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„Čas letí jako bláznivý,“ zpíval před lety 
miláček národa. Měl pravdu. Letošní ex-
trémně horké léto je pryč, podletí se pře-
kulilo a nastal čas fumigace a včelařských 
zlepšováků, jak v Kalendáriu trefně pozna-
menala Zuzana Samleková. A trefila hřebí-
ček na hlavičku, protože v říjnu by v Olo-
mouci neměl chybět žádný ze včelařů, který 
si chce na své včelnici ulehčit práci. Konfe-
rence zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství 
dospěla do svého již 21. ročníku, a pokud 
se podíváte v Příloze tohoto čísla na její 
program, rozhodně byste si měli říct: Kdo 
nebude letos v Olomouci, jako by nebyl! 
Jak se dostanete na výstaviště Flora Olo-
mouc, kde se konference v rámci výstavy 
Hanácká včela koná, kde zaparkujete a jak 
koupíte vstupenky, to vše najdete ve zmí-
něné Příloze.

Účast na jiné konferenci, ba přímo kon-
gresu, už má za sebou naše předsedkyně 
Jarmila Machová. V doprovodu místo-
předsedy Miloslava Peroutky zamířila 
do Moskvy na XXII. Mezinárodní kongres 
Apislavie. Delegáti se sešli v Kremlu a při 
jednání Valného shromáždění Apislavie se 
mimo jiné dohodli na ustanovení pracovní 
komise, která se bude zabývat možnostmi 
získání grantů na projekty řešící problémy 

včelařství v mezinárodním měřítku. V rám-
ci Apislavie jsou v jednotlivých zemích 
prakticky stejné, ale řešeny jsou různě – 
s podporou státu či nikoli. V tomto směru 
patří Česko rozhodně k těm zemím, kde je 
podpora státu nejpropracovanější. A na vý-
sledcích našich včelařů je to vidět. Važme si 
toho, co máme a umíme. Že dokážeme táh-
nout za jeden silný provaz. Že vychovává-
me včelařskou mládež, naše nástupce, kteří 
se dokážou prosadit na mezinárodním poli. 
Že v léčení včel patříme k nejlepším v Evro-
pě ne-li na světě, protože ve srovnání s jiný-
mi státy se úhyny včelstev u nás pohybují 
na hranici pouhých 10 %. Nicméně i tady 
máme určité rezervy, takže ne náhodu se 
Jan Krabec, předseda Komise pro zdraví 
včel, ve svém příspěvku ptá, zda tlumíme 
varroázu a mor včelího plodu dostatečně. 

Skončím tam, kde jsem začal, u osobnos-
ti naší kultury. Jiří Suchý kdysi v jednom 
semaforském představení prohlásil „Pro-
blémy řešte ruky mávnutím!“ Na rozdíl 
od Mistra pravdu neměl. Nad problémy 
včelaření rozhodně nelze zavírat oči a pře-
cházet je mávnutím ruky. To by se nám ur-
čitě vymstilo.

Petr Kolář
redaktor

Termín výplaty eURoDoTací ve včelařském roce 2017/2018

Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí dotazy ohledně 
termínu výplaty eurodotací, sdělujeme, že ČSV, z.s., rozešle 
bezhotovostně dotace jednotlivým chovatelům po 15. říjnu 

2018. Zároveň každý chovatel obdrží dopis s vyčíslenou  
částkou poskytnuté dotace.
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M Říjen – čas pro přípravu a vymýšlení 
včelařských zlepšováků

příroda – charakteristika období

Říjen je období včelařského podzimu. 
Příroda se postupně proměňuje a pestře 
vybarvuje. Končí babí léto a vše se pomalu 
chystá na nastávající zimní období. Noč-
ní teploty se pohybují kolem 5 °C a méně. 
Sluníčko postupně ztrácí svou sílu, časté 
jsou mlhy a mrholení. V říjnu dokvétají 
tyto rostliny: ocún jesenní, zlatobýl kanad-
ský, břečťan popínavý, topinambury, vřes 
obecný, hvězdnice keříčková.

chování včel

Ve včelstvech již není v těchto dnech žád-
ný otevřený plod. Pokud zde ještě jsou 
zavíčkované plodové buňky, jejich počet 
je malý a brzy se vylíhnou mladušky. Ve 
druhé polovině měsíce může být včelstvo 
již bez plodu. Včely dělnice během chlad-
nějších nocí vytvářejí tzv. chomáč a chrání 
matku a plod. Chomáč ještě není trvalý, 
opakovaně se rozvolňuje a znovu stahuje. 
Každodenní pročišťovací  a orientační pro-
lety jsou týden co týden slabší, pro včely je 
ale dobré, že mohou vylétnout a vyprášit 

se. Čím je doba pro tuto možnost delší, o to 
méně budou mít zaplněný výkalový váček 
v průběhu následných chladnějších měsíců 
strávených v úlu.

práce včelaře

a) Léčení včelstev
V polovině října v závislosti na teplotě za-
číná další etapa léčení a boje s varroázou – 
fumigace (léčení za pomoci „kouře”). 
Provádíme ji přípravkem Varidol nebo MP 
10FUM. Z osobní zkušenosti mohu dopo-
ručit, že léčení je o hodně účinnější, když 
se vám povede domluvit s okolními včelaři 
na aplikaci léčiva ve stejném termínu. Lé-
čit začínáme ve chvíli, kdy je ve včelstvech 
minimum plodu, teplota při aplikaci léčiva 
je nad 10 °C a když jsou včely rozvolněné, 
nejsou ještě v chomáči. O vhodném čase 
pro fumigaci rozhoduje teplota a čas, 
vhodná doba je v podvečerních hodinách . 
Tento postup opakujeme 3× po 10 dnech, 
přičemž při druhém a třetím opakování 
by už ve včelstvech neměl být žádný plod. 
Pokud se ochladí, tak tento postup nelze 

použít. Léčení se potom musí provést 
aerosolem (léčení za pomoci „mlhy“). 
Před aplikací léčiva nezapomeneme vložit 
podložky, abychom mohli sledovat spad 
roztočů. U léčení přípravkem Varidol je 
účinnou látkou amitraz a u přípravku MP 
10 FUM  je to tau-fluvalinát. 

Před samotným léčením si úl musí-
me připravit – uzavřeme zasíťované 
dno, uzavřeme všechna očka a ucpeme 
česno (vhodné jsou molitanové prouž-
ky). Z horního nástavku vyjmeme krajní 
plást, aby mezi posledním plástem a stě-
nou nástavku vznikla mezera přibližně 
4 cm. Léčivo nakapeme (dávkování dle 
příbalové informace) na fumigační pásek, 
který zapálený zavěsíme v horní části úlu 
tak, aby se doutnající proužek nedotýkal 
plástu. 

Úl ihned uzavřeme a necháme dým pů-
sobit nejméně 30 min. Během této doby úl 
sledujeme. Pokud někde dochází k úniku 
dýmu, netěsnost ucpeme. Po uplynutí sta-
novené doby otevřeme česno.

b) Příprava včelnice, práce na stanovišti 
a úklid medárny
Pečlivě zkontrolujeme, zda je na stanovišti 
vše připravené na zimu. Odstraníme větve, 
které by mohly svými nárazy na úly během 
zimy rušit včelstva. Zkontrolujeme stav 
nejbližších stromů, suché či ztrouchnivě-
lé kmeny raději odstraníme. Při prudším 
větru by mohly na úly spadnout. Zároveň 
odstraníme i napadané listí, v němž by se 
mohl usídlit ježek nebo jiní živočichové, 
kteří by v průběhu zimy mohli mít zájem 
o včelí dobrotu. Pokud je na stanovišti 
všechno v pořádku, zkontrolujeme a ukli-
díme včelín, kočovný vůz, medárnu.

c) Zvýšení podílu rostlin pro včelí pastvu
V nedávné době jsme během dovolené na-
vštívili Bosnu a Hercegovinu, a také míst-

Bohatě kvetoucí louka v Bosně a Hercegovině. Ideální včelí pastva Včelařské stanoviště Visoko, Bosna a Hercegovina

Stanoviště pana Stanislava Šimona v Nasavrkách
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Mního včelaře Tarika Mataradzija, který na 
dvou různých stanovištích obhospodařuje 
35 včelstev. Na stanovištích, která jsme 
navštívili, mě zaujala bohatá včelí pastva. 
Krásně rozkvetlé louky, lesy a pestrá bio-
diverzita krajiny v porovnání s naším oko-
lím, kde hodně převládají monokulturní 
plodiny. Biodiverzita krajiny se postupně 
vytrácí a možnosti sbírání pylu a nektaru 
jsou pro včely omezenější. Se změnou mů-
žeme začít u sebe a vysadit sazenice vrby, 
lísky, olše, které jsou od předjaří pro včely 
velice dobrým zdrojem pylu. Co můžeme 
dále udělat, pokud sami nejsme zemědělci 
a chtěli bychom zlepšit kvalitu včelí pastvy, 
je spojit se s místním zemědělcem a obe-
známit ho s možností získání zajímavé 
dotace na tzv. biopásy. Jedná se o pruhové 
potravní políčko o šíři 6–12 metrů a délce 
30 m, umístěné na okraji nebo uvnitř půd-
ních bloků, tedy na registrované orné půdě. 
Má velký význam pro krajinu. Zvyšuje její 
biodiverzitu, je zdrojem včelí pastvy a také 
nabízí prostor pro vývoj užitečného hmyzu. 
Snižuje nebezpečí erozí, obohacuje půdu 
humusem a podporuje mikrobiální aktivity 
v půdě. Rostlin, které lze v biopásech vy-
set,  je několik. V podstatě se jedná o dvě 
základní možnosti, ze kterých si zemědě-
lec může vybrat, a to biopásy krmné nebo 
nektarodárné. Jejich zakládání a udržování 
je financováno Ministerstvem zemědělství 
ČR z agroenvironmentálnímch opatření 
programu rozvoje venkova.  Podrobnosti 
k dalším informacím o  biopásech najdete 
na webových stránkách Ministerstva země-
dělství ČR  

http://eagri.cz/public/web/file/488800/ 
F_AEKO_Biopasy.pdf

d) Čas pro přípravu a vymýšlení včelařských 
zlepšováků
Včelařská práce je všeobecně manuálně 
a fyzicky velice náročná. Manipulaci s těž-
kými předměty bychom si měli zjednodu-
šit například kolečkem a zbytečně netahat  
všechno ručně. Právě toto období je vhodné 
na přípravu a vymýšlení nejrůznějších zlep-
šováků pro příští sezonu. I na malé včelni-
ci se dá mnoho věcí zjednodušit a vylepšit, 
a včelaři jsou lidé vynalézaví. Během studia 
v Nasavrkách jsme měli možnost navštívit 
včelnici přítele Stanislava Šimona a pro-
hlédnout si jeho praktické zvedací zaříze-
ní na úly, které si sám sestrojil. Během své 
praxe jsem se také setkala se zajímavým 
zvedacím zařízením, které ulehčuje kočo-
vání včelstev. Další možností, jak ,,odleh-
čit“ medníky pro rámkovou míru 39 × 24 
je použití tzv. polonástavků o rámkové 
míře 39 × 12. Výhodou polonástavkových 
medníků je také možnost zaměřit se při 
včelaření na jednodruhové medy. I mož-
ností, jak vymyslet napáječky na stanovišti 

pro včely, je více. Nedávno jsem se setkala 
se zajímavým nápadem, jak si usnadnit 
rozehřívání medu, a to předěláním staré 
vyřazené lednice na „tepličku“. Osobně se 
velice těším na nadcházející výstavu v Olo-
mouci s názvem Mezinárodní konference 
zlepšovatelů a vynálezců, se kterou souvisí 
i další téma, a to vzdělávání, pro které již 
nastává během října prostor.

e)Vzdělávání 
Jak jsem se již zmínila, návštěva včelař-
ských výstav, přednášek, účast na včelař-
ských schůzích, konferencích a kurzech, 
samostudium případně dálkové studium, 
to vše nám pomáhá posouvat se dál a zlep-
šovat své dovednosti, znalosti a pochopit 
svět včel. Kromě dálkového studia odborné 
včelařské školy v Nasavrkách jsou pro mě 
velice přínosné i tzv. včelařské pátky. Jed-
ná se o sérii přednášek, které probíhají ve 

včelařské škole v Nasavrkách jeden pátek 
v měsíci.

f) Prodej medu
V minulém Kalendáriu jsme se věnovali 
prodeji medu – otázce, kdo jsou naši cíloví 
zákazníci, jaké mají informace o včelích 
produktech, jak stanovit prodejní cenu 
medu atd.

Co bychom mohli ale udělat dál, aby-
chom u veřejnosti, a zejména u té nej-
mladší, zlepšili znalost druhů medu, jak 
med vzniká, proč jsou včely důležité, a od-
pověděli na další otázky ze světa medových 
produktů? Možností je více. Jedna z nich 
je např. navštívit místní základní nebo ma-
teřskou školu a domluvit se na vzájemné 
spolupráci.

Mgr. Zuzana Samleková, 
členka redakční rady časopisu Včelařství

Zvedací zařízení na úly přítele Stanislava Šimona v Nasavrkách

Včelař Tarik Mataradzija se stará o 35 včelstev
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Apislavia v Moskvě 

Dne 9. 9. 2018, v den oslav 871. narozenin města Moskvy a v den konání 
regionálních voleb, byl slavnostně zahájen i XXII. Kongres včelařských 
organizací Apislavia. 

Zahájení proběhlo v prostorách Kremlu 
a sjezdový palác se sálem s pěti tisíci mís-
ty byl zcela zaplněn. Nejen zahraničními 
účastníky kongresu, ale především včela-
ři z celého Ruska. Kongres získal záštitu 
prezidenta Ruska Vladimíra Putina, který 
pozdravil osobním dopisem jeho účastníky 
a zároveň ocenil i práci včelařů.

Svým projevem upoutal Gennadij An-
drejevič Zjuganov, předseda ÚV KSRF, 
člen Státní dumy a také včelař, který přišel 
osobně promluvit k plnému sálu včelařů. 
Jeho rodina včelaří již 350 let a svou lásku 
ke včelám vyjádřil i ve své knize „Na včel-
nici u Zjuganova“. Obdiv k tomu malému 
tvorečku, jakým je včela, vyjádřil slovy: 

„Umí vyrobit šest produktů, která fabrika 
to dokáže?“ Zdůraznil, že včelařství bylo 
pro svůj společenskoprospěšný význam 
podporováno již ve starém Egyptě, v Řím-
ské říši, za Kateřiny Veliké, na včely pama-
toval i Lenin v jednom ze svých dekretů. 
A nejinak to musí být i dnes. Problémy 
včelařství jsou v celém světě. Rusko ještě 
v 90. letech mělo 4,5 milionů včelstev, nyní 
již jen 3,2 milionů.  

Se svými projevy vystoupila předsedky-
ně Svazu ruských včelařských organizací 
Olga Chupatkhina, prezident Apislavie Lu-
dovít Gál, náměstek ministra zemědělství 
Ruské federace, předseda zemědělského 
výboru Státní dumy a další osobnosti 

ruského veřejného života. O práci se vče-
lařskou mládeží, která je naší budoucností, 
promluvil Jiří Píza, předseda ICYB, orga-
nizace, která vytvořila úspěšný projekt 
mezinárodních setkání mládeže – IMYB. 

Po projevech následoval zábavný pro-
gram, který pro účastníky kongresu při-
pravili organizátoři. Jak je vždy zvykem, 
pořádající země se pochlubí svým umě-
ním, kulturou, svými zvyky. Nejinak to 
bylo i v Moskvě. Vyslechli jsme nádher-
ná klasická díla ruských mistrů v podání 
Moskevského symfonického orchestru. 
Vystoupení Kremelského baletního sou-
boru potvrdilo, že ruský balet je světovou 
špičkou. Folklorní soubor Berjozka v tra-
dičních ruských krojích i dětská taneční 
a pěvecká vystoupení mnoho vypovídala 
o životě v Rusku a o lásce ke své zemi. 

Celým programem nás obrazně prováze-
la včela, která k divákům hovořila jazykem 
umění. To byl záměr, který všichni vnímali 
a odměnili dlouhotrvajícím potleskem.

včelařská výstava

Neodmyslitelnou součástí kongresu 
Apislavia bývá včelařská výstava a soubor 
přednášek na aktuální témata včelařství. 
Nejinak tomu bylo i na XXII. Kongresu 
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pro to vytvořily ty nejlepší podmínky. Přednášky 
probíhaly současně ve dvou sálech. Vystavovatelé 
přijeli ze všech koutů Ruska, bývalých svazových 
republik, členských zemí Apislavie i z Číny. 

Představilo se tu včelařství z Baškýrie, autonom-
ní oblasti Ruska, v jejímž hlavním městě Ufa se 
bude konat Kongres Apimondie 2021. Na výstavě 
se ochutnával med ze Sibiře, z Omské oblasti, Jaro-
slavské oblasti a dalších. Jeden z vystavovatelů ab-
solvoval cestu do Moskvy až z Vladivostoku dlou-
hou 9 tisíc km. Nechyběla nabídka léčiv a jiných 
přípravků pro včely hlavního sponzora kongresu 
společnosti Agrobioprom. Pestrá škála různých 
typů úlů, medometů, dalšího včelařského vyba-
vení a výrobků ze včelích produktů byla k vidění 
i ke koupi v Sokolnikách tak, jak se na správnou 
včelařskou výstavu patří a jak jsme zvyklí. 

výsledky jednání valného shromáždění 
apislavia

Valné shromáždění přijalo mimo jiné zprávu o čin-
nosti a hospodaření Apislavie za uplynulé období. 
Rozhodlo o organizátorovi příštího XXIII. Kon-
gresu Apislavia v roce 2020. Jediným uchazečem 
bylo Bělorusko, které získalo důvěru všech členů 
Apislavie. Byly schváleny drobné změny Stanov 
Apislavie a přijati noví členové: Ukrajina-Záporo-
ží, Uzbekistán a Tatarstán. Kontaktním jazykem 
Apislavie je ruština nebo angličtina, ale hovořilo se 
převážně rusky. Dlouho se diskutovalo o platební 
morálce ve vztahu k členským příspěvkům někte-
rých členů Apislavie. Byla ustavena pracovní ko-
mise, která by se měla zabývat možnostmi získání 
grantů na projekty řešící problémy včelařství v me-
zinárodním měřítku v rámci Apislavie. Problémy 
jsou v jednotlivých zemích přibližně stejné, ale ře-
šeny jsou odlišně s ohledem na pomoc státu a také 
v souvislosti s počtem a strukturou včelařských 
organizací. Někde je podpora státu dostatečná, 
někde není žádná. Někde je jeden silný svaz, jin-
de několik menších s problematickou vzájemnou 
komunikací. Výměna zkušeností jednotlivých čle-
nů Apislavie je proto žádoucí, inspirativní a velmi 
využívaná. 

závěr

Kongres skončil 12. 9. 2018, když se v 15 hodin 
zavřely dveře výstaviště. Z přijetí, kterého se všem 
účastníkům kongresu dostalo, bylo znát, že si Rus-
ko váží skutečnosti, že mohlo v Moskvě přivítat zá-
stupce členských včelařských organizací Apislavia 
a že je připraveno své včelaře v jejich činnosti ma-
ximálně podpořit. I k tomu sama skutečnost koná-
ní kongresu vždy v určité zemi směřuje a pomáhá. 
Snad za dva roky v Minsku pomůže i běloruským 
včelařům, kteří podle jejich slov potřebují včelař-
ství ve své zemi zpropagovat.

Odborné přednášky, které probíhaly paralelně 
s výstavou a zasedáním Valného shromáždění 
Apislavia, budou tématem v některém z příštích 
čísel časopisu Včelařství.

Text a foto: Mgr. Jarmila Machová
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Projekt včelaření ve věznicích, který je součástí nové koncepce českého 
vězeňství, spatřil světlo světa na základě dohody mezi Vězeňskou službou 
ČR a Českým svazem včelařů, z. s. před necelými dvěma lety. V průběhu té 
doby jsme již několikrát nahlédli za brány nápravných zařízení, abychom 
se přesvědčili, jak se tam včelám daří. Tentokrát je na řadě Věznice Kyn-
šperk nad Ohří.

Srpen je včelařským podletím a naprosto 
zásadním obdobím pro přípravu včelstev 
na zimu. Rodí se dlouhověké včely, včelstva 
je třeba léčit a řádně zakrmit. Jak silná pů-
jdou včelstva do zimy, v takové kondici je 
chovatelé na jaře najdou. Odsouzení zařa-
zení do vzdělávacího programu včelaření 
tak mají celý měsíc plné ruce práce.

„Včelaření bylo do téměř třetiny vězeň-
ských zařízení zavedeno v rámci Koncepce 
2025 jako vzdělávací aktivita v roce 2016 
a na závěr toho roku se věznice soustředila 

především na zabezpečení nezbytného vy-
bavení a literatury. V následujícím čase se 
prováděly potřebné stavební úpravy objek-
tu, kde se budovalo zázemí pro uskladnění 
všech pomůcek a stáčení medu. Odsouzení 
zařazení do vzdělávacího programu včela-
ření se věnovali teoretické výuce a vyráběli 
úly, do kterých byla první včelstva usazena 
minulé léto,“ vysvětluje mluvčí kynšperské 
věznice Petra Bělíková.

A letos stáčeli první med. Pod dohledem 
lektorů pečlivě odstraňovali z medových 

plástů vosková víčka, plásty pak vkládali 
do medometu, odkud med vytékal přes síta 
do konví a odsouzení jím plnili připravené 
sklenice. Navzdory dlouhotrvajícím jarním 
mrazům a přetrvávajícímu extrémnímu su-
chu se podařilo stočit přes 50 kilogramů 
tohoto medového zlata.

Med je skutečný zázrak, většina z nás 
ho zná jako skvělého pomocníka v období 
chřipek, ale umí toho mnohem víc. Lidé ho 
používají skoro na všechno. Včelí med tedy 
není jen obyčejné sladidlo, ale širokospek-
trální potravina, která pomáhá při léčbě 
různých zdravotních potíží. Včelí pracovi-
tost a život ve společenství sloužily člověku 
vždy jako příklad a inspirace. Včelstev však 
podle zpráv celosvětově ubývá. Pokud by 
včely vyhynuly, člověk nemůže přežít. Od-
souzení, kteří se pustili do včelaření mají 
zájem získávat další teoretické i praktické 
zkušenosti.

„Osvěta a systematické vzdělávání v ob-
lasti včelařství pomůže vězňům začlenit se 
po propuštění do běžného života a jejich 
následná včelařská činnost bude příno-
sem z hlediska udržení biodiverzity tolik 
potřebné pro zachování ekologické rovno-
váhy v přírodě,“ dodává Richard Werner 
z oddělení výkonu trestu. 

Mgr. Petra Bělíková,
asistentka ředitele a tisková mluvčí

Osvěta a systematické 
vzdělávání v oblasti včelařství 

pomůže odsouzeným  
začlenit se po propuštění 

do běžného života 
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Dohadovali jsme se na schůzce včelařů, 
jaký počet včelstev napsat do Hlášení po-
čtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 
2018. Mám 10 včelstev a 4 oddělky, které 
nesplňují počtem obsednutých plástů ná-
rok na dotaci 1. D. Jaký počet má včelař 
nahlásit do Hradištka k 1. 9. – 10 nebo 
14 včelstev?  V. K.

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stano-
ví podrobnosti označování zvířat a jejich 
evidence hospodářství i osob stanovených 
plemenářským zákonem v § 80 odst. 1 
říká, že chovatelé včel předávají pověřené 
osobě údaje o počtu včelstev a umístění 
jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září 
kalendářního roku. Není zde specifiková-
no, co se rozumí včelstvem. Ani veterinární 
zákon neobsahuje definici včelstva. Při-
pravuje se novela, ve které má být doplněn 
pojem včelstvo takto: „Včelstvem se pro 
účely veterinárního zákona rozumí spole-
čenství včel, které obsedá včelí dílo. Přitom 
včelím dílem se podle připravované novely 
rozumí voskové plásty vystavěné včelími 
dělnicemi, a to i mimo rámky, součástí 
včelího díla je včelí plod ve všech vývojo-
vých stadiích a glycidové a pylové zásoby.“ 
O počtu obsednutých plástů se nehovoří. 
Podmínky dotace 1. D stanoví, že pro účely 
dotace se zazimovaným včelstvem rozumí 
včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm 
plástů rámkové míry 39 × 24 cm. Jiná 
rámková míra se přepočítává. Z uvedené-
ho vyplývá, že pro účely evidence včelstev 
u ČMSCH, a. s. výše uvedená definice ne-
platí. Je na Vás, kolik včelstev „na Hradišt-
ko“ nahlásíte. Nikdy to ale nesmí být počet 
menší než na dotaci 1. D. A dále je třeba si 
uvědomit, že počet nahlášených včelstev 
k 1. 9. je oficiální počet, ze kterého vychá-
zejí státní orgány pro účely veterinární, 
zdanění příjmů ze včelařství, dotace podle 
NV č. 197/2005 Sb. aj. V každém případě 
by počet včelstev k 1. 9. měl být uveden ta-
kový, při kterém lze předpokládat zdárné 
přezimování.

Jsem hobby včelař do 60 včelstev, jistá 
firma odebírá med pro své zaměstnance 
jako dárek a požaduje doklad, nejlépe 
fakturu nebo smlouvu, a na ni napsat 
pouze registrační číslo chovatele. Mohu 
med takto prodat formou ze dvora, a jak 
bych to měl danit? Nemám jiné příjmy ze 
zemědělské činnosti. M. D.

Tak jak popisujete případ prodeje medu, 
který od Vás koupí firma a rozdá jej svým 
zaměstnancům, tak to neodpovídá defini-
ci prodeje medu ze dvora, který musí smě-
řovat konečnému spotřebiteli. Pro vámi 
popsaný případ je nutné mít registrovaný 
provoz, tj. být pod dozorem krajské veteri-
nární správy. Doklad o prodeji medu, kte-
rý v tomto případě provází zásilku medu, 
musí obsahovat všechny náležitosti ve 
smyslu nařízení Komise (EU) č. 931/2011. 
Forma – faktura nebo smlouva – není sta-
novena. Ke zdanění tohoto příjmu uvádím: 
Nejedná se o příjem z prodeje medu ze 
dvora, ale to pro zdanění není rozhodující. 
Rozhodující je, zda je včelař zemědělským 
podnikatelem a má tedy IČ, nebo zda je 
zájmovým včelařem. Registrace provozu je 
upravena v § 22 veterinárního zákona. Toto 
ustanovení se týká osob, které jako podni-
katelé uvádějí na trh živočišné produkty, 
avšak nejedná se o podnikatelskou činnost 
ve smyslu zákona o daních z příjmů (ZDP). 
Je tu třeba odlišit pojem „podnikatel“ pod-
le veterinárního zákona § 22 a pojem „zá-
jmový včelař“, který není zemědělským 
podnikatelem (nemá IČ). Podle § 10 odst. 
1 a) a odst. 3 a) ZDP příjmy ze zemědělské 
činnosti prováděné nepodnikatelsky, po-
kud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne 
ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom 
příjmem poplatníka, kterému plyne příjem 
z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zda-
ňovacím období počet včelstev 60, je částka 
500 Kč na jedno včelstvo, jsou osvobozeny. 
Jedinou komplikací je proto pro Vás podle 
§ 22 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 
Sb. o veterinární péči, pokud zpracováváte 
a uvádíte na trh med pocházející výhradně 
z Vašeho chovu, povinnost požádat přísluš-
nou KVS o registraci podniku. 

 Byl jsem pověřen zjistit, jestli vyšlo buď 
ve vyhlášce nebo v jiném nařízení, že 
včelaři mají povinnost nakrmit svá včel-
stva.  Jedná se o to, že včelař nenakrmí 
včelstvo, a to potom vyloupí jiné včely.
 K. S. 

 Konkrétní ustanovení , že včelaři mají po-
vinnost nakrmit svá včelstva, nikde nena-
jdete. Ve veterinárním zákoně jsou v § 4 

uvedeny obecně povinnosti chovatele. Tou 
základní povinností, ve které lze najít i tu, 
že je včelař povinen řádně a včas se postarat 
o svá včelstva z hlediska jejich výživy, je po-
vinnost chovat zvířata způsobem, v pro-
středí a podmínkách, které vyžadují jejich 
biologické potřeby, fyziologické funkce 
a zdravotní stav, a předcházet poškození 
jejich zdraví.  V podstatě totéž najdete ve vy-
hlášce č. 18/2018 Sb. o veterinárních poža-
davcích na chov včel a včelstev a o opatře-
ních pro předcházení a zdolávání některých 
nákaz včel... v § 3: Chovatel vytváří příznivé 
podmínky pro včely a včelstva a pro jejich 
zdraví z hlediska prostředí, v němž žijí, 
jejich ošetřování, výživy, plemenitby, hos-
podářského a jiného využívání. Nu a od 
toho, zda jsou tyto povinnosti dodržovány, 
když nepomůže domluva nebo dohoda není 
možná, máme dozorový orgán, kterým je 
státní veterinární správa. Otázkou také je, 
jaká je síla vyloupených včelstev i jakým 
způsobem krmíte. 
 
Můj kamarád bydlí v obci H. B. a hranice 
jeho pozemku, na kterém si postavil do-
mek, tvoří hranici mezi obcí H. B. a obcí 
H. Začal včelařit, přišel na schůzi výbo-
ru ZO ČSV H. podat přihlášku do svazu. 
Předseda ho odmítl, že by to bylo v rozpo-
ru se stanovami a že se musí přihlásit tam, 
kde má trvalé bydliště. Včelaři z H. B. pat-
ří pod ZO ČSV S., která je vzdálená něko-
lik kilometrů. V obci H. má můj kamarád 
firmu a také zde podniká. Já si myslím, 
že rozhodnutí předsedy nebylo správné. 
Nikde jsem toto tvrzení ze Stanov ČSV 
nevyčetl. Ba naopak, podle Stanov část 
II. článek 5 odst. 3. a 4. by to možné bylo. 
Má předseda pravdu, nebo je možné, aby 
byl přijat za člena v ZO H.? J. V.

Máte pravdu, o tom, kam se může zájem-
ce hlásit za člena, se hovoří ve Stanovách 
ČSV čl. 5 odst. 4, zkráceně – především 
tam, kde má trvalé stanoviště včelstev, 
nebo tam, kde má trvalý pobyt, v odůvod-
něných případech i v jiné ZO. Nejvhodnější 
pro zájemce o členství je ta ZO, na jejímž 
území má umístěna včelstva. Je to pocho-
pitelné z hlediska ošetřování včelstev. Ale 
členství v jiné ZO není vyloučeno. Takže 
stanovy členství v ZO H. umožňují. Otázka 
jiná je rozhodnutí výboru ZO. Jsme spolek 
a nikdo k členství v něm nemůže být nu-
cen. Stejně tak ZO není povinna přijmout 
každého, kdo se o členství uchází. Pokud 
se tedy jedná jen o nepochopení pana před-
sedy, pak členství Vašeho přítele včelaře 
v ZO H. nic nebrání. 

Mgr. Jarmila Machová
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V zářijovém Včelařství jsme zevrubně probrali kvalitu matek z různých 
úhlů pohledu. Dnes se zaměříme na podmínky, které chovateli umožní vy-
brat to nejlepší ze svého chovu. Prověření vlastního i nakoupeného mate-
riálu je nezbytnou prací každého chovatele matek, který chce být platným 
členem Uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské.

Od 1. 9. 2013 byly rozhodnutím RV ČSV 
všechny chovy Uznaného chovatelské-
ho sdružení včely medonosné kraňské 
pojmenovány jako šlechtitelské. Tímto 
rozhodnutím vznikla pro všechny chovy 
matek povinnost podílet se na šlechtění 
včelstev. V předcházejících letech existova-
la poměrně velká skupina registrovaných 
chovů, z nichž většina fungovala jen jako 
„množírny“ matek. Tito chovatelé slepě 
důvěřovali nakoupenému materiálu a bez 
dalšího prověření jej rozmnožovali. Nyní 
musejí zájemci o udělení osvědčení o šlech-
titelském chovu Uznaného chovatelského 
sdružení včely medonosné kraňské doložit, 
že materiál, který rozchovávají, pravidelně 
hodnotí a včelstva odchovaných matek jsou 
navzájem porovnávána. Výběrová základna 
včelstev, o kterých chovatel vede celoročně 
evidenci, má minimálně 40 včelstev. To je 
minimum, které má spíš funkci vodítka pro 
začínající chovatele. Opravdu funkční vý-
běrová základna začíná od 80 včelstev výše.

chovatelská evidence

Rozsah požadované chovatelské evidence 
je neměnný již od 70. let 20. století, kdy jej 
stanovila chovatelská komise pod vedením 

Ing. Vladimíra Veselého. V posledních 
pěti letech provádí chovatelská komise 
a odborné oddělení ČSV každoroční kon-
trolu vedení chovatelské evidence v rámci 
schvalování žádosti o osvědčení o rozmno-
žovacím chovu Uznaného chovatelského 
sdružení včely medonosné kraňské. Vyš-

ší šlechtitelské chovy jsou kontrolovány 
jednak před udělením osvědčení o chovu, 
a pak kdykoliv po dobu platnosti osvědče-
ní. Letos na jaře všechny vyšší šlechtitelské 
chovy právě takovouto kontrolu absolvo-
valy a úroveň vedení chovatelské evidence 
byla ve většině případů o řád vyšší, než ja-
kou předkládají žadatelé o osvědčení o roz-
množovacím chovu. Nejčastější chyby, 

kterých se žadatelé o osvědčení dopouštějí, 
se dají charakterizovat jako nepochopení 
či nedůslednost. Proto neuspějí žadatelé 
o vydání osvědčení o šlechtitelském cho-
vu, kteří nepochopili, že včelstva výběrové 
základny musejí mít očíslované úly, že mu-
sejí mít přehled o matkách přítomných ve 
včelstvech a že každá matka musí mít své 
evidenční číslo i označení barvou a číslem. 
Informace o jejím původu musí souhlasit 
se zápisem v matrice matek v roce odcho-
vu. Veškerá chovatelská evidence je navzá-
jem provázána, a aby měla smysl, musí být 
vedena v aktuálním čase při práci na včel-
nici. Dopisování evidence až večer po práci 
ztrácí smysl.

Pro všechny šlechtitelské chovy je zá-
vazná evidence včelstev výběrové základny 
v úlovém deníku a odchov matek v matrice 
matek. Všechny matky, které chovatelé ex-
pedují mimo svůj chov, musejí být vybave-
ny evidenčními lístky se základními daty, 
vztahujícími se k matce.

Úlový deník

Chovatel v úlovém deníku eviduje všechny 
údaje, vztahující se k jednotlivým včel-
stvům výběrové základny včelstev. Jeho for-
ma není předepsána, ale musí obsahovat:

 − číslo včelstva,
 − evidenční číslo matky přítomné na jaře, 

její původ a označení,
 − údaje o výměně matky včetně jejího evi-

denčního čísla, původu a označení,
 − údaje o jednotlivých zásazích ve včel-

stvu,
 − množství odebraného medu, plodu 

a včel,
 − hodnocení chování včelstva v průběhu 

chovatelské sezony.

matrika matek

Pro chovatele matek je každodenní po-
můckou, ve které chovatel eviduje jednot-
livé úkony odchovu matek. Je v ní vše – od 
výběru plemenných včelstev přes přelar-
vování, výchovu matečníků, umístění do 
chovných úlků, označení a udělení evidenč-
ního čísla až po expedici ke konkrétnímu 
zákazníkovi. 

evidenční číslo matky

má závazný formát, složený z 6 písmen 
a 6 číslic:

 − první 3 písmena označují plemennou 
příslušnost a místo původu,

 − další 3 písmena charakterizují místo 
chovu či chovatele,

Chovatelská evidence je 
základní podmínkou šlechtění. 

Je to podklad, díky kterému 
pak můžeme k fyzikálním 

hodnotám výkonu včelstev 
přidat svou schopnost pozorovat 
a rozpoznávat jednotlivé nuance 

v chování včelstev

Oplozovací stanoviště Carnica Cimala
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 − 1. a 2. číslice označují rok narození 
matky,

 − 3. až 6. číslice označují pořadové číslo 
matky v matrice. 

Příklad: CCZ CIM 181223

Tímto evidenčním číslem je označena mat-
ka kraňského plemene, odchovaná v ČR, 
chovatelem Pavlem Cimalou v roce 2018 
a v matrice matek je zapsána pod pořado-
vým číslem 1223. 

evidenční lístek

Evidenční lístek je doklad, který prová-
zí matku k zákazníkovi a obsahuje údaje 
z matriky matek, které jsou pro danou mat-
ku jedinečné. Obsahuje:

 − evidenční číslo matky,
 − evidenční číslo její matky,
 − evidenční číslo matky trubců (u insemi-

novaných matek),
 − barvu a číslo značky matky,

 − název chovu,
 − stupeň chovu,
 − datum vylíhnutí matky,
 − datum počátku kladení matky,
 − datum expedice matky,
 − číslo morfometrické analýzy, vztahující 

se k odchované matce.

Značky, kterými je matka označena, mají 
barvu podle poslední číslice roku, kdy byla 
matka odchována:

 − bílá (1 nebo 6)
 − žlutá (2 nebo 7)
 − červená (3 nebo 8)
 − zelená (4 nebo 9)
 − modrá (5 nebo 0)

hodnocení včelstev

Vyšší šlechtitelské chovy vyhodnocují po 
skončené sezoně výsledky včelstev výbě-
rové základny chovu a tyto pak vpisují do 
tabulky „Přehled hodnocení včelstev“. 
Jednu kopii „Přehledu“ zasílá chovatel 

na odborné oddělení ČSV, kde se použi-
je jako podklad pro zhotovení „Výroční 
zprávy o kontrole realizace šlechtitelské-
ho programu plemene včely medonosné 
kraňské“. 

Rozmnožovací chovy použijí své chova-
telské záznamy pro ohodnocení vybraného 
chovného materiálu a na jejich základě pak 
žádají o udělení osvědčení na další chova-
telskou sezonu. 

Chovatelská evidence je základní pod-
mínkou šlechtění. Je to podklad, díky kte-
rému pak můžeme k fyzikálním hodnotám 
výkonu včelstev přidat svou schopnost po-
zorovat a rozpoznávat jednotlivé nuance 
v chování včelstev. Pro vyhodnocení kvality 
včelstev potřebujeme velké množství údajů 
a nelze spoléhat na to, že jsme si je schopni 
zapamatovat. 

Ing. Pavel Cimala, 
chovatel matek Carnica Cimala, 

www.vcelimed.cz, www.carnica-cimala.eu

Nezbytnou součástí chovatelské evidence je označení chovných 
úlků

Matka Carnica Cimala před expedicí

Matrika matek musí být neustále k dispozici 

Kraňská matka na plástu
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Výstava Zahrada Čech dospěla do 42. roč-
níku. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 
za účasti zástupců města Litoměřice, pří-
tomni dále byli mj. ministr zemědělství Mi-
roslav Toman, biskup litoměřické diecéze 
Mons. Jan Baxant, předseda Agrární ko-
mory Zdeněk Jandejsek a předseda Ovoc-
nářské unie Martin Ludvík. Vedle tradič-
ního zaměření výstavy bylo letošní pojetí 
pořadatelů dáno i aktuálním letopočtem – 
celou výstavou prolínaly pasáže věnova-
né 100. výročí založení Československé 

republiky. A tak mohli návštěvníci vedle 
ovoce a zeleniny narazit na koutky věnova-
né T. G. Masarykovi, výsadbě lip a dalším 
význačným osobnostem či událostem při-
pomínající akt, k němuž došlo přesně před 
jedním stoletím. Nicméně tím nejdůležitěj-
ším tématem byly jako vždy zahrádkářské 
výpěstky včetně možnosti jejich zakoupení 
– ovoce, zelenina, stromky, sazenice. A to 
po dobu celých devíti dnů trvání výstavy. 
Takže zásobovatelé se museli činit, jelikož 
zájem byl jako obvykle veliký. 

Tradiční je na výstavě i expozice Českého 
svazu včelařů, nabídka medů i jejich ochut-
návka, prodej medu pastového, lipového, 
květového či akátového, živé včely, prodej-
ní výstava včelařských pomůcek a potřeb 
a další. To vše pod patronací a organizací 
OO ČSV Litoměřice a jejího předsedy Jana 
Masopusta, který je už po několik let ga-
rantem a duší tohoto podniku, za což mu 
patří velký dík. 

Text: Petr Kolář
Foto: Alice Ošmyková
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plodu dostatečně? – I.

Nakažlivá onemocnění jsou problémem u lidí i zvířat. Jejich potlačování 
je složité a u včel ještě více. Nemocné nemůžeme izolovat v karanténě ani 
jinak omezovat v jejich přirozeném pohybu. Tak se nákaza může šířit dál 
do okolí. 

Chovatelé včel jsou průběžně dostatečně 
seznamováni s nákazovou situací v našich 
chovech. Rovněž četné vzdělávací akce 
i články v časopisu Včelařství jsou zamě-
řené na péči o zdraví včel a včelího plodu. 
Ale ne vždy nad těmito nemocemi vítězí-
me. Úspěšnost našich zákroků a postupů 
výrazně ovlivňuje řada činitelů, ve velké 
míře i naše schopnost správně vyhodnoco-
vat získané zkušenosti a odborné poznat-
ky, na jejichž základě bychom měli dospět 
k nejlepším řešením.

Dosti spokojení můžeme být při tlumení 
varroázy. V počátku 80. let minulého sto-
letí se u nás prokázal první výskyt. Příči-
nou bylo nepovolené přemístění několika 
včelstev z tehdy již varroázou zamořeného 
území Slovenska do okresu Ústí nad Orli  cí. 
V té době nebyly ještě dostatečně propraco-
vané diagnostické i léčebné postupy a tak 
mnohá utracená včelstva byla obětována za 
účelem získání času k zavedení účinných 
opatření a léčebných postupů. Další oje-
dinělé nálezy následovaly v pohraničních 
okresech, např. Domažlice a Tachov. Byly 
důsledkem přirozeného šíření, vyplývající-
ho z biologických zákonitostí života včel, 
jako je zalétávání, rojení, pohyb trubců 
apod. V té době již v některých územích na 

druhé straně státní hranice varroáza byla 
a železná opona jejímu rozšíření nemohla 
zabránit. Dočasným řešením bylo stanove-
ní dvou ochranných pásem na naší straně 
hranice, kde bylo omezeno přemísťování 
včelstev.

Dnešní systém prevence a tlumení var-
roázy vychází z veterinárních předpisů 
a opatření se odvíjí od znalosti nákazové 
situace. O ní sice někdy trochu pochybu-
jeme, máme k ní i dílčí výhrady, ale právě 
povinná vyšetřování zimní měli, platná pro 
všechna stanoviště, umožňují každoročně 
získat dostatečný a poměrně objektivní 
přehled o této nákaze. Výsledky jsou nejen 
varováním, ale i podnětem k případným 
potřebným zákrokům. Větší nedostatky 
máme ve sledování dynamiky varroázy 
v průběhu letního období. Metody jsou 
známé, je jich několik, ale nedaří se je do-

statečně a koordinovaně provádět a zjištění 
uplatňovat v praxi. To někdy vede buď k ne 
vždy nutným preventivním léčebným zá-
krokům, nebo naopak k nečinnosti, která 
může končit až úhyny včelstev, často k údi-
vu některých chovatelů. Povinná podzimní 

aplikace léčivých přípravků je běžnou pra-
xí, její účinnost výrazně ovlivňuje nejen 
kvalita provedení, ale také přítomnost za-
víčkovaného plodu a vývoj počasí. Zásady 
jsou dostatečně známé, je třeba je pouze 
dodržovat.

Péče o zdraví včel je podle veterinárního 
zákona povinností chovatele, ale důleži-
tou úlohu v tomto procesu většinou plní 
na svém území základní organizace ČSV 
a jejich funkcionáři. V poslední době je 
ke tlumení varroázy registrováno a schvá-
leno pro používání v České republice více 
veterinárních léčivých přípravků. Z toho 
však plynou některá možná nebezpečí. 
Může se totiž narušit systém a koordinace 

zákroků, nemusí být včas odhalený nástup 
případné rezistence roztočů na používanou 
účinnou látku a také dosavadní aktivní pří-
stup dobrovolných funkcionářů by se mohl 
vytrácet pro nárůst potíží bez příznivých 
výsledků práce. Ale nepředjímejme, co 
ještě nenastalo.

Tlumení moru včelího plodu je záležitost 
složitější. O ní pojedná pokračování článku 
v příštím čísle časopisu.

MVDr. Jan Krabec, 
předseda komise pro zdraví včel RV ČSV

Foto: Milan Jokeš

Ale ne vždy nad těmito nemocemi vítězíme. Úspěšnost našich 
zákroků a postupů výrazně ovlivňuje řada činitelů, ve velké míře 

i naše schopnost správně vyhodnocovat získané zkušenosti 
a odborné poznatky, na jejichž základě bychom měli dospět 

k nejlepším řešením

Opatření se odvíjí od znalosti 
nákazové situace. O ní sice 
někdy trochu pochybujeme, 

ale právě povinná vyšetřování 
zimní měli, platná pro 

všechna stanoviště, umožňují 
každoročně získat dostatečný 
a poměrně objektivní přehled 

o této nákaze

Varrroa destructor
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říjen

Říjen je měsícem, kdy včelám začíná ve-
getační klid. Ve včelstvech již není mnoho 
práce s výjimkou léčení. V tuto dobu musí 
být v úlech podložky na měl, abychom 
mohli sledovat přirozený spad roztoče 
Varroa destructor nebo sledovat spad roz-
toče po léčení přípravkem Varidol za po-
užití fumigačních pásků. Při léčení tímto 
přípravkem postupujeme podle informací 
v příbalovém letáku. Pokud je ve včelstvu 
zavíčkovaný plod, většina roztočů je na 
plodu. Léčení nezasahuje roztoče pod 
víčky buněk. Pro vysokou účinnost léčení 
je nutné, aby včelstva byla bez plodu. Toho 
můžeme dosáhnout dvěma způsoby: neu-
teplovat včelstva anebo klíckovat matky. 

V tuto dobu se již může včelař zabývat 
posezónními činnostmi. Jednou z nich je 
uskladnění včelařského inventáře. Jed-
ná se například o nástavky, plemenáče, 
oplodňáčky atd. Ty mohou včelstvům 

způsobit různé nemoci z důvodů opako-
vaného použití bez řádné očisty biolo-
gických zbytků. Vždy je dobré nemocem 
předcházet, než čekat na jejich propuk-
nutí a pak je léčit. Včely stejně jako jiná 
zvířata podlehnou nemocem, (pokud 
dojde ke snížení jejich imunity) když se 
sníží jejich imunita, anebo když se po-
tkají s příliš velkým infekčním tlakem 
bakterií, virů, hub, plísní a dalších mik-
roorganismů, se kterými si nedokážou 
poradit. Tato situace nastává ve chvíli, 
kdy přijdou do styku s jiným nakaženým 
včelstvem. Z důvodů tohoto infekčního 
tlaku jsou včelstva ve stresové situaci 
a jejich obrana vůči mikroorganismům 
je oslabená. Nejjednodušším způsobem, 
jak předejít tomuto problému, je obměna 
stávajícího vybavení úlu za nové. Ne vždy 
je to možné, a proto musíme provádět pre-
ventivní opatření. Principem prevence je 
mechanická očista vnitřního prostoru úlu 

a následná dezinfekce. Dezinfekce musí 
být volena tak, aby zlikvidovala většinu 
nežádoucích organismů, a přitom nepo-
škodila samotné včely. Dále je potřeba 
dbát na samotné dezinfekční postupy, aby 
se zbytky dezinfekčních látek nedostaly do 
včelích produktů.

Dezinfekci provádíme několika způsoby. 
Každý z dezinfekčních postupů je účinný 
na jiné mikroorganizmy. 

1. Parafinování – tento způsob patří k jed-
nomu z nejúčinnějších způsobů dezin-
fekce působících především na spory 
Paenibacillus larvae – původce moru 
včelího plodu. Spočívá v namáčení čás-
tí úlu v parafínu ohřátém na 200 oC po 
dobu 5 minut. Tuto dezinfekci lze ale 
provádět pouze u celodřevěných úlo-
vých částí, jako jsou tenkostěnné ná-
stavky nebo dna. Zateplené nástavky 
bychom znehodnotili. Při této činnosti 
je bezpodmínečně nutné dodržovat zá-
sady bezpečnosti práce.

2. Ožehnutí – tento způsob je nejběžněj-
ším způsobem dezinfekce. Principem 
je ožehnutí částí úlů plamenem. Nevý-
hodou je, že dřevěné části úlu nepro-
hřejeme do hloubky několika milimetrů 
po dobu, která by dokázala zlikvidovat 
spory Paenibacillus larvae. Na další mi-
kroorganismy je tento způsob účinný. 

3. Použití chemických přípravků – na trhu 
je celá řada dezinfekčních přípravků, 
ale jen některé jsou vhodné k dezinfek-
ci úlů. Přípravky jako hydroxid sodný 
(louh) nebo savo (přípravek na bázi 
chloru), jsou přípravky zásadité. Tyto 
dva uvedené přípravky likvidují při 
dodržení všech podmínek bezpečnosti 
práce s chemickými látkami z větší části 

Patogen Nákaza Ředění (LC) Snížení

Paenibacillus larvae Mor vč. plodu 1:25 ≤ 3 log
Melisococcus plutonius Hniloba vč. plodu 1:100 > 4 log
Ascosphaera apis Zvápenatění plodu 1:50 > 4 log
Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger Zkamenění plodu 1:100 > 4 log
Nosema apis, N. ceranae Nosemóza 1:50 > 4 log
Virus deformace křídel  1:100 > 4 log
Virus akutní paralýzy  1:100 > 4 log
Virus černání matečníků  1:100 > 4 log
Kašmírský virus  1:100 > 4 log
Virus pytlíčkovitého plodu  1:100 > 4 log

Tabulka  

1 Na 100 cm2 vnitřního povrchu
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organismy na povrchu. Větší účinnost 
na povrchy částí úlu má přípravek vyro-
bený na bázi jódu (BEE-SAFE). U něj 
bych se rád zastavil. Dle dostupných 
materiálů je přímo určen do včelař-
ských provozů. Díky svým schopnos-
tem proniknout do pórovitých materi-
álů dřevěných částí úlu se zvyšuje jeho 
účinnost, kterou si můžeme ukázat na 
grafu (obr.  1). Hloubka až prostupu je 
3 milimetry do hloubky. Jedná se o ši-
rokospektrální přípravek, jehož účinek 
proti různým mikroorganismům vidíme 
v tabulce.

jak správně postupovat: 

Krok 1 – mechanická očista. Mechanicky 
odstraníme zbytky vosku, propolisu a vý-
kalů (obr. 2)

Krok 2 – mytí. V případě silného znečiště-
ní materiálů, ještě před vlastní dezinfekcí, 
použijte pro snadnější mytí přípravek Shi-
ft v 1% koncentraci. Shift je dezinfekční 
přípravek od stejného výrobce. Díky vý-
razným smáčecím účinkům snadno od-
straníte nečistoty. Na úly naneste pěnu 
1% přípravku Shift. Nechte 20 minut pů-
sobit a opláchněte čistou vodou. Česnové 
uzávěry, stropní folie, uteplivky, podložky 
namočte do 1% roztoku Shift na 30 mi-
nut. Následně opláchněte. Všechny umyté 
předměty ponechte úplně zaschnout.

Krok 3 – dezinfekce postřikem. Úly všech 
materiálů dezinfikujte (ideálně pěnou) 
přípravkem BEE-SAFE v koncentraci 4 % 
v dávce 300 ml roztoku na 1 m² pomocí 
vhodného aplikátoru (obr. 3). 

– dezinfekce ponorem. Rámky, česnové 
uzávěry, stropní folie, uteplivky, podložky 
dezinfikujte ponorem na 20 minut v lázni 
o koncentraci 2 % BEE-SAFE. 

Krok 4 – osychání. Dezinfekci nechte za-
schnout. Neoplachujte.

Zátěž pro životní prostředí je minimální, 
protože přípravek je biologicky jednoduše 
odbouratelný. Další výhodou je fakt, že se 
na tento přípravek dá čerpat sedmdesáti-
procentní dotace z jeho ceny. Více infor-
mací naleznete na webových stránkách  
http://www.beesafe.cz/. 

Je ale nutné mít na paměti že se dezin-
fikují součásti úlu nikoli včelí dílo (souše, 
plásty….).

Text a foto: Martin Paleček,
učitel včelařství
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Příklad použití ručního pěnovače

2 3

Chotěbořské  
dny medu
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chotěboř srdečně zve 
na Chotěbořské dny medu, které se konají ve dnech 18.–20. října 2018 
v prostorách KD Junior Chotěboř vždy v době od 10–18 hodin. Interak-
tivní program je cílený na žáky místních škol, přátele včelaře i širokou 
veřejnost. Můžete se těšit na přednášky Mgr. Luďka Sojky a Mgr. Mari-
ana Solčanského týkající se včelaření v České republice a nejrůznějších 
zajímavostí či na promítání filmů o životě včel. Současně bude probíhat 
multisenzoriální výstava, kde uvidíte živé včely v proskleném úle, mů-
žete ochutnat různé druhy medů, přivonět k včelím produktům, slyšet 
život v úle. K vidění budou pomůcky potřebné ke včelaření s praktickou 
ukázkou užití, včelí stezka (nejen) pro děti nebo exponáty z historie vče-
laření. V průběhu akce bude možné zakoupit med a jiné včelí produkty 
od místních včelařů, vyrobit si svíčku z voskových mezistěn nebo si pro-
hlédnout včelu pod mikroskopem. Přijďte načerpat inspiraci, informace 
a jedinečnou atmosféru pod křídly včely medonosné.

Jiří Málek
ZO ČSV Chotěboř
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Dnešní kapitola bude zaměřena na 
postupy, jak udržet trvale zdravá 
včelstva a jaké dezinfekční postupy 
k tomu mohou přispět. 

Hlavní prevencí vzniku nákaz je chov 
silných vitálních včelstev na vhodném 
stanovišti, tedy takovém, které zaručuje 
dostatek glycidových a pylových zásob. 
Při jejich dlouhodobém nedostatku vzni-
ká stres a ten vede k mnohonásobnému 
snížení imunity včelstva jako celku. Hla-
dovějící včelstva nebo včelstva, ta která 
jsou vystavená pylové podvýživě, pak 
podléhají i slabému tlaku nebezpečných 
nákaz, se kterým by si zdravé včelstvo do-
kázalo poradit. V předešlých kapitolách 
jsme již zmiňovali nutnost pravidelné ob-
měny díla a ponechání dostatku zásob při 
vytáčení. Rovněž je zapotřebí vyhýbat se 
všem rizikovým faktorům, jako je nákup 
starých úlů a vystavěného díla, zkrmování 
zbytků medu neznámého původu, přesuny 
včelstev při nedodržení podmínek stano-
vených státní veterinární správou, pone-
chání prázdných úlů s otevřenými česny 
a starým dílem, chytání rojů neznámého 
původu apod.

Velmi důležitý vliv na to, jak si včelstvo 
poradí s případným tlakem nákaz, má tzv. 
hygienické chování. Je to schopnost včel 
rozeznat, že pod víčky buněk došlo k úhy-
nu plodu, následně víčka otevřít a uhynulé 
larvy beze zbytku odstranit. Z vlastní zku-
šenosti jistě znáte, že některá včelstva mají 
v podmetu čistě vymeteno a jiná zase plno 
nečistot. Tato rychlost odstraňování uhy-
nulých larev je zásadní při výskytu nákaz. 
Včelstvo, které odstraní uhynulý plod dří-
ve, než se začnou vyvářet spory nákazy, má 
mnohem větší šanci na přežití.

Hygienické chování včelstva se dá velmi 
dobře testovat pomocí záměrného usmrce-
ní zhruba 100 buněk zavíčkovaného plodu. 
Ve včelařské praxi se nejčastěji používají 
varianty testu zmrazením buněk s plodem 
nebo propícháním buněk (tzv. PIN test), 
méně častá je varianta zmrazení tekutým 
dusíkem. Pro zkoušku se snažíme najít 
souvisle zavíčkovaný plod, ideálně ve stá-
ří od zavíčkování až po stadium fialových 
očí. Při variantě mrazicího testu vyřízne-
me trojúhelník o straně asi 6 cm zavíčko-
vaného plodu tak, aby vrchol trojúhelníku 
směřoval dolů. Rámek nahoře označíme 
připínáčkem nebo fixou a vzorek plodu 

v mikrotenovém sáčku vložíme na 4 hodi-
ny do mrazničky. Po úplném rozmražení 
druhý den vrátíme vzorek plodu do plástu. 
Díky trojúhelníkovému tvaru pěkně za-
padne zpět. U PIN testu propícháme podle 
šablony jednostranně 100 buněk plodu na 
plástu pomocí tenké jehly nebo špendlíku. 
Je dobré jehlu zapíchnout např. do gumy 
na tužce nebo obalit konec smotkem leu-
koplasti kvůli lepšímu držení. Plást ozna-
číme podobně jako u mrazicího testu. Po 
vrácení poškozeného plodu sledujeme 
v intervalech 12 nebo 24 hodin, jak rychle 
včelstvo vyčistí uhynulý plod. Nejlepší včel-
stva mají vyčištěno 100 % buněk za 12 až 
24 hodin. Jako mezní hodnotu bereme 
čištění do 48 hodin. Tato vlastnost se vel-
mi dobře dědí. Odchovem nebo nákupem 
matek s výborným hygienickým chováním 

můžeme zvýšit odolnost celého stanoviště. 
Popsaným způsobem můžeme s poměrně 
malou pracností otestovat svoje včelstva na 
odolnost proti nákazám.

Během svého života se včelstvo potkává 
s celou řadou patogenů, které se pak ku-
mulují v úlovém prostředí ve stěnách úlu 
a v díle. Například životaschopné spory 
moru včelího plodu byly nalezeny ve dře-
věné stěně úlu v hloubce několika milimet-
rů. Zde přežívají desítky let a ve vhodných 
podmínkách dokážou znovu ohrozit včel-
stvo. Dezinfekcí ve včelařství pomáháme 
snižovat tlak infekčních mikroorganismů 
na včelstvo. Provádí se formou buď preven-
tivní (profylaktické) dezinfekce (i když se 
nákaza ve včelstvu nevyskytuje), nebo jde 
o tzv. ohniskovou dezinfekci při výskytu ná-
kazy. Velmi důležitá je samozřejmě znalost, 
jaké mikroorganismy nákazu vyvolávají 
a na jaký způsob dezinfekce jsou citlivé. Fy-
zikálních a chemických metod dezinfekce je 
celá řada, podrobný popis naleznete v bro-
žurce Dalibora Titěry Hygiena ve včelařství.

Úplným základem, ale ne vždy dosaho-
vaným, je udržovat pořádek na stanovišti! 
Spálit staré nepoužívané věci, které jsme 
neměli 10 let v ruce. Vyřadit a zlikvidovat 
staré opuštěné úly. Pokud dojde k úhynu 
včelstva např. na nosemózu, ihned po zjiš-
tění úhynu zpracovat zbývající dílo a záso-
by a zabezpečit úl proti vnikání včel. 

Dezinfekci úlů provádíme preventivně 
jednou za tři roky, v případě úhynu včel-
stva před novým osazením úlu. Při výskytu 
nebezpečných nákaz – moru včelího plo-
du nebo hniloby včelího plodu je třeba úl 
úplně zlikvidovat spálením nebo bezpeč-
nou likvidací ve spalovně. Zkušení včelaři 
dezinfikují úlová dna každý rok při jarních 
prohlídkách. Starou osvědčenou fyzikální 
metodou je použití ohně nebo tepla na dře-
věné stěny úlů. Nejprve je potřeba stěny úlu 
důkladně mechanicky oškrábat. Přitom je 
vhodné oddělit pěkný čistý propolis. Jako 
zdroj tepla se používá opalovací pistole na 
propan, hořák připojený na dvoukilovou 
propanbutanovou láhev nebo elektrická 
opalovací pistole. U té pozor, aby měla do-
statečný příkon. Povrch dřeva nestačí lehce 
přejet plamenem, je nutné opálení, až dřevo 

Testované včelstvo vyčistilo propíchané plodové buňky do 24 hodin

Velmi důležitý vliv na to, jak si včelstvo poradí s případným tlakem 
nákaz, má tzv. hygienické chování. Je to schopnost včel rozeznat, 

že pod víčky buněk došlo k úhynu plodu, následně víčka otevřít 
a uhynulé larvy beze zbytku odstranit
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ztmavne. Tento způsob dezinfekce není do-
statečný na původce moru včelího plodu!

U nezateplených dřevěných úlů, popřípa-
dě zasíťovaných den, je výbornou dezinfekcí 
namočení do horkého parafínu. Řada vče-
lařských spolků nebo větších včelařů si poří-
dila mobilní kotle na vyvařování souší nebo 
na parafinování. Parafin musíme nahřát na 
200–220 °C, teplotu kontrolujeme napří-
klad termočlánkem připojeným k digitální-
mu multimetru. Nástavek nebo dno pono-
říme do parafinu na dobu 5 minut. Přitom 
potřebujeme přípravek, kterým udržujeme 
dezinfikovaný předmět zcela ponořený, ne-
boť dřevo má tendenci okamžitě vyplavat 
nahoru. Tato metoda dokáže zničit i pů-
vodce moru včelího plodu hluboko ve dřevě.

Na polystyrenové nástavky můžeme po-
užít roztok připravený z 1 litru Sava, 0,5 kg 
peciček louhu sodného nebo draselného, 
vše rozmíchané v 10 litrech čisté studené 
vody. Tento roztok se dá také velmi dobře 

použít na nenasáklivé pomůcky např. skle-
nice na krmení nebo plastové krmné nádo-
by. Není vhodné jej používat na zinkovaná 
pletiva na dnech nebo kovové spojovací 
prvky nástavků, aby nedošlo k jejich zne-
hodnocení. Pokud dezinfikujeme hliníkové 
konve na med, ihned po dezinfekci je třeba 
konve vypláchnout vodou s octem a poté 
důkladně pitnou vodou. Tento roztok spo-
lehlivě zničí celou řadu mikroorganismů 
včetně původců moru včelího plodu.

Velmi univerzální je přípravek na bázi 
jodu prodávaný pod názvem BEE-SAFE. 
Protože je zařazený mezi léčebné prostřed-
ky dotované podle nařízení vlády č.197, 
nejlevnější způsob jeho získání je objed-
nat si ho buď při objednávání léčiv na jaře, 
nebo přímo u distributora, firmy TEKRO. 
Aplikuje se buď postřikem hustou pěnou, 
která se nechá zaschnout na povrchu a tím 
prodlouží dezinfekční účinek, nebo pono-
rem do připraveného roztoku. Spotřeba při 
postřiku je asi 750 ml naředěného roztoku 
na plochu 1,5–2 m². K dispozici jsou ba-
lení 600 ml nebo 5l. U aplikace postřikem 
je problém použití dodávaných 750ml 
postřikovačů – při větším rozsahu použití 
na více nástavků nebudete druhý den cítit 
ruku. Pro velké provozy se hodí zpěňovací 
lanceta připojená k vysokotlakému čističi 
WAP. Pro drobné včelaře je vhodným řeše-
ním zakoupení dvoulitrového postřikova-
če AXEL, který dodává distributor tohoto 
dezinfekčního přípravku. Běžné zahradní 
postřikovače totiž nevytváří pěnu, ale jem-
nou mlhu, která rychle steče z povrchu dez-
infikovaného předmětu. Pomocí přípravku 
BEE--SAFE dokážete dezinfikovat nástav-
ky, dna, styrodurové plemenáče, oplodňáč-
ky. Drobnou nevýhodou je rezavé zbarvení, 
které jod po sobě zanechává.

Pokud nám zůstanou po úhynu včelstva 
plásty se zásobami, je důležité vědět, co 
úhyn způsobilo. Při varroázním úhynu 
můžeme plásty se zásobami bez obav po-
užít např. pro oddělky. Pokud jsou plásty 
pokálené nebo se zbytky plodu, je lepší je 
vyřezat nebo vytavit bez porušení drátko-
vání. U bakteriálních nákaz jako jsou mor 
nebo hniloba je nutné celé plásty spálit.

Vytavený vosk lze dezinfikovat naředě-
nou kyselinou sírovou, ale kvůli pracnosti je 
lepší toto nechat na certifikovanou výrobnu 

mezistěn. Pokud si chceme sami doma vy-
rábět mezistěny z vlastního vosku, nejlepší 
dezinfekcí je zahřátí na 130 °C po dobu ně-
kolika hodin v olejovém duplikátoru.

Používaných dezinfekčních postupů je 
celá řada. Vždy bude důležitá i cenová do-
stupnost dezinfekčního prostředku a šíře 
jeho účinnosti na různé mikroorganismy. 
Každopádně je dobré zařadit do své vče-
lařské praxe i tyto postupy, a tak včelám 
pomáhat snižovat infekční tlak prostředí, 
ve kterém žijí.

Ing. Oldřich Veverka, 
olda.veverka@gmail.com

Aplikace přípravku BEE-SAFE ručním 
postři kovačem AXEL

Olejový duplikátor zajistí spolehlivou dezin-
fekci vosku pro další zpracování

Dezinfekce dřevěné stěny úlu propan-buta-
novým hořákem

Dezinfekce nástavku ponořením do para-
fínu o teplotě 200 °C

Pokud si chceme sami doma 
vyrábět mezistěny z vlastního 
vosku, nejlepší dezinfekcí je 
zahřátí na 130 °C po dobu 
několika hodin v olejovém 

duplikátoru
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A Přírodní síla včelích produktů – I.

Včelí produkty jsou velice vzácným zbožím, které člověk využíval odedáv-
na. Nejdříve je získával od divoce žijících včelstev, později se začal učit 
včelařit. Proč? Právě kvůli nim, i když hlavní význam včel spočívá v jejich 
opylovací činnosti. V minulosti byly všechny včelí produkty široce využívá-
ny, s rozvojem moderní medicíny a syntetických léčiv se jaksi zapomnělo 
na staré a osvědčené potraviny či léčiva, které nám nabízí sama příroda 
a její síla.

„Zdraví máme je jedno,“ pravil klasik. 
A měl pravdu. Naše zdraví je v dnešní 
době nepřetržitě vystavováno nástrahám 
běžného světa, stresovým situacím i bez-
prostřední konfrontaci s vědomě i nevědo-
mě nemocnými jedinci. Přesto péči o své 
tělo nepřikládáme patřičnou důležitost 
a špatnými stravovacími návyky svůj stav 
mnohdy negativně ovlivňujeme. Lidstvo 
prahnoucí po lepším zdravotním stavu je 
ochotné utrácet za nefunkční a zastaralé 
léky obrovské sumy, přitom cesta k lepší-
mu zdraví vede jinudy. 

Jak se bránit? Existuje nějaká účinná 
prevence na zvýšení obranyschopnosti 
organismu? Jsou na trhu doplňky stravy, 
které neznamenají při jejich nákupu vyho-
zené peníze? Ano, jsou! Jedná se osvědče-
né potraviny či léčiva, které nám nabízí 
sama příroda. Mezi ně patří právě včelí 
produkty. Nejznámějším primárním (vče-
la sbírá suroviny v přírodě a přetváří je) 
včelím produktem je med. Mezi další patří 
pyl a propolis. Sekundární včelí produkty 

(včela je vytváří ve svém těle jako produk-
ty metabolismu) jsou vosk, mateří kašička 
a včelí jed. 

Pyl slouží k rozmnožování rostlin. Na to, 
aby se dostal z jedné na druhou, potřebuje 
opylovatele. Rostlina produkuje více pylu, 
než je nezbytně potřeba pro opylení, pro-
tože potřebuje opylovatele nalákat. Včela 
přelétává z květu na květ a na její chlupaté 
tělo se nachytá pyl. Za letu jej včela noha-
ma otírá a formuje do rousek na zadním 
páru nohou. Aby vytvořila jeden pár rous-
ků, musí obletět přibližně 80 květů. Vždy 
navštěvuje květy téhož druhu rostlin – díky 
tomu je opyluje tím správným pylem. Podle 
barvy rousků lze určit, kterou rostlinu vče-
la navštěvovala. Velmi účinný pyl je z vrby, 
z ovocných stromů, řepky olejky, kaštanu 
koňského, kaštanu jedlého, hořčice, ohni-
ce, máku a jetele. Středně účinný pyl je ze 
slunečnice, lísky, olše, topolu, buku, dubu, 
javoru, pampelišky a chrpy polní. 

Včelstvo spotřebuje za rok asi 30 kg 
pylu, přičemž jeden rousek váží přibližně 

7 mg. V současné době výnos z medné 
snůšky kolísá a pyl poskytuje velice za-
jímavou možnost, jak zvýšit rentabilitu 
včelaření. 

Rozlišujeme několik druhů pylu:

1/ Rouskový pyl:  Jde o tzv. nezpracovaný 
pyl včelami přenesený na zadních nožič-
kách. Pro včelstvo znamená květní pyl 
především bílkovinnou stravu s dostateč-
ným obsahem vitaminů. Umožňuje tvorbu 
nejen včelího jedu, vosku a mateří kašičky, 
kterou mohou mladušky produkovat jen 
při pylové potravě. Nejvíce pylu potřebují 
rostoucí larvy pro jeho obsah stravitelných 
bílkovin.

Vhodnou dobou pro začátek sběru pylu 
je půlka dubna. Sběr končí zhruba v polo-
vině srpna před zakrmením včelstev.  Dů-
ležité ale je nezačít se sběrem pylu u všech 
včelstev najednou, bez ohledu na jejich 
kondici. Nemá význam vložit pylochyt 
ke slabému včelstvu a tím ho ještě více 
oslabit. Včelaře před sběrem pylu často 
odrazuje obava, že jim může snížit medný 
výnos. Ano, do určité míry medovou snůš-
ku snižuje, ale při silné snůšce se včelstva 
orientují jen málo na sběr pylu, nejvíce se 
soustředí na velký přínos nektaru, a proto 
bývá ztráta medu jen minimální.  

možnosti sběru pylu je několik 

a)  do podmetu se umístí pylochytová des-
ka/mřížka s otvory

b) další možností je česnový pylochyt. 

Ad a) Výhodou podmetového celodnového 
pylochytu je hlavně to, že je uvnitř úlového 
dna a zaujímá mnohem větší plochu.

Ad b) Česnový pylochyt se nejčastěji insta-
luje před česno prvního nástavku a ostatní 
vstupy do úlu se uzavřou. Včely prolézají 
přes otvory v mřížce a ztrácejí přitom ně-
které rousky s pylem, který padá do zá-
sobníku. Výhodou česnového pylochytu 
je, že se jedná o zařízení s jednoduchou 
obsluhou a  včely nepřijdou o všechen svůj 
pyl. Pylochyt zachytí přibližně 1/3 snůšky 
a umísťuje se pouze na několik dnů.

Bříza – zdroj pylu na jaře

Rouskový pyl Pylochytová mřížka
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Když máme pyl sesbíraný, je důležité vy-
řešit jeho vyčištění a usušení. Sběru pylu 
se dlouhodobě věnují včelaři na Slovensku, 
kteří ho dále prodávají, a to buď do výkupu 
jako krmivo pro čmeláky nebo přímo cílo-
vým spotřebitelům.

Pyl je pro člověka zdrojem vitaminů 
a bílkovin, ale musíme pamatovat na to, 
že samotné rouskové zrno je pro náš trávi-
cí systém hodně tvrdé, a proto je potřeba 
před konzumací jeho strukturu narušit. 
Využitelné je až tehdy, když dojde k fer-
mentaci čili zkvašení. Proto je vhodné 
rouskový pyl zamíchat s medem tak, aby 
proběhlo mléčné kvašení, zrnka rousků 
se naruší a tělo pak může v nich obsažené 
příznivé látky využít. 

Dávkování: Doporučená denní dávka 
medu s rouskovým pylem je asi pětadva-
cet gramů, což jsou tři kávové nebo jedna 
polévková lžíce. Po 2 měsících užívaní je 
doporučeno udělat přestávku v užívání. 

Pylová zrnka obsahují to nejlepší, co pří-
roda může poskytnout. Nejzajímavější je 
příznivý vliv na regeneraci jater a prevenci 
rakoviny. Nikoli po dobu léčby, ale až po 
vyléčení. Pravidelné užívání pylu zlepšuje 
chuť k jídlu, u obézních snižuje hmotnost 
zlepšením metabolismu. Pomáhá při střev-
ních potížích včetně průjmu, má antibiotic-
ký účinek, zlepšuje psychiku, neurastenii, 
mozkové obtíže, nemoci srdce, zrak, zpev-
ňuje vlasy a cévy, léčí zbytnělou prostatu 
a akceleruje růst. 

Nesmíme zapomenout, že pyl jako ta-
kový je ovšem také alergen. Je silně hydro-
skopický, to znamená, že stahuje vlhkost ze 
vzduchu, tím měkne a může se znehodno-
tit. Proto je nutné ho hermeticky uzavírat. 

V současné době pracuji čeští věd-
ci  z biologického centra Akademie věd 
v Českých Budějovicích na výzkumu alter-
nativní možnosti výživy včel sladkovodní 
zelenou mikrořasou – chlorellou.

2/ Perga / Plástový pyl nazývaný také 
včelí chléb: Rozdílů mezi rouskovým py-

lem a pergou je několik, asi nejdůležitější 
je ve způsobu zpracování pylu. Pylové zrn-
ko je včelami do plástu udusáváno spolu 
s enzymy, probiotickými bakteriemi a kva-
sinkami, které později pomáhají k jeho 
narušení. Napěchovaná zrnka v plástech 
jsou utěsněna medem a voskem, čímž je 
vytěsněn veškerý vzduch, a díky teplu v úlu 
pomalu začíná kvašení. Tímto procesem 
dochází doslova k alchymistickým reak-
cím a výsledkem jsou snadno vstřebatelné 
živiny. Pyl perga slouží k výrobě mateří 
kašičky, což je samo o sobě důkazem, že 
jde o kvalitnější produkt, v zásadě o včela-
mi zpracovanou původní surovinu.

Podstatné ale je, že perga je pro člověka 
snáze stravitelnější, využitelnější a také 
znamená nižší riziko alergické reakce na 
pyl jako takový.

Využitelnost látek pergy je přibližně 
4× větší než u rouskového pylu.

možnosti získaní pergy je několik:

a)  přímo ručním vypichováním ze zásob-
ních pylových plástů. Existuje tzv. ruční 
vypichovač pergy , tento způsob získá-
vání je ale hodně pracný. 

b)  Přístrojem – po zmražení a vyřezání zá-
sobních pylových plástů; zde je důleźité 
zameřit se na správné vyčišténí pergy. 
Dle způsobu čištění může obsahovat 
zbytky včelího vosku. Ten není na záva-
du, používá se i v potravinářském a far-
maceutickém průmyslu.

Včelí pyl perga obsahuje 20–49 % bílko-
vin (včetně všech esenciálních aminoky-
selin), 25–48 % jednoduchých i složených 
cukrů, 3–14 % tuků, dále hormony, en-
zymy a minerální látky. Z nejdůležitějších 
se uvádí vitaminy skupiny B, vitamin C, D, 
E a karoteny. Významný je obsah vitaminu 
B12 (který je často nedostatkový v jídelníč-
ku vegetariánů a veganů). Zastoupené jsou 
i důležité stopové prvky – železo, zinek, 
měď i další. Z minerálů je zajímavý ideální 

poměr fosforu s vápníkem, ale i ostatní mi-
nerály – hořčík, draslík nebo síra. 

Perga podporuje organismus k rych-
lé obnově duševní a fyzické síly, zvláště 
v rekonvalescenci po vyčerpávajících cho-
robách a po operacích. Oceňují ho také 
sportovci. Preventivně ho lze užívat jako 
doplněk stravy v době zvýšené psychické 
nebo fyzické zátěže, působí příznivě na 
vývoj dětského organismu, přispívá k re-
generaci vlasů a nehtů. Perga je bohatým 
zdrojem vitaminů, enzymů a antioxidantů, 
posiluje organismus a imunitu. Má blaho-
dárné účinky na hormonální aktivitu, je 
využíván také při menopauze, podporuje 
životní vitalitu a energii, je příznivý pro 
činnost zažívací soustavy, pomáhá proti 
únavě, má pozitivní vliv na duševní stav.

Dávkování: Pyl perga je možné užívat 
přímo. Doporučují se 1–2 kávové lžičky 
denně. Při vážném onemocnění a  při tě-
hotenství je však nutná nejprve konzultace 
s lékařem. 100 g včelího pylu perga je cca 
na 20–21 kávových lžiček, vydrží tedy při-
bližně 3 týdny při dávkování jedna kávová 
lžička denně. 

Mgr. Zuzana Samleková,
členka redakční rady časopisu Včelařství

UPOZORNĚNÍ!
Apiterapeutické postupy je 
nutné vždy konzultovat se svým 
lékařem s ohledem na svůj 
zdravotní stav! Při veškerých 
postupech je potřeba brát 
v úvahu aktuální onemocnění, 
přidružená onemocnění, alergie 
a těhotenství. Před terapií se 
doporučuje prověřit alergie 
na dané formy apiterapie 
u alergologa!

Vlastimil Dlab
člen RV ČSV,z.s.

Pylochyt česnový Perga, včelí chléb, ambrosia

Rouskový pyl v medu
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Z Výzkumného ústavu 
včelařského Dol – X.

Stopování včel
Již se stalo realitou, že je možné do lidské kůže implantovat čip, který by 
nám mohl usnadnit život. Umožnil by ovládat nejen domovní dveře, ale 
i celý sled technologických vymožeností v domácnosti a nakonec i během 
pracovní doby. Ponechme stranou diskusi o vhodnosti a všech dopadech 
takové technologie pro kvalitu lidského života. Z pohledu včelařství se 
logicky nabízí využití čipových technologií nejen do včelích úlů, ale i na 
samotné včely. K čemu mohou být takové aplikace ve včelařství dobré?

V prvním případě, kdy se čip stane součás-
tí úlů, můžeme tuto technologii využít pro 
dohledání úlů i včelstva v případě krádeží. 
I ty se totiž bohužel staly součástí včelařské 
reality a nejednoho včelaře trápí otázky, 
zda jsou stanoviště včelstev volně v otevře-
né krajině dobrým řešením. Na našem trhu 
již několik firem nabízí pro tento případ 
řešení umístěním systému, který v případě 
manipulace úlem cizí osobou a následně 
odvozem včelstva zašle varovnou zprávu. 
Pohyb úlu je pak zaznamenán pomocí GPS, 
který využívá družice na oběžné dráze Země 
a zaznamenává v přesném čase a s přesností 
na jednotky metrů polohu odcizeného úlu. 
Tento systém udávání polohy je nám již běž-
ně znám z využití navigací v automobilech 
či samotných telefonech při cestování na 
včelařské přednášky a akce. 

Z hlediska života včelstva se stále hle-
dají, vyvíjejí a zkoumají technologie, které 

by nám pomohly odhalit život a zejména 
pak letovou aktivitu jednotlivých dělnic. 
Klasicky se pro tyto studie provádělo ba-
revné značení dělnic na hrudi (obr. 1). 
V současnosti se však stále více využívají 
i metody telemetrie. Patrně nejznámější 
jsou příběhy dokumentace migrace čápů 
černých a bílých na zimoviště v Africe 
a zase zpět do České republiky (projekt 
probíhal v devadesátých letech pod názvem 
Africká odysea). Zde se využívalo aktivní 
telemetrie. Sledovaní ptáci měli na zádech 
umístěný batůžek, který byl vysílačem sig-
nálu o poloze čápů. Nevýhodou takového 
sledování je především hmotnost, která je 
dána hlavně velikostí a kapacitou baterie, 
která je nezbytná pro funkčnost vysílače. 
Z toho důvodu jsme v případě telemetric-
kého sledování hmyzu zatím stále velice 
omezeni. Při studiu chování mandelinky 
bramborové se zjistilo, že hmotnost vysíla-

čů nesmí u létajících brouků překročit 33 % 
hmotnosti sledovaného jedince, aby nedo-
šlo k omezení jeho pohybových schopností. 

V případě včel a čmeláků se pro sledo-
vání jejich aktivity využívá pasivní tele-
metrie. Pro tuto metodu se na sledované 
jedince umísťují diody nebo čipy, které 
nepotřebují baterii a jsou tedy mnohem 
lehčí. Jejich lokalizace se zjistí odrazem 
signálu (z čipu) nebo zachycením a zpět-
ným vysláním signálu (z diody). Signál, 
kterým je rádiová vlna určité frekvence, je 
vysílán z radaru. Známé jsou pokusy týmu 
německého výzkumníka R. Menzela, který 
využíval harmonický radar. Pro sledování 
letu a návratu včel do úlu se jednotlivým 
včelám na hruď přilepila dioda s anténou. 
Pokusné dělnice však před letem nejdříve 
vypily cukerný roztok, který obsahoval 
některé z již zakázaných pesticidů ze sku-
piny neonikotinoidů. Následný let včel byl 
pak zachycen radarem, aby bylo možno 
vyhodnotit, zda včely bloudí či bez problé-
mů najdou cestu zpět do úlu. Nevýhodou 
harmonického radaru je jeho vysoká cena, 
náročnost na obsluhu a také to, že tímto 
způsobem můžeme sledovat jen málo sou-
časně značených jedinců v přehledném ro-
vinatém terénu. 
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RFID čip je nalepený na hrudi včel. Pro 
náročný let včela nasává glycidové zásoby 
 Foto: Dalibor Titěra

Barevně označené dělnice představují klasickou metodu pro zkoumání života 
jednotlivých dělnic. Pokud označíme právě líhnoucí se včely, můžeme pak zjistit 
dlouhověkost včel, jednotlivé práce v průběhu života a prohlídkou sousedních včel-
stev také míru zalétávání včel Foto: Martin Kamler
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Pro velké množství jednotlivě značených 
včel lze úspěšně využívat metody RFID. Tuto 
metodu sledování provádíme na včelách 
a čmelácích ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem pícninářství v Troubsku a Výzkum-
ným ústavem ovocnářství v Holovousech. 
Včely a čmeláci mají na hrudi přilepený 
čip a čtečkou je zaznamenáno, kdy jednot-

livá včela opustila úl a poté se vrátila zpět. 
Z příletů a odletů lze odvodit efektivní dolety 
včel za pastvou a další zajímavé skutečnosti 
související s opylovací činností. Značené 
včely lze také využít v případě studia toxicity 
chemických látek. Pokud se na včelami na-
vštěvované plodiny aplikují vysoce toxické 
látky, značené včely se již nevrátí zpět do úlu.

Telemetrie včel je stále ještě v plenkách, 
ale představuje metody, které nám umožní 
lépe pochopit život včelstva a současně od-
halit nástrahy, se kterými se včely mohou 
setkat.

MVDr. Martin Kamler
Ing. Dalibor Titěra, CSc.
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Slovníček  
použitých zkratek 
a pojmů:
GPS – Global Positioning 

System – globální polohový 
systém.

Telemetrie - technologie, která 
se zabývá zkoumáním dat 
a jejich přenosem na dálku. 
V biologii se nejčastěji využívají 
pro sledování pohybu zvířat.

RFID – radiofrekvenční 
identifikace. Jednotlivé čipy 
odrážejí specifickou frekvenci 
a jsou zaznamenány čtečkou.

Včela s čipem přistává na česně. Následně projde tunelem, kde je čtečkou čipu zazname-
nán její návrat do úlu  Foto: Dalibor Titěra

Dožínky na Letné
Český svaz včelařů se v sobotu 8. září 2018 
zúčastnil akce pořádané ministerstvem 
zemědělství na Letenské pláni v Praze. 
Ve svém stánku propagoval včelařství, in-
formoval laickou i odbornou veřejnost. Akce 
byla spojena s ochutnávkou různých druhů 
medu a velký zájem byl o propagační tis-
koviny s informacemi o včelařství i recepty 
s medem. Největší radost jsme zaznamenali 

u malých návštěvníků při ochutnávce medů, 
některé děti se vracely i opakovaně. V areálu 
byla k vidění i živá zvířata (králíci, slepice, 
ovce, poníci, telata, koně) a historická i sou-
časná zemědělská technika (traktory). Z řad 
návštěvníků zazněla spokojenost s úrov-
ní zajištění prezentace včelařství. Akce se 
opravdu vydařila i díky příjemnému počasí.

(PŠ)

Foto: Antonín Řeřicha
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na orné půdě

Zemědělci jsou současnou dotační politikou vedeni k tomu, aby zejmé-
na méně úrodné nebo obtížně zpracovatelné části pozemků vyčleňovali 
na různé typy tzv. mimoprodukčních porostů. Ty mohou sloužit také 
jako včelí pastva, jsou-li pro ně zvoleny vhodné druhy rostlin a optimální 
management. 

Užitek pro včelaře i pro zemědělce

Utužené nebo částečně lesem zastíněné 
okraje polí jsou typickými místy s prama-
lou úrodou, kde pěstitelé spíše finančně 
tratí. Tyto nevzhledné části lánů se však 
mohou proměnit v prosperující včelí pas-
tvu a být tak nejen včelám a včelařům, ale 
i samotným zemědělcům k většímu užitku. 
Osetím plochy nektarodárnou směsí totiž 
nevznikne pouze pastva pro opylující hmyz 
a přirozené nepřátele hmyzích škůdců, úto-
čiště pro ptactvo, zajíce či srnky a potěcha 
pro kolemjdoucího. Dojde také k oboha-
cení života v půdě, což se promítne na její 
úrodnosti. V rámci současné zemědělské 
politiky existuje pro pěstitele navíc také 
finanční motivace s pozemky tímto způso-
bem nakládat. 

zemědělské dotace na včelí pastvu

Nejen evropské, ale i americké, japonské 
nebo čínské zemědělství je založeno na 
dotační politice, která pro zemědělce na-
stavuje požadavky spojené s pěstováním 
plodin, a také ovlivňuje celou zemědělskou 
ekonomiku. Prakticky 40 % rozpočtu EU 
směřuje na dotace podporující zemědělství 
a rybolov. Většina zemědělských dotací je 
vyhrazena tzv. platbám na plochu, kdy ze-
mědělský podnikatel dostává dotaci na ka-

ždý hektar obdělávané půdy nehledě na to, 
co na ní pěstuje, a to za dodržení určitých 
požadavků na ochranu životního prostředí. 
Od roku 2015 jsou na zemědělce kladeny 
vyšší požadavky k obdržení plné výše této 
základní platby na plochu. Mezi ně patří 
podmínka vyčlenit 5 % orné půdy na tzv. 
mimoprodukční porosty neboli „plochy 
v ekologickém zájmu“. Tyto porosty nema-

jí sloužit k produkci potravin, ale k „oze-
leňování“ zemědělské krajiny, proto byl 
pro tyto nové požadavky na péči o krajinu 
zaveden anglický termín „greening“. Mo-
hou mít podobu osetého úhorového pole, 
kvetoucí meziplodiny, kvetoucí směsky 
podél vodního toku nebo okraje pole atd. 
„Greening“ se pochopitelně snaží naplnit 
drtivá většina zemědělců, a proto je tu pro 
včelaře poměrně velký prostor k oslovení 
okolních zemědělců s prosbou, aby alespoň 
část těchto „mimoprodukčních ploch“ za-
ložili takovým způsobem, aby z toho měly 
užitek také včely. 

Vedle „greeningu“, který je takřka po-
vinný, existují další, již zcela dobrovolné 
dotační tituly z kategorie tzv. agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření neboli 
AEKO či agroenvi. Na ty obdrží zemědělec 
zpravidla takovou platbu, která pokrývá ná-
klady a současně na dané ploše nahrazuje 
tržbu z běžné produkce. Mezi taková opat-
ření patří například nektarodárné či krmné 
biopásy, nebo tzv. zatravňování orné půdy.

V následujících odstavcích uvádím výběr 
opatření s možným potravním významem 
pro včelu medonosnou v rámci aktuálně 
platné legislativy (pro rok 2019 mohou 
nastat úpravy, které by však neměly být 
zásadní). Vždy je ale nezbytné domluvit se 
s pěstitelem na výběru vhodných nektaro-
dárných rostlin a takovém managementu 
porostu, aby včelám přinesl co největší 
potravní užitek. Proto nezmiňujeme opat-
ření, která mají spíše využití jako píce pro 
zvířata a sklízejí se tudíž před květem či na 
počátku kvetení. 

Nektarodárné biopásy (AEKO) s potenciálem několikaměsíční potravní nabídky mají 
největší přínos i pro další druhy živočichů tehdy, jsou-li jimi propojeny stálé krajinné prvky 
jako remízky, okraje polních cest či aleje 

Svazenka založená jako meziplodina (greening). Ihned po sklizni obilniny během 
července může při dostatku vláhy na podzim posloužit jako vydatný zdroj zimních 
zásob
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Meziplodina
Oblíbeným způsobem, jak splnit „gree-
ning“, je mezi zemědělci pěstování mezi-
plodin, čili zakládání zeleného porostu po 
sklizni produkční plodiny během léta a po-
nechání porostu přes zimu, nebo častěji 
jeho ponechání pouze do založení následu-
jící hlavní plodiny během září. Meziplodi-
ny zakládané ihned po sklizni obilí během 
července mají potenciál posloužit včele me-
donosné jako pastva v průběhu podzimu. 
Vždy je lepší vysít směsku, než jeden rost-
linný druh, jelikož se tím prodlouží doba 
kvetení. Vhodnou meziplodinou může být 
například svazenka (doporučujeme namí-
chat vratičolistou i shloučenou, které na 
sebe kvetením navazují) či hořčice. Tu však 
pěstitelům nedoporučujeme sít na polích, 
kde se pravidelně pěstuje řepka (jedná se 
o příbuzné druhy rostlin, čímž se zvyšuje 
riziko následné nákazy řepky škůdci a pů-
vodci chorob). Seznam druhů meziplodin 
je Ministerstvem zemědělství omezen.

Ochranný pás 
Při okrajích polí může být zakládán pru-
hovitý porost o šířce 1–20 m od hranice 
půdního bloku, který musí být na pozem-
ku viditelný přinejmenším od 1. června do 
15. července. Pro zemědělce je dobrým 
řešením zmíněných neúrodných částí, 
a to jak přechodně, dokud se stav půdy ne-
zlepší, nebo i trvale. Jak pro včely, tak pro 
zlepšení kvality půdy je vhodné do poros-
tu zařadit jeteloviny. Ty mohou ve spojení 
s trávami vytvořit i vytrvalý luční porost, 
například při podmáčených nebo zastíně-
ných okrajích. Trvalé řešení mohou vyža-
dovat také okraje podél vodních toků, kde 
mají zemědělci ztížené podmínky pěstová-
ní kvůli ochraně vody. Na takových místech 
se nabízí vysít ochranný jetelotravní porost 

s převahou trav, který bude pro zemědělce 
plnit funkci tzv. vegetačního pásu, čili bude 
umožňovat aplikaci přípravků na ochranu 
rostlin na polích svažujících se k povrchové 
vodě. 

Do vlhčích půd je opět vhodná svazenka 
či pohanka, z jetelovin například běžný je-
tel luční, plazivý nebo inkarnát. Na sušších 
půdách bude prosperovat z druhů vyhle-
dávaných včelou medonosnou komonice, 
jetel plazivý, štírovník a další.

Úhor s porostem
Hůře dostupné, členité části pozemků 
může mít pro zemědělce smysl trvale vyčle-
nit z běžné produkce. Na takových polích 
by mohla vzniknout trvalá či víceletá včelí 
pastva osetím obohacenou jetelotravní 
směskou. Dočasný úhorový porost s jete-

lovinami může také zlepšit úrodnost polí 
vykazujících snížené výnosy. Úhor se podle 
legislativy nesmí sklízet, ale může se udr-
žovat sečí. Tu je třeba načasovat tak, aby se 
maximalizovala doba kvetení. Čili u vícele-
tého jetelotravního úhoru bude seč po prv-
ní vlně kvetení jetelovin (květen–červenec) 
nezbytná pro jejich setrvání v porostu a pro 
další kvetení na sklonku léta či na podzim.

agroenvironmentálně-klimatická 
opatření 

Do všech následujících opatření vstupuje 
zemědělec vždy na dobu 5 let. 

Nektarodárný biopás  
(15 090 Kč/ha porostu/rok)
Jedná se o dosud jediné zemědělské opat-
ření v České republice vytvořené přímo 

DOKuMENTáRNí 
FILM 

Zdravější krajina
Příklady zdárné spolupráce 
nejen zemědělců a včelařů jsou 
ke zhlédnutí na internetovém 
vysílání České televize ve 
vydařeném dokumentárním 
snímku Zdravější krajina, 
na němž se autorka článku 
rovněž podílela.

Nektarodárná směs může být prosperujícím řešením pro podmáčené okraje polí, které jsou pro běžnou produkci zcela nevhodné, a to 
v rámci ochranného pásu (greening)

Včela medonosná vyhledává pohanku 
zejména tehdy, nekvetou-li ve směsi sou-
časně jiné druhy rostlin
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National  
Honey Bee Day 
v Los Angeles
Dne 18. srpna 2018 proběhlo v kali-
fornském Los Angeles setkání včelařů 
z USA. Na tuto celodenní akci se sjelo 
velké množství včelařů a příznivců pří-
rody z Arkansasu, Colorada, Floridy, Illi-
nois, Severní a Jižní Karolíny, Kalifornie, 
Massachusetts, New Yorku, Pensylvánie, 
Washingtonu a Nového Mexika. K mému 
obrovskému štěstí jsem tou dobou pobý-
val v Los Angeles a akce se mohl zúčast-
nit. Program byl opravdu nabitý, kromě 
stánkového prodeje, degustace různých 
druhů medů, medovin a medových výrob-
ků probíhaly celý den přednášky týkající se 
propagace a osvěty včelařství. Během nich 
se mnoho lektorů snažilo předat laické 
veřejnosti maximum informací o včelách 
a včelaření. Samostatnou a důležitou část 

programu tvořily environmentální otázky 
a problematika masivních úhynů včelstev 
v USA. Nechyběla ani přehlídka úlů a vče-
lařských potřeb. Pro mne to byl obrovský 
zážitek a skvělá zkušenost. Během mého 
pobytu hořely po celé Kalifornii obrovské 
požáry, není se čemu divit, protože čtyři 
měsíce zde nepršelo. Příroda byla vyprah-
lá, mimo pravidelně zavlažované oblasti 
toho moc nerostlo, a proto jsem si po pří-
jezdu domů mohl s chladnou hlavou říci: 
„Všude dobře, doma nejlíp.“ 

Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

•říjen 2018

k posílení potravní nabídky pro včely 
a další druhy hmyzu závislého na květech. 
Tomuto víceletému porostu se daří jak na 
vlhčích a těžších, tak na suchých a lehčích 
půdách. Z pohledu zemědělce má podobně 
jako ochranný pás (greening) ekonomicky 
nejsmysluplnější využití podél okrajů lesů, 
na utužených souvratích, nebo nově také 
v okolí lidských sídel, kde platí – podobně 
jako podél povrchových vod – omezení 
aplikace přípravků na ochranu rostlin. 
Pro splnění podmínek dotace je třeba bi-
opás široký 6–24 m zakládat maximálně 
na 20% dílu půdního bloku a minimálně 
na 2 ha orné půdy zemědělského podniku. 
Porost musí být každoročně posekán v ob-
dobí 1. 7. – 15. 9. a hmota následně odve-
zena. Z hlediska využití včelstvy je vhodné 
biopás sekat vždy po hlavní vlně kvetení, 
nejčastěji do poloviny července, byl-li bi-
opás založen v březnu až dubnu, což je pro 
jeho vývoj optimální. Díky tomuto termínu 
seče biopás znovu plně vykvete zhruba po 
6 týdnech a jetele v něm poskytují včelám 
až do podzimu zásoby na přezimování. Té-
měř souvislé kvetení zajistí dělená seč, kdy 
je jedna podélná polovina posečena během 
července a druhá na přelomu srpna a září. 
Za tento náročný management, ale bude 
potřeba zemědělci nabídnout adekvátní 
medovou odměnu.

Krmný biopás  
(17 108 Kč/ha porostu/rok)
Tento typ biopásu určený širokému spekt-
ru živočichů nabízí z hlediska optimálního 

využití pozemků zemědělci podobné mož-
nosti umístění jako nektarodárný biopás. 
I základní podmínky týkající se výměry 
jsou totožné. Jedná se však o jednoletý po-
rost, který je pro včely v průběhu léta obo-
hacující zejména při zařazení volitelných 
rostlinných druhů jako je např. svazenka. 

Zatravňování orné půdy  
(7 916–10 929 Kč/ha porostu/rok)
Opatření nabízí z hlediska legislativy 
využití pouze na půdních blocích s mini-
málně 50 % výměry na silně nebo mírně 
erozně ohrožené půdě, v „dusičnany zra-
nitelných oblastech”, v blízkosti povrcho-
vé vody nebo na půdních blocích ležících 
z 50 % v ochranném pásmu vodních zdro-
jů. Porost může v blízkosti povrchových 
vod plnit úlohu tzv. vegetačního pásu 
(> 50 % trav), který podmiňuje aplikaci 
přípravků na ochranu rostlin na polích 
svažujících se k vodnímu toku, a být tak 
pro zemědělce trvalým řešením pro do-
tčené pozemky. Jedná se o víceletý porost 
s převahou trav, který se musí každoročně 
dvakrát sekat, případně spásat. Je-li zvole-
na jetelotravní směska s atraktivními druhy 
pro včelu medonosnou a nastaven optimál-
ní režim seče (obdobně jako u nektarodár-
ných biopásů s jednou sečí navíc na konci 
října), může včelstvům významně zpestřit 
potravu v první polovině léta a během pod-
zimu.

Ochrana čejky chocholaté  
(17 032 Kč/ha porostu/rok)
Potravní porost pro čejku chocholatou je 
možné zakládat na pozemku se zjištěným 
výskytem tohoto ohroženého ptačího dru-
hu (vlhké louky a pole), a to min. na 0,5 ha. 
Jednou z možností je směska pro opylova-
tele, která kvete ve druhé polovině léta.

Podrobnější informace jsou ke stažení na 
webu Ministerstva zemědělství www.eagri.
cz při zadání názvů Metodická příručka 
k aktuálním podmínkám poskytování pří-
mých plateb v České republice v roce 2018 
a Metodika AEKO v běžném vyhledávači.

Ing. Anna Talašová (Šrámková)
Česká zemědělská univerzita v Praze

Článek byl uveřejněn za podpory Minister-
stva zemědělství při České technologické 
platformě pro zemědělství. 

Komonice bílá i lékařská jsou vhodné ze-
jména na sušší výhřevnější půdy. Pro včely 
jsou magnetem a zemědělci se odmění 
zúrodněním půdy až do hloubky několika 
metrů, kam většina ostatních medonos-
ných druhů nedosáhne 
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afrikanizovaných včel

Nervový systém pohání afrikanizované včely k agresivnímu chování 
krátkými řetězci tzv. neuropeptidů. Objev tohoto mechanismu otvírá nové 
možnosti pro „krocení“ vysoce agresivních včelstev. 

obranné chování včel 

Drama, v němž sehrávají hlavní roli afri-
kanizované včely medonosné, se začalo 
psát v 50. letech minulého století a dodnes 
zůstává příběhem s otevřeným koncem. 
Kříženci afrických a evropských včel me-
donosných nedopatřením vypuštění v roce 
1957 v Brazílii do volné přírody smutně 
prosluli vysokou agresivitou a invazí na 
rozsáhlých územích Nového světa. Ob-
ranné chování včelstva ale není zvláštností 
pouze afrikanizovaných včel a představuje 
zcela přirozenou reakci na ohrožení kolo-
nie se zásobami potravy, plodem a matkou. 
To vše je pro včelstvo příliš cenné, než aby 
to dělnice ponechaly potenciálnímu nepří-
teli napospas bez jakéhokoli odporu. Ag-
resivní obrana včel představuje úspěšnou 
strategii v boji o přežití. 

Afrikanizované včely reprezentují jed-
nu z extrémních forem ze spektra projevů 
obranného chování. Na jeho druhém pólu 
stojí „hodná“ včelstva, která si snadno zís-
kají oblibu včelařů, ale ve volné přírodě by 
těžko obstála. 

O síle sklonů k agresivitě rozhodují ne-
jen dědičné dispozice, ale i věk dělnic, je-
jich reakce na poplachové feromony a řada 
faktorů vnějšího prostředí. Agresivita včel 
je silně ovlivněna juvenilním hormonem. 
Jak včely stárnou, množství tohoto hor-
monu v jejich těle stoupá, a to je prová-
zeno vzestupem produkce poplachových 
feromonů. Včely jsou tak postupem času 
stále agresivnější. 

agrese a nervový systém 

Pro buňky z hlavové uzliny nervového sys-
tému agresivně naladěné včely je typická 
změna metabolismu. Pod vlivem poplacho-
vých feromonů posiluje v neuronech gly-
kolýza, při které vzniká energie rozkladem 

glukózy na pyruvát bez účasti kyslíku. Zá-
roveň v těchto neuronech oslabuje oxida-
tivní fosforylace, při které se naopak vyrá-
bí energie s přispěním kyslíku. Významná 
role v řízení funkcí neuronů při nárůstu ag-
resivního chování připadá neuropeptidům. 
Detailnější informace o jejich působení na 
nervový systém včel ale stále chybí a jsou 
předmětem intenzivního výzkumu.

Jednou z významných skupin včelích 
neuropeptidů jsou allostatiny a tachyki-
niny. Jejich význam pro agresivní chování 
včel nyní zkoumal tým brazilských vědců 
pod vedením Maria Sergia Palmy z univer-
sity v Sao Paulo. Výsledky jejich výzkumu 
zveřejnil vědecký časopis Journal of Prote-
ome Research. 

Palma a jeho spolupracovníci vydráždili 
afrikanizované včely k útoku tak, že má-
vali metr před česnem jejich úlu tmavou 
koulí potaženou měkkou kůží. Včely na 
kouli útočily a řada z nich uvízla žihadlem 
v potahu koule. Tyto včely posloužily jako 
vzorek vydrážděných agresivních dělnic. 
Pro srovnání odebrali z nitra úlu včely, 
které se ataku nezúčastnily. Palma a spol. 
si vybrali pro tato srovnání dělnice staré 
tři týdny a tím eliminovali významný vliv 
věku dělnic na agresivní chování. Analyzo-
vali jak afrikanizované, tak i evropské včely 
medonosné. 

Dočkáme se zklidňujících postřiků?

Vědci z Palmova týmu zjistili, že v neu-
ronech hlavové uzliny vydrážděných včel 
napadajících kouli dochází k velmi inten-
zivní produkci několika forem allostatinů 
a tachykininů. Tyto neuropeptidy vznikají 
štěpením řetězců delších molekul a jejich 
množství v nervovém systému včel prudce 
stoupá během několika sekund po podráž-
dění. To naznačovalo, že právě allostatiny 

a tachykininy sehrávají v agresivním cho-
vání významnou úlohu. 

Jestli se toto podezření potvrdí, zjišťovali 
Palma a spol. v dalším experimentu. V něm 
vybraným dělnicím vpravili injekčně do 
těla ty formy allostatinů nebo tachykininů, 
jejichž hladiny se zvyšují v mozku agresiv-
ních dělnic. Pro pokus použili mladušky, 
které mají jen velmi slabé sklony k agre-
sivitě. Pod vlivem neuropeptidů ale včely 
vykazovaly po podráždění kompletní agre-
sivní chování a vyrovnaly se v tomto ohledu 
létavkám. 

Afrikanizované včely mají oproti evrop-
ské včele medonosné produkci allostatinů 
a tachykininů významně posílenou. To je 
zjevně jeden z hlavních důvodů jejich vyso-
ce agresivního obranného chování. Palma 
a jeho spolupracovníci se nyní chtějí zaměřit 
na hledání molekul, které by dokázaly v or-
ganismu včel tvorbu těchto neuropeptidů 
blokovat. Mohly by to být např. látky brá-
nící štěpení dlouhých řetězců „suroviny“ 
na krátké řetězce allostatinů a tachykininů. 
Pokud vědci uspějí, bude možné produkovat 
postřiky, které by potlačovaly agresivitu af-
rikanizovaných včel. Samotným včelám by 
tyto látky neškodily, ale zajistily by ochranu 
lidem v kritických situacích. 

Dosud neznámá role neuropeptidů

Allostatiny a tachykininy jsou známé jako 
látky regulující v organismu hmyzu příjem 
potravy a trávení. S posilováním agresiv-
ního chování je ale spojoval jen málokdo. 
Palmův tým zjistil, že allostatiny a tachyki-
niny pohánějí organismus včel k produkci 
energie potřebné pro atak, a také zvyšují 
tvorbu poplachových feromonů. Oba neu-
ropeptidy působí stimulačně i na nervové 
buňky nutné k vysunutí žihadla.

„Allostatiny a tachykininy vytvářejí kom-
plex jemné biochemické regulace v nervo-
vém systému včely medonosné,“ komentu-
je výsledky práce svého týmu Mario Sergio 
Palma.Podobné neuropeptidy sehrávají 
významnou roli v navození agresivního 
chování u octomilek a dokonce u myší. 

„Jde o další příklad toho, jak při evoluci 
chování využívá příroda u různých druhů 
živočichů společné molekulární mechanis-
my,“ říká o výzkumu brazilských entomo-
logů přední světový expert na neurobiolo-
gii hmyzu Gene Robinson z University of 
Illinois. 

Text: Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia
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A Včelí biologie
Přítel Jindřich Zejda žije v Rožnově pod Radhoštěm. V krásné beskydské 
přírodě má tři stanoviště včelstev. Včelaří v nástavkových nezateplených 
úlech s rámkovou mírou 39 × 24 cm. V Nasavrkách úspěšně vystudoval 
obor včelař a poté absolvoval i kurz pro učitele včelařství. Své přednášky 
doprovází obrázkovými prezentacemi, jejichž součástí jsou i snímky poří-
zené z rastrovacího elektronového mikroskopu. Že jsou to snímky vskutku 
vydařené, se mohli čtenáři přesvědčit ve Včelařství č. 4, 5 a 10/ 2016, kde 
byly publikovány v rámci série článků Biologie včely trochu jinak. 

Termínem včelí biologie označuji morfolo-
gii, biologii, fyziologii i anatomii včely me-
donosné (Apis mellifera). Tedy prakticky 
vše, co se týká včel – vnější a vnitřní popis 
těla včely a jejích orgánů. Myslím si, že vše 
souvisí se vším. Fyzicky popsat např. ty-
kadlo, bez toho, aby se vysvětlila také jeho 
funkce, nemá velkou cenu. Věřím, že po-
rozuměním včelí biologie (přinejmenším 
jejím základům) nám umožňuje posouvat 
se ve včelařství dál.

Při přednáškách se často setkávám se 
včelaři, i letitými, kteří nemají o životě 
včel a jejich potřebách dobré znalosti. Ně-
kdy se jejich vědomosti omezují jen na to, 
kdy vytočit med. Tito včelaři se potom čas-
to diví, proč jim včelstva hynou, případně 
proč jsou včely tak divoké a útočné. Nechá-
pou, jak může někdo chodit ke včelám jen 
v „tričku“, když oni se musejí oblékat do 
„skafandru“.

Také začínající včelaři by se podle mého 
názoru měli nejdříve seznámit alespoň se 
základy včelí biologie. Mnohdy je u nich 
vidět prvotní nadšení, ať už z důvodu zá-
jmu o přírodu nebo z vidiny „snadného“ 
výdělku pomocí dotačních programů. Záhy 
však zjistí, že to není tak jednoduché a zá-

řivé, jak si představovali, a nadšení opad-
ne. O včelstva se přestanou starat a ta pak 
snáze podléhají nákazám, které se mohou 
rozšiřovat do okolí.

O ošetřování včel bylo zveřejněno v na-
šem časopisu několik pěkných seriálů, 
v poslední době například skvěle napsaná 
pojednání v Kalendáriu od přítele Mgr. Ma-
riana Solčanského. Ale o včelí biologii se 
toho moc nedočteme. Nejspíš proto, že se 
mnoha lidem zdá nezáživná a nudná. Proto 
bych ji chtěl našim čtenářům aspoň trochu 
přiblížit pomocí mých dalších mikrosko-
pických snímků a volně tak navázat na své 
články Biologie včely trochu jinak. 

stavba těla včely

Hlava, hruď, zadeček, složené oči, pár ty-
kadel, dva páry křídel, tři páry nohou. Části 
těla včely medonosné patrné na první po-
hled. K tomu jakoby „sametový“ povrch, 
dojem, který vyvolávají chloupky, jimiž je 
včela skoro celá obalená. 

Největší část těla včely tvoří zadeček 
s dobře viditelnými zadečkovými články. 
(obr. 1) V něm má včela ukrytý svůj obran-
ný aparát – žihadlo. Zadeček (abdomen) 
a hruď (thorax) jsou od sebe téměř oddě-

leny, respektive jsou spojeny jen jakoby 
„tenkou nití“. Zúžení mezi hrudí a hla-
vou (caput) není tak dobře patrné. Ale na 
obr. 1 pořízeném skenovacím zařízením 
HeliScan mikroCT je už tenké spojení mezi 
jednotlivými částmi těla včely dobře vidi-
telné. Můžeme si také všimnout náznaku 
hřbetních (tergit) a břišních (sternit) za-
dečkových článků, jsou to tenké vyčnívající 
čárky na zadečku včely. Sosák včely je na 
obrázku vidět jako tyčka podpírající hlavu.

Původně byla každá část těla tvořena 
jedním článkem, který nesl jeden pár kon-

četin, ale v průběhu vývoje druhu (fyloge-
neze) některé končetiny zanikly nebo se 
přeměnily tak, aby vyhovovaly funkčnosti 
jejich používání. Na hlavě se modifikovaly 
na příjem a zpracování potravy, tj. sosák 
a kusadla (trofické přívěsky), na hrudi 
vznikly kráčivé končetiny a v zadečku se 
přeměnily na pohlavní orgány. Během vý-
voje jedince (ontogeneze) některé články 
zanikly – srostly a tvoří jeden celek. Cel-
kem měla včela 21 samostatných článků. 
Některé články, které u dospělého jedince 
nejsou vidět, můžeme pozorovat jen v lar-
válním vývoji.

pokožka

Tělo včely je pokryto pokožkou, která je 
z vnější části tvořena kutikulou. Pod ní je 
základní tkáň pokožky epidermis. Tato 
vrstva má schopnost vytvářet stále nové 
buňky a u starších včel má dlaždicový tvar. 
Vnitřní část pokožky (spodní stranu) tvoří 
jemná blanka tzv. podstavná blána. 

Pokožka je vidět na obr. 2, obr. 3 uka-
zuje detailní záběr řezu pokožky. Kutiku-
la, vrchní část pokožky, tvoří nejen vnější 
kostru těla, ale vchlípením kutikuly dovnitř 
se vytváří i vnitřní kostra těla včely. Tvoří 
ji tzv. kutikulární výběžky, ke kterým se 
upínají svaly.

Na obr. 4 a 5 je vidět vchlípení kutikuly 
na hlavě matky, které zvenku vytváří do 
hlavy otvor (viz Biologie včely trochu 1

O včelí biologii se toho mnoho 
nedočteme. Nejspíš proto,  

že se zdá nezáživná a nudná

Jindřich Zejda
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jinak – Včelařství 10/2016). Detail a po-
hled dovnitř vchlípení ukazuje obr. 6. 
Vnitřní kostra je pouze v hlavě a v hrudi, 
kde jsou k ní upnuty hrudní svaly. Protože 
zadeček musí být při dýchání včely pruž-
ný (zvětšuje a zmenšuje svůj objem), tak 
vnitřní kostru nemá. Svaly se upínají pří-
mo k výběžkům zadečkových článků. Ku-
tikula má mechanickou a tvarovou funkci. 
Umožňuje pohyb a vykonávání důležitých 
životních funkcí, slouží i jako ochrana 
měkkých vnitřních orgánů a zabraňuje 
nadměrnému odpařování vody. Je tvoře-
na dusíkatým polysacharidem – chitinem, 
který je chemicky velice stálý a rozpustný 

jen v anorganických kyselinách. Skelet 
také obsahuje vosky a glycidy, které dávají 
chitinu pevnost a pružnost. Jedná se o tzv. 
sklerotizovaný chitin.

Kutikula je na povrchu tvořena pevnými 
články tzv. sklerity, které jsou velmi tvrdé, 
ale zároveň i velmi křehké. Sklerity sou spo-
jeny pružnou membránou (intersegmen-
tální membrána), která zajišťuje pohyblivé 
spojení. Pružná membrána také umožňuje 
určitou roztažitelnost zadečku. Sklerity, 
které při zvětšení vypadají jako šupinky, 
najdeme prakticky na celém povrchu těla 
včely jako např. na hlavě u jednoduchého 
oka (obr. 7) nebo na zadečku včely (obr. 8). 

kutikulu tvoří tři základní částí:

1. Vrchní vrstva (epikutikula) 
 Bezbarvá, velmi odolná proti chemické-
mu poškození, zabraňuje i nadměrnému 
odpařování vody. Neobsahuje chitin. 
 

2.  Prostřední vrstva  
(exokutikula, primární kutikula) 
 Má jantarovou až černou barvu, je silněj-
ší, sklerotizovaná a vrstevnatá. Obsahuje 
chitin, případně též pigmenty (melanin).

3.  Spodní vrstva  
(endokutikula, sekundární kutikula)
 Nejsilnější vrstva, bezbarvá, silná, ohebná, 

6

7
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je to nejpružnější část kutikuly. Je sesta-
vena z mnoha vrstev vláknitého chitinu 
a bílkovin. Zabraňuje vnikání, respektive 
unikání vody do organismu a ven. 

Přes pokožku prostupují chloupky (tri-
chony), které mají krycí nebo smyslovou 
funkci jako např. orgány hmatu, čichu, 
teploty, vlhkosti, chuti nebo směru větru 
a rychlosti letu. Jedná se o jednoduchá 
smyslová ústrojí, které mají podobu tuh-
ého chitinového vlásku, do jehož dutiny 
proniká nervové vlákno smyslové buňky. 
Smyslové chloupky jsou spojeny s pokož-
kou pohyblivě. Jak takové smyslové ústrojí 
může vypadat, vidíme na obr. 9 – chloupek 

na křídle včely. Některé chloupky také po-
máhají zachytávat a udržovat na těle včely 
pyl. Ty jsou vidět pod mikroskopem jako 
rozvětvené stromky a jsou podstatně větší 
než smyslové chloupky. Rozdíl je dobře pa-
trný z obr. 10, kde na levé straně jsou malé 
smyslové chloupky na křídle včely a vpravo 
vidíme podstatně větší „pylové“ chloupky.

K uveřejněným mikrosnímkům bych 
chtěl podotknout, že díky bohatému 
ochlupení včely se prakticky nedá udělat 
záběr bez nějakého chloupku. Někdy až 
překáží a mohou snímek i pokazit. 

Jindřich Zejda, Rožnov pod Radhoštěm
vcelarstvi.zejda@seznam.cz

Přes pokožku prostupují chloupky (trichony), které mají krycí nebo 
smyslovou funkci jako např. orgány hmatu, čichu, teploty, vlhkosti, 

chuti nebo směru větru a rychlosti letu. Jedná se o jednoduchá 
smyslová ústrojí, které mají podobu tuhého chitinového vlásku, 

do jehož dutiny proniká nervové vlákno smyslové buňky
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Období rakouské monarchie 
po patentech Marie Terezie
Ve stopách své matky Marie Terezie šel i její syn panovník Josef II., který 
v první řadě přispěl ke zvelebení včelařství tím, že zavedl odměny vče-
lařům, kteří měli více než 18 úlů. V roce 1799 vydal dekret, kterým 
nařídil výsadbu medonosných rostlin. V oblasti vzdělanosti vydal 
nařízení, na jehož základě byla na školách zavedena praktická 
výuka včelařství. Nejlepší žák dostal jako odměnu nový dřevěný 
úl. Na základě této akce došlo k významnému nárůstu celko-
vého počtu úlů na celém území monarchie. 

Patenty Marie Terezie nemohly platit na 
věčné časy. Celé 19. století je z pohledu 
včelařství hlavně stoletím objevů technic-
kého směru a legislativního vývoje. Po-
stupem doby byla ustanovení včelařských 
patentů postupně nahrazována nově vy-
danými zákony, jako byl především zákon 
č. 946/1811 Sb., z. s., Obecný zákoník 
občanský (ABGB), který například za-
vedl novou úpravou rojového práva. To 
nyní upřednostňovalo prospěch vlastníka 
roje. Majiteli roje bylo dovoleno, aby svůj 
roj stíhal na cizí pozemek, kde si ho mohl 
převzít. Byl však kladen důraz na pravidla 
slušného chování. Slušností bylo zeptat se 
majitele pozemku, zda by dovolil sebrat si 
roj na jeho pozemku. Majitel pozemku však 
nemohl zakázat nebo dokonce bránit maji-
teli roje, aby si svůj roj sebral. Současně se 
pamatovalo na situaci, kdy se majitel roje 
vlastnictví k roji zřekl, jestliže ho po dva 
dny nestíhal. Tím se včely staly divokými, 
byly věcí bez pána a kdokoliv si je mohl 
přivlastnit. Dvoudenní lhůta neplatila, po-
kud ve stíhání majiteli roje zabránil vlast-
ník pozemku nebo pokud se ho mezitím 

zmocnil neoprávněně 
někdo jiný. Další nové 
zákony byly například 
zákon č. 117/1852 ř. z., 
o zločinech, přečinech 
a přestupcích nebo 
zákon č. 89/1897 ř .z., 
o obchodu s potravina-
mi a některými předmě-
ty potřeby atd. 

Představu o včelařství 
na konci 19. století nám 
dají odpovědi MUDr. Fran-
tiška Xavera Živanského, kte-
rý sestavil důkladný referát na 
dotazník, který rozeslala rakouská 
vláda. Například se lze dozvědět, že 
„včelařství je u nás obecně zaměstnáním 
vedlejším, které vykonávají především rol-
níci. Překážky, které brání rozšíření včelař-
ství, jsou především nedostatečně opatřené 
rafinérie, perníkářství a cukrárny. Dále veli-
kou vadou a překážkou jsou častá vyloupení 
a poškození včelstev. V neposlední řadě je 
upozorňováno, že není dohledu nad obcho-
dem s medem, což ulehčuje práci zlodějům 
a podvodníkům. Z pohledu zákonodárství 
jsou dosavadní zákony nedostačující. Proto 
by měly býti uzákoněny předpisy stran zá-
vodů zabývajících se výrobou a prodejem 
sladin. Zostřeny předpisy proti krádežím 
včelstev. Dále úprava a kontrola obchodu 
s medem.“ 

Na konci 19. století se začaly objevovat 
názory, zda by včelařské právo nemělo mít 
nový, zcela samostatný zákon, který by re-
flektoval dosavadní pokrok ve včelařství. 
Důvodem byla skutečnost, že v mnoha 
věcech panovala právní nejistota, nee-
xistovala dostatečná opatření a celkově 
se objevovaly hlasy, že české včelařské 
právo je zastaralé. Této myšlenky se ujal 
MUDr. František Xaver Živanský, který 
v roce 1870 vypracoval osnovu včelařského 
zákona. O návrh tohoto zákona se pokou-
šeli i mnozí jiní, ale všechny byly odmítány, 
a to i z řad včelařů. Některé byly dokonce 
mnohem horší než ustanovení včelařských 
patentů Marie Terezie.

O potřebě odborného zákona pro vče-
lařství se v odborném časopise Včela Mo-
ravská zmiňuje i Dr. Václav Perek, advokát 
a zemský poslanec, který v článku mimo 
jiné sděluje:

„Příčina hlavní spočívá v tom, že nemá-
me, jak svrchu řečeno, žádného odborného 
zemského zákona, kterýžto by obsahoval 
podrobná ustanovení a pravidla výkon vče-
laření v markr. Moravském upravující…. 
Jest skoro k neuvěření, že u nás na Moravě, 
kde včelařství na vysokém stupni rozkvětu 
se nalézá, zákonitá odborná ochrana včela-
řům poskytnuta byla pouze tím, že v zákoně 
daném dne 13. ledna 1875 č. 12 zemského 
zák. ve příčině polního pychu byly ouly vřa-
děny mezi polní majetnost zákonem tímto 
v ochranu vzatou.“ 

Pro zajímavost uvedu zákon, který byl 
vydán pro Gorici a Gradisko. Jednalo se  
o první moderní samostatný včelařský zá-
kon č. 13/1879. Ukázal možnosti ochrany 
včelařství, které by mohl nový zákon na-
bídnout včelařům v našem státě. Nakonec 
byl ale celkově hodnocen negativně, ob-
sahoval až přespříliš velký počet omezení 
a dokonce i zcela nesprávná tvrzení. Právě 
na základě tohoto nepříliš povedeného 
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zákona touha našich včelařů po novém 
moderním zákoně velmi ochabla a včelaři 
nakonec kvitovali stávající právní úpravu, 
která se zakládala hlavně na včelařských 
patentech Marie Terezie a na Obecném 
zákoníku občanském (ABGB). Tyto záko-
ny jim dokonce poskytly takové výhody, 
kterým se včelařům v okolních státech ne-
dostávalo.

Text: JuDr. Pavel Pumpr
Foto: archiv autora
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osobnosti českého včelařství
Antonín Schönfeld
Doc. Ing. Dr. et MUDr. Antonín Schönfeld 
(1869–1958) byl jedním z prvních českosloven-
ských vědců – včelařů, kterému se dostalo uznání 
na mezinárodním poli. Narodil ve Vraňanech 
na Mělnicku, v rodině pokrokového včela-
ře. A byl to právě jeho otec, který v něm 
vzbudil zájem a předal mu základní infor-
mace o včelách. Rodiče se brzy přestěhovali 
do Lužice nad Vltavou, obce, jež se přičiněním 
mladého Schönfelda, který se zúčastnil ostře 
protihabsbursky vyhroceného hnutí Omladiny, 
stala středem pokrokového dění podřipského 
kraje. Po maturitě na gymnáziu v Roudnici nad 
Labem se stal jedním z prvních posluchačů nově 
zřízeného zemědělského odboru na Vysoké škole 
technické. Současně absolvoval lékařskou fa-
kultu Karlovy univerzity. Tato kombinace mu 
poskytla široký základ poznatků, které mohl 
později využít ve své vědecké práci.

Vědeckou dráhu započal v oborech drobných 
hospodářských zvířat – drůbežnictví, včelařství, 
rybářství, hedvábnictví. Od prvopočátku studia 
na zemědělské fakultě působil nejprve jako ex-
terní, později jako řádný asistent zootechnic-
kého a zvěrolékařského ústavu prof. Kašpárka. 
Na základě svých vědeckovýzkumných výsledků 
se stal v roce 1915 prvním docentem – vysoko-
školským učitelem včelařství na zemědělské 
fakultě. Tento obor vyučoval až do roku 1948, 
tedy třiatřicet let. Jako vysokoškolský profesor 
přednášel také všeobecnou zootechniku, pato-
logii, hygienu a porodnictví domácích zvířat.

Po rozpadu rakousko-uherské říše a vzniku 
samostatného Československa byl povolán 
do služeb ministerstva zemědělství. Pečoval 
o výzkumné ústavy pro živočišnou výrobu, byl 
přednostou Výzkumného ústavu včelařského, 
rybářského a hydrobiologického. 

Do dějin našeho včelařství se zapsal přede-
vším tím, že se v roce 1919 podílel na založení 
Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Stal se 
jeho prvním ředitelem a autorem jeho koncepce. 
Ústav vedl až do roku 1937 podle své zásady – 
především sloužit praxi. Pod jeho vedení tato 

instituce odvedla nesmírný kus práce ve všech 
oborech včelařství. Antonín Schönfeld uvedl 
do činnosti i další výzkumná pracoviště – v Žid-
lochovicích na Moravě a v Liptovskérn Hrádku 
na Slovensku. 

Při veškeré této náročné práci je až udivující 
rozsah jeho přednáškové činnosti mezi prak-
tickými včelaři. Vyzbrojen vědomostmi a ze stu-
dijních cest po Francii, Švýcarsku, Itálii, z pra-
covního pobytu v Erlangenu u prof. Zandera 
předával vědecké poznatky natolik populárně, 
aby z nich mohli posluchači co nejvíce vytěžit. 
Vynikajícími přednáškami nejen vzdělával stá-
vající včelaře, ale získával i nové zájemce o chov 
včel. Vychoval také bezpočet učitelů včelařství. 

Antonín Schönfeld byl od mládi publicistou. 
Působil v redakci Národních listů a založil do-
konce zvláštní žurnalistickou a vydavatelskou 
kancelář. Od roku 1920 do roku 1936 byl redak-
torem časopisu Český včelař. Napsal množství 
aktivizujících i kritických článků. Po ukončení 
aktivní pracovní dráhy se soustředil na zpra-
cování a vydání odborných publikací. Kniha 
Nemoci a nákazy včel vyšla v roce 1939 a poz-
ději byla s velkým ohlasem vydána Anatomie, 
morfologie a fyziologie včely medonosné. 

Antonín Schönfeld ovšem působil i jako or-
ganizátor včelařského života u nás. Už v roce 
1914 byl zvolen do tehdejšího řídícího centra – 
Zemského ústředí včelařskěho spolku v Če-
chách. Až do roku 1936 byl předním aktivistou 
včelařskě činnosti v centrálních orgánech. To, 
že byl poctěn čestným členstvím a předsednic-
tvím mnoha spolků dokumentuje skutečnost, 
jak váženým byl mezi včelaři. Jeho celoživotní 
dílo bylo oceněno mnohými poctami. Zemřel 
v devětaosmdesáti letech po životě vyplněném 
neúnavnou činorodou prací, jejíž plody naši 
včelaři dodnes sklízí. 

Připravil Petr Kolář s použitím Osobnosti včelařství 
(Ivo Tamchyna,Včelařství č. 2/1996)  

a publikace Osobnosti apidológie I  
(Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, Ph.D., 2003)

•	 Zakladatel čs. včelařského výzkumu

•	 první český vysokoškolský pedagog 
včelařství

•	 1920–1935 šéfredaktor časopisu 
Český Včelař

•	 1920–1934 přednosta Výzkumného 
ústavu včelařského

•	 Zabýval se chovem, patologií a terapií 
nemoci včely medonosné

•	 Autor mnoha odborných publikací

•	 Zemědělský odborník, včelař,  
pedagog

•	 Absolvent lékařské fakulty UK  
a vysoké školy zemědělského  
a lesního inženýrství při ČVÚt v praze

•	 demonstrátor a později asistent  
zootechnického zvěrolékařského 
ústavu téže VŠ

•	 Člen vědecké rady Masarykovy  
akademie práce
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Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských kroužků.
Vaše náměty a připomínky uvítáme na mailové adrese: jan.podpera@gmail.com

Vybraná řešení 
z minulého čísla
kvízové otázky
1 – c; 2 – b; 3 – b; 4 – d; 5 – d; 6 – a; 
7 – c; 8 – b

skrývačky
jed 
med 
pyl

přesmyčky
Langstroth: 1810–1895
Adamec: 1822–1884
Mendel: 1866–1946
Hruschka: 1819–1888
Frisch: 1886–1982

Nová soutěž
Od začátku nového školního roku bude v každém čísle Včelařství až do červnové-
ho čísla 2019 nějaký soutěžní úkol (nebo úkoly). Tentokrát to nebude dlouhodobá 
soutěž. Ze správných odpovědí každý měsíc vylosujeme tři výherce, kteří získají 
drobné ceny. 

Odkaz na zadávání odpovědí najdete na stránkách svazu (www.vcelarstvi.cz), 
také na stránkách kroužku mladých včelařů ve Mšeně (http://sites.google.com/
site/kmvmseno).

Soutěžní doplňovačka
V tomto měsíci si připomínáme 100. výročí založení Československé republiky.  
I my nemůžeme zůstat pozadu a dnešní soutěžní doplňovačku věnujeme oslavám.

V tajence vám vyjde osobnost, která se zasloužila o propagaci včelaření v okolí 
jednoho hradu.

1. Včelí plásty a jejich úlomky, které jsou určené k těžbě vosku.
2. Název roje včel s původní starou matkou.
3. Jedna z rolí včely dělnice v úlu. Souvisí s předáváním živin plodu.
4. Odříznutá část dutého stromu, která slouží k chovu včel.
5. Hlodavec, který může převážně v zimě škodit včelám. Jí jim zejména zásoby. 

Je schopen zničit celé včelstvo.
6. Příjmení amerického včelaře, podle kterého je nazván jeden z nejrozšířenějších 

typů nástavkového úlu.
7. Největší buňka v úlu. Larva v této buňce je krmena pouze mateří kašičkou.
8. Název hrudky pylu, kterou včely nosí ve svých košíčcích.
9. Jeden z produktů včel. Včely ho vyrábějí především z antibakteriální látky, která 

chrání pupeny rostlin.
10. Včelí léčivo, které obsahuje kyselinu mravenčí.
11. Jeden z jednoduchých cukrů, které jsou obsažené v medu. 
12. Včelí sameček.
13. Nástroj včelaře, který slouží k hrubší filtraci včelího medu při jeho vytáčení.
14. Největší včela v úlu.
15. Jméno motýlka, jehož larvy dokáží zničit uskladněné souše.
16. Medovicovému medu se také někdy říká ________ med.
17. Včely ke svému životu potřebují kvetoucí rostliny, pokud možno od jara do 

podzimu. Nazýváme je včelí _______ .
18. Včelí dílo, které neobsahuje dělničí buňky.
19. Zdroj bílkovin pro včely.
20. Jednoduchý cukr, který je obsažen v medu i ovoci.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hrátky s angličtinou
Pokuste se z následujících popisů poznat 
včelařské pojmy. Pojem můžete uhodnout 
česky i anglicky.

1. It is a sweet product of bees.
2. Candels are made of it.
3. Bees collect it on buds. They use it 

as a disinfection of their bee hive.
4. Bees use it when they sting us.

Včelí pastva a literatura
Poznáte, která rostlina je obsažena 
v básni, jejíž úryvek si zde uvedeme?
„Zemřela matka, do hrobu dána, syno-
vé po ní zůstali.“
Jako nápověda vám může sloužit foto-
grafie.

Zájemci o literaturu určitě poznali, jak 
se báseň jmenuje a kdo je jejím autorem.
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podobně jako loni navštívili i letos na začátku srpna členové včelařského 
kroužku Ambrožíci Havířov krevní centrum v ulici dlouhá třída v Havířově. 
Každému, kdo ten den daroval krev, věnovali balíček, ve kterém byla sklenič-
ka s medem, svíčka ze včelího vosku a keramická kytička s otiskem včelky. 
K balíčku byl přiložen lístek, ve kterém bylo poděkování za tak ušlechtilý čin, 
jakým je darování vlastní krve – a také informace o tom, jak důležitý je med 
jako potravina právě pro dárce krve. touto akcí chtěli přispět jednak k pro-
pagaci bezplatného dárcovství krve, kterou nejde v medicíně ničím nahradit, 
a také k propagaci medu. ten je nenahraditelnou potravinou při regenerací 
organismu právě u dárců krve a obsahem železa a mědi přispívá ke tvorbě 
krve a krevního barviva hemoglobinu.

Jiří Vavřík,
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

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

Skrývačky
V následujících větách najděte pojmy, 
které se týkají včel a včelaření.

1. Na nákupním seznamu bylo  
napsáno: máslo, kompas, tvaroh.

2. Marek kosí Tondovu louku.
3. Statný Tom oral velké pole.
4. Mladý mák je velmi chutný.
5. Byl odsouzen na podvod a krádež.

Opravte test
Jistý žák napsal odpovědi do testu o včele 
medonosné. Jeho odpovědi zkontrolujte 
a nesprávné odpovědi opravte. Pak mu 
napište známku, jestliže víme:  
90 – 100 % = 1; 70 – 80 % = 2;  
50 – 60 % = 3; 30 –  40 % = 4; 0 – 20 % = 5.

1. Na kterém páru nohou nosí včela pyl?  
Na druhém. 

2. Jak se jmenuje tekutina v těle včely, 
která rozvádí živiny a kyslík? 
Hemolymfa.

3. Kolik má včela očí? 
Dvě.

4. Na bocích zadečku má včela „otvory“, 
ze kterých vypadávají voskové šupinky, 
které včely následně využívají ke stavbě 
plástů. Jak se tyto „otvory“ nazývají? 
Vosková zrcadélka.

5. Jak se liší žihadlo včely a vosy? 
Včela si po zabodnutí žihadla do 
kůže savců vytrhne část zadečku se 
žihadlovým aparátem a umírá. Na 
žihadle má zpětné háčky, které brání 
vytažení žihadla z kůže. Vosa na žiha-
dle zpětné háčky nemá.

6. Jak se jmenuje orgán včely, který za-
braňuje odchodu natrávené potravy 
zpět do medného váčku? 
Česno.

7. Který z produktů včely obsahuje těka-
vé látky? 
Propolis.

8. Kolik křídel má včela? 
Dvě. 

9. Co sbírá včela na květech? 
Pyl a med.

10. Jak se nazývá děj, při kterém se mění 
tekutý med na „tuhý“? 
Krystalizace.
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Podpora  
statutárního města Prostějov 
včelařům ČSV ZO Prostějov 
v roce 2018 
Statutární město Prostějov poskytlo ze svého rozpočtu 
ZO ČSV Prostějov  příspěvek  na rok 2018 v celkové výši 
22 000 Kč.

Prostějovsko patří mezi okresy, které  neustále řeší nákazovou situ-
aci  s morem včelího plodu,  proto část prostředků byla použita na 
obnovu technického vybavení pro léčení včel a nákladů spojených 
s léčením v základní organizaci Prostějov. Dále byly prostředky 
použity na úhradu nákladů tematického zájezdu s přednáškou 
profesionálního chovatele včelích matek, kde naši členové získali 
nové poznatky v oboru chovatelství. Včelaři základní organizace 
Prostějov  touto cestou děkují za podporu a finanční spoluúčast 
statutárnímu městu Prostějov prostřednictvím časopisu Včelař-
ství. Vážíme si pomoci a zájmu  radních města o zajištění prostřed-
ků k léčení včel i vzdělávání. Finanční příspěvek je využíván pro 
boj proti nebezpečným nemocem včel, na  zvyšování odbornosti 
členské základny, na údržbu techniky sloužící pro léčení, dále na 
zajištění sálu pro pořádání přednášek, na částečnou úhradu do-
pravného za uspořádání odborně tematického zájezdu s přednáš-
kou i na podporu začínajícím včelařům. 

 
Taťána Vymazalová, jednatel

Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Prostějov
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www.csvnmnm.cz

slavnostní zahájení 2.11. v 15:00, dne 10.11. pouze do 14:00

19. ROCNÍK
NEJSLADŠÍ VÝSTAVY 
NA NOVOMESTSKU

 

VUNE MEDU
2.11. - 10.11.2018

              od 8:00 do 17:00 

HORÁCKÉ MUZEUM

NOVÉ MESTO NA MORAVE

25. - 28. 10. 2018

2018

s podporou
Regionální agrární rady Libereckého kraje,

Zahradnické školy Kopidlno a Libereckého kraje

Dne 28.10. od 15 hodin zahraje
Cimbálová muzika Dušana Kotlára
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Obec Penčín Vás zve na 
17. ročník regionální výstavy

ˇ
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Přijďte s námi prožít svátek včelařů, včel a medu!

19. ročník se uskuteční 13. října 2018 v KD Hronovická 
v Pardubicích.

V 9 hod. začínáme slavnostním průvodem krojovaných vče-
lařů z tržiště Veselka na Třídě Míru  přes Pernštýnské náměstí 
ke KD Hronovická.

Můžete se těšit na med a medové výrobky, skleněný úl se živými 
včelami, dílničky pro děti, prezentaci včelařského kroužku, kozí 
farmu s živými zvířaty, řemeslné práce, besedu se zahraničními 
hosty a v neposlední řadě na soutěže o nejlepší med a medovou 
etiketu.

Na vaši návštěvu se těší pardubičtí včelaři www.pardubicti-vcelari.cz 

Včelí svět pořádá  
Hrátky s voskem
Srdečně zveme všechny příznivce Včelího světa v sobotu 

29. září 2018 na Hrátky s voskem. přijďte si  vytvořit z vosku 

třeba krásný obrázek, přání nebo netradiční svíčku. připrave-

no bude tvoření pro malé i velké, a nejen z vosku. přijít může-

te kdykoliv od 10 do 17 hodin.

Včelí svět Hulice
www.vcelisvet.cz

Pozvánka do Plzně
Co by se stalo, pokud by ze dne na den 
přestala fungovat léčiva proti varroáze? 
Předpokládáme katastrofický scénář, po-
chopitelně. Včelaření bez akaricidů si dnes 
dokáže představit málokdo. Avšak jsou na 
světě místa, kde se tak včelaří. Je to vůbec 
možné? Jak to bez léčiv funguje? Jak tako-
vá včelstva získat? Otázek je mnoho a lidí, 
kteří je dokáží odpovědět, je na světě jen 
pár. Jeden z nich, Daniel Weaver z Texa-
su, přijede o své cestě k varroarezistentním 
včelám přednášet českým včelařům. Jeho 

cesta byla průkopnická, v jejím průběhu 
přišel o tisíce včelstev, ale postupnou se-
lekcí se dostal až k vysněnému cíli. Je ob-
rovským úspěchem, že se Daniela Weavera 
podařilo získat k cestě do České republiky 
a k prezentaci poznatků o selekci včel odol-
ných vůči varroáze. Přiletí až z USA, aby 
přednášel na říjnové konferenci, nazvané 
„Varroatolerance a vitalita včel“, pořádané 
Mendelovou společností pro včelařský vý-
zkum. Američana Daniela Weavera doplní 
přednáškou další vynikající osobnost svě-

tového včelařství – Švéd Erik Österlund, 
kterého si mnozí z nás spojují s plemenem 
Elgon. Na konferenci zazní i další neméně 
zajímavé přednášky českých a slovenských 
odborníků. Vzhledem k účasti mimořád-
ného experta až z amerického Texasu se 
bude konference konat ve dvou dnech, 
27. 10. 2018 v Brně a o den později v Plz-
ni. Brno je již plně obsazeno, ale do Plzně 
je ještě stále možnost registrace. Bližší in-
formace viz msvv.cz.

Martina Hřebenářová
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100 let
Barnáš Václav · ZO Kasejovice

97 let
Kubeša Adolf · ZO Hranice7

96 let
Špaček Josef · ZO Horní Jelení

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

93 let
Čapek Miloslav · ZO Dolní Kralovice 
Hubáček Jaroslav · ZO Stěbořice 
Kočí František · ZO Příbram 
Pivoňka Miroslav · ZO Čechtice 
Řezníček Jan · ZO Štědrá 
Šušlík Lubomír · ZO Kroměříž 

92 let
Filipková Miloslava · ZO Dolní Bukovsko 
Nedvídek Miroslav · ZO Horní Jelení 
Nováková Vlasta · ZO Kolinec 
Řehoř Václav · ZO Dírná 

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

90 let
Čech Josef · ZO Brno-Líšeň 
Macega Štefan · ZO Blansko 
Marko Jan · ZO Brno-Maloměřice 
Onderek Stanislav · ZO Těrlicko 
Pojer František · ZO Pačejov 
Sedmík Josef · ZO Humpolec 

85 let
Baudisch Jiří · ZO Trutnov 
Belant Antonín · ZO Napajedla 
Hrbek Vladimír · ZO Nová Včelnice 
Jůna Ladislav · ZO Zbýšov 
Košátko Václav · ZO Šumperk 
Kubálek Stanislav · ZO Čechtice 
Kuska Václav · ZO Hodslavice 
Man Miroslav · ZO Kamenice u Jihlavy 
Matula Miroslav · ZO Soběchleby 
Pilich Józef · ZO Dolní Lomná 
Plocová Věra · ZO Česká Třebová 

Polášek Josef · ZO Paskov 
Poslík Václav · ZO Klatovy 
Radouch Bohumil · ZO Hluboká nad Vltavou 
Rejnová Miloslava · ZO Trhový Štěpánov 
Růžička Karel · ZO Planá nad Lužnicí 
Stošek František · ZO Chánovice 
Strnad Václav · ZO Rohovládova Bělá 
Štěbra Josef · ZO Břidličná 
Tlach František · ZO Šumice 
Vácha Jan · ZO Krásná Hora nad Vltavou 
Zdrhová Marie · ZO Mirošov 

80 let
Andrýs Pavel · ZO Chrast u Chrudimě 
Bártl František · ZO Brumov-Bylnice 
Bouček Miroslav · ZO Loděnice 
Brož Jindřich · ZO Kamenice nad Lipou 
Buš Jaroslav · ZO Štěpánov 
Centner Bedřich · ZO Holice 
Doležel Hynek · ZO Ruda nad Moravou 
Dvořák František · ZO Suchdol nad Lužnicí 
Hlásný Josef · ZO Ruda nad Moravou 
Hlavatý Josef · ZO Kolín 
Horálek Vladimír · ZO Jevíčko 
Hudec Miroslav · ZO Nasavrky 
Hynek Alois · ZO Prostějov 
Jeřábková Anna · ZO Čerčany 
Kašpárek Václav · ZO Suchdol nad Lužnicí 
Kočí Leopold · ZO Hanušovice 
Kotrba Josef · ZO Milevsko 
Krev Vladimír · ZO Kozojedy 
Kříž František · ZO Milevsko 
Kudrna Josef · ZO Znojmo 
Macháček František · ZO Ptení 
Malík Stanislav · ZO Frýdek-Místek 
Märc Jaroslav · ZO Konstantinovy Lázně 
Marek František · ZO Napajedla 
Měšťák Zdeněk · ZO Bělá pod Bezdězem 
Mičulka Ferdinand · ZO Palkovice 
Mráz Jaroslav · ZO Prachatice 
Nedbalová Miloslava · ZO Říčany 
Nejdl Karel · ZO Pocinovice 
Osvald Karel · ZO Dříteň 
Přibyl Oleg · ZO Jesenice 
Silovský Bohumil · ZO Plzeň střed 
Stašík Štefan · ZO Chrastava 
Škop Jaroslav · ZO Borohrádek 
Šteffl Jan · ZO Blatná 
Trpák Josef · ZO Trutnov 
Vičar Pavel · ZO Mníšek pod Brdy 
Vořechovský Luboš · ZO Klučenice 
Zeman Jan · ZO Kutná Hora 
Zemanová Marie · ZO Čechtice 

75 let
Bajer Pavel · ZO Česká Lípa 
Bartoš Ladislav · ZO Slavičín 
Brus Jaroslav · ZO Nová Včelnice 
Bříza Stanislav · ZO Zbraslavice 
Čechmánek Miroslav · ZO Uherské Hradiště 
Černý Miroslav · ZO Žlutice 
Dobeš Vladislav · ZO Kyjov 

Dolejší Přemysl · ZO Loket 
Dostál Bohumil · ZO Rájec a okolí 
Exnar Jaroslav · ZO Brušperk 
Fenclová Jaroslava · ZO Ledenice 
Fikejs Jiří · ZO Vysoké Mýto 
Firbach Josef · ZO Čížová 
Fojta Alexej · ZO Uherské Hradiště 
Fuksa Oldřich · ZO Luže 
Gerža Karel · ZO Jeseník 
Havelka Jaroslav · ZO Velké Meziříčí 
Herejk František · ZO Rokycany 
Hermann Helmut · ZO Valtice 
Horák František · ZO Havířov 
Hostecký Jaroslav · ZO Bzenec 
Hradecký Jiří · ZO Koloveč 
Hřebec Václav · ZO Měčín 
Jakeš Jiří · ZO Batelov 
Jambor Pavel · ZO Hostomice 
Jasoněk Antonín · ZO Litultovice 
Johann Jaromír · ZO Liberec 
Kačírek Josef · ZO Týnec nad Labem 
Kachlíř Karel · ZO Jeseník 
Klabačka František · ZO Hranice 
Klukas Arnošt · ZO Přelouč 
Koňák Jiří · ZO Pohořelice 
Kostříž František · ZO Blížejov 
Kousalík Jiří · ZO Pozořice 
Kujan Vladimír · ZO Liberec 
Kysela Antonín · ZO Mnichovo Hradiště 
Lipoldová Anna · ZO Pečice 
Lukašík Miloslav · ZO Uherský Brod 
Macura Robert · ZO Chlumec nad Cidlinou 
Miklík Aleš · ZO Blansko 
Mohyla Zdeněk · ZO Liberec 
Musil Jan · ZO Zlín 
Opluštil František · ZO Lysice 
Pech Jan · ZO Beroun 
Pechač Miloslav · ZO Sedlec-Prčice 
Pittauer Pavel · ZO Třešť 
Rachotová Květa · ZO Nová Paka 
Rechtorovič Aloiz · ZO Valašské Meziříčí 
Sadílek František · ZO Podbořany 
Seidl Karel · ZO Rychnov nad Kněžnou 
Skácel Vojtěch · ZO Soběchleby 
Skalský Miroslav · ZO Lomnice nad Popelkou 
Sobotka Stanislav · ZO Moravský Krumlov 
Soukup Eduard · ZO Strakonice 
Stehlík Václav · ZO Sedlčany 
Stehlík Lubomír · ZO Nový Knín 
Šachová Marie · ZO Černošín 
Šedivý Stanislav · ZO Čerčany 
Šimek František · ZO Přerov II 
Šledr Václav · ZO Otěšice 
Šodek Libor · ZO Krnov 
Tihlařík Václav · ZO Kyjov 
Truhlář Jiří · ZO Protivín 
Tůma Milan · ZO Jihlava 
Vajc Jiří · ZO Nové Strašecí 
Vašíček Vladimír · ZO Štěnovice 
Vičíková Vojtěška · ZO Trnava 
Vymazalová Marie · ZO Dyjákovice 
Vymlátilová Jarmila · ZO Osek nad Bečvou 
Zábranský Miloslav · ZO Plasy 
Zajíc Jaroslav · ZO Ruda nad Moravou 

V říjnu 2018 slaví… 
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Zroun Jan · ZO Horažďovice 
Žďánská Jaroslava · ZO Libštát 
Žurman Jaromír · ZO Zdounky 

70 let
Bárta Jan · ZO Česká Třebová 
Bartoníčková Věra · ZO Vysoká u Mělníka 
Bartoš Robert · ZO Dvůr Králové nad Labem 
Bořek Bohuslav · ZO Rokytnice v O. Horách 
Brouček František · ZO Chodov 
Bureš Jan · ZO Ústí nad Orlicí 
Bydžovský Bohdan · ZO Konice 
Cihla Vladimír · ZO Miroslav 
Cihlář Oldřich · ZO Odry 
Cinekr Zdeněk · ZO Veltrusy 
Cverna Pavel · ZO Valašské Meziříčí 
Černoch Jiří · ZO Vítkov 
Černý Antonín · ZO Dačice 
Dlouhý Ladislav · ZO Varnsdorf 
Dočekal Josef · ZO Trhová Kamenice 
Dolejší Petr · ZO Veltrusy 
Drbohlav Jan · ZO Chrastava 
Elznerová Jana · ZO Kyjov 
Ferenc Milan · ZO Vlašim 
Fleissig Josef · ZO Plánice 
Fremr Vilém · ZO Staňkov 
Grolig Břetislav · ZO Zbraslav 
Gřunděl Alois · ZO Lubno 
Hajdekr František · ZO Sedlice 
Haniš Vladimír · ZO Bechyně 
Hanousek Karel · ZO Dubicko 
Havelka Jaroslav · ZO Sedlčany 
Hebelka Oldřich · ZO Úpice 
Hippíková Barbora · ZO Pozořice 
Horák Pavel · ZO Luhačovice 
Javůrek Jiří · ZO Telč 
Jelínek Richard · ZO Havlíčkův Brod 
Jermář Josef · ZO Bílovec 
Jirouš Antonín · ZO Žďár nad Sázavou 
Jírů František · ZO Nová Cerekev 
Kala Pavel · ZO Krnov 
Kerner František · ZO Havlíčkova Borová 
Klumpar Jiří · ZO Chrast u Chrudimě 
Klvaňova Jana · ZO Nový Jičín 
Kocanda Josef · ZO Nové Město na Moravě 
Kölbl Miroslav · ZO Nový Rychnov 
Kopečný Josef · ZO Kaplice 
Koranda Stanislav · ZO Jindřichův Hradec 
Korol Vasil · ZO Jirkov 
Kostřiba Miloslav · ZO Opava 
Kouba Miroslav · ZO Ledeč nad Sázavou 
Krátký Karel · ZO Němčice 
Krč Tomáš · ZO Palkovice 
Krejčí Jaroslav · ZO Sedlec-Prčice 
Křivánek Vladimír · ZO Ostrožská Nová Ves 
Kubica Antonín · ZO Odry 
Kučera Stanislav · ZO Třebíč 
Linek Pavel · ZO Praha 5 
Liška Vladimír · ZO Prštice 
Mádr Jaroslav · ZO Velká Bystřice 
Maier Jaroslav · ZO Staré Město u Mor. Třebové 
Malíček Jiří · ZO Zděchov 
Mandula Josef · ZO Rožnov pod Radhoštěm 
Mareš Karel · ZO Česká Třebová 

Mašek Petr · ZO Kašperské Hory 
Matějka Josef · ZO Petrovice u Sušice 
Misík Bohumil · ZO Bezno 
Mrázek František · ZO Vrchotovy Janovice 
Musálek Jaroslav · ZO Paskov 
Nováček Jindřich · ZO Loket 
Novák Miroslav · ZO Štětí 
Novotná Emílie · ZO Police nad Metují 
Novotný Václav · ZO Pištín 
Novotný Ladislav · ZO Huntířov nad Jizerou 
Novotný Karel · ZO Valašské Meziříčí 
Oberreiterová Dagmar · ZO Broumov 
Opatřil Zdeněk · ZO Kyjov 
Orság Zdeněk · ZO Valašské Klobouky 
Otisková Eliška · ZO Olomouc 
Pejs Miroslav · ZO Slaný 
Pejša Jiří · ZO Nový Bor 
Pivoňka Jiří · ZO Poběžovice 
Plšek František · ZO Oskava 
Polický Josef · ZO Mikulovice u Znojma 
Poner st. Václav · ZO Lázně Bělohrad 
Pospíšil Karel · ZO Bučovice 
Prokopová Luběna · ZO Bílovice nad Svitavou 
Pross Petr · ZO Solnice 
Provazník Pavel · ZO Havlíčkův Brod 
Revaj Štěpán · ZO Ústí nad Labem 
Rotbauer Josef · ZO Protivín 
Rubáš František · ZO Kolinec 
Rýznar Vojtěch · ZO Morávka 
Řehák Antonín · ZO Letohrad 
Řehoř Josef · ZO Soběšice 
Sikora Jan · ZO Slabčice 
Skoupý František · ZO Nesuchyně 
Sladká Helena · ZO Strážiště 
Smrčka Jindřich · ZO Pacov 
Smrž Miroslav · ZO Mladá Vožice 
Sobotka Jaromír · ZO Chotěboř 

Sochna Bohumil · ZO Sázava 
Srnský Stanislav · ZO Nové Město na Moravě 
Sůva Jiří · ZO Děčín 
Sysel Miroslav · ZO Benešov 
Szotkowski Bronislav · ZO Bystřice nad Olší 
Šíba Josef · ZO Dolní Bousov 
Šik Vlastimil · ZO Svojšín 
Šíp Karel · ZO Čestice 
Šír František · ZO Louny 
Škrleta Pavel · ZO Černovice 
Šmerdová Marie · ZO Šlapanice 
Šneberk Jan · ZO Blovice 
Šrámek Josef · ZO Kroměříž 
Šretr Ladislav · ZO Horní Jelení 
Štika Alois · ZO Městec Králové 
Švásta Antonín · ZO Velké Pavlovice 
Tkadlec Miroslav · ZO Šumperk 
Trnka Jiří · ZO Chlumec nad Cidlinou 
Typl Vladimír · ZO Česká Třebová 
Vaněk Ladislav · ZO Velké Meziříčí 
Vašák Oldřich · ZO Hradec Králové 
Vencl Vladimír · ZO Vrchlabí 
Vigh Karol · ZO Pardubice 
Vlček Zdeněk · ZO Slavonice 
Vodička Stanislav · ZO Dobřany 
Vondrák Jindřich · ZO Vranovice 
Voráček Václav · ZO Ražice 
Vybíhal Vladimír · ZO Radiměř 
Vymazal Josef · ZO Šternberk 
Vyskočil Karel · ZO Benešov 
Vytlačilová Ludmila · ZO Most 
Zelina Miroslav · ZO Dobrá 
Zítko Jiří · ZO Broumov 
Žaroský Jaroslav · ZO Bučovice 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme! 
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Diviš Jaroslav (70) · ZO Hrotovice

Dvořáček st. František (90) · ZO Varnsdorf

Dvořák Karel (77) · ZO Třebíč

Hudec Milan (70) · ZO Štěkeň

Jánský Ladislav (68) · ZO Žihle

Kraus Jiří (67) · ZO Lhenice

Krkoška Milan (73) · ZO Frýdlant

Kříž Jaroslav (80) · ZO Přeštice

Nekuda František (90) · ZO Náměšť nad Oslavou

Picek Vladimír (90) · ZO Velké Popovice

Pospíchal Jan (80) · ZO Jihlava

Skupien Petr (67) · ZO Frýdlant n. O.

Špaček Miroslav (81) · ZO Police nad Metují

Tvrdý Bohdan (69) · ZO Janovice

Uldrich Václav (84) · ZO Nové Strašecí

Valášek Rostislav (81) · ZO Štědrá

Vatka Jindřich (69) · ZO Trhanov

Vychyta Vlastimil (72) · ZO Třebíč

Čest jejich památce!
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Odešel přítel Jiří Kraus

narodil se 2. 3. 1950 v Šu-
mavských Hošticích v okrese 
prachatice. jeho srdce se v dů-
sledku vážné nemoci navždy 
zastavilo 11. 2. 2018 v nemoc-
nici v prachaticích. V roce 1971 
se přestěhoval do obce Ktiš, kde 
se i oženil. Se svou ženou Marii, 
rozenou Filipovou, vychovali tři syny – jirku, Františka a Hon-
zu. Ve Ktiši pracoval jako opravář zemědělských strojů a poté 
jako seřizovač strojů v místní firmě tesla Strašnice.

do včelařství jiřího Krause zasvětil jeho tchán Franti-
šek Filip, který choval včely od roku 1955. po příchodu do 
naší obce se jiří spolu s ním aktivně zapojil do chovu včel 
a v roce 2004 se stal členem Zo lhenice. Když František 
Filip roku 2006 zemřel, jiří Kraus převzal jeho včelařské dílo 
ve Ktiši a v únoru 2007 se nechal zaregistrovat do ústřední 
evidence včelařů. při chovu včel ve Ktiši mu příležitostně 
pomáhali jeho tři synové. tuto činnost vykonával až do své 
smrti. Koncem února 2018 převzal chov včel jeho syn jan 
Kraus a nechal se zaregistrovat a stal se členem Zo lhenice. 
chov včel ve Ktiši v rodině Krausových tak dále pokračuje 
a bude pokračovat. je to tradice, kterou chce rodina i nadále 
zachovat. A věří, že se za čas objeví další vnouče, které je 
bude v chovu včel následovat.

Vzpomíná rodina Krausových

jiří Kraus byl spolehlivý a obětavý důvěrník ve Ktiši, ochotný 
kdykoliv pomoci ostatním včelařům. Svým lidským přístupem 
byl vzorem pro mnoho z nás. Čest jeho památce.

Michal Rada
ZO ČSV Lhenice

Náš osmdesátník

přítel Antonín drda oslavil 15. září 2018 nádherné kulatiny – 80. narozeniny. Včelařit začal jako dítě pod 
vedením svého otce. dva velké koníčky, včely a železnice, jej provázejí celý život. protože je pracovitý 
a zručný, své včelařské hospodářství postupně rozšiřoval a stal se chovatelem matek uznaného šlechti-
telského chovu. Včely od jeho matek vynikají mírností a nerozbíhavostí a zásadním způsobem ovlivnily 
způsob včelaření v širokém okolí. i když nikdy nebyl učitelem včelařství, všichni se od něj učíme a on nikdy 
neodmítne pomoci či poradit. přes 50 let je členem výboru Zo Valašské Meziříčí a více než 40 let členem 
předsednictva oo ČSV ve Vsetíně. posledních 16 let je předsedou Zo, která je pod jeho vedením aktivní 
a uznávaná v celém kraji. je nositelem vyznamenání Vzorný včelař a Vzorný včelařský pracovník.

do dalších let mu přejeme pevné zdraví i stálý a nakažlivý optimismus.

Včelaři z Valašskomeziříčska

Přítel Ing. Vladimír Picek,  
generálmajor v. v.

dne 16. listopadu by oslavil náš 
čestný předseda ing. Vladimír 
picek 91. narozeniny.

bohužel jeho srdce dotlouklo 
dne 11. srpna 2018.

Včelařil od roku 1963. Členem 
Zo ČSV byl od roku 1965. této krásné činnosti se věnoval 
ve svém volném čase, ale jakmile odešel do důchodu, včelí 
království rozšiřoval až na počet 60 včelstev. V poslední době 
obhospodařoval 16 včelstev. během 50 let získal hodně zku-
šeností a rád je předával začínajícím včelařům.

od roku 1969 vykonával funkci předsedy Zo ČSV, z. s. 
Velké popovice a dvě volební období funkci místopředsedy 
oo ČSV, z. s. praha východ. Svou činnost vykonával velice od-
povědně. Za aktivní práci byl po zásluze oceněn řadou vyzna-
menání: odznak „Vzorný včelař“, čestné uznání od okresního 
výboru ČSV praha východ „ Za dlouholetou činnost a zásluhy 
o rozvoj včelařství“, čestný odznak „Vzorný včelařský pracov-
ník“ udělený Ústředním výborem ČSV za dlouholetou a úspěš-
nou činnost pro české včelařství a včelařskou organizaci.

Všichni včelaři Zo ČSV, z.s. Velké popovice a oV ČSV praha 
východ vzpomínají. 

jeho zkušenosti a rady nám budou chybět.

Za ZO ČSV Velké Popovice a OO ČSV Praha východ 
Věra Chramostová, jednatelka
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Zaostřeno  
na včelařskou mládež
Je tu říjen. Členy včelařských kroužků už máme řádně nahlášené a jejich 
činnost se tedy může rozjet naplno.

Řada kroužků používá pro výuku a pro pří-
pravu na soutěž Zlatá včela různé pracovní 
listy. Někteří vedoucí si je tvoří sami, jiní 
používají již hotové, např. od p. Sucho-
radského. Tuto sadu pracovních listů do-
stávali vedoucí kroužků před několika lety 
na semináři v Nasavrkách. Stáhnout si je 
však můžete i na této stránce, kde najdete 
i spoustu dalších materiálů: https://wiki.
rvp.cz/Sborovna/7.SKZC (vyberte složku 
Zájmový včelařský kroužek při škole). Vět-
šina těchto pracovních listů vznikla podle 
knihy Libora Hanouska Začínáme včelařit, 
ale můžete zde objevit i výukové materiá-
ly dalších autorů připravené podle jiných 
zdrojů.

Co se týká činnosti s pracovními listy, 
dají se využít různě. Se staršími dětmi není 
problém „jet“ políčko po políčku a říkat si, 
co by na nich mohlo být či je nechat pra-
covní list samostatně vyplnit, třeba s po-
mocí literatury, a pak si výsledky společně 
zkontrolovat. Někteří vedoucí to dělají tak, 
že pracovní listy dávají dětem domů jako 
úkol do další schůzky kroužku, včelaříci si 
zkusí doma informace vyhledat a doplnit 
dle vlastního uvážení, a poté si s pomocí 
vedoucího řeknou správné odpovědi a do-
plní si věci, které jim chyběly. Nejsem příliš 
zastáncem tohoto přístupu, neboť děti mají 
dost úkolů ze školy a není třeba jim přidá-
vat další ze zájmového kroužku. I když 
chápu, že je to myšleno dobře, protože děti 
jsou nuceny vyhledávat si informace samy. 

V případě malých dětí je to trochu slo-
žitější. S nimi si nelze jen tak sednout 

a vyplňovat. Řada z nich ještě neumí po-
řádně psát, s vyplňováním pracovních listů 
mají problémy a trvá jim to déle. A vzhle-
dem k tomu, že se nevydrží tak dlouho sou-
středit, je tato činnost nebaví, protože jim 
připomíná školu. U menších dětí pracovní 
listy prakticky nevyužívám, a když, tak si 
vytvářím vlastní. Avšak i s menšími to jde. 
Stačí napsat na lístečky všechny informa-
ce, které se mají do políček vyplnit, a buď 
je dát dětem před sebe, nebo je položit na 
nějaké místo, kam pro ně budou běhat. 
V obou případech děti musejí přemýšlet, 
jaká informace patří do daného prázdné-
ho okénka a nalepit ji tam. Pracovat mohou 
i ve skupinkách.

Dalším typem jsou pracovní listy z Eko-
centra Oldřichov (http://www.svetvcel.cz/ 
03_02.html). Jsou rozdělené podle věku – 
od mateřských škol až po žáky druhého 
stupně základních škol a starší. Velmi 
dobře se dají využít hlavně při různých be-
sedách ve školách, jsou totiž velice hravě 
udělané a najdeme v nich veškeré základy 
týkající se včelařství. Vhodné jsou samo-
zřejmě i pro děti ve včelařských kroužcích.

Posledními druhem těchto materiálů 
jsou pracovní listy Bez medu to nejde, kte-
ré si můžete stáhnout ze svazových stránek 
na http://www.vcelarstvi.cz/ostatni-doku-
menty-ke-stazeni/. I ty se dají velmi dobře 
využít pro práci s malými dětmi.

Veronika Šebková,
předsedkyně Komise pro práci s mládeží



PYL PRO VČELY (10)
Že je barva některých pylů opravdu výrazná a charakteristická pro danou rostlinu, už víme a celou řadu typicky zbarvených pylů jsme 
si již ukázali.  Všichni asi vědí, že např. svazenka má pyl tmavě modrý, ale je to pravda? 
 Připravila Ing. Miroslava Novotná

Ano, ale pouze v případě, že se jedná o svazenku 
vratičolistou. Tato včelami velmi oblíbená  a mezi včelaři 

poměrně známá polní plodina skutečně produkuje 
tmavě modrý pyl.

Příkladem může být tento obrázek pořízený v ranních 
hodinách na květech muchovníku. Rousky všech 
včel měly podobné zbarvení, takže se nejednalo 

o např. pátračku.

Ale pyl méně známé svazenky shloučené, kterou včely 
navštěvují stejně intenzivně, jako její „vratičolistou 

kolegyni“, je žlutý! Zkuste ji také pěstovat.

Ten samý den odpoledne a ta samá rostlina. Rousky 
převážné většiny včel mají již úplně jiný barevný odstín.

Barva pylu je dána geneticky, ale i pylové rousky sbírané z jedné rostliny mohou mít rozdílné zbarvení. Je to dáno například vlhkostí 
pylu nebo druhem medu, kterým včela pyl navlhčuje.


