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Vážení přátelé,
jaro konečně pořádně zaklepalo na dveře, 
včelařská sezona začíná! Tím pádem je 
potřeba se hned na úvod zeptat: „Jak vám 
přezimovaly včely?“ Věřím, že jste svo-
je miláčky našli při první jarní prohlídce 
v naprostém pořádku. Pokud jste se o ně 
v průběhu loňského roku řádně starali, 
není důvod, proč by tomu tak nemělo být. 
Otázka o přezimování je však namístě. 
Minulý měsíc byl totiž spuštěn již čtvrtý 
ročník projektu COLLOSS, v jehož rámci 
se monitoruje úspěšnost zimování včelstev 
na území naší republiky. Tohoto projektu 
se můžete zúčastnit i vy. Pomůžete tím 
zmapovat stav našich včelstev a třeba při-
spějete k poodhalení příčin jejich uhynu. 
Účast v projektu je anonymní, takže se ne-
musíte ničeho obávat. 

Další důležité informace k výše uvede-
nému tématu najdete v článku Mgr. Jiřího 
Danihlíka, který je zároveň garantem pro-
jektu za Českou republiku. Ale v dubno-
vém Včelařství se toho dočtete daleko víc. 
Oblíbené a s erudicí napsané Kalendárium 
Pavla Cimaly, Dana Belušová radí začína-
jícím včelařům, co dělat v časném jarním 
období a doc. Rudolf Rybář upozorňuje 
na další projekt, který dnes hýbe českým 
včelařstvím. A tím je spuštění informační-
ho geoportálu ČSV. 

Přítel Jindřich Meduna vás v rubrice 
Včelařská praxe seznámí s výrobou rámků 
pro úlový systém Mini-plus, jehož je hor-
livým zastáncem. Na tomto místě bych se 
mu rád omluvil za tiskařského šotka, který 
zaúřadoval v minulém čísle. K jeho jménu 
coby autora článku jsem připsal „včelař, 
Chotěboř“. Za pár dnů mi pípla „esemes-
ka“, v níž mi Jindra „poděkoval“ za to, že 
jsem ho „přestěhoval na Vysočinu“. Obra-
tem jsem se mu omluvil s tím, že si odma-
lička Chrudim pletu s Chotěboří. „Jenže já 
jsem z Chocně,“ usadil mě. Zasmáli jsme 
se a já si přitom uvědomil, že uvést u každé-
ho článku kontakt na autora není od věci. 
Dříve jsem to v některých případech opo-
míjel, ale teď jsem si řekl, že si na to dám 
pozor. Věřím, že tím pomůžu rozvinout 
debatu nad včelařskými problémy, které 
trápí leckoho z vás. 

Je přece všeobecně známé, že „co včelař 
to jiný názor“. Ale protože nám všem jde 
o jednu společnou věc, tak proč neseznámit 
se svými zkušenostmi všechny ostatní? 
Od toho tu přece Včelařství je!

S přáním krásného jara

Petr Kolář
redaktor

NEPřEHLéDNěTE! 

Příloha str. 14

EURODOTACE 2016/2017

Důležitá upozornění ke včelařským „EURODOTACÍM“ 
pro včelařský rok 2016/2017 

podle Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ve znění novely č. 237/2016 Sb.



110•DUBEN 2017

Č
SV

/o
d

b
o

r
n

é 
k

o
m

iS
e Událo se v Křemencové…

I další měsíc od poloviny února do poloviny března byl v sídle ČSV, z.s., více 
než rušný. Postupně se tu vystřídaly mj. ústřední kontrolní komise, komise 
pro informatiku, legislativní komise, komise svépomocného fondu, komi-
se pro práci s mládeží a den před uzávěrkou časopisu i předsednictvo RV. 
Příjemným zpestřením pak byla návštěva včelařů z Ukrajiny.

Ukrajinská delegace vedená prof. Dr. Vo-
lodymyrem Stretovychem, prezidentem 
Ukrajinského svazu včelařů (Union of 
Beekeepers of Ukraine), jeden ze dnů, 
které strávila v Česku, navštívila také sídlo 
ČSV, z.s. „Účelem návštěvy bylo získat in-
formací ve prospěch ukrajinské delegace, 
s tím, že hodlají založit obdobný svaz jako 
máme my,“ říká Ing. Petr Šerák, tajemník 
sekretariátu ČSV, který se spolu s předsed-
kyní svazu Mgr. Jarmilou Machovou ujal 
role hostitele. Ukrajinští včelaři se zajímali 
především o organizační strukturu a stano-
vy svazu, předpisy, financování, o způsob 
a formu podpory ze strany státu, členské 
příspěvky, o práci s mládeží a další. Ústy 
prof. Stretovyche vyjádřili poklonu svým 
hostitelům s tím, že obdivují jednotu svazu, 

jednotný přístup jeho členů k zabezpečová-
ní léčení včelstev v určitých termínech. Bě-
hem pobytu u nás navštívili Ukrajinci také 
VÚVč v Dole, kde jim řadu dalších podrob-
ných informací předal Ing. Dalibor Titěra.

Komise Svépomocného fondu se zabý-
vala především řešením šesti odvolání, 
přičemž ve většině případů potvrdila svo-
je prvoinstanční rozhodnutí o zamítnutí 
žádostí o proplacení škod. Důvodem byly 
většinou chyby či nedodržení základních 
požadavků při podávání žádostí. Druhým 
důležitým bodem bylo projednání dopisu 
VÚVč, který byl osloven Ministerstvem 
zemědělství ČR v záležitosti týkající se 
nového ceníku medu. Z toho důvodu byl 
na příští jednání Komise svépomocného 
fondu ČSV, z.s., pozván zástupce odboru 

živočišných komodit Ministerstva země-
dělství České republiky. 

Velmi důležité jednání má za sebou 
ÚKK. Hlavní náplní jejího zasedání totiž 
byla kontrola inventarizace majetku svazu 
za rok 2016. „Ověřili jsme všechny majet-
kové účty a namátkově i fyzický majetek, 
nezjistili jsme zásadní závady,“ říká před-
seda komise Ing. Josef Hanuška. „Před-
sednictvu RV jsme doporučili provést 
určitá opatření v oblasti skladů s propa-
gačními předměty a s předměty určenými 
k prodeji.“ Mimo to komise projednávala 
i řadu podnětů od jednotlivých členů svazu. 
„Nefungování mezilidských vztahů mezi 
funkcionáři, které pak přerůstají až do vzá-
jemné nevraživosti a vedou ke stížnostem 
a nejrůznějším podnětům, je již dlouhole-
tý problém. Je potřeba, aby se funkcionáři 
ctili a vzájemně respektovali a zametli si 
především před vlastním prahem. Člen-
ská základna je musí v tomto smyslu pod-
pořit. Svou práci dělají dobrovolně a není 
to nic jednoduchého,“ uzavírá Ing. Josef 
Hanuška.

Neméně závažné se ve svém důsledku 
ukázalo i jednání Komise pro práci s mlá-
deží. V jeho průběhu totiž rezignovala na 
členství v komisi prakticky polovina jejích 
členů…

Text a foto: Petr Kolář

Ze zasedání komise Svépomocného fondu pod vedením předsedy 
Petra Vydry (vpravo)

Hosty jednání ÚKK byli Jana Prchlíková a Ing. Leoš Kučera (upro-
střed) z ekonomického oddělení svazu

V tomto složení se Komise pro práci s mlá-
deží sešla nejspíše naposledy

Zástupci ukrajinských včelařů ocenili fungování a jednotu ČSV
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Natura Viva 2017
Sejdeme se v lysé nad labem

Již tradičně se ve dnech 24. 5. – 27. 5 .2017 sejdeme na 22. ročníku výstavy Natura Viva, která se uskuteční na Výstavišti 
v Lysé nad Labem. Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výstavou tohoto typu v České republice. Soustředí se zde příznivci 

myslivosti, rybářství, zahrádkářství a včelařství. Český svaz včelařů Vás jako jeden ze spolupořadatelů na tuto akci srdečně zve. 
V pavilonu B naleznete nejen náš stánek, ale také expozici včelařského učiliště v Nasavrkách a firem se včelařskými pomůckami. 

Včelařský den se uskuteční v sobotu 27.5. 2017. Proběhne zde vyhodnocení dětské elektronické soutěže Příroda kolem nás a dnem 
nás budou provázet odborné přednášky pro včelaře i veřejnost. O bližším programu vás budeme informovat ve Včelařství 5/2017. 

Těšíme se na společné setkání a zážitek, který nám Natura Viva 2017 přinese.
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Natura Viva 2016 
na Výstavišti v Lysé nad Labem 
Mezinárodní výstava všeho pro 
myslivce, rybáře a včelaře

Ve dnech 18. až 22. května se sejdeme 
na Výstavišti v Lysé, kde se Český svaz 
včelařů už tradičně prezentuje na výstavě 

Natura Viva 2016. Jsou připraveny před
nášky v rámci doprovodného programu, 
vyhodnocení dětské korespondenční sou
těže, prezentace včelařské školy v Nasa
vrkách. Expozice všech svazů je tentokrát 
připravena v pavilonu B. Včelařský den je 

plánován na sobotu. Představí se spolky 
a firmy pohybující se v oblasti včelařství, 
rybářství a myslivosti. Pro návštěvníky při
praví pestrou přehlídku zajímavých expozic 
i prodejní stánky. Členům svazu včelařů 
nabízíme výhodné vstupné po předložení 
vyplněného kuponu, který naleznete dole 
na stránce. Hlavními partnery výstavy jsou 
Českomoravská myslivecká jednota, Český 
rybářský svaz a Český svaz včelařů.

Včelařský den je 
v sobotu 21. 5. 2016
Vyhodnocení  
korespondenční soutěže: 
13.00 h. na venkovním pódiu 

Na velkém výstavištním pódiu  
budou přednášet: 
14.00–14.30 h. 
MVDr. Miloslav Peroutka  
Fenomén mizení včel

15.00–15.30 h. 
Dr. Ing. František Kamler   
Aktuální stav ve včelařství

16.00 h. 
Dr. Ivan Chadima 
Nebezpečí pro kvalitu medu

Přednášková místnost: 
11.00–11.45 h. 
Zdeněk Forman 
CIS

Na všechny přednášky navazují 
pokračování v přednáškových 
místnostech spojená s diskuzemi.

Napáječka a sousedské vztahy
Vážení přátelé, čtenáři časopisu Včelařství, 
jako člen redakční rady časopisu Včelař-
ství mám možnost seznámit se s obsahem 
časopisu ještě před jeho vytištěním. Z po-
zice soudního znalce v oboru včelařství 
mě v březnovém vydání časopisu zaujal 
článek na str. 82 pod názvem „Napáječ-
ka“. Popisovaný způsob může zamezit 
náletu včel na sousední pozemek, ale je 
to realizovatelné pouze při dobrých sou-
sedských vztazích. Pokud dojde k něja-
kým sousedským sporům, zábrana letu 
včel na sousední pozemek v popisované 
napáječce by nesplňovala podmínky pro 
chov včel. Z tohoto důvodu jsem nechal 
doplnit do poznámky „redakce“, že toto 
opatření není v souladu podle nového ob-
čanského zákoníku. Pro nedostatek místa 
jsem z § 1013/1 NOZ použil pouze výraz 
„nadměrné“ a „obvyklé“ s velice krátkým 
komentářem. Na tento dodatek redakce 
byla od vás čtenářů reakce.

Je pravdou, že nálety včel na sousední 
pozemek můžeme omezit i tou napáječkou, 
případně jiným opatřením, pokud máme 
přiměřené množství včelstev na stanovišti, 
ale to je realizovatelné pouze při dobrých 
sousedských vztazích.

Aniž bych se domlouval s právničkou 
ČSV paní Mgr. Yvonou Bartošovou, v tom-
to vydání časopisu na str. 135 naleznete 
přesnou citaci § 1013/l NOZ a komentář. 

Jakým způsobem se tyto spory řeší?
Tyto spory řeší výhradně soudy, nikoli zá-
kladní organizace svazu, a to na základě 
nějaké žaloby. Předseda senátu příslušné-
ho soudu může podle § 127/1 občanského 
soudního řádu ustanovit usnesením znal-
ce. Znalecký posudek musí být objektivní, 
a tedy nemůže být znalec obhájcem cho-
vatele včel. Každý organizovaný chovatel 
včel v ČR má právo požádat o bezplatnou 
právní pomoc právníka (advokáta) ČSV.

Za více než 25 let jsem se nesetkal ani 
v jednom případě, že by na vině soused-
ským sporům byly včely, až na jediný tro-
chu sporný případ, který však byl snadno 
řešitelný. Byla to výška porostu těsně před 
včelínem, kdy včely při návratu přelétávaly 
na sousední pozemek, a k tomu měl majitel 
sousedního pozemku výhrady. 

Při dobrých sousedských vztazích něja-
ké to náhodné žihadlo vždy vyléčí darovaná 
sklenička medu z prvního vytočení.

Josef Šefčík, soudní znalec v oboru včelařství
jsefcik@seznam.cz 
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období prudkého růstu síly včelstev

Vitalita včelstev

V dubnu dochází ve většině včelstev 
k postupnému nahrazování zimních včel 
mladými včelami. Včelstva musí překo-
nat kritickou hranici, která je dána jejich 
schopností odchovat větší množství mla-
dých včel, než jich přirozeně uhyne. Tato 
schopnost je dána vitalitou včelstev a záro-
veň je silně ovlivněna souhrnem přírodních 
a klimatických podmínek od podletí, přes 
průběh zimy až po načasování příchodu 
jara. Čím jsou podmínky k zimování včel-
stev nepříznivější, tím více vynikne jejich 
vitalita. Zároveň se vitalita vyznačuje po-
měrně vysokým stupněm dědičnosti. Tuto 
vlastnost je velmi vhodné posuzovat při 
výběru plemenných včelstev. 

sílící včelstva

Plochy plodu rostou zároveň s velikostí včel-
stva. Růst je podmíněn dostatkem zásob 
a pylu. Glycidové zásoby by včelstva měla 
mít v dostatečném množství z podletního 
krmení. Včelstva na jaře krmíme jen v přípa-
dě, že by se množství zásob dostalo pod kri-
tickou hranici přibližně 6 kg. Vedle dostatku 
glycidových zásob je nejdůležitější a zároveň 
nejproměnlivější podmínkou přísun čers-
tvého pylu z přírodních zdrojů. V první polo-
vině dubna jsou nejbohatším zdrojem pylu 
vrby jívy, osiky a modříny. Včelstva ukládají 
čerstvě donesený pyl do těsné blízkosti ote-
vřeného plodu. Obecně platí, že včelstvo 
využije pro výživu plodu pyl, který je uložen 
do vzdálenosti asi 5 cm od plodu (viz obr. 2, 

3 a 4). Pokud má včelstvo k dispozici pylo-
vou desku s loňským pylem, ale tato pylová 
deska je mimo plodové hnízdo, včelstvo ji 
nevyužije do té doby, dokud nerozšíří plodo-
vé hnízdo až pylové desce, případně dokud 
ji k plodovému hnízdu nepřisune včelař. 
V některých letech nastane během dubna 
vícedenní chladná perioda, létavky nemo-
hou doplnit aktuální zásoby pylu z přírod-
ních zdrojů a rozvoj včelstva se na několik 
dnů zcela zastaví. Při prohlídce po chladné 
periodě konstatujeme, že v plodišti jsou 
jen vybíhající zbytky zavíčkovaného plodu 
a plochy vajíček. Naposledy se tento vývoj 
udál v dubnu 2015. Následkem takovéto 
chladné periody se rozvoj včelstva pozdrží 
úměrně k délce chladné periody.

Plást s otevřeným plodem uprostřed plodového tělesa 
(Obrázek pořízen počátkem dubna 2016)

Plást s otevřeným plodem na kraji plodového tělesa 
(Obrázek pořízen počátkem dubna 2016)

2. 3.
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rozšiřování včelstev

V závislosti na rostoucí síle včelstva prová-
díme jeho rozšiřování. Je to ideální období 
na vkládání prvních mezistěn. Obvykle se 
časově shoduje s počátkem květu ovocných 
stromů. 

U Eurodadantu tento okamžik nastá-
vá přibližně 25 dní po zúžení včelstva na 
obsednutý prostor. V tu dobu se již líhnou 
početně silné generace mladušek a pro-
stor mezi dělicími přepážkami jim pře-
stává stačit (obr. 5). Takové včelstvo má 
dobře našlápnuto a můžeme jej rozšířit 
o 1–2 mezistěny. Míra rozšíření záleží na 
síle včelstva a úsudku samotného včelaře. 
Před rozšířením odstraníme souše vně pře-
pážek, které jsou v tuto dobu zpravidla již 
bez zásob, a můžeme je vyřadit. Přepážky 
posuneme směrem ke kraji nástavku o jed-
nu pozici a na jejich původní místo vložíme 
jednu mezistěnu. U silných včelstev vloží-
me jednu mezistěnu zleva a jednu zprava. 
U slabších včelstev rozšiřujeme jen o jednu 
mezistěnu, případně první rozšíření odloží-
me do doby, než včelstvo „začne kynout“. 
Zásadně při prvním rozšiřování nevkládá-
me mezistěny mezi plodové plásty. Tím by 
došlo k roztržení plodového tělesa a včel-
stvo by tento stav při prudkém poklesu 
venkovní teploty nemuselo zvládnout. Zá-

roveň odvíčkujeme další dva tmavé zásob-
ní plásty vně přepážek, pakliže tam ještě 
nějaké jsou. Včelstvo necháme 7–10 dní 
budovat. Při další kontrole jsou mezistěny 
již většinou vystavěné a některé i zaklade-
né. Přepážka v tuto chvíli vykonává i funkci 
krycího plástu a svou tepelnou setrvačností 
umožní včelstvu tepelně ovládnout i krajní 
mezistěnu. Vystavěné mezistěny převěsíme 
do středu plodového tělesa takovým způ-

sobem, aby nebyly vedle sebe. Pokud se 
tak ještě nestalo, matka mezistěny velice 
rychle zaklade. Na jejich původní pozice 
vložíme další mezistěny, odstraníme vyčiš-
těné souše za přepážkami a opět posuneme 
přepážky o jednu pozici k okraji nástavku. 
U včelstev, u kterých již není kam přepážky 
posunout, přepážky vyjmeme, do krajních 
pozic posuneme krycí plásty a poslední 
mezistěny vložíme opět mezi plodové těle-
so a krycí plásty.

Včelstva mají během tohoto růstu mož-
nost rozšíření i do manipulačního nástavku 

pod plodištěm, kde matka velice ráda vy-
hledává žemlový trubčí plást z minulého 
roku a zakládá ho. Pokud se včelstvo tímto 
způsobem rozšíří i do manipulačního ná-
stavku, je vše na dobré cestě (viz obr. 6 – 
trubčina).

Celý duben necháváme včelstva budovat 
a plodovat. Včelstva postupně sílí a drobné 
snůšky z ovocných stromů je podněcují ke 
stavbě i zakládání plodových ploch. 

První snůška

V druhé polovině dubna již v nejteplejších 
oblastech nastupuje první velká snůška 
z řepky ozimé. Doba kvetení řepky se díky 
šlechtění neustále mírně posouvá do čas-
nějších termínů, a proto je čím dál důleži-
tější mít včelstva na první velkou snůšku 
v co nejlepší kondici (obr. 7).

Ing. Pavel Cimala, 
chovatel matek Carnica Cimala, 

e-mail: cimala@vcelimed.cz

V některých letech nastane během dubna vícedenní chladná 
perioda, létavky nemohou doplnit aktuální zásoby pylu z přírodních 

zdrojů a rozvoj včelstva se na několik dnů zcela zastaví

Zakladená trubčina pod plodištěm

Plást s čerstvou pylovou deskou, sousedící s plodovým tělesem 
(Obrázek pořízen počátkem dubna 2016)

15. 4. 2009 – včelstvo v plné kondici

Včelstvo zralé na rozšíření

6. 7.

4.
5.



114•DUBEN 2017

ak
tU

Ál
n

ě Také jsem bojoval za kraňku 

Pocházím z lůna nejvyšších českých 
hor Krkonoš. Rodné údolí lemuje 
Černá hora se Světlou a uzavírá jej 
Sněžka. Strmé stráně každé jaro 
otevřely své náruče hojnosti a včely 
tak svými těly pokrývaly barevné 
kalichy vonných květů, aby získaly 
sladkou šťávu, kterou nosily do 
svých úlů. 

Úly stály ve včelínech na okraji lesa dale-
ko za posledním horským stavením. Vůně 
medu linoucí se z jejich útrob vždy lákaly 
k jejich návštěvě. To ale mohl pouze jejich 
pan „Včelař“. Oblečen do utěsněného „pro-
tivčelího“ šatu vytahoval sladké bohatství 
uložené v temných plástech a my, malé 
děti, jsme s vděčností pojídaly tu nebeskou 
dobrotu. 

Když jsem dospěl do věku adolescenta, 
svět blanokřídlého hmyzu mně natolik uča-
roval, že jsem také postavil u lesa včelínek 
a učil se pracovat se včelami. Byly to tmavé 
velké strážkyně svého obydlí a med nedaly 
jen tak zadarmo. Mnohdy mě ani doma ne-
poznali, jak jsem měnil tvář po uštědřených 
žihadlech. 

Štěstí v neštěstí

Když se v osmdesátých letech objevil u nás 
roztoč Varroa jacobsoni, Státní veterinár-
ní správa vydala nařízení k utracení všech 
nakažených včelstev. Likvidaci včel s ná-
kazou Varroa jacobsoni řešila SVS vyhláš-
kou prostřednictvím okresních národních 
výborů. Každý okres se pak s touto situací 
musel vypořádat samostatně (viz vyhláš-
ka Okresního národního výboru Pardu-
bice z roku 1982). Podle dobových zpráv 
došlo ke 100% likvidaci všech včelstev 
v Čechách. Je faktem, že ve vojenských 
hvozdech Sovětské armády se včely za-
ručeně nelikvidovaly. Tam byl predátor 

zakonzervovaný. V roce 1982 jsem měl 
včely v Krkonoších a v Pardubicích. V obou 
případech mi je zlikvidovali na základě pří-
slušné vyhlášky. Vymýtit tímto opatřením 
varroázu se nepodařilo, ale do země přišla 
nová včela z jihu Evropy.

osmdesátá léta nám dala kraňku 

Z historie je známé, že v Čechách bylo vždy 
více druhů včel medonosných. Vedle včely 
tmavé horské zde byly italské vlašky a díky 
činnosti hraběte Kolovrata Krakovského 
přišly do země obávané cyperky. Po letech 
přírodního páření vznikaly různé varianty 
kříženců. Včely byly útočné a výnosy medu 
se pohybovaly kolem 5–8 kg. Nabídka 
z přírody tak přišla vniveč.

V roce 1971 došlo k prvnímu oficiálnímu 
importu kraňky z Rakouska. Ve srovnání 
s běžnou zemskou včelou se tak osvědčila, 
že se spontánně rozšířila. Od osmdesátých 
let už můžeme říct, že máme všude kraňku. 

Plemenářský zákon

V měsíci lednu 2017 Parlament ČR pro-
jednával změnu plemenářského zákona. 
Od osmdesátých let je v naší zemi oficiál-
ně chována pouze včela kraňská. Samo-
zřejmě, že před rokem 1982, ale i po něm, 
bylo v republice více linií včely medonosné. 
Je pravdou, že již v roce 1970 přijal Ústřed-
ní sekretariát ČSV dlouhodobou koncepci 
k postupnému zavčelení chovu včely kraň-
ské, a to na základě dlouhodobého průzku-
mu, šetření a doporučení Výzkumného 
ústavu včelařského. 

Současní poslanci správně navrhli, aby 
v tomto zákoně bylo dodatkem stanoveno, 
že pro účely dalšího chovu, včetně inse-
minace má být používána výhradně včela 
kraňská. Avšak při projednávání tohoto 
zákona v Senátu ČR vznikl velký spor 
o tento „dodatek“. Především chovatelé 
včely tmavé spustili urputnou, až nátlako-
vou akci na senátory k odstranění dovětku 
z plemenářského zákona, kde se uvádí, že 
k plemennému chovu a k inseminaci v Čes-
ké republice bude možné použít výhradně 
plemeno včely kraňské. Chovatelé včely 
tmavé a jejich příznivci okamžitě rozvířili 
diskuzi a vytvořili spor o záchraně včely 
tmavé oproti včele kraňské. 

Díky erudovanosti našich zástupců v Se-
nátu, kteří se opřeli nejen o své zkušenos-
ti, ale také o názory odborníků chovatelů 
z Výzkumného ústavu včelařského v Dole 
a uznávaných chovatelů matek, zůstane 
včela kraňská hlavní linií plemenného cho-
vu včel v České republice.

Paradoxem je skutečnost, že před třemi 
lety Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo 
grant na podporu chovu včely tmavé a dal-
ších plemen pro potřebu získání odolných 
včel proti varroáze. Předpokládaný výsle-
dek se ale nedostavil. 

stanovisko senátu České republiky 
a odůvodnění změny

V České republice je registrováno přes 
53 tisíc chovatelů, kteří obhospodařují při-
bližně 600 tisíc včelstev a takřka ve 100 % 
chovají plemeno včely medonosné kraňské. 
Na území naší republiky je rovnoměrné 
plošné rozložení stanovišť včelstev v hus-
totě asi 1 včelař a 12 včelstev na km². Při 
tomto množství včelstev a relativně málo 
členitém reliéfu krajiny se nedá izolovat 
žádná oblast od okolí. Druhou rovinou 
charakterizující populační genetiku včely 
medonosné kraňské je samotný princip 
biologie reprodukce. Přestože včela me-
donosná kraňská volně v přírodě nežije, 
její rozmnožování, přesněji řečeno páření 
se děje zcela nezávisle na chovateli napros-

POZNáMKA  
INg. DALIBORA TITěRy, CSc., 
PříMéHO úČASTNíKA AKCE: 

Po objevení ohnisek varroázy se 
100% likvidovala včelstva, ale 
nikoliv plošně, jen v šesti ohniscích 
a pětikilometrových ochranných 
pásmech kolem nich. Celkem bylo 
utraceno 25000 včelstev, což bylo 
5 % celkového stavu včelstev v České 
republice (tedy méně než průměrné 
zimní ztráty). akce byla ve třech 
lokalitách plně úspěšná – nákazu se 
podařilo likvidovat. Ve třech lokalitách 
se objevil po čase roztoč znovu, protože 
některá včelstva nebyla dohledána. 
Zavčelení následujícího roku bylo 
organizované, ale nikoliv z dovozu, 
nýbrž hlavně ze sítě rozmnožovacích 
chovů a včelnic tehdejšího Státního 
statku tachov, které byly o akci 
předem informovány a nachystaly 
asi 8000 oddělků. Šlo o oddělky 
s matkami ze šlechtitelských chovů, 
tedy čistou kraňku. Včelaři, které 
postihla likvidace, dostali přibližně 
třetinu stavu a sami, nebo s pomocí 
přátel, si pak doplnili stavy. Je 
doloženo, že v těchto šesti lokalitách 
se skokově zlepšila úroveň včelstev 
v mírnosti i výnosu díky kvalitním 
matkám z chovů. Původ byl v té době 
hlavně z rakouských kmenů, část též 
ze Slovinska a z chovů napojených 
na přítele Jaroslava Havlína.
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ěto přirozeným způsobem. Díky volnému 
polyandrickému páření včelích matek na 
trubčích shromaždištích, kdy každá mat-
ka se při snubním letu páří ve vzduchu po-
stupně až s 10 trubci pocházejícími z okru-
hu několika kilometrů, dochází automatic-
ky k vysokému stupni křížení nepříbuzných 
jedinců jedné populace s jedinci populace 
jiné s odlišnou genetickou strukturou.

Díky této situaci se každou introdukcí 
včelstva odlišného genotypu do krajiny 
okamžitě a nezvratně zamíchají introdu-
kované geny do celé populace včel a dál se 
šíří. Populace včely medonosné kraňské je 
ohrožena zejména nedovolenými převozy 
včelích matek, případně včelstev, na úze-
mí chovu kraňské včely z oblasti se zcela 
odlišným genotypem včel a následným 
křížením s místní včelou a šířením této po-
pulace cestou přirozeného páření. Jedná 
se zejména o snahu některých chovatelů 
o rozšíření včely tmavé v České republice. 

Přes cílenou osvětu nelze zcela zabránit 
individuálním pokusům o importy. Trans-
port včelích matek přes hranice je navíc 
technicky snadno proveditelný a na hrani-
cích prakticky nekontrolovatelný. Snaha 
o amatérské vyzkoušení odlišných včelích 
plemen je posilována komerční reklamou 
a neseriózními články v populárním včelař-
ském tisku a na internetu.

V případě, že by došlo k bastardizaci po-
pulace včel, poklesla by úroveň užitkovosti 
a hrozí i výrazné zvýšení výskytu agresiv-
ních včelstev. V hustě zavčeleném terénu 
naší republiky by to mohlo způsobit vážné 
problémy. Zavlečením a křížením cizích 
plemen se zvyšuje nebezpečí rozšíření no-
vých kmenů patogenních mikroorganismů 
a parazitů. V jiných podmínkách a zejména 
pak v kombinaci se stávajícími kmeny pa-
togenů prudce vzrůstá virulence a nebez-
pečí propuknutí klinických příznaků i těch 

onemocnění včel, která jsou zatím latentní. 
Podstatou plemenářského programu 

v chovu včel v ČR je zachování čistoty 
populace kraňské včely na našem úze-
mí a udržení a postupné zlepšování její 
chovatelské úrovně. Spočívá v zakládání, 
udržování, dalším šlechtění a křížení linií 
kraňské včely doplněné morfologickou 
kontrolou rasové příslušnosti matek ve 
šlechtitelských chovech. Již zákonem č. 
240/1991 Sb. o šlechtění a plemenitbě 
hospodářských zvířat, respektive vyhláš-
kou k tomuto zákonu byla včela medonos-
ná kraňská zařazena do projektu ochrany 
vyjmenovaných genetických zdrojů, aby 
pak byla v roce 2003 zařazena do Národ-
ního programu ochrany, užití a konzerva-
ce genetických zdrojů. Základem ochrany 
všech druhů hospodářských zvířat vyjme-
novaných jako genetický zdroj je jejich 
udržování formou čistokrevné plemenitby.

Na základě výše uvedených snah o rozší-
ření chovu dalších plemen včel v ČR existu-
je reálné nebezpečí, že mnohaleté úsilí cho-
vatelů o udržení genetických zdrojů včely 
medonosné kraňské je v ohrožení. Vzhle-
dem k tomu, že ochrana genetických zdro-
jů včely medonosné kraňské je mnoho let 
podporována ministerstvem zemědělství 
finančními prostředky ze státního rozpoč-
tu, znamenalo by výše uvedené ohrožení 
i znehodnocení těchto prostředků. 

Ze stanoviska Ing. Jiřího Papeže, 
místopředsedy zemědělského výboru 
a předseda podvýboru pro myslivost, 
rybářství, včelařství, zahrádkářství, 
chovatelství a rozvoj venkova 

Vážený pane ministře, 
dne 25. června 2013 proběhla 10. schůze 
podvýboru zemědělského výboru pro mys-
livost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, 
chovatelství a rozvoj venkova. Konání této 
schůze bylo iniciováno na základě podně-
tu Českého svazu včelařů, který upozornil 
zemědělský výbor na potenciální problém 
s rozšířením chovu včely medonosné tmavé 
na území České republiky. V rámci jednání 
podvýboru, kterého se účastnili zástupci 
Českého svazu včelařů, MZE, MŽP a Vý-
zkumného ústavu včelařského, byla tato 
problematika konzultována velmi podrob-
ně. Zástupci Českého svazu včelařů popsali 
situaci, ve které se nachází včelařství v ČR 
v současnosti, a sice, že dochází k poku-
su zástupců Svazu chovatelů včely tmavé 
o rozšíření včely tmavé jako v současnosti 
nepůvodního druhu včely na území ČR. 

Z debaty, která byla vedena, jasně vyply-
nulo, že včela tmavá sice může vykazovat 
určité znaky vyšší odolnosti vůči některým 
onemocněním např. vůči roztoči Varraroa 
desctructor, nicméně tato odolnost zatím 

nebyla nikým validně prokázána. Na dru-
hou stranu druh včely tmavé oproti dlouho-
době šlechtěné včele kraňské, která je rozší-
řena na území ČR v takřka 100 procentech, 
vykazuje včela tmavá výrazně vyšší agresivní 
sklony vůči svému okolí a současně v případě 
nekontrolovaného křížení s včelou kraňskou 
hrozí během několika málo let ke kompletní 
destrukci šlechtitelské práce včelařské veřej-
nosti za posledních 30 let, v důsledku čehož 
by mohlo dojit k tomu, že s ohledem na reál-
ně rizikové chováni včely tmavé by včelařská 
veřejnost byla vytlačena v rámci své činnosti 
zcela z intravilánu všech obcí a měst a její 
činnost by byla možná pouze v odlehlých 
neosídlených lokalitách. Z tohoto důvodu 
by došlo nejen k zásadnímu poklesu zájmu 
o včelařství jako chovatelskou činnost, ale 
současně by došlo k zásadnímu poklesu 
klíčově funkce včelařství resp. činnosti včel 
v oblasti opylování hospodářských plodin. 
Z toho vyplývá, že rizika plynoucí z rozšíře-
ní chovu včely tmavé na území ČR výrazně 
přesahují potenciální pozitiva spočívající 
v možné vyšší odolnosti vůči chorobám. 

S ohledem na výše uvedené a s ohledem 
na snahy Svazu chovatelů včely tmavé o vy-
konávání činnosti uznaného chovatelského 
sdružení v rozsahu oprávnění uděleného 
MZE ČR si Vás, vážený pane ministře, do-
voluji požádat, aby Ministerstvo zeměděl-
ství věnovalo maximální pozornost snaze 
Svazu chovatelů včely tmavé o uznání jejich 
činnosti jako uznaného chovatelského sdru-
žení a o případném rozhodnutí o uznání této 
činnosti neprodleně informovalo zemědělský 
výbor, který se touto problematikou hodlá 
i nadále intenzivně zabývat. 

S pozdravem
Jiří Papež

Evžen Báchor, Pardubice

ZNěNí NAVRHOVANé 
ZMěNy ZáKONA
•	 do § 20 odst. (4) za větu 

„k plemenitbě včel se používá 
přirozená plemenitba nebo 
inseminace včelích matek“ vložit 
větu: „k plemenitbě včel mohou být 
využívána pouze plemenná včelstva 
nebo sperma včely medonosné 
kraňské“.

•	 toto navrhované ustanovení je 
v souladu se zněním § 1 odst. (3) 1 
i se zněním § 2 odst. (1) písm. a) 
zákona 154/2000 Sb., a vhodně 
doplňuje projednávanou novelou 
§ 14 téhož zákona.

Vydáním vyhlášky k likvidaci včel, byl pro 
mnoho včelařů důvodem k ukoncení vče-
lařké činnosti
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Spotřeba medu v ČR roste
Český statistický úřad vydal 8. prosince 2016 publikaci Spotře-
ba potravin v roce 2015. Spotřeba jednotlivých položek u potra-
vin a nápojů byla propočítána jako průměr na jednoho obyvatele 
České republiky, přičemž střední stav obyvatelstva k 1. 7. v letech 
2006–2015 se pohybuje od 10 266 000 až 10 543 000. 

Přiložená tabulka spotřeby potravin a nealkoholických nápojů na 
obyvatele za rok 2015 ukazuje nejprve pozvolný nárůst spotřeby 
medu – od r. 2007 (0,5 kg) po rok 2014 (0,7 kg) a pak v roce 2015 
poměrně velký skok na 1 kg. 

Pro nás včelaře je samozřejmě potěšitelnou zprávou, že se med 
čím dál více stává pevnou součástí jídelníčku občanů ČR. (JM)

Státní veterinární správa informuje

V souvislosti s nedávno ukončenou mi-
mořádnou kontrolní akcí, zaměřenou na 
původ, kvalitu a zdravotní nezávadnost 
medu, by chtěla Státní veterinární správa 
touto cestou podrobněji seznámit odbor-
nou včelařskou veřejnost s výsledky, kte-
ré byly souhrnně publikovány v tiskové 
zprávě ze dne 2. ledna 2017. Celá zpráva 
je k dispozici na webových stránkách SVS 

na adrese: https://www.svscr.cz/med-od-
ceskych-vcelaru-je-bezpecny-a-kvalitni
-ukazala-mimoradna-kontrolni-akce-svs/

Kontrolní akce byla zaměřena na pro-
ducenty medu, tedy chovatele včel. Ke 
kontrole byli vybráni včelaři, kteří podle 
záznamů z výkupen med dodali – jak bylo 
zjištěno při předcházejících kontrolách 
těchto podniků. Samozřejmě nás zajímala 
možná rezidua antibiotik v medu, rezidua 

léčiv, která jsou používána k tlumení varro-
ázy včel, ale i standardní smyslová analýza 
vzorků medu. Dobrou zprávou je, že všech-
ny odebrané vzorky byly v laboratořích po-
souzeny jako vyhovující, tedy splnily limity 
stanovené příslušnou legislativou.

Vedle těchto zjištění jsme se však také za-
jímali o množství vyprodukovaného medu 
jednotlivými včelaři ve vztahu k počtu včel-

stev, která mají registrována v daném roce. 
V tomto aspektu nebyly výsledky kontrolní 
akce už tak uspokojivé. Mezi kontrolova-
nými včelaři jsme našli i takové, kteří jsou 
schopni vyprodukovat téměř 100 kg medu 
na včelstvo, na druhou stranu se nabízí 
otázka, zda výnos 10 kg medu na včelstvo 
může být rentabilní pro včelaře se stovka-
mi včelstev. Jistě, nabízí se zde vysvětlení 
v rozdílných klimatických podmínkách 

v daném roce. Dále je zde fakt, že chova-
tel včel se stovkami včelstev může být pri-
márně komerčním producentem oddělků 
apod., nicméně každý individuální případ 
lze také individuálním přístupem řešit.

Protože se nejedná o ojedinělé zjištění 
takovýchto rozdílů, bude se v budoucnu 
Státní veterinární správa podobnými zjiš-
těními zabývat, zejména z důvodů dosledo-
vatelnosti původu medu a s tím související 
bezpečností a zdravotní nezávadností této 
komodity. V souladu s legislativou je odpo-
vědnou osobou ten, kdo uvádí potravinu na 
trh, což samozřejmě klade vyšší nároky na 
výkupny medu, místa, kde se med zpraco-
vává, a prodejní místa, kde dochází k pro-
deji koncovému spotřebiteli. Právě proto 
by měly tyto subjekty ve svém vlastním 
zájmu dbát na původ suroviny a raději se 
vyhnout „lukrativním“ cenovým nabídkám 
na dodání medu nejasného původu.

MVDr. Pavel Texl
odborný rada

odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví
ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Mezi kontrolovanými včelaři jsme našli i takové, kteří jsou
schopni vyprodukovat téměř 100 kg medu na včelstvo, na druhou 

stranu se nabízí otázka, zda výnos 10 kg medu na včelstvo může byt 
rentabilní pro včelaře se stovkami včelstev.

Tab. 1  Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok)
  Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages)

dokončení End of table

 01
Měřicí

jednotka
Unit

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Index 
2015/2014 FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

Kakaové výrobky kg 5,7 6,3 6,5 6,6 6,8 7,1 7,0 6,9 6,6 95,7 Cocoa products
čokoláda kg 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7 2,7 2,6 95,6 chocolate
čokoládové cukrovinky kg 3,3 3,6 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 3,8 3,6 94,2 chocolate-based sweets
kakaový prášek kg 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 110,3 cocoa powder

Nečokoládové cukrovinky kg 2,5 2,4 2,2 2,5 2,4 2,7 2,7 3,1 2,8 90,3 Chocolate-free sweets
Cukrářské výrobky kg 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 7,0 6,9 97,6 Confectionery products
Včelí med kg 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 1,0 135,6 Honey

 01.1.9 OSTATNÍ POTRAVINY OTHER FOOD
Mák kg 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 107,5 Poppy seeds
Droždí kg 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 1,6 1,1 1,5 1,3 87,8 Yeasts
Polévkové přípravky kg 1,9 1,9 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,6 2,0 120,9 Soup preparations
Sůl kg 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 5,9 5,8 5,9 5,7 96,3 Salt

 01.2 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE NON-ALKOHOLIC BEVERAGES
 01.2.1 ČAJ, ZRNKOVÁ KÁVA TEA, COFFEE

Čaj kg 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 90,5 Tea
Zrnková káva kg 2,4 2,2 2,2 2,0 2,3 2,0 1,9 2,2 1,9 84,8 Coffee

 01.2.2
litry 293,0 297,0 296,0 293,0 287,0 278,0 264,0 249,0 249,9 100,4

Minerální vody litry 67,0 68,0 67,0 66,0 65,0 63,0 59,0 55,0 56,4 102,6 Mineral waters
Sodové vody litry 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 35,0 32,0 28,0 31,2 111,3 Soda waters
Limonády litry 108,0 109,0 109,0 110,0 106,0 104,0 98,0 94,0 92,8 98,7 Lemonades
Ostatní nápoje litry 81,0 83,0 83,0 79,0 78,0 76,0 75,0 72,0 69,5 96,5 Other non-alcoholic drinks

MINERÁLNÍ VODY
A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

MINERAL WATERS
AND  NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
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elCo je příčinou výměny mladých matek?

V loňském roce se na mě obrátilo několik chovatelů včel se stejným problé-
mem. Koupili si mladé matky, úspěšně je přidali, a za dva až tři týdny po 
jejich přijetí zjistili při kontrole včelstev, že jsou osiřelá a na mladém plodu 
od nových matek jsou nasazeny náhradní matečníky. Všichni byli přesvěd-
čeni, že mladé matky byly feromonálně málo atraktivní pro nová včelstva 
a proto došlo k jejich výměně. 

Tento názor obecně převládá u většiny vče-
lařů, a přesto není správný. Byla-li by pří-
činou skutečně nedostatečná feromonální 
aktivita mladých matek pro nová včelstva, 
pak by se včelstva chovala úplně jinak. Na 
to mají včely po miliony let vyzkoušený, 
a pro existenci včelstva bezpečnější sys-
tém, tak zvanou tichou výměnu matek. To 
znamená, že by mladé matky včely ve včel-
stvech ponechaly a při nich by si vychovaly 
matky nové bez ohrožení existence kolonie. 
K tomu ovšem nedošlo. Ve všech těchto 
včelstvech nejdříve matky uhynuly a pak 
teprve včely vystavěly náhradní mateční-
ky. Dovolím si s jistotou tvrdit, že v drtivé 
většině případů byla příčinou  nosemóza.

V posledních letech se v důsledku ře-
šení aktuálních problémů, jako je tlume-
ní varroázy, moru včelího plodu a řešení 
mizení včel zapomnělo, že matka, jako 
dokonalá samička trpí ve včelstvu stejný-
mi nemocemi jako včely dělnice. Jedním 
z nejčastějších onemocnění matek je prá-
vě nosemóza. Již před více jak třiceti lety 
jsme zjistili při vyšetření expedovaných 
matek, že až 30 % prodávaných matek je 
nosematických. Ani jedna z nemocných 
matek přidaných do včelstev se neuzdra-
vila. Po přidání do včelstev byly všechny 
tyto matky vyměněny.

Proč jsou matky od chovatelů matek 
často nemocné nosemózou? Odpověď na 
tuto otázku musíme hledat ve způsobu je-
jich odchovu. Dochází-li k výměně matky 
ve včelstvu, pak nová matka se líhne do 
zdravého úlového prostředí, je obklopena 

velkým množstvím mladých zdravých včel, 
které ji krmí a ošetřují a vytváří tak přiro-
zenou bariéru ve styku se spórami nosemy, 
které jsou na stěnách plástů a úlu. Jinak je 
tomu u chovatelů matek, kteří používají 
k odchovu mladých matek oplodňáčky 
nebo minivčelstvíčka. Pokud tyto chovné 
úlky před sezonou důkladně nedezinfiku-
jí, je na jejich stěnách, případně na zbytku 
plástečků z předcházejícího roku velké 
množství spor nosemy, kterými se mladá 
matka velmi snadno nakazí, protože  při 
malém množství včel, které v oplodňáč-
cích velmi často bývá, se mladá matka živí 
sama. U matky je dokonce vývojový cyklus 
nosemy velmi rychlý a matka již třetí den 
po nakažení vylučuje ve výkalech nové 
spory nosemy. V případě včely dělnice je 
to až za týden. Tím se stává matka zdrojem 
nákazy pro včely. Protože jsou oplodňáčky 

velmi často osazovány malým počtem včel, 
které jen s obtížemi zvládají, a to hlavně při 
výkyvech počasí, teplotní poměry v úlku, 
a při ponechání starých včel  v úlcích po 
dobu odchovu několika matek, je osazen-
stvo oplodňáčků  ke konci sezony téměř 
100% nosematické. V takovémto prostře-
dí je nakažení matek sporami nosemy o to 
snazší.

Jsem přesvědčen, že někteří chovatelé 
matek podlehli „honbě“ po kvantitě niko-
liv kvalitě matek  a zapomněli na hygienu. 
Doporučuji chovné úlky před sezonou dů-
kladně dezinfikovat, nenechávat v oplod-
ňáčcích staré osazenstvo včel a pro jistotu, 
hlavně ke konci sezony, se přesvědčit, jaké 
matky prodávám. Metoda je velmi jedno-
duchá, spočívá ve vyšetření výkalů (kopro-
logická metoda). Vychycenou matku před 
expedicí z oplodňáčku okamžitě vložím 
pod skleněnou poklopku (kádinku, skle-
ničku) na podložní sklo. Matku umístím 
přímo na oplodňáček, z kterého pochá-
zí. Neodnáším ji, protože během cesty se 
často v důsledku stresu vykálí a nemohli 
bychom ji vyšetřit.  Matku nesmíme nutit 
ke kálení smáčknutím zadečku! Na oplod-
ňáčku se po uklidnění matka nejčastěji do 
dvou minut vykálí. Výkaly přikryjeme kry-
cím sklíčkem a bez jakékoliv úpravy vyšet-
řujeme v mikroskopu při cca 400násobném 
zvětšení. U zdravé matky pozorujeme ne-
strávené zbytky potravy, výkaly nemocné 
matky jsou plné spor nosemy.

Včelařům, kteří mají opakovaně nega-
tivní zkušenosti s nosematickými matkami 
od určitých chovatelů, doporučuji změnit 
dodavatele. Vždyť včelař ve snaze si zlepšit 
chov výměnou matky si při jejím uhynutí 
zvyšuje náklady o nákup nové matky, pří-
padně při její pozdější výměně v srpnu je 
nucen včelstvo spojit.

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.
místopředseda ČSV, z.s.

Matku před přidáním do včelstva můžeme vyšetřit tak,  
že ji ponecháme několik minut pod skleničkou a pod mikroskopem  
prohlédneme její výkaly, zda neobsahují spóry nosemy Foto: Dalibor Titěra

Grafické srovnání 
velikosti souboru 
spor Noserma apis 
a Nosema ceranae

Šířka sporDélka spor 
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ě Norská velvyslankyně na Čabárně při slavnostím ukončení projektu

PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ

V Naučném středisku ekologické výcho-
vy (NSEV) Kladno-Čabárna se v polo-
vině února konala tisková konference 
k slavnostnímu ukončení projektu 
Příroda člověku, člověk přírodě. O vý-
znamu realizovaných aktivit, podpoře-
ných grantem z Islandu, Lichtenštejn-
ska a Norska, svědčí skutečnost, že 
se jí zúčastnila norská velvyslankyně 
v České republice její excelence Siri 
Ellen Sletner.

Paní velvyslankyně v doprovodu svého 
mluvčího Terje Bjorna Englunda oceni-
la potřebnost podobných projektů, jaké 
uskutečňují na Čabárně, i to, jakým způ-
sobem na Kladensku pečují o přírodu a vy-
chovávají mladou generaci.

Norové podporují ekologickou 
výchovu

Norská diplomatka pracovníkům cent-
ra ekologické výchovy poděkovala za to, 
jak skvěle odvádějí svoji práci a dokázali 
efektivně využít finanční prostředky Ev-
ropského hospodářského prostoru (EHP) 
a Norských fondů v rámci projektu Příroda 
člověku, člověk přírodě. Kromě zástupců 

regionálního a odborného tisku, pracov-
níků NSEV a autorů, kteří se na projektu 
podíleli, byli na akci přítomni i zástupci 
ministerstva financí a Statutárního města 
Kladno, které rovněž podporuje zdejší akce 
a Českého svazu včelařů 

Šest aktivit, včetně včelařské

„Projekt za více než sedm milionů korun 
zahrnuje řadu aktivit. První je zaměřený 
na enviromentální vzdělávání, výchovu, 
osvětu pro děti a veřejnost. Druhá klíčová 
aktivita zahrnuje permakulturu a přírodní 
zahrady a třetí je zaměřena na ekologicky 
šetrné chovy hospodářských zvířat. Čtvrtá 
aktivita se věnuje záchranným stanicím, 
pátá včelařství. Šestá, ve které se potká-

vají všechny ostatní, je naučná stezka. 
Má část přístupnou veřejnosti a vlastní 
webové stránky,“ uvedla výčet činnos-
tí manažerka projektu Dana Belušová. 
V naučném středisku ekologické výchovy 
má rovněž na starost přípravu a realizaci 
seminářů pro odbornou veřejnost a sou-
časně je vedoucí včelařského a farmářské-
ho kroužku.

Ke včelařským aktivitám patřilo pořá-
dání konferencí pro vedoucí včelařských 
kroužků, kurzy včelařství pro začátečníky a  
studenty středních škol, tvorba výukových 
pomůcek a naučných materiálů. K nim pa-
tří např. výukové pexeso Ze života včel, fe-
nologický kalendář, botanické klíče k určo-
vání květů včelařsky významných rostlin, 
výkladový včelařských slovník odborných 
pojmů s vyobrazením a překlady do ang-
ličtiny a němčiny, metodika k výukovému 
programu a naučné fotorámky. Pozornost 
budí prosklený úl nástavkový, prosklený úl 
pro přirozenou stavbu, klát i učebna včelař-
ství jako kočovný včelín. 

spolupráce se Zo ČsV Kladno

K nedávným akcím patří letos v únoru 
pořádaná přednáška Ing. Pavla Cimaly 
o šlechtění včelstev a o chovu matek. Mo-

Zázemí Naučného střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna. o.p.s.

Účastníci tiskové konference Demonstrační úl s naučnými fotorámky Únor na včelnici v Čabárně

Pomůcky z projektové tvorby

 
Foto: Radka Ingrová

Její excelence Siri Ellen Sletner, 
norská velvyslankyně v ČR
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tivaci a poučení zde hledala nejen starší 
generace zkušených včelařů z okresních 
organizací, ale i omladina ze včelařského 
kroužku.

Zvědavost přivádí zájemce

Zdařilé jsou tradiční Medové Vánoce, kte-
ré se loni v polovině prosince konaly opět 
v kladenském nákupním centru Oáza. Po-
dívat se přišlo 20 školních kolektivů s pě-
tistovkou dětí. Přednášku Ing. Dalibora 
Titěry na téma nemoci včel a Gabriely Hik-
lové o apiterapii si nenechalo ujít asi 60 po-
sluchačů. Výstavu tak shlédlo více než 700 
návštěvníků, z nichž si i většina odnášela 
český med od kladenských včelařů. 

Hlavním lákadlem byly naučné panely 
stejně jako nový prosklený nástavkový úl 
od firmy Šípek Buštěhrad. Exponáty jsou 
nadále součástí naučné stezky na Čabárně 
a především k dispozici při výuce ve včelař-
ském kroužku.

Výsledkem každoročně pořádaných vče-
lařských akcí pro veřejnost je, že do NESV 
přicházejí včelaři nejrůznějšího věku s přá-
ním se o včelách dozvědět více. Někteří 

Prosklený výukový úl

Dana Belušová, manažerka projektu

Téma včelí vosk...
Děkuji paní Marii Knödlové za zajíma-
vý článek ohledně tvorby vosku (Vosk – 
cenný produkt českého včelařství, 
únor, 2017) a byl bych moc rád, zda by 
bylo možné napsat něco jako pokračování 
tohoto článku, na téma, jak správně zís-
kávat vosk z rámků a celkově od včel. Vče-
lařím šestou sezónu, ale v tomto pořád 
dost tápu. A nejde mi ani tak o sebe, ale 
když se snažím o této problematice něco 
dohledat, tak zjišťuji, že každý si pomá-
há, jak může s různými úspěchy. Obecná 
poučka je poměrně jasná: „Hoďte to va-
řáku“, ale to ne vždy lze uplatnit. Pro 
někoho, kdo má pár včelstev (třeba 5) 
a potřebuje vytavit častěji a spíše malá 
množství vosku, to není ideální možnost. 
Navíc vařák není levná záležitost. 

Bylo by tedy možné publikovat člá-
nek, jak správně a efektivně získávat 
vosk v domácích podmínkách? Tak, 
aby měl přijatelnou kvalitu/čistotu 
a nezůstávalo ho moc ve zbytcích. Ne-
jde mi ani tak to, jak vytavit krásné 
suché žluté dílo bez čehokoliv (to je 
relativně snadné), spíše o to, jak vyta-
vit ta hnědá díla, s množstvím košilek, 
mnohdy se zbytky cukerného medu atd. 
Prostě ty složité a nejsložitější stavy.  
A ještě jeden podnět, který s tímto úzce 
souvisí. Nemám jasno, jak správně na-
kládat se starými plásty na jaře. Snažím 
se maximálně obnovovat dílo, takže 
každý rok dám alespoň jeden nástavek 
mezistěn. Pak ale vyvstává 
otázka, co se starým dí-
lem, jak ho správ-
ně zpracovat? 
Kdyby bylo 
prázdné, tak 
je to relativ-
ně snadné, 
ale většinou 
je tam zby-
tek zásob ze 
zimy, který 
je zkrystali-
zovaný. Někteří 
včelaři mi radili, abych 
to převěsil do medníku do 
prvního medobraní, ale tím 
se dostanou tyto zásoby (a léči-
va!) do nového medu. Když jsem 
je na to upozornil, reagovali násle-
dovně: „No a co, líp se to udělat nedá!“ 
Tento postup se mi moc nelíbí, tak se 
snažím to, co vyndám a nahradím me-
zistěnami hned zpracovat, ale je to dost 
problematické. 

Prosím o zveřejnění článku se zkuše-
ným včelařem, jak v tomto směru nejlé-

pe postupovat? Ze svého okolí a včelař-
ských schůzí jsem zjistil, že nejsem zda-
leka sám, kdo v této problematice tápe. 

Děkuji, 
 Petr Farkavec

Dobrý den,
dostala se mi do rukou vaše reakce na můj 
článek o vosku ve Včelařství. Vaše po-
děkování nás těší. Dlouhodobě pozoruji 
v našem Včelím obchůdku to, že si včelaři  
neumí poradit se získáváním vosku. Proto 
jsme se touto problematikou v redakční 
radě zabývali. Stejně je to i u uchovávání 
souší. Zbytečně se spousta vosku se „ztra-
tí“ buď vyhozením, nezpracováním nebo 
likvidací zavíječem.  Doporučila jsem, 
abychom vyzvali včelaře, aby se podělili 
s ostatními o jejich zkušenosti, nápady atd. 
Na programu je článek o vytavování vosku. 
I ve Včelím obchůdku chystáme aktivity, 
které povedou k pomoci včelařům v těchto 
záležitostech.

Váš mail s podněty předávám spolučle-
nům v redakční radě a panu redaktorovi.
Přeji Vám, ať se Vám daří ve včelaření.

S pozdravem
Marie Knödlová,

členka redakční rady

Tématem se určitě bu-
deme zabývat. Stačí pouze na-

jít zkušeného včelaře, který bude ochoten se 
o svoje zkušenosti podělit s ostatními. Víte, 
o někom takovém? Pošlete nám svůj tip. 
A nejen to, i své zkušenosti s tématem vosk. 
Rádi je zveřejníme. 

(redakce) 
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Českého svazu včelařů
Začátkem dubna 2017 bude spuštěn v experimentálním režimu na dobu 
omezenou na dva až tři měsíce (dle zájmu včelařů a veřejnosti) Informační 
geoportál Českého svazu včelařů. Informace bude zveřejněna i na www 
stránkách ČSV, z.s. 

Cílem tohoto Informačního geoportálu je 
nejen propagace včelích produktů mezi 
co nejširší veřejností (zveřejnění prodejců 
včelích produktů), ale rovněž poskytnutí 
informací pro praktické včelaře, týkající se 
zavčelení krajiny, aktuálního zdravotního 
stavu včelstev (ohniska a ochranná pásma 
moru, hniloby včelího plodu, míra napade-
ní roztočem apod.). Potenciál Informační-
ho geoportálu, ale především geoinformač-
ních technologií (dále jen GIT) má význam 
i pro oblast základního a aplikovaného vý-
zkumu v oblasti monitorování krajiny. 

Geoportál obecně je druh webového 
portálu, který slouží k přístupu k prostoro-
vým informacím a ke službám dovolujícím 
jejich zobrazení, úpravy, analýzy apod. To 
vše prostřednictvím internetu. Geoportály 
jsou důležité pro efektivní použití geogra-
fických informačních systémů (GIS) a klí-
čovým prvkem infrastruktury prostorových 
dat (Spatial Data Infrastructure, SDI). 
Geoportály jsou používány různými insti-
tucemi za účelem zveřejnění jejich prosto-
rových dat.

Uživatelé potom geoportál používají 
pro vyhledání a přístup k informacím, 
které zefektivňují jejich činnost či služby. 
Geoportály hrají důležitou roli při sdílení 
prostorových informací a mohou zamezit 
duplicitám při záměrech, nekonzistenci 
dat apod.

Geoportály jsou v Evropské unii jed-
nou z realizací direktivy Infrastruktury 
prostorových informací v ES (INSPIRE), 
protože slouží k jednoduchému a centra-
lizovanému přístupu k prostorové infra-
struktuře. Vychází ze Směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 

14. března 2007 o zřízení Infrastruktury 
pro prostorové informace v Evropském 
společenství.

Informační geoportál Českého svazu 
včelařů bude provozován na platformě 
geoportálu společnosti GEPRO s. r. o., 
se sídlem v Praze, Štefánikova 77/52. Ten-
to geoportál je postaven na osvědčeném 
systému MISYS-WEB. Náhled na základ-
ní stránku je na obrázku 1. Funkce, které 
jsou tímto geoportálem nabízeny, zahrnují 
např. základní datové vrstvy, nahlížení do 
katastru nemovitostí, měření vzdáleností 
a ploch, odkaz na mapu, tisky – exporty, 
vyhledávání parcel, vyhledávání adres atd. 
a jsou vyjádřeny ikonami zobrazenými na 
obrázku 2. 

MISYS-WEB je geografický informač-
ní systém (GIS) aplikovaný v prostředí 
intranetu/internetu. Uživateli umožňuje 
pracovat na lokálním počítači v prostředí 
internetového prohlížeče např. Internet 
Explorer, s daty umístěnými na vzdáleném 
datovém serveru. Náhled na stránku geo-
portálu je na obr. 1. 

Ovládání je jednoduché, intuitivní a uži-
vatelsky přívětivé. Pohyb v hlavním pane-
lu se provádí pomocí myši, přibližování 

a oddalování pak pomocí kolečka myši. 
Přibližování a oddalování lze provést také 
stiskem tlačítek + a – . Aktuální polohu 
zobrazíte stiskem tlačítka nacházejícím se 
mezi znaménkem + a – v horní levé části 
obrazovky. Všechny funkce se ukončují 
stiskem klávesy Esc

Nastrojová lišta (viz obr. 2) nacházející 
se v pravé horní části obrazovky zahrnuje 
zleva doprava následující funkce:

 − Základní přehledka
 − Detail
 − Nastavení měřítka
 − Mazání pomocných kreseb
 − Nahlížení do katastru nemovitos-

tí – KN
 − Měření vzdáleností
 − Měření ploch 
 − Odkaz do mapy
 − Tisk mapy 
 − Nápověda
 − Vyhledávání adresních míst a parcel 

Popis funkčnosti jednotlivých ikon 
je mimo rozsah tohoto příspěvku a tyto 
funkce jsou podrobně popsány v nápově-
dě, s kterou se bude moc seznámit každý 
uživatel tohoto geoportálu po jeho spuštění 
nebo na www stránkách http://www.gep-
ro.cz/anotation/. 

Nabídka výběru mapových vrstev se na-
chází v prvé části obrazovky (viz obr. 3). 

Obr. 1. Základní náhled na stránku informačního geoportálu Českého svazu včelařů 
postaveného na systému MISYS-WEB 

Obr. 2 Nástrojová lišta

geoportál  
obecně je druh 

webového portálu, 
který slouží k přístupu 

k prostorovým informacím 
a ke službám dovolujícím 

jejich zobrazení, 
úpravy, analýzy apod. 
To vše prostřednictvím 

internetu 
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Výběr se provádí prostým kliknutím do 
rámečku příslušné vrstvy. Kliknutím na 
symbol klíče je možné provést nastavení 
vlastnosti vrstvy – její průhlednosti vyjá-
dřené v procentech. Kliknutím na symbol 
malého písmene „i“ získá uživatel infor-
mace k dané vrstvě. Základní nabídka 
vrstev je zřejmá z obrázku 3. Za vrstvou 
„Záplavové území“ se budou postupně 
objevovat vrstvy se specifickou tematikou 
související se včelařstvím.

Závěr

Jako první budou v rámci tohoto geopor-
tálu zveřejněni prodejci včelích produktů. 
Zdrojem informací (adres) pro tuto vrstvu 
jsou samotní zájemci o zveřejnění této služ-
by. Pokud dojde k nekorektnímu zobrazení 

adresy prodejce na geoportálu, není chyba 
na straně tvůrce této vrstvy, ale je na stra-
ně samotného prodejce. Nejčastější chybou 
v takovémto případě je záměna čísla orien-
tačního nebo evidenčního s číslem popis-
ným. Číslo popisné je v dané obci jedineč-
né a přiděluje se stavbě při její kolaudaci. 
Pod tímto číslem je nemovitost evidována 
i v katastru nemovitostí. Pro správné ur-
čení prodejce v geoportálu je tedy číslo 
popisné nejvýznamnější.

Pokud dojde k nekorektnímu zobrazení 
adresy prodejce v geoportálu, kontaktujte 
za účelem nápravy autora tohoto článku. 

doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
člen IT komise a učitel včelařství

e-mail: rybarrud@gmail.com

Obr. 3

Pro správné určení 
prodejce v geoportálu 

je číslo popisné 
nejvýznamnější

Včelky a dotace
To téma mi nedá spát, a tak jsem se zašel 
zeptat včelek jaký mají na dotace názor. 
Vím, že je to velká nadsázka, ale když o tom 
přemýšlím, tak mne napadá, že slovo pod-
pora by bylo lepším vyjádřením skutku. 
Dotace berou výrobci kotlů na kotlíkových 
dotacích a při tom přírodě rozhodně nic ne-
přínáší, smrad z hnědého uhlí je škodlivější 
než ze dřeva. Zemědělci berou dotace za to, 
že neobdělávají půdu a vlastně devastují 
krajinu neustálým ježděním po loukách. 
Každým rokem nejméně desetkrát válcu-
jí louky traktory s širokými pneumatika-
mi tak, že zabíjí organismy v půdě, a pak 
v zimě není vidět jediný krtinec. Louka je 
bez života, obnova půdy, vytváření humu-
su ustává a půda se stává mrtvou. Dotace 
na průmyslové zóny, na zaměstnanost, na 
cokoliv, co si dovedete představit. A k čemu 
to všechno je? Výsledkem je korupce, vý-
běrová řízení, povolovací instituce, úřední 
šiml, manipulace s lidmi a jejich názory…

Včely dotace nepotřebují, ale včelaři po-
třebují podporu, neboť populace včelařů 
stárne, a tím také ubývá těch, co včelaří 
z lásky k přírodě a ne pro zisky. Nemám 
nic proti velkovčelařům, lidem, kteří se se 
včelařením živí, ale četl jsem, že v USA, 
kde je včelaření velký byznys, se šíří více 
nemocí včel a přírodě to nijak nepomáhá. 
Sám jsem jako malý chlapec zažil dobu, 
když na vesnicích ale i ve městech, kde 
byly domy se zahradami včelařilo mnoho 
lidí. Často jsem býval pozván některým 
ze sousedů na vytáčení medu, kde jsme 
dostali kousek medové plástve, a to bylo 
lepší než jakýkoliv bonbón. Velkovčelaři 
byli většinou zaměstnanci lesů nebo statků 
a ostatní byli jen ti, co měli lásku ke včel-
kám a k přírodě. Na naší uličce, kde stálo 
jen 6 rodinných domků, byli tři včelaři. 
Jsem přesvědčen, že svoje včelky muse-
li mít rádi, jelikož věděli, že jim opylují 
stromy, že jim za jejich péči dají med a že 
ozdravují životní prostředí. 

Myslím si, že dotace-podpora včelaře na 
včelstvo je správná, ale jiné druhy dotací 
jen zavání podfuky a korupcí. Podporujme 
začínající včelaře, dejme jim prostředky na 
potřebné základní vybavení, ale nedělejme 
to prostřednictvím zprostředkovatelů. Od 
jistého roku se nedá mluvit o tom, že na 
trhu jsou prodávány jen kvalitní výroky. 
Mám například elektrickou vrtačku z roku 
1970 a stále je dobrá. Když jsem si chtěl 
doplnit nářadí a koupil si vrtačku novou, 
bohužel nevydržela ani týden. Dříve byly 
garantovány kvality výrobků státem a na 
trh se nedostalo nic, co by nesplňovalo 
dané parametry. Dnes se s obrovskou re-
klamou prodávají aušusy za velké peníze. 

Ptal jsem se včelek a oni mi odpovědě-
ly svou pílí, přesností a vytrvalostí, že se 
mám učit a snažit dělat věci tak, abych se 
za to, co jsem udělal, nemusel stydět před 
lidmi, ale i před včelkami. 

S pozdravem, Jan Loriš

Poznámka redakce: Nostalgie? Tvrdá re-
alita současných dnů? Co si myslíte o zku-
šenostech přítele Loriše? Máte podobné 
poznatky nebo situaci vidíte zcela jinak? 
Napište nám, diskuze na toto téma může 
přinést zajímavé výstupy. Nejzdařilejší 
příspěvky rádi zveřejníme!

Ilustrační foto Zdeněk Rýgl

HANáCKá VČELA V OLOMOuCI
Ve dnech 20.–23. dubna 2017 se na výstavišti 
Flora, pavilon H, uskuteční výstava Hanácká včela. 
Souběžně bude probíhat mezinárodní květinová 
a zahradnická výstava Jarní Flora a veletrh za-
hradní mechanizace Hortifarm. Včelařská výstava 
je určena nejen aktivním včelařům, ale také začá-
tečníkům a zájemcům o včelaření. Své zde nalezne 
i široká veřejnost, která se může dozvědět ledacos 
zajímavého o historii včelaření, o včelařské součas-
nosti a podívat se například na živé včely.  
Více na www.hanackavcela.cz. Leo Czabe
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RáMEK PERO A ROZPOR

1. před složením
2. po složení
3. detail pera
4. detail rozporu
5. výroba pera
6. praktická ukázka
7. hotový spoj
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e Systém Mini-plus a jeho využití – iii

V dalším pokračování seriálu se přítel Jindřich Meduna zaměřil na úly, 
které si můžete sami vyrobit a využívat stejně dobře jako ty kupované. „Pro 
rozlišení bychom mohli nazývat námi vyrobené úly ‚Minibusy´, jak je nazý-
vá můj synek Vojtík,“ říká Jindřich Meduna a pokračuje: „V tomto vydání 
časopisu Včelařství se budeme zabývat vytvořením rámku, tedy volbou 
jeho velikosti a výrobou“

Velikost rámku

Není nutné se primárně zabývat přesný-
mi rozměry úlu, ale tím, jak byste si měli 
sami zvolit a určit jeho velikost. Optimální 
velikost Minibusu by měla vycházet z veli-
kosti rámku u kmenových včelstvech, který 
rozdělíme na dva nebo tři díly, a to nejlépe 
vertikálně. Například rámek 39 x 24 cm lze 

rozdělit vertikálně na dva rámky, přičemž 
každý má velikost 19,5 x 24cm. Zachovali 
jsme tedy jeho výšku. Při určovaní velikos-
ti rámku bychom měli dodržet jediné, a to, 
aby námi vytvořený rámek byl tzv. „úzko-
vysoký“ nebo maximálně čtvercový. Tako-
vý rámek totiž lépe vyhovuje včelstvům při 
jejich rozvoji. 

skládání a rozkládání rámku

Určili jsme velikost rámku a nyní nastává 
další problém, zda rámek Minibusu bude 
jednoduchý nebo složený. V prvním pří-
padě není možné rámek složit a zpětně 
rozložit na kmenový rámek. Pokud chce-
me vytvořit složeny rámek, musíme se za-
měřit na jeho konstrukci a použít speciální 
konstrukční prvek, s jehož pomocí se bude 
rámek skládat a rozkládat. Za další musí-
me vymyslet, jak budou oba složené rámky 
držet u sebe.

Konstrukce rámku

Existuje několik variant, jak by mohly rám-
ky vypadat. Uvádím několik návodů, jak si 
je můžete sami vyrobit:

1. pero a rozpor 

Tyto rámky jsme odzkoušeli a velice se 
osvědčily. K jejich výrobě potřebujete pou-
ze srovnávačku a kotoučovou pilu. Jedná 
se o spojení rámku za pomoci rozporu 
a čepu. Konstrukční spoje na vrchní loučce 
jsou vyrobeny jen pomocí kotoučové pily. 
Rámky ve spodní části jsou zajištěny spo-
nou. O té více později. Všechny díly jsou 
vyrobeny z materiálu o tloušťce 8 mm. Vše 
lépe vystihují obr. 7.

6.

1. 2.

3.
4.

5. 7.
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a. Porovnání jednotlivých možností – 
spojené rámky

b. Porovnání jednotlivých možností – 
rozložené rámky

c. Spona na rámky
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2. plátování 

Tato metoda je jednoduchá, velice snadno 
proveditelná a vhodná především pro méně 
zkušené kutily. Všechny díly jsou opět vyro-
beny z materiálu o tloušťce 8 mm. Výroba 
je patrná z obrázků A–F.

3. typ langstroth 

Rámek je vyroben pomocí prvku známého 
z úlového systému Langstroth. Tyto rámky 
se velmi hojně vyskytují ve světě, ale jedná 
se o velmi složitý rámek, který na včelaře, 
jenž ho bude vyrábět, klade poměrně velké 
nároky. Nespornou výhodou je, že se jed-
ná o velice kvalitní rámek již s mezerníky. 

V tomto případě se totiž využívá kon-
strukce tzv. Hoffmanova rámku. Jediné, 
na co se nesmí zapomenout, je vyrobit 
Hoffmanovy bočnice se sešikmením, aby 
bylo možné co nejsladněji oddělit od sebe 
rámky slepené propolisem. Bočnice jsou 
vyrobeny z materiálu o tlousťce 10 mm, 
vrchní loučka má tloušťku 16 mm a spod-
ní loučka 8 mm.

Předpokládám, že z přiložených fotogra-
fií jasně vyplývá, jak by mělo vše vypadat 
a na co si při výrobě tohoto rámku musíme 
dávat pozor. (obr. I.–IV.)

Posledním konstrukčním prvkem je spo-
na, pokud možno perová, díky níž se rámky 

ve spodní části od sebe nebudou od sebe 
rozjíždět. Námi použitá spona na rámky 
je vyrobena s proužku hliníkového plechu 
a naohýbaná podle vzoru na fotografii. 
(obr. a–c)

Příště nás budou čekat informace o zá-
kladním úlu Minibusu a v dalších pokračo-
váních něco o úlcích pro snadné přezimo-
vaní osazenstva pro chov tak, jak je využívá 
jejich propagátor Josh Guth.

Jindřich Meduna
 včelař, Choceň,

jindrich.meduna@centrum.cz

RáMEK LANGSTROTH
I. před složením
II. složený
III. detail spoje s viditelným sešikmením bočních louček
IV. rozložený rámek

a.

b. c.

I. II.

III.

IV.

RáMEK PLáTOVANý 
A. před složením
B. složený 
C. detail spoje 
D. detail plátování 
E. před složením z boku 
F. jednotlivé díly rámku

A.

D.
E.

F.

B.

C.
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Počasím nestálé předjaří pomalu končí. Teploty se alespoň přes den šplhají 
přes hraničních 12 o C, a i když ještě stále zdroje včelí pastvy ohrožují lokál-
ní mrazíky, skladba kvetoucích rostlin je čím dál pestřejší. Lísky, olše, jívy 
a topoly vystřídala flóra časného jara. Trnky, mirabelky, meruňky, javory, 
třešeň ptačí a pampelišky jsou již spolehlivým zdrojem pylu pro výživu plo-
du. A registrujeme i přínos sladiny ukládané do buněk nad plodové těleso.

Kontrola zásob, jejich doplnění 
a podněcování

Včelstva na pohled sílí pomalu, což mají na 
svědomí umírající dlouhověké včely, které 
jsou postupně nahrazovány líhnoucími 
se mladuškami. Ztráty by neměly být již 
způsobeny roztočem Varroa, neboť jsme 
včelstva ošetřili nátěrem plodu a fumiga-
cí, případně je máme vyšetřená jako pros-
tá varroázy. Pouze šetrná kontrola kladení 
matky a dostupných zásob (neměly by 
klesnout pod 5 kg) nás ubezpečí, že je vše 
v pořádku. Aprílové počasí občas nedovolí 
včelám snůšku, a tak nedostatek zásob by 
matku zarazil v kladení. V případě nouze je 
možné včely přikrmit rozředěnými zbytky 
medových zásob, které pocházejí z vlast-
ní produkce, medocukrovým těstem (asi 
0,5 kg) nebo cukerným roztokem v poměru 
1:1 a v dávce přibližně 1,5 l na včelstvo za 
týden. Řidší roztok včely roznesou do větší 
plochy plástů a tím včelstvo získává infor-
maci o vydatnější snůšce, což podporuje 
kladení matky. Podáváme po opravdu nut-
nou dobu, aby s rozkvětem třešně ptačí již 
byly tyto zásoby zkonzumovány a nesmísily 
se tak s nektarem, který bude tvořit základ 
medu určeného k vytočení. Účinným způ-
sobem podněcování je odvíčkovávání či 
jiné mechanické rozrušení plástů se zimní-
mi zásobami a jejich přemístění do spodní 
části úlu. Otevřené zásoby, k tomu na ne-
vhodném místě – blízko česna, včely musí 
přenosit do optimální polohy, přičemž do-
chází k simulaci snůšky, vyšší energetické 

spotřebě, nárůstu fyzické aktivity včel a ná-
sledně i teploty úlového prostoru. Zvyšuje 
se tak sice spotřeba zásob, ale rovněž tlak 
na kladení matky, a se zvyšující se teplotou 
a počty mladušek i schopnost zpracovávat 
vosk.

Hlavně klid a včely v teple

Výraznější stavební pud ale přijde až 
s vydatnější snůškou, a proto se nám bu-
dou hodit loňské souše, nejlépe žemlové, 
v kterých již proběhlo opakovaně líhnutí 
plodu. Navíc i čerstvě vyčištěné plásty 
po zásobách jsou pro matku atraktivněj-
ší. Plesnivé či fumigací poškozené plásty 
vyměníme za uskladněné souše, které 
vkládáme na kraj plodového tělesa. V této 
době nerozdělujeme plodové těleso ani 

soušemi, natož mezistěnou. Mezistěny 
lze používat, až mladušky obsedají tolik 
uliček, aby se teplota mimo plodové tě-
leso pohybovala okolo 20 o C, což obvykle 
nastane, pokud je nástavek téměř zaplněn 
včelami. Pokud nemáme souše, mezistě-
nu vložíme na kraj plodového tělesa, blíže 
ke středu, nikoliv ke stěně, kde by zůstala 
dlouho bez povšimnutí. Každý úkon ve 
včelách si v tento čas náležitě naplánujte, 
nevhodným zákrokem můžete včelstvo 
podtrhnout ve vývoji, zejména pokud 
narušíte jeho tepelnou pohodu. Pokud si 
nejste jisti, zda je vhodné provést změnu, 
zejména tu radikálnější, je lépe počkat. 
Všechny zásahy v tomto období musí do-
provázet příznivé a ustálené teplotní pod-
mínky. Sledujte předpověď počasí a úpra-
vy úlového prostoru provádějte v době, 
kdy nehrozí změna počasí, která včelám 
neumožní výlety za pastvou, či je bude nu-
tit ke stažení do chumáče. Včelstvo v pudu 
sebezáchovy opustí příliš roztažené plochy 
plodových plástů, které pak zachladnou, 
a plod uhyne. 

                Schéma rozšíření úlového prostoru výměnou (přehozením) nástavků 

 

                                                                                 Stav před  výměnou                      Stav po výměně                    Očekávaný stav následně 

 

 

Plodové 
těleso 

  Souše 

   Glycidové zásoby 

Není možné předem stanovit datum, kdy má dojít k rozšíření úlového prostoru. Rozkvět slivoní se může lišit i na stejném stanovišti třeba 
o týden, jako tomu bylo v letech 2015 a 2016.

Obr. 4 Schéma výměny nástavků: 
a) Schéma rozšíření úlového prostoru výměnou nástavků

12. 4. 20166. 4. 2015
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Kdy „přehazovat“ nástavky…

Nejčastější obavou začínajících včelařů, 
kteří si již nějaké suverénní rady vyslechli, 
je práce s nástavky v rámci celého včelař-
ského roku, ale především s jejich jarním 
„přehazováním“. Obvykle tuto informaci 
získali od praktikujících včelařů, ale i po-
kročilejší začátečníci se ptají, JAK vlastně 
na ty nástavky. Mnohem důležitější je však 
se ptát PROČ a KDY rozšiřovat včelám 
úlový prostor, protože to je to, oč tu běží. 
Dovolím si zaměřit se především na naši 
obvyklou rámkovou míru 39 x 24 cm. Čas 
tohoto radikálního úkonu volím v době, 
kdy již nejsou výrazné teplotní změny a je 
již stabilní pastva, zastoupená vydatným 
zdrojem pylu i nektaru, kterou představují 
například všudypřítomné pampelišky. Dře-
viny uvedené na začátku článku sice rov-
něž poskytují zdroj výživy, avšak mnohdy 
odkvétají za větrného a chladného počasí 
a jejich potenciál zůstane včelami nevyu-
žit. Pampeliška lékařská však s rozkvětem 
počká na lepší počasí a je po dlouhou dobu 
významným zdrojem pylu i nektaru.

... a proč?

Vycházejme z předpokladu, že jsme náš 
oddělek zazimovali ve 2 nástavcích, 
s 20–22 vystavěnými plásty, z nichž jsme 
jeden zásobní odebrali, aby vznikl prostor 
pro podzimní fumigaci. Po prvním prole-
tu jsme tento medný plást včelám vrátili, 
do blízkosti jejich sezení. Včely se projedly 
zásobami a nyní obsedají horní nástavek, 
který je již zakrytý fólií a uteplen ve strůp-
ku. Matka klade jeden plást za druhým 
a včely již obsedají alespoň 9 uliček. Po-
kud nadzvedneme horní nástavek, který 

mladuškami již „přetéká“, určité procen-
to včel se rovněž natáhlo i do spodního, 
který je sice nyní bez zásob, ale se staršími 
soušemi, které jsme pořídili s oddělkem, 
a tyto matku lákají ke kladení. Už i zde je 
patrný v malém množství otevřený plod, či 
alespoň vajíčka. 

Za těchto podmínek si můžeme dovolit 
vyměnit pozici obou nástavků, tzv. je pře-
hodit. Tím jsme vlastně roztrhli dosud ce-
listvé plodové těleso, které již zasahovalo 
do obou nástavků. Jeho horní část, lemova-

ná zásobami se dostala dolů a spodní, která 
byla sotva zaplodována pod horní loučkou, 
se ocitla pod stropem. Včelám toto sesku-
pení ale naprosto nevyhovuje, plodové těle-
so chtějí mít kompaktní a kulovité a zásoby 
zase pěkně po obvodu. Proto dělnice zamě-
ří všechnu svou pracovitost v zájmu nápra-
vy tohoto stavu. Přenosí zásoby, aby matka 
mohla obě rozdělené části plodového tělesa 
znovu spojit prokladením. Přesun zásob 
v této fázi funguje jako intenzivní podně-
cování a matička je rovněž vyburcována 

Pampelišky, významný zdroj pylu i nektaru  Foto Jan Ševčík, www.naturfoto.cz 

                Schéma obměny voskového díla a rotace nástavků v průběhu roku 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Možná mateří mřížka               Možná mateří mřížka          

 

Žemlové dílo s plodem 
a zásobami 

 
 

Tmavé dílo zakladené 
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vyřadit 

 

Vystavěné a zakladené 
mezistěny 

 

 

Přidané mezistěny       
formou zebrování 

 

Vystavěné mezistěny 
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zimování, panenské i 
zakladené, možno 
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zakladené mezistěny, 
nyní již žemlové, pro 

ukládání zásob 

Žemlové plásty 
s plodem, následně 

pro zimní sezení, nyní 
již tmavší  

 

Žemlové dílo se 
zásobami, zakladené 

 
 

Tmavé dílo po sezení  

 

Uskladněné záložní souše 
pro rozvoj oddělků a na 

výměnu znehodnocených 
a do medníku  

Vrcholné předjaří,  
po zateplení ,  rok 1. 

Konec časného jara, 
rozšiřování 
mezistěnami 

Vrcholné jaro, 
protirojová opatření, 
založení  medníků 

Pozdní léto – úprava 
před zakrmením a  
pro zimní sezení  

Časné předjaří,     
před zateplením,  
rok 2. 

 

Časné jaro               
po výměně nástavků 

Obr. 4 Schéma výměny nástavků: b) Schéma obměny díla
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k maximálnímu výkonu, než by tomu bylo 
při spontánním průběhu. Tento dramatický 
zásah musí včelstvo zvládnout především 
tepelně, proto zákrok neprovádíme, pokud 
má dojít ke zhoršení počasí. Stejně tak ho 
neuplatníme u vyšší rámkové míry, jednak 
proto, že vysoké plodiště matce poskytuje 
dostatečnou plochu pro jarní rozvoj, ale 
také proto, že většinou sestavu tvoří jen 
jeden vysoký nástavek. U nízké rámkové 
míry je půvab metody v tom, že plodové 
těleso s cílem o rozšíření úlového prostoru 
dělíme vložením celého nástavku souší či 
později mezistěn.

Zákon 40 dní

Na rozšiřování úlového prostoru nespě-
chejme, pokud včelstva ještě dostatečně 
nezesílila, počasí je vrtkavé a zdroje pastvy 
v nedohlednu. Ztrátu na plodu již budete 

dohánět velice problematicky. Není neob-
vyklé, že se nástup kvetení ve stejné loka-
litě mezi roky mění o 14 i více dní, proto je 
nelze vztahovat k přesnému datu, ale právě 
k rozkvětu signálních rostlin. Veškeré úko-
ny, které takto provádíme, jsou s úmyslem 
připravit včelstva na největší snůšku v době 
kvetení ovocných stromů a řepky a dostat 
do kondice co možná nejpočetnější armá-
du létavek, které využijí potenciál krajiny, 
zemědělských plodin i případně ustojí ko-
čování. Zdali se nám tento úmysl podaří, 
můžeme odhadnout na základě „zákona 
40 dní“. V této době, za standardních pod-
mínek, dojde k vývoji létavky od položení 
jejího vajíčka až k vylétnutí za pastvou. 
Z každého decimetru plodu se vylíhne 400 
mladušek a každý rámek míry 39 x 24 cm 
má 8 dm2 plochy z každé strany. Obdobně 
pak vydedukujeme obsah úlového prosto-

ru, který bude nutné včelám poskytnout, 
aby nedocházelo k jeho přeplnění a pře-
hřátí. 

obměna voskového díla

Ne nepodstatným momentem tohoto úko-
nu je také to, že se posouvá spodní násta-
vek, který obsahoval nejstarší souše o patro 
výš, a mladší dílo, které bude součástí plo-
diště celou sezónu, se dostává na první po-
zici ode dna. Následně tmavé souše ve dru-
hém nástavku budou zakladeny. Při dalším 
úkonu, kterým bude převěšení zavíčkova-
ných plodových rámků a přidání třetího 
nástavku, se přeloží tyto tmavé plásty na 
úroveň medných zásob a jejich místo na-
hradí mezistěna. Po vylíhnutí plodu dojde 
k zanesení pláství medem a po následném 
vytočení je bude možné z dalšího užívání 
vyřadit. Pokud stejným způsobem budeme 
pracovat i v dalších letech, systematicky 
budeme voskové dílo obnovovat. Tímto 
úkonem však se dostáváme do další epo-
chy včelího roku, kterým je vrcholné jaro.

Období a jeho signální rostliny, které 
nás na jarní rozvoj upozorní, již nyní na-
bádají, abychom si připravili dostatečný 
počet rámků a mezistěn, a to nejen nejen 
do stávajících úlů, ale i pro tvorbu oddělků. 
Buďte připraveni včas reagovat na popu-
lační explozi svých včelstev, aby včely měly 
optimální podmínky pro stavbu i snůšku 
a nedošlo nedostatečným rozšiřováním 
prostoru k omezení jejich schopností 
a nezavdali jsme jim důvod k opuštění naší 
včelnice v podobě rojů. Ale o tom až příště. 

Dana Belušová,
členka RR, jednatelka ZO Kladno,

členka OO Kladno,
belusova@vcelarstvi.cz

Zásobní rámek 15. 4. Zimní zásoby doplněné čerstvým pylem v hojném množství

Mezinárodní včelařská výstava
a přehlídka medovin v květnu na brněnském výstavišti
Od 11. do 14. května 2017 proběhne na brněnském výstavišti Národní výstava hospodářských zvířat souběžně s veletrhy 
AMINAL TECH, NATUR EXPO BRNO a Národní výstavou myslivosti. V rámci tohoto komplexu se uskuteční i mezinárodní 
včelařská výstava v pavilonu F. Tato akce je určena jednak odborníkům, pro které jsou připraveny včelařské přednášky 
a prodej včelařských potřeb, a jednak široké veřejnosti, která přichází nakoupit včelařské produkty – například med, výrobky 
z medu a medovinu. Souběh s Národní výstavou hospodářských zvířat a dalšími veletrhy je zárukou vysoké návštěvnosti.

www.vystavazvirat.cz 
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Včelstva mám umístěna na Pelhřimov-
sku, ale bydlím v Praze. Každý rok pro-
bíhá výplata dotace 1.D v Pelhřimově, 
v určitý den a přesnou hodinu. A to je 
pro mě problém. V dnešní době bezho-
tovostních plateb mi přijde tento způsob 
přinejmenším jako neekonomický. Vždy 
platím převodem z účtu z banky, kde ne-
platím ani za vedení účtu, natož za pří-
jem či odchod platby. Rád bych přivítal 
změnu způsobu vyúčtování těchto do-
tací. Podle mého názoru platby mohou 
probíhat převodem a bez zbytečných 
nákladů navíc.

 D.S. Praha 10

Základní organizace (ZO) podle Organi-
začních pokynů k výplatě dotace 1.D (viz 
Příloha Včelařství č. 8/2016) má na výběr, 
jak dotaci vyplatit – tradičně zavedeným 
způsobem, tj. v hotovosti na schůzi, pro 
nepřítomné je tu možnost někoho k vy-
zvednutí dotace zplnomocnit. Nejčastěji 
se včelaři sejdou právě k výplatě dotace 
a současně k zaplacení členského příspěv-

ku v jeden den. Tento způsob ZO preferují. 
Je to pochopitelné. Jednak při příležitosti 
výplaty dotace současně předají žadatelům 
Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
jednak pro peníze si spíše členové přijdou, 
než na schůzi, kde by se členský příspěvek 
vybíral. Dalším způsobem plateb je platba 
poštovní poukázkou, což je ale pro ZO nej-
dražší způsob, nebo nově bezhotovostním 
převodem na účet. Je to na zvážení každé 
ZO, pro jaký způsob výplaty se rozhodne. 
V těchto záležitostech nejsme oprávněni 
něco našim organizačním jednotkám na-
řizovat. 

Chtěl jsem vstoupit do místní základní 
organizace, ale předseda mi řekl, že jsou 
malá organizace, mají 20 členů a podle 
stanov mohou mít jednoho kontrolora, 
jen když mají 20 členů. Protože funkce 
nechce nikdo dělat a nemá další dva čle-
ny do kontrolní komise, tak se rozhodli 
další členy nepřijímat. Zdá se mi to po-
někud divné vysvětlení. Skutečně je to 
tak? Kam se mám tedy přihlásit za člena. 
Chtěl bych být tam, kde mám i stanoviště 
včelstev.

 K.P.

Podle čl. 5 odst. 4 Stanov Českého svazu 
včelařů, z.s., by měl být člen evidován pře-
devším v té základní organizaci, v jejímž 
obvodu má stanoviště včelstev, nebo v té 
ZO, kde má trvalý pobyt, nebo také v úplně 
jiné ZO, má-li k tomu důvod. Podle čl. 14 
odst. 1 Stanov ČSV je možné, aby základní 
organizace místo tříčlenné kontrolní komi-
se měla jen jednoho kontrolora v případě, 
že má ZO méně než 20 členů nebo z jiných 
závažných důvodů. Z uvedeného vyplývá, 
že i když ZO, do níž chcete vstoupit, by 
měla více než 20 členů, avšak má jiný zá-
važný důvod (v tomto případě není schop-

na naplnit počet členů kontrolní komise), 
může mít jednoho kontrolora. Pokud zde 
tedy nejsou jiné důvody, mám za to, že by 
Vašemu přijetí v zamýšlené ZO nemělo nic 
bránit.

Převzal jsem od svého kolegy včelaře 
jeho včelstva. Při svém věku a zdraví se 
už nedokázal o včely řádně starat. Pře-
jde na mě jeho členský příspěvek? Podle 
mého názoru jsou včelstva řádně pojiště-
na u našeho Svépomocného fondu ČSV 
po celý rok, jen je má nyní jiný majitel. 

 Z.V.

Členství ve svazu ani členský příspěvek 
na nového nebo jiného člena nepřechází. 
Jedinou výjimkou je případ úmrtí člena 
za současného převzetí včelařského ma-
jetku některým z dědiců. Členství sice ne-
přechází na dědice včelařského majetku, 
dědic musí projít procesem přijímání za 
člena jako každý jiný zájemce o členství, 
avšak v tomto případě členský příspěvek 
na dědice přechází (viz Jednací řád ČSV). 
Váš případ této výjimce neodpovídá. Podle 
Směrnice ČSV o členských příspěvcích č. 
1/2016 (směrnice) máte možnost, nikoli 
povinnost, na nabytá včelstva zaplatit pří-
slušný členský příspěvek, tj. postupovat 
podle čl. IV směrnice, který říká, že člen, 
který po zaplacení členských příspěvků na 
zazimovaná včelstva zvýší v průběhu roku, 
na který má zaplaceny členské příspěvky, 
počet včelstev a chce zaplatit členské pří-
spěvky především v zájmu plného využití 
výhod Svépomocného fondu ČSV i na ten-
to navýšený počet, může tak učinit. Pokud 
této možnosti nevyužijete, nabytá včelstva 
nemáte „pojištěna“ u SF ČSV. 

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

Pachatelem je datel 
Včelařím již přes 30 let a ještě se mi 
nestalo, aby mi datel tak zničil truhlík, 
v němž zimovaly moje včely. Mohu za 
tuto škodu žádat náhradu ze Svépo-
mocného fondu? 

 J. B., Praha

Takovýchto dotazů a škod byl tuto zimu 
rekordní počet. Datel černý je užitečný 
pták, též nazývaný „lékařem stromů“, 
avšak pro včely není vítaným hostem. 
V teplé zimě si datel včel nevšímá. Za 
tuhé zimy, jaká byla letos, nemá-li 

možnost dostat se k jinému pro něj chut-
nějšímu hmyzu a larvám, které se skrý-
vají ve štěrbinách stromů, nepohrdne 
včelami. 

Podle Statutu Svépomocného fondu 
ČSV se fond nevztahuje na škody způ-
sobené zvěří, ptáky, škůdci a domácími 
zvířaty. Chovatel si musí své úly odpoví-
dajícím způsobem zabezpečit. 

Bohužel poškozené včelaře jsme ne-
potěšili. Zato milovníci ptáků letos datla 
oslavují. Datel černý totiž obdržel od 
České společnosti ornitologické titul 
„Pták roku 2017“. Tak mu k tomu po-
přejme teplé zimy.  (JM)
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VČELAŘOVA ČÍTANKA IV.

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

Upořádal František Vohnout

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

„Polský pastor a průkopník moderních 
včelařských metod Jan Dzierzon se narodil 
roku 1811 a za dlouhých 95 let svého života 
byl očitým svědkem největší včelařské revo-
luce od dob, kdy člověk poprvé vybral včelí 
hnízdo…“ začíná svůj text ve Včelařství 
Erik Tihelka v rubrice Osobnosti. Význam 
Johanna Dzierzona pro generaci včelařů 
své doby lze pochopit také z prvního oddílu 
Včelařovy čítanky. Dějiny včelařství dělí čí-
tanka na dobu před Dzierzonem a po něm. 
Přečtěme si, co se na přelomu století deva-
tenáctého a dvacátého o polském včelaři, 
a nejen o něm, psalo. 

oddíl. – Dějiny včelařství.

Doba před Dzierzonem

Osmnácté století a jmenovitě druhá jeho 
polovice jest dobou prvního probuzení 
a rozkvětu včelařství. Dvě věci jsou, jež 
dodávají včelařství tehdejšímu zvláštního 
rázu: výzkumná činnost vědecká, snažící 
se odhaliti celý život včel, a v praxi sna-

ha po větší přístupnosti včelích příbytků, 
dělitelností úlů. V obojím směru položen 
byl základ k vědomostem nynějším. Ve 
vědeckém směru přestalo se opisovat, co 
píše Aristoteles či Plinius, a přistoupilo 
se k výzkumům vlastním. Prvním zpyta-
telem vědeckým včelího života jest slavný 
Holanďan Swammerdam, jenž pod drob-
nohledem zkoumal celé ústrojí včely i plo-
du a zjistil společný původ matky i dělnice 
ze stejných vajíček, čímž položen základ 
k oddělkům. 

Po něm byl hlavně slavný Reaumur 
(Reo mýr) a zvláště osleplý francouzský 
Švýcar Francois Huber věnoval včelám 
celý svůj život. Čteme-li Huberovo důklad-
ný spis „Nová pozorování včel“ vidíme, že 
nemáme práva chlubiti se dnes nějakým 
obrovským pokrokem. Domnívám se, že 
pozdější doba postaví Hubera před Dzier-
zona. V díle Reaumurově vidíme úly s růz-
nými oddíly a patry opatřenými pod dveř-
mi skleněnými tabulemi, vidíme slaměné 
věnce, jež si snad každý národ připisuje. 
Z toho se vyvinulo včelařství skladové, 
v němž jednotlivé truhlíky se kladou na 
sebe. I náš Janiš již radil rozřezati kláty na 
jednotlivé sklady a na sebe postaviti, aby se 
včelí příbytek dle síly včelstva mohl zvět-
šiti či zmenšiti. Sklady zdokonalili později 
Gelieu a Palteaux. Huber, aby měl přístup 
k plástům, se vrátil k ležanům starých Ří-
manů, ale pro každý plást měl zvláštní rám. 
Úly Pröllovy v Tyrolích a Hatiarovy na Slo-
vensku jsou důkazem, že podnes možno po 
Huberovsku včelařiti a není nemožno, že 
se včelaři, mající dobré včelíny, ještě vrátí 
k těmto příbytkům. 

Teorie a praxe včelařská zaujala mysli 
vzdělanců, jmenovitě v Němcích povstá-
valy společnosti včelařské, jež vydávaly 
svá pozorování ve sbornících a zprávách. 
Ruch včelařský nalezl podporu i u vlád. Be-
dřich Veliký v roce 1752 zcela po prusku 
jednoduše naporučil, kolik včelstev nejmé-
ně povinen každý hospodář chovati a tím 

chov včel ve své říši neobyčejně povznesl. 
U nás pak památnou se stala pro všechny 
časy císařovna Marie Terezie svými patenty 
pro Rakousy a Moravu v roce 1775 a pro 
království České o rok později. Poskytla tak 
ochranu právní a založila školy včelařské. 
Žel snahy její u nás brzy měly být udušeny 
a školy po kratičkém trvání zrušeny. Ku 
podivu, co nebylo možno u nás, provede-
no bylo na Rusi, kde v Baturině měl slavný 
Prokopovič od r. 1826 až 1848 kvetoucí 
školu včelařskou. 

Škoda, že i první mistr včelařský, slavný 
Slovinec Antonín Janša, jehož spis dosud 
platí bez oprav, sotva 33letý z tohoto života 
byl odvolán a na škole včelařské ve Vídni 
neměl zkušeného nástupce.

Příště: Doba Dzierzonova

Připravil Ing. Vít Holienčin
(repro: Včelařova čítanka)

Včelín z dob Marie Terezie

Marie Terezie tak poskytla
ochranu právní a založila školy 
včelařské. Žel snahy její u nas 

brzy měly být udušeny

Včelín Krsto Mršulje v Bělehradě
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zvyšuje citlivost včel k virům

Včelám neškodí zdaleka jen aktivní látky pesticidů, ale i další komponenty 
pesticidních přípravků. Nově se k těmto látkám přiřadilo smáčedlo Syl-
gard 309 používané v herbicidních postřicích.

Herbicidní postřiky se musí vypořádat s ne-
smáčivým povrchem listů plevelů. Rostliny 
odpuzují vodu mnoha různými způsoby. 
Pomáhá jim například jemný povlak vos-
kovitých látek. Některé rostliny si pro tento 
účel vyvinuly unikátní povrchovou struktu-
ru listů. V tomto směru platí za přeborníka 
lotos, jehož listy kryje vosková vrstva vytva-
rovaná do mnoha malých hrbolků. Mikro-
skopické nerovnosti brání kapce vody, aby 
lépe přilnula k povrchu listu a udržela se na 
něm. Kapky, které se „nepřiplácnou“ k lis-
tu, zůstávají kulatější a snadno se stečou 
pryč. S sebou odnášejí nečistoty. Lotosový 
list se tak pyšní vysoce účinnou samočistí-
cí schopností. Rostlina má listy stále suché 
a čisté a díky tomu snáze vzdoruje bakteri-
álním a plísňovým infekcím. Poněkud jinou 
metodu pro odpuzování vody a nečistot 
využívá vodní rostlina potočnice. Ta má 
povrch listů zbrázděný sítí jemných žilek, 
které jsou široké asi dvě desetiny milime-
tru a vystupují nad povrch listu desetinu 
milimetru. Kapka vody po nich sklouzává 
dvakrát rychleji než po listu lotosu.

Výrobci herbicidů se snaží nesmáčivou 
obranu rostlin prolomit pomocí smáčedel 
čili detergentů. Tyto látky snižují povr-
chové napětí na listech a dovolují kapkám 
přilnout k povrchu. K neúčinnějším deter-
gentům používaným pro tyto účely patří or-
ganosilikony . Jejich přídavek do herbicid-
ního postřiku usnadní průnik účinné látky 
herbicidu do rostliny. Zvýší se tak účinnost 
herbicidu a sníží se jeho ztráty splachem 

např. při deštích. Včely tak přicházejí do 
kontaktu nejen s účinnými látkami herbi-
cidů, ale také s jejich dalšími složkami včet-
ně smáčedel. Z nich paří k nejužívanějším 
organosilikon Sylgard 309. 

Vědci z Pennsylvania State University 
se zabývali problémy včelařů kočujících 
do Kalifornie v době kvetení tamějších 

rozsáhlých mandloňových sadů. Stoupa-
jící nároky na opylení společně s vysokým 
procentem uhynulých včelstev zvedly 
v USA ceny za opylení. Pro včelaře před-
stavuje kalifornská mandloňová sezóna 
nebo borůvková sezóna na východním 
pobřeží USA velmi lukrativní záležitost. 
Během květu mandloní se v Kalifornii na-
chází dvě třetiny všech včelstev chovaných 
ve Spojených státech. V posledních letech 
si ale včelaři po mandloňové sezóně stěžu-
jí na zvýšený úhyn plodu na nákazu virem 
černání matečníků. 

Nahromadění obrovského počtu včelstev 
na mandloňových plantážích s sebou nese 
i zvýšenou expozici včel vůči nejrůzněj-
ším virům. Není ale důvod, proč by měly 

být včely sbírající pyl a nektar z mandloní 
k nákaze vnímavější. Bylo jasné, že do hry 
musí vstupovat další faktory. Sady mandlo-
ní jsou i během kvetení stříkány různými 
pesticidy, jejichž nedílnou součást tvoří 
organosilikonová smáčedla. Pyl mandlo-
ní obsahuje zbytková množství smáčedel 
z herbicidních postřiků, včetně Sylgardu 
309. Ten byl vždy považován za neškodný 
pro včely a jeho použití, podobně jako pou-
žití dalších organosilikonových detergentů, 
není nijak regulováno. 

Vědci z týmu vedeného Christopherem 
Mullinem otestovali vliv smáčedla Syl-
gard 309 na odolnost včelího plodu k viru 
černání matečníků a došli k překvapivému 
závěru. Plod vystavený v laboratorních 
pokusech účinkům Sylgardu 309 je ná-
chylnější k infekcím tímto virem černání 
matečníků. Výsledky experimentálního 
vystavení včelího plodu účinkům smáčedla 
v kombinaci s virem se nápadně podobaly 
stavu, v jakém je plod včelstev používaných 
v Kalifornii k opylení mandloňových sadů. 

Vědci z Mullinova týmu podávali labo-
ratorně odchovávanému včelímu plodu 
s potravou velmi malá množství organo-
silikonu Sylgard 309. Už to mělo na plod 
průkazný negativní dopad. Některé z la-
rev vědci zároveň vystavili virům a zjistili, 
že samotný virus plodu rovněž škodí. Při 
kombinaci viru s organosilikonem však 
podíl uhynulých larev prudce rostl. Kom-
binace obou negativních faktorů měla za 
následek úhyny, které výrazně převyšovaly 
prostý součet obou vlivů. Vyšetření naka-
žených larev odhalilo, že organosilikono-
vé smáčedlo oslabuje obranyschopnost 
včel a otevírá tak cestu k intenzivnějšímu 
množení viru. Jak uvádějí Mullin a spol. ve 
studii publikované v předním vědeckém ča-
sopise Scientific Reports, může se narůs-
tající použití organosilikonových smáčedel 
významně podílet na současném masovém 
úhynu včelstev ve Spojených státech. 

„V USA se každoročně dostávají do ži-
votního prostředí miliardy kilogramů po-
střiků a hektolitrů smáčedel, včetně těch 
organosilikonových. To činí ze smáčedel 
významné látky působící na včely „ říká 
Christopher Mullin. „Teď si můžeme být 
jistí, že přinejmenším Sylgard 309 vyvo-
lává v kombinaci s běžnými dávkami viru 
černání matečníků vysokou úmrtnost vče-
lího plodu.“

Text: prof. Ing. Jaroslav Petr
Foto: archiv autora

Vyšetření nakažených larev 
odhalilo, že organosilikonové 

smáčedlo oslabuje 
obranyschopnost včel a otevírá 

tak cestu k intenzivnějšímu 
množení viru

Když v Kalifornii kvetou mandloně,  
stěhuje se tam na dvě třetiny všech včelstev v USA
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V roce 2014 jsem byl návštěvníkem 10. mezinárodní včelařské výstavy 
v Gudovci v Chorvatsku. Letos se uskutečnil 13. ročník, a protože mě 
zajímalo, jak se situace u našich chorvatských přátel od té doby změni-
la, dohodl jsem se s Mirkem Smolíkem a Emanem Budíkem z Kyjova 
a Petrem Stiborem z Českých Budějovic, že se k chorvatským včelařům 
opět podíváme. 

Velkou výhodou pro nás bylo, že jsme 
jeli do oblasti, kde žije velmi početná 
česká menšina, takže jsme neměli žádný 
jazykový problém. Nechtěli jsme navštívit 
pouze výstavu, ale také se setkat s místními 
včelaři a popovídat si s nimi, jaká je situace 
u nich. Protože zde mám osobní rodinné 
kontakty, obrátil jsem se na Jaromíra Vr-
bického, který je v místním včelařském 
spolku Bagrem v Daruvaru tzv. povjere-
nikem (je to funkce odpovídající v našich 
podmínkách jednateli a administrátorovi). 
Díky němu jsme měli zajištěný program 
nejen včelařský, ale také setkání s místní-
mi krajany a jejich spolky a institucemi. 
Milým překvapením byla skutečnost, že 

se nám po významnou část naší návštěvy 
věnoval osobně i předseda Chorvatského 
včelařského svazu (CHVS) Vladimír Bí-
lek, který je členem daruvarského spolku. 
Návštěvu jsme po dohodě s Jaromírem 
rozložili do tří dnů.

u krajanů

Hned po příjezdu do Daruvaru jsme v do-
poledních hodinách navštívili mateřskou 
školku Ferdy Mravence. Přijala nás ředitel-
ka paní Zdenka Kutilová, která zde pracuje 
již 35 let. Předali jsme jí dar, a to omalován-
kové knížky s říkadly, CD s českými lido-
vými písněmi a DVD s pohádkami, zejmé-
na s krtečkem. Nezapomněli jsme ani na 

včelařskou tématiku a pozornost vzbudila 
zejména naše pexesa. 

Poté jsme se přesunuli do prostor redak-
ce krajanského časopisu Jednota a sídla 
Svazu Čechů v Republice Chorvatské, kde 
nás přijali předsedkyně svazu paní Libuše 
Stráníková, tajemník svazu Ivan Vrbický 
a ředitelka Jednoty paní Lidija Djume-
ničová. Přítomna byla i asistentka pana 
Bílka, paní Lidija Horvatová. Při besedě 
jsme se seznámili s jak s činností Svazu, 
tak s činností Jednoty. Obě instituce vel-
mi významně pomáhají nejen 31 Českým 
besedám, ale i všem krajanům v aktivní 
spolkové činnosti.

V podvečerních hodinách již došlo na 
první část našeho včelařského programu 
a tím byla beseda s členy výboru místního 
daruvarského včelařského spolku Bargem. 
Přítomen byl i předseda svazu Vladimír Bí-
lek. Vzájemně jsme se informovali o aktuál-
ní situaci u nás i v Chorvatsku. Chorvatský 
včelařský svaz sdružuje 125 spolků. Každý 
spolek má svého povjerenika, který zajišťu-
je organizační a administrativně technické 
záležitosti. Ve svazu je organizováno přes 
10 000 členů, z toho 80 % hobby včelařů, 
18 % včelaří při zaměstnání a 2 % jsou pro-
fesionálové. V besedě jsme se dotkli něko-
lika oblastí.

Zdraví včel

Nejvíce nás zajímala zdravotní situace. 
I v Chorvatsku již jsou zaznamenány v ně-
kterých oblastech velké ztráty na včel-
stvech. Příčiny zatím nejsou konkrétně 
pojmenovány, ale naši hostitelé hovořili 
zhruba o stejných jako u nás. Problémy 
mají se systémem léčení. Do roku 2014 
zajišťoval léčiva stát na základě výběrového 
řízení. Vítěz pak dodával léčiva včelařům 
za 100% úhradu, maximálně však ve výši 
25 kun/včelstvo. V říjnu pak byla vyplácena 

Na stanovišti Vitomira Veltruského s kočovnou plošinou

Beseda s výborem Daruvarského spolku Bagrem Předání darů dětem MŠ Ferdy Mravence
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skutečnost, že v Chorvatsku neexistuje 
žádný domácí výrobce léčiv a včelaři jsou 
odkázáni na dovozy. 

Pokud jde o účinné látky, pak je u nich za-
kázán amitraz, i když by ho rádi prosadili. 
Používají tedy zejména léčiva na bázi tau-
fluvalinátu, kyselinu šťavelovou a kyselinu 
mravenčí. V této souvislosti je i zajímavý po-
znatek, že výše uvedený limit dotace na včel-
stvo může včelař dělit v poměru 50:50 mezi 
nákup léčiva a nákup cukru – zvolený a na-
hlášený poměr pak nemůže měnit. Existují 
ale případy, kdy včelař léčiva nenakupuje, 
což je potom problém. 

Obdobným problémem je, že se nedaří 
docílit, aby včelstva byla léčena ve stejnou 
dobu u všech včelařů. Systém boje s mo-
rem včelího plodu není tak rozvinutý jako 
u nás, jeho výskyt je poměrně častý a někdy 
ho včelaři ani nehlásí. Při prezentaci naše-
ho systému, chorvatští přátelé ocenili, že se 
nám daří řešit tento problém organizovaně.

Dotace

Druhou oblastí byla diskuse nad dotační 
politikou. Vzájemně jsme se informovali 
o systémech, zejména pak o evropských 
dotacích. Z hlediska obsahu nejsou mezi 
oběma zeměmi v tomto směru výraznější 
rozdíly. Co však je rozdílné, že u nich 
v důsledku politické situace (loni nové 
volby, dlouhá diskuse nad složením vlády) 
teprve nyní dotahují schválení programu 
a urychlené dohnání vyčerpání prostřed-
ků prvního roku nového dotačního období. 
A další důležitá podmínka – žadatel o do-
taci musí být zaveden v evidenci chovatelů 
včel – bez splnění této podmínky dotaci 
nedostane.

Při této příležitosti jsme si vyměnili in-
formace o otázkách administrování čin-
nosti svazu a spolků v něm sdružených. 
Už v první věci – evidenci chovatelů – je 
mezi námi rozdíl. V Chorvatsku eviden-
ci vede svaz na základě pověření státem 
a vlastní administrativní činnost s tím 
spojenou vykonávají povjerenici spolků, 
a to jak pro členy svazu, tak i pro neorga-
nizované včelaře. Činnost povjerenika je 
hrazena z příspěvků chovatelů včel, a to 
2,5 kuny/včelstvo u organizovaných a 5 
kun/včelstvo u neorganizovaných. V této 
souvislosti jsme si vzájemně vyměnili 
informace o používaných informačních 
systémech. Chorvatští přátelé ten svůj 
od roku 2014, kdy nám ho představili, 
již víceméně nerozvíjeli. Neřeší přes něj 
ekonomické otázky, systém péče o zdraví 
včelstev a ani vzdělávací činnost jako u nás. 
Dotační politika jde prostřednictvím indi-
viduálních žádostí včelaře přímo na stát. 
Představili jsme jednoduchou prezentací 
náš CIS a zejména Jaromíra Vrbického 

jako povjerenika, některé věci zaujaly, 
protože by mu ulehčily práci.

Naše hostitele jsme seznámili i se systé-
mem práce s mládeží. U nich je to problém 
spočívající zejména v tom, že jim chybí 
osobnosti, které by se této činnosti ujaly. 
Pokud by se rozhodli, že se začnou mládeži 
více věnovat, nabídli jsme jim metodickou 
pomoc. 

trh s medem

Poslední částí této besedy byla situace na 
trhu s medem. V Chorvatsku existují pro-
blémy s čínským medem a s falšováním 
medu. Svaz se snaží vést kampaň 
proti těmto praktikám. Zde by uvítali 
koordinovanější postup včelařských svazů 
zemí EU. Zajímali jsme se i o tzv. prodej ze 
dvora. Limit u nich neexistuje, ale jsou jistá 
omezení, kde může včelař svůj med prodá-
vat, a to na farmářských trzích, speciálních 
trzích a v místních prodejnách. Snůškovou 
situaci hodnotí naši přátelé v uplynulých 
dvou letech jako velmi špatnou. Podepsalo 
se na ní jak sucho, tak špatné počasí v době 
pro ně nevýznamnějších snůšek (akát, 
kaštan lípa). 

Včelařská výstava

První den byl nabitý, ale hned druhý nás 
čekalo to hlavní – návštěva 13. včelařské 
výstavy v Gudovci. Už při příjezdu nás če-
kalo první organizační překvapení – byli 
jsme zařazeni mezi čestné hosty a takto 
nás i předseda svazu Bílek při oficiálním 
otevření výstavy představil. Zastoupení 
státu v osobě náměstka ministra zeměděl-
ství, rybolovu a rozvoje venkova, dalších 
státních, krajských a okresních orgánů 
a institucí jen podtrhuje, že tato výstava 
patří mezi největší na Balkáně. 

Probíhala ve čtyřech pavilonech. V prv-
ním jsou kongresové prostory, kde se ko-
nalo oficiální zahájení výstavy, a následně 
v obou dnech série přednášek. V rámci na-
bitého programu jsem mohl pobýt pouze 
na části přednášky Zlatka Puškadiji: Vý-
znam přikrmování včel. Auditorium haly 
v počtu asi 500 účastníků bylo plné.

V druhém pavilonu byli umístěni pro-
dejci včelích produktů. Přes deklarované 
špatné snůšky v posledních dvou letech 
zde byla bohatá nabídka, zejména medů. 
Převládaly především jednodruhové, zvláš-
tě pak akátové a kaštanové. V tomto pavilo-
nu byl umístěn také svazový stánek, který 
prezentoval některé materiály propagující 
činnost svazu i přínos včel pro společnost. 

V dalších dvou pavilonech jsme našli 
exponáty několika desítek vystavovatelů 
a prodejců. Jako tradičně, největší prezen-
tace byla u medometů. Převládala nabídka 
vícerázových zvratných medometů. Není 
to překvapivé, protože zde je průměrný 

O dírkovač rámků byl  
u výrobce velký zájem

V nabídce byla i medocukrová těsta 
od domácího producenta

Nabídka medocukrového těsta 
s léčivem proti nosematóze

Z nabídky včelařské literatury

Z nabídky včelích produktů na výstavě
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počet včelstev na včelaře několikanásob-
ně vyšší než u nás. A také rozsah kočování 
za snůškami je naprosto rozdílný – kočují 
zde zejména za jednodruhovými snůškami. 
V prezentaci úlů byly představovány zejmé-
na úly typu LR (Langstroth-Root) – jejich 
podíl je přibližně 60%, DB (Dadant-Blatt) 
s podílem 1 % a slovinský AŽ s podílem 16 
%. Jen k doplnění informace – samostatně 
evidují tzv. nukleusy (po našem oddělky) – 
mají jich asi 17 %. 

Téměř v každém stánku jsme viděli 
širokou nabídku běžných včelařských 
pomůcek. Zde nebylo nic, co by vybočovalo 
z toho, co máme u nás. Zaujalo mě, že 
v rámci výstavy zde byly čtyři stánky na-
bízející včelařskou literaturu s docela 
širokým výběrem od včelařské praxe až 
po apiterapii, a to zejména od autorů do-
mácích a srbských. Tři publikace jsem si 
koupil. Pokud se týká léčiv, tak jsem za-
znamenal nabídku léčiv proti nosemě. Na 
několika stáncích zaregistroval vařáky na 
vosk, ale už jen v provedeních umožňují-
cích vyvařování bez vyřezávání a lisování 

voští po vyvaření, jak tomu bylo u našich 
tradičních vařáků. Ometače zde prezen-
tované byly vesměs v masívnějším (a tím 
i dražším) provedení, než u nás. Rovněž 
tak dírkovače rámků. Opět asi proto, že 
oslovují včelaře s větším počtem včelstev. 
Překvapila mě šíře nabídky podněcovací 
potravy v podobě medocukrových těst.

Česká beseda

Den rychle utekl, a tak jsme se vydali na 
další část našeho programu, a to návštěvu 
České besedy ve Velkých Zdencích. Byli 
jsme velmi srdečně uvítání a při besedě 
s jejími členy jsme měli možnost se sezná-
mit s jejich činností. Využil jsem příležitosti 
a předal kapelníkovi jejich dechovky Juro-
vi Šantakovi poslední hudební nástroj naší 
rodiny – trombon – s přáním, aby posloužil 
dobré věci. Besedy se opět zúčastnil pan 
Bílek, zde jako poslanec. A už zbýval jen 
poslední den – neděle.

Jaromír nám zajistil návštěvu u předsedy 
jejich spolku Vitomira Veltruského. Včelaří 
se 170 včelstvy a s většinou z nich kočuje. 

Patří mezi tu část včelařů, kteří se včelaře-
ním živí. Navštívili jsme jeho stanoviště, 
kde měl umístěna jak kočující včelstva, tak 
ta, která ponechává na stanovišti k využi-
tí místní akátové snůšky. Vedle produkce 
medu se zabývá i chovem matek, ale vět-
šinou jen pro svoji potřebu a matky navíc 
prodává. Po prohlídce medárny a skladů 
souší jsme se přesunuli k němu domů a na 
zahradě si prohlédli stanoviště nukleusů, 
kde měl umístěno ještě asi 20 oddělků 
s mladými matkami. 

Zavedl nás i do truhlářské dílny. Úly 
a nukleusy si v zimě vyrábí nebo opra-
vuje sám. Návštěvu završilo pohoštění 
u Veltruských, které připravila jeho žena.

Co říci na závěr. Jen velký dík jak Jaromí-
rovi Vrbickému, tak předsedovi svazu Vla-
dimíru Bílkovi za to, jak se nám po dobu 
naší návštěvy věnovali. A doufat, že jim to 
budeme moci oplatit, pokud se rozhodnou, 
že oni navštíví nás.

Text a foto: Ing. Josef Hanuška
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Vzdělávací seminář pro vedoucí VKM

Začátkem nového roku se již tradičně 
v SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky, kromě 
řady dalších akcí, koná vzdělávací seminář 
pro vedoucí včelařských kroužků mládeže. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy na dvouden-
ní seminář ve dnech 28.–29. 1. 2017 přije-
lo celkem 69 účastníků včetně Komise pro 
práci s mládeží. Vzhledem k právě probí-
hající chřipkové epidemii nás potěšilo, že 
účast byla poměrně vysoká. 

Samotnému semináři předcházela pá-
teční porada Komise pro práci s mládeží, 
která měla na programu plánování činnos-
ti komise pro letošní rok a body týkající se 
oblastních kol soutěže Zlatá včela, IMYBu, 
soutěže O putovní pohár ministra zeměděl-
ství, alternativ podpory kroužků, konání 
akcí pro členy VKM a další. 

Organizační náplň vzdělávacího semi-
náře zajišťovalo SOUV-VVC, o.p.s ve spo-
lupráci s KPM ČSV, z.s. Sobotní program 
byl zahájen vstupem pracovnice SOUV 

p. Solničkové, která informovala o změ-
nách v NV č. 197. Odborná přednáška od 
MVDr. J. Teplého se týkala oblasti chorob 
a škůdců včel s poukázáním na možnosti 
diagnostiky při práci s dětmi, byla vhodně 
doplněna poznatky ze široké praxe před-
nášejícího a velmi se líbila. V úvodu odpo-
lední části vystoupil ředitel učiliště Josef 
Lojda se svou prezentací o připravované 
koncepci práce s mládeží a vedoucí VKM 
obdrželi k vyplnění anonymní dotazníky 
zaměřené na obsah seminářů a připomín-
ky respondentů. 

V další části vystoupili předseda KPM 
př. Jiří Cafourek a členka komise př. Marie 
Knödlová s tematikou využití dotací a zpra-
cování grantů pro činnost VKM a následo-
vala zajímavá přednáška RNDr. P. Kriega, 
CSc. o chovu čmeláků a možnosti rozší-
ření zájmových aktivit v kroužcích. Poté 
dostali prostor vedoucí, kteří si připravili 
vystoupení týkající se práce v jejich VKM, 
co se jim povedlo a čím by chtěli poradit 
ostatním. Přítelkyně Boženka Dobešová 
řadu z nich inspirovala svou prezentací 

z výsadby rostlin a stromů pro obohacení 
včelí pastvy v jejich regionu. 
Ve večerních hodinách posluchači absol-
vovali školení řidičů s p. Doležánem a sku-
pina organizátorů OK ZV společně s částí 
KPM náročnou poradu ohledně příprav 
a konání letošní ZV. 

Do nedělního rána nás svým příspěvkem 
uvedl host semináře Mgr. Ján Píš, aby se-
známil posluchače se situací v oblasti práce 
s mládeží na Slovensku. Nároky na vedoucí 
VKM jsou u našich sousedů mnohem vyš-
ší, snad i z toho důvodu evidují pouze 30 
kroužků.

Seminář zakončil velmi poutavou před-
náškou pracovník záchranné služby a lek-
tor ČČK L. Michálek. Všichni posluchači 
se shodli v názoru na přínosném obsahu 
nejen přednášky z oblasti zdravovědy, ale 
v kvalitním výběru všech přednášejících, 
kteří obohatili posluchače o informace, 
zkušenosti i názorné ukázky. 

Bc. Iveta Mrázková, SOuV-VVC
 o.p.s. Nasavrky
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ěAsociace COLOSS:  
Jak vám přezimovala včelstva?

Podělte se s námi o situaci na Vašich 
včelnicích, vše je anonymní a dobrovol-
né!
V březnu letošního roku byl spuštěn již 
čtvrtý ročník projektu COLOSS: Monito-
ring úspěšnosti zimování včelstev v ČR. 
Rádi bychom vás přizvali k účasti na této 
vědecké studii. Pomůžete nám zmapovat 
stav našich včelstev a věříme, že i pood-
halit příčiny úhynů. Nad příčinami jistě 
debatujete, my nad nimi přemýšlíme také, 
potřebujeme však získat informace přímo 
ze včelnic! Studie je anonymní, takže ne-
hrozí vyzrazení citlivých údajů. Projekt je 
určen především vám – včelařům, přičemž 
právě Vaše účast je důležitá pro dostatečně 
přesné závěry studie. Svým zapojením při-
spějete malým, ale významným dílkem do 
mozaiky společného poznání našich včel. 

Proč se zúčastnit? 
Svou účastí zhodnotíte vlastní pozorování 
a záznamy, které díky projektu nezapad-
nou. Každý včelař je důležitý, neboť nám 
svým individuálním způsobem vedení 
včelstev může pomoci vysledovat důležité 
zásahy během roku, z kterých pak může-
me zjišťovat obecné trendy. Pro účastníky 
navíc organizujeme jednou ročně odborný 
seminář, kde společně nad výsledky deba-
tujeme. Praktičtí včelaři mohou totiž hodně 
pomoci s interpretací dat! Současně se nám 
vždy podařilo zajistit zahraniční přednáše-
jící s tématy odbornými i chovatelskými.

Necítím se jako včelař-vědec, mám se 
zúčastnit?
Mnoho včelařů si myslí, že pro ně účast 
není vhodná, neboť se necítí být dostateč-
nými odborníky v oboru. To je však mylný 
pocit. My se snažíme připravit dotazník 
tak, aby byl srozumitelný většině včelařů, 

jsme rádi za každou odpověď, takže ano, 
zúčastnit se může každý včelař! On ten tzv. 
selský rozum jednotlivých včelařů je pro ce-
lou studii velmi důležitý.

Co je to asociace COLOSS?
COLOSS je mezinárodní asociace, která 
se zabývá výzkumem v oboru včelařství, 
sdružuje odborníky z téměř celého světa. 
Tato asociace garantuje mezinárodní pro-
jekt monitoringu ztrát včelstev, který běží 
v mnoha evropských zemích. Česká repub-
lika je v projektu zapojena od roku 2013, 
projektem se zabýváme na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci.

Jaké jsou cíle projektu? 
Chceme na základě Vašich odpovědí zjistit, 
které postupy nebo jaké zásahy ovlivňují 
úspěšnost přezimování našich včelstev. Za-
jímají nás epidemiologická data o zdravot-
ním stavu včelstev. Dotazník má jednotnou 
formu, což nám umožní porovnat situaci 
v jednotlivých krajích a okresech ČR i dal-
ších evropských státech. Z dlouhodobého 
hlediska chceme sledovat vývoj českého 
včelařství. V neposlední řadě chceme pro-
pojovat vědecké bádání s praktickým vče-
lařením. 

Jaké budou přínosy pro včelaře? 
V minulých ročnících se ukázalo, že někte-
ré metody léčení varroózy potřebují řádnou 
revizi. Ukazuje se, že v některých oblastech 
hrozí zvýšené riziko loupení mezi včelstvy, 
letos jsme zařadili nové otázky týkající se 
zateplení úlů nebo zimování mladých včel-
stev. Dotazník je tedy koncipován tak, aby 
přinesl užitek nejen vědcům, ale hlavně 
praktickým včelařům. Vyplnění dotazníku 
vede včelaře k zamyšlení nad uplynulou 
sezónou. Z výsledků studie se mohou in-

spirovat přednášející odborníci a doplnit 
své přednášky o důležitá témata. 

Jak se zúčastnit?
Stačí do 31. května 2017 vyplnit krátký do-
tazník, což vám zabere přibližně 15 minut. 
Veškeré informace k projektu, výsledky 
z minulých let i samotný dotazník najde-
te na www.coloss.cz. Nejste-li lhostejní 
k oboru, můžete se bez rizika prozrazení 
podílet na zlepšování situace v českém 
včelařství.

Kdy se dozvíme výsledky? 
Během léta výsledky vyhodnotíme a na 
přelomu léta a podzimu publikujeme ve 
včelařském tisku i na webových stránkách 
projektu. Pokud nám v dotazníku uvedete 
svůj e-mail, budeme vás o závěrech infor-
movat přednostně. 

Kdo projekt vede a pak vyhodnotí?
Projekt za ČR garantuje Jiří Danihlík z Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci v úzké spolupráci s Univerzi-
tou ve Štýrském Hradci v Rakousku, koo-
perace je podpořena programem AKTION 
(projekt 78p8), a také s Pracovní společ-
ností nástavkových včelařů. Český garant 
nebo jeho spolupracovníci anonymně vy-
hodnocují česká data. Pro mezinárodní 
vyhodnocení jsou odpovědi překódovány 
do jednotného formátu a odeslány k dal-
šímu vyhodnocení spolupracovníkům 
v mezinárodní asociaci COLOSS. Jednot-
livé odpovědi samozřejmě nepředáváme 
třetím osobám a budou použity výhradně 
k vědeckým účelům. 

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
biochemik a včelař, národní koordinátor projektu

Přírodovědecká fakulta univerzity Palackého v Olomouci
monitoring.vcely@gmail.com

www.coloss.cz

Záznamy na úlech jsou dobrá pomůcka pro včelaře, vyplněním dotazníku se jim 
dostane dalšího využití (Foto: Jiří Danihlík)
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Rostliny pro každou zahradu nebo včelnici (4. část)

Pokud vás téma, které jsme v minulém čísle nastínili, a to stín pod stromy 
zaujalo, můžeme vám dnes nabídnout další rostliny, které vám právě pod 
korunami stromů (i jinak zastíněných polohách) mohou vytvořit souvislé 
zelené plochy. 

Hluchavku zná určitě každý, alespoň bí-
lou nebo nachovou a určitě jste si všimli, 
že včely tyto planě rostoucí byliny velmi 
často navštěvují. My si dnes představíme 
další zástupce tohoto rodu, a to hluchav-
ku žlutou = hluchavka pitulník = pitulník 
žlutý (Lamium galeobdelon = Galeobdelon 
luteum = Lamiastrum galeobdelon). Proč 
tolik názvů? Ve starší literatuře a řadě za-
hradnictví se řadí do hluchavek. Botanici 
však došli k názoru, že mezi rostlinami jsou 
takové rozdíly, že osamostatnili pitulníky 
jako samostatný rod. V zahradnictvích 
najdete i celou řadu kultivarů, např. ´Her-

mans´ Pride´, ’Florentinum’, nebo ’Sil-
berteppich’, na jejichž listech vyniká kon-
trastní stříbrná kresba a které jsou jako 
stvořené v prosvětlení tmavých stinných 
zákoutích. Díky tvorbě plazivých výběžků 
snadno a rychle vytváří souvislé porosty, 
nad kterými od konce dubna do května 
vynikají žluté, typicky hluchavkovité kvě-
ty. Tato dlouhověká trvalka snáší poměrně 
dobře i sucho. Je mrazuvzdorná a množit ji 
můžete velmi snadno dělením. 

Další z hluchavek, která vám pomůže 
se stinnými místy, je hluchavka skvrni-
tá (Lamium maculatum). Na rozdíl od 

předchozího druhu roste méně agresivně. 
Původní druh s vínově růžovými typicky 
hluchavkovitými květy najdeme v listna-
tých lesích Evropy. Pro větší efekt byly vy-
šlechtěny kultivary jako např. ´Cheguers´, 
který má stříbřité listy s bílými okraji a rů-
žové květy, nebo ´Album´, který kombinu-
je stříbřité listy a bílé květy a řada dalších. 
Výsadbou hluchavek tak vyřešíte problémy 
se stinnými místy a navíc potěšíte včely na-
bídkou nektaru i pylu. A určitě něco zbude 
i pro čmeláky nebo samotářské včely.

Velmi efektní zelený koberec lze vy-
tvořit i pomocí pachysandry klasnaté 
(Pachysandra terminalis). Jedná se o po-
lokeřík původem z Japonska. Roste do 
výšky 10–20 cm a rozrůstá se podzemní-
mi výběžky. Tuhé, kožovité, tmavě zelené 
listy jsou stálezelené, takže porost působí 
dekorativně i v zimě. Již od konce března 
se objevují drobné bílé květy uspořádané 
ve vzpřímených klasech, na kterých včely 

Bílozelené listy kontrastují s vínovými květy 
u hluchavky skvrnité

Nad tmavou zelení vynikají modré květy Souvislý porost zabraňuje růstu plevelů

Mladá rozrůstající se pachysandra na kraji smrkového porostu
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sbírají pyl i nektar. Pachysandra poroste 
dobře v úplném stínu nebo polostínu a není 
náročná na půdu, jen nesmí být příliš su-
chá. Potlačuje růst plevelů a nevyžaduje 
prakticky žádnou údržbu. Je plně mrazu-
vzdorná a snadno se množí dělením nebo 
řízkováním. 

Poslední náš dnešní host je barvínek 
menší (Vinca minor). Můžete se s ním mís-
ty setkat i ve světlých lesích od nížin až do 
podhůří. Jedná se o stálezelený polokeřík 

okolo 15 cm výšky. Typické jsou pro něho 
zakořeňující lodyhy, pomocí nichž vytváří 
hustý porost. Kožovité, lesklé listy jsou 
dlouhé okolo 4 cm. V dubnu až květnu se 
porost pokrývá nálevkovitými modrými 
květy. Jedná se o velmi nenáročnou rost-
linu, která může růst jak na slunci, tak ve 
stínu a snese dobře i sucho. Zahradní kul-
tivary mohou být pestrolisté nebo s různou 
barvou květů. Jedná se o vynikající náhra-
du trávníků i na svahy. 

Nabídka rostlin do stínu, které jsou nízké 
a vytváří souvislé porosty je tedy více než 
bohatá. Ale pokud se vám zdá, že porosty 
jsou příliš „ploché“, představíme si stíno-
milné trvalky patřící mezi vyšší až vysoké 
trvalky a také dřeviny, kterým se daří právě 
ve stínu, v příštích číslech.

Ing. Miroslava Novotná,
SOuV-VVC, o.p.s., 

Nasavrky

Nezvyklá vínová barva květů barvínku Pachysandra jako raný zdroj nektaru a pylu
Zelenostříbrná kombinace se žlutí květů 
prozáří i tmavá zákoutí

Vaše hlasy rozhodly!
Rozhodly o tom, že vítězné trio naší Fo-
tosoutěže, která probíhala prakticky po 
celý rok a ještě dva měsíce v roce letoš-
ním, má následující podobu: 1. Petra Ba-
lounová (foto č. 212) obdržela 214 hlasů), 
2. Oldřich Pajchl (foto č. 251, 126 hlasů) 
a Luboš Malimánek, foto č. 60 obdržel 
120 hlasů. Do redakce dorazilo na 660 fo-
tografií a 2101 hlas. Přiznám se, čekali 
jsme více. Ale o tom až příště. Dnes se 
zatím podívejte na tři vítězné fotografie. 
Desítka autorů, kteří od vás obdrželi nej-
více hlasů, je uvedena v tabulce.  (pk)

foto číslo
počet 
hlasů

autor

1. 212. (214x) Petra Balounová

2. 251. (126x) oldřich Pajchl

3. 60. (120x) luboš Malimánek

foto číslo
počet 
hlasů

autor

4. 13l. (85x) Daniela Šafaříková

5. 256. (78x) František Kodet

6. 4. (77x) Jakub Motl

7. 42. (74x) Pavel Vápeník

8. 166. (45) Kristýna Nachová

9. 505. (59x)
Aleš Plaček 
pall jednu dávku denne

10. 452. 
(čtyř)

(55x)

1. Petra Balounová 2. Oldřich Pajchl 3. Luboš Malimánek

dUben 2017•
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Petro Prokopovič 
otec východoevropského včelařství 

Období od poloviny 17. století do poloviny 19. století bývá označováno za 
období „racionalizace včelařství“. Většina včelařských pomůcek a me-
todik, které používáme i dnes, pochází z této doby. Jan Dzierzon v druhé 
polovině 19. století napsal: „Racionální včelař pracuje systematicky..., má 
důvod pro vše, co provede.“ Typickým příkladem racionálního včelaře je 
ukrajinský voják Petro Prokopovič, který svým přínosem k modernímu 
včelaření přesáhl hranice své rodné země. 

Ačkoliv je na Západě téměř neznámý, mno-
zí jej považují za vynálezce mateří mřížky. 
Vynalezl první moderní rámkový úl na 
území carského Ruska, založil včelařskou 
školu, ve které se vzdělávaly celé generace 
včelařů, a tím otevřel cestu k modernímu 
včelaření ve východoevropských zemích.

Z armády ke včelám

Petro Prokopovich se narodil 1775 poblíž 
města Baturyn (dnešní Ukrajina) do chudé 
rodiny kněze. Dostalo se mu však dobrého 
vzdělání. Když mu bylo jedenáct, rodiče jej 
poslali na Kyjevskou duchovní akademii. 
Po osmi letech studium ukončil a na otco-

vo přání vstoupil do armády. Roku 1800 ze 
zdravotních důvodů armádu opustil v hod-
nosti poručíka. Usadil se nedaleko rodné-
ho Baturynu, začal hospodařit a po vzoru 
svého bratra také včelařit. Za pouhých osm 
let již obhospodařoval 580 včelstev a stal 
se tak prvním východoevropským komerč-
ním včelařem. Svou včelnici nazýval „včelí 
továrnou“ a v době největšího rozkvětu se 
staral o 10 000 včelstev.

Dne 1.1. 1828 si v Baturynu otevřel vče-
lařskou školu, kterou sám financoval. Stal 
se zde hlavním vyučujícím. V prvním roce 
se ke studiu přihlásilo pouhých 15 žáků. 
Zajímavostí je, že Prokopovič zde nevy-
učoval pouze teoretickým a praktickým 
znalostem o včelách, ale také čtení, psaní 
a počítání, neboť včelařská škola byla ur-
čena obyčejným lidem, kteří byli mnohdy 

negramotní. O několik let později již vý-
znam školy přesahoval hranice Ruského 
impéria a ke studiu dojížděli i zájemci ze 
zahraničí – z Maďarska, Polska, i z Čech. 
Škola fungovala za jeho života přes 20 let 
a měla mezi 500–700 absolventy. Proko-
povich publikoval ve včelařském tisku více 
než 50 odborných článků. Dozvídáme se 
z nich o aktuálním dění ve včelařské škole 
i o jeho včelařských metodách. Velkou po-
zornost věnoval také včelí pastvě a znalos-
ti o včelích rostlinách vyžadoval i od svých 
studentů.

tajemný úl

Jen o jednom zásadním detailu se z Pro-
kopovichových děl příliš mnoho nedozví-
dáme, a sice o jeho úlu. Po Prokopovičově 
smrti panovaly dohady o tom, jak vlastně 
jeho úl vypadal. Za svého života Proko-
povich nikomu detaily ohledně svého úlu 
neprozrazoval. Můžeme jen předpokládat, 
že se pravděpodobně jednalo o zadovák 
s rámky. Je známo, že Prokopovič používal 
i mezistěny. Byl si dobře vědom podstaty 
včelí mezery. Prokopovič byl také první, 
kdo použil mateří mřížku. Stalo se tak roku 
1814 a jednalo se o dřevěnou plotýnku, do 
které vyřezal mezery přiměřené velikosti. 
Někteří mu vynález mateří mřížky připisu-
jí, jiní upírají, každopádně byl jednoznač-
ně prvním rámkovým včelařem v carském 

Svou včelnici nazýval 
„včelí továrnou“ 

a v době největšího rozkvětu 
se staral o 10 000 včelstev

Podobných pomníků je na Ukrajině celá řada Zdroj: www.imkerpedia.nl
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Rusku. Možná i proto, že nikomu detaily 
svého úlu neprozrazoval, byly rámkové 
úly v Rusku zaváděny velice pomalu. Roku 
1910 bylo jen 18 % z 6 milionů ruských úlů 
rámkových.

Nevydané včelařské poznámky

Jako každý významný včelař té doby i Pro-
kopovich se chystal publikovat větší vče-
lařské dílo. Sepsal celkem dvanáctidílné 
dvojjazyčné Poznámky včelařské, které 
měly sloužit i jako učebnice na jeho včelař-
ské škole. Knihu chtěl vydat sám, nakonec 
ale nebyla nikdy publikována. Není přesně 
jasné, co se s rukopisy stalo po jeho smrti, 
byly pravděpodobně z větší části zničeny. 

Daleko významnější, než jeho nevydané 
knihy, je však jeho včelařská škola. Právě 
absolventi školy, jeho následovníci, po-
mohli utvořit východoevropské včelařství 
tak, jak jej známe dnes. 

Petro Prokopovič zemřel roku 1850, 
pohřben je poblíž své někdejší včelařské 
školy. Jeho sláva se však šířila daleko. 
Na Ukrajině mu bylo vystavěno několik 
pomníků, upomínky na něj nalezneme 
v mnoha ukrajinských muzeích. Roku 
2000 byly vydány známky s jeho podobiz-
nou, roku 2015 byly na jeho paměť vyraže-
ny sběratelské mince. Ukrajinský včelařský 
výzkumný ústav po něm dodnes nese své 
jméno. 

Erik Tihelka

literatura:
CRANE, E (1999) The World History of Beekeeping 
and Honey Hunting. Routledge, 682 str
ČIŽMáRIK, J (2003) Osobnosti apidológie I. Alexan-
dra, 227 str. 

Daleko významnější, než jeho 
nevydané knihy, je však jeho 

včelařská škola

Jedna z možných podob Prokopovičova úlu. Celkem jich bylo vyrobeno  
na 10 000. I přesto se toho o jeho skutečné podobě moc neví. 
 Zdroj: Crane (1999)

Petro Prokopovič na mincích vydaných roku 2015. 
 Zdroj: todocoleccion.net
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Dubnové hrátky
Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských 
kroužků. Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové 
adrese jan.podpera@gmail.com

Vybraná řešení z minulého čísla
osmisměrka
Tajenka: Včela medonosná létá pro med.

Doplňovačka
Tajenkou doplňovačky byla část přísloví, které celé zní:  
„Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem.“

Jarní rostliny
1 – sněženka předjarní, 2 – bledule jarní, 3 – narcis žlutý, 
4 – šafrán jarní, 5 – modřenec hroznatý, 6 – plicník lékařský, 
7 – pomněnka lesní, 8 – barvínek menší

Doplňovačka
V tajence doplňovačky je druhá část dubnové pranostiky, jejíž 
první část zní: „Mokrý duben,“
 1. V této části včely se nachází žláza, která produkuje mateří 

kašičku.
 2. Název skupiny včel, která vylétne z úlu spolu s neoplozenou 

matkou.
 3. Název části včelařského roku, kdy kvetou například sněžen-

ky, bledule a šafrány.
 4. Typ úlu, který lidé dříve používali. Byl to většinou slaměný úl, 

ve kterém včely stavěly divočinu.
 5. Název trnu na druhém páru včelích nohou, kam si včela uklá-

dá nasbíraný pyl.
 6. Vosková deska s šestiúhelníkovým reliéfem, která se připev-

ňuje do rámků za účelem včelí stavby.
 7. Včelí plást z trubčích buněk.
 8. Otvor v nástavku, který slouží jako pomocné česno.
 9. Zařízení, které umožňuje přechod včel z medníku, ale již ne 

opačným směrem. Využívá se při medobraní.
10. Nové včelstvo, které vznikne přendáním několika plodových 

plástů do nového úlu. Takovému včelstvu pak můžeme přidat 
matečník nebo mladou matku.

11. Zařízení sloužící k oddělování nečistot od medu při jeho vy-
táčení.

12. Část úlu, která je určena převážně k produkci medu.

1 4

2 2 8

3 1

4 7

5 3

6

7 10

8

9

10

11

12

Co mohou mít společného?
Vidíte čtyři trojice pojmů. Každá trojice může mít něco společného. Zkuste najít 
společnou věc a zdůvodnit své řešení.

Příklad: Dům, úl, sud. Dům se může stavět ze dřeva. Úl může být vyroben ze dřeva. 
Sudy se také vyrábějí ze dřeva. Řešením je tedy dřevo. 

1. Včelař, sadař, truhlář
2. Perník, čaj, alkoholický nápoj
3. Podlaha, plech na pečení, mast
4. Zahradník, květina, jablko

Osmisměrka
Při luštění této osmisměrky si můžete zahrát následující aktivity:
•	 Za daný čas zkuste najít co nejvíce rostlin. Je jich tam ukryto 

celkem 35.
•	 Dále najděte šest produktů včely medonosné.
•	 Dále jsou zde ukryty 4 výrobky, u kterých se využívá včelí 

vosk. Zde si uvedeme nápovědu k těmto výrobkům.
 Z Různobarevné bonbony s čokoládovou náplní. Vosk se 

zde používá k leštění.
 Z Hmota, do které se přidává vosk, se používá například 

k mazání rukou.
 Z Voskové desky s vylisovaným šestiúhelníkovým reliéfem.
 Z Předmět s knotem, který se používá ke svícení.

Pokud se vám podaří najít všechny pojmy, mohli byste přečíst 
tajenku. Písmena „Q“ a „X“ se nečtou. 

J J E D K R M S D E M A K S Á R K I M D E S
V A E S E L E L R É H O Ř Č I C E V E L I K
M O B N O C Z U O E A V Y K L I T N E L H Ř
Á A M L K P I N CH Ř A K S V Í Č K A E J E O
E Í C Á O V S E A A Š K Č Í L K R T E P Ř S
N  L M E E Ň T Č R A P V Š I M Í Č L K E M I
P E U L Š Y Ě N H A K R X U Š A P A E Q Á K
Y Q L D X K N I E K K N O X O A S A X T N A
L E Q Q N Q A C X N Q Š E P N D K T Q A E X
N L X Ň X A I E X E Q X Ě Z O Á Í Q Q P K J
Í U K X E V V X X Ž Q X X T A L P Ř X R X A
N D U B O Š Q E X Ě H R Á CH J V I I E CH X B
K E B R X Q E X L N L Í S K A O S S L T X R
E L O K S O V Ř X S U K O R K X V Q Q U A V
L B L A T O U CH T S I C R A N K A K O S T M

Přesmyčky
V následujících přesmyčkách zkuste 

rozluštit aktivity, které souvisejí se 
včelařením.

RMBAENÍDO
MENÍKR
NÍČLÉE

TNÍVEA VOSUK
JRNAÍ LÍOHDPRKA
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o putovní pohár ministra zemědělství již potřetí
Tentokrát se raduje Včelařský kroužek Mikulovice

tři ročníky má za sebou soutěž o putovní pohár ministra zeměděl-
ství. a nutno říct, že úspěšné tři roky, neboť zájem mezi mladými 
včelaři o tuto soutěž roste. Vyhlášení vítěze se po předchozím 
roce, kdy byli ti nejlepší pozváni do prostor Senátu, opět vrátilo 

budovy ministerstva. Slavnost-
ního aktu se osobně ujal stáva-
jící ministr zemědělství marian 
Jurečka, který předal putovní 
pohár do rukou boženky dobe-
šové, dobré to duši mladých 
včelaříků na Znojemsku. než se 
pan ministr společně s dětmi vy-
fotografoval, vyslovil velké uzná-
ní k práci těch, kteří se věnují 
včelařskému dorostu. „ne každý 
z těch, kteří prošli včelařským 
kroužkem, se pak začne věnovat 
včelám opravdu aktivně. ale 
vypěstuje si to nejdůležitější. 
Potitivní vztah k přírodě,“ kon-
statoval marian Jurečka.  (pk)

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

Kvízové otázky
Vyberte správné odpovědi na následující 
4 kvízové otázky a z počátečních písmen 
správných odpovědí vytvořte tajenku.

1. Přepážka uvnitř včely, která zabraňuje 
natrávené potravě se dostávat zpět do 
medného váčku.

 f Přepážka se nazývá česno.
 f Je to česlo.
 f Mednice je název této přepážky.

2. Jak se nazývá rámková míra o rozmě-
rech 39 cm krát 24 cm?

 f Adamcova
 f Bouškova
 f Langstrothova
 f Dadantova

3. Jak se jmenuje hmyzožravec, který 
rád navštěvuje zejména v zimním 
období včelí úly. Zdánlivě připomíná 
malou myšku.

 f krysa obecná
 f puštík obecný
 f rejsek obecný
 f potkan obecný

4. Jak se nazývají plody různých druhů 
stromů, které jsou poživatelné zejmé-
na díky včelímu opylování?

 f zelenina
 f cibuloviny
 f bobuloviny
 f ovoce

Včely a matematika
Všichni dobře víme, že včely si staví své buňky, které mají tvar pravidelného šestibokého 
hranolu. Budeme se trochu zabývat otázkou, proč staví právě šestiboké hranoly. Mohly by 
přece stavět například trojúhelníkové nebo čtvercové hranoly. Případně by mohly vyrábět 
i válcové buňky.

Na obrázku vidíme kruh, který může představovat včelu v buňce. Kolem ní máme 
buňku různých tvarů. Vidíme, že nejméně volného místa má naše včela v buňce s podsta-
vou pravidelného šestiúhelníku. Z nabízených možností je tedy pravidelný šestiúhelník 
nejhospodárnější. Včela může postavit na dané ploše co nejvíce buněk a vychovat tak více 
mladých včel.

Na dalším obrázku si ukážeme, jak by vypadaly plásty s válcovými buňkami.

Vidíme, že by bylo v plástu mnoho prázdného místa. Navíc by buňky u sebe držely 
pouze malými ploškami. Výsledkem by asi nebyl příliš pevný plást.

Nešlo by ale nalézt ještě nějaký jiný pravidelný mnohoúhelník, který by pokrýval celou 
plochu? Třeba pravidelný dvanáctiúhelník?

Aby pravidelný mnohoúhelník mohl pokrýt celou rovinu, musí jeho vnitřní úhel dělit 
beze zbytku úhel plný, tj. 360 stupňů.
•	 Pravidelný trojúhelník má vnitřní úhel roven 60o. (6 * 60o = 360o)
•	 Pravidelný čtyřúhelník (čtverec) má vnitřní úhel 90o. (4 * 90o = 360o)
•	 Pravidelný šestiúhelník je složen ze 6 pravidelných trojúhelníků. Sousední úhly uvede-

ných trojúhelníků dávají dohromady vnitřní úhel šestiúhelníku. Vnitřní úhel pravidel-
ného šestiúhelníku je tedy 120o. (3 * 120o = 360o)

•	 Obecně můžeme říct, že pravidelný n-úhelník může být vytvořen z n stejných rovnora-
menných trojúhelníků, které mají společný vrchol. Vnitřní úhel u vrcholu má hodnotu 

360o

n . Součet úhlů v trojúhelníku je 180o. Odečteme-li od 180o velikost úhlu u vrcholu 
trojúhelníku, dostaneme hodnotu vnitřního úhlu našeho pravidelného n-úhelníku. 
Výsledný vzorec má tvar 180o - 

360o

n . 
•	 Úkolem pro vás je zjistit, že výsledným úhlem můžeme beze zbytku dělit 360o pouze 

pro n rovno třem, čtyřem, nebo šesti. Zkuste si udělat tabulku pro pravidelné 3 až 
10úhelníky.

360 ? ??
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O mandalách a včelách
Možná si řeknete, jakou souvislost 
spolu mají mandaly a včelstva. Na 
první pohled žádnou, na druhý 
pohled ohromnou. Mandala je 
posvátný staroindický symbol rov-
nováhy a jednoty. A rovnovážnou 
pospolitost v sobě ukrývají i spole-
čenstva včel. Význam mandaly však 
už dávno přesáhl hranice východní 
filozofie a dnes platí za mocný ná-
stroj štěstí a úspěchů.

Výraz „mandala” pochází ze sánskrtu, 
postupem času se ale překlenul do nad-
časového symbolu, který se dodnes pou-
žívá v mnoha kulturách, náboženstvích 
a národech po celém světě. Mandala je 
považována za zdroj harmonie, energie, 
radosti a štěstí, které přináší do života. 
Střed kruhového ornamentu reprezentuje 
vnitřní svět těla a mysli, tedy to, co je pro 
nás nejdůležitější, okolní symetrický kruh 
zase svět vnější, který na sebe necháváme 
působit.

Většina z vás jistě snad-
no pochopí, proč upro-
střed naší mandaly stojí 
včela. Českému svazu 
včelařů ji věnovala Hele-
na Hermanová, majitelka 
výtvarného Ateliéru pro 
kočku. Symbolicky právě 
za účelem, aby naše včely 
byly zdravé a silné a aby-
chom i my měli energii 
dále růst a úspěšně rozví-
jet naše společné včelař-
ské aktivity. A pokud nás 
náhodou potká svízelná 
situace nebo období kri-
ze, mandala poslouží jako 
meditativní pomůcka, kte-
rá nám je pomůže úspěšně 
překonat. 

Děkujeme!

Lucie Hušková

Střížovští včelaři se připojují k oslavám

První březnovou sobotu zorganizovali vče-
laři ze Střížova a okolí již svůj pátý ples. Jako 
již tradičně byl každý host u vstupu pohoš-
těn medovinou a jeho šat ozdoben symbo-
lickým odznáčkem včelky. Na stolech zářily 
svíčky ze včelího vosku. Vloni byl ples vyhlá-
šen nekuřáckým a ani letos tomu nemohlo 
být samozřejmě jinak. 

Stěny sálu zdobila různá veršovaná vče-
lařská hesla propagující med a pozitivní 
účinky jeho konzumace. Plesu se zúčastnili 
vzácní hosté – starosta obce Střížov, zástup-
ci okresní organizace ČSV a okolních včelař-
ských organizací. 

Střížov patří do okresu České Budějovice, 
kde se letos připomíná 150 let organizování 
včelařů. Proto bylo vystaveno oficiální logo 
tohoto výročí i s programem jednotlivých 
akcí. Plesem se tak střížovští včelaři připo-
jili k oslavám. 

Před rokem bylo slavnostně oznámeno 
přejmenování organizace a změna jeho síd-
la. Na podporu této skutečnosti se členové 
představili v jednotných kravatách s oficiál-
ním svazovým znakem a nápisem Střížov. 
Jedinou cestou, jak vlastnit tuto „raritu“, je 
stát se členem ZO ČSV Střížov. 

K tanci a poslechu hrála osvědčená a oblí-

bená kapela Hudbastr, po půlnoci ji pak vy-
střídala diskotéka s promítáním videoklipů 
převážně z šedesátých let. Večer se opět vy-
dařil, řada hostů sál opouštěla až v časných 
ranních hodinách.

Dr. Václav Pečman,
předseda ZO ČSV Střížov 
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eOdešel přítel 
Ing. Josef 
Břenek
oznamujeme všem 
včelařským přátelům, 
že dne 11. února 
2017 nás navždy 
opustil přítel

ing. Josef břenek 
z bystřice nad Per-
nštejnem. dožil se 
úctyhodného věku 
95 let. V řadách vče-
lařů působil dlouhá 
léta a  v letech1987 
až 2000 předsedal naší základní organizaci. 

byl vzorným včelařem a do pozdního věku, jako zemědělský 
odborník pomáhal radou nám všem.

V našich vzpomínkách zůstane navždy.

Výbor ZO Rožná, dříve ZO Bystřice nad Pernštejnem

Včelaři z Ivančic 
vzpomínají 
na Miroslava 
Pokorného

dne 10. února 2017 ze-
mřel ve věku 68 let před-
seda včelařského spolku 
Zo ivančice miroslav 
Pokorný. Přítel Pokorný 
byl dlouhá léta obětavým 
činovníkem včelařské 
organizace, po dobu 17 let předsedou spolku a 12 let 
předsedou okresní organizace. Včelařit začal v roce 1975 
a dlouhá léta se staral o více než 100 včelstev ve třech kočov-
ných vozech a na jednom pevném stanovišti. Vždy si našel čas 
na organizaci bohaté činnosti včelařského spolku se stovkou 
členů a za svoji obětavou práci byl oceněn řadou včelařských 
vyznamenání včetně nejvyšších. kdo jste jej znali, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku.

Včelaři ZO Ivančice

Ad Ohlasy čtenářů
Po přečtení článku „Ohlasy čtenářů“ ve 
Včelařství č. 3/2017 jsem se rozhodl vám 
napsat také svoji zkušenost se společností 
ProVčely. cz a upozornit tak včelaře na dal-
ší problémy, které se skrývají za nákupem 
u této firmy.

V květnu 2015 jsem si objednal u ProVče-
ly.cz medomet Optimal 4R zvratný za ne-
malou částku 21 000 Kč. K mojí radosti 
byla objednávka do týdne doručena domů. 
Po rozbalení a zkompletování jsme medo-
met vyzkoušeli naprázdno a hned napopr-
vé bylo zřejmé, že výrobek není v pořádku, 
neboť spodní ložisko pro koš házelo. Oka-
mžitě jsme telefonicky tuto závadu rekla-
movali a chtěli se s panem Jiřím Honzákem 
domluvit na dalším postupu. Doslova nám 
řekl toto: „ Je před sezónou, klidně vytáčej-
te, třeba se ložisko usadí. Když ne, tak se 
domluvíme, jsme přeci včelaři.“ Byl jsem 
velmi překvapen a zároveň potěšen jeho 
přátelským a vstřícným přístupem. Ložis-
ko se ale neusadilo. Při vytáčení ve vyšších 
otáčkách (stupeň 8–10) medomet pocho-
doval po místnosti tak, že jsem ho musel 
držet. Po medobraní jsem se tedy v dob-
ré víře opět telefonicky obrátil na pana 
Honzáka. Jeho reakce už ale tentokrát tak 
přívětivá nebyla. Nakonec jsme medomet 
odvezli do nejbližší prodejny do Lysé nad 
Labem, která je od nás vzdálena 162 km.

Reklamační list č. 2015/10 byl sepsán 
25. 9. 2015. Po 34 dnech (tedy po uplynu-
tí lhůty pro vyřízení reklamace) jsme začali 
zjišťovat, co s medometem je. Panem Hon-
zákem nám bylo zděleno, že reklamace ne-
byla uznána, neboť závada se při zkoušení 

neprojevila a že si máme medomet vyzved-
nout v Žatci. Toto jsme odmítli, protože 
jsme ho předávali v Lysé nad Labem. Asi 
7. 11. 2015 nám pán volal, že medomet 
do 14 dnů převeze. Dovezl ho 1. 12. 2015 
se stejnou závadou. Koš házel i naprázdno, 
ale přesto mě pan Honzák přesvědčil, že je 
to optický klam. Já, starý důvěřivec, jsem 
podepsat předávací protokol a panu Hon-
zákovi se očividně ulevilo.

Medařskou sezónu 2016 jsme s velkým 
utrpení přežili, ale v dalších letech nás tyto 
problémy čekají dál. Vytáčení medu by 
přeci mělo být radost, ovšem díky tomuto 
výrobku je tomu naopak. Znamená to pro 
nás spoustu vydané energie na držení medo-
metu na místě a také zdržování při vytáčení.

Nevím, zda je nás oklamaných zákazníků 
víc, nebo jsem jen já takový smolař. Kvůli 
reklamaci jsem nemohl využít ani dotace, 

protože nejprve jsem nestačil podat žá-
dost v potřebném termínu a další rok zase 
už bylo datum na faktuře staré. Začátkem 
letošního roku jsem se ještě jednou rozhodl 
kontaktovat pana Honzáka. Prostřednic-
tvím mailu jsem ho žádal, aby mně poradil, 
kde je servis na tuto značku, případně, zda 
by na moje náklady zajistil opravu. Bohužel 
bez odezvy. Nechápu takový postoj prodej-
ce k zákazníkovi.

Možná, že vám můj příběh zdá dost dlou-
hý, ale chtěl jsem v něj obsáhnout všechna 
důležitá fakta a děkuji za vaši trpělivost při 
jeho čtení. Současně bych velmi rád vyjád-
řil velikou úctu autorovi článku zmíněného 
v úvodu mého příběhu, protože píše o vě-
cech, o kterých se leckdo bojí mluvit

S pozdravem
 přítel Václav Zika
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96 let
Kotyza Jaroslav · ZO Deštná 

94 let
Krkoška František · ZO Praha 6 
Žalman Jaroslav · ZO Strážiště 

93 let
Kavale Josef · ZO Kašperské Hory 
Štencek Miroslav · ZO Vřesina 

92 let
Kohut Pavel · ZO Dolní Lomná
Kovář Jaroslav · ZO Lomnice nad Luž.
Tyčová Marie · ZO Ostrov 

91 let
Kachlíř Radomil · ZO Slavkov u Brna 
Krmela Jaroslav · ZO Šternberk 
Křišťan Alois · ZO Červená Řečice 
Mauer Vladimír · ZO Bělá nad Svitavou 
Muchna Jaroslav · ZO Střelské Hoštice 
Novák Karel · ZO Drevníky 
Reich Bořivoj · ZO Rousínov 
Stejskal Josef · ZO Šumná 
Turek Josef · ZO Mosty u Jablunkova 
Urbášek Jaroslav · ZO Troubelice 
Urie Ladislav · ZO Slaný 
Žalský Vladimír · ZO Šumperk 

90 let
Fleisig Josef · ZO Nýřany 
Maňák Antonín · ZO Stádlec 
Myška Jan · ZO Seč 
Volencová Bohumila · ZO Žichovice 

85 let
Beran Vladimír · ZO Břeclav 
Březovský Bohumil · ZO Tršice 
Elis Josef · ZO Třebenice 
Groulík Václav · ZO Polička 
Holata Bohuslav · ZO Turnov 
Horák Zdeněk · ZO Kopřivnice 
Kačena Jiří · ZO Čechtice 
Kaluža Jan · ZO Strážnice 
Kaňka Jiří · ZO Česká Lípa 
Kilinger Jaroslav · ZO Vranovice 
Klingerová Vernuše · ZO Jablonec n. N. 
Kocurek Bohuslav · ZO Klimkovice 
Kotásek Jaroslav · ZO Horní Datyně 
Kreník Jaroslav · ZO Třeboň 
Máca Josef · ZO Stonařov 
Maláč Jaroslav · ZO Slavkov u Brna 
Matula Ladislav · ZO Příbor 
Novotný Josef · ZO Jimramov 
Novotný Jaroslav · ZO Týn nad Vltavou 
Podrazil Jiří · ZO Radim 
Pospíšil Stanislav · ZO Loštice 
Preislerová Olga · ZO Česká Třebová 
Prudil Slavomil · ZO Svitavy 
Purnoch Vladimír · ZO Budyně 
Raja Radomil · ZO Železný Brod 

Saul František · ZO Lelekovice 
Steklý Jiří · ZO Cvikov 
Šenkypl Jan · ZO Moravské Budějovice 
Števlík František · ZO Strážnice 
Veselý Ladislav · ZO Pelhřimov 
Získal Jaroslav · ZO Lázně Kynžvart 
Žolnerčik Václav · ZO Baška 

80 let
Adámek Bohumír · ZO Višňové 
Bígl Stanislav · ZO Mnichovo Hradiště 
Cieslar Jan · ZO Bystřice nad Olší 
Fiala Jiří · ZO Hlinsko 
Hejzlar Luděk · ZO Uhříněves 
Heral st. Vladimír · ZO Jaroměř 
Hoblík Vladimír · ZO Louny 
Kahoun Vladimír · ZO Zlín 
Kocián Vladimír · ZO Bystřice pod H. 
Kocián Josef · ZO Frenštát pod Rad. 
Koutský Václav · ZO Nový Knín 
Lošák Jiří · ZO Kopřivnice 
Mála Václav · ZO Čížová 
Musil Jiří · ZO Přibyslav 
Neruda Otakar · ZO Holice 
Potužák Ladislav · ZO Plzeň střed 
Prachař Libor · ZO Černošice 
Seifert Josef · ZO Kutná Hora 
Sobotka Adolf · ZO Pacov 
Spousta Rudolf · ZO Plánice 
Ševčíková Dobroslava · ZO Sloup v M. K. 
Šmíd Stanislav · ZO Napajedla 
Špalek Miroslav · ZO Lomnice n. P. 
Štěpán Jaroslav · ZO Solnice 
Šula Zdeněk · ZO Třemošná 
Turková Antonie · ZO Bavorov 
Vaněk Jiří · ZO Hudlice 

75 let
Adamec Jan · ZO Havlíčkův Brod 
Antoš Václav · ZO Litvínov 
Barabasz Bronislav · ZO Těrlicko 
Benedikt František · ZO Veřechov 
Berková Vlasta · ZO Zábřeh 
Burián Zdeněk · ZO Dobříš 
Dušek Karel · ZO Jindřichův Hradec 
Glenc Karel · ZO Šilheřovice 
Görg Reiner · ZO Jirkov 
Grandič Karel · ZO Valtice 
Herc František · ZO Jílové u Prahy 
Hlava Antonín · ZO Bystřice pod H. 
Honsa Jiří · ZO Havlíčkův Brod 
Hula Karel · ZO Troubelice 
Chabadová Jana · ZO Luže 
Jarolímek Oldřich · ZO Milín 
Javorský Jaroslav · ZO Hnojník 
Jiruška Antonín · ZO Kostelec nad O. 
Jura Leopold · ZO Velké Meziříčí 
Kačírek Přemysl · ZO Svojšín 
Karásek Jaroslav · ZO Spálené Poříčí 
Kavková Božena · ZO Bánov 
Klemm Jan · ZO Pelhřimov 
Klimša Josef · ZO Sedliště 

Klosík Rudolf · ZO Rychaltice 
Kolařík František · ZO Chlumec nad C. 
Koňařík Josef · ZO Francova Lhota 
Konečný Josef · ZO Štítná nad Vláří 
Kopecký Josef · ZO Česká Třebová 
Krajíc Josef · ZO Miličín 
Kristl Josef · ZO Dolní Dobrouč 
Krsička Zdeněk · ZO Buchlovice 
Krupka Milan · ZO Nový Bor 
Kubíček Ladislav · ZO Choceň 
Lapčík František · ZO Napajedla 
Lesák Jiří · ZO Milevsko 
Lichovník Jiří · ZO Raduň 
Litera Otakar · ZO Třinec 
Magda Vladimír · ZO Slavkov u Brna 
Macháček Stanislav · ZO Hořice 
Marek Konrád · ZO Valeč v Čechách 
Martinek Karel · ZO Horní Jasenka 
Matějka Bohumil · ZO Choceň 
Mauric Jan · ZO Lažiště 
Muzikant Miloslav · ZO Radnice 
Nejedlý Vladimír · ZO Bor u Tachova 
Novák Antonín · ZO Velká Polom 
Nový Jaroslav · ZO Stříbro 
Pekař Jiří · ZO Malá Skála 
Podroužek Jaroslav · ZO Benešov 
Pohorský Václav · ZO Litomyšl 
Popov Penko · ZO Paskov 
Prouza Josef · ZO Dobré u Dobrušky 
Říha Karel · ZO Blatná 
Samek Josef · ZO Týniště nad Orlicí 
Sigmund Jaroslav · ZO Ivančice 
Sloup Václav · ZO Javorník 
Sperk Petr · ZO Křinec 
Stachura František · ZO Frenštát p. R.
Staněk Jaroslav · ZO Plzeň střed 
Šimánková Anna · ZO Kdyně 
Šiška Jiří · ZO Kroměříž 
Šudoma Jan · ZO Letovice 
Ticháček Jiří · ZO Domažlice 
Tomášek František · ZO Chomutov 
Topinka Václav · ZO Slabce 
Trumpeš Vladimír · ZO Klobouky u Brna 
Vainlich Jiří · ZO Brodek u Prostějova 
Varadínek Antonín · ZO Uherské Hrad. 
Vybíral Stanislav · ZO Praha 6 
Zeman Jaroslav · ZO Rájec a okolí 

70 let
Augusta Jiří · ZO Humpolec 
Balaš Jaroslav · ZO Komárov 
Balucha Antonín · ZO Hradec Králové 
Beran Josef · ZO Třemešné 
Bluma Vladimír · ZO Náklo 
Brandejs František · ZO Přepychy 
Bubeníček Vlastimil · ZO Žďár nad S. 
Buchar Pavel · ZO Ostrov 
Čistý Josef · ZO Velké Popovice 
Dort Ivan · ZO Zlín 
Drlík Lubomír · ZO Šlapanice 
Drs Zdeněk · ZO Bechyně 
Dvořák Jiří · ZO Rychnov nad Kněžnou 
Emr Čestmír · ZO Žirovnice 
Fabiánek Vladimír · ZO Ostravice 

Fiala Karel · ZO Lochovice 
Fidler Jan · ZO Vlachovo Březí 
Fronc Petr · ZO Lišov 
Goldschmied Karel · ZO Dubňany 
Groh Jiří · ZO Hořice 
Gröplova Jitka · ZO Starý Hrozenkov 
Hanket Jan · ZO Žlutice 
Holub Zdeněk · ZO Liberec 
Horák Josef · ZO Blatnice pod Sv. A. 
Horová Stanislava · ZO Vodice 
Hrbáček Josef · ZO Strážnice 
Hrdina Václav · ZO Vamberk 
Hruška Petr · ZO Horní Jasenka 
Hubáček Josef · ZO Jaroslavice 
Hübnerová Marie · ZO Držkov 
Hudcová Jana · ZO Protivanov 
Hůrka Bohuslav · ZO Litvínov 
Chládek František · ZO Pozořice 
Chrastil Karel · ZO Starý Plzenec 
Jakeš Jiří · ZO Prachatice 
Janko Jiří · ZO Šluknov 
Jíra Jiří · ZO Černošice 
Kabát Josef · ZO Mladá Vožice 
Klimeš Jiří · ZO Hronov 
Klug Lubomír · ZO Lanškroun 
Knirsch Ladislav · ZO Pohořelice 
Kohout Miroslav · ZO Bohutín 
Konečný Milan · ZO Kostomlaty p. M.
Konývka Oldřich · ZO Litomyšl 
Kouba František · ZO Střížov 
Kozák Jaroslav · ZO Střelské Hoštice 
Krejčík Josef · ZO Česká Lípa 
Kuchynková Milena · ZO Mikulovice u Z.
Kupka Jaroslav · ZO Dobruška 
Kvasnica Josef · ZO Zlaté Hory 
Landa Miloš · ZO Jílové u Prahy 
Louda Jiří · ZO Kadaň 
Ludvík Jiří · ZO Kostelec nad Orlicí 
Lukáš Jan · ZO Líšťany 
Lukašík Josef · ZO Odry 
Majda Stanislav · ZO Zdounky 
Marek Jiří · ZO Polná 
Marek Pavel · ZO Turnov 
Maruška Věroslav · ZO Liberec 
Moravec Jiří · ZO Bělá nad Radbuzou 
Mrťka Jiří · ZO Humpolec 
Němeček Jindřich · ZO Holešov 
Nosek Vlastimil · ZO Studenec 
Novák Jindřich · ZO Řepín 
Partl Jaromír · ZO Třebíč 
Paul Bohuslav · ZO Chotěboř 
Pavelka Jan · ZO Sehradice 
Pázler Eduard · ZO Louny 
Peterka Pavel · ZO Starý Svojanov 
Petráček Ladislav · ZO Čáslav 
Petrželka Jiří · ZO Domažlice 
Plíšek Jiří · ZO Pohořelice 
Polák Josef · ZO Dříteň 
Poul Karel · ZO Litomyšl 
Prnka Vojtěch · ZO Osek nad Bečvou 
Rajsigl Jan · ZO Slezská Ostrava 
Rojka Josef · ZO Žalany 
Roupec Jaroslav · ZO Jaroměřice n. R.
Ručka Ludvík · ZO Nový Jičín 

V dubnu 2017 slaví… 
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Ruso Jan · ZO Štěkeň 
Růžička Miloslav · ZO Liběšice 
Rychlý Rudolf · ZO Mlečice 
Ryza Vojtěch · ZO Lidečko 
Sailer Miroslav · ZO Nové Strašecí 
Sluka Jiří · ZO Brandýs n. L. – St. B. 
Soukup Jaroslav · ZO Tachov 
Stařík Jiří · ZO Nové Město na Moravě 
Studený Jaroslav · ZO Dětmarovice 
Svoboda Jan · ZO Černošín 
Svoboda Jan · ZO Prostějov 
Šalom Josef · ZO Přeštice 
Šimek Jiří · ZO Červená Řečice 
Šimon Josef · ZO Chotěboř 
Štork Stanislav · ZO Moravské Bud. 
Štrynková Marie · ZO Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav 
Šubrt Jan · ZO Chvalkovice 
Švančara Josef · ZO Javorník 
Tkadlec Jiří · ZO Tábor 
Tláskal Jaroslav · ZO České Meziříčí 
Tomanec Karel · ZO Bruntál 
Trkal Jaromír · ZO Uhříněves 
Tureček Jiří · ZO Líšťany 
Urban Jaroslav · ZO Uhlířské Janovice 
Vágenknecht Jiří · ZO Studenec 
Vachulka František · ZO Kladruby 
Valouch František · ZO Mikulovice 
Vavřina Jiří · ZO Moravská Třebová 
Vévoda Stanislav · ZO Rousínov 
Vitek Bohumír · ZO Březnice 
Vogeltanzová Eva · ZO Děčín 
Vogl Květoslav · ZO Litovel 
Vojkůvka Jan · ZO Krnov-Kostelec 
Votípka Miroslav · ZO Mariánské Lázně 
Zábojník František · ZO Uherský Brod 
Zenker Jiří · ZO Praha 6 
Zezula František · ZO Velké Meziříčí 

65 let
Bartošák Peter · ZO Hrabyně 
Bednářová Zdenka · ZO Heřmanův M.
Benda Vlastimil · ZO Bezno 
Beránek Karel · ZO Bezdružice 
Bergl Jiří · ZO Chlumec nad Cidlinou 
Bohatec Josef · ZO Knínice u Boskovic 
Borski Rudolf · ZO Bystřice nad Olší 
Brich Miroslav · ZO Třebechovice p. O.
Brož Jiří · ZO Ledeč nad Sázavou 
Bubík Karel · ZO Těrlicko 
Čapek Miroslav · ZO Čížová 
Čermák Vlastimil · ZO Velké Karlovice 
Čermák Jiří · ZO Znojmo 
Černý Miloslav · ZO Rakovník 
Černý Václav · ZO Staňkov 
Daňhel Vojtěch · ZO Soběslav 
Dembkowski Stanislav · ZO Doubrava 
Dombaj František · ZO Jablonné n. O. 
Drak Jiří · ZO Benátky nad Jizerou 
Duchek Antonín · ZO Švihov 
Fabián Jiří · ZO Huntířov nad Jizerou 
Fischer Otto · ZO Třebíč 
Frolo Lubomír · ZO Krnov-Kostelec 
Galis Antonín · ZO Praha 6 

Hanzlík Václav · ZO Volenice 
Hejtmánek Antonín · ZO Strakonice 
Herrmann Hubert · ZO Žihle 
Hezoučký Vlastislav · ZO Bohutín 
Hrtús Pavel · ZO Frýdek-Místek 
Janouch Jiří · ZO Kamenný Újezd 
Jiránek Josef · ZO Hejnice 
Jirků Josef · ZO Sobotka 
Jonák st. Vladimír · ZO Havlíčkův Brod 
Kačena Jiří · ZO Čechtice 
Kašpar Jiří · ZO Ústí nad Orlicí 
Kocek Josef · ZO Frýdlant 
Kokeš Bohumil · ZO Prachatice 
Koňařík Vlastimil · ZO Javorník 
Konečný František · ZO Kvasice 
Kozmík Oldřich · ZO Bystřice p. H.
Král Jaroslav · ZO Dolní Bousov 
Kraus Jaroslav · ZO Sehradice 
Kraus Jan · ZO Němčice 
Krejčí Miloš · ZO Popelín 
Krejčík Jaroslav · ZO Skašov 
Krmela Josef · ZO Zábřeh 
Křenovský Miroslav · ZO Jeseník n. O. 
Křivohlavá Eva · ZO Třebenice 
Kubín Miloslav · ZO Chlum u Třeboně 
Lacina Jaroslav · ZO Havlíčkův Brod 
Langer Kurt · ZO Žulová 
Lovětinský Jan · ZO Šumná 
Mackovičová Olga · ZO Jaroměř 
Malecha Josef · ZO Třeboň 
Marek Jan · ZO Jablonné nad Orlicí 
Martínek Miroslav · ZO Studénka 
Meixner Miloslav · ZO Jevíčko 
Melichar Jiří · ZO Sychrov 
Mráz Pavel · ZO Rataje nad Sázavou 
Mrázek Josef · ZO Lysice 
Navrátil Miloš · ZO Třebíč 
Nečas Jaroslav · ZO Knínice u Boskovic 
Němec Otakar · ZO Vracov 
Novák Pavel · ZO Česká Lípa 
Nováková Erika · ZO Vratislavice 
Ondruš Květoslav · ZO Roudnice n. L.
Páslerová Jana · ZO Náchod 
Paukner Miroslav · ZO Sokolov 
Pelc Jiří · ZO Kožlany 
Plaňanský Josef · ZO Staré Sedliště 
Polešovský Jaroslav · ZO Janovice 
Přenosil Václav · ZO Jehnice 
Raab Jan · ZO Horní Stropnice 
Raška Pavel · ZO Chánovice 
Rézová Venuše · ZO Chlumec n. C. 
Rohrová Miroslava · ZO Nová Paka 
Rylich Jiří · ZO Dobrovice 
Říha Karel · ZO Předměřice n. J. 
Schon Jaromír · ZO Ptení 
Skalička Stanislav · ZO Krásná Hora n. Vl.
Slovák Josef · ZO Hutisko-Solanec 
Slovák Zdeněk · ZO Olomouc 
Smažil Josef · ZO Moravec 
Smejkal Jaroslav · ZO Líšťany 
Sosnovyj Václav · ZO Šťáhlavy 
Souček Miroslav · ZO Opava 
Souček Jaroslav · ZO Dobříš 
Starý Zdeněk · ZO Heřmanův Městec 

Straka Jindřich · ZO Koryčany 
Supík Zděnek · ZO Sedliště 
Szkandera Stanislav · ZO Jablunkov 
Szmek Jan · ZO Třinec 
Šesták Jiří · ZO České Meziříčí 
Šochman Miloslav · ZO Vacov 
Šťastný Jan · ZO Švihov 
Šteffl Miroslav · ZO Staňkov 
Štětina Pavel · ZO Volary 
Šťovíček Lubomír · ZO Sobčice 
Šulc Jaroslav · ZO Nepomuk 
Tomášek Jaroslav · ZO Kolín 
Tomek Jaromír · ZO Stonařov 
Tomeš Josef · ZO Rychnov nad K. 
Trávníček Jaroslav · ZO Klecany 
Turoň Karel · ZO Bukovec-Písek 
Urbánek Miroslav · ZO Velká Bíteš 

Valentová Libuše · ZO Spálené Poříčí 
Veselý Stanislav · ZO Štěpánov 
Vidlák František · ZO Otnice 
Voráček Vlastimil · ZO Skašov 
Vrkoslav Vladimír · ZO Jičín 
Vrtík Jaroslav · ZO Lelekovice 
Winkler Jaroslav · ZO Kladruby 
Zablka Milan · ZO Kralupy nad Vltavou 
Zajíčková Milena · ZO Kladruby 
Zdvořáčková Něva · ZO Radnice 
Zeman Ivan · ZO Roztoky-Kruh 
Zifčák Štefan · ZO Moravský Beroun 
Žid Karel · ZO Blatná 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!
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Bayerl Ladislav (86) · ZO Nekmíř
Bozděch František (83) · ZO Koloveč

Bukovčan Branislav (74) · ZO Bohumín
Černý Rudolf (79) · ZO Opava
Dresler Jan (70) · ZO Janovice

Fila Jaroslav (84) · ZO Velký Újezd
Holas Karel (83) · ZO Odry

Holec Václav (76) · ZO Mimoň
Houdek Josef (70) · ZO Vacov

Hrabík Václav (75) · ZO Koloveč
Janůj Stanislav (84) · ZO Prostějov

Kopeček František (87) · ZO Ostrožská Nová Ves
Kouřil Oldřich (87) · ZO Prštice

Král Miloslav (83) · ZO Ústí nad Labem
Kučera Václav (71) · ZO Jaroměřice

Kučera Vladimír (83) · ZO Habry
Kutílek Zdeněk (73) · ZO Habry

Máca Jan (87) · ZO Stráž nad Nežárkou
Malčík Jindřich (75) · ZO Trnava

Marada Jaroslav (86) · ZO Hovorany
Mlčoch Jiří (81) · ZO Prostějov

Novotný František (88) · ZO Nové Veselí
Olšjak Ladislav (76) · ZO Český Krumlov

Pokorný Miroslav (68) · ZO Ivančice
Ptáček Otakar (71) · ZO Valašské Klobouky

Rýček Eduard, MUDr. (83) · ZO Osek nad Bečvou
Šindler Miloslav (90) · ZO Olomouc

Šmídek Jan (76) · ZO Neveklov
Šnep Jaroslav (77) · ZO Pačejov
Štěpka Václav (90) · ZO Křemže

Vaclík Jan (75) · ZO Střížov
Všetička Jiří (89) · ZO Prostějov

Zvonek Jan (89) · ZO Valašské Klobouky

Čest jejich památce!
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y Včelařské kroužky  

v České republice – iV.

VKM Luhačovice 
Školní včelínek stojí na po-
zemku školy již od 60. let. 
Vždy zde byli kantoři, kteří 
milovali včely a vedli děti, aby 
si zamilovaly život včel. Motem kroužku je vést děti, aby si více vážily přírody, 
včeliček a tento vztah předávaly jak svým spolužákům, tak i těm dříve naroze-
ným kolem nich. Kroužek má výborné zázemí ve škole, jak učebnu, tak i dílnu. 
V respiriu dětem včelaříci přibližují život včel a jejich produkty. První akcí v tomto 
roce byla návštěva VKM s programem v Domově pro seniory. Byl zde představen 
život včel a jejich produkty, k výborné atmosféře pomohla i ochutnávka medu. 

VKM Ostrožská Nová Ves

Včelařský kroužek mládeže v Ostrožské Nové Vsi byl založen př. Františkem Ne-
šporem v dubnu roku 1999. Od roku 2000 se VKM zúčastňuje oblastních kol 
všech ročníků Zlaté včely, někteří včelaříci pak i celostátních a Mariovi se poda-
řilo probojovat i na mezinárodní kolo IMYB 2016. ZO Ostrožská Nová Ves po-
řádá každoročně Včelařský 
den, kde má i kroužek svůj 
prostor – soutěže pro děti, 
ochutnávky medu a taky 
výrobu svíček. V předvá-
nočním čase provoní včela-
říci celou školu při odlévání 
a motání svíček na dílnič-
kách. Před prázdninami 
navštěvují děti místní školu, 
kde seznámí žáky s činností 
kroužku a zajímavostmi ze 
života včel. Práce musí děti 
zaujmout a bavit. Proto se 
vedoucí kroužku řídí heslem 
„škola hrou“. 

Ukázka činnosti některých včelařských 
kroužků, v této oblasti.

Zlínský kraj
Počet kroužků Počet dětí

25 175

Kalendář akcí 
DuBEN 2017

ČsV, z.s., okresní organizace Zlín 
pořádá IX. Včelařskou akademii
Záštitu převzal ministr zemědělství 
marian Jurečka a hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek
Kdy: 1. 4. 2017
Kde: 
akademia Centrum, Univerzita 
tomáše bati, mostní 5139, Zlín
Program: 
•	 mezinárodní konference 

(mj. s vystoupením mgr. Jarmily 
machové);

•	 iV. regionální výstava 
včelařských potřeb (úlové 
sestavy, ochranné pomůcky, 
včelí produkty atd.) 

Výzkumný ústav včelařský  
Katedra ochrany rostlin ČZu Praha
pořádají odborný seminář
Úloha včel v současné rostlinné 
výrobě
Kdy: 10. 4. 2017
Kde: 
aula Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby ruzyně, drnovská 507/73, 
Praha 6
Přednáší: 
mgr. Jarmila machová, 
ing. andrea blažková, 
ing. dalibor titěra, CSc., 
ing. Hana Vinšová, Ph.d., 
ing. Jan kazda, CSc., 
ing. martina Volková aj.

ČsV, z.s., Zo odry vás zve 
na Včelařské setkání
Kdy: 13. 4. 2017, 17.00 hod.
Kde: katovna, odry
Přednáší: 
Jaroslav Juráň ml., 
Na téma: 
racionalizace chovu včel, tvorba 
oddělků a jejich ošetřování 
v průběhu sezony



Včelařské kroužky  
v České republice – iV.

VKM Chřibští včelaříci Buchlovice 

(www.buchlovice.cz/vcely)

Včelařský kroužek si pro svůj vznik vybral magické datum 11. 11. 2011, 
a nyní již šestým rokem úspěšně prezentuje místní včelařskou mládež 
v povědomí veřejnosti. Kroužek vybudoval v areálu základní školy svou 
vlastní včelnici a přidává se tak k tvrzení, že se nejedná o záležitost nebez-
pečnou pro školu. Naopak, stává se velmi dobrým poutačem a lákadlem 
pro ostatní žáky školy. Vedoucí zastávají názor, že praktické včelaření 
bude mít před tím teoretickým vždy navrch. Místní veřejnost vnímá exi-
stenci kroužku kladně, má jeho podporu a to nejen u stánků včelaříků 
v rámci každoročního trhu v podhradí Buchlovice. Nemalým počinem 
kroužku je i spoluúčast  při vzniku největší včelařské naučné stezky v re-
publice.

VKM Napajedla
VKM Napajedla působí na 1. základní škole Napajedla. V letošním roce 
se do kroužku přihlásilo 12 žáků. Historie kroužku sahá až do šedesá-
tých let minulého století. Na pravidelných schůzkách se kroužek schází 
v klubovně spolkového včelína, kde se děti učí jak chovat včely. Produkty 
kroužkových včel nabízejí na farmářských trzích. Při Dni Země včelaříci 
čistí pramínek potůčku „Boříčko“, na Vánoce a Velikonoce učí své spo-
lužáky péct medové perníky. Pro děti obou základních škol a školek při-
pravuje kroužek na konec školního roku „Den včely“. Děti se seznamují 
s životem včel, ochutnají med, vyzkouší si včelařské oblečení a výrobu 
svíček ze včelího vosku. 

VKM Sazovice
VKM Sazovice pracuje od roku 2010. Úzce spolupracuje s místní ZŠ 
a MŠ a velké díky patří také obecnímu úřadu, který kroužek při činnosti 
podporuje. Na školní zahradě si kroužek vybudoval posezení a dřevěný 
zahradní domeček, který slouží jako skladovací prostor. Pod stříškou jsou 
umístěná i tři včelstva v nástavkových úlech (některé si děti vyzdobily 
kresbou), vzorový klát a zadovák. Včelaříci propagují včelařství a včelí 
produkty v rámci své obce. Již tradičně se účastní vánočního jarmarku 
v Sazovicích, pořádají přednášky pro děti z místní školky, spolupracují 
se školou a myslivci  při organizaci přírodovědné soutěže určené dětem 
okolních ZŠ. Také mají stanoviště pro děti na Bambiriádě ve Zlíně. Vloni 
přijali pozvánku na tzv.“Mladcovskou hoblovačku“, kde vystavili úly s fo-
torámečky, udělali ochutnávku medu a  zájemcům odpovídali na zvídavé 
otázky. Již čtyři členové kroužku mají vlastní včelstvo. Snahou vedoucích 
je vzbudit u dětí zájem o přírodu a vytvořit si 
mezi sebou přátelské vztahy. 

VKM Uherský Brod
VKM v Uherském Brodě funguje nepřetržitě již od roku 1957. Děti se 
ve včelařském kroužku naučí ošetřovat včely v průběhu celého roku, po-
znávat dřeviny a rostliny, anatomii včely a léčení včelstev. V kroužku před 
Vánocemi vyrábí voskové svíčky, pečou a zdobí perníčky. V dubnu se ka-
ždoročně účastní akce s názvem Den Země, v létě pořádají pro veřejnost 
Medový den. Součástí je výroba voskových svíček, zdobení perníků, výsta-
va včelařských pomůcek a samozřejmě ochutnávka různých druhů medů, 
perníků a medové limonády. Svoji činnost včelaříci zakončují účastí na 
včelařském táboře v Nasavrkách.

Mezi další včelařské kroužky v této oblasti patří např. VKM Lidečko, 
VKM Francova Lhota, VKM Jasenná, VKM Uherské Hradiště, VKM 
Rožnov pod Radhoštěm a další. 

Veronika Šebková
sebkover@seznam.cz



Volně žijící včely III. Hnízdní agregace – sousedské vztahy

Ač na hnízdištích neustále panuje 
čilý bzukot, při zběžném pozorová-
ní se může zdát, že spolu majitelky 
jednotlivých hnízd nijak nekomu-
nikují. V tomto díle si ukážeme, 
že to není úplně pravda a jak nám 
může studium samotářských dru-
hů pomoci v porozumění, jakým 
způsobem mohla vzniknout u včel 
socialita či parazitické chování.

Hnízdní agregace přitahují veliké množství 
různých predátorů a parazitů a bude jim 
věnována některá z následujících kapi-
tol. Nyní si podrobněji představme pouze 
chování parazitických tzv. kukaččích včel, 
které vedou život podobný kukačkám. Tyto 
včely si nestaví své vlastní hnízdo, ale vajíč-
ka kladou do hnízd jiných druhů včel. Mís-
to budování hnízda a jeho zásobování tak 
tráví svůj čas vyhledáváním hnízd svého 
potenciálního hostitele a snahou naklást 
do připravené komůrky vlastní vajíčko. 
Larva, která se z něj vylíhne, obvykle sama 
zabíjí potomka hostitele, aby si s ním ne-
konkurovala o potravu. Kukaččí včely tedy 
nejsou parazity v pravém slova smyslu (ne-
živí se přímo svým hostitelem), ale klepto-
parazity (klepto = krást). Kradou hnízda 
a nashromážděnou potravu. O tom, že je 

takováto životní strategie velice výhodná, 
svědčí fakt, že kukaččí včely představují 
přibližně 15 % známých druhů! 

Jak se takovéto chování mohlo vyvinout? 
Jednou z možností je, že vzniklo z obdob-
ného chování mezi jedinci téhož druhu. 
Tvorba hnízda a jeho zásobení totiž vždy 
představuje obrovskou investici času 
a energie. Pokud tedy samice využije již 
hotové a předzásobené hnízdo vytvořené 
jinou samicí, může si velice usnadnit život. 
Na druhou stranu takováto podvodnice ris-
kuje životu nebezpečný konflikt s majitel-
kou hnízda, neboť obě vlastní nebezpečný 
obranný nástroj – žihadlo. Vnitrodruhový 
kleptoparazitismus tak představuje pouze 
příležitostnou životní strategii, ke které se 
jednotlivé samice uchylují jen za určitých 
podmínek, například při příliš vysoké hus-
totě hnízd v agregaci, při nepříznivém po-
časí či s blížícím se koncem sezóny. 

Existuje několik typů vnitrodruhového 
kleptoparazitismu. U samotářek se setká-
váme nejčastěji s usurpacemi hnízd a vni-
trodruhovým kukaččím chováním. Usur-
pace znamená krádež celého hnízda jinou 
samicí. Nová majitelka ukradené hnízdo 
používá jako vlastní, sama jej doplní zá-
sobami a naklade vajíčka. Toto chování je 
běžně rozšířené napříč všemi skupinami 
samotářských včel. 

Podrobný průzkum ukázal, že veliké 
procento (10–45 %) hnízd v hnízdních 
agregacích v průběhu sezóny osídlí po-
stupně více než jedna samice. Je zajímavé, 
že usurpace představují ve skutečnosti jen 
malou část z těchto případů. Včely v agre-
gacích totiž v průběhu života zakládají 
postupně několik hnízd a jednotlivá hnízda 
po určitém (a zpravidla konstantním) 
čase opouštějí. Takovýmto rozdělením 
investice na více míst samice snižují šanci, 
že bude celá jejich práce zničena například 
predátorem či nějakou katastrofou. Při ka-
ždém zakládání hnízda si včela vždy volí, 
zda vytvoří hnízdo nové, nebo využije ně-

které již hotové. Pokud zvolí druhou vari-
antu, preferuje hnízdo již opuštěné. Osi-
dlování opuštěných hnízd má své očividné 
evoluční výhody – kromě úspory energie na 
tvorbu hnízda zmizí i nebezpečí vážného 
konfliktu s původní majitelkou. 

Zdá se, že existence skutečných usur-
pací je tedy spíše omylem při využívání 
hotových hnízd. Nicméně frekvence sku-
tečných usurpací (a tedy možných kon-
fliktů mezi původní a novou majitelkou) je 
pravděpodobně dostatečně vysoká na to, 
aby přírodní výběr upřednostnil výrazné 
snížení vnitrodruhové agresivity před ná-
kladnými a nebezpečnými boji na žihadla. 
V agregacích je tedy i přes stále značné 
procento skutečných usurpací až zarážející 
klid zbraní. Snížení nákladné a dlouhodobé 
vnitrodruhové agresivity je přitom hlavním 
předpokladem pro vznik a vývoj vyššího 
společenského uspořádání. 

Nízká míra vnitrodruhové agresivity 
zároveň může také umožnit pokročilejší 
způsob vnitrodruhového kleptoparazitis-
mu – kukaččí chování. Jeho četnost v rámci 
jednotlivých druhů není dosud dobře zná-
ma. Odhalení kukaččího chování v rámci 
druhu je totiž složité a vyžaduje kombinaci 
podrobného sledování chování značených 
jedinců na hnízdišti a genetických metod, 
které umožní odhalit nevlastní plod v rámci 
hnízda. Pokud však kukaččí chování v rám-
ci druhu přítomno je, není těžké si předsta-
vit, že některá ze samic definitivně opustí 
kariéru poctivé budovatelky a zásobovatel-
ky a raději se zaměří na zanášení do hnízd 
svých sousedek v hnízdišti. No a stát se 
parazitem jiného druhu je už pak v evoluci 
jen otázkou času. Dokladů o nedávných 
změnách hostitelů u mezidruhových včel
-kukaček dnes známe více než dost.

Kateřina Černá, Ph.D.,
Přírodovědecká fakulta uK Praha,

katedra zoologie

Tendence včel využít pro založení hnízda hnízdo existující s blížícím se koncem sezóny 
roste. Usurpace (TU) však představují jen malou část ze zaznamenaných případů využití 
existujících hnízd

Značená samice pískorypky potulné 
hrabající u svého hnízda
  Foto: Ondřej Černý

Značená samice pelonosky hluchavkové 
je již třetí majitelkou sledovaného hnízda. 
Foto Klára Doležalová


