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Uplynulo 20 let 
od ničivých povodní
V těchto dnech si celá republika připomí-
ná letní povodně roku 1997 způsobené 
neobyčejně intenzivními srážkami. Ni-
čivě zasáhly především Moravu, Slezsko 
a východní Čechy. Během záplav zemřelo 
49 osob a škody byly odhadnuty na 63 mi-
liard korun. 

Povodně se dotkly i včelařů, našich členů 
a v důsledku toho i Svépomocného fondu 
ČSV (SF), který pomáhá členům ČSV v pří-
padě škod na jejich včelařském majetku již 
od roku 1970. Bylo dosaženo rekordních 
hranic jak v počtu žádostí o příspěvek, tak 
ve výši celkové částky přiznaných příspěv-
ků. 

Připomeňme si, jak to tenkrát bylo. Pří-
děl do Svépomocného fondu pro rok 1997 
byl pouhých 1 847 094 Kč. 483 včelařů 

poškozených povodněmi žádalo o příspě-
vek ze svépomocného fondu a obdrželi 
5 355 000 Kč (další cca milion obdrželi 
žadatelé na škody způsobené z jiných pří-
čin). Nikdo nebyl krácen. Bylo zničeno 
3 421 včelstev. Nejvíce postiženými okresy 
byly Přerov se 72 žádostmi za 911 398 Kč, 
Šumperk 55 žádostí za 635 852 Kč a Brun-
tál 56 žádostí za 737 183 Kč. Nejvíce po-
vodněmi zničených včelstev měl okres 
Přerov – 601, druhý Šumperk 418 a třetí 
Bruntál 393. Vodou bylo zničeno a pří-
spěvek přiznán na celkem 3 829 kg cukru, 
338 kg medu, 281 kg mezistěn a 6 000 ks 
souší. Příspěvek na zničené úly, plemená-
če, oplodňáčky a rojáčky dosáhl v případě 
povodní částky 1 040 227 Kč, na včelař-
ské potřeby 269 000 Kč a na poškozené 
a zničené včelíny, kočovné vozy, pracov-
ny a další vybavení bylo přiznáno více jak 
5 260 00 Kč. Nejvyšší příspěvek byl vypla-
cen ve výši 110 070 Kč příteli z Bruntálska. 

Tehdy v roce 1997 nebyl Svépomocný 
fond na takovéto obrovské škody připra-
ven, nebyla na něm téměř žádná rezerva. 
Konaly se sbírky, svaz ze svého hospodaře-
ní přispěl částkou, která přesáhla 2 miliony 
Kč a co víc – tento nápor žádostí sekretariát 
bez problémů a v krátkém čase zvládl. 

Je dobré si připomínat i věci nepříjemné 
a tragické. O to více je třeba ocenit to, že 
svaz má pro své členy za těchto okolností 
pomoc v podobě Svépomocného fondu. 
Před 20 lety Český svaz včelařů přispěl 
svým členům na náhradu škod na jejich 
včelařském majetku částkou téměř pět 
a půl milionu Kč. Dnes by ta částka byla 
jistě mnohem vyšší. Svépomocný fond ČSV 
v současné době pracuje s patřičnou rezer-
vou a v případě vzniku podobných pohrom, 
i když si je nikdo nepřeje, je svým členům 
připraven pomoci. 

Mgr. Jarmila Machová

Důležité upozornění ke včelařským 
„EURODOTACÍM“ 

pro včelařský rok 2016/2017 podle nařízení vlády č. 197/2005 
Sb. ve znění novely č. 237/2016 Sb. 

Požadované doklady na jednotlivá dotační opatření je nutné 
doručit nejpozději do 31. července 2017 na sekretariát  

RV čSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. 

Pokud chovatel včel doručí požadované doklady  
po 31. červenci 2017,  

dotace mu nebude poskytnuta!
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Kde končí svoboda   
ohlasy a reakce 3. část
Vážení přátelé, je čas ukončit diskuzi na téma povinných kurzů a zkoušek 
pro začínající včelaře. Níže uvádím výběr z posledních reakcí – kladných 
i záporných. Přikládám i Osvědčení o vykonání zkoušek včelaře začáteční-
ka z r. 1949, historický dokument o tom, že tehdejší Stanovy Včelařského 
spolku pro Prahu tuto povinnost obsahovaly. Z množství došlých dopisů 
vyplývá, že navozený problém vás oslovil. Ať již jste pro nebo proti, důležité 
je, že názor máte, a mnozí jste připojili též návrh, jak věc řešit. Děkuji vám 
za to. Téma vyhodnotíme v příštím čísle. 

Článek „Kde končí svoboda“ jsme pro-
bírali na výborové schůzi naší ZO a jsme 
jednoznačně pro zavedení složení znalostní 
zkoušky pro začínajícího včelaře.

Naše stanovisko je následující:
 − souhlas se zkouškami pro začínající 

včelaře
 − kdo úspěšně složí zkoušky, ať dostane 2 

ks úlů zdarma – od ČSV
 − nepožadovat účast na povinném kurzu
 − požadovat jen prokázání znalostí for-

mou například testu,
 − garantem či zkoušejícím by měla být 

OO ČSV
 − toto požadovat ve spolupráci s ČMSCH –  

jako podmínka registrace včelaře chova-
tele)

Byla by to obdoba zkoušek, které musí nyní 
složit myslivci a rybáři.

Souhlasím s názory, že chov včel je už do-
statečně regulován, a vytvářením nových 
bariér pro začínající včelaře naopak se jen 
prohloubí problémy se včelařením v ČR. 
Takže prosím, nepomáhejte rozvoji a kulti-
vaci včelařského prostředí vytvářením no-
vých překážek, kterými by se nejspíše do-
sáhlo jediného, že ti, co chtějí začít včelařit, 
začnou včelařit mimo systém. Místo toho 
navrhuji pár věcí, které by k vašemu cíli ved-
ly lépe, přirozeně, ne diktováním, co musím 
dělat, ale co a jak bych mohl dělat lépe.

Např.:
1. Motivujte (klidně i dotacemi), aby zku-

šení včelaři psali o svých zkušenostech, 
a vytvořte pro ně prostor, jak to publiko-
vat klidně i knižně.

2. Věnujte více prostoru článkům pro za-
čínající včelaře v rámci časopisu Vče-
lařství, aby i pro ty nezkušené včelaře 
nebylo čtení časopisu trápením (pro-
miňte, ale některé články jsou pro laiky 
opravdu jak v cizí řeči).

3. Soustřeďte se na online obsah a obsah 
šířený na sociálních sítích, protože bu-

doucí generace bude jakýkoli obsah číst 
především tam. Online prostředí navíc 
nabízí mnohem větší a jednodušší pro-
stor pro diskuzi a vyměňování názorů 
a zkušeností.

4. Podporujte šíření kouzla včelaření ve 
školách motivováním škol a včelařů, 
aby společně vytvářeli pro děti školní 
i mimoškolní programy o včelaření.

5. Spolupracujte více se zákonodárci či 
s dotčenými ministerstvy, aby česká kra-
jina byla přátelštější ke včelám a tomu, 
co jim prospívá.

Jsem dlouholetým a již dosti věkovitým 
malovčelařem (6 včelstev) a dle mého 
názoru opravdu není nutné zavádět další 
administrativu s nějakým „řidičákem“ pro 
začínající včelaře. Jsem totiž přesvědčen, 
že většina těch, kteří se rozhodli pro chov 
včel, o nich již něco ví. Pochybuji, že by se 
takto někdo rozhodl ze dne na den. Každý 
zájemce by měl mít představu, co ho čeká. 
Z vlastní zkušenosti bych začátečníkům 
doporučil dohodnout se se známým, pokud 
možno již „moderně“ pracujícím včelařem 
a jednu sezónu k němu chodit na zkuše-
nou. Přitom si o včelách něco přečíst. Dob-
ré je také nahlédnout, jak hospodaří i jiní 
včelaři v okolí, protože každý máme nějaký 
zaběhnutý styl. A pokud místní ZO pořádá 
besedy, přednášky nebo kurzy, je dobré se 
zúčastnit a seznámit se s ostatními členy 
organizace. A když již vybaven základními 
znalostmi začne „hospodařit na svém“, 
najde si svůj vlastní směr. 

Registrace začínajících včelařů je věc stará. 
Vedení svazu za pana Stanislava Kodoně se 
tento problém snažilo vyřešit, ale marně. 
Domnívám se, že zde vznikla systémová 
chyba. Po roce 1990 byla omezena možnost 
kontroly základních organizací o pohybu 
včelstev v katastrální působnosti. Další 
rána byla zasazena přijmutím nového ve-
terinárního zákona. Ve Včelařství 6/2017 
jsou zmíněny ohlasy na skládání zkoušek 

začínajících včelařů, zde se odráží obava ze 
selhávání státní veterinární správy, která 
mnohdy nestačí zjednat nápravu a řeší až 
důsledek vzniklého problému. Připomíná 
to rčení: „Když se nechce, je horší než, když 
to nejde“. V r. 2010 do naší obce přivezl 
občan ČR 60 včelstev. Když zdravotní refe-
rent chtěl doklady o původu a zdravotním 
stavu včelstev, dotyčný ho odbyl, že mu do 
toho nic není. A těmto začínajícím včela-
řům máme zajišťovat léčivo a dotace?. Tak-
to bych mohl pokračovat dále. Dělal jsem 
zdravotního referenta 33 let. Není potře-
ba zkoušek ani certifikátů, pouze doplnit 
v zákoně, aby ZO měly možnost vyžadovat 
doklady o nabytí. Doufám, že stále platí do-
hoda mezi ČSV a SVS o spolupráci. 

Dovolte malé zamyšlení nad tématem 
vzdělávání včelařů. Certifikace je nesmy-
sl,  všechno se dá obejít. Doba se změnila, 
máme chytré telefony, které mohou výraz-
ně pomoci. Navrhuji vytvořit ve spolupráci 
s VÚVč Dol jednoduchý, stromově struktu-
rovaný kalendář kontrol a zásahů do včel-
stva. Jednotlivé aktivity budou uvedeny ča-
sovým intervalem od-do a vázány ke květu 
vyjmenovaných rostlin. Popsány budou 
jen několika slovy s odkazy do další vrstvy. 
Další vrstva bude obsahovat podrobnější 
popis jednotlivých aktivit včetně fotogra-
fií, opět s odkazy na podrobné vysvětlení 
pro úplné začátečníky, též s fotografiemi. 
Kalendář může být v časopisu Včelařství 
podroben diskuzi, kde bude vypilována 
srozumitelnost i obsah. Finální podobu 
kalendáře mohu upravit tak, aby se dal 
importovat do diáře v chytrém telefonu. 
Data pro import mohou být k dispozici na 
webu vcelarstvi.cz. Je to cesta jak sjednotit 
postupy chovu včel a vyvarovat se hrubých 
chyb, které mohou škodit ostatním včela-
řům nebo znechutit začínající.

V poslední době se zvýšil zájem o chov 
včel, často i u těch, v jejichž rodinách tato 
činnost nemá tradici. A právě proto ne-
mají tito noví chovatelé možnost získávat 
postupně nejen teoretické, ale hlavně prak-
tické poznatky a zkušenosti, potřebné do 
začátku této zájmové činnosti. V některých 
základních a okresních organizacích jsou si 
vědomi, že je vhodné začínajícím chovate-
lům včel pomoci. Někde volí formy „přá-
telských rad“, občas i s ukázkami, jak, co 
a kdy provádět. Časté jsou i kurzy a před-
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nášky, programově zaměřené na začínající 
včelaře. To je velmi záslužné, ale ne všichni 
jsou nadáni pedagogickým citem a schop-
nostmi. Praxe ukazuje, že právě vzdělávání 
nezkušených včelařů postrádá jednotnou 
osnovu a rozsah, naplňující právě to ne-
zbytné, ale potřebné k úspěšnému zahájení 
chovu včel. Bylo by velmi přínosné, kdyby 
ČSV, jako nejpočetnější společenství vče-
lařů, zpracoval sjednocující doporučení 
a materiály pro vzdělávání začínajících 
včelařů. Při přípravě by se mohlo vycházet 
nejen z osvědčených postupů od těch, kte-
ří se této formě osvěty úspěšně věnují, ale 
třeba i převzít některé zkušenosti a meto-
dy z práce s mládeží. Právě pro včelařské 
kroužky mládeže byly vydány i vhodné 
pomůcky, např. fotorámečky a CD s mik-
roskopickými preparáty. Tím byl vytvořen 
základ pro výuku i v období zimy, kdy není 
možné pracovat přímo se živými včelami. 
Toto materiální vybavení určitě v nejbližší 
době nemohou mít všichni. Ale třeba fo-
torámečky by bylo možné s minimálními 
náklady zpracovat do formy krátké pre-
zentace i s ukázkami, jak a kdy jsou v úlu 
jednotlivé plásty správně seřazeny. Rozsah 
tohoto vzdělávání by měl splnit účel, totiž 
vybavit začínající včelaře základními, spíše 
nezbytnými, vědomostmi. Ostatní už by si 
měli doplňovat samostudiem a postupně 
získávanými zkušenostmi. S ohledem na 
skutečnost, že úroveň vzdělávání je pro-
ces, který se postupně rozvíjí, není možné 
předpokládat, že ihned dosáhne nejvyšší 
kvalitu. Ale současná situace vyžaduje 
neodkládat zahájení řešení současného 
stavu. Doporučuji následující minimální 
rozsah 4 dvouhodinových vzdělávacích 
akcí, rozdělených na teoretickou a prak-
tickou výuku.

1. Teorie: Biologie včel, složení včelstva, 
vývoj plodu, oplodnění matek, stavba 
plástů, rojení.
Praxe: CD, film, fotorámečky z prezen-
tace.

2. Teorie: Nezbytné chovatelské potřeby 
a pomůcky, vývoj a typy úlů, chov včel 
v nich, pomůcky a jejich používání, bez-
pečná práce se včelami.
Praxe: Ukázky praktického používání, 
zhotovování rámků, zatavování mezistěn

3. Teorie: Základy výživy včel, nejzávaž-
nější nemoci včel a včelího plodu, pre-
vence a léčení.
Praxe: CD – Celý rok proti varroáze. 

4. Teorie: Včelí produkty, jejich získávání, 
uchovávání a využívání.
Praxe: Ukázky názorných provedení.
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1949. Jedná se o Osvědčení našeho otce 
a to v tu dobu už nebyl žádný začátečník, 
protože včelařil se svým dědou a otcem. 
Jako dlouholetá včelařka a funkcionářka 
mám takovou zkušenost, že i po 20 letech 

včelaření včelař neviděl ve včelstvu matku. 
Některý bystřejší se zeptá, jak se pozná 
larvička, ze které se vylíhne matka. Takže 
si myslím, že by takový kurz byl velmi uži-
tečný.
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M Srpen – první měsíc včelařského roku

Příroda

Nastupující včelařské podletí charakte-
rizují „žitné žně“, jak tvrdí svatá Anna. 
V noci se začíná citelně ochlazovat, na 
což poukazuje i známá lidová pranostika 
vztahující se k 26. 7.: Svatá Anna, chladna 
z rána. Naopak přes den vystupuje teplota 
až ke 30 °C. Horké počasí střídají přecho-
dy studených front, pravidelně se vyskytují 
bouřky, nicméně srpen je srážkově chudší 
než červenec. V přírodě postupně dokvé-
tají rostliny, vytvářející na loukách a v le-
sích pestrou ale pouze podněcující snůš-
ku s dostatkem pylu. Jedná se především 
o vřes obecný, vratič obecný, zlatobýl obec-
ný, čekanku obecnou, starček hajní, jetel 
plazivý, chrpu luční, pcháč oset, třezalku 
tečkovanou nebo slunečnici topinambur. 
Na polích je to slunečnice roční, hořči-
ce setá, svazenka vratičolistá či kukuřice 
setá. Městští včelaři mohou mít radost 
z kvetoucích záhonků a skalek. V srpnu je 
také lokálně běžný výskyt medovice. Pro-
blém může nastat s melecitózní snůškou, 
jejíž problematiku jsem zmínil v minulém 
kalendáriu. 

Včelstvo

Srpen je prvním měsícem včelařského 
roku. V jakém stavu připravíme včelstva 
na zimu, v takové kondici a síle budou na 

jaře a my z nich budeme, nebo nebudeme 
mít užitek. V tomto období se líhne nejvíce 
zimních dlouhověkých včel, proto je vhod-
né, aby mělo včelstvo zimní zásoby zpraco-
vané a uložené již v první polovině srpna. 
Dlouhověké včely by se tohoto procesu 
neměly účastnit, aby se neupracovaly a ne-
zkrátily si tak zbytečně délku života. Zimní 
dlouhověké včely potřebují vydatnou py-
lovou výživu pro tvorbu velkého tukového 
tělíska v zadečku, které jim umožní přežít 

dlouhou zimu v zimním chumáči. Na jaře 
se tyto včely musí postarat o první generaci 
nových včel a přinést první zásoby. Dlou-
hověké včely žijí až devět měsíců. V srpnu 
dochází k útlumu rozmnožovacího pudu, 
končí odchov trubců a začíná jejich odstra-
ňování ze včelstva. Trubci jsou dělnicemi 
nemilosrdně napadáni a vyháněni, což je 
dobře patrné na česnech úlů. Ve velmi sil-
ných včelstvech nebo tam, kde včely ještě 
plánují tiché výměny, nacházíme trubce 
i později. Pro podletí jsou také typické slí-

dění a krádeže, ze kterých si včelstva při-
nesou mnoho roztočů Varroa destructor.

Práce včelaře

Po medobraní provádíme poslední velkou 
kontrolu plodiště, ze kterého odstraníme 
trubčí, panenské, nedostavěné a poškozené 
plásty. Panenské plásty mají díky absenci 
košilek (exuvií) v buňkách špatné tepelně 
izolační vlastnosti, matka do nich klade jen 
velmi neochotně a včely v nich nerady uklá-
dají zásoby. V zimním období působí tako-
vý plást jako překážka a může včelstvu činit 
problémy při postupu za zásobami. Zimu-
ji na dvou nástavkách a kvůli problémům 
s páteří na teplou stavbu. Z každého ná-
stavku odebírám jeden rámek a zbytek 
vystředím. Díky tomu vznikne u stěn větší 
mezera, kterou bude v zimním období lépe 
cirkulovat vzduch, krajní rámky nebudou 
plesnivět a mezeru též využiji při léčení. 
Pokud při prohlídce plodiště najdu novou 
matku z tiché výměny, označím ji a z tako-
vého včelstva následující rok beru plemen-
ný materiál. Dále kontroluji plochy plodu, 
množství pylu a medu v plodišti. Slabá 
nebo bezmatečná včelstva spojuji se silný-
mi. V srpnu pokračuje odebírání propolisu, 
ale pouze do doby, než začneme léčit pro-
ti varroáze. Léčiva mohou totiž propolis 
kontaminovat. Ihned po kontrole začínám 
podávat zimní zásoby, což zároveň podpoří 
matku v kladení.

Spojování včelstev

U spojování včelstev vždy platí pravidlo, že 
slabší přidáváme k silnému. Nejprve obě 
spojovaná včelstva postříkám rozprašo-
vačem vodou se slivovicí (na půl litru vody 
velký panák slivovice). Vůně slivovice pro-
stoupí oběma včelstvy a přebije feromony 
matek, což usnadní přijetí matky jednoho 
včelstva druhým. Na silné včelstvo polo-
žím proděravělé noviny a na ně umístím 
slabší včelstvo, ve kterém jsem zamáčknul 
vadnou matku. Vůně slivovice a noviny, 
kterými se včely musí prokousat, zajistí 
bezproblémové spojení obou včelstev.

léčení

Vzhledem k tomu, že se během srpna líhne 
zimní generace včel, je nezbytné ochránit 
tyto dlouhověké včely před varroázou, 
která jim značně zkracuje život. Roztoč 
Var roa destructor poškozuje kutikulu včely, 
saje její hemolymfu a navíc přenáší někte-
rá virová onemocnění. Včelstvo infikované 
viry ještě stačí zpracovat zimní zásoby, bě-
hem podzimu však hyne mnoho zimních 
včel, z nichž některé se nevrátí z proletů 
a výsledkem může být úl plný zásob ale bez 

V jakém stavu připravíme 
včelstva na zimu, v takové 

kondici a síle budou na jaře 
a my z nich budeme, nebo 

nebudeme mít užitek

Hadinec obecný je 
dobrým zdrojem 
nektaru, obsahuje 
však toxické 
pyrrolizidinové 
alkaloidy přecházející 
i do medu (podobně 
jako u kostivalu 
lékařského nebo 
brutnáku lékařského)
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Mvčel. V mých podmínkách, kdy na přelomu 
července a srpna naposledy vytáčím med, 
můžu po následné kontrole plodiště použít 
Gabony. 

Gabon se vkládá do rozšířených uliček 
mezi otevřený plod tak, aby se pásků do-
týkalo co nejvíce včel a účinná látka (tau-
fluvalinát nebo acrinathrin) byla rychle 
rozšířena po úlu. Pásky necháme v úlu 
30 dní, poté je nutné je vyjmout, protože 
by u roztočů mohla vzniknout rezistence. 
Nejhorší chybou, kterou včelař může udě-
lat, je ponechání gabonových pásků přes 
celou zimu.

Thymovar je ekologickou alternativou 
léčení varroázy vyvinutou roku 1998 ve 
Švýcarsku. Aktivní látkou je thymol při-
rozeně obsažený v silici tymiánu, mateří-
doušky nebo dobromyslu. Léčivo se apli-
kuje v podobě proužků ze speciální tka-
niny obsahující 15 gramů thymolu, které 
se položí na horní loučky. Pokud máme 
včelstvo v jednom vysokém nástavku, 
použijeme jeden proužek, v případě dvou 
nástavků dva proužky Thymovaru. Nutné 
je hlídat venkovní teploty, které by neměly 
překročit 30 °C, protože poté se odpařuje 
příliš velké množství léčiva. Včelstvo je pak 

neklidné a dochází ke ztrátám včel. Teploty 
by také neměly klesnout pod 15 °C, kdy se 
naopak léčivo přestává odpařovat a léčba 
je neúčinná. Pásky se do včelstva vkládají 
dvakrát vždy na dobu čtyř týdnů tak, aby 
na sebe léčba navazovala, celkem je tedy 
Thymovar ve včelstvu osm týdnů.

Apiguard je obdobou Thymovaru se 
stejnou aktivní látku. Je to kelímek se spe-
ciálním gelem s 12,5 g thymolu. Kelímek 
po otevření postavíme na horní loučky 
plodiště, kde jej ponecháme dva týdny. Po 
této době aplikaci opakujeme, dokud se 
gel neodpaří. U Apiguardu platí podobná 
pravidla jako u předchozího Thymovaru.

Léčiva na bázi thymolu se aplikují až po 
medobraní, protože zanechávají rezidua ve 
včelích produktech. Dokonce ani nástavek 
s plásty, ve kterém jsme prováděli léčbu tě-
mito látkami, by následujícího roku neměl 
sloužit jako medník. Při práci s léčivem je 
třeba používat ochranné prostředky, tedy 
rukavice a brýle. Pokud mají úly zasíťova-
ná dna, musíme je uzavřít, aby se v úlech 
udržela potřebná koncentrace odpařeného 
thymolu.

doplňování zásob na zimu

Po posledním medobraní je třeba ihned 
dodat včelstvům zimní zásoby. V součas-
né době máme na výběr mnoho možností 
v podobě alternativních krmiv, cukerného 
roztoku nebo ponechání medových zásob. 
Posledně jmenovaná možnost je pro včely 
samozřejmě nejlepší, málokdo však dosa-
huje takových výnosů, aby si mohl dovo-
lit ponechat včelám na zimu med. Pokud 
tak učiní, musí se jednat o med květový, 
protože medovicový obsahuje více mine-
rálů a zbytečně by zatěžoval trávení včel 
a zaplňoval jejich výkalový váček. Já po-
dávám 21 kg krystalového cukru ve formě 
cukerného roztoku (poměr tři díly cukru 
a dva díly horké vody) ve třech dávkách 
v pětidenních intervalech. Abych předešel 
slídění a loupežím, zužuji česna a cukerný 
roztok doplňuji ve večerních hodinách. Po-
kud je i tak včelstvo loupeno, je to známka 
nekvalitní matky a je třeba ji vyměnit. Na 
výběr máme velké množství krmítek. 

Rámková krmítka vkládáme místo rám-
ků na kraj nástavku. Jejich velkou nevýho-
dou je malý objem, kontakt se včelami při 
doplňování krmiva a možné topení včel. 

Stropní krmítka jsou dobrou va-
riantou krmení bez kontaktu se 
včelami při doplňování krmiva. 
Na zimu se dají skládat na sebe 
a nezabírají tolik místa, ale 
plastová krmítka často pras-
kají a hrozí vytečení cukerné-
ho roztoku do úlu.

Prosakovací lahve jsou 
osvědčenou, hojně využívanou, 
avšak pracnou metodou doplňo-
vání zásob. Sklenice se po naplnění 
cukerným roztokem uzavře prosakova-
cím víčkem a obrátí víčkem dolů. Vhodné 
je nestavět sklenice přímo na horní louč-
ky, ale podložit je, aby k nim měly včely 

lepší přístup. Do běžného nástavkového 
úlu se vejdou až čtyři sklenice. Sklenice 
jsou však neskladné a lehce se rozbijí.

Velkoobjemová krmítka jsou po vyzkou-
šení všech předchozích variant dle mého 
názoru nejjednodušší a nejrychlejší meto-
dou doplnění zásob. Používám kyblíky, ve 
kterých podle potřeby rozpustím 7–10 kg 
cukru. Jako plovák dříve sloužila sláma, 
ale z hygienických důvodů (postřiky obilí) 
jsem přešel na keramzit. Jedná se o kuličky 
z pálené hlíny, které plavou na cukerném 
roztoku a po krmení se dobře desinfiku-
jí, osuší a uskladní. Pro urychlení krmení 
cukr nejprve rozpustím pomocí čerpadla 
ve velkém sudu, na vozíku pak přemístím 
k úlům a čerpadlem doplňuji do kyblíků, 
aniž bych je vyndával z prázdného nástav-
ku. Kyblíky se po použití dobře štosují 
jeden na druhý a nezabírají tak mnoho 
místa.

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

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Vzhledem k tomu, že se během 
srpna líhne zimní generace 
včel, je nezbytné ochránit 

tyto dlouhověké včely před 
varroázou, která jim značně 

zkracuje život

Mladá kladoucí matka z tiché výměny – poklad každého včelaře

Dodávání zásob velkoobjemovými 
krmítky s keramzitem jako plovákem
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ze Funguje Termosolární úl,  
nebo nefunguje?

Termosolární úl – téma, které hýbá včelařskými kruhy již řadu let. V minu-
lém čísle Včelařství (7/2017, str. 226) jsme uveřejnili praktické zkušenosti 
Ing. Martina Dostála mimo jiné s cílem vyvolat mezi našimi včelaři diskuzi 
na téma Termosolární úl ano, či ne? Jako jeden z prvních reagoval na člá-
nek přítele Dostála RNDr. Roman Linhart, autor Termosolárního úlu…

Cílem mého příspěvku je článek uveřejně-
ný v minulém čísle Včelařství věcně oko-
mentovat a důležité pasáže uvést na pra-
vou míru. Největším přínosem článku je 
samo zahájení diskuze! Hned úvodem 
bych rád poděkoval autorovi za jeho napsá-
ní. Téma možnosti hubení roztoče Varroa 
tepelnou energií získanou ze slunečního 
svitu je aktuální a veřejnost zajímá. 

čím mě článek potěšil?

Termosolární úl dosahuje těchto účinků:

 − prudký rozvoj včelstev;
 − zvýšení medných výnosů;
 − dosahování teploty hubící roztoče, nad 

léčeným plodem až 47 °C;
 − dosahování teploty hubící roztoče, pod 

léčeným plodem nejméně 40 °C;
 − ohřev bez škodlivých účinků na včely 

a plod;
 − ohřev žemlového díla bez rizika při 

správném drátkování rámků; 
 − nedochází k poškození medu HMF 

(hydroxymethylfurfural).

Průvodním jevem prudkého rozvoje je 
časný nástup rojové nálady, což má kromě 
negativ i pozitiva pro chovatele matek. 

Autor ve svém článku dokládá pravdivost 
ve většině bodů. Uvádí zrychlený rozvoj 
včelstev, o třetinu vyšší medné výnosy, ne-
popisuje žádné poškození plodu ani včel. 
Popisuje dosažení teplot 47 °C nad plodem 
a dosažení 36–38 °C níže v plodu. Také ne-
udává poškození žemlového díla. Za nej-
důležitější považuji větu: Metoda léčení 
teplem funguje, o tom není pochyb. Výrok 
je v článku doložen výbornými výsledky při 
kombinaci léčby zvýšenou teplotou a kyse-
linou mravenčí. Ohřev plodu vyhubil roz-
toče pod víčky a teplem odpařená kyselina 
zabila foretické roztoče na včelách. Proto 
roztoč Varroa v Termosolárních úlech au-
tora již v podletí zcela vyhynul,. Cenným 
příspěvkem je také laboratorně doložené 
zjištění, že medné zásoby nejsou poškoze-
ny zvýšením HMF. 

co je třeba uvést na pravou míru?

Autor férově hned úvodem přiznává, že 
uživatelskou příručku podrobně nestu-
doval a proto metodiku v ní uvedenou ve 
více ohledech nedodržel. Dopustil se proto 
občas takového jednání, které z mého po-
hledu ani jinak než špatně skončit nemoh-
lo. Ohříval například panenské dílo, které 
se mu sesunulo, protože se ohřívat nesmí. 
Při léčbě sundával a nasazoval střechu, ne-
vhodně ohříval drátkované dílo, dokonce 
si vyrobil sám jinou verzi léčebného zaří-
zení a používal jím vyrobené automatické 
stínění. Zkrátka rozsáhle experimentoval 
jako v počátcích já. A stejně jako kdysi já za 
své chyby při poznávacím procesu zaplatil 
vysoké školné. Nemohu než konstatovat, 
že kdyby se držel manuálu, ušetřil by si 
mnohá trápení. A zdůrazňuji, že zcela jis-
tě by si neroztavil žádné dílo. Tedy, pokud 
nebylo postaveno na mezistěnách šizených 
parafínem. Takové mezistěny se totiž k léč-
bě nehodí, neboť vykazují nižší teplotu tání 
než ty z pravého vosku. Také na to příručka 
upozorňuje. Nicméně autor v textu uznává 
svůj výrazný odklon od oficiální metodiky, 
a toho si vážím. 

Proč přítel dostál nedosáhl léčebných 
teplot nad 40 °c ve spodní oblasti 
léčeného plodu? 

Jsem si téměř jist, že odpověď na tuto otáz-
ku znám. Také já jsem v počátcích vývoje 
technologie míval stejný problém v podobě 
snadného dosahování teplot 47 °C nad plo-

Termosolární úly Ing. Martina Dostála jako připomínka jeho příspěvku v minulém 
čísle  Foto: Martin Dostál 



259SRPEN 2017•

d
is

k
u

zedem, ale nedokázal jsem dosahovat 40 °C 
pod ním. Tento typ problému vyvstává ze 
dvou příčin. Jsou jimi pozdní zahájení lé-
čení a nedostatek zásob nad plodem.

Pokud včelař zahájí léčení až v poledních 
či odpoledních hodinách, kdy je slunce již 
vysoko na obloze, pak kolmo osluněný 
léčebný strop úlu ihned podá maximální 
výkon a věnce medu nad plodem se ohřejí 
na 47 °C v řádu desítek minut. V tom oka-
mžiku včelař ohřev ukončí, protože vyšší 
teploty nejsou žádoucí. Ale k tomu, aby te-
pelná energie pronikla až pod plod v rámci 
ohřívaného horního plodového nástavku, 
je třeba delší čas asi dvou hodin. Důvodem 
je skutečnost, vosk plástů je špatný tepelný 
vodič. Nelze se tedy divit, že průnik tepla 
plástem směrem dolů trvá výrazně déle, 
než pouhé ohřátí věnců zásob nad plodem, 
velmi blízkých tepelnému zdroji. 

V příručce na str. 15 je striktní požada-
vek na 6–9 kg zásob nad léčeným plodem. 
Uvádí se také hmotnost decimetru čtvereč-
ního zavíčkovaných a nezavíčkovaných zá-
sob, aby mohl včelař tuto hmotnost odhad-
nout a případně dokrmením optimalizovat. 
Zásoby nad plodem totiž hrají roli tepel-
ného akumulátoru, který poté, co se sám 
ohřeje, postupným sáláním při následném 
chladnutí předává akumulované teplo do 
spodních partií léčeného plodu. Pokud je 
zásob málo, nemá se tepelná energie kam 

uložit. Pak se horní oblasti plástů se skrom-
nými zásobami sice ohřejí velmi rychle, ale 
díky jejich malému objemu neabsorbují 
dost tepla, aby jeho postupným vyzářením 
posléze prohřály také níže položený plod. 
Opakuji, že příručka na str. 15 vyloženě po-
žaduje dodání zásob před léčbou v případě, 
že jich není nad plodem 6–9 kg. 

Je známo, že o výsledku ve včelařství 
mnohdy rozhodují detaily. Zatímco tech-
nologie vyžaduje 6–9 kg zásob medu či 
cukerného roztoku nad plodem, autor po-
pisuje 6 kg zásob kolem plodu. Zároveň 
také uvádí, že rojení řešil tak, že včelstva 
téměř zbavil medných zásob. Obě informa-
ce vyvolávají otázku, zda byl v čase léčby 
v úlech dostatek správně uložených zásob? 
Jde o to, že zásoby umístěné kolem plodu 
nemohou sehrát roli tepelného akumuláto-
ru, protože jsou již daleko od zdroje sálání. 
Oněch minimálně požadovaných 6 kg zá-
sob proto musí být nad plodem. Tedy v ob-
lasti mezi plodem a tepelným zdrojem. 
Pokud je část tohoto množství uložena 
níže (kolem plodu či pod ním), nemají zde 
uložené zásoby dostatečnou teplotu a proto 

ani léčebný efekt. Tento zdánlivý detail je 
dle mého názoru zodpovědný na částečný 
nezdar při léčbě v podobě dosažení léčeb-
ných teplot pouze v horní části rámků. 

Nicméně dosažení 38 °C v zavíčkovaném 
plodu je i tak slušný výsledek a především 
jasně dokládá, že úl dokáže zavíčkovaný 
plod skutečně ohřívat nad běžnou teplotu 
a tím dosahovat léčebného efektu. Teplo-
ta 38 °C v plodu je totiž o 3,5 °C vyšší než 
teplota přirozená, která činí 34,5 °C. To již 
značně snižuje plodnost samiček Varroa 
destructor. Připomínám, že včela východ-
ní Apis cerana chrání svůj dělničí plod před 
roztoči dlouhodobým ohřevem na pouhých 
35,5 °C.

Hoffmannovy rámky jsou specifické 
tím, že se jejich boční loučky stýkají, což je 
překážkou při šíření tepla. Po upozornění 
autorem jsme provedli příslušné testy a do 
příručky doplnili, že je nutné mít mezi pro-
hřívanými plásty uličku o šiři 1 cm. Zde 
chci Ing. Dostálovi veřejně poděkovat. 
Problém jsem řešil až na jeho podnět. 

odklon od příručky a jeho důsledky

Není pravdou, že nástavek úlu má pouze 
stěnu ze dřeva bez izolací. Ačkoli je ten-
to úl tenkostěnný, obsahuje úlová stěna 
termoizolační fólie. Ty jsou oku uživatele 
pod ochrannou vrstvou ukryty, aby je ne-
poškodily včely. Ale jsou tam a odráží více 

než 90 % tepelných vln zpět. Bez nich by 
nebyla léčba možná. Příručka jasně uvá-
dí, že nástavky jsou izolovány speciálními 
materiály. 

Ve střeše úlu se používá izolace s hygie-
nickým atestem, která se uplatňuje také ve 
stavebnictví. Nikoliv skelná vata. Jde tedy 
o zdraví neškodný materiál. 

Autor dále konstatuje, že čelní stěny úlů 
obsahují otvory, jejichž účel v návodu ne-
našel. Prý ale neslouží jako klasická očka. 
Jenže ona to jsou klasická uzavíratelná 
očka, v návodu se o nich také tak na str. 3 
hovoří, a mají se také klasickým způsobem 
používat. V příručce je uvedeno, že způsob 
jejich používání závisí na uvážení uživate-
le. Stejně, jako je tomu u všech jiných úlů. 
Pouze je zdůrazněna nutnost je krátkodo-
bě uzavřít za léčby. Právě nepoužívání oček 
autorem v předjaří je zřejmou příčinou zvý-
šené vlhkosti v úlu. To protože úkolem oček 
je mimo jiné také umožnit snadný odvod 
úlové vlhkosti za intenzivního plodování 
v předjaří. Uzavíratelné větrací otvory má 
také úlové dno, díky čemuž se horizontální 
pohyb vzduchu mezi česnem a těmito otvo-

ry stará o zvýšení větrací účinnosti. Autor 
neuvádí, zda tyto větrací otvory otevřel. 
Při nepoužívání oček je pak samozřejmé, 
že pokud včelstvo intenzivně v období jara 
ploduje, a stěny nástavků mají neprodyšné 
izolace, nemůže vydechovaná vodní pára 
zavřenými očky odejít. Pak kondenzuje 
a stéká do dna. A může také poškodit tep-
loměry. 

Myslím, že není mojí chybou, že jsem 
považoval obecnou znalost funkce a po-
užívání oček za natolik samozřejmou, že 
jsem tuto problematiku více nerozvedl. 
Ani jiní výrobci totiž u svých úlů funkci 
oček nepopisují a k úlům ani žádný návod 
nedávají. Je nutné si uvědomit, že univer-
zální návod na používání oček nelze vytvo-
řit. Silná včelstva totiž snadno udrží sucho 
v úlu téměř vždy. Slabší nikoli a je třeba 
jim otevřenými očky s ventilací pomoci. 
Zde záleží na znalosti včelaře, jak pomocí 
oček mikroklima úlu reguluje. Návod ne-
může plnit úlohu učebnice včelařství. To 
bych pak mohl po vzoru některých firem 
v USA také psát, že „prázdný Termosolá-
rní úl není vhodný k saunování dětí a že se 
zříkám odpovědnosti, pokud v něm někdo 
upeče sousedovic kočku.“ 

Dále autor uvádí, že uživatelská příručka 
požaduje vytvoření clony ze silného mate-
riálu. Tato informace se nekryje s realitou. 
Příručka požaduje, aby vzrůst teplot ukon-
čil včelař jednorázovým nasazením střechy. 
Nehovoří o tom, že má být využívána jaká-
koli clona, která bude periodicky zatahová-
na a odtahována. 

Také povinnost varroa podložku vložit 
do úlu je součástí návodu, ačkoli by mělo 
jít o samozřejmost. 

Pokud jde o rojivost v Termosolárním 
úlu, pak konstatuji, že je třeba metodiku 
protirojového chovu trubců přesně dodr-
žet. To jedině je podmínkou úspěchu. 

Autor jasně uvádí, že mu solární termoterapie umožnila vyhubit 
roztoče Varroa již v létě. Nikoli v jednom, ale hned ve všech čtyřech 

testovaných Termosolárních úlech

Příklad jednoho ze starších typů Termoso-
lárních úlů Foto: Jindřich Meduna
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Shrnutí

Článek považuji navzdory všem zmíněným 
drobnostem za přelomový. Jde o zřejmý 
doklad, že Termosolární úl je dosti robust-
ní zařízení, ve kterém včelstva prosperují 
i za značně alternativního zacházení. A to, 
i pokud uživatel jedná v rozporu s přilože-
ným návodem. I tak v tomto konkrétním 
případě poskytla včelstva o třetinu více 
medu, než včelstva kontrolní. 

Autor jasně uvádí, že mu solární termo-
terapie umožnila vyhubit roztoče Varroa již 
v létě. Nikoli v jednom, ale hned ve všech 
čtyřech testovaných Termosolárních úlech. 
Uvádí také, že opakované podzimní léčení 
již bylo bez spadu. 

Jde o absolutně zásadní poznatek, kte-
rý by měl nahlodat i zaryté odpůrce. Za 
stejně klíčové považuji potvrzení vysoké 
účinnosti kombinace léčebných ohřevů 
a odparu kyseliny mravenčí. To protože 
ohřátý vzduch v úlu má sníženou relativní 
vlhkost, což umožní snadný odpar kyseliny. 

Publikování článků uživatelů, kteří sami 
uvádí odklon od závazné metodiky, je sice 
zajímavé, ale bohužel nás příliš neposune 
v řešení otázky, do jaké míry zařízení fun-
guje, pokud je používáno doporučovaným 
způsobem. Proto se v této fázi odborné 
diskuse přimlouvám, aby byl dán prostor 
těm, kdož mohou vlastní zkušeností do-
ložit, jak úl funguje. Teprve až bude zřej-
mé, že je funkční sám princip solárního 
ohřevu v základní otázce hubení roztoče 
Varroa ohřevem zavíčkovaného plodu, 
může se diskuse ubírat směrem k řešení 
méně podstatných detailů v konstrukci 
úlu. Článek Ing. Dostála se bohužel řeše-
ní základní otázky v plné míře nezhostil, 
neboť zabředl do přílišného popisu detailů 
a následků uživatelských chyb. Pro stromy 
v něm není vidět les. Ponechává totiž otáz-
ku plné účinnosti úlu vůči roztoči Varroa 
otevřenou. Uživatel roztoče sice úplně vy-
hubil, ale nedosáhl potřebných 40 °C všude 
v léčeném plodu. Navíc ho vyhubil také za 
použití kyseliny mravenčí. 

Vyzývám tímto uživatele Termosolárních 
úlů, aby se k problematice vyjádřili. Vždyť 
kdo by měl promluvit, když ne vy? A kdy, 
pokud ne nyní? 

RNDr. Roman Linhart

Včelstvo vyzimované v termosolárním úlu 
 Foto Jindřich Meduna

Ad téma vosk
Jak jsme již avizovali v jednom z minulých čísel, reakcí na příspěvek pří-
tele Petra Farfance (Včelařství č. 4/2017, str. 119) o jeho zkušenostech se 
získáváním vosku v domácích podmínkách se do redakce sešla celá řada. 
Některé jsme už zveřejnili, další jsme museli odložit, protože přednost 
dostalo například téma vosk a Včelpo. Slíbili jsme, že v diskuzi budeme 
pokračovat a příspěvky s vašimi zkušenostmi, které se tak prostřednictvím 
Včelařství mohou stát cennou radou ostatním včelařům, zveřejníme. Zde 
jsou další z nich. 

mé vytavování vosku

Včelařím s 50 včelstvy, což znamená vy-
tavit přibližně 300 rámků za rok. Prvním 
krokem je roztřídění souší při posledním 
vytáčení na: vrátím do včelstva, uskladním 
a vytavím (určené na vytavení ještě rozdě-
luji na světlé a tmavé). Vytavení provádím 
co nejdříve po vytočení. K tomu používám 
starší čtyřplotýnkový propan-butano-
vý sporák, hrnec (výška 24 cm, průměr 
60 cm) a vařák na vosk (obalený izolací 
a doplněný topnou spirálou – ve Včelařství 

bylo popsáno). Do vařáku naliji 10 l vody 
a hrnec z poloviny naplním a ještě přidám 
trochu vosku. Tento vosk po roztavení pů-
sobí na hladině jako poklička. Vodu v hrnci 
zahřívám, a když se začne vařit, přidám po-
mocí včelařských kleští postupně 4 souše 
navzájem pootočené o 90° s mezerníky 
nahoru (vždy držím za kratší loučku, drát-
kuji na ležato). Začínám světlými souše-
mi a samozřejmě mám kožené rukavice. 
Pomocí kleští a dřevěné laťky přidržím 
horní souš pod vodou, až se vosk uvolní. 
Následně vyndávám rámky a přitom mírně 
s každým poklepnu o vnitřní stěnu hrnce. 
Uvedený postup opakuji s dalšími čtyřmi 
rámky tak dlouho, až je hrnec naplněn ze 
tří čtvrtin. Potom ještě za občasného zamí-
chání udržuji v hrnci teplotu v mírném varu 
po dobu 5 min. Během této doby dotáhnu 
vařák a následně vyndám voštiny z před-
chozí dávky, voštin by nemělo být více než 
cca 5 cm. Po uvedených 5 minutách pomo-
cí litrové naběračky přendám taveninu do 
vařáku. Hrnec hned doplním vodou zase do 
jedné poloviny a nechám zahřívat. 

Práce s vařákem je známá, postupně uta-
huji, naplním plastový kónický kbelík a po 
výměně již neutahuji, ale v mírném varu 
udržuji, až mám roztok v hrnci připraven. 
Na kbelík dám víčko, ale do zámku dám 
zápalky tak, aby mohl být při chladnutí 

nasáván vzduch a položím na izolační pod-
ložku. Celý postup opakuji, přičemž jako 
poslední vytavuji nejstarší souše, se kte-
rými ještě v hrnci pohybuji nahoru a dolu. 
Případně si laťkou pomohu odstranit to, 
co zůstává na rámku či drátkách, zároveň 
prodloužím mírný var na 10 minut. Plné 
uzavřené kbelíky stavím do sloupců po 
třech na sebe. Na závěr zabalím sloupce 
několika vrstvami deky. Většinou nechám 
dva dny vychladnout a čisté buchty vosku 
očistím (největší nečistota v podstatě sama 
odpadne). Moje koláče vosku při výměně 
proti ostatním „svítí“ a kamarád přítel 
Plecitý si dva v medárně vystavil jako vzor. 

Závěr: nešetřím vodou – ta vosk čistí, 
nešetřím časem mírného varu – ten vy-
sráží nečistoty a pomalé chladnutí zajistí 
separaci nečistot. 

Ing. Zbyněk Roubal,
ZO Mšec,

Zbynek.Roubal@nktcables.com

Voda vosk čistí, 
mírný var vysráží nečistoty 

a pomalé chladnutí 
zajistí jejich separaci
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při zpracování starých 
souší
Včelařství čtu celých těch asi 50 let, co včelařím (a v minulosti ještě i starší 
ročníky), ale nedokážu si vybavit, kdy a kde se psalo či píše o výtěžnos-
ti vosku. A tak soudím, že podobně na tom bude víc včelařů. Proto by 
mohl následující článek mnohým pomoci při rozhodování, zda si pořídit 
„páru“, sluneční tavidlo nebo raději vařák – tedy využít už našimi předky 
osvědčenou praxi. Domnívám se totiž, že právě takto pojatá ekonomika 
těžby vosku nyní aktuálně chybí, drtivá většina včelařů nebude hledat ve 
staré odborné literatuře, jak na to. V uplynulých více než dvaceti letech 
klesla cena vosku tak, že přestalo být zajímavé se jeho těžbou zabývat 
(ono to není zajímavé ani dnes), ale vzrůstající cena vosku jistě opět začíná 
budit zájem včelařů.

Koupil jsem si vyvíječ páry a zkusil dle 
videí na You Tube a diskuzí na různých 
webových stránkách vytopit vosk ze sou-
ší. Nikde v žádné diskuzi a už vůbec ve 
videích není o výtěžnosti ani zmínka, ani 
na webu se mi o výtěžnosti těžby vosku 
nepodařilo nic najít.

co rozumím výtěžností?

Včely ke stavbě buněk využívají z velké 
části vosk z mezistěny a přidají k němu 
podstatně méně, než použijí z mezistěny. 
Vosk se vždy vyvářel a košilky se lisovaly 
v parním vařáku. Bylo mi divné, proč naši 
předkové dělali takové „kejkle“, když je to 
tak snadné = do štosu nástavků se narov-
nají rámky, pustí pára, jde se něco dělat 
a za hodinu je vytaveno. Jenže mě zajíma-

lo, zda samotíží vyteče aspoň to, co 
jsem „vložil“ v podobě mezistě-

ny. Do 11,5 souší bylo třeba 
dát kilogram vosku!

Výsledek byl tristní: 
samotíží nevyteče ani 

to, co dáme v mezis-
těně! Když se spodní 

nástavek opatří sítem 
tak, aby bylo natolik 

pevné, že je možné na 
košilky něčím mačkat, 

tak lze z plástů dostat 
maximálně to, co bylo 

vloženo v mezistěně, stěží 
víc, protože po otevření vosk 

začne rychle stydnout, musí se 
znovu napařit, a tak pak čas neú-

měrně stoupá. 

Konkrétní čísla 

Z 11,5 plástu míry 39 x 30 (slovy jedenáct 
a půl plástu) jsem párou dostal samotí-
ží (protrhlo se mi síto, a tak jsem košilky 
nemohl vymačkat) 945 g vosku. Přitom 
jedna mezistěna pro tuto míru váží při-
bližně 90 g, a tak jsem měl získat zpět 
aspoň kilo vosku a byl bych na svých, jak 
se říká. Tento prachbídný výsledek mě 
šokoval. K tomu mi z páry zbyly ulepené 
a zapatlané rámky, které vyžadují prac-
né čištění (na ulepené drátky se nová 
mezistěna zatavit nedá). Takže vyřezání 

plástů a opětovné zadrátkování mi vychá-
zí z časového hlediska o přibližně 60 % 
lépe. Je to neuvěřitelné, ale každému 
tento pokus doporučuju. Raději několik 
pokusů, s tužkou, papírem a hodinkami. 
Vystydlé košilky a zbytky z „páry“ jsem roz-
vařil v dešťové vodě a „prohnal“ vařákem se 
šroubovým lisem. Potom vyteklo ještě dal-
ších 650 g vosku. Takže jsem tedy z 11 a půl 
souše získal přibližně 1,6 kg vosku. To zna-
mená, že ke kilogramu vloženému v podo-
bě mezistěn se vztahuje zisk 600 g vosku.

Rád bych věděl, zda někdo zkoušel výtěž-
nost při různých způsobech těžby vosku? 
Stejné je to totiž i se slunečním tavidlem, 
to je dobré tak na víčka či panenské plásty. 
Jakmile jde o dílo s košilkami, je výtěžnost 
slunečního tavidla a páry bídná! Pro mne co 
se týká pracnosti a hlavně výtěžnosti, nemá 
vařák se šroubovým lisem konkurenci!

Zatímco jsou rámky z páry upatlané 
(z tavidla ještě horší), je nutné je dočistit 
a na drátky bez pracného očištění nelze 
natavit mezistěnu, z vaření celých rámků 
jsem doslova nadšený. Použil jsem 50li-
trový smaltovaný hrnec. Zdroj tepla pod 
hrncem jsem umístil tak, aby byl u mě, tedy 
tam, kde stojím, takže kypící voda odnáší 
košilky ode mě a ty se hromadí na opačném 
konci hrnce. Po vyvaření několika rámků se 
hladina zaplní a už nelze vyndavat rámky 
čisté a to je chvíle k přelití košilek s voskem 
(sbírám je z hladiny velkou sběračkou) 
do vařáku. Košilek je třeba lisovat menší 
vrstvu, aby koláč výtlačků byl po vylisování 
asi 3, maximálně 5cm. Jinak ve výtlačcích 
zůstává neúměrně hodně vosku!

Při dodržení tohoto postupu se docílí 
dokonale čistých rámků, s horkými rámky 
stačí klepnout o prkno, které mám přes hr-
nec a čisté drátky pak stačí před zatavením 
nových mezistěn jen vypnout. Pokud bylo 
dílo napadeno zavíječem a jsou v něm "pa-
vučinky", i tak jsou drátky čisté, případně 
potřebují jen nepatrné dočištění.

Každý si najde svou metodu vaření ce-
lých rámků, ovšem parní vařák s lisem 
zůstane bezkonkurenčně nejlepším způ-
sobem, kdy se dosáhne maximální výtěž-
nosti, která je v průměru 60% ku vosku 
vloženému v podobě mezistěn a současně 
s nejmenší pracností při opětovném použití 
rámků s neporušeným drátkováním.

Tomáš Krška
krska.tomas@centrum.cz
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Po krátké přestávce se vracíme k seriálu přítele Jindřicha Meduny, který 
je věnován úlovému systému Mini plus. V pátém pokračování (Včelařství 
č. 5/2017, str. 156) jsme se seznámili s konstrukcí úlu Mini-plus, v tomto 
díle se blíže podíváme na jeho většího příbuzného, a to na úl maxi Mini-plus 
(myšleny všechny úly, které využívají velikost rámků Mini-plus – půlrámky, 
ale mají více rámků v jednom nástavku než originální Mini-plus, pozn. aut.).

Jedná se o úly, které se nepoužívají pro 
samotný chov matek, ale pro vyzimování 
včelstev, ze kterých na jaře budeme ode-
bírat nejen tolik potřebné plemenivo, ale 
využijeme ho i pro odběr včel a plástů. Ty 
budou obsahovat plod, zásoby i pyl. To vše 
využijeme pro osazení chovných oplodňáč-
ků, popřípadě k plnění úlů Mini-plus.

Úly maxi Mini-plus se dají vyrobit 
dvojím způsobem. První možností je 
použití většího počtu půlrámků, než je 
v originálním úlu Mini-plus, druhou pak 
složení dvou půlrámků do celého rámku 
a jejich osazení do klasického úlu. První 
cesta spočívá ve využití originálních, pří-
padně doma vyrobených úlků Mini-plus, 
které mají 6 půlrámků. Pro přezimování 
včelstev je počet půlrámků navýšen na 
10 až 13. Sám konstruktér úlu Mini-plus 
Jos Guth zimuje ve dvou nástavcích po 
13 půlrámcích. Jedna z firem, která vyrábí 
úly Mini-plus, používá dvanáctirámkový 
systém.

U těchto úlů je zásadní rozhodnutí, 
kam umístit česno. Tedy zda mít nástavek 

a rámky v něm na studenou stavbu nebo 
na teplou. Standardní úly jsou převážně na 
teplou stavbu. Takto konstruovaný úlek je 
výhodný pro úsporu místa. Jednotlivé úlky 
se řadí vedle sebe včelnicově, tím nezabe-
rou tolik místa, jako tomu je při umístění 
česna na studenou stavbu. Naopak výho-
dou studené stavby je, podle mých zkuše-
ností, lepší rozvoj včelstva a lepší přehled 
o něm. Další možností využití nástavku je 
vytvoření sdruženého oplodňáčku, který 
vznikne přepažením nástavku přepážka-
mi (nástavek tak rozdělíme do několika 
komor) a přidáním dna a strůpku stejně 
rozděleného. Při konstrukci nezapomeň-
me na dostatečné uteplení úlku, ale také na 
dostatečné odvětrání. Krmení včel v těchto 
úlech je nejčastěji zabezpečeno kapsovými 
krmítky, anebo krabicovými stropovými kr-
mítky položenými přímo na nástavek.

Druhou cestou pro přezimování je stan-
dardní úl nebo větší plemenáč. Spojíme 
jednotlivé půlrámky do standardních rám-
ků na včelnici běžně používaných. Smon-
tované rámky již normálně zimujeme v se-

stavě jako kmenové včelstvo, a to např. na 
jednom nástavku. 

Zajímavostí u složených rámků zimova-
ných v klasických úlech je, že na jednom 
složeném rámku se v jedné půlce vyskytuje 
plod od loučky k loučce a na druhé půlce 
jsou zase zásoby v celé jeho části.

Využití klasického úlu pro přezimovaní 
přináší ještě jednu výhodu. Při rozšiřování 
včelstva na jaře přidáme do úlu ke smon-
tovaným půlrámkům z minulé sezony celé 
rámky. Počátkem chovu matek (na jaře) 
odebereme půlrámky a v úle zůstanou jen 
celé rámky a matka. Tento oddělek (celé 
rámky, matka, včely) lze využít k posíle-
ní kmenových včelstev nebo k rozšíření 
v nové včelstvo. 

Obě cesty zimování v maxi Mini-plusu 
jsou vhodnější než zimovat v klasických 
poměrně malých Mini-plusech, neboť 
včelstvo má na jaře lepší rozvoj, a také da-
leko lépe hospodaří s teplem. Pokud ovšem 
chceme zazimovat pouze rezervní matky, 
využijeme raději originální úl Mini-plus se 
šesti půlrámky.

Příště si popíšeme velice zajímavou 
chovnou metodu pro Mini-plusy, kterou 
vyvinul a dále vylepšil včelař Jos Guth.

Jindřich Meduna, 
včelař, Choceň,

jindrich.meduna@seznam.cz

Maxi Mini-plus na 10 složených půlrámcích vyrobený ze styroduru
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Plně obsedlý maxi Mini-plus

Maxi Mini-plus vytvořený z klasickeho úlu po rozšíření celými rámky

Maxi Mini-plus ze styroduru, úlek na studenou stavbu

 Včelnice s maxi Mini-plusy

 Maxi Mini-plus z palubek, úlek na studenou stavbu

Práce v maxi Mini- plusu
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Jsme moc rádi, že naše výzvy k dis-
kuzím nad nejrůznějšími včelařský-
mi tématy začínají padat na úrod-
nou půdu. Důkazem je i následující 
příspěvek.

Vážený příteli, 
četl jsem váš článek Likvidace starého 
díla a získání vosku (Včelařství č. 6/2017, 
str. 189) a chtěl bych vědět, proč nepouží-
váte vytavené cukromedové zbytky  even-
tuálně na krmení. V tavidle je okolo 75 ⁰C, 
a to je už pasterizační teplota. Můžete mi, 
prosím, poskytnout konkrétní informace 
k tomuto tématu? Milan Cihelka

milancih@email.cz

Včelařím zájmově přes 20 let. Mám 4 až 
5 včelstev a snažím se, aby byly v co nejlep-
ším zdravotním stavu a produkovaly pokud 
možno co nejkvalitnější med. Z tohoto dů-
vodu měním alespoň polovinu včelího díla 
během roku, ke krmení používám pouze 
bílý cukr (krystal nebo krupici), používám 
čisté nářadí a nespotřebované (cukerné) 
zásoby včelstev do konce dubna likviduji. 
Chápu, že se to může zdát někomu jako 
plýtvání nebo zbytečné vyhazování peněz. 
Výsledem tohoto počínání je med blížící se 
svými parametry kvalitě „BIO“. Zároveň se 
mi za celou tu dlouhou dobu nestalo, aby 

mi některé včelstvo během zimy uhynulo 
a neznám pojem nosema a zvápenatění 
plodu. Ještě se zmíním o způsobu léčby. 
Provádím předepsaná přeléčení doporuče-
nými přípravky. Až asi na dvě výjimky mí-
vám na jaře v hodnocení počet roztočů „0“.

Máte asi pravdu, že by bylo možné cuker-
né zbytky z tavírny použít pro krmení včel, 
protože prošla pasterizací za teploty ko-
lem 75 °C. Ale to by bylo nutné teplotu mě-
řit a sledovat čas, po který je „med“ dané 
teplotě vystaven, aby byla desinfekce do-
statečná. Z praxe ale vím, že teplota v „ta-
vírně“ je mnohdy mnohem vyšší než 75 °C. 
Protože nemám vhodný teploměr, tak vám 
přesný údaj nemohu napsat. Vím jen, že 
když je v červnu a červenci jasný den, tak 
je roztavený vosk schopen roztavit PET 
láhev a nejen to. Jak jsem v článku uvedl, 

tak „tavírnu“ mám zhotovenou z palubek. 
V květnu a srpnu ji podkládám polystyré-
novou deskou z důvodu lepší tepelné izo-
lace dna. Když jsem jí tam jednou nechal 
ještě v červnu, tak žár, vycházející ze dna 
„tavírny“ polystyrén roztavil. Nevím, jaký 
je bod tání polystyrénu, ale je to určitě více, 
jak uváděných 75 °C. Z tohoto důvodu se 
domnívám, že může dojít k tepelnému po-
škození „cukerných“ zásob (lidově bych to 
nazval karamelizací) a to by mohlo včelám 
uškodit. 

Včelařím přes 20 let, své včely mám rád, 
chci pro ně ty nejlepší podmínky, a proto 
neexperimentuji. Zatím se mi to vždy vy-
platilo.

Miloslav Srba, Chomutov,
miloslav.srba@volny.cz
Ilustrační foto: M. Srba

Informační úlová váha MK. I 

Jistě znáte úsloví „Vypadá, jako kdyby mu 
uletěly včely“. Bohužel my včelaři známe 
tento pocit na vlastní kůži a nemusí to být 
právě příjemné zjištění. V literatuře jsem 
se dočetl, že včely přestávají se snůškou 
několik dnů před vyrojením, a proto jsem 
se rozhodl zkonstruovat váhu, která by po-
mohla včelařům předejít této situaci. 

Informační úlová váha MK. I slouží 
ke zjišťování přírůstku nebo úbytku váhy 
úlu. Z tohoto důvodu je konstrukce této 
váhy maximálně zaměřena na jednodu-

chost, i když je to elektronický 
přístroj. Samotný údaj váhy 
zde slouží jako vedlejší veličina.

Zařízení se skládá ze základní části 
tj. vlastní váhy, která se podkládá pod hra-
nu dna úlu a z monitoru, kterým se ode-
čítá údaj váhy. Váha je konstruována pro 
snadné umístění pod úl jako nerezový „L“ 
profil, na kterém jsou usazeny dva tenso-
metry, tj. převodníky údaje váhy na elek-
trický signál, a krabička s konektorem, ve 
které je umístěn řídící počítač. Krabička je 
hermetická, z čehož vyplývá možnost jejího 
umístění pod úlem během celého roku, bez 
ohledu na klimatické podmínky. Váha se 

podkládá pod zadní hranu dna úlu v přípa-
dě klasického dna, nebo pod boční hranu 
u varroa dna. Tento způsob doporučuji, je-
likož je váha takto v terénu méně nápadná.

Monitor se skládá z displeje velikosti 
14 mm, řídící elektroniky a napájecí 9V ba-
terie. Kabel displeje spojíme s konektorem 
na váze a po stisknutí tlačítka odečteme 
údaj. Z toho vyplývá, že vlastní váha neob-
sahuje napájení, což znamená její neome-
zené použití v terénu. Jedním monitorem 
lze obsluhovat více vah. 

Jak jsem již uvedl, při konstrukci této 
váhy byl brán zřetel na připomínky kole-
gů včelařů požadujících její maximální 
jednoduchost a co nejjednodušší možnost 
použití v terénu. I v tomto případě je zde 
možnost spojení několika vah kabelem 
s koncentrátorem dat, což umožní další 
využití měřených dat, jako např. dlouho-
dobý záznam měřených dat do paměti, 
nebo vysílání dat formou SMS a podobně. 
V tomto provedení je maximální zatížení 
váhy 180 kg.

Ing. Karel Pelikán,
ZO Libiš

karel.pelikan@seznam.cz

Foto: Karel Fous
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TaSpolečně využívají vařák 
a odstředivku vosku

Společně se vzdělávat, pomáhat si a využívat dražší technologie bylo smy-
slem zakládání včelařských spolků, jejichž tradice mnohde sahá do dob 
Rakouska-Uherska. Mnohé z toho se ze spolkového života včelařů vytrati-
lo. Nejsou výjimkou spolky, jejichž členové se sejdou v sále místní hospody 
jednou za rok při rozdávání dotačních příspěvků.

Jsou však i spolky, které pořádají exkurze 
do včelařsky zajímavých zařízení, před-
nášky a společenské akce, jako jsou me-
dové dny, plesy apod. Stále však jsou spíš 
výjimkou než pravidlem spolky, jejichž čle-
nové využívají společně dražší včelařskou 
techniku. Patří k nim spolek v Novosedlech 
nad Nežárkou, kde Martin Paleček před 

lety koupil kotel a odstředivku na vyváření 
vosku, který získává ze svých 30 včelstev 
a půjčuje jej i včelařům z místního spolku, 
kteří při menším počtu včelstev by finančně 
nákladné zařízení nekoupili.

„Kotel na vyváření vosku se speciálním 
úchytem na vkládání čtyř plástů současně 
mi výrazně usnadňuje práci. Dřívější vyvá-

ření a lisování voštin bylo nekonečné,“ uve-
dl Martin Paleček. K samotnému vyváření 
vosku říká, že se mu osvědčilo topit pod po-
lovinou kotle tak, že se nad topeništěm voda 
vaří. V druhé části se nevaří a právě odtud 
nabírá zednickou fankou voštiny, které 
dává do sáčku a vkládá do odstředivky. Proti 
normálnímu vyváření tím získá ze ždímač-
ky až o čtvrtinu více vosku. Ze sáčku vysype 
do kolečka jen košilky, které se jen rozsýpají 
a jsou vhodnou součástí kompostu.

„Nyní zvládnu vytěžit vosk ze 150 plástů 
za tři hodiny. Z kotle vyndám prázdné, hor-
ké nadrátkované rámky, které ještě desinfi-
kuji v louhu sodném. Ve zdejší příhraniční 
oblasti s Rakouskem je to prevence proti 
moru včelího plodu, který zde od usaze-
ných neznámých rojů v dutinách stromů 
je trvalým nebezpečím“, dodal jednatel 
jindřichohradecké okresní včelařské or-
ganizace Martin Paleček. 

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek

Martin Paleček ukazuje vkládání rámků do 
vyvářecího kotle na vosk

Umístění rámků v kotli Odstředivka na vosk

Vařák na vosk

Vyždímané košilky v kolečku
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Možná nejen začínajícím včelařům bude prospěšné připomenutí sedmero 
ročních období, na které si včelaři zvykli rozdělovat běžný kalendářní rok. 
Počátkem včelařského roku je právě podletí, čas, který nejvíce ovlivňuje 
budoucnost včelstev, zejména jejich kvalitní přezimování. 

Pro včelí pastvu jsou nyní podstatné rostli-
ny poskytující hodnotný pyl, nezbytný pro 
výživu líhnoucích se dlouhověkých včel. 
Stejně tak ho budou včelstva využívat při 
svém počátečním rozvoji po prvním jarním 
proletu. Zde jsou ve výhodě městské včely, 
pasoucí se na exotické květeně a okrasných 
dřevinách (např. škumpa, evodie, pajasan, 
katalpa aj.), zahradních kultivarech letni-
ček a bylinkových záhonech. V zapomenu-
tých zákoutích se najde kvetoucí zlatobýl, 
rmen, pelyněk či pcháč. Na severu Evropy 
významná vřesoviště jsou u nás jen lokál-

ním přilepšením. Zemědělství ještě nabízí 
slunečnici, která včely zásobí i nektarem, 
jetel na semeno a kukuřici, která se pozná 
podle velikých hrbolatých rousek. Stále více 
je vidět pozdně setou svazenku či hořčici, 
které poslouží i jako zelené hnojení. Příroda 
již nenabízí kvantitu a včelky při vyhledává-
ní pylové snůšky konzumují i víc zásob, než 
samy přinesou. Pro pylovou výživu v tomto 
roce již mnoho nevykonáme, ale je dobré si 
všímat barevné pestrosti ukládaných rou-
sek. I pylová monodieta může být příčinou 
špatné kondice včelstev zjara. 

Kontrola včelstva

Zásahy do včelstva v srpnu provádíme za 
účelem posouzení kondice matky, úpravy 
úlového prostoru pro zimování a doplnění 
glycidových zásob. Matičku stačí zkont-
rolovat pohledem na zakladený plást, 
kde vidíme vajíčka. Z množství ostatních 
zakladených ploch lze odhadnout, v jaké 
síle budou včely zimovat. Na 2 kg včel 
zimního chomáče by včelstvo mělo do 
poloviny září vychovat 50 dm2 plodu, což 
představuje 8 oboustranně zakladených 
plástů alespoň na polovině plochy r.m. 
39 x 24 cm. Za pěkného počasí zbývá ješ-
tě jeden cyklus, kdy matka stihne plodové 
těleso zaklást. Uspokojivý nález začátkem 
měsíce je tedy 5–6 plodových plástů či 
jejich ekvivalent v případě jiné rámkové 
míry. Funkční včelstvo je klidné, neroz-
bíhavé, odebírá krmný roztok a létavky 
nosí pyl. Mezistěny by měly být při krmení 
včelstva odstraněny.

Jsou-li ve včelstvu zásoby a není mladý 
plod (vajíčka), je na místě provést plodo-
vou zkoušku. Pokud včelstvo narazí ma-
tečníky, je osiřelé, a musíme mu zajistit 
kladoucí matku. Nemůžeme již ztrácet 
čas při zakládání dlouhověké generace 
a už vůbec se spoléhat na pozdní oplod-
nění matky. Slabé včelstvo můžeme přidat 
k silnějšímu. Glycidové zásoby by neměly 
poklesnout pod 5 kg, lemují plochy plo-
dových plástů, případně jsou ukládány 
v zásobních plástech v okolí krmítka. 
Nepřehlédnutelné je i vyhánění trubců. 
Jejich dlouhodobý výskyt rovněž může 
signalizovat problémy s matkou. V kaž-
dém případě ve včelstvu pracujeme vždy 
s velkou obezřetností, aby nedošlo k její-
mu poškození. A nejlépe navečer, kdy již 
nejsou aktivní slídičky a rozrušené včel-
stvo se brzy stáhne.

Mřížka na monitoring spadu varroázy pro pevná dna, zabraňující vynášení roztočů

Těžba propolisu – používaná mřížka by měla být z materiálu urče-
ného pro styk s potravinami

Úhyn včel zimovaných na panenském díle
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Úprava úlového prostoru

Pokud jste optimálně podněcovali své 
oddělky, určitě mají vystavěné 2 nástavky 
voskového díla. Obdobnou úpravu úlové-
ho prostoru však provedeme i u včelstva, 
které jsme již letos vytáčeli. Začátkem srp-
na, před započetím krmení, prohlédneme 
plásty v obou nástavcích. Nedostavěné me-
zistěny odstraníme úplně, tam, kde chybí 
kousíček, a nemáme možnost výměny za 
souše z jiného včelstva, můžeme tuto po-
užít alespoň jako krycí plást, hned u stěny. 
Pokud máme některé plásty mírně nedosta-
věny u dolní loučky, případně je mezi spod-
ní loučkou a voskovým dílem mezera větší 
než 5 mm, umístíme je do nástavku, který 
bude hned nade dnem. V zimě při přecho-
du mezi nástavky by včely tuto mezeru 
nepřekonaly a nedostaly by se k zásobám. 
Ve spodním nástavku ponecháme místo 
11 jen 10 plástů, a při bocích ponecháme 
větší mezeru, která zajistí lepší výměnu 
vzduchu. Pokud zde nalezneme zavíčko-
vané glycidové zásoby, můžeme odebrat 
právě takový plást a dobře jej uschovat do 
rezervy pro jarní podněcování. Vedle kry-
cích plástů nyní umístíme pylové, z obou 
stran a mezi ně do středu dáme plásty s plo-
dem, případně již tmavší, alespoň jednou 
zakladené souše. Zde bude po vylíhnutí 
plodu hlavní prostor pro zimní chomáč 
a panenské dílo je zde pro včely k zimování 
nevhodné. Zahřívající se včely zalézají do 
jednotlivých buněk, kde košilky vylíhlého 
plodu působí akumulačně. Tím je logické, 
že v tomto prostoru je nezbytné, aby buň-
ky byly dostavěné a správné velikosti (bez 
trubčiny a stavebních rámků), dílo neporu-
šené a celistvé, tedy i bez souvislých ploch 
pylu, které včely do zimy již nezkonzumují 
a zde by opět působily jako přepážka. Hor-
ní nástavek vystrojíme zbývajícími plásty 
s medem, případně zavíčkovaným plodem, 
kam po jeho vylíhnutí včely uloží dodané 
zásoby. Zde tolik panenské souše nevadí, 

ale i tak je umístíme spíš jako krycí plásty. 
Při úpravě horního nástavku dbáme, aby 
rámky byly nad sebou a pokud použijeme 
ke krmení rámkové kapsové krmítko, bu-
deme muset odebrat i jeden až dva další 
plásty, z nichž jeden vrátíme po ukončení 
léčení na konečných 10. Jak již bylo napsá-
no, odebíráme plásty nedostavěné a poško-
zené, případně k uskladnění ty se zralými 
zásobami, které nyní včely nepotřebují 
a již je nebudou upravovat. U jiného typu 
krmítek stačí odebrat 1 přebytečný plást až 
před léčením, čímž se vytvoří prostor pro 
fumigaci a následně pro výměnu vzduchu. 

Vrátit ho lze opět jako zásobu v předjaří, 
případně s ním vypomoci jinému včelstvu 
na vlastní včelnici. Všechny poškozené 
plásty, stavební rámky, prázdné tmavé 
souše či vyřezanou trubčinu z podmetu, 
odstraníme a zpracujeme na vosk. Žemlo-
vé a panenské souše (v případě, že již máte 
starší včelstva) uskladníme ve větraném 
a chlazeném skladu, případně je ošetřu-
jeme sířením. Osobně je ale již několik se-
zon ponechávám k ošetření včelám. Souše 
i s celým nástavkem vložím naspod, mezi 
dno a první, upravený nástavek. Tímto 
prostorem včely procházejí a nedovolí zde 
rozvoji zavíječe, ale již ho nechávají bez po-
všimnutí a zásoby zde neukládají. Tím, že 
se úlový prostor příliš nemění, si včelstvo 
své dělnice ponechává v maximální početní 
síle a nehrozí, že by se na ukládání zásob 
musely podílet i dlouhověké včely. Později 
již s nástavky nemanipuluji, včely si dou-
praví svůj prostor, dostaví můstky, vytvoří 
průchody, zatmelí loučky a jejich rozebí-
ráním bychom napáchali jen víc škody. 

S nejspodnějším nástavkem manipuluji až 
po prvním jarním proletu, případně ještě 
později, při rozkvětu lísek. Silná včelstva 
tak mají dostatek prostoru pro výměnu 
vzduchu a spolu se se zateplením stropu 
jsou pak lepší podmínky pro nastartování 
jarního rozvoje. 

Kdy, kolik a čím krmit

Začátek krmení, pomineme-li podněcová-
ní oddělku roztokem cukru v poměru 1:1, 
stanovujeme dle významu pozdní snůšky 
tak, abychom ho ukončili nejlépe do konce 
srpna, ale nejpozději do 10. září.

Záleží tedy na pastvě, množství aktuál-
ních zásob a velikosti úlového prostoru. 
S ohledem na druh podávané náhražky, 
tento systém bude odpovídat cukernému 
roztoku v poměru 3 díly cukru ku 2 dílům 
vody. Kilogram cukru tak představuje 
1,3 litru krmného roztoku. Pro ostatní kr-
miva je podstatné, kromě obecných zásad, 
se řídit doporučením výrobců. 

Celkové minimální množství podáva-
ných zásob stanovíme dle počtu rámků 
v horním nástavku x 1,5 kg. Pro úlovou se-
stavu s 10 plásty to bude 15 kg. Od tohoto 
požadavku odečteme odhad stávajících 
medových zásob a získáme nutnou dávku 
pro zakrmení. Pokud jsme nuceni včelstvo 
zimovat na 1 nástavku o 11 plástech, nesmí 
mít zásob víc, jak 13 kg včetně vlastních. 
Včely by zanesly i prostor pro kladení mat-
ky, čímž se ochudíme o další dlouhověké 
včely a následně včely přijdou i o místo pro 
sezení zimního chomáče. Obdobně se tak 
může stát při podání velkého množství 
krmiva najednou. Proto je účelné plánova-

Nepřehlédnutelné je i vyhánění trubců. Jejich dlouhodobý výskyt 
rovněž může signalizovat problémy s matkou. 

V každém případě ve včelstvu pracujeme vždy s velkou 
obezřetností, aby nedošlo k jejímu poškození

Plást prostavěný trubčinou s velkou mezerou, nevhodný k zimování Podávání krmiva mikrotenovým sáčkem se současným vložením 
odparné desky s kyselinou mravenčí
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né množství rozdělit na jednotlivé dávky 
okolo 2–4 litrů, což bývá obvyklý objem 
krmítka a zásoby podávat 1 x týdně až do 
splnění stanoveného limitu, ale vždy tak, 
aby poslední krmení proběhlo nejlépe do 
konce srpna. Čím větší byl ponechán úlový 
prostor, tím víc krmiva může být podáno 
jednorázově. Podle rady významného vče-
lařského odborníka přítele Josefa Mandí-
ka, pak ještě podávám poslední, nadlimitní 
dávku 3 l roztoku mezi 10. a 15. zářím, kdy 
si včely uloží roztok na místo posledního 
vyběhlého plodu. S ohledem na dlouhý 
podzim a s tím i prodloužené plodování 
matek v posledním roce se mi tato ,,in-
jekce“ energie zdá jako významná. Pokud 
chceme z nějakého důvodu podat víc zásob 
(15–18 kg), případně ještě v průběhu kr-
mení vytvořit určitou zálohu výměnou pl-
ných plástů za souše, zvýšíme počet dávek 
krmného roztoku než jeho množství a za-
čneme s krmením dřív. Průběžné zpraco-
vání cukerného roztoku zabrání ukládání 
melecitózy, případně dojde k jejímu na-
ředění a včelstvo v září nebude odkázáno 
na nestravitelné zásoby. V pozdější době 

už nelze včelám podávat krmné náhražky, 
které by způsobily opotřebení generace 
dlouhověkých včel a tyto by neměly do-
statek vitality k zimní péči o matku a ná-
ročný odchov generace včel nové sezóny. 
Stejně tak podávat dávky výrazně vyšší je 
neopodstatněné. Výjimku tvoří extrémní 
klimatické podmínky, o kterých budou 
mít povědomí místní zkušení včelaři, ale 
zde už jsou účinnější i jiná opatření, jako 
např. nadstandardně zateplené úly. 

obrana proti slídění

Spolu s uvedenými zásahy a jako prevenci 
proti loupežím zužuji česna a očka pone-
chávám neprůchodná, jen jako větrací ot-
vory. Jeden menší vchod si oddělek snáze 
ubrání. Jak už jsem se dříve zmínila, pracu-
jící a zaopatřená včelstva nebudou agresiv-
ně vyhledávat každou příležitost k doplnění 
svých už tak dost plných skladů a za cenu 
vlastních ztrát. Je na místě všechna včelstva 
na včelnici zaměstnat současně, krmné 
roztoky, kterými nebryndáme, podáváme 
v době nejmenší aktivity včel, s minimálním 
rozrušením a otevíráním. Různé systémy 

krmítek jsou tak koncipovány a hledejme 
si optimální řešení právě pro naši včelnici. 
Další činností, zaměstnávající včely, které 
již při pastvě nenajdou své uplatnění, je 
těžba propolisu. Vkládání plastových mří-
žek na horní loučky je jednoduché a účinné 
opatření, které nám pomůže vytěžit další 
unikátní včelí produkt, který pak budeme 
zpracovávat v pozdějším období.

a zase ta varroáza

Stejně, jako v předchozím období, věnujte 
svůj čas a energii monitoringu spadu sami-
ček kleštíka včelího. Varroadna, stejně jako 
speciální mřížky to usnadňují a v případě 
spadu nad 5 samiček za 24 hodin použijte 
některý ze schválených přípravků. Zde je 
nejprospěšnější součinnost s místní ZO 
svazu, respektive zdravotním referentem 
či důvěrníkem pro ošetřování včelstev, kte-
rý vám poskytne radu, případně i léčebné 
přípravky. Koordinace všech ostatních vče-
lařů je pak předpoklad pro zdárné zvládnu-
tí invazní situace v celé oblasti. 

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

Pro zimování na více nástavcích upravíme prostor již v podletí

Zahrada Čech 2017
Zveme vás na Celostátní výstavu Zahrada Čech do Litoměřic, 
která se bude konat od 15. do 23. září 2017. Včelařské před-
nášky se uskuteční opět v neděli, a to tentokrát 17. 9. 2017 od 
9.30 hod. kdy bude přednášet přítel Josef Křapka z Bečova na 
téma Tlumení nákaz včel. Po něm bude následovat od 12.30 
přednáška MVDr. Zdeňka KLÍMA na téma Včelí produkty 
a apiterapie. Přednášky se budou konat v Modrém salonku 
vlevo u hlavního vchodu na výstaviště. Po celou dobu výstavy 
vás zveme do pavilonu D – I. patro, kde si jako obvykle bude-
te moct zakoupit včelařské potřeby, podívat se na živé včely, 
prohlédnout si nějaké novinky, Děti si budou moci ozdobit 
medové perníčky či se zapojit do práce ve včelařské dílničce, 
která bude letošní novinkou na výstavě.

Za  OV ČSV, z.s. Litoměřice Jan Masopust,
předseda OO ČSV Litoměřice

č. tel 604 808 167
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Zeptali jste se…
Jeden člen naší ZO 
mě kritizuje, že 
bych měl zkontro
lovat, kde a v čem 
včelaří členové naší 
ZO, a jestli mi to je 
jedno. Nevím, jestli 
jako předseda mám 
právo včelaře kon
trolovat. Nechci se 

dostat do sporu se zákonem. Proto vás 
žádám o radu.  P.V.

Podle Stanov ČSV čl. 6 odst. 2 j) mají čle-
nové svazu mimo jiné i tuto povinnost: 
spolupracovat se včelařskými důvěrníky 
a funkcionáři svazu a na požádání jim 
umožnit vstup na stanoviště včelstev. Takže 
právo máte. Pokud by člen odmítl, lze toto 
porušení povinnosti pokládat za hrubé po-
rušení předpisu svazu. Funkcionáři svazu 
by měli znát stav včelstev a včelařského 
hospodářství nejen z nákazového hlediska, 
ale také pro případ ověřování škod při žá-
dosti o příspěvek ze Svépomocného fondu 
ČSV. Těžko můžete ověřovat škody členů, 
kdybyste neznali stav jejich hospodářství 
před vznikem škody.

Jakým způsobem lze získat zpět uzna
nou dotaci 1D po zemřelém členovi ČSV, 
který byl registrován u naší ZO?  Naše
mu členovi byla uznána dotace 1D za rok 
2016 ve výši 4 077 Kč. Vzhledem k jeho 
úmrtí dne 16. 9. 2016 nedošlo k vyplace
ní této dotace a celá částka byla zaslána 
zpět RV ČSV. Dne 22. 3. 2017 bylo sou
dem rozhodnuto o dědictví, kdy nárok 
na uznanou dotaci získává jeho dcera. 
Jakým způsobem v této věci dále pokra
čovat? P.S.

Žadatel o dotaci 1.D je povinen řádně 
a včas požádat o dotaci a také si ji ve sta-
noveném termínu vyzvednout sám, nebo 
prostřednictvím plné moci svým zmocněn-
cem, případně dohodne-li se se ZO, obdr-
ží ji převodem na účet. Pokud se stane, že 
žadatel v mezidobí zemře, pak předloží-li 
předpokládaný dědic příslušné základní or-
ganizaci buď předběžné opatření o dědic-
tví, ve kterém se stanoví dědic dotace, nebo 
alespoň přípis notáře o předpokládaném 
dědici, základní organizace tomuto člově-
ku dotaci vyplatí. Pokud však ZO nedosta-
ne žádný takový podklad k výplatě, dotaci 
vrátí poskytovateli, tj. MZe ČR. Dotace 1.D 
je vždy poskytnuta na daný kalendářní rok, 
musí být ke stanovenému datu tohoto roku 
vyúčtována, tj. nevyplacené dotace vráce-
ny. I MZe ČR musí dotační prostředky, 

které nebyly v daném roce využity vrátit 
po skončení kalendářního roku neprodleně 
Ministerstvu financí ČR. V současné době 
v r. 2017, kdy notář rozhodl o tom, kdo má 
dostat dotaci z r. 2016, nemá ani Český 
svaz včelařů, z.s. jako administrátor dota-
ce, ani MZe ČR jako poskytovatel dotace 
z čeho tyto zděděné peníze dědici vyplatit. 
Částka bohužel nebyla řádně a včas vyzved-
nuta, a proto vyplacena být nemůže. 

Pro úplnost upozorňuji, že ve vnitřním 
předpisu k výplatě dotace 1.D pro r. 2017 
(viz příloha Včelařství) je nově doplněno 
ustanovení: 

Postup v případě úmrtí žadatele

V případě, že v mezidobí podání žádosti 
a výplaty dotace dojde k úmrtí žadatele, bude 
postupováno v souladu s příslušnými usta-
noveními občanského zákoníku. Dědic nebo 
předpokládaný dědic se nejpozději v den 
výplaty musí prokázat dokumentem vysta-
veným notářem, který osvědčí jeho dědické 
právo k dotaci, jinak jeho nárok zaniká.

Chtěl bych se Vás zeptat na detail, který 
se mi nepodařilo objevit ve Stanovách 
ČSV, nebo to v té složitosti stanov nemo
hu najít. Kdo odvolává kooptovaného 
člena OO, příp. RV? H.V.

Nejprve si najdeme příslušná ustanovení 
Stanov ČSV, která se Vašeho dotazu dotý-
kají:
Čl. 18 odst. 7 písm. d):
Konference okresní organizace ČSV volí 
členy výboru.
Čl. 24 odst. 6 písm. e):
Sjezd jako nejvyšší orgán svazu stanovuje 
počet členů republikového výboru a ústřed-
ní kontrolní komise a schvaluje složení RV 
ze zástupců okresů zvolených okresními 
konferencemi.
Čl. 25 odst. 8: 
Republikový výbor může na návrh okres-
ní organizace po předchozím projednání 
v předsednictvu RV nebo na návrh před-
sednictva RV po předchozím projednání 
s příslušným výborem okresní organizace 
rozhodnout hlasováním o odvolání člena 
republikového výboru z funkce člena RV, 
neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající 
z jeho funkce nebo se ve své činnosti do-
pustí závažného porušení stanov nebo 
obecně závazných předpisů.
Čl. 34 odst. 1:
Funkcionáři jsou do orgánů svazu a po-
bočných spolků voleni nebo z nich odvo-
láváni tajným hlasováním nebo veřejným 
hlasováním, pokud se tak usnese příslušný 
orgán.

Čl. 35 odst. 1–4:
1. Na uvolněné místo v republikovém vý-

boru a výboru okresní organizace může 
příslušný orgán doplnit počet svých čle-
nů kooptací, a to na zbytek funkčního 
období.

2. Republikový výbor člena kooptuje pod-
le návrhu výboru okresní organizace, 
kterou má kooptovaný člen zastupovat, 
okresní orgány o kooptaci rozhodují po 
projednání se základní organizací, v níž 
je kooptovaný členem.

3. Republikový výbor může kooptací též 
rozšířit počet svých členů nad rámec 
stanovený sjezdem. Navýšení nesmí být 
vyšší než 10 % počtu členů RV schvále-
ných sjezdem.

4. Kooptovaný člen má stejná práva a po-
vinnosti jako člen volený.

Čl. 37 odst. 1–3:
1. Funkce člena voleného orgánu zaniká:

a) odvoláním,
b) rezignací,
c) dohodou o ukončení funkce,
d) úmrtím člena orgánu.

2. O odvolání člena z funkce rozhoduje ten 
orgán, který jej do funkce zvolil, neuvá-
dějí-li stanovy jinak.

3. Usnesení o odvolání člena republikové-
ho výboru nebo člena UKK z funkce čle-
na tohoto orgánu je platné, hlasovala-li 
pro něj více než polovina všech členů 
příslušného orgánu.

Z uvedených ustanovení Stanov Českého 
svazu včelařů vyplývá:
Kooptovaný člen má stejná práva a po-
vinnosti jako člen volený. Má tedy stejné 
postavení jako člen volený. Člen RV může 
být odvolán za nečinnost, nebo závažné 
porušení stanov tím orgánem, jehož je 
členem a který jej kooptoval, tj. republi-
kovým výborem. Co se týče člena výboru 
okresní organizace je kooptace možná sa-
motným výborem, ale co se týče odvolání 
člena výboru to stanovy neřeší. Znamená 
to, že podle ustanovení „odvolává ten, kdo 
volil“ se pro odvolání z funkce i kooptova-
ného člena musí sejít okresní konference. 
Hlasování o odvolání je tajné, pokud se 
plénum neusnese jinak. V případě odvo-
lání člena RV je hlasování platné, pokud 
je pro odvolání více než polovina všech 
členů RV, tj. nikoli jen nadpoloviční vět-
šina přítomných členů orgánu. V případě 
odvolání člena výboru okresní organizace 
rozhoduje nadpoloviční většina přítom-
ných. Samozřejmě vždy musí být plénum 
usnášeníschopné, tj. musí být přítomna 
nadpoloviční většina členů orgánu.

Mgr. Jarmila Machová předsedkyně ČSV, z.s.
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VČELAŘOVA ČÍTANKA VIII.

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

Uspořádal František Vohnout

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

Úroveň poznání biologie včelích plemen se 
liší již mezi prvním a druhým vydáním čí-
tanky (1909 resp. 1924), natož pak ve srov-
nání se současnými znalostmi. Abychom se 
vyhnuli publikování zavádějících informací, 
je při přípravě textů nutná spolupráce s en-
tomology. Pokračujeme tedy třetím oddílem 
čítanky, který nese název Život včely a patří 
mezi rozsáhlé části knihy (44 stran). Auto-
rem je přímo František Wohnout, jeho text 
je mírně upraven redakcí Václava Jakše. 

III. oddíl 

Život včely.
Vývoj včel.

Když nastalo teplé počasí a je hojná snůš-
ka, otevřte v poledne úl a vložte do středu 
rámek s mezistěnou. Prohlédněte jej ráno, 
v poledne i večer, až spatříte v buňkách 

vajíčka. Vložili-li jste mezistěnu mezi dva 
plásty plodové, najdete vajíčka v mezistěn-
ce nejspíše již příštího dne. Kdo jste dosud 
vajíček včelích neviděli, dejte dobrý pozor 
a pečlivě prohlédněte buňku. Vajíčka jsou 
bílá, lesklá jako hlazená slonovinová kost, 
sotva tak veliká jako písmena drobného 
tisku. Jsou ke dnu buňky jedním koncem 
přilepena a postavena odtud vzhůru. Po-
nenáhlu však se vajíčko kloní na stranu, až 
třetího dne je v poloze vodorovné. Povrch 
jejich jest jemně síťkovaný, jako by byly po-
vlečeny kraječkovými tkaninami. 

Jakmile zpozorujete vajíčko, pozname-
nejte si, kdy bylo sneseno. Za příznivého 
počasí vylíhne se z něho za 3 dny malý, 
bílý červík, plovoucí v nepatrné kapce 
mléčné tekutiny. Je-li chladno, stane se 
tak o několik hodin později. Dáte-li pozor 
na včely, uvidíte, kterak každou chvíli noří 
hlavu do buňky: zdá se, že se mléčná šťá-
va ocitne na vajíčku a kolem něho o něco 
málo dříve, než červík prolomil slupinu 
vajíčka. Vyjmete-li plást s vajíčky z úlu, 
i kdybyste udržovali pravý stupeň teploty, 
nevylíhnou se červíci, leda byste na vajíč-
ko nakapali trochu krmné šťávy. Ta jaksi 
pronikne síťovanou slupinu a jest prvním 
pokrmem líhnoucí se larvě. Této krmné 
šťávy používá červík i nadále, a daří se mu 
při ní velmi dobře, neboť nepoměrně rychle 
roste. Za první půlden jest více než jednou 
takový a za kratičkou dobu šesti dnů vy-
roste z pouhé tečky do té míry, že vyplňuje 
celou buňku. Šestého dne larva, která byla 
v buňce stočena v kotouček, začne se nata-
hovati, a včely ji zavíčkují. Pak se promění 
v kuklu, v níž dospívá v dokonalou včelu. 

Když je larvě 6 dní a 6 hodin, nebo mezi de-
vátým a desátým dnem od snesení vajíčka, 
začnou včely larvy víčkovati. Víčko jest 
z vosku, jemuž je přimíšeno trochu pylu, 
aby bylo snáze pro vzduch propustné a ne-
bránilo larvě v dýchání, až ji úplně uzavře. 
Potom zůstává mladá včela přikryta až do 
21. dne, za neobyčejně teplého počasí snad 
jen do 20., načež si musí víčko prohlodat 
sama. Byla tedy víčkována 12 dní. Víčka 
na plodu dělničím jsou skoro plochá, na 
trubčině značně jsou vypuklá, tím více, by-
li-li trubci vychováni v díle drobném, jak se 
někdy stává. 

Byla-li čeleď po nějaký čas bez líhnoucí-
ho se plodu, zavládne celým včelstvem bu-
jará chuť k práci, jakmile první mladušky 
začnou se roditi. 

Mladušky jsou první týden šedé, jakoby 
moukou uprášené, ani druhý týden nemají 
ještě vzezření starých včel. Tou dobou za-
bývají se nejvíce stavěním voští. Když je jim 
asi týden neb 10 dní, podnikají první výlet 
z úlu, a včelař rád vidí toto rejdění, jemuž 
se říká rej mladušek.

Když se dostaví u včel popud k snášení 
pylu, dostaví se krátce na to také popud 
k snášení medu, a včela jest na vrcholu své 
výkonnosti, jest jí tehdy asi měsíc. Tou do-
bou může vykonávati všechny práce v úlu 
i mimo úl. Je-li však úl v pravém a přiro-
zeném stavu, to jest pln dělnic všech stup-
ňů věku, koná jen práce polní. Učiníme-li 

umělý roj ze samých mladušek, budou vy-
letovati pro pyl mladušky v stáří pěti neb 
šesti dnů, poněvadž tu chybí onen stupeň 
stáří, jemuž vlastně tato práce náleží. Když 
učiníme umělý roj ze samých včel dospě-
lých, budou tyto létavky stavěti plásty, kr-
miti červíky, zakládati matčizny, zkrátka 
budou konati všechny práce, jež jinak ob-
starávají mladušky. Jest patrno, že nejlépe 
bude prosperovat umělý roj, který má pra-
vý poměr včelek všech stupňů věku.

Připravil Ing. Vít Holienčin
Foto: Archiv knihovny ČSV

Vajíčko včelí pod drobnohledem
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Čmeláci zvládají činnosti, které jsou 
na hony vzdálené jejich přirozeným 
aktivitám. Navíc dokážou postup 
optimalizovat tak, aby dosáhli 
odměny s vynaložením nejmenší 
námahy. 

Ačkoli je nervový systém čmeláků poměrně 
jednoduchý, jeho výkony si získávají stále 
větší respekt. Zdaleka už nejde jen o jejich 
obdivuhodný orientační smysl nebo kom-
plikovanou vzájemnou komunikaci. Čme-
láci vykazují jednoduché emoce. Předávají 
si naučené dovednosti a tím splňují kritéria 
pro primitivní kulturu. Nedávno se ukáza-
lo, že umějí používat nástroje. Tým pod 
vedením Larse Chittky z londýnské Queen 
Mary University naučil čmeláky zemní 
vytáhnout nádobku s cukrem z nepřístup-
ného místa popotažením za připevněný 
provázek. 

I když v přírodě čmeláci za šňůrky neta-
hají, při opylování květů se často prodírají 
okvětními lístky, odstrkují je stranou. Ta-
kové pohyby se můžou v některých ohle-
dech podobat tahání za provázek. Pro 
čmeláky proto nemusí být tato úloha ryze 
umělá. Nejnovější studie Chittkova týmu 
publikovaná v prestižním vědeckém ča-
sopise Science, ale podává důkazy o tom, 
že čmeláci zvládají řešení úloh, které ne-
mají s jejich aktivitami v přírodě vůbec nic 
společného. Navíc naučené řešení inovují 
a optimalizují. 

čmeláci hrají fotbal

Chittkův spolupracovník Olli Loukola vy-
myslel pro čmeláky zemní úlohu, při které 

má hmyz odtlačit lehkou dřevěnou kuličku 
do středu malé arény. Pokud čmeláci úkol 
splní, dostanou za odměnu kapku cuker-
ného roztoku. Následně přibrali vědci do 
pokusu čmeláky bez výcviku a nechali je 
pozorovat čmeláky, kteří úkol zvládali na 
jedničku. Po třech takových instruktážích 
dotlačili všichni čmeláčí pozorovatelé 
kuličku hned na první pokus do středu aré-
ny. Čmeláci, kteří neviděli úspěšné řešení 
úlohy, ale našli opakovaně ve středu arény 
kuličku společně s kapkou cukerného roz-
toku, byli úspěšní jen v třetině pokusů. 

S trochou nadsázky se dá říct, že se 
čmeláci naučili „hrát fotbal“. Za dopra-
vení „míče“ v podobě dřevěné kuličky do 
„branky“ ve středu arény obdrželi „pré-
mii“. Zatímco hvězdy zelených trávníků 
inkasují za branky vstřelené do sítě soupe-
ře peníze, čmeláci byli odměněni sladkým 
roztokem. 

cílem je nejmenší námaha

Čmeláčí fotbal představoval jen první část 
experimentu. Ta zajímavější měla teprve 
přijít. V ní vědci nabídli čmelákovi k do-
tlačení do středu arény najednou hned tři 

kuličky. Dvě z nich však byly napevno přile-
pené k podkladu. Odtlačit se dala jen jedna 
a to ta, která byla od středu arény nejdál. 
Za takto nastavených pravidel se čmeláci 
naučili hrát jen s tou nejvzdáleněji umís-
těnou kuličkou. Takto vycvičené čmeláky 
pak opět okukovali čmeláci, kteří neměli 
s plněním úlohy žádnou zkušenost. Po 
třech ukázkových lekcích, kdy hra začína-
la „výkopem“ co nejdále od „branky“, se 
mohli čmeláčí pozorovatelé sami pustit do 
zápolení. Vědci jim také nabídli tři „míče“, 
ale ty byly všechny volné a každý bylo mož-
né odtlačit do středu.

Výsledek pokusu udělal na řadu odbor-
níků silný dojem. Čmeláci sice odkoukali 
řešení, ale nepřebírali ho mechanicky. Do-
kázali si ho zmodifikovat. Jakmile zjistili, 
že mohou válet všechny tři kuličky, vybírali 
si pro splnění úkolu tu, která byla středu 
arény nejblíže. Optimalizovali postup tak, 
aby dosáhli odměny s vynaložením co nej-
menší námahy. O tom, že cílem čmeláků 
je skutečně minimalizace námahy, svědčí 
výsledky pokusu, kdy se čmeláci naučili, 
že kulička nejblíže středu arény má žlutou 
barvu, a následně jim ji vědci zaměnili za 
kuličku černé barvy. Čmeláci sice takovou 
změnu barev dobře vnímají, ale není pro ně 
rozhodující. Při rozhodování hraje důleži-
tější roli vzdálenost kuličky od středu aré-
ny. Proto se čmeláci nijak nerozpakovali 
„hrát fotbal“ s černou kuličkou.

naděje pro čmeláky?

Lars Chittka považuje tuto studii za „po-
slední hřebík do rakve teorií, podle kterých 
má hmyz své aktivity omezené malými 
mozky“. „Pod jejich exoskeletem se toho 
odehrává mnohem víc, než jsme se dopo-
sud domnívali,“ říká Chittka. 

Podle evolučního biologa Daniela Papa-
je z University of Arizona v Tucsonu jsou 
výsledky studie příslibem do budoucnosti. 
Čmeláci čelí mnoha zásadním výzvám, jež 
před ně staví rychlé změny životního pro-
středí vyvolané aktivitou člověka. Jejich 
stavy klesají.

„Studie naznačuje, že čmeláci dokážou 
velmi rychle zareagovat na nové problé-
my, které před nimi vyvstávají, například 
na objevení nových, člověkem introduko-
vaných druhů rostlin, nebo naopak vymi-
zením rostlin, které jim doposud skýtaly 
potravu.“

Čmeláci podle Papaje zvládnou mnohé 
z nástrah moderního světa právě díky své 
inteligenci. 

prof. Ing. Jaroslav Petr
Ilustrační foto WikiMedia

Tato studie 
je posledním hřebíkem 

do rakve teorií, 
podle kterých má hmyz

své aktivity omezené 
malými mozky 
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Včely nie sú dôležité iba kvôli medu, 
ktorý produkujú, ale sú predovšet-
kým významnými prírodnými ope-
ľovačmi. A tak nie je zvláštnosťou, 
že zdravie včiel má na celom svete 
významný ekonomický dopad. 

V posledných rokoch dochádza na ce-
lom k svete k vážnym stratám včelstiev. 
V roku 2006 bol tento stav pomenovaný 
ako syndróm kolapsu včelstiev „Colony 
Collapse Disorder“ (CCD) ale aj depopu-
lačný syndróm včiel „Colony Depopulation 
Syndrome“ (CDS). Ide o syndróm, ktorý 
je definovaný ako mŕtve včelstvo, bez ži-
vých dospelých včiel a ich tiel, ale so živou 
kráľovnou, v ktorom sa obvykle nachádza 
med a nedospelé štádia včiel. Predpokladá 
sa, že na jeho vzniku sa spolupodieľa päť 
hlavných biotických a abiotických fakto-
rov: parazity a škodcovia, patogény, slabá 
výživa, subletálna expozícia pesticídom 
a nepriaznivé podmienky prostredia. Aj 
keď je so včelami spojená veľká diverzita 
mikroorganizmov, z ktorých väčšina je pre 

včelstvo prospešná, ako jeden z faktorov 
spôsobujúcich CCD sú uvádzané bakteri-
álne choroby včiel, hlavne hniloba a mor 
včelieho plodu. Tieto ochorenia sú aj sami 
osebe príčinou významných ekonomických 
a chovateľských strát. (obr. 1)

V Českej republike bol v priebehu au-
gusta v roku 2015 dokázaný prípad hnilo-
by včelieho plodu a to na dvoch stanoviš-
tiach na Trutnovsku (v Peci pod Sněžkou 
a v Hornom Horním Maršově). Na základe 
klinických príznakov ochorenia a labora-
tórnom potvrdení prítomnosti pôvodcu 
nákazy sa po 20. rokoch znovu objavila 
táto choroba. K novembru 2016 boli za-
tiaľ hlásené dva prípady hniloby včelieho 
plodu, všetky prípady pochádzajú z Králo-
vehradeckého kraja. (obr. 2, 3)

Na Slovensku podľa databázy OIE v po-
sledných 11 rokoch nebol zaznamenaný 
výskyt hniloby včelieho plodu. 

Hniloba včelieho plodu (Putrificatio 
polybacterica larvae apium, Pestis euro-
pea larvae apium, European foulbrood) je 
bakteriálne ochorenie, ktoré sa prejaví už 
na nezaviečkovanom plode. Je to choroba 
etiologicky nejednotná, vyvolaná viacerý-
mi druhmi baktérií. Za pôvodcu hniloby 
včelieho plodu sa považoval najprv Bacil-
lus alvei, opísaný Cheshirom a Cheynom 
v roku 1885. V roku 1912 bol Whiteom za 
pôvodcu označený Bacillus plutom. V roku 
1957 ho po prvýkrát vykultivoval a charak-
terizoval Bailey a pomenoval ako Strepto-
coccus pluton. Posledná zmena názvu pre-
behla v roku 1993, kedy bol premenovaný 
na Melissococcus plutonius. (obr. 4)

Larvy postihnuté hnilobou hynú väč-
šinou 1–2 dni pred zaviečkovaním alebo 
tesne po zaviečkovaní, na rozdiel od moru 
včelieho plodu, u ktorého larvy hynú až 
po zaviečkovaní. Väčšina lariev je rýchlo 
odstránená včelami – čističkami, pričom 
zostávajú náhodne prázdne bunky medzi 
ostatnými plodmi. Infikované a uhynuté 
larvy, ktoré nie sú odstránené čističkami, 

najprv stratia článkovanie a zmenia farbu 
na svetlo žltú, ktorá sa postupne začne 
meniť na hnedú a súčasne sa rozpúšťajú 
na polotekutú masu. Následne vyschnú 
a tvoria príškvar, ktorý sa dá s bunky ľahko 
odstrániť. Niektoré infikované larvy prežijú 
infekciu, dospejú a výkalmi ďalej v úli roz-
nášajú ochorenie. Choroba na Slovensku 
podľa prílohy č.5 Zákona č. 39/2007 Z.z. 
o veterinárnej starostlivosti v znení neskor-
ších predpisov podlieha hláseniu. 

Za hlavný infekčný agens vyvolávajúci 
ochorenie je považovaný M. plutonius. 
Ide o grampozitívnu, mierne pretiahnutú 
a zašpicatenú kokovitú baktériu, ktorá sa 
v preparátoch vyskytuje samostatne, v pá-
roch alebo spojená do retiazok rôznych 
dĺžok. M. plutonius je mikroaerofilný až 
anaeróbny mikrób, vyžadujúci pre svoj rast 
oxid uhličitý. 

Sekundárne sa vyskytujúce baktérie pri 
hnilobe včelieho plodu sú Achromobacter 
euridice, Enterococcus faecalis, Paeniba-
cillus alvei 

A. euridice sa vyskytuje aj u zdravých 
lariev, ale oveľa častejšie u lariev infiko-
vaných M. plutonius. Dokonca zmiešaný 
výskyt oboch baktérií je u včelstiev postih-
nutých hnilobou častejší ako výskyt iba 
samotného M. plutonius. 

P. alvei je saprofytická, aeróbna grampo-
zitívna sporulujúca tyčinka, ktorá nerastie 
v čreve zdravých lariev, ale len v čreve chro-
nicky postihnutých lariev a v ich zvyškoch. 
Pretože dokáže tvoriť spóry, prežíva, germi-
nuje a rozmnožuje sa oveľa ľahšie v mŕtvych 
včelách ako iné saprofyty. Spóry P. alvei sú 
oválne a výrazne väčšie ako spóry Paeniba-
cillus larvae a na rozdiel od P. larvae na kon-
ci spór zostávajú dlho zachované zbytky 
sporangií. Taktiež produkuje enzým kata-
lázu, ktorá štiepi peroxid vodíka na kyslík 
a vodu, kým P. larvae tento enzým chýba. 

E. faecalis rastie hojne v larvách infi-
kovaných M. plutonius. Vyskytuje sa pri 
chronicky postihnutých včelstvách a vo 

Výskyt hniloby včelieho plodu vo svete (OIE, 2014)

1.

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
 Foto: Linda Hladíková

Výskyt hlásených ohnísk hniloby včelieho 
plodu v Európe v r. 2015 až 2017 (OIE, 2017)
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nom a tiež spôsobuje ostro kyslý zápach 
mŕtvych lariev. 

typické a atypické kmene 
M. plutonius

V roku 2012 Arai a kol. preukázali prítom-
nosť atypického kmeňa M. plutonius (dovte-
dy označovaný ako M. plutonius-like), ktorý 
sa líši geneticky a fenotypovo od jeho typic-
kých kmeňov. Atypický kmeň pre svoj rast 
nepotrebuje vysoké dávky draslíka a vykazu-
je -glukozidázovú aktivitu. Navyše typické 
a atypické kmene sa pulzno-gélovou elek-
troforézou delia na dve rozdielne skupiny. 

Atypické kmene rastú na platniach 
rýchlejšie, tvoria väčšie kolónie a pokiaľ 
sú prítomné oba kmene M. plutonius 
v jednej vzorke, typický kmeň môže byť 
prehliadnutý kvôli tvorbe malých kolónií 
oproti atypickému kmeňu. Typické kmene 
sú tiež známe tým, že rýchlo strácajú svoju 
virulenciu, ak sú pestované v laboratóriu, 
pričom atypický kmeň M. plutonius si viru-
lenciu zachováva aj pokiaľ je niekoľkokrát 
preočkovaný.

Medzi atypické kmene sú zaraďované 
typy M. plutonius, ktoré sa vyskytujú nielen 
v Japonsku, ale aj vo Veľkej Británii, USA, 
Brazílii a Holandsku, čo naznačuje, že aty-
pické kmene M. plutonius sú rozšírené po 
celom svete. Atypické kmene neboli vyizo-
lované iba z Apis mellifera, ale tiež z lariev 
Apis cerana a Apis laboriosa.

Priebeh nákazy a klinické symptómy

Prvým krokom infekcie je asymptomatic-
ká kolonizácia čreva. Bakteriálne bunky 
M. plutonius sú prijaté v kontaminovanej 
materskej kašičke a hojne sa rozmnožujú 
v strednej časti tráviaceho traktu larvy. 
Tie sú vnímavé k infekcii v každom veku, 
ale čím sú staršie, tým menej podliehajú 
infekcii. Na vyvolanie infekcie stačí iba 
100 buniek M. plutonius. V roku 2004 boli 
skúšobne infikované zdravé larvy postup-
ne sa zvyšujúcimi koncentráciami pôvodcu 
a zistil sa vzťah medzi dávkou M. plutonius 
a mortalitou lariev. 

Infekcia lariev nemusí byť vždy pre lar-
vy smrteľná, pričom práve dospelé včely, 
ktoré prekonali infekciu, sa významne 
podieľajú na šírení nákazy v úli. Dospelé 
včely zozbierané z úľov v okolí včelstiev 
postihnutých hnilobou včelieho plodu 
majú vo výkaloch vyššie množstvá pôvod-
cu ako voľne žijúce včely. Dospelé včely tak 
nákazu nerozširujú len v svojom včelstve, 
ale môžu ju prenášať aj do iných včelstiev, 
ako to bolo dokázané už pri more včelieho 
plodu. Až tretina včelstiev bez klinických 
príznakov môže obsahovať včely, ktoré sú 
pozitívne na pôvodcu ochorenia. 

Hniloba včelieho plodu sa vyskytuje 
hlavne v jarných, chladnejších a vlhších 
mesiacoch. Väčšinou je priebeh ochorenia 

menej zhubný ako priebeh moru včelieho 
plodu, vyskytuje sa menej recidív a viac sa 
uplatňujú vplyvy prostredia, pretože sa 
nákaza vyskytuje viac u včelstiev postih-
nutých stresom, pri nedostatku kvalitnej 
potravy a vody. 

Hlavnými klinickými príznakmi hniloby 
včelieho plodu sú medzerovitý plod, larvy 
hynú väčšinou 1–2 dni pred zaviečkovaním 
alebo tesne po zaviečkovaní. Infikované 
larvy, ktoré nie sú odstránené čističkami 
a uhynú, najprv stratia článkovanie a zme-
nia farbu na svetlo žltú, ktorá sa postupne 
začne meniť na hnedú a súčasne sa roz-
púšťajú na polotekutú masu. Následne vy-
schnú a tvoria príškvar, ktorý sa dá z bunky 
ľahko odstrániť. (obr. 5, 6)

Melissococcus plutonius Larvy postihnuté hnilobou včelieho plodu 
(Smith)

Zvyšky lariev pri hnilobe včelieho plodu 
(Hansen)

Výskyt hniloby včelieho plodu v Českej republike v r. 2015 (SVS ČR, 2015)

2.

4.

3.

5. 6.
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Diagnostika hniloby včelieho plodu je pod-
ľa manuálu OIE, založená na identifikácii 
pôvodcu a výskyte klinických symptómov. 
Na území Slovenskej republiky ju vykoná-
va Štátny veterinárny a potravinový ústav 
Dolný Kubín, ktorý je národným refe-
renčným laboratóriom pre choroby včiel 
a v Českej republike sú to Státní veterinární 
ústavy v Olomouci, Jihlave a v Prahe. 

V Slovenskej republike od roku 2016 
došlo k zmene v „Národnom programe 
eradikácie moru včelieho plodu na roky 
2016–2017“ v ktorom da doplnila klauzu-
la, že v prípade negatívneho výsledku bak-
teriologického vyšetrenia plodového plástu 
na mor včelieho plodu, referenčné labora-
tórium pre choroby včiel vykoná u týchto 
vzoriek aj vyšetrenie za účelom potvrdenia 
alebo vylúčenia hniloby včelieho plodu. 
Toto doplnenie si vynútila situácia, pri kto-
rej sa ďalej nepátralo po príčinách úhynu 
plodu so zjavnými klinickými príznakmi 
bakteriálneho ochoreniach s negatívnym 
výsledkom na mor včelieho plodu či sa ne-
môže jednať o hnilobu včelieho plodu. 

Na laboratórne vyšetrenie sa posiela 
vzorka plodového plástu s uhynutým plo-
dom. Vzorka plástu musí byť najmenej 
10 x 15 cm veľká a nemá obsahovať medné 
zásoby.

Pôvodcu môžeme identifikovať: 

Kultivačne – odporúča sa médium zlože-
né z agaru, kvasničného extraktu, s prí-
davkom cystínu alebo cysteínu, glukózy, 
škrobu a KH

2
PO

4
 (atypické kmene – CC12 

ho pre svoj rast nevyžadujú a dokážu rásť 
aj na médiách bez prídavku draslíka) pri 
pH 6,6. Doporučené je pridanie kyseliny 
nalidixovej na zabránenie rastu sekundár-
nej mikroflóry.

Imunologickými metódami – v roku 
2008 vyvinuli Tomkiens a kol. pre diagnos-
tiku hniloby včelieho plodu priamo v teré-
ne modifikáciu tzv. „Lateral flow device“ 
(LFD), s vysokou detekčnou schopnosťou, 
až 96 %, a s iba 1 % falošne pozitívnymi vý-
sledkami. LFD slúžia na detekciu biologic-
kých antigénov v extraktoch z infikovaných 

tkanív. Set sa skladá z 1ks LFD, lopatky na 
odobratie larvy, pipetky a fľaštičky s kovo-
vými guľkami, ktoré slúžia na homogenizá-
ciu larvy v 5 ml fosfatázového-extračného 
roztoku. Test spočíva z odobratia vyšetro-
vanej larvy z plodovej bunky priloženou 
lopatkou, vloženie do fľaštičky a 20 se-
kundového miešania. Následne sa kvapne 
pár kvapiek extraktu na LFD. Výsledok sa 
hodnotí po minimálne troch minútach. Po-
zitívny výsledok tvoria dva zreteľné modré 
prúžky v hodnotiacej oblasti. Okrem LFD 
možno z imunologických metód použiť aj 
ELISU.

PCR – pomocou PCR sa môže M. plu-
tonius diagnostikovať z kolónií naočko-
vaných do tekutého média, medu, peľu, 
dospelých včiel a ich plodov. V roku 2014 
bola predstavená vysoko citlivú metódu 
tzv. duplex PCR, umožňujúcu diagnostiko-
vať pôvodcu priamo z infikovaných lariev, 
ktorá dokáže určiť, či ide o typický alebo 
atypický kmeň. (obr. 7)

terapia a tlmenie nákazy 

V Slovenskej republike a Českej republike 
ale aj v mnohých krajinách Európy je pou-
žívanie antibiotík a sulfónamidov u postih-
nutých včelstiev zakázané. 

V Slovenskej republike je to zakázané 
smernicou 2377/90. Postupuje sa podľa 
Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej sta-
rostlivosti v znení neskorších predpisov. 
Mimoriadne veterinárne opatrenia pri 
výskyte hniloby včelieho plodu nariaďuje 
príslušná Regionálna veterinárna a po-
travinová správa (RVPS), ktorá vymedzí 
ohnisko nákazy, ochranné pásmo v rozsa-
hu 3–5 km a nariadia sa ďalšie ochranné 
a zdolávacie opatrenia. Postihnuté včelstvá 
a včelstvá podozrivé z nákazy sa zlikvidujú 
spálením spolu s plodovými plástmi a spá-
liteľným príslušenstvom. Nákaza sa pre-
hlási za zdolanú, ak po likvidácii chorých 
včelstiev a dezinfekcii nedôjde v pozoro-

vacej dobe jedného roka v ohnisku nákazy 
a v ochrannom pásme k ochoreniu touto 
nákazou alebo k podozreniu z nej.

V Českej republike mimoriadne vete-
rinárne opatrenia pri výskyte nebezpeč-
nej nákazy ako je hniloba včelieho plodu 
nariaďuje príslušná krajská veterinárna 
správa Státní veterinární správy pre prí-
slušný kraj ako miestne a vecne príslušný 
správny orgán podľa § 49 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 166/1999 Sb. o veterinárnej 
starostlivosti a o zmene niektorých záko-
nov (ďalej len veterinárny zákon) v znení 
neskorších predpisov, v súlade s ustanove-
ním § 15 ods. 1, § 54 ods. 1, ods. 2 písm. 
a) a ods.  3 a § 76 ods. 3 písm. a) veterinár-
neho zákona. Ohniskom nebezpečnej ná-
kazy hniloby včelieho plodu sa vymedzujú 
stanovištia včelstiev, v ktorých bol pri la-
boratórnom vyšetrení vzoriek plodových 
plástov preukázaný pôvodca nákazy, a kde 
boli zistené klinické prejavy hniloby vče-
lieho plodu. KVS nariadi svojím rozhod-

nutím mimoriadna veterinárne opatrenia 
ku určitému dňu v ohnisku nákazy v urči-
tých obciach (katastrálne územie č.). Vo 
všetkých ohniskách nákazy KVS Státní ve-
terinární správy pre príslušný kraj nariadi 
utratenie všetkých včelstiev a ich okamžité 
spálenie spolu so všetkými úľmi a všetkým 
spáliteľným včelárskym materiálom, zaria-
dením a včelími produktmi s následným 
vykonaním záverečnej dezinfekcie. Oko-
lo všetkých vymedzených ohnísk nákazy 
sa vymedzí ochranné pásmo zahŕňajúce 
katastrálne územie nachádzajúce sa do 
vzdialenosti 5 km od vyhlásených ohnísk. 
Zoznam katastrálnych území zahrnutých 
do ochranných pásiem sa uvádza v samo-
statnej prílohe daného nariadenia. Ďalšie 
pokyny sa týkajú opatrenia v ochranných 
pásmach, ako zdolať nákazu, ako si ná-
rokovať náhrady nákladov vzniknutých 
v súvislosti s nebezpečnou nákazou, aké 
sú sankcie pri nesplnení alebo porušení po-
vinností vyplývajúcich z týchto mimoriad-
nych veterinárnych opatrení a podobne.

Treba však upozorniť, že na terapiu 
hniloby včelieho plodu sa vo svete po
užíva viacero metód, ktoré sú v našich 
krajinách prísne zakázané. Jednou 
z nich je podávanie antibiotík alebo sul-
fónamidov postihnutým včelstvám, ktorá 
ale podľa výskumov nie je veľmi efektívna, 
kvôli vysokému počtu spätných reinfekcií 
v danej sezóne. Je to spôsobené nedoko-
nalým eliminovaním baktérií v larvách, 
ale aj v plodových plástoch, čím vznikajú 

Napríklad Ukrajina absolútne oficiálne neeviduje choroby včiel  
ako napríklad mor alebo hniloba včelieho plodu  

ale aj roztočíkovú nákazu a podobne

7.

Kit na testovanie M. plutonius priamo v teréne
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rezervoáre infekcie. Podávanie týchto liečiv 
do včelstiev avšak má nedozierne následky 
v podobe ich rezíduí v mede, ktorý sa žiaľ 
dostáva na náš trh a následne ku konzu-
mentovi.

Ďalším veľkým rizikom sú krajiny 
s neznámou epizootologickou situáciou 
ohľadne chorôb včiel. Napríklad Ukrajina 
absolútne oficiálne neeviduje choroby včiel 
ako napríklad mor alebo hniloba včelieho 
plodu ale aj napríklad roztočíkovú nákazu 
a podobne. Zdravotná situácia včelstiev, 
hlavne moru a hniloby včelieho plodu je 
veľká neznáma hlavne pre krajiny suse-
diace na západ od nej ako Slovensko, Ma-
ďarsko a Poľsko. V mnohých ukrajinských 
včelárskych časopisoch nájdeme články 
ako používať do včelstiev antibiotiká ale-
bo sulfónamidy a ako ich striedať z dôvodu 
rizika vzniku rezistencie týchto bakteriál-
nych patogénov (норсульфазол натрію в 
дозі 1,0-2,0 г, хлортетрациклін - 500 тис. 
ОД, неоміцин, тетрациклін, еритроміцин, 
мономіцин, окситетрациклін - по 400 тис. 
ОД, стрептоміцин - 500 тис. ОД, канамі-
цин - 400 тис.). 

Používanie týchto liekov má za následok 
produkciu medov s rezíduami antibiotík 
a sulfónamidov ktoré sa môžu dostať až ku 
konzumentovi. Toto je jedna stránka min-
ce. Avšak druhá stránka je to, že vo včel-
stvách, v ktorých sa použili tieto liečivá, sa 
prekryjú klinické príznaky bakteriálnych 
chorôb a sú obrovským nebezpečenstvom 
pre susedné včelstvá v ktorých sa nepouží-
vajú tieto lieky a tak sa môžu u nich prejaviť 
zjavné klinické príznaky.

Napríklad v Poľsku pri kontrole vzo-
riek v rokoch 2014 až 2015 v niektorých 
vojvodstvách sa zistila hniloba včelieho 
plodu maximálne do 2,1 percenta vzoriek. 
Iná situácia je v troch východných vojvod-
stvách (Woj. podlaskie, lubelskie a podkar-
packie), pretože v rokoch 2012 až 2016 sa 
ročne výskyt hniloby včelieho plodu po-
tvrdil najmenej v 137 včelniciach a najviac 
v 264 včelniciach. A to sú z epizootologic-
kého hľadiska vážne čísla.

Aj kolegovia v Maďarsku pripúšťajú na 
základe klinických príznakov možnosť vý-

skytu hniloby včelieho plodu vo včelstvách, 
avšak len konštatujú, že je na škodu že sa 
takéto vzorky nezasielajú do laboratória.

Veľký výskyt hniloby včelieho plodu 
napríklad zisťujú vo Veľkej Británii, kde 
ročne zisťujú jeho prítomnosť v mnohých 

včelstvách. (obr. 8)
Ďalšou metódou používanou v posled-

ných rokoch je tzv. „shook swarm“, pri 
ktorej sa všetky dospelé včely odchytia 
a spolu s kráľovnou (ktorá je odchytená 
zvlášť, aby sa predišlo strate) sú prenese-
né do nového úľa. Všetok plod v starom úle 
je zničený spálením. Premiestneným vče-
lám je podaný cukrový roztok s prídavkom 
oxytetracyklínu, čím by sa malo zabezpe-
čiť zničenie pôvodcu vo včelstve. Pri tejto 
terapii je udávaná návratnosť ochorenia 
okolo 5 % .

Aj v tomto článku apelujem na vče
lárov aby nikdy neexperimentovali 
pri týchto 2 bakteriálnych chorobách 
a strikne dodržiavali veterinárnu legis
latívu. Netýka sa to len likvidácie pozitív
nych včelstiev alebo včelína (poprípade 
kočovného voza) ale aj ilegálneho dovo
zu včelstiev alebo matiek s doprovodom 
robotníc z cudziny. 

dodatoK:

Zdravotná situácia vo včelstvách je veľ-
mi vážna, v roku 2016 klieštik Varroa 
destructor bol oficiálne potvrdený v Aus-
trálii (Austrália bol posledný kontinent 
bez klieštika včelieho). V južnom Talian-
sku sa talianskym kolegom nepodarilo 
počas 3 rokov zlikvidovať malého úľového 
chrobáka Aethina tumida. Ázijský sršeň 
Vespa velutina sa z Francúzska rozšíril už 
do Španielska, Portugalska, Veľkej Britá-
nie, Talianska a už sú informácie o jeho 
výskyte v Nemecku a Belgicku (Parla-
ment a Rada EÚ prehlásila Vespu veluti-
nu Nariadením európskeho parlamentu 
a rady EÚ č. 1143/2014 ako invazivný 
cudzí druh). Objavujú sa nové a nové ví-
rusové choroby včiel. Nozematóza sa vy-
skytuje čoraz častejšie vo vzorkách uhy-
nutých včiel a na Slovensku za posledné 
3 roky bola dokázaná v ŠVPÚ D. Kubín 
Nosema ceranae. Nosema apis sa stáva 
vzácnosťou. 

Naše poľnohospodárstvo je prechemi-
zované a mnohé rezíduá chemických látok 
boli v Európe potvrdené priamo v peľových 
zásobách včelstiev, v perge. My skutočnos-
ti nevieme nakoľko nám to oslabuje naše 
včely, nakoľko znižuje imunitu našich včiel.

No a ďalším významným faktorom 
ovply vňujúcim zdravie včiel je výživa. 
Problémy výživy sa stávajú čím ďalej tým 
viac aktuálnejšie a sú dopadom intenzív-
neho poľnohospodárstva, necitlivým prí-
stupom k prírode, sústredením sa na pes-
tovanie monokultúr, hlavne olejnín, ktoré 
sa pestujú aj v oblastiach, kde pred tým to 
bolo nemysliteľné.

Takže vidíme, že naše včely to nemajú 
ľahké a neuľahčujeme im ich obrovský 
prínos pre nás ľudí, či sa na nich pozeráme 
ako na najdôležitejšie opeľovače alebo ako 
na producentov včelích produktov, ako je 
hlavne med ale aj iné ich produkty, ktoré 
minimálne využívame v tomto konzum-
nom živote.

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., 
MVDr. Bohumil Bielik,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

Výskyt hniloby včelieho plodu vo Veľkej 
Británii v roku 2016

8.

Z programu oslav 150. výročí 
spolkového včelaření na českobudějovicku

Srpen 2017
24.–29. 8. 2017

Včelařský stánek na výstavě země živitelka

26. 8. 2017
slavnostní včelařský aktiv s přednáškou ing. dalibora 

Titěry, csc.; kongresový sál Výstaviště české Budějovice 

Slavnosti medu a vína
zo čsV děčín vás zve na pohodové přátelské setkání 
pro včelaře i veřejnost 

Kde: Nádvoří děčínského zámku 
Kdy: 27. 8. 2017 v 10–17 hod. 

ukázkąy včelařského vybavení, přednášky, 
osvěta pro děti i dospělé, diskuze, živé včely. 
celý den provázen hranou muzikou.

Za ZO ČSV Děčín
Zdeněk Novotný, předseda 
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Rostliny pro každou včelnici i zahradu (8. část)

Pokud vás neupoutala žádná dřevina z minulého čísla, tak možná najdete 
inspiraci dnes. Pro dostatečně prostorné zahrady a včelnice lze využít vel-
mi působivý keř a tím je hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia). 

Její domovinou je středozemní oblast až 
Střední Asie. Jedná se o řídce trnitý keřo-
vitý strom dorůstající 8 m. Letorosty jsou 
stříbřité, stejně jako až 90 mm dlouhé 
kopinaté listy, jejichž barva se postupně 
mění na šedozelenou a stříbřité jsou jen ze 
spodní strany. V červnu se objevují drob-
né nálevkovité květy, zvenku opět stříbřité 
a uvnitř žluté. Určitě vás upoutají výraznou 
medovou vůní i množstvím včel, které je 

navštěvují. Hlošiny milují plné slunce a vel-
mi dobře snášejí sucho. Nevadí ji ani půdy 
zasolené a chudé a dobře snášejí i znečiště-
né ovzduší. Pro svoji podobnost s olivovní-
kem bývají někdy nazývány „česká oliva“. 

Dalším keřem, kterému se bude dařit na 
přímém slunci, je netvařec křovitý (Amor-
pha fruticosa), který pochází se Severní 
Ameriky. Je to řídce větvený metlatý keř, 
který dorůstá okolo 3 m. Pozdě rašící listy 

jsou lichozpeřené s malými, celokrajnými 
lístky. Patří do stejné čeledi jako akát, ale 
jeho květy jsou drobné, modrofialové se 
zakrnělými květními obaly a s výraznými 
oranžovými tyčinkami. Jsou sestaveny 
v dlouhých, někdy rozvětvených klasech 
a objevují se v červnu. V této době jsou vel-
mi intenzivně navštěvovány včelami, kte-
ré přinášejí výrazně oranžové rousky a je 
i zdrojem nektaru. Netvařci se nejlépe daří 
na výslunných, sušších stanovištích a roste 
i v písčitých chudých půdách. Ve velmi tuh-
ých zimách někdy namrzá, ale po seříznutí 
dobře regeneruje. Introdukován do Anglie 

Do přírodních zahrad lze využít 
trnku obecnou, opadavý keř 

dorůstající okolo 4 metrůHlošina úzkolistá se nehodí do malých zahrad 

Keře netvařce v květuRousky z netvařců jsou výrazně oranžové

Výrazně vonící květy na pozadí stříbrných 
listů
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častěji používané keře pro ozeleňování ne-
plodných půd, svahů a náspů, které svou 
pevnou kořenovou soustavou zpevňuje. Je 
také celkem odolný vůči solení a proto se 
často využívá k tvorbě zelených pásů mezi 
oběma směry dálnic. Jako mnohé bobovité 
obohacuje půdu dusíkem. 

Kdoulovec japonský

Protože oba předchozí keře jsou cizího pů-
vodu, nabídneme i něco pro ty, kteří prefe-
rují naše domácí dřeviny nebo hledají něco 
do přírodních zahrad. Můžete využít vše-
obecně známou trnku obecnou neboli sli-
voň trnitou (Prunus spinosa), opadavý keř 
dorůstající okolo 4 m. Setkáváme se s ním 
na celém našem území. Trnky preferují 
výslunná místa na stráních, mezích nebo 
podél cest. Výborně snáší sucho a bude se 
jim dařit i na půdách chudých a kameni-
tých. Pro hustý růst a četné kolcové trny je 

možné je využít jako neproniknutelné živé 
ploty nebo hranice pozemků a zároveň 
nabídnout hnízdní prostory pro užitečné 
ptactvo. Keře budou ptáci navštěvovat 
i od konce léta, kdy na keřích dozrávají 
jedlé modročerné ojíněné peckovice – 
dobře známé trnky. Nazelenalá dužnina je 
typicky trpké chuti, která poněkud mizí po 
přemrznutí. Vaše včely ovšem keře trnek 
budou zajímat mnohem dříve. Ještě před 
olistěním, přibližně v březnu, se holé vět-
ve pokryjí záplavou sněhobílých květů. Ty 
jsou zdroji nektaru (N: 3,4 mg; C: 13 %) 
a hlavně velmi kvalitního pylu, který včely 
donášejí v hnědožlutých rouscích. 

A příště vám představíme další možnos-
ti, které dřeviny vysadit na slunná stano-
viště.

Ing. Miroslava Novotná,
SOUV–VVC, o.p.s., Nasavrky Trnka jako zdroj výživného pylu

Včelařské pátky 
v Nasavrkách
V rámci tradičních Včelařských pátků se ve 
středním odborném učilišti včelařském –
Včelařském vzdělávacím centru,o.p.s. v Na-
savrkách uskuteční od října 2017 do března 
2018 série přednášek na nejrůznější odbor-
ná témata. Níže uvedené přednášky jsou již 
potvrzeny jednotlivými přednášejícími.

Roman Mikeš, SOU –VVC, o.p.s. Nasavrky
e-mail:mikes@souvnasavrky.cz

Podzim 2017 – zima 2018
13. 10. 2017 
Ing. Jan Kazda, CSc.: Vliv moderních 
odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost 
včelami a ovlivnění chování včel pesticidy;
Ing. Anna Šrámková: Biopásy;

10. 11. 2017
Karel Ostárek: Včelí pastva;
Jan Kolomý: obsluha včelstev – velkochovy;

15. 12. 2017
MVDr. Ludvík Bělohlávek: léčení včelstev
Ing. Dalibor Titěra: Včelí produkty

12. 1. 2018
Ing. František Texl: zkušenosti s vedením 
šlechtitelského chovu
Miroslav Zelený: Včelaření v úlovém 
systému langstroth

9. 2. 2018
Jiří Sláma: obsluha včelstev
Vladimír Doležal: Plastový program

9. 3. 2018
doc. Antonín Přidal: Včelí produkty
Karel Vrzáň: chov včelích matek
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Rudolf Štícha  
nestor (nejen) třeboňského včelařství

Proti mně sedí na první pohled zdatný sedmdesátník. Když se od Rudolfa 
Štíchy při setkání v Novosedlích na Jindřichohradecku dozvídám, že mu 
je 92 let, tak bych si přál, pokud se tohoto požehnaného věku dožiji, být 
v jeho kondici. Důvod, proč jsem ho navštívil je, že jsem se chtěl dozvědět 
co nejvíc o jeho práci včelmistra na třeboňském státním statku. Právě zde 
vznikl Třeboňský úl s rámkovou mírou 39 x 27,5 cm, i dnes oblíbený ve výše 
položených oblastech. V třeboňském včelařském středisku, které patřilo 
k největším v Československu, byla včelstva až ve 2 500 Třeboňských úlech, 
o nichž se zmiňuje i světový internetový informační portál Wikipedie.

Rudolf Štícha se zabývá včelařinou od 
svých čtrnácti let, tedy neskutečných 
78 let! Ve vzpomínkách se vrací do poúno-
rového období, kdy z ministerstva přibližně 
v roce 1950 přišlo nařízení, že státní stat-
ky, lesy, JZD a dokonce i rybáři budou mít 
vlastní chov včelstev. 

deset úlů pro každého hajného

Každý hajný, ať uměl či neuměl včelařit, 
dostal deset úlů Pětiletka, nakoupil od 
včelařů z okolí roje, oddělky nebo včelstva, 
případně byl zaměstnavatelem vyslán na 
kurs. Když to byl včelař, tak nějaký med 
měl, nevčelař mnohdy nevytočil nic. Za dva 
roky v každé oblasti byla takto rozptýlená 
včelstva svezena na jedno místo. To se stalo 
mnohde základnou pro včelaře z povolání, 
který se tehdy staral nejméně o sto včelstev. 

dvě stovky Pětiletek ve stodole

„Když jsem se v roce 1951 dozvěděl, že 
tehdejší Státní statek v Jindřichově Hrad-
ci zřizuje včelařský provoz, tak jsem tam 

jel. Ve stodole jsem viděl 200 nových úlů 
s názvem Pětiletka. Měl neoddělitelné dno 
s plodištěm pro 9 rámků 39 x 24 cm na stu-
denou stavbu. Projevil jsem o místo včelaře 
zájem a vzali mě. Připravil jsem na novou 
sezonu asi 150 úlů. Měl jsem přidělený ob-
vod, v němž nám včelaři zblízka i zdaleka 
naplnili prázdné úly včelami,“ vzpomíná 
Rudolf Štícha. 

Na Jindřichohradecku moc statků neby-
lo, více jich bylo na Dačicku či Znojemsku. 
U státních lesů bylo včelstev poměrně hod-
ně, včelařské provozy řídil krajský včelmi-
str. Například na Budějovicku měl na sta-
rost včelaře, kteří obhospodařovali celkem 
na tisíc včelstev. „V oblasti, kde jsem včela-
řil, jsem byl osamocený včelař z povolání, 
tak si mě zdejší lesní krajský včelmistr vzal 
k sobě. Dvakrát ročně jsme měli soustře-
dění, dozvídali jsme se novinky z oboru.“ 

tři čtvrtě milionu za kilo kašičky

Dá se říci, že tehdejší doba rozvoji včelař-
ských provozů přála. „V roce 1956 si nás 

sezval krajský včelmistr s tím, že budeme 
pro Slovakofarmu Hlohovec vyrábět ma-
teří kašičku. Dostali jsme skleničky na 
100 gramů. Někdo si vzal jednu, já si vzal 
dvě. Kašičku jsem získával od 1. červen-
ce. Do vytvořených osiřelců jsem vkládal 
loučky s vajíčky nebo s larvičkami. Každý 
den jsem připravil na odběr 20 včelstev. 
V polovině července byly plné obě skle-
ničky. Odvezl jsem je na Hlubokou, kde 
byla lednice, a vzal si další dvě skleničky. 
Celkem jsem měl za první sezonu 970 gra-
mů kašičky. Tenkrát byla výkupní cena za 
kilogram kašičky 35 tisíc korun. (Pozn. au-
tora: průměrná měsíční mzda v té době byla 
1 200 korun, takže v přepočtu na současnost 
by to bylo tři čtvrtě milionu korun za kilo-
gram kašičky.). Jak přibývalo producentů, 
tak šla dolů výkupní cena kašičky, kterou 
jsme dělali až do roku 1960,“ vzpomněl 
někdejší včelmistr. 

Ředitel podpořil včelařské středisko

To už před ním bylo další, nejvýznamnější 
období rozvoje velkovčelařství na Třeboň-
sku. V roce 1961 se jindřichohradecký sta-
tek stal součástí třeboňského statku, který 
měl 17 tisíc hektarů a byl specializovaný na 
velkovýkrm prasat. Ze Šumavy přišel nový 
ředitel. „Když se dozvěděl, že máme včely, 
tak rozhodl, že statek bude mít samostatné 
včelařské středisko. Kupovali jsme včelstva 
z Moravy i v českých okresech.“ Statek 
začal rozšiřovat výměry řepky, jejíž teh-
dejší odrůdy potřebovaly k opylení včely. 
„Postupně jsme rozšiřovali stavy včelstev. 
Byly v úlech Pětiletka, Moravský univerzál, 
Čechoslovák, medníky na sebe mnohdy ne-
pasovaly. Jejich převoz byl komplikovaný 
a dvě rámkové míry taky způsobovaly pro-
blémy.“ 

třeboňský úl s vyšším rámkem 

Na včelařském středisku přemýšleli nad 
novým úlem. Základ byl, že nástavky mu-
sely být do čtverce s jedenácti rámky. Vel-
ká diskuse byla o jednotné rámkové míře. 
„Délku rámku 39 cm jsme nechali, výška 
24 cm se nám pro jarní rozvoj a předchá-
zení rojové nálady jevila jako nedostateč-
ná a výška 30 cm by znamenala už velkou 
námahu při práci s jednotnými nástavky, 
zejména při medobraní. Nakonec jsme se 
dohodli na rozměru rámků 39 x 27,5 cm. 
Pro náš úl se vžil název Třeboňský. Skuteč-
ností zůstává, že si tato míra získala oblibu 
u mnoha včelařů na Vysočině. Úly byly po 
čtyřech na paletách, které auto s hydrau-

Vysouvací zařízení 
usnadňuje prohlížení 
plodiště
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lickou rukou rychle naložilo. Včelstva jsme 
k opylení plodin převáželi až čtyřikrát za 
sezonu.“

nejlépe placeni byli včelaři

„Jak přibývalo včelstev, potřebovali jsme 
i další včelaře, které jsme posílali do uči-
liště v Nasavrkách. Pro uskladnění med-
níků jsme postavili dvě větší haly. V roce 
1980 jsme měli 2000 včelstev, o něž se 
staraly dvě skupiny po čtyřech včelařích.“ 
Ředitel včelařům fandil a včelmistr svým 
spolupracovníkům za namáhavou práci 
s častými žihadly prosadil v rámci statku 
mezi dělnickými profesemi nejlepší mzdy. 
Mimo základní mzdu dostávali prémie za 
překročení plánované produkce medu a za 
opylovací činnost. Samostatné středisko 
každý rok vykazovalo zisky. Na tom měla 
podíl i taková zdánlivá maličkost, jako byl 
prodej medu bez mezičlánku přímo do Vče-
ly Předboj. Dostali za med více peněz než 
při prodeji překupníkovi.

Postupně včelařské středisko koupilo 
truhlářské stroje, zaměstnalo truhláře, ka-
ždou zimu přibylo až 400 úlů. Plné mední-
ky vozili včelaři do centrální medárny, kde 
pomáhali brigádníci. Řediteli se zdálo, že 
u kvetoucích řepek není dost včelstev, tak 
statek najímal za úplatu ještě dalších tisíc 
včelstev od soukromých včelařů. „Aby se 
u řepky nehádali, tak pro každého včela-
ře jsem vypracoval plán počtu a umístění 
včelstev na každém stanovišti. Mimo to, že 
jsem dělal vedoucího, staral jsem se ještě 
o stovku včelstev, což mě bavilo nejvíce,“ 
vzpomíná tehdejší včelmistr.

nový provoz s novinkami

Čtyři roky před odchodem do důchodu 
u ředitele prosadil vybudování nového pro-
vozu se sklady, dílnou, medárnou a kance-
láří. Každý rok od inseminovaných matek 
získali plemenivo pro dalších tisíc matek. 
Když některé zbyly, tak je darovali okolním 
včelařům, aby zajistili plemennou kvalitu 
okolních trubců. Využívaly i chovné tře-

boňské nástavky, rozdělené přepážkami na 
čtyři sekce, každá měla na jedné straně úlu 
výletové očko. „Byl jsem zřejmě první v re-
publice, kdo začal s chovem matek na umě-
lých miskách. Při Apimondii v Bukurešti 
jsem se seznámil s izraelským včelařem, 
který přednášel o využívání umělých mi-
sek, na něž včelstvo naráželo matečníky. Ze 
600 včelstev získal 1200 kg mateří kašičky.“ 

následníka musel sehnat

Když Rudolf Štícha chtěl jít do důchodu, tak 
se ho ředitel zeptal, kde má nástupce. Nebyl. 
Musel ho sehnat. Nadějný byl čerstvý absol-
vent Vysoké školy zemědělské v Českých 
Budějovicích, který v roce 1985 ukončil 
studium. „Zeptal jsem se ho, zda by včelaři-
nu na statku po mě vzal. Nabídku přijal. Po 
škole rok sbíral poznatky ve včelařském vý-
zkumném ústavu v Dole a na jeho stanicích, 
v tachovském velkoprovozu, a pak navázal 
na mou práci. Tehdy jsme měli dokonce 
2 500 včelstev s potřebným technickým zá-
zemím,“ hodnotí Rudolf Štícha závěr svého 
působení na třeboňském statku.

Pak už jen sledoval jeho další vývoj, pro 
nějž bylo privatizační období konečnou 
stanicí. „Po privatizaci statku v roce 1991 
si včelaři rozebrali včelstva, a pak je rozpro-
dávali. Raději jsem nebyl u likvidace toho, 
co dobře jako celek prosperovalo.“ 

Za včelami na tříkolce

Do důchodu odešel v roce 1987 a chov 
včel si ponechal jako zálibu. Neodradilo 
jej ani to, když kvůli moru včelího plodu 
musel spálit na jednom ze svých stanovišť 
všechna včelstva i s úly. Po vzpomínkách 
na svou včelařskou životní dráhu nás za-
vedl ke svým úlům na zahradě, kde ukázal 
i některé vychytávky, které mu usnadňu-
jí práci, a to jak se včelami, tak při cestě 
za nimi. Aby při prohlídce plodišť nemu-
sel sundávat medníky, tak si v plodištích 
udělal vysouvací zařízení, pomocí něhož 
dostane plásty do „prodloužené, nasazo-
vací“ části, která zachytí spadlé včely. Část 
včelstev má na rozlehlé zahradě, kam jej 
pohodlně doveze motorová tříkolka. Za 
dalšími včelstvy dojíždí na nedaleké sta-
noviště. Neustále se zajímá o novinky, 
navštívil včelaře v mnoha evropských ze-
mích, rozchovává si matky z dovezené linie 
Singrovek z Rakouska.

Rudolf Štícha se podílel se i na práci 
v komisích Českého svazu včelařů. Pro 
jeho členy v základních organizacích po 
celé republice uspořádal bezpočet vysoce 
hodnocených přednášek. I v současnosti se 
rád se poděli o své zkušenosti, získané za 
téměř osm desítek let včelaření.

 Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek 

Včelnice na zahradě Dvaadevádesátiletý Rudolf Štícha vzpomíná na 
78 let svého včelaření

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

Vybraná řešení z minulého čísla
doplňovačka
Tajenkou byla jedna červencová pranostika: „Červenec – úrody 
blíženec.“

Přesmyčky
1 – krmení, 2 – léčení, 3 – vytáčení, 4 – prohlížení, 5 – tavení vosku

Bludiště
Tajenkou byla věta: „Zvýšená bodavost včel může být způsobena 
několika vlivy.“

Doplňovačka
V tajence doplňovačky se tentokrát skrývá část pranostiky na 
měsíc srpen. Začátek pranostiky zní: „Moc hub srpnových – 
….“. 
 1. Největší buňka v úle.
 2. Oblast úlu, kde matka může klást vajíčka.
 3. Včelařské náčiní potřebné k odstranění hrubých nečistot 

z medu při jeho stáčení z medometu do nádob.
 4. Nebezpečné houbové onemocnění včelího plodu. Název 

onemocnění má souvislost se stavebním materiálem.
 5. Zařízení sloužící k oddělování vosku od nečistot pomocí 

vodní páry.
 6. Nejpočetnější včela v úle.
 7. Produkt včel, který včely používají zejména k dezinfekci 

v úle.
 8. Včelí sameček.
 9. Včelí produkt, který lidé používají například pro výrobu 

svíček.
10. Vchod do úlu.
11. Pokud včely nejsou spokojeny se svou matkou, může nastat 

její tichá _______ .
12. Orgán včely, kterým se brání před svými nepřáteli.
13. Období, kdy matka klade vajíčka.
14. Budova určená pro úly se včelami. Česna úlů jsou umístěna 

tak, aby včely lítaly ven z budovy. Výhoda této budovy je 
v ochraně úlů před nepříznivými vlivy počasí.

15. Zařízení umožňující včelám průchod pouze jedním smě-
rem. Používá se zejména při medobraní, aby v medníku 
nebyla téměř žádná včela.

16. Nebezpečný teplotní stav pro včelí plod. Je-li tento stav 
dlouhodobější, může vést k uhynutí včel i plodu. Tento stav 
souvisí s nízkými teplotami a jeho název začíná na „ch“.

Přesmyčky 
V následujících přesmyčkách se pokuste objevit názvy rostlin:

NNĚSŽKEA • KASDMIERÁKS • PPKAELIŠMA • ELTJE 
AVZÝIPL • LNUCEČSNIE • EVANKSZA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 8

Osmisměrka s tajenkou
V osmisměrce jsou schovány různé druhy hmyzu a také včelařské 
pojmy v angličtině. Po jejich vyškrtání vám vyjde vzkaz. Písmeno 
„X“ se nečte. Až na jednu výjimku se všechna písmena, která 
nejsou v tajence, škrtají jen jednou.
Anglické pojmy: Nejprve uhodněte české pojmy z následujících 
popisů a potom se je pokuste přeložit do angličtiny. Pro ulehčení 
máte uvedena počáteční písmena popisovaných pojmů v českém 
a v závorce i v anglickém jazyce.)

• Přirozené množení včelstev. R___________ 
(S__________)

• Orgán včely, kterým vpravují do nepřátel jed. Ž__________
(S_________)

• Sladký produkt včel. M___________ (H_______)
• Obydlí včel, které vyrobil člověk. Ú___________ 

(H_________)
• Hmyzí jedinec, který sbírá v přírodě pyl, nektar, vodu, pro-

polis. V___________ (B_____)
• Vosková „deska“ s vystavěnými buňkami, do kterých včely 

dávají med, pyl. P___________ (C________)
• Je větší než včela dělnice. Páří se s matkou. T___________ 

(D_______)
• Největší včela v úle. Má kladélko. M___________ 

(Q________)
• Dřevěný „obdélník“, v kterém včely vystavují své dílo. 

R___________ (F_________)
Hmyz:
• včela medonosná, apis mellifera, zavíječ voskový, čmelák 

zemní, vosa obecná, sršeň obecná, mol šatní, babočka ad-
mirál, otakárek fenyklový, mravenec lesní 
Následně se můžete zamyslet, které uvedené druhy hmyzu 
patří k opylovatelům rostlin.

A F K K Á N S O N O D E M A L E Č V
R E E M R A V E N E C Á H O N E Y M
E N R O N Í N S E L N E C P R Á Z O
F Y Á N D N N I Á C N S N E E U Q L
I K K E B E E M E N A D M I R Á L Š
L L A L E B L B E A C Í Ž Í U Ž Í A
E O T L V E O J K Z T E G N I T S T
M V O O X Ň E Č S I K H B C J E K N
S Ý A P E Ž O D Ý D E Á I O O N P Í
I O Z Š O B R E N O R D L V A M U J
P T R E A F R A M E P Ř Í E E S B R
A S O B S W A R M I N G D U M A O H
Z A V Í J E Č V O S K O V Ý O Č J V
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Je pochopitelné, že když zemře 
nějaký zvířecí miláček, který tvořil 
společnost v rodině, tak se chce 
s ním rodina důstojně rozloučit. 
Proto vznikají zvířecí pietní místa, 
kde může majitel své zvířátko 
pohřbít. Takové zvířecí hřbitovy 
vypadají jako malé zahrádky, kde 
jsou pomníčky a třeba pejsek je 
pohřben s oblíbenou hračkou a na 
jeho pomníčku je vytesáno jeho 
jméno. Není se co divit, když pej-
sek nebo kočka obohacuje několik 
roků rodinu o hezké zážitky a ra-
dosti že rodina chce, aby takový 
miláček měl i po smrti své důstoj-
né místo.

Ve včelařském kroužku ambro-
žíci havířov tvoří samozřejmě spo-
lečnost včely. Vždy se těšíme na 
chvíle pozorování včel na letáku, 
jak se vracejí s pastvy obtěžkány 
košíčky s pylem. Některé přistanou a hned spěchají do česna, některé přista-
nou a udělají přitom kotrmelec, jiné zase chvíli po přistání odpočívají a až pak 
se vydají do úlu předat svůj náklad nektaru. Pozorujeme také strážkyně, které 
se procházejí nebo postávají v bojové poloze se vztyčenou hlavičkou. Naší 
pozornosti neuniknou ani včelky, které stojí se zvednutým zadečkem, mávají 
křídly a zajišťují větrání úlu. se včelkami je spojeno mnoho hezkých zážitků, 
ke kterým patří různá setkání dětí, členů včelařských kroužků jako zlatá vče-
la, Rojení, vycházky, výlety a další aktivity.

že včelky přirostly k srdci i některým členům včelařského kroužku ambroží-
ci svědčí to, že většina z nich je členy kroužku již několik let a věřím, že budou 
pokračovat až do skončení školní docházky. čtyři členové kroužku samostat-
ně včelaři a stali se členy zo čsV, z.s., havířov. že včelky přirostly k srdci třem 
bývalým členům kroužku svědčí to, že i po skončení školní docházky se stali 
čestnými členy včelařského kroužku ambrožíci a stále se zapojují do činnosti.
Včely se staly našimi miláčky a nějaké to žihadlo je jejích dar pro naše zdraví, 
které zaplatily svým životem. Včelstva mají přirozený úhyn, který se projevuje 
někdy více jindy méně mrtvolkami včel ve včelařském voze nebo na podlož-
kách v úle. Těmto mrtvolkám včel jsme se rozhodli zřídit pietní místo, kde 
spočinou také matky, které musely být usmrcené při jejích výměně ve včel-
stvu. 

Jiří Vavřík,
vedoucí VKM Ambrožíci Havířov

Mladí včelaři  
se prezentovali na jarmarku
koncem května se v naší obci košařiska v okrese Frýdek-Místek, pořádal 
„košařiščanský jarmark“ a včelařský kroužek dostal možnost prezentovat 
svou činnost. Milovníkům medu a zájemcům o poznání širšího pohledu ze 
života včel byly navíc položeny dvě otázky: kdy se odebírá med z košnice? 
(typ úlů vyrobeny ze slámy) a kdo dokáže vyrobit včelí vosk? V případě prv-
ního dotazu byla správná odpověď, že med z košnice se včelám odebírá na 
Velikonoce. Takového medu je sice méně, ale za to je velice kvalitní. Jelikož 
žijeme v tržní společnosti, kde se ve všem počítá rentabilita práce, přešlo se 
na včelaření v jiných typech úlů a s jinou metodikou ošetřování. u druhého 
dotazu je to zřejmé. Včelí vosk dokážou vyrobit pouze včely a v zanedbatelné 
míře i čmeláci.
 Jaroslav Macháč, vedoucí VKM v Košařiskách

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

Ohlédnutí za jarem

Na fotografii je včela opylující pro nás 
netradiční ovocný keř na jedné zahradě 
v České republice. Fotka byla pořízena 
30. března 2017.
Zkuste poznat jméno tohoto keře. Na-
povíme, že plody jsou modré. Tvar plodů 
připomíná protáhlé „borůvky“.

Další zajímavé informace o keři:
• Keř kvete již od února až do dubna.
• Plody obsahují relativně velké množ-

ství vitamínů B a C.
• Keř dorůstá do výšky až 1,5 metru.
• Sklizeň plodů bývá od května do 

června.
• Podle informací z katalogu zahrad-

nictví může mít úrodu až několik 
kilogramů sladkých plodů, které se 
hodí k přímé spotřebě nebo k zavařo-
vání i pečení.

Doplňování do textu
Doplňte do následujícího textu vhodná 
slova, nebo vyberte správné slovo z nabí-
zených.
Srpen je pro včelaře zejména obdobím 
krmení včelstev / medobraní / množení 
včelstev. Včely musí mít připraveno na 
zimu dostatek ________. 
Jsou známy dva způsoby „krmení“ včel-
stev. Nejčastěji včelám včelaři dávají 
roztok ________ ve vodě. Buď si včelaři 
připravují roztok sami, nebo si kupují 
různé rozpuštěné / invertované cukerné 
sirupy. Takové sirupy však neobsahují 
sacharózu, ale jednodušší cukry, převáž-
ně glukózu a __________ .
Jsou ale včelaři, kteří včelám neberou 
všechen med / pyl / propolis. Nechávají 
jim v průběhu celého roku alespoň jeden 
nástavek _______ zásob. Jejich včely tak 
přirozeně zimují na ______ . 
Vedle cukerných zásob musí mít včely na 
zimu i dostatek ______ . Ten si včely nosí 
do úlu až do pozdního podzimu za přízni-
vého podnebí / počasí.
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o Kurzy chovu matek  
v Petrovicích nad Úhlavou

Pravidelně každý  rok pořádá ZO ČSV Nýrsko kurzy pro začínající včelaře 
a kurzy chovu matek. Letos se v Petrovicích nad Úhlavou uskutečnily nejen 
pod hlavičkou naší ZO, ale dva další pod hlavičkou OO Klatovy.

Kurzu chovu matek, který se konal koncem 
května, se zúčastnilo kolem čtyř desítek 
včelařů. Přestože počasí nebylo ideální, 
kurz proběhl velmi dobře a účastníky byl 
ohodnocen vesměs kladně. Soustředili 
jsme se především na dvě důležité pod-
mínky úspěšného chovu: vybrat vhodné 
chovné včelstvo a zvládnout techniku pře-
larvování .Veškerá činnost byla zaměřena 
zcela prakticky – utvoření osiřelce, chov 
při matce, přelarvování, smetání včel do 
smyku, narkotizace včel a plnění oplod-
ňáčků, vkládání matečníků a praktické 
značení matek, kdy jsme si procvičili naši 
dovednost na trubcích. Včelaři se také se-
známili s evidencí matek a plemenářskou 
prací, která spočívá ve výběru vhodného 
plemenného včelstva z vlastního chovu. 
Nakonec si účastníci kurzu odnesli chovný 

rámek s larvičkami od našich výběrových 
chovných včelstev.

Dvou kursů pro začínající včelaře se zú-
častnilo přes 80 včelařů. V našem okrese 
bylo rozhodnuto, aby se každý začínající 
včelař, který žádá o krajskou dotaci na po-
řízení nových úlů a pomůcek, seznámil se 
základy včelařské práce a prakticky si tyto 
činnosti vyzkoušel. Dotazů ze strany začí-
najících bylo hodně a bylo velmi milé, jak 
intenzivně se o problematiku zajímají. Byli 
spokojení, že jim zkušení včelaři objasnili 
spoustu včelařských činností a že získali 
nové praktické dovednosti. Potěšitelné je, že 
se těchto kurzů opakovaně zúčastňují i ně-
kteří z řad stávajících včelařů s poznámkou, 
že  vždy něco nového a praktického objeví. 
 Ladislav Toman,

učitel včelařství

Výběr vhodného plemeniva Učíme se značit „matky“

Začínáme s chovem aneb trochu teorie

Včelařský den  
v Jihlavě
V polovině června se v srdci Vysočiny usku-
tečnil Včelařský den, jehož průběh zajiš-
ťovala OO ČSV v Jihlavě. Akce se konala 
v prostorách přírodní zahrady v Hybrálci, 
v obci ležící asi tři kilometry severně od 
Jihlavy. Sešli se včelaři z celého okresu, 
řada hostů včetně zástupců krajského úřa-
du a přišel i patron Včelařského dne Ing. 
Hyský. Návštěvníci ochutnali medové po-
choutky ve včelařské kavárně, případně si 
i něco koupili. Seznámili se se včelařskými 
pomůckami nebo pozorně poslouchali při 
přednášce přítele Slámy o chovu včelích 
matek. Mnozí, většinou ti méně znalí, si 
v průběhu dne uvědomili, co všechno vče-
lařství obnáší a jak je tato činnost chvály-
hodná a prospěšná. Součástí Včelařského 
dne byla i beseda s Ing. Stokláskovou-He-
gerovou na téma pěstování bylin a ovoc-
ných stromů vhodných pro včely. Během 
celého dne byla k dispozici ochutnávka 
medů, produktů včelařů z širého okolí. Ná-
vštěvníci si ho mohli zakoupit, a kdo měl 
štěstí tak třeba i vyhrát v medové tombole. 

Za OO ČSV Jihlava,
František Meduna, Jihlava  

Včelařská stezka 
Františka Nešpora
V poslední červnovou sobotu se uskutečnil 
v objektu Sirnatých lázní v Ostrožské Nové 
Vsi Včelařský den. Sešli se včelaři z široké-
ho okolí a také hosté lázní a obyvatelé obce 
včetně paní místostarostky, aby ochutnali 
med u stánku, případně si koupili včelí pro-
dukty, podívali se na včelařské pomůcky 
a také živé včely vystavené ve skleněném 
úlu. A nakonec, aby si poslechli přednáš-
ku o právních předpisech ve včelařství. Vše 
probíhalo pod širým nebem za krásného 
počasí. Vystoupil i místní mužský pěvecký 
soubor Krasavci s pěknými moravskými 
písničkami. Poměrně mladé vedení ZO 
Ostrožská Nová Ves zajistilo nejen krásné 
počasí, ale také včelařské stánky a pochlu-
bilo se Včelí naučnou stezkou, která má 12 
stanovišť. Abyste je všechny navštívili, sed-
něte nejlépe na kolo. Stezka je totiž 5 km 
dlouhá. Tuto včelařskou naučnou stezku 
pojmenovali místní včelaři po nedávno ze-
snulém dlouholetém funkcionáři Františku 
Nešporovi. Během příjemného včelařské 
odpoledne zbylo i trochu času na diskuzi 
se včelaři z okolí, ze Zlína i z Uherského 
Hradiště.

(JM)
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MEDOVÁ KAŠE OD BÍLÉ PANÍ, BRAMBOROVÉ PLACKY NA KAMENI S MEDEM, MEDOVINA, TOČENÉ MEDOVÉ PIVO,
MEDOVÉ LIMONÁDY, PERNÍČKY A MEDOVÉ DELIKATESY, PROHLÍDKA VČELÁRNY A VČELÍNU V ARBORETU, 

UKÁZKY VČELAŘSKÉHO NÁŘADÍ A PRÁCE S VOSKEM, VÝTVARNÝ WORKSHOP, MEDOMET, VČELÍ ÚL, KVÍZY PRO 
DĚTI, ŽIVÁ HUDBA – MARTIN SEDLÁK DUO, MEDOVÉ MENU V RESTAURACI K-CLUB, FARMÁŘSKÝ TRH

ZO ČSV NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ A NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ VÁS ZVOU NA:

v sobotu 26. 8. 2017
8.00–13.00 na Vratislavově námě� í

SLADKÉUKONČENÍLÉTA

Medové dny 
šumperská „zemědělka“ slaví 150 let

historie a současnost

V letošním roce je tomu přesně 150 let, 
kdy šumperské hospodářské spolky ze své 
iniciativy vymohly zřízení nového vzdělá-
vacího ústavu pro rolníky a zpracovatele 
lnu, a tak v roce 1867 založily Landes-, 
Ackerbau- und Flachsbereitungsschule, 
tedy Zemskou rolnicko-lnářskou školu 
s německým vyučovacím jazykem. Členo-
vé spolků se stali průkopníky ve vzdělávání 
rolníků německé i české národnosti z širo-
kého okolí. Už v době svých počátků našla 
škola své sídlo v bývalé renesanční tvrzi 
v Šumperku – Temenici. Ke škole bylo také 
přičleněno školní hospodářství. 

Škola za 150 let prošla mnohými promě-
nami v učebních plánech i oborech, výstav-
bou a renovacemi. Měnilo se zařazení školy 
do systému vzdělávání, měnily se názvy 
školy. Škola nese v současné době název 
SOŠ, Zemědělská 3, Šumperk, ale pro oby-
vatele Šumperka a přilehlého regionu je to 
stále „zemědělka“, na kterou mnozí z nich 
vzpomínají jako na „svou školu“, která jim 
dala profesní vzdělání.

Tradiční zemědělské obory se vždy při-
způsobovaly moderním trendům a novým 
odborným poznatkům, v současné době 
na ně navázaly dva obory: Agropodnikání 
a Ekologie a životní prostředí. V devadesá-
tých letech se na naší škole etabloval zcela 
nový obor Cestovní ruch, který se postup-
ně vyprofiloval v prestižní obor vzdělávání 
olomouckého regionu. Na škole je také 
vyučován dálkovou formou obor Veřej-
nosprávní činnost.

oslavy 150. výročí školy a medový den

Oslavy 150letého výročí školy jsou sou-
středěny do dvou dnů, 22. a 23. 9. 2017, 
a proběhnou v areálu školy. Zahájeny 
budou slavnostním koncertem v nejstarší 
budově školy – v bývalé renesanční tvrzi, 
v hlavní budově školy budou soustředěny 

výstavy, výstava zachycující vývoj školy, 
výstava fotografií z historie školy, ukázky 
prací našich studentů. V areálu školy bude 
ke zhlédnutí expozice zemědělských strojů 
a muzeum historie zemědělství. 

Sobota bude Medovým dnem a svátkem 
tradičního zemědělského odvětví – včelař-
ství. Pro návštěvníky bude přichystána pro-
dejní výstava včelích produktů, ochutnávka 
medovin, exotických medů, medových jídel 
a nápojů. Malí i velcí návštěvníci si mohou 
také ověřit své schopnosti ve výtvarných 
dílničkách. Pro zájemce tu budou i odbor-
né přednášky z oblasti včelařství. Oslavy 

zpestří členové hasičského sboru, kteří 
předvedou řešení nebezpečných situací. 
Bude také možné prohlédnout si školní 
včelnici s ukázkovým proskleným úlem 
a nahlédnout přímo do života včel. 

Vrátit se ve svých životech zpět budou 
moci všichni naši bývalí studenti a student-
ky při prohlídce školy, která poskytne i pří-
jemné zázemí ke vzpomínání. Bývalí absol-
venti budou moci školou a jejím areálem 
procházet sami nebo s odborným výkladem 
současných studentů, mohou se společně 
se svými bývalými učiteli posadit, povídat 
si, vzpomínat a u toho poslouchat hudbu, 
dobře jíst a pít.

Těšíme se na všechny naše bývalé stu-
denty a všechny příznivce naší školy, pro-
tože víme, že bez nich by nemohla „země-
dělka“ v Šumperku existovat 150 let. 

Mgr. Jolana Maluchová

Budova školy v 19. století

Školní včelín na počátku 20. století
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Můj první klát
Vážená redakce, zasílám vám několik 
fotografií, které zachycují, jak jsem 
tvořil svůj první klát. Do budoucna 
jich bude určitě více. Doufám, že 
poslouží jako inspirace i zdroj infor-
mací  pro podobné nadšence, jako 
jsem já, které zajímají a nejen zajíma-
jí stará řemesla.

Také jsem sháněl in-
formace, někdy doce-

la horko těžko. Přeji 
hodně úspěchů při 
včelaření v klátech 

všem.

Ing. Richard Tkadlec
richard.tkadlec@gmail.com

Festival medu 
a písničky připraven
Včelařům ze ZO ČSV v Kopřivni-
ci a jejich přátelům se opětovně 
povedlo připravit Festival medu 
a písničky. V muzeu Fojtství čeká 
návštěvníky 7.–9. 9. 2017 třídenní 
projekt s bohatým programem.

Přednášet budou na slovo vzatí odborníci 
př. Ženčica, Salaj, Sedláček a další. Široké 
veřejnosti chceme poskytnout informace 
o včelích produktech, jejich možném užití 
a významu včelaření. 

Základní informace pro děti jsou předá-
vány tak, aby se uchytily v jejich myslích 
a v rámci práce na pomyslných včelnicích si 
je spojily s konkrétním prožitkem. Soutěže 
jsou připraveny jak pro děti z mateřských 
školek, tak i pro žáky základních škol.

Pořadatelé nehodlají šířit jen informace 
včelařské. Proto budou v areálu muzea Foj-
tství připraveni drobní obchodníci, aby na-
stínili, jak může vypadat včelařský jarmark. 
Nebudou chybět ani včelařské soutěže 
o nejlepší med a medovinu. Nabídku roz-
šíří vinné produkty jihomoravských vinařů, 
Včelařova tombola a divadelní představení 
pro děti i dospělé. 

Z hudební produkce kromě diskžoke-
jových mixů budou návštěvníci moci po-
slechnout nabídku lidovek, country muzi-
ky, popu, rocku i cimbálové muziky. Může-
te počítat jak s našimi „stálicemi“ Mňága 
a Žďorp, Sunar rock, tak i hudebními no-
vinkami, folklórem ze Slovenska – skupi-
nou Drienovec, rockovou legenda v novém 
kabátě Limetal a spoustou dalších. 

Pořadatelům se podařilo sestavit tako-
vý mix akcí, kdy si návštěvníci jakékoliv 
věkové kategorie budou moci vybrat, co je 
zaujme a hlavně si zapamatují, že tu jsou 
včelaři z Kopřivnice, kteří rozumí svým 
včeličkám. A kromě toho mají dost přátel, 
s nimiž jsou schopni takovou akci zreali-
zovat. A nejvíc je potěší, když se hned po 
skončení letošního ročníku budou návštěv-
níci ptát, kdy se kopřivnický Festival medu 
a písničky bude konat příští rok. 

Již předchozí ročníky prokázaly, že bez 
pomoci nejrůznějších organizací a firem 
se nedá akce takového rozsahu provést. 
Proto mají a budou mít naši partneři stále 
své důležité místo mezi těmi, kdo se o Fes-
tival medu a písničky zasloužili. Z těch nej-
významnějších uvádíme Moravskoslezský 
kraj, město Kopřivnice, obec Závišice, Čes-
ký svaz včelařů, muzeum Fojtství v Kopřiv-
nici a mnoho dalších.

Tomáš Kostelník, 
místopředseda ZO ČSV Kopřivnice
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eVčelaříme s Medovníčkem  
aneb Dětské včelařské odpoledne

Základní organizace Českého svazu včela-
řů Krnov uspořádala v sobotu 17. června 
v zahradě MŠ Jiráskova dětské zábavné 
odpoledne. Děti se zábavnou formou do-
věděly mnoho zajímavých informací o vče-
lách, na stanovištích pro ně byly připraveny 
hry, skládaly puzzle s včelařskou tematikou 
nebo si vyzkoušely, jak vidí včela. Ovšem 
největší zájem dětí budil prosklený včelí úl, 
který vyrobil přítel Vlastimil Prosický a bu-
doucím včelařům umožňuje pozorovat ruš-
ný život v úlu. Celé včelí setkání bylo téma-
ticky ukončeno, jak jinak než ochutnávkou 
medu a upomínkovými předměty.

Mgr. Jana Mirtová

Westernoví včelaři a parní vlak  
v zastávce Klokočov

Je již tradicí, že jednou za pár let projede po 
trati Suchdol na Odrou – Budišov nad Bu-
dišovkou parní vlak. A v souvislosti s tím 
pak na naší železniční zastávce Klokočov 
pořádají členové Českého svazu ochránců 
přírody z Oder westernový program s vy-
stoupeními tanečních skupin, kovbojů- 
-žonglérů, country kapelou a závěrečným 
přepadením vlaku. Letos pozvali k účasti 
na programu také včelařský kroužek mlá-
deže Kančí hory, který působí při ZŠ Heř-
manice u Oder. Zřizovatelem VKM Kančí 
hory je Základní organizace Odry Českého 
svazu včelařů a spolupracuje na zajištění 

činnosti kroužku se spolkem Naše Kamen-
ka. Dvacátý květen, den jízdy parního vla-
ku, byl ideálním dnem k oslavě včelaření. 
Protože před pěti lety mezinárodní včelař-
ské setkání vyhlásilo v Senátu České repub-
liky měsíc květen jako „Mezinárodní měsíc 
včel“ a konkrétně 20. květen „Mezinárod-
ním dnem včel a včelařů“.  A jelikož je 
včelařské řemeslo staré jako lidstvo samo, 
nebyl pro včelařky z VKM Kančí hory pro-
blém stylizovat se do westernového pro-
gramu. Oblékly si kovbojské šaty, nasadi-
ly klobouky a přehodily přes ně včelařské 
závoje. „Bígrls“ měly kolem svého stánku 

po celý den napilno, přesně jako ve včelím 
úle. O včelařskou tématiku byl z řad účast-
níků akce živý zájem. Návštěvníci nahlédli 
do života včel a včelařů díky vědomostním 
kvízů, jako: „Přiřaď názvy včelařských 
pomůcek a rostlin včelí pastvy“, „Poznáš 
vystavené včelí produkty?“, „Najdeš na 
plástu mezi včelami matičku?“, „Seřadíš 
vývojová stádia včely?“ a „Poskládej vče-
lu“. Účastníci mohli nakouknout do mik-
roskopu na roztoče Varroa destructor a do 
demonstrativního úlu s fotoplásty. Zájemci 
si mohli vystavené včelí produkty očichat, 
včelařské pomůcky osahat a vyzkoušet. Ši-
kovní návštěvníci si s chutí odlili ozdobu ze 
včelího vosku, nebo smotali svíčku z vosko-
vé mezistěny. Partnery akce, „Zábavná jíz-
da parního vlaku“ byly České dráhy a obce 
Budišov nad Budišovkou, Odry a Vítkov. 
Včelařský kroužek tímto děkuje za finanční 
podporu městu Odry.

Za ZO ČSV Odry
Kristýna Ondřejová,

vedoucí VKM Kančí hory

Za přítelem 
Pavlem 
Hrabcem

V květnu letoš-
ní roku jsme se 
rozloučili s pří-
telem Pavlem 
hrabcem, 
dlouholetým funkcionářem a členem 
zo čsV Jílové u Prahy. Přítel hrabec 
vždy ochotně předával své bohaté 
zkušenosti s chovem včel a každému 
včelaři, který se na něho obrátil, rád 
poradil a pomohl. Byl významným 
chovatelem matek, které na požádání 
bezplatně poskytoval členům zo. Na 
své včelnici poskytoval i praktické 
ukázky s chovem matek a včel, při 
nichž využíval bohaté zkušeností, kte-
ré získal po téměř půl století práce se 
včelstvy. kromě předávání zkušeností 
ostatním včelařům také vychoval dvě 
generace svých nástupců v rodině. 
svým příkladným přístupem se vý-
znamně zapsal do historie našeho 
včelařského spolku, který v příštím 
roce oslaví výročí 110 let od svého 
založení.
čest jeho památce

Miloslav Šejko
jednatel ZO Jílové u Prahy
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98 let
Novák Josef · ZO Louňovice pod Blan.

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

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

92 let
Jirglová Jarmila · ZO Železnice

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

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

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

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

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

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

70 let
Antoš Josef · ZO Rožďalovice  
Bárta Vladimír · ZO Turnov  
Bečková Marta · ZO Pelhřimov  

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

V srpnu 2017 slaví… 

Ju
B

il
ea



287sRPeN 2017•

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

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

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

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

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

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!
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 odešli z našich řad

Blažková Hana (81) · ZO Škvorec
Čech Svatopluk (86) · ZO Aš

Felcman Josef (80) · ZO Záchlumí
Filip Karel (63) · ZO Odry

Foltin Vlastimil (74) · ZO Odry
Hlavatý Miroslav (62) · ZO Prachatice

Kavka Oldřch (66) · ZO Lipník nad Bečvou
Knobová Jana (64) · ZO Litultovice

Kodym Jaroslav (65) · ZO Lázně Bělohrad
Labský Josef (74)· ZO Frýdlant

Lazna Jiří (81) · ZO Planá u Mariánských Lázní
Pavlíček Václav (76) · ZO Chrastava

Sedláček Josef (89) · ZO Žatec
Sedlák Josef (83) · ZO Říčany

Sikora Karel (89) · ZO Bukovec - Písek
Škrobák Petr (78) · ZO Hovorany
Vestfál František (89) · ZO Slabce

Žádník Jaroslav (85) · ZO Šternberk
Tomšíček Zdeněk (84) · ZO Jaroměřice nad Rokytnou

Stehlík Josef (92) · ZO Zdice
Steklý Dušan (44) · ZO Kolín
Víšo Josef (58) · ZO Choceň

Vojtěch Antonín (76) · ZO Úpice

Čest jejich památce!
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Včelařské kroužky  
v české republice – Viii.

VKM Nové Město pod Smrkem
Včelařský kroužek mládeže pracuje v Novém Městě pod Smrkem 13 let. Od svého 
založení se pravidelně podílí na Krajském dni včely, připravuje různé poznávací a vě-
domostní soutěže pro děti i dospělé. Každoročně se včelaříci zapojují do akcí v období 
Vánoc a Velikonoc, na kterých návštěvníky seznamují se životem včel. Kroužek ani 
jednou nevynechal oblastní kolo Zlaté včely. Odrostlí včelaříci pomáhají jako instruk-
toři nebo jako vedoucí kroužku na různých akcích a táborech. 

VKM Jablonec nad Nisou 
(www.vcelaricijbc.webnode.cz) 
Tento kroužek slaví letos 5. výročí založení. Schází se v učebně dílen, kde má výbor-
né zázemí. Včelnice je umístěna přímo na pozemku školy, letos bylo zazimováno 
6 včelstev. Do kroužku chodí 14 dětí, dětí ze 2. až 7. třídy. Náplň kroužku: výroba 
rámků, zatavování mezistěn, natírání úlů, starání se o bylinkovou spirálu na školní 
zahradě, hrabání listí na zahradě – takže praktické práce. Děti „chodí do včel“, vy-
táčí med, na Vánoce mají vánoční dílničku, na Velikonoce se učily plést pomlázku 
a vyráběly velikonoční dekoraci. 

VKM Včelaříci Velké Hamry
Letos má tento kroužek 7 členů. Přes rok se včelaříci snaží být co nejvíc venku nebo 
přímo ve včelách a přes zimu se učí teorii, mikroskopují a hrají hry. Každé léto jezdí na 
týdenní soustředění, které je vždy naplněno návštěvami včelařů v místě, kde se soustře-
dění koná, a poznáním místních kulturních památek. Zpravidla to bývá jižní Morava, 
ale byli i v jižních Čechách. Také pořádají návštěvy včelnice pro okolní školy a školky, 
kdy se děti dozví něco o včelách a včelaření, ale také o kroužku a jeho činnosti.

VKM Apisáci Zákupy
Kroužek pracuje od roku 2012 při ZŠ a MŠ Zákupy a je členem ZO ČSV Mimoň, která 
přispívá dětem na akci Rojení. V současné době je zde 12 včelaříků , kteří se starají 
o dvě vlastní včelstva. Med, perníky i vlastnoručně vyrobené svíčky prodávají na Zá-
kupských slavnostech a adventním trhu. Rádi jezdí na výstavy, Krajský den včely, 
Zlatou včelu i Rojení. Vždy jim to dle jejich slov přinese hezké zážitky i nové poznatky. 
Teď se těší, že si letos osadí svůj nový prosklený úl, který jim věnovalo město, a využijí 
ho k další propagaci včelaření.

VKM Liberec
(http://vcelarmoravec.webnode.cz/vcelarske-krouzky-mladeze/)
V Liberci jsou dva včelařské kroužky. Působí při ZŠ Aloisina výšina na sídlišti Kundra-
tická a při ZO Českého svazu včelařů se sídlem ve Vesci. Pod vedením pana Moravce se 
děti mohou ledacos naučit o včelaření, pracovat se včelami a získávat včelí produkty. 

VKM Osečná
Včelařský kroužek funguje od roku 2010. Schází se jedenkrát týdně a někdy i o víken-
du. Děti vyrábí svíčky z včelího vosku a zdobí perníčky medem od svých včel. Vysazují 
včelařsky prospěšné dřeviny a účastní se i oblastního kola Zlaté včely. Plánují výlety, 
a to například na Den včely v Liberci a včelí stezku v Harrachově. Činnost tohoto 
kroužku je hojně podporována dotacemi Krajského úřadu Libereckého kraje. Pro 
svoji činnost z dotací pořídili mikroskopy, váhy, včelařské pomůcky a kombinézy. Tyto 
pomůcky jim pomáhají zlepšit i zpestřit činnost na jednotlivých schůzkách.

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků v této oblasti.

Liberecký a Ústecký kraj
Počet kroužků Počet dětí

20 175



VKM Turnov 
(http://www.vcelariturnov.cz/mladez) 
Včelařský kroužek při ZO ČSV Turnov byl znovu založen v roce 2012. Ve školním roce 
2016/2017 ho navštěvují tři děti a sedm dospělých. Někteří z dospělých se již včelaři stali, 
ostatní se teoreticky i prakticky připravují. Činnost kroužku je zajištěna pomocí dotací 
Libereckého kraje, odměnami za výukové programy a prodejem medu. Jako výukový 
včelín byl upraven dvoupodlažní objekt v areálu bývalého depa ČD v Turnově. Umožňuje 
umístění 13 úlů v patře a učebny v přízemí. Ve výukovém včelíně rovněž proběhly v roce 
2016 exkurze škol v rámci pokračování projektu Fascinující svět včel a hmyzu, celkem 50 
dětí ve 4 skupinách. 

VKM Křižany
Včelařský kroužek pracuje u ZŠ Žibřidice již od roku 2005 a zřizovatelem je ZO ČSV Křižany. 
O návštěvu v kroužku je mezi dětmi zájem a v letošním roce je přihlášeno celkem 16 dětí ve 
věku od 2. do 7. třídy. Kroužek má vlastní školní včelín s 5 nástavkovými úly, instruktážní 
úl s fotorámky a 3rámkový prosklený úl, který je osazován živými včelami při pořádání vče-
lařských výstav a Krajského dne včely. Díky patří všem spolupracovníkům při organizování 
VKM především ZŠ v Žibřidicích, OÚ v Křížanech, KÚ v Liberci, kteří přispěli k vybavení 
kroužku.

VKM Jablonné v Podještědí 
Kroužek byl založen začátkem roku 2016. Včelaříci se schází se v dílnách místní ZŠ a na jejím 
pozemku mají dočasně umístěné jedno včelstvo. Děti se rády věnují praktickým činnostem – 
sbíjení a drátkování rámků a práci se včelstvem. Teoretické vědomosti procvičují formou 
vědomostních her a tajenek. Před Vánoci si děti vytvořily svíčky z mezistěn a z jara si posta-
vily ptačí budku. Často se vypravují do okolí a učí se poznávat medonosné rostliny a byliny.

VKM Lomnice nad Popelkou
Kroužek funguje sedm let při Středisku volného času Sluníčko, za podpory ZO ČSV. Včela-
říci se starají o 12 kroužkových úlů. Každoročně se zúčastňují akcí pro veřejnost například 
Den Země pro ZŠ Lomnice n. P. nebo Chovatelský den místního zemědělského družstva. 
V teplém období se schází přímo v areálu lomnických včelařů, kde jsou jejich úly a zázemí 
pro schůzky i vytáčení medu. Kromě oficiálního vedoucího kroužku se dětem věnují i další 
členové ZO ČSV.

VKM Mozaika Železný Brod
Po dvou neúspěšných pokusech se podařilo v roce 2011 založit včelařský kroužek při Stře-
disku volného času Mozaika Železný Brod. Propagační akce na místních ZŠ se vyplácí, takže 
zájemců o včelaření stále přibývá, a to nejen z řad dětí, ale i dospělých. Kroužek má k dispo-
zici dílnu, takže jsou včelaříci schopni si základní vybavení – úly zhotovit svépomocí. Mají 
dvě stanoviště, jedno u místního národopisného muzea a druhé na pozemku, který jim za 
symbolickou cenu pronajal Městský úřad Železný Brod. Na tomto stanovišti s pomocí do-
tačního fondu Libereckého kraje vybudovali včelín, takže schůzky i obsluhu mohou provádět 
i za nepříznivého počasí. 

VKM Třebenice 
Činnost třebenického včelařského kroužku byla zahájena v roce 1949 a pokračuje s krát-
kým přerušením v letech 1995–2000 do dnešních dní. V klubovně na zdravotním středisku 
se letos schází obvykle 5–7 malých zájemců o včelařství. Jejich schůzka většinou začíná 
malou opakovací rozcvičkou – včelařské názvosloví, kytičky, včely, nemoci apod. Kreslí, 
pečou i zdobí perníčky, odlévají svíčky, stloukají rámečky. Když se podaří, prezentují vče-
laře na třebenických jarmarcích, jezdí na výstavu Zahrada Čech, spolupracují se základní 
a mateřskou školou při zakládání „medové louky“. Čtenáře Včelařství zdraví svým pozdra-
vem – Včeličkám zdar!

VKM Litoměřice 
Tento kroužek fungující pod DDM Rozmarýn Litoměřice má již dlouholetou tradici. Cílem 
včelařského kroužku je předávat poselství mladé generaci a vytvořit základnu pokračova-
telů tohoto vzácného řemesla. Na zahradě DDM Rozmarýn je vybudován včelín s úly, který 
slouží pro potřeby kroužku. Děti se během roku seznamují s prací včelaře, pracují s živými 
včelami, stloukají rámky, odlévají vosk, ale také se učí teorii o včelařství, kterou každoročně 
uplatňují na soutěži Zlatá včela.

Veronika Šebková, sebkover@seznam.cz



Volně žijící včely část VII. Vznik a vývoj eusociality – rodina a příbuzenský výběr

V následujících dvou dílech se pokusíme popsat, jakými mechanismy moh-
lo dojít k vývoji eusociality u samotářských předků. Jelikož zachytit vznik 
eusociality v přímém přenosu je téměř nemožné, pracují vědci s různými 
teoriemi, předpoklady a modely, pro které pak hledají oporu mezi reálně 
žijícími organismy. 

Situace se tedy trochu podobá zkoumání 
okamžiku vzniku vesmíru, kdy se pomocí 
detailního poznání současného stavu sna-
žíme odvodit něco, co vzniklo kdysi a za 
velmi specifických podmínek. V našem pří-
padě je vše o to komplikovanější, že eusoci-
alita vznikla v průběhu evoluce mnohokrát 
nezávisle a každý vznik mohl být ovlivněn 
zcela odlišnými faktory.

Eusociální společenství mohla vznik-
nout v zásadě dvěma způsoby – sdruže-
ním nepříbuzných samic nebo rozšířením 
původní rodiny. Klíčovou otázkou v obou 
případech je reprodukční dělba práce, tedy 
vznik kast. Co vede jedince k tomu, aby re-
zignovali na tvorbu vlastního potomstva 
a stali se nerozmnožujícími se dělnicemi? 
Nahlíženo klasickým pohledem přiroze-
ného výběru, jediné, o co v evoluci jde, je 
předat své geny prostřednictvím potomků 
do následující generace. Jedinci, kteří se 
nerozmnoží, jako by nebyli. Jak tedy děl-
nice vznikly?

Začněme povídáním o rodině. Už jsme 
si ukázali, že řada druhů blanokřídlých se 
vyznačuje důmyslnou péčí o potomstvo ve 
formě postupného zásobování (existuje 
překryv generací). Pokud se dcery roz-
hodnou po vylíhnutí v hnízdě zůstat spolu 
s matkou, může být splněna i další podmín-
ka – společná péče o potomstvo. Vznik kast 
(třetí podmínka) je v tomto případě moti-
vován geneticky.

Tvorba potomstva u včel vypadá násle-
dovně. Samice se spáří se samcem a sper-
mie si uschová. Když pak klade vajíčko, 
může rozhodnout, zda k němu pustí sper-
mii samce a oplodní ho, čímž dá vzniknout 
budoucí samici, nebo ho nechá neoplodně-

né, čímž vznikne samec. Včely, podobně 
jako mnohý další blanokřídlý hmyz, patří 
mezi tzv. haplodiploidní živočichy. Di-
ploidní samice mají ve svých buňkách veš-
kerou genetickou informaci zapsanou 2x, 
podobně jako člověk. Jednu kopii získaly 
z vajíčka matky a jednu ze spermie otce. 
Včelí samci mají naopak v každé buňce 

těla pouze jednu kopii genetické informa-
ce, kterou získali z mateřského vajíčka, 
a jsou tedy haploidní. Důsledkem popsané 
genetické odlišnosti samců a samic je, že se 
vzájemná příbuznost mezi jedinci v rámci 
jedné rodiny výrazně liší od příbuznosti, na 
kterou jsme zvyklí v případě tzv. diplo–di-
ploidních organismů, jakými jsme napří-
klad my. Naši potomci nesou bez ohledu 
na pohlaví vždy dvě kopie genetické in-
formace, jednu získanou prostřednictvím 
vajíčka matky, druhou prostřednictvím 
spermie otce. Každému potomkovi pře-
dáváme ve vajíčku či spermii polovinu 
genetické informace, kterou v buňkách 

nosíme. Rodiče a potomci a sourozenci 
navzájem jsou si tak průměrně příbuzní na 
50 %. U haplodiploidních organismů vzni-
ká ne rovnoměrná příbuznost mezi jedinci 
různých pohlaví v rámci jedné generace 
i mezigeneračně. Včelí sestry jsou si pří-
buzné na 75 %, sestry s bratry jen na 25 %. 
Matka je dcerám příbuzná jen na 50 %. 
Pokud je hlavním motorem evoluce předat 
svou genetickou informaci do následující 
generace, je pro dcery výhodnější se vzdát 
vlastního rozmnožování a spolupracovat 
s matkou na tvorbě sester jako dělnice. Tím 
se dostáváme k velice významnému pojmu 
evoluční biologie a tím je příbuzenský vý-
běr (kin selection). Teorie příbuzenského 
výběru zjednodušeně praví, že v evoluci 
není podstatné pouze to, jakou část gene-
tické informace předám potomstvu přímo 
tím, že se sám rozmnožím, ale také to, zda 
mou činností dochází i k nepřímému pře-
dání sdílené genetické informace prostřed-
nictvím příbuzných jedinců. Jedinci, kteří 
pomáhají s péčí o ostatní členy rodiny, tak 
mohou být přirozeným výběrem upřed-
nostňováni, před jedinci sobeckými, kteří 
se pouze sami rozmnožují. Zároveň platí, 
že čím větší je příbuznost mezi jedinci ve 
společenství, tím větší je šance, že jedinec 
zvolí cestu nepřímého předání svých genů 

prostřednictvím pomoci svým příbuzným 
až do úplného extrému, kdy se dělnice zce-
la vzdají vlastního rozmnožování. Vzniklá 
eusociální společenství jsou evolučně ne-
uvěřitelně úspěšná, což dále posiluje tlak 
na existenci dělnic i celých eusociálních 
societ.

V následujícím díle ukážeme, že při vzni-
ku eusociality může hrát roli též vzájemná 
manipulace uvnitř včelích společenství 
anebo různé ekologické faktory.

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

katedra zoologie

Dělnice vosy útočné strážící vchod hnízda. 
 Foto: Gideon Pisanty, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Genetická podstata 
příbuzenského výběru


