holubec Pavel · ZO Kopidlno 
Houdková Marie · ZO Písek 
Hrubeš Miloslav · ZO Úštěk 
Hvězda Ladislav · ZO Rosice 
Jaroš Ivan · ZO Zlín 
Jenší Zdeněk · ZO Protivín 
Jílek Jaromír · ZO Šumperk 
Kaňa Jaromír · ZO Studénka 
Kaplan Jindřich · ZO Ústí nad Orlicí 
Karpíšek František · ZO Dačice 
Klicpera Jiří · ZO Řepín 
Kolouch Pavel · ZO Zliv 
Kondziolka Otakar · ZO Karviná 
Kopecký Jiří · ZO Hořice 
Korduliak Antonín · ZO Dřevohostice 
Kotrbová Jaroslava · ZO Třebíč 
Kovanda Josef · ZO Chýnov 
Král Oldřich · ZO Jaroměř 
Křivánek Jaroslav · ZO Libina 
Křivánek Zdeněk · ZO Velké Pavlovice 
Křivda Lubomír · ZO Bojkovice 
Kubec Ivan · ZO Bílá Třemešná 
Kučera Jaroslav · ZO Zlín-Malenovice 
Lukeš Vladimír · ZO Žichovice 
Lusková Sonja · ZO Ústí nad Orlicí 
Macháček Jaroslav · ZO Loštice 
Machatý Ladislav · ZO Hrádek nad N.
Marek Libor · ZO Třebenice 
Martinek Vlastimil · ZO Huslenky 
Miláček Ladislav · ZO Sedlčany 
Míšek Miloslav · ZO Klatovy 
Mucha Jan · ZO Valašská Polanka 
Náhlovský Jiří · ZO Liberec 
Nastoupil Jiří · ZO Lanškroun 
Navrátil Jiří · ZO Rájec a okolí 
Němec František · ZO Luka nad Jih.
Němeček Petr · ZO Děčín 
Nová Olga · ZO Plasy 
Novák František · ZO Nové Hrady (CB) 

V červenci 2017 slaví… 
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Nový Václav · ZO Starý Plzenec 
Osuský Ivan · ZO Chyňava 
Ottis Václav · ZO Heřmanova Huť 
Ouda Emanuel · ZO Volenice 
Perner Petr · ZO Úštěk 
Pešek František · ZO Hudlice 
Piroš Antonín · ZO Neplachovice 
Poljak Juraj · ZO Dubňany 
Popelík Jan · ZO Klatovy 
Pošar Bohuslav · ZO Švihov 
Procházka Josef · ZO Louňovice p. B.
Procházka Stanislav · ZO Dolní Loučky 
Rais Radomír · ZO Vamberk 
Roudenský Miloš · ZO Vyškov-Hamiltony
Rýdl Karel · ZO Trhový Štěpánov 
Říha Jiří · ZO Žichovice 
Sedlák Jan · ZO Štoky 
Sekyra Josef · ZO Borohrádek 
Simota Petr · ZO Slavonice 
Sláma Pavel · ZO Rožmitál pod Třem.
Slavíček František · ZO Broumov 
Staníček Bohumír · ZO Kunštát 
Stoupa Josef · ZO Kácov 
Svoboda Václav · ZO Jaroměř 
Šavel Václav · ZO Poleň 
Šmerda František · ZO Rousínov 
Šneberk Vladimír · ZO Hradišťská L.
Štička Jindřich · ZO Černošice 
Švarc Josef · ZO Odry 
Švec Václav · ZO Domažlice 
Švestka František · ZO Vřesina 
Tauš Josef · ZO Cheb 
Tomáš Josef · ZO Dolní Bousov 
Treml Miloslav · ZO Duchcov 
Uhl Harald · ZO Kraslice 
Vaňha František · ZO Humpolec 
Veselý Josef · ZO Strání-Květná 
Víša Josef · ZO Choceň 
Vlasák František · ZO Hostomice 
Vopat Lubomír · ZO Kožlany 
Vozák Josef · ZO Kelč 
Zajíček Antonín · ZO Postoloprty 
Žáček Jaroslav · ZO Němčice nad H.
Žofka Zdeněk · ZO Rovensko p. T.

65 let
Beneš Jaroslav · ZO Chotěboř 
Beneš Karel · ZO Třemošná 
Beneš Miloš · ZO Ústí nad Orlicí 
Benešová Dana · ZO Kosova Hora 
Bína František · ZO Pelhřimov 
Boháček Bořivoj · ZO Dobrovice 
Boška Václav · ZO Prachatice 
Brož Miroslav · ZO Benátky nad Jizerou 
Bušta Josef · ZO Jihlava 
César František · ZO Hrob-Osek 
Ciahotny Karel · ZO Smilovice 
Cimbál Josef · ZO Jičín 
Čada Josef · ZO Uherské Hradiště 
Čermák Miloslav · ZO Kutná Hora 
Černohous Jan · ZO Nepomuk 
Daneš Václav · ZO Volary 
Des Miroslav · ZO Rosice 
Dovala Jozef · ZO Hrabyně 

Dubčák Libor · ZO Zlín 
Dvořák Miloslav · ZO Třebíč 
Eigner František · ZO Strašín 
Ernestová Marcela · ZO Stráž nad Než.
Fatka Jaromír · ZO Bystřice 
Faulhammer Karel · ZO Bludov 
Filipská Věra · ZO Bučovice 
Friak Milan · ZO Oskava 
Haška Jan · ZO Javorník 
Hejda Luboš · ZO Nové Strašecí 
Helebrantová Marcela · ZO Mlečice 
Horák Lubomír · ZO Moravská Třebová 
Hotař Karel · ZO Jemnice 
Hybner Otto · ZO Strážnice 
Jambura Jan · ZO Merklín 
Janata Zdeněk · ZO Jilemnice 
Janíček Bedřich · ZO Zábřeh 
Jankůj Zdeněk · ZO Bánov 
Jaroš Miroslav · ZO Deblín 
Javorský Miroslav · ZO Poběžovice 
Jeník Milan · ZO Česká Třebová 
Jindra Václav · ZO Klatovy 
Juřica Petr · ZO Prachatice 
Kaplan Václav · ZO Horní Jelení 
Kindelmannová Blažena · ZO Nalžovské H.
Klimeš Bohumír · ZO Břidličná 
Klucho František · ZO Hranice 
Kolafa Jan · ZO Volyně 
Kolář Jindřich · ZO Týn nad Vltavou 
Kotík Jan · ZO Chudenice 
Kovanda Bohumil · ZO Hořepník 
Kracík Václav · ZO Kralovice 
Krba Josef · ZO Machov 
Krchňavý Štefan · ZO Doubravník 
Krofta František · ZO Strážiště 
Kubica František · ZO Jablunkov 
Lehár Alois · ZO Zlaté Hory 
Lukášek František · ZO Doubravník 
Lukeš Antonín · ZO Frenštát pod Rad.
Macán Ladislav · ZO Beroun 
Malec Jiří · ZO Kublov 
Marková Jarmila · ZO Česká Třebová 
Mastný Jiří · ZO Hodonín 
Medek Stanislav · ZO Olomouc 
Mencl Jaroslav · ZO Hořice 
Moka Josef · ZO Písečná 
Musil Svatopluk · ZO Rudná 
Neděla Jaroslav · ZO Radiměř 
Němec Jan · ZO Doksy 
Novák Karel · ZO Miroslav 
Oliva Ladislav · ZO Moravský Krumlov 
Ondryhal Jiří · ZO Litultovice 
Orel Miroslav · ZO Kelč 
Oškera Josef · ZO Supíkovice 
Otevřel Jan · ZO Vyškov 
Pacík Jan · ZO Znojmo 
Pánek Josef · ZO Petřkovice 
Pavlík Jan · ZO Rašovice 
Pavlík Bohuslav · ZO Humpolec 
Pelc Luděk · ZO Vrchlabí 
Pestrová Alena · ZO Přerov II 
Pikl Jaroslav · ZO Vlachovo Březí 
Pindur Jan · ZO Jablunkov 
Pipla Bohuslav · ZO Kozojedy 

Plocková Marie · ZO Šumná 
Pokorná Marie · ZO Znojmo 
Pražák Josef · ZO Pleše 
Půžová Alena · ZO Zlaté Hory 
Rataj František · ZO Tršice 
Rippl Václav · ZO Varnsdorf 
Řežábek Zdeněk · ZO Řevnice 
Sedláček Milan · ZO Heřmanův Městec 
Sedliak Ivan · ZO Kostelec nad Labem 
Severýn Ladislav · ZO Frýdlant 
Skácel Jiří · ZO Kroměříž 
Skuhrovec Luboš · ZO Vysoká u Mělníka
Smrž Vojtěch · ZO Zátor 
Sojka Antonín · ZO Zdice 
Stehlík Vladimír · ZO Šťáhlavy 
Syrový Jaromír · ZO Budišov 
Šafránek Pavel · ZO Chlumec nad Cid.
Šantrůčková Dagmar · ZO Doksy 
Šaršon Lubomír · ZO Kunštát 
Šítal Lubomír · ZO Velešín 
Šmatera Jaroslav · ZO Žďárná 
Šorm René · ZO Břidličná 
Špeta Miroslav · ZO Těchonice 
Špína Vlastimil · ZO Rovensko p. T.
Štrébl Josef · ZO Týnec nad Sázavou 
Švrček Zdeněk · ZO Valtice 

Theimer Bohuslav · ZO Nýrsko 
Toman Vladimír · ZO Nové Veselí 
Tomášková Jana · ZO Rožná 
Tomeček Josef · ZO Vizovice 
Toupal Ladislav · ZO Koloveč 
Trojan Jaroslav · ZO Rakovník 
Valenta Milan · ZO Kralovice 
Vaněk František · ZO Litultovice 
Vítovcová Jana · ZO Vimperk 
Vítů Jiří · ZO Hněvkovice 
Vlach Zdeněk · ZO Opava 
Voběrek Pavel · ZO Temelín 
Voráč Jan · ZO Krsy 
Vrána Vítězslav · ZO Hutisko-Solanec 
Vydra Petr · ZO Jehnice 
Wimmer František · ZO Bzenec 
Wittberger Zdeněk · ZO Praha Zbraslav 
Zeman Jindřich · ZO Mladá Vožice 
Zmeškal Petr · ZO Dětenice 
Žáček Milan · ZO Mšec 
Žák Josef · ZO Přerov I 
Žatek Ivo · ZO Klimkovice 
Žejdlík Josef · ZO Kamenice nad Lipou 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!
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 Odešli z našich řad

Adamec Josef (81) · ZO Lišov

Bauerová Jiřina (73) · ZO Cheb

Gurabi Štefan (83) · ZO Karviná

Hercíková Marie (96) · ZO Střítež nad Ludinou

Hrabec Pavel (74) · ZO Jílové u Prahy

Klumpar Cyril (77) · ZO Střítež nad Ludinou

Kůla Kamil (47) · ZO Chrudim

Mik Josef (59) · ZO Odry

Paťava Zdeněk (80) · ZO Litomyšl

Rohlena Jiří (86) · ZO Lomnice nad Popelkou

Šustai Štefan (71) · ZO Lubno

Zelenka Jürgen (74) · ZO Žihle

Čest jejich památce!
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Včelařské kroužky  
v České republice – Vii.

VKM Jince
Včelařský kroužek provozuje ZO ČSV Jince při Základní škole v Jincích od roku 2011. V 
letošním roce kroužek navštěvuje 17 dětí ve věku 7 - 13 let. Pro výuku mají na zahradě školy 
umístěna 2 pozorovací včelstva. V loňském roce všechny děti školy uspořádaly v jídelně 
malou výstavku se včelařským vybavením a plakáty se včelařskou tématikou.

VKM RAKOvčelaříci 
(www.vcelarici.cz)
Rakovnický včelařský kroužek RAKOvčelaříci, založil v roce 2010 celostátní spolek VČELÍ 
STRÁŽ, z.s. Jeho cílem není jenom výchova mladých včelařů, ale zaměřuje se i na včelař-
stvím motivované akce vzdělávací a propagační - cílené na děti, mládež a laickou veřejnost. 
Ve školním roce 2015/2016 za svoje aktivity obdrželi v Senátu ČR PUTOVNÍ POHÁR 
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ. 

VKM Vyšehradští včelaříci
VKM Vyšehradští včelaříci byl prvním pražským kroužkem, který vznikl v roce 2008 v 
Jedličkově ústavu uprostřed historického areálu Vyšehradu. Od té doby vychoval nejen 
několik mladých včelařů, ale uspořádal i stovky propagačních a vzdělávacích akcí (besed, 
výstav, veřejných ukázek, vzdělávacích kurzů, atd.) pro pražskou mládež i dospělou ve-
řejnost. Kroužek se podílel i na organizaci mnoha celostátních i mezinárodních soutěží a 
včelařských setkání. Zřizovatelem kroužku je humanitární spolek PROTEBE z.s., který 
se zabývá integrací handicapované mládeže.

VKM Všetaty a VKM Řepín
Včelařské kroužky při ZŠ Všetaty a při ZŠ Řepín pracují od září 2008. V současnosti krouž-
ky navštěvuje 8 dětí ve Všetatech a 11 dětí na Řepíně. Činnost je zaměřena na praktické 
včelaření na vlastních včelnicích obou kroužků. Výsledkem práce je, že už začalo samo-
statně včelařit osm žáků – současných nebo už i bývalých členů kroužků.

VKM Bohutín
Kroužek byl založen roku 2014. Zřizovatelem je ZŠ v Bohutíně u Příbrami, ale činnost 
podporuje i starosta obce. Každoročně kroužek pořádá medobraní v prostorách školy, 
kde děti z VKM provází své spolužáky a vykládají o životě včel a získávání medu. Škola je v 
ten den vyzdobená obrázky dětí na téma včely a včelí pastva. Minulý školní rok uspořádali 
také prezentace o životě včel na jiných školách a ve školkách. Tento rok měli včelaříci 
přednášku pro dětské návštěvníky v Podbrdském Muzeu v Rožmitálu pod Třemšínem, 
kde se konala včelařská výstava. ZŠ Bohutín pořádá i velikonoční a vánoční jarmark, kde 
děti prodávají vlastní med s ručně malovanou etiketou, svíčky z včelích plástů, anebo 
perníčky. 

VKM Neveklov 
(www.cmeldy.cz)
Včelařský kroužek v Neveklově patří k těm mladším, oficiálně byl založen v roce 2015, 
své zázemí našel při tamní základní škole. Má úctyhodnou členskou základnu, nyní ho 
navštěvuje 25 dětí. Podle slov jejich mladého vedoucího Přemka Petráka, dělají, co můžou, 
ale i v takovém počtu toho zvládnou dost. Když je nadšený vedoucí, dokáže motivovat i své 
svěřence. Jen včelstev je třeba pro takový počet malých včelařů více, tak se letos chystají 
udělat další oddělky a velmi se těší na vlastní stáčírnu medu, kterou už brzy vyzkouší.

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků v této oblasti.

Středočeský kraj a Praha
Počet kroužků Počet dětí

34 332



VKM Vlašim
Včelařský kroužek ve Vlašimi patří k těm s dlouhou tradicí. Pod vedením Františka 
Hlaváčka se rádi zapojují do včelařských soutěží, pilně se připravují a ve Zlaté včele 
je můžeme pravidelně vídat mezi postupujícími do celostátního kola. Vlašim je důka-
zem, že včelařské kroužky mají smysl. Řada mladých včelařů zde dostala dobrý základ, 
přilnula ke včelám natolik, že u včelaření zůstala a rozšířila řady členů tamní základní 
organizace. Vyrostli tam i včelaři, kteří české metody donesly i k protinožcům a naopak 
odtamtud donesly zajímavé informace o zahraničním včelaření, působí v oboru aktivně 
i nadále a o svých nabitých zkušenostech rádi a poutavě přednáší i ostatním včelařům.

VKM Kladno 
(www.vcelarikladno.cz/inpage/jak-zacit-vcelarit)
Nezbytné zázemí poskytuje kroužku Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – 
Čabárna, kde VKM působí již od roku 2010. Zprvu se do kroužku hlásilo málo dětí, ale 
o to s větším zájmem jejich rodiče. Proto první rok proběhnul jako rodinný kroužek, 
kde začínali včelařit všichni společně. Až další zájem v následujících letech, který je 
rozdílný jak do věku, tak do počtu zájemců, si vyžádal generační i metodické oddělení. 
Kroužky využívají společné zázemí, včelnici i množství pomůcek, které tvoří a dávají k 
dispozici i ostatním zájemcům. Spolupracují s mateřskou ZO při realizaci každoroční 
výstavy Medové Vánoce, s Muzeem včelařství v Kolči a dalšími organizacemi, které 
zajímá včelařství a práce s dětmi. 

VKM Hrachov a VKM Votice
Vedoucím obou těchto včelařských kroužků je pan Miroslav Dvořák. První kroužek pů-
sobí na Hrachově od r. 2011, zřizovatelem je Ochrana fauny ČR, která má na Hrachově 
(okres Příbram) hlavní sídlo. Kroužek navštěvuje pravidelně 5-7 dětí a každoročně 
se účastní soutěže Zlatá včela. Druhý kroužek existuje od r. 2015, taktéž pod záštitou 
Ochrany fauny ČR v její pobočce ve Voticích (okres Benešov u Prahy) a je zde přihlá-
šeno 7 dětí. Tři kroužková včelstva jsou umístěna v areálu nově vzniklého Motýlária.

VKM Lysá nad Labem
Kroužek vznikl na podzim roku 2013 při ZO ČSV Lysá nad Labem. Vzniku kroužku 
předcházel soubor přednášek o včelách pro základní školy, který zároveň představo-
val nábor dětí do kroužku. Při vytáčení medu nebývá nouzi o pomocníky. Děti často 
přijdou nejen s rodiči, ale i s mladšími sourozenci. V současné době chodí pravidelně 
kolem deseti dětí, které se starají o kroužkové včely na včelnici v zámeckém parku. 
Kroužek slouží nejen dětem, ale i novým členům ZO. Nejeden z nich ocenil “praktické 
procvičení“ léčení, přidání matky a dalších zásahů do včelstva.

VKM Slaný
Včelařský kroužek Bee Skywalker při ZO ČSV Slaný má sice krátkou, ale pestrou his-
torii. Pilotním projektem, který byl realizován ve spolupráci se slánským gymnáziem a 
jejich Laborkami.cz, bylo natáčení jedné z epizod Zázraků přírody v květnu – červnu 
2014. Navazovala série přednášek pro školy s mottem „Včely – zázrak přírody“. Kromě 
pravidelných týdenních schůzek se v rámci činnosti kroužku začaly rozvíjet akce pro 
veřejnost, především se zaměřením na školní mládež (Slánské medobraní, Exkurze 
do včelařského parku ve Slaném – Kvíci nebo včelařská expozice na Noci vědců).

VKM Jinonice 
Kroužek probíhá od září 2015 na Základní Waldorfské škole v Jinonicích, na jaře 2016 
získal vlastní včelstva. Je podporován spolkem rodičů. V průběhu roku děti vyrábí úly, 
rámečky, pozorují činnost včel, zpracovávají včelí produkty a hrají včelí hry.

VKM Dědina
Kroužek působí od roku 2008, za tu dobu se v něm vystřídaly desítky dětí, z nichž 
některé včelařství uchvátilo na řadu let. Úly umístěné přímo na zahradě školy upro-
střed pražského sídliště dokazují, že soužití lidí a včel může fungovat bezproblémově.

Mezi další včelařské kroužky v této oblasti patří např. VKM Cerhovice, VKM 
Lázně Toušeň, VKM Jesenice, VKM Sedlčany, VKM Netvořice, VKM Příbram aj.

Veronika Šebková, Sebkover@seznam.cz



Volně žijící včely část VI. Eusocialita

V předchozích dílech jsme si představili různé druhy společenského 
uspořádání, které můžeme nalézt u volně žijících včel. Nyní se dostáváme 
k nejvyššímu stupni společenského uspořádání, které se nazývá pravá soci-
alita (eusocialita). Ta představuje životní strategii poměrně vzácnou co do 
četnosti výskytu napříč systémem hmyzu, ale velmi úspěšnou a naprosto 
dominantní co do počtu jedinců. 

V přírodě se vyskytuje u celé řady skupin 
hmyzu, jako jsou termiti, mšice, třásněnky, 
nosatcovití brouci či blanokřídlí. V rámci 
žahadlových blanokřídlých se pravá socia-
lita vyvinula 8–9x, u samotných včel pak 5x 
a vyskytuje se pouze u dvou ze sedmi exis-
tujících čeledí včel. Obrovské početnosti 
eusociálních společenství jsou zodpovědné 
za velikou evoluční úspěšnost včel medo-
nosných, mravenců či termitů. Podívejme 
se nyní podrobněji na eusociální společen-
ství blanokřídlých.

Eusociální společenství blanokřídlých 
můžeme rozdělit na dva podtypy – primi-
tivně a odvozeně eusociální společenství. 
Jsou charakterizována čtyřmi základními 
vlastnostmi: V primitivně eusociálních 
společenstvích 1) existuje tzv. reprodukční 
dělba práce. To znamená, že se zde vysky-
tují jedinci, kteří se (zpravidla) nerozmno-
žují (kasta dělnic), a dále zde nalezneme 

jedince, kteří se množí (reprodukční kas-
ta). Dělnice mají vaječníky zakrnělé, nebo 
alespoň nedokonale vyvinuté. Podstatnou 
vlastností reprodukční kasty je, že 2) krá-
lovny žijí výrazně déle než dělnice. Dále 
musí platit, že 3) samice v eusociálním 
hnízdě spolupracují při péči o potomstvo. 
Odvozeně eusociální společenství mají nad 
rámec těchto tří vlastností ještě další 4) 
morfologicky odlišnou královnu a dělnice. 

Jak už to v přírodě bývá, žádné dělení 
neplatí stoprocentně, a tak můžeme nalézt 
celou řadu různých mezistupňů. Jeden ex-
trém představují nejjednodušší primitivně 
eusociální společenství, kde je královna 
morfologicky shodná s dělnicemi a kde je 
vývoj vaječníků u dělnic potlačován pouze 
pomocí agresivity královny. V těchto spo-
lečenstvích tedy matka neovládá hnízdo 
pomocí mateřího feromonu. Důsledkem 
je, že dominance královny nad rozmno-
žováním není dokonalá, a tak se můžeme 
v různé míře setkat i s oplozenými dělni-
cemi, které mohou významně až domi-
nantně přispívat k rozmnožování kolonie. 
Příkladem mohou být například eusociální 
hnízda ploskočelek (čeleď Halictidae), se 
kterými se můžeme setkat i v našich kra-
jinách (např. druhy Halictus sexcinctus či 
Lasioglossum malachurum). Pro úplnost 
dodejme, že u ploskočelek najdeme kro-

mě druhů eusociálních též druhy výhrad-
ně samotářské, stejně tak jako druhy tzv. 
sociálně polymorfní, které jsou schopné si 
individuálně volit mezi samotářskou a spo-
lečenskou cestou. Tato skupina proto před-
stavuje velice zajímavý model pro studium 
vzniku a evoluce eusociality.

Druhý extrém nalezneme u nejodvoze-
nějších vysoce eusociálních skupin, kde 
je královna morfologicky velice odlišná, 
hnízdo ovládá chemicky pomocí feromo-
nů a dělnice obvykle zcela ztrácí schop-
nost páření. Královna je v tomto případě 
zcela odkázána na dělnice a není schopna 
ani sama založit hnízdo. Příkladem může 
být včela medonosná, kde matku vyletu-
jící z hnízda musí vždy doprovázet skupina 
dělnic z rodného hnízda, tzv. roj. V teplých 
krajích se rojením množí také vysoce eu-
sociální společenství některých vosíků či 
bezžihadlových včel melipon.

Řada eusociálních společenství se svými 
vlastnostmi nachází někde uprostřed. Vosy 
(i sršni) či třeba čmeláci mají na rozdíl od 
včel medonosných zcela soběstačné králov-
ny, byť jsou morfologicky odlišné (u čmelá-
ků nepříliš). Oplozené královny jako jedi-
né z celého hnízda přežívají zimu (dělnice 
a samci hynou) a na začátku sezóny musí 

umět samy vybudovat hnízdo a postarat se 
o první snůšku, z níž se vylíhnou dělnice. 
Teprve potom již přebírají péči o hnízdo 
dělnice, královna více z hnízda nevyletuje 
a nadále zastává pouze reprodukční funkci.

V příštím díle si povíme, jakými mecha-
nismy mohlo dojít ke vzniku eusociality 
a jaké faktory byly důležité v evoluci tohoto 
unikátního chování.
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Hnízdo čmeláka klamavého. 
 Foto TimmusLev, CC BY-SA 4.0, 
 www.commons.wikimedia.org
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a) Samice sociální ploskočelky Halictus sexcinctus. Foto Fritz Geller-Grimm 
b) Královna blízce příbuzné sociální ploskočelky (Halictus scabiosae) strážící vchod 
hnízda.  Foto Hectonichus. Obojí CC BY-SA 3.0, www.commons.wikimedia.org


