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(žlutá)

Včelařství vychází za přispění  
Ministerstva zemědělství

Zpracovatelé vosku, spolupracujte
Již nějakou dobu zaznamenáváme stížnosti 
na kvalitu mezistěn. I v rámci letošních ak
tivů funkcionářů ZO a OO, které pořádáme 
pravidelně v září, byl také jedním z bodů 
programu vosk a jeho falšování, a to hlav
ně parafínem.

Před uzávěrkou tohoto čísla jsme dosta
li naléhavý dopis jednoho z našich členů 
s žádostí o pomoc při reklamaci. I když 
otázka reklamací výrobků není náplní čin
nosti svazu, v tomto případě jsme oslovili 
dotčeného výrobce mezistěn a požádali 
o vysvětlení.

Co se stalo: Pan Š. S. jako každý rok vy
měnil svůj kvalitní vosk za 50 kg mezistěn. 
V průběhu roku zjistil u nového díla protáh
lé dělničí  buňky v horní části rámku, ale ne
věnoval tomu zvláštní pozornost. Po krmení 
při sundání krmítek zjistil, že veškeré plásty, 
vystavěné z nových mezistěn, se zhroutily. 
Musel je vyměnit za souše a znovu včely 
zakrmit. Provedl zkoušku – rozpustil 0,5 kg 
vadných mezistěn a po dobu 5 minut se v ne
rezovém hrnci vařilo něco mezi  voskem,  
olejem a vazelínou. Speciálním měřákem 
na teplotu zjistil, kdy se začaly mezistěny 
rozpouštět. Bylo to při teplotě 55–56 stup
ňů, což není  teplota tání včelího vosku. 
Po vychladnutí zůstala placka tmavé barvy. 

Podle popisu se lze domnívat, že nejde 
o falšování parafínem, s kterým se potý
káme již dlouho, ale pravděpodobně šlo 
o mezistěny vyrobené z vosku pro armádní 
využití (konzervace zbraní), který obsahuje 
další látky – oleje. A to není určitě konečná 
kombinace včelího vosku a dalších mož
ných příměsí, které se mohou v mezistě
nách objevit. Většinou se při výkupu vosk 
jako vadný nejeví, teprve při zpracování 
na mezistěny začnou problémy, a někdy to 
zjistí až sám včelař. Případ pana Š. S. zda
leka není ojedinělý.

U toho, čeho je nedostatek a co je drahé, 
lze očekávat, že se dostaví falšování. Je pro
to při výkupu třeba opatrnosti, od koho je  

včelí vosk vyku
pován. Důvěru 
určitě nevyvo
lávají inzeráty 
s nabídkou 
prodeje velkého 
množství vosku 
za nižší než  
obvyklou cenu. U podezřelých nabídek se 
zase vyplatí zaplatit za vykoupený vosk až 
na základě bezvadného výsledku vyšetře
ní vzorku (týká se to hlavně velkých dodá
vek od neznámých dodavatelů). 

Státní veterinární správa jako dozorový 
orgán sice kontroly ve zpracovnách vosku 
dělá, ale jen z hlediska nákazového, tj. zda 
je dodržována teplota ohřevu apod. Kon
trolu kvality vosku neprovádí. 

Je tedy na zpracovnách vosku, aby pečli
vě zkoumaly nabídnutý vosk i dodavatele. 
On totiž dodavatel – obchodník s nekva
litním voskem, který neuspěje u jedné 
zpracovny, odejde ke druhé, třetí a někde 
se mu ho nakonec prodat podaří. Proto je 
spolupráce zpracovatelských podniků  tady 
namístě. Prosím tedy – komunikujte spo
lu, informujte se o dodávkách nekvalitního 
vosku, upozorňujte na problém, zapomeň
te v tomto směru na konkurenci. Proti ne
poctivcům se stojí za to spojit.

A závěrem dobrá zpráva: Zpracovna vos
ku na mezistěny uznala reklamaci a posti
ženému včelaři panu Š. S. nabídla výměnu 
mezistěn nebo vrácení peněz.

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV, z.s.
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nabídka k prodeji společnosti Včelpo, spol. s r.o.
V úterý 10. 10. 2017 se Předsednictvo republikového výboru ČSV jakožto statutární 
orgán svazu a orgán plnící funkci valné hromady společnosti Včelpo, spol. s r.o., které je 
ČSV jediným vlastníkem, s ohledem na zhoršující se stav společnosti a hrozící insolvenci 
rozhodlo nabídnout společnost k prodeji, a to bez jakýchkoli kritérií. Nechť zájemci učiní 
nabídku. Nabídky budou předloženy republikovému výboru ČSV k posouzení.

lhůta k podání nabídek: do 26. 10. 2017 do 14.00 hodin  
na sekretariát ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1,  
podání lze učinit i elektronicky na sekretariat@vcelarstvi.cz.

další podrobnosti a informace najdete na webu svazu www.vcelarstvi.cz.
Bohužel, těsně před uzávěrkou Včelařství již pro delší sdělení nebyl prostor.

Foto: archiv Š.S.
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zu Českému svazu včelařů je 145!

V polovině září se areál včelařského učiliště v Nasavrkách se stal místem 
oslav 145. výročí existence Českého svazu včelařů. Měly podobu semináře, 
přičemž ve výběru místa jeho konání byla určitá symbolika. Nasavrky leží 
několik kilometrů od Chrudimi, kde v roce 1864 vznikla první včelařská 
organizace na území Čech. 

Moderátorského mikrofonu se ujala před
sedkyně ČSV, z.s., Mgr. Jarmila Machová. 
V první řadě přivítala všechny zúčastněné, 
především hosty, mezi nimiž byli mimo 
jiné zástupci Ministerstva zemědělství, 
Státního zemědělského a intervenčního 
fondu, Státní veterinární správy, poslan
ci Parlamentu ČR, senátoři a členové Re
publikového výboru ČSV. A pak vzácní 
hosté ze Slovenska, delegace Slovenské
ho svazu včelařů vedená Ing. Ľudovítem 
Gálem, který je zároveň i prezidentem 
Apislavie. 

Po krátkých proslovech hostů vystoupi
la předsedkyně svazu s první přednáškou, 
v níž v krátkosti nastínila nejen dlouhole
tou historii Českého svazu včelařů, ale i ča
sopisu Včelařství. Po ní se chopil mikrofo
nu Ing. Petr Šerák, tajemník sekretariátu 
ČSV, který ve svém vystoupení uvedl i řadu 
čísel týkajících se aktuálního stavu včelař
ství u nás. S velmi zajímavou přednáškou 
týkající se zdraví včel a situace včelařství 
ve světě vystoupil místopředseda svazu 
MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Po něm se 
za řečnický pult postavili ještě Ing. Fran

tišek Krejčí, člen předsednictva RV ČSV, 
doc. Ing. Rudolf Rybář, spoluautor Infor
mačního geoportálu ČSV a nakonec Josef 
Lojda, ředitel SOUVVVC, o.p.s. Nasavrky 
s informací o současnosti i budoucnosti to
hoto ojedinělého včelařského zařízení.

Všemu tomu ale předcházela slavnostní 
chvíle. Ing. Ľudovít Gál po svém vystoupe
ní, v němž neopomněl připomenout dlou
holeté vazby mezi slovenskými a českými 
včelaři, které se nepřetrhaly ani po rozdě
lení Československa, předal jako ocenění 
podílu na vzájemné spolupráci pamětní 
medaile Slovenského svazu včelařů Jar
mile Machové, Miloslavu Peroutkovi, Mi
roslavu Poništovi, 1. místopředsedovi ČSV, 
a Dr. Ing. Františku Kamlerovi, řediteli Vý
zkumného ústavu včelařského v Dole.

(PK)

České včelařství v číslech
Rok Počet včelařů Počet včelstev
1995 65 805 622 336
1996 61 428 537 136
1997 58 647 510 363
1998 57 280 542 161
1999 57 622 564 981
2000 55 245 534 814
2001 53 315 537 226
2002 53 315 517 743
2003 50 940 477 743
2004 50 109 556 853
2005 49 824 551 681
2006 48 678 525 560

2007 47 966 520 084
2008 45 604 461 086
2009 46 033 497 946
2010 46 573 528 186
2011 48 057 565 419
2012 48 132 540 705
2013 50 471 553 040

2014 53 447 603 392
2015 54 416 596 313
2016 56 921 662 253

Předsedkyně Mgr. Jarmila Machová se 
ujala role moderátorky. Naslouchají 
Ing.  Ľudovít Gál a Ing. Petr Šerák

Česko-slovenské dobré vztahy fungují i po 
pětadvaceti letech

Tři z hostů oslav 145. výročí ČSV, zleva 
Ing. Roman Heimlich, Ph.D. (MZe),   
Ing. Michal Barbuš (SZIF), a Ľudovít Gál 

Předseda SZV předává ocenění 
předsedkyni ČSV
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zuOhlédnutí do minulosti
Stopadesátiletá historie spolčování českých, moravských a slezských 
včelařů je protknuta sjednocovacím úsilím na straně jedné, ale i rozpadem 
či zánikem včelařských spolků na straně druhé. Každopádně nahlédnout 
do začátků spolčovacích úsilí našich předků stojí rozhodně za to. Včelař – 
Časopis věnovaný zájmům a pokroku českého včelařství ve svém Čísle 1. 
Ročník VI., které vyšlo v Praze dne 10. ledna 1872, mimo jiné napsal.

Jak mají včelařské spolky býti uspořá-
dány, aby úloze své možno rychle a jistě 
dostály?
Přednesl Dr. Živanský, předseda včel. spol
ku v Brně při shromáždění německých vče
lařských spolků v Kielu 

… jen velké spolky mohou něco řádného 
dokázati; jistič to se spolky právě tak, jako 
se včelstvem, které je slabé, to raději zruší
me, poněvadž místo co by prospělo, jest jen 
na škodu. Prpoto musíme o to dbáti, aby 
vznikly jen spolky takové, jejichžto činnost 
by se vždy na celou zemi vztahovala, aby to 
byl tedy spolek zemský…

… rozumí se, že takový zemský spolek 
musí podle rozsáhlosti země míti více neb 
méně odvětví. Tato odvětví se mohou na
zvati spolky okresní, filiální, místní neb 
jakkoliv jinak. Nesmí to však býti spolky 
samostatné, musí míti všecky tytéž stano
vy, správcové neb starostové jejich musí 
býti jmenováni od ústředního řiditelstva 
a ve všem sobě počínati dle předpisů, jichž 
se jim od ústředního řiditelství dostane…

… členové zemského spolku dělí se 
na členy činné, podporující a čestné. – Čin
nými členy jsou výkonní včelaři; podporují
cími ti, jímžto poměry nedovolují, aby včely 
drželi, avšak mají dosti vlasteneckého citu, 
aby dobrou věc podporovali určitými roč
ními příspěvky…

… sídlo své musí spolek míti vhlavním 
městě. Tuť je zároveň sídlo zemských úřa
dů, tu přebývá značný počet zámožných ro
din, tu se sbíhají dráhy a silnice celé země, 
tu pěstují se všecky vědy, umění a řemes
la a všech těchto výhod může řiditelstvo 
v přemnohých případech používati.

Jeli spolek řízen dle těchto zásad, a jeli 
řízení jeho obezřelé, musí zdárně prospíva
ti a počet členů bude vzrůstati…

Jakou budoucnost má naše spolkové 
včelaření?
V naší žírné vlasti v posledních deseti le
tech na poli národohospodářském podi
vuhodně účinkuje heslo: „Spolčujme se.“ 
Malé kapitály osamocené by nikdy cos ta
kového neprovedly, ale v jeden celek spoje
ny, provádějí díla veliká k užitku vlastnímu 
a celé země…

…pravil jsem, že včela sama sebou jest 
spolkové zvíře, hmyz blánokřídelnatý, 
který pouze spolčením se v oule se udržuje 

a užitek i včelaři přináší … spolkový vče
lař má dobrou budoucnost, když si hledí 
v oboru včelařství poučení, dobrých zaří
zení spolkem zavedených a průmyslně si 
počíná. Přiměřeného poučení mu poskytu
je spolkový časopis, který také vzájemnost 
mezi úly tak potřebnou udržuje…

150 let časopisu Včelařství

Tento rok slavíme ještě jedno výročí – 
150 let včelařského periodika. První čís
lo časopisu vyšlo 10. května 1867. Pod 
názvem Včelař. Jak šel čas, měnil se i ná
zev – Český včelař vycházel až do r. 1942, 
kdy bylo jeho vydávání zastaveno z moci 
úřední. Za Františka Živanského vycházel 
velmi oblíbený časopis Brněnské včely, kte
rý ale jeho smrtí ztratil na významu, pře
jmenoval se na Včelu moravskou, a také 
tento časopis musel být v r. 1942 zastaven. 
Místo obou zrušených časopisů začal vy
cházet Českomoravský včelař, po roce 
byl přejmenován na Včelaře, od r. 1946 
Český včelař, v r. 1948 Včelař a konečně 
v r. 1953 dostal časopis své nynější jméno 
Včelařství. V roce 1996 jsme se na základě 
usnesení VI. sjezdu ČSV vrátili k tradici, 
která tu v minulosti byla a osvědčila se, tj. 
zasílání Včelařství zdarma každému členu 
svazu. A tak je to dodnes.  

(PK, JM)

K historii českého včelařství patří 
neodmyslitelně i dům v Křemencově 8, 
přes osm desetiletí sídlo Českého svazu 
včelařů
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M Listopad – měsíc posledních proletů

příroda

Listopad je typickým podzimním měsícem, 
na jehož konci již mohou přijít sněhové na
dílky. Rána jsou mlhavá a sychravá, dny se 
postupně zkracují a jsou větrné a chladné. 
První listopadová dekáda znamená pří
jemné oteplení, kterému říkáme malé léto, 
nebo také léto Všech svatých, a to podle 
křesťanského svátku připadajícího na první 
listopadový den. Jak praví pranostika „Ko
lem Všech svatých uroní slunce ještě malou 
slzu léta“. Následují martinskokateřinská 
chladna, kdy teploty značně klesnou pod 
nulu a nejníže se na teploměru dostávají 
právě na sv. Martina (11. listopadu) a na 
sv. Kateřinu (25. listopadu). Během ochla
zení se již setkáváme se sněhovými přeháň
kami, ve vyšších polohách jsou to už po
řádné závěje sněhu. Martinskokateřinská 
chladna bývají až s 65% pravděpodobností 
rozdělena teplejším obdobím na dvě části. 
Tyto nárůsty teplot nazýváme podle svát
ku sv. Klementa (23. listopadu) jako kle
mentské oteplení. Změně počasí odpovídá 
i rčení „Sv. Klement zimu oblevuje, sv. Petr 
na stolici usazuje“. Díky nízkým teplotám 
a krátícím se dnům je listopad obdobím ve
getačního klidu a v přírodě již nenajdeme 
žádné kvetoucí rostliny. 

Včelstvo

Přestože by mělo nastat bezplodé období, 
v posledních letech bývají velké výkyvy tep
lot, při kterých mohou včelstva ojediněle 
plodovat ještě v tomto měsíci. Z plodu se 
však líhnou neplnohodnotné včely, kte
ré nebyly dostatečně zásobeny kvalitním 
pylem. Výchovou plodu se navíc opotře

bovávají zimní dlouhověké včely. Tento 
stav včelstva značně vyčerpává a oslabu
je. Během teplých dní ještě proběhnou 
pročišťovací prolety, zejména na počátku 
měsíce během tzv. malého léta. Po posled
ních proletech se včelstva semknou v zimní 
chumáč kulového tvaru, který sedí u čes
na v místech posledního vyběhlého plodu. 
U česna je to proto, aby měly včely dostatek 
vzduchu. Zimní chumáč se tvoří již při tep
lotách mezi 10 až 15 °C, závisí to samozřej
mě na dalších meteorologických prvcích, 
jako je oslunění, vlhkost vzduchu, rychlost 
a směr větru a další. Kulový tvar chumáče 
vychází čistě z praktických důvodů, proto
že koule má při největším objemu nejmenší 
povrch. S klesající teplotou se zimní chu
máč semkne a ještě zmenší svůj povrch, 
aby byly tepelné ztráty co nejmenší, naopak 
při oteplení se útvar rozvolní. Včely po ob
vodu chumáče tvoří vnější izolační vrstvu 
silnou několik centimetrů a brání únikům 
tepla, včely uvnitř chumáče produkují čin
ností létacích svalů teplo a vyhřívají tak 
celé zimující těleso s matkou uprostřed. 
Teplota v centru sezení může dosáhnout až 
25 °C a teplota povrchové vrstvy chumá
če neklesne pod 7 °C. Ve včelstvu dochází 
k pravidelnému přesouvání prokřehlých 
včel z vnějších vrstev dovnitř chumáče 
a naopak jejich místo zaujímají prohřáté 
včely z centra sezení. Faktem zůstává, že 
čím silnější a početnější včelstvo zimu
jeme, tím lépe hospodaří s teplem a též 
klesají spotřebovávané zásoby. O tom se 
můžeme přesvědčit na úlové váze, která je 
výborným zdrojem informací o dění v úlu. 
Přestože včelstvo aktivně úlový prostor 

nevyhřívá, ze zimujícího tělesa včel určitá 
část tepla uniká a stoupá ke strůpku. Ob
zvlášť  tehdy, pokud se včelstvo přesunulo 
do horního nástavku a my jsme zapomněli 
vložit uteplivku, je důkazem unikajícího 
tepla odtávání sněhu na víku úlu.

práce včelaře

Listopad je ve včelařském kalendáriu prv
ním zimním měsícem. Kromě nutných zá
sahů při léčení dopřáváme včelstvům klid, 
zbytečně je nerušíme a v pravidelných in
tervalech, jak nám to čas dovolí, stanoviště 
kontrolujeme. Svou včelnici se snažím ale
spoň jednou týdně, maximálně jednou za 
čtrnáct dní, navštívit. Tím určitě včelařova 
práce nekončí, máme stále co dělat v dílně 
a čekají nás opravy odložených částí úlů, 
sbíjení rámků, vyvařování vosku, lisování 
mezistěn a mnoho dalšího. Samozřejmos
tí by měla být propagace včelích produktů 
a včelaření vůbec. Zejména v tomto obdo
bí sychravého počasí a častých nachlazení 
je po medu, propolisu nebo medovině vel
ká poptávka a bylo by ke škodě včelaře tyto 
šance nevyužít. Pro mě jsou obrovskou od
měnou celoroční námahy spokojení zákaz
níci, kteří se rádi vracejí a doporučují moje 
produkty kamarádům a známým, což je ta 
nejlepší reklama každého včelaře.

Uteplení úlu a strůpku

O zateplení úlů toho bylo napsáno vel
mi mnoho a dosud se včelaři neshodnou 
na jednoznačném závěru. Zimoval jsem 
v úlech zateplených i tenkostěnných a pří
liš velké rozdíly mezi nimi nebyly, nicméně 
mám zkušenost, která mluví za vše. Minu
lou zimu mi ze sousedního pozemku spadl 
na včelnici strom a převrátil jeden úl. Jed
notlivé části úlu se rozvolnily a oba nástav
ky jsem našel obrácené vzhůru nohama 
asi metr od stojny. Náraz stromu musel 
být velmi silný, protože jeden nástavek 
měl napůl vysypané rámky a v okolí jsem 
po odhrabání vrstvy sněhu našel i mnoho 
mrtvých včel. K mému překvapení měl 
druhý nástavek při pohledu na spodní 
loučky rámků, roztátý kruh sněhu a bylo 
vidět zimující chumáč včel. Co naplat, jed
notlivé části úlu jsem ometl od sněhu, ná
stavky otočil, rámky naskládal zpět a opa
trně sestavil na původním místě. Jarních 
proletů a první prohlídky jsem se nemohl 
dočkat. Přes všechny útrapy, při kterých 
se nástavek překulil a zůstal stát obráce
ný tak, že na zimující včely nejprve něko
lik dnů přímo sněžilo a pak teploty klesly 
až deset stupňů pod nulu, včelstvo zimu 
zdárně přežilo a během sezony zase tolik 
nepokulhávalo za ostatními. Přišlo mi ne

V klátech naši předkové úspěšně včelařili po staletí, jsou tedy důkazem, že včely 
nepotřebují jiný izolant než je dřevo. Na obrázku jsou kláty ze Starého bělidla 
v Babiččině údolí nedaleko Ratibořic
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Mskutečné, že se mnoho včel, které musel 
náraz z části vysypat do sněhu, vrátilo do 
nástavku a dokázalo znovu vytvořit zimní 
chumáč a ochránit tak matku před zimou. 
Na tomto příkladu vidíme, že zateplení úlu 
nehraje takovou roli, jak si mnoho včela
řů myslí. Proti přílišnému zateplování úlů 
hovoří ještě jeden fakt – včelstvo v nich 
nedokáže dostatečně rychle reagovat na 
náhlé oteplení a využít jej k pročišťova
cím proletům a vyprášení. Zateplení úlu 
není důležité pro úspěšné vyzimování včel
stev, ale je vhodné pro brzký jarní rozvoj, 
neboť čím více tepla se v úlu udrží, tím 
větší plodové těleso může včelstvo časně 
založit a o to dříve zesílí a připraví se na 
první jarní snůšku. Pro včely je tedy nej
důležitější zateplení strůpku, jelikož sem 
se zimní chumáč dostává při konzumaci 
zásob na konci zimy a zde začíná plodo
vání. Vyplývá to z faktu, že pod strůpkem 
se kumuluje nejvíce tepla, a proto tady 
včelstvo vynaloží nejméně energie na za
hřívání prvního plodu. Jsou samozřejmě 
případy, že včelstvo zimuje opačně, tzn. 
začíná pod strůpkem a postupně se do
stává k česnu, ale těch je mnohem méně. 
Ideální zateplení strůpku tvoří prodyšný 
materiál, například plsť nebo ovčí vlna, 
protože tyto materiály dobře tepelně izo
lují a zároveň přes ně odchází vlhkost. Pod 
strůpkem se pak nesráží voda a neplesni
ví krajní plásty. Na druhou stranu jsou 
přírodní materiály náchylné k napadení 
škůdci. Pokud používáme zasíťovaná dna 
(tzv. varroadno) a máme je přes zimu ote
vřená, můžeme v úlech ponechat i strůp
kovou fólii nebo víka uteplit neprodyšným 
materiálem jako je polystyrén. Zasíťované 
dno představuje praktickou část úlu, ale 
rozhodně by jím neměl proudit chladný 
vzduch na zimující chumáč včel. 

Léčení

Podle nařízení Státní veterinární správy 
provedeme začátkem listopadu povinné 
léčení proti roztoči Varroa destructor. Jde 
o druhou fumigaci, která probíhá stejným 
způsobem, jak bylo popsáno v minulém 
Kalendáriu. Jen připomenu, že je nutné 
hlídat venkovní teplotu, která musí dosa
hovat alespoň 10 °C, vhodnější jsou teploty 
vyšší. To proto, aby včely neměly vytvořený 
zimní chumáč, kterým by léčivo neprostou
pilo, a fumigace by nebyla účinná. Koncem 
listopadu nebo počátkem prosince, kdy 
teploty klesají pod hranici 10 °C, můžeme 
léčivo aplikovat aerosolem. Problémem 
při léčení stále zůstává zavíčkovaný plod, 
lze jej řešit například klíckováním matek 
v předcházejících měsících.

Klíckování matek

Jedná se o pracnou, ve světě však poměrně 
běžnou metodu, kterou hojně využívají tře
ba naši sousedé v Polsku. Princip spočívá 
v uzavření matky do speciální klícky (izo
látoru) v době fumigace, čímž jí zabráníme 
klást vajíčka a díky tomu bude včelstvo po 
určité době bez plodu. Až na jeden měsíc. 
Protože léčení proti varroáze je maximál
ně účinné jen, když jsou včelstva bez plodu, 
jeví se klíckování matek jako ideální meto
da v boji proti roztočům. První problém 
přichází při hledání matky v období, kdy 
ve velké míře probíhá slídění a následná 
loupež. Již krátce po rozebrání úlu dotíra
jí slídící včely, a čím déle hledáme matku, 
tím horší situaci v podobě loupeže musíme 
potom řešit. V tomto případě je přímo ne
zbytné, aby měly matky na hrudi opalito
vou značku nebo barevnou tečku a byly tak 
dobře viditelné a rychle k nalezení. Dalším 
záporem je zafixování klícky s matkou na 
jednom místě v úlu, přičemž zimní chumáč 

včel se pohybuje za zásobami podle svých 
potřeb. Někdy se stává, že včely při pohybu 
za zásobami prostě opustí místo s izolova
nou matkou a ta hyne. Zaklíckování matky 
a tím i náhlé přerušení plodování může ve 
včelách navodit pocit defektnosti matky, 
kterou je třeba vyměnit. Někdy proto na
razí nouzové matečníky a snaží se vycho
vat matku novou. V pozdním odbobí, kdy 
se klíckování provádí, samozřejmě nemá 
nová matka šanci se spářit a včelstvo by 
bylo odsouzeno k záhubě. 

Dovolím si k této metodice napsat svůj 
názor. Zaklíckování matky je zajímavá 
metoda, ale nedoporučuji aplikovat ji až 
do jarních měsíců, jak se nejčastěji uvádí. 
Matku je vhodné izolovat zhruba od polovi
ny září do poloviny října, tedy po dobu ne
zbytně nutnou k vyběhnutí veškerého plo
du z plástů. Včely líhnoucí se v pozdějším 
období již stejně nejsou kvůli nedostatku 
pestré škály pylu tak kvalitní, a proto tím 
včelstvu rozhodně neublížíme. Následná 
fumigace účinkuje na včelstvo bez plo
du v maximální možné míře a zlikviduje 
všechny foretické roztoče. Existují dokonce 
varianty této metody, kdy je matka izolo
vána speciální klíckou na jednom plástu, 
aby mohla v klidu měsíc fungovat a klást. 
Na tento plást se s ubývajícím otevřeným 
plodem v úlu stahují roztoči z celého včel
stva. Po měsíci, kdy je veškerý plod vyjma 
toho na plástu s izolovanou matkou vylíhlý, 
se matka vypustí. Plást, na kterém matka 
měsíc kladla, odstraníme i s množstvím 
roztočů na plodu a vytavíme jej. Díky plo
dující matce nehrozí její výměna dělnicemi. 
Na konci opět provedeme fumigaci.

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

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Při sbíjení rámků je každá ruka dobrá

Varidol kapeme na celulózové proužky (knoty) a zapálíme. Léčebná látka je v dýmu rozne-
sena po celém úlu a likviduje foretické roztoče
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světový svátek včelařství

Český svaz včelařů neexistuje izolovaně od okolního včelařského světa. 
Jsme aktivními členy mezinárodních včelařských organizací, a to jak 
Apimondie, tak Apislavie. A nejsme zemí se slabým zázemím a vlivem. 

I když jsme včelařskou zemí rozlohou ma
lou a založenou na zájmových chovech, 
úrovní včelaření, počtem včelařů a včelstev 
se řadíme mezi země rozvinuté v oboru, 
což se odráží i např. v síle hlasovacího prá
va. V Apimondii máme 3 hlasy (pro srov
nání  – Rakousko, Slovensko má hlasy 2, 
s Polskem máme stejně, Německo má hlasy 
4). Kongres Apimondie nikdy neprobíhá 
jen sám o sobě, ale vždy v doprovodu vzdě
lávacích akcí, včelařské výstavy ApiExpo 
a mnoha soutěží v kategoriích souvisejí
cích se včelařstvím (bronzovou medaili za 
Obrazový včelařský výkladový slovník zís
kal zde v Istanbulu Dr. Václav Švamberk). 
A nejinak tomu bylo i nyní. Jednou za dva 
roky se tak sejdou zástupci včelařských 
organizací jednotlivých zemí, návštěvníci, 
vystavovatelé. Jsou to tisíce účastníků na 
jednom místě, kde je o včelařství všech
no – nové poznatky, přednášky, prezentace, 
nová nebo alespoň vylepšená zařízení pro 
malo i velkovčelařské provozy. Návštěvní
ci ochutnávají ty nejlepší medy a medovinu 

z celého světa, obdivují nápadité obaly, vý
robky z vosku, úroveň včelařských publika
cí, setkávají se s přáteli…

Zahájení kongresu

Apimondia – světová federace včelař
ských organizací byla založena v r. 1897. 
Letos tedy slaví již 120 let existence. Úvod 
slavnostního zahájení již 45. Kongresu 
Apimondia, který probíhal od 29. 9. do 
3. 10. 2017 v tureckém Istanbulu, patřil 
krátkému působivému videu kontrastů – 
jak by vypadal svět bez včel, a jaký je krásný 
a pestrý se včelami, jak by vypadaly regály 
obchodů s potravinami bez včel – pusté 
a prázdné a jak jsou plné, když to včely 
„zařídí“. Postupně pak účastníky kongresu 
a další hosty pozdravili předseda Turecké 
včelařské asociace Ziya Sahin, předseda 
Apimondie Philip McCabe a Ahmed E. Fa
kibaba, ministr zemědělství Turecka. Kon
gresová hala v Istanbulu byla zcela zaplně
na. Největším potleskem odměnili svého 
ministra hlavně přítomní turečtí včelaři za 

slib větší podpory včelařství. A pan ministr 
neopomněl připomenout slova, která jsou 
přisuzována Albertu Einsteinovi o tom, co 
bude, až nebudou včely. Na závěr vystoupi
li s tradičními tanci místní umělci.

první jednací den valného shromáždění

Jednání valného shromáždění bylo roz
děleno do dvou dnů. 30. 9. 2017 proběhl 
první jednací den. V úvodu byli přijati noví 
členové: Včelařská asociace Fiji, Včelařská 
liga Kosovo, Kuwait ská včelařská asociace 
a dalších 24 individuálních členů. Byl pro
jednán rozpočet na rok 2018 a 2019, tj. do 
konání příštího kongresu a a naplánová
na – sympozia v příštích dvou letech. Ně
kteří členové byli pro neplacení členských 
příspěvků vyloučeni.

Důležitou součástí jednání prvního dne 
byly volby funkcionářů. Výkonný výbor se 
obměňuje po částech každé dva roky tak, 
aby byla zachována kontinuita. Volební 
období je čtyřleté. Viceprezidentem byl 
zvolen až v druhém kole Peter Kozmus ze 
Slovinska. Svého protikandidáta Lucase 
Daniela Martíneze z Argentiny při rov
nosti hlasů v prvním kole ve druhém kole 
porazil rozdílem tří hlasů. Generálním 
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bastianini, Itálie. Předsedkyní komise pro 
včelařství a rozvoj venkova zůstává Nico
la J. Bradbear, Velká Británie, předsedou 
komise pro ekonomiku včelařství také 
zůstává i pro další období KunSuk Wo 
z Koree. Předsedou komise pro pastvu se 
stal Lucas Alejandro Garibaldi, Argentina. 
Předsedou regionální komise pro Afriku 
byl zvolen David Mukomana ze Zimba
bwe a předsedou regionální komise pro 
Asii Cleofas R. Cervancia z Filipín. Kon
gres schválil i pět čestných členů, jednoho 
in memoriam.

V závěru prvního jednacího dne proběh
la prezentace jednotlivých kandidátských 
zemí na organizaci 47. Kongresu Apimon
die 2021. Kandidátskými zeměmi jsou 
Dánsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko. Každá 
země měla na představení 10 minut. Hla
sování o příštím dějišti kongresu v r. 2021 
bylo na programu druhého jednacího dne.

druhý jednací den valného shromáždění

Druhý jednací den 3. 10. 2017 45. Kongres 
Apimondia vyvrcholil volbou pořadatele 47. 
Kongresu Apimondie a předáním štafety do 
Kanady, kde Montreal bude v r. 2019 hos
tit 46. Kongres Apimondia. O pořádání 47. 
Kongresu se ucházelo Rusko, Slovinsko, 
Srbsko a Dánsko. Všechny země měly při
praveny působivé prezentace, předváděly 
své přednosti pro návštěvníky a delegáty 
(dopravní dostupnost, úroveň kongreso
vého centra, přírodu, zemědělství, průmysl, 
historii, cenovou dostupnost pro návštěvní
ky atd.). První kolo ještě nerozhodlo. Ze 130 
hlasů Rusko získalo 61, což nebyla nadpo
loviční většina, dále pak Dánsko 30, Srbsko 
22 a Slovinsko 12 hlasů. Do druhého kola 
tak postoupilo Rusko a Dánsko. S převahou 
hlasů nakonec zvítězilo Rusko (74:48). 

47. Kongres Apimondie se tak bude 
konat v Ufě, správním městě republiky 
Baškortostán (dříve Baškirská autonom
ní republika). Baškortostán je region le
žící na hranici Evropy a Asie. Má vysoce 
rozvinutý průmysl i zemědělství. Je také 
významným vědeckým a kulturním cent
rem s politickou a sociální stabilitou a se 
značným ekonomickým potenciálem. Ufa 
je moderní město, které má přes milion 
obyvatel. Jistě bude důstojným pořadate
lem takto významné akce. 

přednášky

Jako doprovodný program kongresu Api
mondie tradičně již od prvního dne fun

govaly vědecké přednášky. Paralelně ve 
třech sálech probíhaly prezentace zajíma
vých témat včelařství řešených v různých 
zemích světa. Přednášky byly omezeny 
časově 20 minutami a probíhaly každý 
den od 9 hodin do 18.30 hodin. Většinou 
v angličtině, což je jednací jazyk Apimon
die. Ale výjimkou nebyla turečtina, jazyk 
pořadatele. Takže denně šlo o 70 předná
šek. Je jisté, že nebylo možné vše stihnout. 
Proto nastoupil výběr z hlediska aktuálních 
témat a vlivu na Českou republiku. Kromě 
prezentací vědeckých zkoumání se každý 
den obměňovaly plochy posterů, které pre
zentovaly výsledky výzkumu celosvětově 
diskutovaných témat včelařství. Největší 
zájem byl o nemoci včel, výživu včel, biolo
gii, falšování medu a nově i apiterapii. Ještě 
že chytré mobilní telefony jako fotoaparáty 
zvládají všechny ty grafy, sloupce, rezultáty 
a obrázky včel a přírody. Nakonec výsled
kem práce vědeckých ústavů a vědců, kteří 
zkoumají oblasti včelařství, jsou další a dal
ší otázky a problémy, které vzejdou z cílů 
a zadání stávajících projektů. Příběh, který 
nikdy nekončí.…  

Přednášky a prezentace rozdělené do 
jednotlivých témat (biologie včely, nemoci 
včel, pastva, apiterapie, zpracování medu, 
vosk, ekonomika včelařství atd.) představí 
v příštích číslech Včelařství MVDr. Milo
slav Peroutka, CSc. místopředseda ČSV 
a čestný člen Apimondie a MVDr. Josef 
Holejšovský, Ph.D. člen PRV ČSV tak, jak 
si sami jednotlivá témata rozdělili. Malá 
„ochutnávka“ již proběhla bezprostředně 
po návratu domů na našem webu.

Výstava apiexpo

Samozřejmě kongres provázela tak jako 
vždy rozsáhlá výstava ApiExpo, která 
nabídla pohled na včelaření v zemích 
z různých koutů světa. Nacházela se pří
mo v kongresovém centru na rozloze 
16 000 m². K návštěvě všech stánků a ex
pozic den sotva stačil. Do Kongresového 
centra měli přístup jen registrovaní ná
vštěvníci, kteří vždy museli projít bezpeč
nostními rámy. Bezpečnost tak byla maxi
málně zajištěna a i při vysoké návštěvnosti. 
Konečný součet účastníků kongresu, před
nášek, výstavy byl více než 13 tisíc, z toho 
více než 2 tisíce bylo zahraničních hostů 
a vše probíhalo bez problémů. 

45. Kongres Apimondia v tureckém 
Istanbulu skončil. I když témata včelařství 
se hlavně točila kolem problémů, které se 
mnohde řeší odlišně než např. u nás, všech
ny spojovalo jediné téma, a to význam vče
lařství pro společnost i pro přírodu.

Tak na shledanou za dva roky v Montrealu. 

Mgr. Jarmila Machová,
předsedkyně ČSV

Největší zájem byl o nemoci 
včel, výživu včel, biologii, 

falšování medu a nově 
i apiterapii
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V nadpisu jsme si dovolili použít zkratku, kterou používají naši studenti 
pro označení Nasavrk. Že v Nasavrkách existuje „včelařská škola“, ví asi 
většina včelařů. 

Někteří toto unikátní zařízení, které se vzdě
lávání v oboru včelařství věnuje nepřetržitě 
více než 65 let, již navštívili. Pro některé je 
to pouze jméno. Ti, kteří se k nám vracejí po 
několika letech, jsou příjemně překvapeni 
změnami, kterými škola v posledních době 
prošla. Velmi pozitivně tyto změny hodnotí 
například naši bývalí studenti, které u nás 
vždycky velmi rádi vítáme, a jejich návštěvy 
jsou pro nás jako setkání s milými přáteli. Ať 
patříte do kterékoliv z předchozích skupin, 
pro vás všechny je určeno toto malé zpravo
dajství, které je zaměřeno právě na novinky 
u nás. Soustředíme se na poslední rok a po
stupně vám přestavíme, „co je u nás nové
ho“. I v budoucnu vás budeme pravidelně 
informovat, co se nám podařilo a co máme 
v plánu. Uvítáme samozřejmě i vaše názory 
nebo podnětné připomínky, jak zařízení, 
které slouží všem včelařům, ještě vylepšit. 

Pokud se projdeme po areálu, určitě nás 
upoutá šipka na zdi budovy na konci dvo

ra s nápisem Pohled do úlu. Zavede vás 
na plochu mezi touto budovou a plotem. 
I když se jedná o poměrně malé území, 
změna je velmi výrazná.

Původní úzký zarostlý pruh sloužil 
i jako skládka nepotřebného stavebního 
materiálu. Po vyřešení letitého problému 
s chybně umístěným plotem se pás roz
šířil. Pak již stačilo náletové dřeviny od
stranit, plochu vyčistit a urovnat, vyset 
trávník, vymyslet a zbudovat interaktivní 
stojany, prostor doplnit proutěnými zá
hony pro budoucí Zahradu barev, chutí 
a vůní, doplnit originální obrázky na 
stěnu budovy, osázet záhony zajímavými 
bylinkami, doplnit jmenovkami, na zpev
něné plochy rozmístit lavičky, setřít si pot 
z čela – a hotovo! 

Můžeme se podívat i do budovy školy. 
Tady nás v první řadě upoutá nově vybudo
vaná laboratoř, které nahradila minimálně 
využívaný kabinet. Bude sloužit pro  práci 

s mikroskopy například v rámci předmětů 
Biologie včely medonosné nebo Nemoci 
a škůdci včel. Mikroskopované prepará
ty je možno snímat kamerou a přenášet 
na obrazovku nebo pořizovat fotografie. 
Vybavení umožní měření a zjišťování 
parametrů medu, jako je např. kyselost, 
HMF nebo provádění pylové analýzy medu. 
I zjišťování parametrů dalších včelích pro
duktů nebo jejich zpracování se bude moci 
provádět v odpovídajících prostorách pat
řičným vybavením a navíc práce v menších 
skupinách umožní praktické vyzkoušení 
a procvičení všem. Laboratoř bude samo
zřejmě využívána i mimo klasickou výuku 
například při kurzech nebo seminářích.

Poslední změna, kterou vám dnes uká
žeme, se odehrála ve včelařské prodejně, 
která přestala vyhovovat současným po
třebám. Hlavním problémem byl neustále 
rostoucí počet zákazníků většinou naráz ve 
velkém počtu – exkurze, zájezdy, studenti 
atd. I když prostor zůstal stejný, podařilo 
se díky velmi podařenému návrhu vytvořit 
elegantní a vzdušný prostor, který odpoví
dá požadavkům na moderní prodejnu a pro 
zákazníky tak vzniklo velmi příjemné pro
středí.

Změnila se i prodejní doba tak, aby lépe 
vyhovovala potřebám zákazníků. Již se 
nemusíte ptát, co je za den a podle toho 
zjišťovat, zda je otevřeno dopoledne nebo 
odpoledne. Takže nově ve všední dny od 9 
do 15, v úterý až čtvrtek až do 17 hodin. 
Novinkou je i pravidelný sobotní prodej 
od 12 do 14 hodin. Záleží samozřejmě na 
zákaznících, podle jejich požadavků lze 
provést další případné úpravy.

Rostoucí počet našich studentů vede 
k nutnosti dalších změn – postupně vypra
cováváme učební texty, pořídili jsme inter
aktivní tabule a největší změny se odehrály 
na pracovištích odborného výcviku. Jaké to 
jsou? Povíme si o nich někdy příště.

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

Interiér nové prodejny Nová výuková laboratoř
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Včelařská výstava ve Velké Bíteši
Jménem základní organi
zace ČSV ve Velké Bíteši 
zveme všechny včelaře na 
tradiční Včelařskou výsta
vu, která se koná 7.–12. 
prosince 2017 ve Velké 
Bíteši, Masarykovo ná
městí 5.

Tato akce má již několi
kaletou tradici a je spoje
na s prezentací včelařské 
historie, nářadí a zařízení. 
Během výstavy se prodává 
medové pečivo, výrobky ze 
včelího vosku, rozlévaná 
medovina a medové pivo. 
V uvedené dny se těšíme 
na vaši návštěvu vždy od 9 
do 17 hodin. 

Ing. Zbyněk Schwarzbach,
jednatel ZO ČSV, z.s., 

Velká Bíteš
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Součástí „zrekultivovaného“ území jsou proutěné záhony osázené zajímavými bylinami a interaktivní stojany s včelařskou tematikou

Šipka s nápisem Pohled do úlu vás zavede na plochu mezi budovou  a plotem, kde vyrostla Zahrada barev, chutí a vůní

Čtvrtek a pátek – odborný výklad s průvodcem pro školní mládež
NEDĚLE 14.00 – PRÁVNÍ OTÁZKY VE VČELAŘSTVÍ

(MGR. JARMILA MACHOVÁ – PŘEDSEDKYNĚ ČSV)

PRODEJNÍ VÝSTAVA VČELÍCH PRODUKTŮ
A O ŽIVOTĚ VČEL A JEJICH VÝZNAMU PRO ČLOVĚKA

23. 11. – 26. 11. 2017
Otevřeno: Čt - Pá 8.00 – 17.00, So - Ne 9.00 – 17.00

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM HLINSKO
(Adámkova ulice č. 341), www.mfc-hlinsko.cz

HLINECKÉ

MEDOVÉ DNY

NA CO SE MŮŽETE DÁLE TĚŠIT:
* ochutnávka a prodej medů, medovin a medových nápojů *

* výroba vlastních voskových svíček a perníčků *
* ukázka tradičních řemesel (výroba perníčků, drátování, hrnčířství) *
* živé včely v proskleném úlu, včelí stezka, medomet, filmy o včelách *

Na akci srdečně zve ZO ČS včelařů Hlinsko
ve spolupráci s městem Hlinsko

11.
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o Pardubičtí medaři opět slavili

Medové dny se na počátku října provoněly ulice města. města. Bzukot včel 
sice v podzimních dnech utichl, ale vůně medu byla všude přítomná.

Podzimní medové dny mají v Pardubicích 
velkou tradici. Letos již po osmnácté míst
ní včelaři připravili velký festival medu, na 
který se sjíždí včelaři z celého Česka, ale 
i z dalekého zahraničí. Oslavy jsou velkou 
příležitostí k setkání, výměně zkušeností, 
nákupu medu i k osvětové činnosti pro ši
rokou veřejnost. Nedílnou součástí oslav je 
také tradiční soutěž o „Nejlepší med Par
dubicka“ .

Přesně v devět hodin ráno se malé ná
městíčko „Veselky“ na Třídě Míru promě
nilo ve velký včelí úl. Postavičky včelařů ve 
zlatavých krojích se v krouživých tanečcích 
pohybují po ploše náměstí jako včelky na 
plástech. Pomalu přicházející obrovští 
vraní koně s policisty v sedlech se zastavují 

uprostřed ulice, aby udali směr průvodu 
včelařů městem. „Perchty s medovými 
dary, vlajkonoši, krojovaní včelaři a gotická 
hudba bude tvořit čelo průvodu a ostatní se 
seřadí ve čtyřstupu za nimi,“ zní silný hlas 
velícího policejního důstojníka z koňského 
sedla, aby určil pořadí jednotlivců v průvo
du. Všem je jasné, jak se mají zařadit. Bě
hem pár okamžiků stojí srovnaný barevný 
oddíl jako na vojně. Zdvižená ruka velícího 
důstojníka dává povel k pochodu. Gotické 
píšťaly a bubny uzavírající průvod odstar
tovaly osmnáctý pochod včelařů směřující 
ulicemi města k historické radnici, kde se 
pozdraví s primátorem. Silné dunění bub
nů a pronikavý hlas píšťal doslova vytahuje 
obyvatele města z domů jako šneky z ulit. 

Rozzářené davy lemující ulice mávají, zdra
ví včelaře a přitom se pohupují v rytmech 
gotické hudby.

„Podle tradice Arnošta z Pardubic musí 
každý spolek konající jakýkoliv kunšaft ve 
městě pozdravit svého purkmistra, požádati 
o svolení a zaplatit dary pořádajícím spol-
kem vytvořeným. Řezníci masem, pernikáři 
chutným perníkem, pláteníci jemným plát-
nem, košíkáři velkým košem, aby brambor 
pro chasu se vešlo a včelaři medem co by 
huby konšelům namazali, aby uznání s nimi 
mělo. Pro zachování povinností spolek vče-
lařů pardubických darů sladkých i opoj-
ných připraviti ráčilo a v koších Perchty na 
rathaus ráčiti přineslo“.

Štíhlý černovlasý mladý primátor města 
se zlatými insigniemi kolem krku již oče
kává příchod včelařů a jejich zahraničních 
hostů. „Buďte pozdraveni včelaři mého 
města a vážení hosté z Polska a Bulharska. 
Jsem potěšen, že máme tak skvělý spolek 
včelařů, který dokáže dlouhá léta držet 
tradice a se svými včelami udržovat naši 
krásnou krajinu,“ zněla náměstím slova 
primátora Martina Charváta. Schodiště 
před historickou radnicí se proměnilo ve 
včelařský piedestal lemovaný vraníky s po
licisty. Perchty předaly obsah medového 
košíku do primátorových rukou s upozor
něním, že jsou to ony, co zde zůstaly po 
proslulých Pernštejnech a stráží své město, 
aby se zde konalo jen samé dobro bez jaké
hokoli příkoří. Vážnost celého dne dodala 
přítomnost nejstarších z rodu včelařského, 
zakladatelú tradice medových oslav.

Brány výstaviště v Hronovické ulici se 
otevřely úderem desáté hodiny. Nedočka
vé davy meduchtivých se tlačily do útrob 
velkého sálu. Hned při vstupu je opět víta

Včelařský průvod městem Průvod včelařů v doprovodu vraníků jízdní městské policie Pardubice

Primátor města Martin Charvát s medovými dary předané Perchtami.  
V pozadí včelaři z Bulharska (zleva) a Polska (vpravo se síťkou)
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medový nápoj. Stánky stojící podél stěn 
velkého sálu a prohýbající se pod tíhou 
sladkých dobrot, nabízely medy různých 
druhů. Uprostřed sálu na stolech stojí malé 
lahvičky s medem. Srovnané jako vojáci 
v přesných řadách čekají na porotce, aby 
jim přidělili soutěžní body, které vyřadí sla
bé jedince a vybere vítěze soutěže o nejlepší 
med Pardubicka. 

Program medového výstaviště byl kon
cipován tak, aby si zde každý nalezl to 
své. Byli tu řezbáři, košíkáři, výrobci sýrů 
a chovatelé ovcí a koz, vazači květin, tkalci, 
ale i šperkaři a kaktusáři. Medaři domácí, 
i zahraniční. Bylo tu vše vše, co na pořádné 
oslavě nesmí chybět. 

Velkým zpestřením oslav bylo vystoupení 
tanečního souboru Marcipánek s medovým 
medovým pásmem a Muzikoterapeutický 
soubor Mlima Jua ze Speciální školy Sví
tání, a také vystoupení baletního souboru 
ze stejné školy. Přeplněný sál dlouhé minu
ty tleskal všem vystupujícím a mnohý ná
vštěvník neskrýval slzy stékající po tvářích. 

Krátká improvizovaná beseda se za
hraničními hosty z pódia sálu seznámila 
přítomné se způsoby chovu včel v jejich 
zemích. 

Hbité prsty pernikářek vytvářely pře
krásné ornamenty na bříškách medových 
perníků a košikářky před zraky stovek 
návštěvníků stáčely a splétaly proutky do 
neuvěřitelných tvarů, aby nakonec vznikl 
krásný košík na houby, či miska na ovoce, 
anebo hranatá skříň s víkem na šperky, 
nebo na ušetřené peníze. 

Dřevěné panely s fotografiemi z dlou
holeté činnosti spolku zaváděly čtenáře do 

nedaleké včelařské historie nebo do zemí, 
které členové spolku navštívili cestou za 
svými včelařskými přáteli. Chladící pultík 
v sobě ukrýval sýry a různé dobroty z ko
zího mléka. Bodrá černovlasá chovatelka 
každému s radostí předávala kousky svého 

umu v podobě sýrů, tvarůžků a zmrzliny. 
S úsměvem odpovídala na dotazy týkající 
se obav, zda sýr není cítit kozinou. Oprav
du nebyl, voněl jen po dobrém a zdravém 
mléku! Malé, černohnědé, mečící kozičky 
se nastavovaly tváře hladícím dětským ru
kám, aby díky laskavým dotykům mohly 
zapomenout na stesk po svých rohatých 
maminkách. Tak by se dala přiblížit atmo
sféra medových slavností v Pardubicích 

pořádané včelařskými dobrovolníky. A na
konec dodejme, že vstup byl pro všechny 
zdarma.

co říci závěrem? 

Osmnáctý ročník „Dnů medu“ v Pardubi
cích konaný v duchu motta: – Nechť tlukot 
srdcí včelařů na celém světě se spojí v jeden 
akord lásky, vytvořil dokonalou atmosféru 
přátelství všech účastníků slavnosti. Dob
rá věc se podařila, spokojení vítězové me
dové soutěže si odnášeli ocenění a ostatní 
včelaři byli šťastni, že prodali všechen svůj 
med lidem, kteří si ho váží a jsou pyšní na 
včelaře svého města. Zda se udrží tradice 
medových oslav v městě perníku podporo
vaná všemi složkami města a Pardubického 
kraje další léta, je otázkou. Mezilidské vzta
hy jsou komplikované a mnozí mladí již ne
mají zájem udržovat tradice svých otců. Jen 
sporadicky si váží toho, co zde zanechali.

Text a foto: Evžen Báchor, Pardubice

 Taneční soubor Marcipánek se svým medovým pásmem Gotická hudební skupina Gral vytvářela svou muzikou dokonalou 
atmosféru

Ocenění včelaři v soutěži o nejlepší med Pardubicka

Program medového výstaviště byl koncipován tak, aby si zde 
každý nalezl to své. Řezbáři, košíkáři, výrobci syrů, ale i šperkaři 

a kaktusáři, a samozřejmě medaři domácí i zahraniční
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v léčení varroázy ultrazvukem?

Vymýtit varroázu ze včelstva je jeden z hlavních úkolů chovatele včel. 
Prostředky, které se používají k léčení, jsou všeobecně známé. Jedná se 
o různé chemické látky, které však nemusejí být toxické pouze pro roztoče, 
ale také pro včely a lidi, a to prostřednictvím včelích produktů. V posled-
ních letech je hodně diskutovaná metoda ohřevu úlového prostředí pomocí 
termosolárního úlu, která má však své plusy i mínusy. 

Tímto příspěvkem bych chtěl upozornit na 
další metodu umožňující léčení varroázy 
použitím technického zařízení, které do
káže vyvinout zvuk blížící se ultrazvuku. 
Jedná se o zvukové vlnění s frekvenci nižší 
než 20 000 Hz. Člověk je neslyší, avšak je 
schopen je vnímat jinak, například pro
střednictvím bránice či jako svíravý pocit 
na hrudníku. Nejčastěji se s ním setkává
me jako s průvodním jevem doprovázejí
cím erupce, zemětřesení, mořské vlny aj. 
Pomoci ultrazvuku komunikuji i někteří 
živočichové. Podle mechanizmu působení 
lze biologické účinky ultrazvuku rozdělit 
na kavitační, tepelné, mechanické a che
mické. Specifičnost biologického působení 
ultrazvuku spočívá v komplexnosti jeho 
účinků, které podle velikosti dávky mohou 
byt vratné nebo nevratné.

Ultrazvuk má na organizmy smrtelný 
vliv v případě vysoké intenzity a nižším 
kmitočtu. Pod jeho působením plazma 
a buněčné membrány prudce kmitají 
a v roztocích se tvoří bublinky, což vede 
k mechanickému poškozeni či roztrženi 
buněčné stěny. U mikroorganizmů se tak 
děje tehdy, pokud na ně působí ultrazvuk 
po dostatečně dlouhou dobu.

rozdílné vnímání

Výzkumem bylo zjištěno, že působení 

určité hladiny zvuku na včely a roztoče je 
rozdílné. Některé ultrazvukové frekvence 
roztočům Varroa destructor velmi narušují 
příjem potravy. Ultrazvuk ovlivňuje také je
jich nervový systém. Starší roztoči umírají 
během 10–20 dnů po nasazení ultrazvuku, 
mladí uhynou během 1–2 dnů v plodu buň
ky. Dospělí roztoči  jsou natolik poškozeni, 
že nejsou schopni rozmnožování a umírají. 
Zařízení k likvidaci Varroa destructor je za
loženo na tom, že generátor zvuku pracuje 
ve frekvenci, která poškozuje a zabíjí roz
toče, nikoli včely. 

Předmětem testování bylo zařízení Va
rroa Destructor sound resonance elimina

tor slovinské výroby označené ME 2900 
a jednotky 2901. Skládá se z jednotky 
aktivní „vyrábějící zvuk“, a dvou jedno
tek pasivních připojených k této jednot
ce. K napájení je zapotřebí 12 V, součásti 
dodávky je adaptér 220/12 V. V případě 
potřeby lze využít napájení baterií 15Ah, 
součástí dodávky jsou přívodní kabely na 
napojení baterií. Aktivní jednotka je osaze
na generátorem, zesilovačem, který vyvíjí 
zvuk o frekvenci 14 451 Hz až 15 120 Hz, 
a ten má intenzitu 92 dB. To je hladina, 
která vadí roztočům Varroa destructor, ale 
včely jí snáší. Svými rozměry zařízení patří 
mezi malá – 140 x 65 x 30 mm. Hmotnost 
činí 96 g. 

Vlastní testy 

Test zařízení ME 2900 plus 2x ME 2901 byl 
u mne prováděn na třech úlech současně, 
a to od neděle 9. 4. 2017 po dobu 28 dnů 
a druhý test od 27. 8. do. 5. 10. 2017 v Lib
licích u Českého Brodu, a druhý na Šuma
vě u přítele včelaře Milana, kde bylo léčeno 
6 včelstev 2 aparáty ME 2900 + 4 aparáty 
2901 od 9. 8 do 23. 9. 2017. 

1. Test Liblice , od 9. 4. 2017po dobu 
28 dnů. Všechny použité úly byly stej
né o rámkové míře 39 x 24, úl byl složen 
z plodiště a dvou medníků, materiál styro
dur, stěna 8 cm. Jednotlivé jednotky zaří
zení byly instalovány do třetího dílu úlu, 
který byl zpočátku bez včel. Včelařím bez 
mřížky a při pokusu jsem postupně třetí 
díl zaplňoval mezistěnami a soušemi. Ke 
konci pokusu byl třetí díl úlu zaplněn rám
ky, nakladenými vajíčky a uzavřeným plo
dem. Včely v touze se rozvíjet zastavovaly 
ultrazvukové jednotky divokou stavbou. Po 
skončení pokusu byly na místo vloženy me
zistěny. Zahájení i průběhu testu nepřálo 

tabulka 1. výsledků spadu Varroa destructor

Čas měření Úl 1 Ul 2 Úl 3 suma denní spad varroa

27.8. 1 1 5 1 7

6.9. 2 20 71 15 106 10,6

13.9. 3 25 75 19 119 17,0

22.9. 4 15 201 25 241 27,0

26.9. 5 25 221 13 259 65,0

1.10 6 8 107 12 127 25,4

5.10. 7 5 25 33 63 16,0

Umístění zařízení v úlu 
s výstavbou divočiny.  
V průběhu testu zde byla 
zjištěna i kladoucí matka
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mrazíky, včely mohly vylétnout omezeně. 
Přesto rozvoj včelstva a kladení matkou 
bylo normální. Z pokusu bylo patrné, že in
tenzita ultrazvukového pole včelám, matce 
ani vajíčkům nevadí. 

K hodnocení propadu zabitých varroa 
destruktorů bylo dno osazeno podložkou 
o velikosti A3, jedenkrát za týden byla 
z podložky smeten a vyhodnocen spad. 
Rozborem bylo zjištěno , že ve vzorcích se 
nenachází ani jeden roztoč varroa. Vysvět
luji si to tím, že jsem měl dobře vyléčeno na 
podzim a v zimě, anebo přítomní mravenci 
měli hostinu, případně včely svými čistícím 
pudem roztočem napadené a usmrcené 
včely vymetly. Rozhodl jsem se zajistit si 
varroa dno se sítem a test opakovat. 

 
2. Testováním zařízení Varroa Destructor 
sound resonance eliminator a slovinské 
firmy označené ME 2900 a dvě jednot
ky 2901, bylo docíleno následujících vý
sledků. Testování probíhalo od 27. 8. do 
5.10. 2017 v Českém Brodě, Liblice: Včely 
byly zúženy na 2 medníky a plodiště.Měl 
byla odebírána velmi často, přehled napo

čítaných roztočů je uveden v následující ta
bulce. Vyhodnocení počtu spadlých rozto
čů jsem prováděl drobnohledem s čočkami. 
(viz. tabulka 1)

Poznámka: Na úlu 2 bylo umístěno aktiv-
ní zařízení ME 2900, dno bylo plně zajiště-
no varroadnem tvořené sítem. U úlů 1 a 3 
bylo dno osazeno podložkou o velikosti A3.

3. Test stanoviště včel na Šumavě u včela-
ře př. Milana. Včelař je začátečník, počet 
včelstev 8 na rámkové míře 39 x 17, vol

ná stavba v rámečcích. K dispozici má 4 
dřevěné úly o tloušťce 2cm a 4 úly z 5cm 
polystyrenu potaženého potravinářskou 
alu folií. 6 včelstev bylo léčeno ultrazvu
kem, 2 úly na jaře teplem pomocí varroa 
terminátoru

Vysvětlivky k níže uvedené tabulce č. 2:
–  včelstva v úlech č. 1–6 byla léčena ultra

zvukem,
–  úly č. 0, 7, 8 včelstva nebyla léčena ul

trazvukem ultrazvukemem, nebyl časo
vý prostor na tuto léčbu 

–  červená čísla v tabulce – v tomto období 
se vybila baterie a ultrazvuk fungoval po 
omezenou dobu;

–  úly č. 7, 8 včelstva byla léčena na jaře tep
lem pomocí varroa terminátor. V úlu č. 7 
se zbortilo teplem dílo 

(nedrátkovaném rámečky 39 x 17 nejsou 
vhodné pro tento typ léčby; byť je účinná, 
musel jsem od ní ustoupit). 
Na jaře při léčbě teplem spad Varroa v úlu 
č. 7 cca 100 ks, v č. 8 spad 300 ks.

To jsou podmínky, za kterých probíha
lo testování zařízení na léčení Varroa 

destructor. Spad byl ovlivněn výpadkem 
baterií a částečně i tím, že ve včelínu 
jsou škvoři, kteří se možná varroou živí. 
Léčení bylo prováděno od 9. 8. 2017 do 
23. 9. 2017. (viz. tabulka 2)

Je překvapující velikost spadu v neléče
ném úlu č. 8 . Možné vysvětlení  ultrazvuk 
působí i do stran přes dva úly? Nedomní
vám se, že včely v neléčených úlech si do
káží roztoče vzájemně odstraňovat. Počítá 
někdo ze včelařů přirozený spad v této 
době? To by byl dobrý údaj pro srovnání. 

Závěr

Testem lze potvrdit, že včelám zařízení ne
vadí, jedna z fotografií ukazuje, jak vedle 
jednotky generátoru ultrazvuku si staví 
včely divočinu a matka klade vajíčka.

Daná úroveň ultrazvuku neškodí plo
du, včelám ani matce. Na druhé straně 
jsme prokázali, že zařízení roztoče Varroa 
destructor.

Je překvapující velikost spadu v neléče
ném úlu č. 8, což může svědčit o účinnosti 
léčení varroázy ultrazvukem. Myslím, že 
by bylo vhodné porovnat spady Varroa 
destructor s léčením klasickým způsobem 
a to za stejných podmínek. 

Co se týká prokázání skutečnosti, že ul
trazvuk ničí roztoče, bude nutné a zajímavé 
porovnat:

 − kolik spadu roztočů je při klasické léčbě 
(chemií) za stejných podmínek,

 − tyto údaje zatím nemáme k dispozici; 
 − kolik spadu je při léčbě ultrazvukem, vy

žaduje to provedení pokusu na stejném 
místě; 

 − kolik spadu přibude u úlů léčených ultra
zvukem po přeléčení klasickou metodou.

tabulka 2. spadu Varroa destructor v kusech 

oddělek

datum úl č. 0 úl č. 1 úl č. 2 úl č. 3 úl č. 4 úl č. 5 úl č. 6 úl č. 7 úl č. 8

9.8. 3 35 11 15 7 50 7 7 13

12.8. 20 20 15 11 50 100 3 1 90

16.8. 2 80 30 50 120 100 3 0 30

23.8. 20 50 20 40 30 170 3 3 30

30.9. 3 50 10 10 150 200 3 1 30

14.9. 3 220 120 120 200 500 10 3 200

23.9. 15 330 170 90 350 800 20 15 600

Celkem 66 785 376 336 907 1920 49 30 993

Umístění zařízení opatřené stojánkem. 
Jednotlivé kabely jsou protahovány očkem

Myslím, že by bylo vhodné porovnat spady Varroa destructor 
s léčením klasickým způsobem a to za stejných podmínek. 

Eventuálním nasazením nového zařízení se objeví řada otázek,  
na které se bude hledat odpověď
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na léčení varroázy se objeví řada otázek, na 
které se bude hledat odpověď. Instalace zaří
zení je velmi jednoduchá a nenáročná, což je 
zřejmé z přiložených fotografií, zařízení lze 
možné použít i v průběhu snůšky.Testem se 
dále se prokázalo, že včely nereagují na lé
čení zvýšenou ostrostí. Matka kladla vajíčka 
v rámku situovaném vedle stojánku zaříze
ní, což vypovídá o nezávadnosti metody.

Jedním zařízením je možné léčit tři úly 
najednou. Kolik úlů je možné vyléčit v roce, 
to je třeba ověřit. Léčit lze v jednotlivých 
měsících v závislosti na počasí – koncem 
února, březen, duben, a pak září, říjen, lis
topad, ale i v době snůšky. Zařízení je vhod
né pro 9 včelstev. Otázka je, zda lze využít 
zařízení u většího množství včel? Léčení je 
jednoduše proveditelné. Je vhodné zejmé
na pro ty, chovatele, kteří se zabývají api
terapií a inhalací z úlu, neboť prodlužuje 
léčebné období dýchání z úlu a eliminuje 
chemii.

Metoda léčení varroázy ultrazvukem 
přináší sebou změnu pojetí léčení, ale také 
řadu otazníků a řadu neznámých, na které 
budeme muset hledat odpovědi. Dovolu
ji si na toto téma otevřít diskuzi. Na vaše 
dotazy rád odpovím nejen na stránkách 
včelařství. 

Ing. Vladimír Martínek, včelař
včelař, Český Brod

tel.: 602617981
e-mail: kenitramv@seznam.cz

Redakční poznámka: 
Autor svými testy prokázal, že ultrazvuk 
o určité přesně definované frekvenci neva-
dí včelám ani včelímu plodu. Ale vzhledem 
k tomu, že neměl k dispozici kontrolní včel-
stva, aby zjistil účinnost působení testova-
ného zařízení na roztoče Varroa destructor, 
berme jeho příspěvek jako výzvu včelařům, 
kteří mají toto zařízení již k dispozici nebo 
uvažují o jeho pořízení, aby vyzkoušeli jeho 
účinnost na roztoče Varroa destructor 
a o své výsledky se podělili i s ostatními 
čtenáři.

ČAPIS v Mariboru

První říjnový víkend patřil slovinský Maribor apiterapii. Konkrétně 
7. 10. 2017 se tam konala mezinárodní apiterapeutická konference a zá-
stupci České apiterapeutické společnosti ČAPIS byli při tom. A domů 
přivezli jednu žhavou novinku – dohodu o spolupráci ČAPIS a Slovinskem

V zastoupení naší jednatelkou, paní Gab
rielou Hiklovou, jsme měli možnost nejen 
čerpat informace, pozdravit přítomné jmé
nem ČAPIS a ČSV, z.s., který zastupoval 
přítel Miroslav Smolík, ale hlavně položit 
základní kámen vzájemné spolupráce. 
A vskutku je na co se těšit.

Již v pátek odpoledne proběhlo přátelské 
přijetí, praktické ukázky, prohlídka „API“ 
včelína a jednání s Karlem Vogrinčičem, 
předsedou sekce Apiterapie Dr. Filipa Ter
če, který nás v předvečer konference ještě 
provedl vzdělávacími prostory. Tady jsme 
měli možnost se osobně setkat i s dalšími 
pořadateli konference, předsedou sekce 
apiterapeutů Slovinského včelařského 
svazu družstev Maribor Vladem Pušnikem 
a Včelařského svazu družstev Maribor Vla
dem Vogrincem.

Program konference byl plný velice zají
mavých přednášek odborníků ze Slovinska 
i okolních zemí. Po skončení konference 
jsme společně navštívili hrob Dr. Filipa 
Terče, kde byla slavnostně položena kytice 
a zapálena svíčka na jeho počest.

A čeho se týká budoucí spolupráce? Sa
mozřejmě apiterapie, cíleně pak vzdělání 
budoucích apiterapeutů v České republi
ce. Jsme vděční za příležitost, která otvírá 
nové dveře pro tento druh profesionální 
terapie v ČR a těšíme se na pokračování. 
I díky této spolupráci jsme opět blíže spl
nění jednoho z cílů a vizí naší společnosti. 

Markéta Gottvald, 
Gabriela Hiklová

marketa.gottvald@capis.cz

„API“ včelíny Karla Vogrinčiče U hrobu Dr. Filipa Terče, zleva Petr Stibor, 
Miroslav Smolík, Branko P. Končar 
a Gabriela Hiklová

Pohled do kongresového sálu, třetí zprava předseda ČSD Maribor Vlado Vogrinec

Jeden z možných způsobů vzájemného 
propojení úlů při léčbě ultrazvukem
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íČeskobudějovičtí včelaři oslavují

Řadou akcí pro včelaře i širokou veřejnost si připomínají Českobudějovičtí 
včelaři 150 let od vzniku Včelařské jednoty Dzierzon v Olešníku.

Když se 30. března 1867 včelaři z Hluboké 
nad Vltavou, Dřítně, Olešníku, Mydlovar, 
Zahájí, Zlivi a Českých Budějovic sešli na 
ustavující schůzi Včelařské jednoty v Oleš
níku, netušili, že základy organizaci, která 
přes změny a reorganizace vydrží do jedna
dvacátého století. 

A když něco trvá 150 let, je to důvod 
k oslavám. Ty začaly už loni na podzim, 
kdy si kulaté výročí připomněla organizace 
v Zahájí. Na jaře pokračovaly v Olešníku. 
Okresní výbor OO České Budějovice při
pravil na letošní rok celou sérii akcí. Oslavy 
oficiálně zahájila květnová výstava fotogra
fií dlouholetého včelaře a fotografa příte
le Václava Kříže Včela na květu. V rámci 
vernisáže v prostorách Státní vědecké 
knihovny proběhla tisková konference, na 
které přítel Jan Caletka, autor historické 
části almanachu, vydaného k tomuto výro
čí, seznámil přítomné s historií včelařství 

na Českobudějovicku, Jarmila Machová, 
předsedkyně Českého svazu včelařů, po
přála včelařům do dalších let mnoho elánu 
a radosti ze včelařské práce a poděkovala 
za podporu obcím, městu České Budějo
vice, Jihočeskému kraji a společnostem, 
které včelaře podpořili. 

V květnu mohla veřejnost navštívit vče
lařskou základnu českobudějovických 
včelařů, kteří připravili ve spolupráci s Bio
logickým centrem AV ČR v Českých Bu
dějovicích Den otevřených dveří, spojený 
s ukázkami včelařských činností a ochut
návkou včelích produktů, a vyslechnout 
přednášku doktora Krištůfka o významu 
pestrosti včelí pastvy pro zdraví včelstev.

Ve znamení oslav se nesly i tradiční 
včelařské expozice na výstavách Hobby 
2017, Podzimní slavnosti a zejména Země 
živitelka na Výstavišti České Budějovice, 
kde nejen včelaři, ale i zájemci o včelařství 
využívali možnosti pohovořit se zkušený
mi včelaři a prohlédnout si vystavené vče
lařské potřeby. Děti projevovaly největší 
zájem o skleněný úl, kde se snažily najít 
„včelí královnu“. Pozornost přitahovala 
i obrazovka, na kterou se promílala videa 
se včelařskou tematikou. Velký zájem vče
lařů budil ultrazvukový generátor určený 
k likvidaci roztoče Varroa destructor ve 
včelstvech.

Vyvrcholením oslav byl slavnostní aktiv, 
který se uskutečnil 26. srpna 2017 v zapl
něném  přednáškovém sále pavilonu Z Vý
staviště České Budějovice, kde převzalo 
ocenění za práci 29 včelařů okresu. Účast
níky aktivu pozdravil i místopředseda 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky JUDr. Vojtěch Filip. Předseda 
výboru okresní organizace přítel Josef Zi
men ve svém vystoupení poděkoval všem 
organizátorům oslav, funkcionářům zá
kladních organizací a oceněným za jejich 
obětavou práci a vyjádřil naději, že společ
ným úsilím se bude včelařství na Českobu
dějovicku nadále rozvíjet. Zdůraznil, že na 
dosažených úspěších se podílejí i partneři, 
bez kterých by mnohé bylo mnohem ob
tížnější. Poděkoval obcím, které pravidel
ně podporují spolkovou činnost na svých 
územích, a také primátorovi Českých Bu
dějovic, který převzal záštitu nad vydáním 
almanachu, Biologickému centru AV ČR, 
Jihočeskému muzeu, Vědecké knihovně 
v Českých Budějovicích, městu České Bu
dějovice, Jihočeskému kraji a energetické 
společnosti ČEZ za finanční podporu. Zdů
raznil, že Jihočeský kraj a Skupina ČEZ se 
stali nejen partnery oslav 150. výročí, ale 
podporují včelaře dlouhodobě.

Součástí aktivu byla i přednáška Ing. Da
libora Titěry z Výzkumného ústavu včelař
ského.

Za zářijovou prezentaci včelařství na 
budějovickém náměstí v rámci akce Den 
bez aut obdržela okresní organizace podě
kování od pořádajícího Magistrátu města 
České Budějovice za prvenství v návštěv
nosti „lákavé ukázky včelího úlu a povídání 
o včelkách a jejich životě“, kterou shlédlo 
přes tisíc dětí budějovických škol.

Oslavy zakončí výstava Letem včelím 
světem, pořádaná ve spolupráci s  Jihočes
kým muzeem, která začala 10.10. 2017, 
o včelách a historii včelařství. Součástí je 
i doprovodný cyklus přednášek (bližší na 
stránkách Jihočeského muzea a časopisu 
Včelařství, č. 10, str. 360). Cyklus se uza
vře rekonstrukcí českého lidového zvyku – 
obchůzky s Ambrožem a mší za včelaře 
7. 12. 2017. Výstava potrvá do 21. ledna 
2018.

Ing. František Lust
Při slavnostním aktivu převzaly ocenění tři 
desítky včelařů

Expozici na náměstí navštívily děti z česko-
budějovických škol

Na výstavě Země živitelka se včelaři těšili velkému zájmu
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Sychravé dny předchozího října a nastu
pujícího listopadu přinášejí klid do našich 
včelnic. Pokud jsme mohli něco udělat pro 
naše včelstva – a neudělali, už to nedožene
me. Důležité pro nás je, abychom si uvědo
mili a pokud možno zaznamenali, co a jak 
jsme, zejména v jaké síle, stavu a s jakými 
zásobami jsme se rozhodli včelstva zazi
movat, abychom se na jaře mohli poučit 
ze svých chyb, případně se ujistit v tom, 
co fungovalo. Svou energii nyní věnujeme 
především probíhajícímu léčení.

Naší povinností je nejen provést trojí 
ošetření proti varroáze, ale také si o těchto 
úkonech vést odpovídající evidenci. Potřeb
ný tiskopis najdete na webových stránkách 
svazu www. vcelarstvi.cz, v záložce Formu-
láře, Záznam o léčení včelstev. Tento doku
ment byste měli mít k dispozici na včelnici 
a zaznamenávat do něj veškerá ošetření, 
která byla prováděna včetně preventivních, 
tj. i vkládání odparných desek s kyselinou 
mravenčí. Použití léčiva by měl podpisem 
také potvrdit léčitel či důvěrník, který byl 
léčení přítomen. Pokud patříte k organiza
cím, které nenašly ve svých řadách odpo
vědné včelaře, aby začínajícím doslova vedli 
ruku, a obdržíte jen lahvičku s knoty, určitě 
je na místě přečíst si návod (nikoliv až se
lžou všechny pokusy…). Veškeré příbalové 
informace včetně léčebných postupů nalez
nete na webových stránkách Výzkumného 
ústavu včelařského v Dole, www.beedol.cz, 
záložka Varroáza, odkaz Léky. Pokud nás 
zastihne listopad i prosinec už s teplotami 
pod 10 oC, je důležité na místo jednodušší 
fumigace provést ošetření aerosolem. Ná
ročnější postup, nejen na provedení, ale i na 

vybavení, si žádá pomocných rukou. Je však 
stále dost organizací, kde se toto podstatné 
ošetření za pomoci kompresoru a aerosolo
vého vyvíječe (obr. 3) neprovádí, a tak léčivo 
prostoupí semknutým zimním chomáčem 
včel a provedený úkon nemá dostačující 
účinnost. Obavy ze záhuby včel po tomto 
ošetření, pakliže bylo realizováno správně, 
nejsou opodstatněné. Pokud k úhynu přece 
jen dojde, včelstvo určitě mělo i jiný zásadní 
problém, který by k jeho kolapsu vedl dřív 
nebo později. Výzkumný ústav každoroč
ně pořádá školení, které usnadní obsluhu 
i údržbu tohoto zařízení. Není nutné být 
dlouholetým včelařem, abyste převzali 
iniciativu a o tuto službu. Technické vlohy, 
fyzická zdatnost, preciznost a ochota pomá
hat jsou v tomto případě nad zkušenostmi. 
Zejména právě začínajícím, mladším včela
řům, jak vidím ve svém okolí, tyto vlastnosti 
nechybí. Je to další z cest, jak se zapojit do 
zaběhlého a mnohdy stereotypního života 

místního sdružení. Ani finanční nároky 
na pořízení potřebného vybavení nejsou 
překážkou, kdy lze uplatnit svazem nabí
zené dotace a pokud prostředky nestačí, 
sáhněme i do svých kapes a zafinancujme 
společné tolik potřebné zařízení. Při ceně 
medu okolo 150 Kč a oddělku za 2 000 Kč 
nám zdravá včelstva v kondici naší investici 
vrátí s prvním jarním proletem. Po každém 

ošetření pamatujme i na podložky, které, 
pokud jsou čisté, nám již po několika mi
nutách napoví, jak účinné bylo ošetření a po 
pár dnech i to, jak nadále zůstává přítomný 
kleštík v úle. Deset dní po posledním léčení 
však nezapomeňte podložky očistit velice 
důkladně a dalších 30 dní je bez manipulace 
ponechat ve včelstvu ke sběru měli, ale to už 
je téma do dalšího měsíce.

co se mi osvědčilo

Dlouhé večery teď můžeme věnovat pří
pravě na novou sezónu. Nejen nekonečné 
stloukání rámků (kterých nikdy není dost), 
drátkování a případné tavení vosku (jako 
začínající včelaři ještě toho k tavení moc 
nemáme), ale i vzdělávání a získávání dal
ších informací, které nám umožní včasnou 
objednávku zboží pro nové včelařské obdo
bí, není dobré nechávat na poslední chvíli. 
Nechme se inspirovat aktivitami, které roz
šíří využití všech včelích produktů pro naše 
blízké a třeba i zákazníky, věnujme čas pří
pravě správných, poutavých a veskrze ori
ginálních etiket na naše medy, informacím 
o získávání a využití pylu, mateří kašičky 
i propolisu. Věnujme čas pastování jako še
trnému ošetření medu řízenou krystalizací, 
nebo materiálům pro své zákazníky, které 
vysvětlují, že právě tuhý med je ten kvalit
ní, nefalšovaný a biologicky plnohodnotný 
(obr. 4). 

tavím, tavíš, tavíme

Významným a nutným pomocníkem, na 
jehož pořízení se dá uplatnit evropská 
dotace, je sluneční tavidlo (obr. 5). Ačko
li odborníci hodnotí jeho účinnost jako 

Práci s kleštěmi si pochvalují hlavně děti1.

Naší povinností je nejen provést 
trojí ošetřeni proti varroáze, ale 

také si o těchto úkonech vést 
odpovídající evidenci
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nízkou pro množství vosku, které zůstává 
v košilkách (zbytky po líhnutí plodu), je to 
sezonní zařízení nevyžadující energii, do
hled ani zvláštní péči a je stále v pohoto
vosti k získání vosku z každého vyřazeného 
plástu, měli, vyřezané trubčiny, vyžvýkané
ho strdí i vyčištěných víček po medobraní. 
Vosk je užitečné zpracovávat hned, aby do
šlo k prvotnímu vyčištění od zbytků plodu 
i zásob, které by lákaly škůdce nebo byly 
živnou půdou pro plísně. Tyto vytavené 
bloky je pak dobré uchovávat zabezpeče
né proti zavíječi, v chladu nebo průvanu 
a vyčistit je varem až najednou, když jich 
je více. Práce s voskem patří k méně po
pulárním činnostem, vyžadující výhradně 
samostatné vybavení i vhodné prostory 
a při varu stálý dozor. Antikorové pomůc
ky, které se využijí jednou, dvakrát za rok 
nejsou levné, skladovacích prostor není 

nazbyt a přitom je potřebuje každý včelař, 
motivovaný nutnou obměnou díla. Cena 
mezistěn, jejich kvalita a sílící nebezpečí 
moru včelího plodu již nikoho nemůže ne
chat na pochybách, že obnova plástů, spo
lečně s lokálním a adresným zpracováním 
vosku až na mezistěny by měla být priori
tou každého regionu. Tam, kde již funguje 
místní výroba mezistěn z vlastního vosku, 
bez dalšího transportu napříč republikou, 
jistě dělají pro zdraví včel hodně. Nabízí se 
tak další možnost využití různých dotač
ních titulů, například na pořízení společně 
sdíleného a případně i mobilního zařízení 
pro zpracování vosku. Zejména tam, kde 
o sobě včelaři vědí, znají svou nákazovou 
situaci i způsob používání, léčiv je škoda 
nezužitkovat každé, i malé množství voští. 
Snáze se pak dá u výrobce zajistit pro or
ganizaci výroba mezistěn pouze z vosku 

členů. Tato cesta je mnohem lepší, než se 
spoléhat na dovozy parafínem či tukem 
znehodnocených mezistěn, o jejichž kvalitě 
vás přesvědčí včely (nechtějí stavět), první 
horké počasí (dílo se zbortí) anebo za čas 
právě sluneční tavidlo, kde se vlivem různě 
působících teplot oddělil parafin od vosku 
(obr. 6). 

Zvážíme pořízení váhy

Rozhodnout se pro nákup dotovaného vy
bavení není snadné, když celková částka 
musí převýšit 20 tisíc korun a otázku me
dometu máte vyřešenou, anebo naopak 
nevíte, co dřív, a finanční prostředky jsou 
tak omezené... Další aktivní pomocník, 
který nám umožní lepší poznání včel, je 
elektronická úlová váha, která bude sle
dovat datum a čas, informovat nás nejen 
o denní snůšce, konzumaci zásob a vůbec 

2. 3.

4. 5.

Slunečnímu tavidlu vyhovuje nezastíněný 
prostor

Správná krystalizace medu vypovídá o jeho kvalitě

Kleště se hodí při manipulaci s těsným 
oddělkem

Výbava k ošetření aerosolem
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změnách hmotnosti úlu (např. vyrojením), 
ale i o venkovní a vnitřní teplotě úlu či ne
žádoucí manipulaci, a ještě nám o tom po
řídí přehledný graf, který si lze uschovat 
pro další interpretaci při fyzické prohlídce 
včelstva i při vyhodnocování dat v průbě
hu několika let. Ovšem ani nejlepší váha 
nenahradí naše oči, ruce a vědomosti, bez 
kterých budou získané údaje jen fyzikální 
veličiny. 

a co ještě, nové kleště

Leckterému praktikovi tato pomůcka ne
přijde jako užitečná nebo s ní třeba i po
hrdne, ale mně se tento nástroj osvědčil, 
osvědčil, i když mi je dnes práce ve včel
stvu holýma rukama příjemná. Jedná se 
o včelařské kleště EASY GRIP, umožňující 
snadné vyjmutí plástu z úlu bez kontaktu 
se včelami, jeho kontrolu, případně ome
tení včel a vložení do manipulační bedny či 
nástavku. Zejména děti si pochvalují mož

nost obouručního úchopu, a také, že včelky 
necítí bezprostřední ohrožení a chovají se 
velice klidně (obr. 1). Začátečník tak zís
ká více jistoty, nehrozí přímé přimáčknutí 
včely mezi prsty, kontakt s medem ani pro
polisem (což ocení včelařící alergici). Při 
překládání těsných prostavěných oddělků 
plných medu a přetékajících včel, byly kleš
tě naprosto úžasné (obr. 2).

Další významnou racionalizační po-
můckou, se kterou jsem měla příležitost 
letos pracovat, byl mechanický odvíčko-
vač plástů (obr. 7), jehož obsluhu zvládají 
bezpečně i junioři. Tam, kde je hodně úlů, 
vysoký výkon medometu a nedostatek pra-
covních sil, tento pomocník učiní z neko-
nečného stání u pultu s odvíčkovací vid-
ličkou příjemné relaxační cvičení. Úspora 
času je odměnou za vynaložené prostřed-
ky, ale jak se praví, i čas jsou peníze. 

Včelařům, kterým se včelstva občas 
vyrojí, nebo ještě takto svá včelstva roz-

množují, se jistě bude hodit vysavač rojů 
(obr. 8), který umožňuje jejich šetrné 
a přitom dokonalé nasátí přímo na vlo-
žené souše a mezistěny. Díky nástavcům 
na sací trubku lze bezpečně získat roje 
i z velice nepřístupných míst. Po odpo-
jení hadice a sací jednotky lze základní 
bednu uložit ihned do chladu. Konstrukce 
umožňuje i napájení či pozdější přikrme-
ní a my získáme trochu času si opatřit 
další úl. Včely pak jednoduše přeložíme 
i s plásty. 

Poslední tři pomůcky jsem měla mož-
nost poznat díky předsedovi ZO ČSV 
Slaný a vedoucímu včelařského kroužku, 
příteli JUDr. Rosťovi Ovčárikovi (obr. 9), 
který nám vše osobně předvedl a zapůjčil 
k odzkoušení. Kéž by takových bylo víc 
(vychytávek i přátel). 

Dana Belušová, ZO ČSV Kladno, 
belusovad@seznam.cz

6. 7.

8. 9.

Praktická ukázka manipulace s plásty 
v podání Rosti Ovčárika

Vysavač na roje vyřeší problém rychle a šetrně

Vosk a parafin ze slunečního tavidla Veliký pomocník – mechanický odvíčkovač



379listopad 2017•

zA
d

ÁN
o

 P
r

o
 P

ř
ed

S
ed

K
yN

IZeptali jste se…

Jsem jednatelem základní organizace. 
Na svém území má mimo jiné obec H., 
která se nachází na části katastrálního 
území D. Na  větší části k.ú. D. se na-
chází obec D. a část obce V., které patří 
do obvodu jiné ZO. Doposud měla naše 
i sousední ZO v CISu přístup ke k.ú. D., 
a každá evidovala svoje členy a jejich 
stanoviště na svém území a na území 
druhé ZO je registrovala. Nedávno 
rozhodla naše okresní organizace, že 
nám v CISu k.ú. D. odebere, čímž nám 
ale znemožní evidenci stanovišť našich 
členů v obci H. v k.ú. D., a požaduje, aby 
naši členové, kteří mají stanoviště včel-
stev v k.ú. D. v obvodu naší ZO, se regis-
trovali v sousední ZO a ta je vedla v CISu. 
Tento krok zdůvodňuje naše OO tím, že 
v CISu může mít přidělen jeden katastr 
jen jedna ZO. Tento postup je však v roz-
poru s dohodou o vymezení území mezi 
naší a sousední ZO sepsanou v roce 2008 
a podle mého názoru také odporuje sta-
novám a směrnici o registraci včelstev. 
A bude mít vliv na podklady pro dotaci 
1.D.

Prosím vás proto o vyjádření, jak 
správně vést evidenci členů a jejich sta-
novišť na k.ú. D.

 J.T.

S ohledem na vývoj v administraci dotace 
1.D, kdy překryvem působnosti jednot
livých ZO v rámci jednoho katastrálního 
území dochází k nejasnostem, kde má 
vlastně nečlen svazu  podat žádost o do
taci 1.D., jsme nuceni tento stav změnit. 

Nečlenů je v současné době cca 2 200 a zá
roveň narostl počet míst na mapě, které 
nejsou obsazeny žádnou základní organi
zací. Upozorňuje nás na to s ohledem na 
stížnosti a návrhy nečlenů Ministerstvo 
zemědělství ČR s požadavkem tuto zále
žitost řešit. 

Zde je jeden z návrhů stěžovate
lů: „Územní příslušnost (podle katastrál-
ních území) k jednotlivým základním orga-
nizacím zveřejní Český svaz včelařů, z. s., 
na svém webu nejpozději do 30. 4. 2017.

Odůvodnění:    
Do dnešního dne není patrné, k jaké ZO 

ČSV, z. s., konkrétní katastrální území 
patří. Navrhovaná informace je proto pod-
statná pro chovatele včel, kteří nejsou členy 
svazu.“ 

Podobných překryvů je velké množství 
a nejsme schopni v krátkém čase tuto situ
aci změnit.  Není výjimkou, že jedno katas
trální území si dělí čtyři základní organiza
ce. Proto prvním krokem byla výzva všem 
okresním organizacím, aby tyto překryvy 
co nejdříve odstranily.  Je to v souladu se 
Stanovami ČSV, protože dle čl. 19 odst. 3 e) 
určuje územní působnost výbor okresní or
ganizace po projednání s dotčenými ZO. 
Samozřejmě, že se upřednostňuje doho
da. Ale pokud k ní nedojde, rozhodnutí je 
v kompetenci okresní organizace. 

Svaz musí učinit opatření takového cha
rakteru, aby nečlenové měli možnost bez 
velkých obtíží zjistit, v obvodu které ZO 
mají svá včelstva, kam má směřovat jejich 
žádost o 1.D, a pokud je mají na území 
neobsazeném naší ZO, aby bylo jasné, že 
musí své žádosti podat na sekretariát sva
zu. Chápu, že k jasnému rozdělení území 
ZO na katastrální území bude třeba ještě 
vyřešit mnohé nejasnosti, hlavně neochotu 
těch členů svazu, kterým rozdělení způso
bí to, že z nich udělá členy „registrované“. 
Což se vlastně ve vašem případě dotklo do
savadních vašich členů v k.ú. D. Zůstanou 
vašimi členy, ale budou muset registrovat 
svá včelstva, která jsou na tomto území, 
u sousední ZO. O dotaci 1.D budou žá
dat u vaší ZO s doložením potvrzení od 
sousední ZO, že na jejich území mají včel
stva v určitém počtu a síle. V CISu se to 
projeví tak, že v seznamu členů sousední 
ZO se vaši členové z k.ú. D. objeví jako 
registrovaní členové. Napravit stav místní 
působnosti všech základních organizací 
je určitě běh na dlouhou trať a bude to ně
jaký čas trvat. Ale musíme začít. Oběžní
kem č. 1/2017 byl k napravení stavu dán 
termín do konce května příštího roku tak, 
aby již před počátkem administrace dotace 
1.D 2018 byla místní působnost našich zá

kladních organizací pro MZe ČR a nečleny 
svazu přehledná. Děkuji za pochopení.

Včelaři nejsou příliš pečliví při vyplňo-
vání žádosti o dotaci 1.D. Nevyplní např. 
registrační číslo chovatele nebo stano-
viště, parcelní číslo, katastrální území 
stanoviště nebo chybí rodné číslo. Jak se 
k tomu máme postavit jako funkcionáři, 
kteří za vše odpovídají? Máme žádost vy-
řídit, tj. zahrnout do souhrnné žádosti? 
Nebo se jedná o závažný nedostatek, pro 
který žádost nesmíme vyřídit?

 K.R.

Podle obecných podmínek poskytování 
dotace 1.D odpovídá žadatel – příjemce 
dotace za to, že všechny jím uvedené úda
je v žádosti jsou úplné a pravdivé. Každý 
žadatel – konečný příjemce ve své žádosti 
čestně prohlašuje, že si je vědom právních 
následků, které mohou nastat v případě 
neúplných nebo nepravdivých informací. 
A že si je vědom toho, že uvedením neprav
divých nebo neúplných informací nemusí 
být dotace poskytnuta. Nedostatky žádostí 
konečných příjemců, kteří žádají prostřed
nictvím administrátora, „Zásady“ neřeší. 
V Části A. Obecných podmínek odst. 1 
písm. j) „Zásad“ se dočteme, že žadatel 
je povinen po výzvě SZIFu odstranit vady 
podání nebo je doplnit. Nedojdeli k od
stranění vad do stanovené lhůty, žádost se 
zamítne. Analogicky tedy pokud konečný 
příjemce nevyplní žádost řádně, tj. některé 
údaje chybí nebo jsou nesprávné, vyzvěte 
chovatele k opravě a doplnění s upozorně
ním, že jinak nebude žádost vyřízena.

Obracíme se na vás s prosbou o infor-
mace v souvislosti s prodejem přebytků 
medu v maloobchodě. Jsme zájmoví vče-
laři s počtem 25 včelstev. Rádi bychom se 
zeptali, jestli můžeme prodávat v malo-
obchodě, který je ve stejném okrese jako 
stanoviště včel, produkty s medem, na-
příklad mandle v medu, oříškové směsi 
v medu, sušené plody atd. 

 J.K.

Mandle, ořechy v medu apod., nejsou ži
vočišnými produkty, proto na ně neplatí 
podmínky pro prodej medu ze dvora. Jsou 
to výrobky, jejichž zpracování a uvádění 
na trh musí splňovat stanovené podmínky 
(pro podnikání – živnost nebo registrace 
zemědělského podnikatele a další podmín
ky – schválení výroby, balení, značení…). 

Mgr. Jarmila Machová,
předsedkyně ČSV, z.s.
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potkat na webovém portálu:
Včelstva online

V současné zemědělské praxi bývá obtížné zajistit ochranu včel před 
plánovanými postřiky. Farmáři mnohdy nevědí, že v blízkosti např. jejich 
porostu řepky, kterou plánují stříkat pesticidy, někdo umístil včelstva. 
Naopak včelař často není informován, kde a kdy se na jakém poli postřik 
plánuje. Ačkoliv obě strany mají nahlašovací povinnost, informace nebý-
vají předávány, a to mnohdy ne jejich vinou. Častým důsledkem pak bývá 
úhyn včel. Propojení obou skupin nově nabízí portál Včelstva online na 
internetové adrese http://vcelstva.czu.cz/. 

Vstříc oběma skupinám vychází tým 
odborníků z České zemědělské univerzity 
v Praze. Více nám sdělil vedoucí projektu 
doc. Jan Bartoška z katedry systémového 
inženýrství Provozně ekonomické fakulty 
České zemědělské univerzity v Praze: „We
bová aplikace Včelstva online je součástí 
širšího projektu, v němž s námi spojili své 

znalosti specialisté na umělou inteligenci 
z IBM a specialisté na internetové aplik
ace z TMobile. Cílem portálu i projektu je 
nabídnout nezávislou a otevřenou platfor
mu včelařům a zodpovědným zemědělcům. 
Portál je zdarma a je určen pro širokou 
profesní i laickou veřejnost. Ačkoliv máme 
v projektu partnery z komerční sféry, sprá

va a vývoj portálu je zcela pod gescí naší 
univerzity.“

evidence včel na míru

Hlavní funkcí portálu Včelstva online je 
evidence stanovišť a včelstev, včetně úlové 
karty se zápisem kontrol. Ačkoliv se sta
noviště se včelími úly pro evidenci včelaře 
umisťují do mapy České republiky, záznamy 
vidí pouze jejich majitel – informace o sta
novištích včel jsou pro veřejnost skryté. 

Další funkcí pro včelaře je umístění 
nabídky prodeje medu v mapě České repub
liky, a to už pro širokou veřejnost. Tento údaj 
je veřejný a umožňuje včelaři jednoduchou 
formou inzerovat místo, nabídku medu 
a kontakt. Vývoj portálu sleduje náměty 
uživatelů, je vytvářen Českou zemědělskou 
univerzitou uživatelům na míru. 

předvyplněné povinné formuláře 

Velkým přínosem pro včelaře je tisk po
vinných formulářů ve formě PDF. Jedná se 
především o hlášení pro Českomoravskou 
společnost chovatelů v Hradišťsku 
a o hlášení stanoviště včel na obec. Díky 
vyplněné registraci včelaře a údajům, které 
portál Včelstva online získává ze serverů 
veřejné správy (LPIS, katastrální úřad, 
aj.), jsou oba formuláře předvyplněné. Tím 
včelaři odpadá náročné dohledávání všech 
povinných údajů, jako je např. číselný kód 
katastrálního území nebo číslo a typ parce
ly – většinu práce za něj udělá portál.

příležitost pro zemědělce

Do portálu se mohou registrovat i země
dělci, kteří mají zájem o aktivnější ochra
nu včel v krajině. Zemědělec, který se na 
portál Včelstva online registruje, může 
do mapy republiky zaznamenávat místa 
a termíny svých plánovaných postřiků. 
Tyto záznamy v mapě Česka jsou pro veře
jnost skryté, vidí je pouze registrovaný 
včelař a zemědělec, který postřik plánuje. 
Hlavní roli pro případnou prevenci hraje 
chytrá funkce na straně zemědělce pro 
prohledávání okolí pole do vzdálenosti 
5 km od místa nahlášeného postřiku.

Funkce automaticky zemědělci oznámí, 
ale pouze anonymně, zda v okolí jeho pole 
a případného postřiku se nenacházejí sta
noviště se včelími úly. Zemědělec se tak na 
základě evidencí na portálu registrovaných 
včelařů dozví, zda má či nemá v blízkosti 

Doc. Jan Bartoška (vlevo) s Ing. Martinem 
Štoncnerem ukazují mapu s registrovanými včelaři

Stanoviště s prodejem medu na mapě, po rozkliknutí se objeví kontakt na včelaře
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svých polí včely. A může, opět anonymně, 
odeslat včelařům email s varováním. Ko
munikaci zajišťuje portál při zachování 
soukromí včelařů.

Kamarádí s chytrými úly

Webový portál Včelstva online již také 
umožňuje včelaři propojit stanoviště 
a včelstva s úlovými váhami. Evidence sta
noviště a včelstva je tím rozšířena o grafy 
s hmotností úlu, s teplotou vně i uvnitř úlu 
nebo s vlhkostí v úlu. Včelař může sledo
vat veškeré údaje online. Jakýkoliv výkyv 
v hmotnosti nebo v teplotě může včelaři in
dikovat možný problém a potřebný zásah 
(např. stočení medu aj.). 

Život v úlu tak má včelař na dosah ruky, 
a to bez jakéhokoliv zásahu do včelst
va. ČZU plánuje na portálu další mnohá 
rozšíření. V budoucnu lze například očeká
vat funkci pro rozpoznávání varroázy z fo
tografie spadu nebo funkci „pomocníka 
včelaře“ založené na bázi umělé inteligence.

Záměrem výzkumného týmu z Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity a jeho partnerů ze společností 
IBM a TMobile je vytváření podpůrného 
zázemí pro nově vznikající obor precizního 
včelaření.

I v budoucnu bude ale vždy záležet jen 
a jen na včelaři, aby umně spojil informace 
z internetové aplikace se zdravým rozu
mem a podle toho řídil ošetřování včelstev 
k jejich i svému prospěchu.

Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek Přehled o prodeji medu

Moje stanoviště

Chudenice
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA BESEDY,
KTERÉ SE KONAJÍ

v Chudenicích 
v restauraci „Stará škola“
v pátek od 18.00 hod.

2017–2018
10. 11 Varroáza včel

24. 11 Teplota v úle, uteplivky

 8. 12 Rámkové míry

 5. 1 Včelí jedinci a včelstvo

19. 1 Konstrukce úlů, včelínů a včelníku

 9. 2 Volné téma

23. 2 Ošetřování včelstev během roku 

 9. 3  Jarní prohlídka včelstev a její význam

23. 3 Získávání medu a zacházení s ním

Srdečně zve výbor ZO ČSV Chudenice
Informace: Josef Kadlec 
tel.: 721 217 266

POZVÁNKA 

Na oslavu 125. výročí založení Včelařského spolku v Teplicích nad Metují, která 
proběhne v sobotu 4. listopadu 2017 

 

Program 
 
•  14.00  Zahájení před Informačním centrem v Teplicích nad Metují 
•  vysvěcení patrona včelařů sv. Ambrože a včelařského praporu 
•  křest knihy vydané k 125. výročí založení Včelařského spolku v Teplicích nad Metují 
•  prohlídka  výstavy v prostorách Informačního centra 
 

Srdečně zve výbor ZO ČSV Teplice nad Metují 
 

     Předseda ZO                           Jednatel ZO 
         Čáp František                        Bartoníček Josef 
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VČELAŘOVA ČÍTANKA

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

Uspořádal František Vohnout

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

hlas matky. 

Matky vydávají dvojí hlas, každý za jiných 
okolností. Jest skoro nemožno popsati tento 
zvuk správně; zdá se to býti prodloužený tón 
a¹ s podloženou slabikou tý, jemuž následuje 
několik právě takových tónů, stále však krat
ších a kratších. Obyčejně nazýváme řadu těch
to zvuků »týtáním«. Hlas vydává matka, ať je 
pannou či matkou, ale jen pokud je mladá; staré 

matky příliš jsou vznešené, aby hlasitě kňoura
ly. Jen když včely sevrou je do klubka a mučí je 
vvkrucuijíce jim křídla nebo nohy, tehdy i přes 
své stáří skuhrají velmi hlasitě. I člověk hrdi
na, obklopen nepřáteli se všech stran, vydává ze 
strachu ryk poplašný. 

Jiný hlas matky jest tak zvané »kvákání«, 
které lze snadněji popsati a nápodobiti lidským 

hlasem, totiž řadou slabik kva kva ... Tento zvuk 
vydává matka zralá, pokud se ještě zdržuje 
z bázně před svou sokyní v matčizně a než se 
vyklube. Jest to vlastně odpověď k týtání, kte
réž jest hlasem matky zrozené. Kvákání uslyšíte 
pouze tehdy, jsouli v úlu matčiny. 

Když přivádíte včelstvu novou matku, vyráží 
obyčejně jakýsi zvuk poplašný, jejž v Americe 
nazvali »skučením«. Včely se při tomto zvuku 
matky znepokojují a rozčilují, pobíhají před ní 
i za ní a konečně zavěsí se kolem ní jako míč; 
jinak by si jí snad nebyly ani povšimly, kdyby 
se byla chovala klidně. Byť jste jen jedenkráte 
poplašné toto skučeni slyšeli, podruhé již je 
poznáte. Že hlas matky je s to včely rozčíliti, 
není nijak podivné; ale dosud nevíme, v jakém 
rozsahu a za kterých okolností volání matek na 
včely učinkuje. 

panenská matka. 

Ženský tvor právě z matčizny zrozený zove se 
panenská matka, na Moravě princka se naro
dí! Od matky, která vykonavši snubní výlet jest 
oplozena a klade vajíčka. Panenské matky 
právě zrozené bývají obyčejně tak veliké 
jako matky kladoucí; ale potom jim ubývá 
objemnosti, takže třetí neb čtvrtý den jsou 
drobné a nepatrné. Začátečníci a ti, kteří 
toho nevědí, jsou mrzutí nad jich zakrně
lým vzezřením a přenáhleně prohlásí je 
za ničemné. V prvním týdnu svého života 
pobíhají panenské matky matky sem tam 
po úlu jako jiné mladé včely; lapiti je bývá 
často velmi těžko, neli dokonce nemožno, 
zvláště máli včelař odměřený čas, se kte
rým musí spořiti. Než je hledati a tak o je
jich přítomnosti se přesvědčiti, lépe jest 

vložiti do úlu kousek plástu s mladičkým 
plodem. Jestliže včely plod pravidelně pěs
tují a matčizen na něm nezakládají můžete 
z toho souditi, že matka jest v úlu, byť byste 
ji ani neviděli. 

Neopomiňte nikdy vložiti včelstvu, které 
má panenskou matku, jeden rámek s mla
dým plodem (maličkými červíkv a vajíčky). 
Dosáhnete tím trojího: Nejprve jasně vám 
ukáže, jeli matka v úlu nebo není. Ztratíli 
se na snubním výletu, založí včely na tom
to plodu několik matčizen, a tak si k nové 
matce dopomohou. A třetím účelem jest 
udržovati včely pohromadě a tvořiti jaksi 
střed chumáče. Jeli plemenáč malinký 
a neníli v něm plodu, „tu když se panenka 
ubírá na zálety“, všechny včely vylítnou s ní 
a někdy se již vůbec nevrátí. Nevíčkovaný 
plod v úlu jest vůbec velká bezpečnostní 
stráž proti nehodám všeho druhu. Také 
často navnadíme mladou matku k snášení 
vajíček jen tím, vložímeli do úlu kousíček 
plástečku s několika vajíčky a červíky. Ne
lze říci, zdali ji přítomnost mladého plodu 
v úlu povzbudí snubní výlet podniknouti, 
anebo jeli snad již oplozena, z její bezsta
rostnosti ji vyburcuje. Jisto však jest, že až 
i dva týdny staré matky začaly snášeti tepr
ve, když byl do úlu vložen mladý plod. Jest 
možno, že snad přítomnost vajíček a červí
ků připamatuje jí konati vlastní povinnosti, 
anebo svádí dělnice, aby ji, kladoucí mat
ku, krmily větším množstvím šťávy.

Připravil Petr Kolář
Foto: Archiv knihovny ČSV

Je-li plemenáč malinký a není-
li v něm plodu, „tu když se 
panenka ubírá na zálety“, 
všechny včely vylítnou s ní 

a někdy se již vůbec nevrátí
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Poděkování obcím
Již třetí rok žádá základní organizace Čes
kého svazu včelařů Solnice obce a jejich 
zastupitele o finanční pomoc k zajištění své 
činnosti. Většina zastupitelů chápe proble
matiku současného včelaření, a proto hlasu
je pro schválení finanční podpory, kterou od 
obcí dostáváme. Z patnácti územních celků 
o celkové rozloze asi 10 500 hektarů, které 
spadají pod jeden městský a sedm obec
ních úřadů, chová čtyřiadevadesát včelařů 
971 včelstev. Převážná část finančních pro
středků použita k zajištění dobrého zdravot

ního stavu včelstev a k zabezpečení ostat
ních činností ZO. Poděkování všech členů 
ZO je proto určeno, městskému úřadu Sol-
nice, obecnímu úřadu Kvasiny, Skuhro-
vu nad Bělou, Černíkovicím a Byzhradci, 
které finanční podporu ZO Solnici poskytly 
a poskytují . Tímto rovněž děkujeme i všem 
zastupitelům obcí , kteří naši žádost pod
pořili.

Za výbor ZO ČSV, z.s., Solnice
Ilja Havel, jednatel

Tradiční vzdělávací 
akce OO ČSV Praha
Besedy pražských včelařů pod organizač
ním vedením MěV ČSV Praha pokračují 
v roce 2017/18 v termínech 13. listopa
du a 11. prosince 2017 a dále 8. ledna, 
12. února a 12. března 2018. Je to vždy dru
hé pondělí v měsíci. Začínáme od 17 hodin 
a končíme v 19.30. Vzhledem k velkému 
zájmu ze strany včelařů o tyto vzdělávací 
přednášky z našeho oboru a omezeným 
místům k sezení je dobré přijít o trochu 
dřív. Zúčastnit se mohou členové i nečleno
vé ČSV, prosím, nezapomeňte na číslo cho
vatele, které se píše na prezenční listinu.

Případné otázky směřujte na  
uva@centrum.cz, případně volejte na 
mobil 776 262 602.

Augustin Uváčik,
jednatel OO ČSV

Vzpomínka na Bohuslava Štěpánka 
V neděli 17. září zemřel v Táboře ve věku 
85 let můj strýc, přítel Ing. Bohuslav Ště
pánek, dlouholetý člen základní organi
zace táborského svazu včelařů a důvěrník 
pro oblast Tábor – vilová čtvrť. 

Obvykle choval 4–6 včelstev, dlou
há léta včelařil v úlech shora i zezadu 
přístupných, zateplených, které si sám 
navrhl i vyrobil. Na včelnici si postavil 
i speciální kladku na zvedání těžkých 
nástavků. V příhodných letech odcho
vával matky podle Kuntzschovy knížky 
„Včelařské otázky“. Obdivoval jsem u něj 
trvalý zájem učit se stále něčemu nové
mu; vyhledával si informace na interne
tu, pročítal knihy, zkoušel nové metody, 
zajímal se o novinky, nebylo mu zatěžko 
zajet si pro informace třeba až do Prahy 
nebo do Výzkumného ústavu včelařského 
v Dole. Svými zkušenostmi a vědomostmi 

jistě daleko přesahoval rozhled pouhého 
„hobby“ včelaře. Snažil se o své znalosti 
rozdělit a jako důvěrník navštěvoval desít
ky přátel včelařů ve svém obvodu, pomá
hal jim s podzimním léčením, debatoval 
o všech novinkách. Včelařské zkušenosti 
předával i ve své rodině. Je dobře, že péči 
o včely, včetně práce důvěrníka, od něj 
nyní převzala jeho vnučka Kačenka.

Vzpomínám na svého strýce jako na 
člověka, který mě o přírodě naučil velmi 
mnoho. Jeho vztah ke včelám určovala 
veliká láska ke všemu živému. Strýc ni
kdy nebyl zvlášť sdílný, moc nemluvil, 
spíše ukázal příkladem a upozornil na 
něco důležitého. Ale pokud jsem se na 
včely ptal, věděl jsem, že se rychle „roz
mluví“. To byl jeho svět, celý se rozzá
řil a začal vyprávět, jak to v těch úlech 
všechno je... 

Nadšený včelař, sice jen řadový člen 
svazu včelařů, ale moudrý člověk, který 
pro včelaře a včely vykonal kus záslužné 
práce. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomín
ku. Requiescant in pace! 

Mgr. Jan Vrkoč 

Včelařské výstavy 
nejen na Tišnovsku 
Makrofotografie včel ze včelnice Tišnov 
putují opět po České republice. Třináct 
fotografií je vystaveno od 7. 10. 2017 do 
7. 1. 2018 ve výstavních sálech Městského 
muzea a galerie Polička. V roce 2015 byly 
v muzeu Tišnov, v roce 2016 v muzeu Skut
či a v současnosti je to Polička.

Včelařským výstavám se věnuji již něko
lik let. Od roku 2005 jim dominují fotogra
fie a včelařské texty. Na výstavách je vždy 
prosklený úl s matkou a jejím doprovodem 
a jsou vystaveny i včelařské pomůcky. Ne
zbytné jsou zajímavosti a nové poznatky 
v chovu včel, a také informace o škůdcích, 
kteří sužují včelstva a dělají starost včela
řům. Během let jsem se přesvědčil, že se 
návštěvníci zajímali zejména o fotografie 
a produkty včel, a tak jsou výstavy tomuto 

požadavku přizpůsobovány. Mají vždy dvě 
části, včelařskou, a pak fotografie s různou 
tematikou přírody na Tišnovsku. 

Na výstavě nechybí dílo divokých včel 
v dutině smrku, sršní hnízdo v dutině 
kaštanu, vosí hnízdo. Zajímavostí je stav
ba včel ve čtyřlitrové sklenici, a také hnízdo 
čmeláka v mechu a kapradí, s čímž se v pří
rodě málokdy setkáme. V posledních letech 
přibylo k fotografiím také promítání filmů 
s včelařskou tematikou na notebooku. Děti 
mohou přímo na výstavě nakreslit, jak vní
mají včely a včelaření. Je to pro ně určité 
zpestření.

Věřím, že i letošní výstava, která byla 
otevřena začátkem října, přinese něco 
nového a zajímavého v našem náročném 
včelařském oboru. 

Josef Permedla,
včelař z Tišnova
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Za včelami Střední Afriky: 
žihadly proti pytlákům III.

Kterak včelařením i Češi chrání slony
Od mého prvního setkání s divokými slony v Gabonu (2010) a prvních blíz-
kých zkušeností s africkými včelami v Kamerunu (2011) uběhlo již pár let. 
Nebyl bych věřil, že v roce 2015 se tyto moje dvě vášně dokonale protnou 
a že včely se stanou jedním z prostředků, kterými se budu snažit chránit 
jak obyvatele černého kontinentu, tak divoké slony...

Na celém africkém kontinentu přežívá po
sledních 300 000 savanových slonů a pár 
desítek tisíc slonů pralesních. Je to zlomek 
z původních mnoha milionů, než jsme je 
my, lidé, začali masově vraždit kvůli slono
vině. Symbol černého kontinentu je v mno
ha státech již zcela vyhuben a jen v jižní čás
ti světadílu přežívají početné a životaschop
né populace se stálou či rostoucí tendencí. 
Střední Afrika je na tom zdaleka nejhůř. 
Nepřehledný terén, absence funkční státní 
správy a absence vymáhání práva, chudoba 
a korupce jsou živnou půdou pro pytláky. 
Slonovina míří v dnešních dnech většinou 

do Číny a dalších asijských zemí, kde se 
z klů vyrábějí dekorační a umělecké před
měty. Za kilogram surového materiálu se 
tam platí i 50 000 Kč. Afrika přichází roč
ně nejméně o 30 000 slonů a devět z deseti 
sloních mršin nalezených ve Střední Africe 
je způsobeno zbraní pytláka. V humanitár
ním kontextu by se mluvilo o genocidě...

Vnitrozemský Čad skýtá v savanách 
a buši na své jižní polovině domov méně 
než tisícovce posledních slonů. Nadpo
loviční většinu z nich jsem pozoroval na 
vlastní oči během několika měsíců v roce 
2013. Téměř u všech stád a skupin byl 

patrný stres a strach z lidí. Dnes už věru 
není slona, jenž by neznal, co člověk dove
de. Já sám jsem za tu dobu napočítal přes 
100 upytlačených slonů.

slon na útěku

Až na samém jihu země jsme stopovali so
litérního samce, abychom získali informa
ce potřebné k jeho uspání a nasazení GPS 
telemetrického obojku, pohybovali jsme se 
mozaikou zarostlé trnité buše a obdělávané 
zemědělské půdy. Nejpřesnější rady o vý
skytu slonů jsme vždy získali u místních 
malozemědělců, kteří pohyby slonů ve dne 
v noci sledují, neboť ti jim při dozrávání 
plodin značně ničí úrodu. Vesničtí pěstite
lé prosa, kukuřice, arašídů, okry, fazolí či 
bavlny se chobotnatců děsí a jen těžko se 
mohou bránit, pokud se slon či třeba de
sítky slonů rozhodnou hodovat právě na 
jejich poli. Celoroční nasycení rodiny a vý
dělky na trhu mohou být rázem zničeny.

Když nám rozhněvaný muž ukázal na 
pohybující se křoví na pozadí jeho rozry
tého pole buráků, šli jsme najisto. Samec 
zajídal podzemnici olejnou divokým lupe
ním z nízkých stromů a pomaloučku sebe
vědomě kráčel buší dál a dál. Byli jsme mu 
v patách, abychom mohli pořídit i nějaké 
hezké identifikační fotky. V husté vegetaci 
to vůbec nebylo jednoduché, není radno 
pokoušet divokého slona v prostředí, kde 
mu neutečete. Náhle však z ničeho nic za
čal utíkat slon. Naštěstí ne naším směrem. 
Zatroubil a vzal do zaječích. Když jsme 
došli k místu, odkud vystartoval, hemžil 
se ještě okolo pahýlu stromu velký roj di
vokých včel, které byly zjevně podrážděné, 
takže my se dali na ústup také, neboť pár 
žihadel si už našlo cestu i pod naši kůži. 
Slona jsme našli až o dobrých 200 met
rů dále jaksi zaraženého, skrývajícího se 
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Bavlníkové pole, okolo něhož vznikla v roce 2015 první včelí barié-
ra proti slonům, kteří je pravidelně navštěvovali. Důkazem je foto 
stopy slona (ve výřezu)

Místní zemědělce jsme zaučili ve výrobě jednoduchých úlů 
a zajistili jim odpovídající nářadí

Savany vnitrozemského Čadu jsou domovem posledních několika tisícovek slonů 
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tiše v hustém křoví. Během další hodiny 
už nevylezl a já jsem pak celou cestu zpět 
temnící se krajinou přemýšlel, jak pána sa
vany s 3 cm tlustou kůží dokážou zahnat 
na ústup centimetroví tvorečkové. Napadlo 
mne, jestli by se nějak nedalo využít toho
to úkazu k ovlivnění pohybu slonů v lidmi 
osídlené a obdělávané krajině...

Bariéry ze včelích úlů

Uběhlo mnoho měsíců, než jsem se z Af
riky vrátil domů a měl možnost v klidu 
se „probrouzdat“ internetem. Historka 
o slonovi popíchaném včelami totiž bavila 
moje okolí a já chtěl zjistit, jak toho využít. 
A pak nabraly události rychlý spád. Narazil 
jsem na informace, že ve Východní Africe 
se v posledních letech skutečně začaly vyu
žívat biobariéry ze včelích úlů k usměrnění 
pohybu slonů. Výzkumníci pod vedením 
Dr. Lucy King v Keni zjistili, že sloni se 
skutečně bojí včel (dávají se na hromadný 
ústup už při jejich bzučení) a že agresivní 
africké včely jsou ideální k zahnání velkých 
tlustokožců. I sloni totiž mají zejména ko
lem očí, na uších, kolem pysků a chobotu 
citlivou kůži a včelí bodnutí vnímají stejně 
bolestivě jako my. Navíc jsou vysoce inteli
gentní a mají skvělou paměť, takže po jed
né negativní zkušenosti už nemají důvod 
si včelí „bodance“ užít znovu. King a její 
tým začali stavět oplocení vesnic či polí 
ze včelích úlů, které visely na drátě pro
pojujícím všechny úly navzájem. Slon tak 
nemá šanci do zakázané zóny projít, aniž 
by rozzuřil včely nalevo či napravo. Meto
da funguje s téměř 90% úspěšností a chrání 
cenná pole malozemědělců. Výhody to ale 
přináší i slonům samotným. Nemohou sice 
na šťavnatá pole, ale místní obyvatelstvo je 
přestává vnímat jako škůdce a nebezpečné 
nepřátele. A případní pytláci už v takovém 
prostředí nalézají daleko méně živné půdy, 
vytrácí se i spolupráce či jejich krytí ze stra
ny vesničanů. Dlouhodobě taková metoda 
zvýší šanci pro slony na poklidný život 
v lidmi obývané krajině. Včely navíc opylují 
pole a sady a dávají ceněný med.

Znovu do Čadu

Po důkladných přípravách jsme proto 
v roce 2015 začali s projektem včelích ba
riér i my z českého spolku SaveElephants, 
z.s. Poté, co se podařilo zajistit potřebné fi
nanční prostředky na pilotní ročník, jsem 
se opět vydal do Čadu a spojil se s ochraná
ři z místní „neziskovky“ Asociace pro boj 
proti chudobě v městečku Baïbokoum, 
které leží jen na dohled od hranic s Kame
runem a Středoafrickou republikou. Ko
ordinátor asociace Samuel Benou je až do 
dnešních dnů naším hlavním spolupracov
níkem, rádcem a přítelem. Na podzim roku 
2015 jsme pomohli několika místním ma
lozemědelcům postavit padesátku prvních 
úlů, které daly dohromady jeden kilometr 
bariéry. Včely se do připravených úlů nas
těhují samy – v říjnu 2015 bylo 45 z 50 úlů 
obsazeno již po dvou týdnech od instalace! 
Zemědělci získali další vedlejší příjem a ně
kolikrát dokonce sami viděli, jak včely na 
slona zaútočí a odeženou je pryč. O další 
rozvoj projektu byl proto velký zájem.

Díky podpoře české nadace Čtení po
máhá jsme v roce 2016 s několika dalšími 
českými dobrovolníky postavili v Čadu přes 
100 nových úlů a pomohli je dopravit na 
některá odlehlá a slony ničená pole v ho
rách na hranici se Středoafrickou republi
kou. Med z těchto úlů má vynikající kvalitu, 
o čemž svědčí i pro mne moc důležité uzná
ní mého dědy, dlouholetého včelaře Rudol
fa Tomicy z Třince, který mně odmalička 
o včelách vyprávěl.

Na podzim roku 2017, opět ve vrcho
lícím období deštů, plánujeme africký 
projekt rozšířit na nová místa jak v Čadu, 
tak i přes hranici do severního Kamerunu 
v sousedství národního parku Kalfou. Tam 
se sloni také ještě prohánějí. Možná právě 
i poklidné a bezkonfliktní soužití s jejich 
lidskými sousedy jim pomůže, aby tato 
sloní generace nebyla v africké divočině 
tou úplně poslední.

Text a foto: Arthur F. Sniegon
www. save-elephants.org
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Jednotlivé úly se vzájemně propojí drátem, 
aby mezi nimi sloni nemohli projít

Zemědělci zavěšují včelí úl na sloupky, aby 
se kolébal ve vzduchu a reagoval na pohyb 
slonů

Řada nových úlů na okraji pole ve stínu 
nízkého lesa

Samuel Benou vybírá plástve s medem 
z úlů poškozeného zloději

Dva ze zemědělců, kteří jsou do projektu 
zapojeni, sklízejí plody své spolupráce 
s ochránci přírody

Jedna z možných podob tradičního úlů v jižním Čadu, včely zahnízděné v bývalé nádobě 
z tykve
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Rostliny pro každou včelnici a zahradu (11. část)

Nabídka trvalek na slunné polohy je opravdu bohatá. Vybere si opravdu 
každý. Pokud chcete využít i malé prostory s nedostatkem půdy, vysaďte si 
netřesky. 

Tento neobyčejně skromný sukulent může 
nést přívlastky houževnatý, odolný, při
způsobivý, pěkný na pohled a hlavně ne
náročný. Uplatní se totiž i tam, kde by se 
jiné rostlině vůbec nedařilo. Snáší sucho 
i nedostatek živin, stačí mu malý prostor ve 
spárách s minimem zeminy. Miluje slunce 
a nevadí mu ani celodenní úpal mezi roz

pálenými kameny. Je vhodný i na ploché 
střechy nebo k osázení kamenných zídek. 
Rod netřesků (Sempervivum) zahrnuje 
okolo 40 druhů, které se mezi sebou kříží 
a k současným tisícům kultivarů a forem 
přispěli i šlechtitelé. Protože v takovém 
to množství se ztrácí přehlednost, bota
nici vyčlenili nový rod nechrastec nebo 

netřeskovec (Jovibarba). Rozlišení je jed
noduché – netřesky mají květy 9–20četné, 
druhá skupina tvoří rostliny s 6četnými 
květy. My jim pro přehlednost všem pone
cháme jméno netřesk (jméno se odvozuje 
od pověry, že tam, kde rostlina roste, blesk 
nikdy „netříská“). Jakmile jednou netřesk 
vysadíte, již se nemusíte starat. Vytváří 
totiž množství dceřiných růžic, kterými se 
sám rozrůstá. Kdo jednou propadne kouz
lu netřesků, je ztracen. Může vybírat mezi 

různou velikostí od nejmenších s růžicemi 
okolo 1 cm až po obry s průměrem 25 cm. 
Listy mohou být široké, úzké, lysé, hladké, 
lesklé i rozmanitě ochlupené. To ovšem 
není všechno, zkuste vybírat i podle barvy. 
Od černočerných, červených, fialových, 
modrozelených, šedozelených přes tma
vozelené až po jasně zelené. Nebo raději 
vícebarevné? Malá ukázka:

Netřesk vykvétá pouze jednou za život, 
a pak původní růžice odumírá. Ale není 
třeba mít obavy. Její místo ale brzo zapl-
ní netřesky mladé. A doba květu je navíc 
zajímavá pro včely. Přinášejí z porostů py-
lové rousky. Že je to málo? Představte si 
rozlehlou plochou střechu plnou rozkvet-
lých hvězdiček s nabídkou nektaru i pylu. 
Nebo na suchém místě vytvořte štěrkový 
záhon a netřesky zařaďte mezi „kolegy“ 
s podobnými nároky.

Včely rády využívají i vodu zachycenou 
na listech čistce

Pro netřesk je charakteristická různá velikostí růžic  Jeden z kultivarů netřesku s červeně zbarvenými listy

Rod netřesků (Sempervivum)
zahrnuje okolo 40 druhů, 
které se mezi sebou kříží 

a k současným tisícům kultivarů 
a forem přispěli i šlechtitelé
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Se suchem si dobře poradí i další trval-
ka s dužnatými listy, a tou je rozchodník. 
Nebudeme se ovšem zabývat skalkovými 
druhy kvetoucími hlavně na jaře, ale těmi, 
které kvetou v létě a na podzim. Botanici 
z rozchodníků (Sedum) vyčlenili nový rod 
a nazvali ho rozchodníkovec (Hylotelephi
um). Nejčastěji se setkáváme s rozchod-
níkovcem nachovým (H. telephium) 
a rozchodníkovcem nádherným (H. spec
tabile). Rozchodníkovce jsou nepo
stradatelnou součástí pozdně letní a pod-
zimní zahrádky, kdy vynikají množstvím 
růžových květů uspořádaných do velkých 
plochých květenství. Velmi zajímavé jsou 
ovšem i v době, kdy nekvetou a upoutávají 
pozornost dužnatými zoubkovanými listy. 
Základní druhy mají listy zelené, ale díky 
šlechtění vznikla řada velmi zajímavých 
kultivarů, které kombinují různě zbarvené 
listy s různou barvou květů. Těmto atrak-
tivním trvalkám postačuje téměř nulová 
péče. Ke spokojenému životu potřebují jen 
plné slunce a dobře propustnou půdu. Strá-
dají ve stínu a v těžkých jílovitých půdách. 

Jediný zásah, který provádíte, je sestřiže-
ní na jaře, kdy se objevují první náznaky 
rašení. V tuto dobu se mohou rozchodní-
kovce i snadno množit: trs vyryjete a opa-
trně rozdělíte na několik části. A co říkají 
rozchodníkovcům vaše včely? Od polovi-
ny léta do podzimu jsou rozchodníkovce 
středem jejich intenzivního zájmu (stej-
ně jako dalšího hmyzu). Květenství jsou 
jimi doslova obsypána a sbírají na nich jak 
nektar, tak i pyl. Tak neváhejte a zkuste 
tuto nenáročnou a vděčnou trvalku. 

Další z trvalek, kterou určitě nepřehléd
nete, i když je pouze 20 cm vysoká, je čistec 
vlnatý (Stachys byzantina). Vyniká totiž vý
razným olistěním. Listy v přízemní růžici 
jsou hedvábně plstnaté, sametově měkké 
a jejich stříbrná barva je barevným doplň
kem trvalkových záhonů nebo může vytvá

řet půdní pokryv. Rostliny se totiž poměrně 
rychle rozrůstají do plochy. V květnu se nad 
listy začnou objevovat lodyhy s klasy pou
pat, která rozkvétají v drobné růžovofialo
vé kvítky. I když jsou poměrně nevýrazné, 
svou nabídkou nektaru včely určitě přilá
kají (pozor, existují i kultivary bez květů). 
Na listech můžete vidět i některé ze samo
tářských včel, které chlupy používají na vy
stýlání dutinek pro budoucí generaci. Čis
tec se do skupiny trvalek, o kterých si teď 
povídáme, výborně hodí. Huňatý stříbrný 

kabátek totiž chrání listy před vysušením 
sluncem a větrem. Tato nenáročná trvalka 
se může stát nejen okrasou vaší zahrady, 
ale bude oblíbená i u užitečného hmyzu.

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

Od poloviny léta do podzimu jsou rozchodníkovce středem 
intenzivního zájmu včel, které na nich sbírají jak nektar, tak i pyl

Včely navštěvují rozchodníkovce až do podzimu

Atraktivní kvítky netřesků

Velmi snadné pěstování je pro rozchodníkovce typické

Netřesk jako zdroj pylu
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o zhodnocení aktivu funkcionářů 
Zlínského kraje

Ve Vizovicích se 23. 9. 2017 uskutečnil aktiv funkcionářů ZO, OO a KKV 
Zlínského kraje, kterého se zúčastnili zástupci ZO a OO ČSV, také členové 
svazu 1. místopředseda ČSV, z.s., Miroslav Poništ a člen Republikového 
výboru Jaroslav Rosa a dále zástupci SVS a Zlínského kraje. 

Během aktivu se účastníci seznámili s pro
blematikou dotační politiky pro sezonu 
2017/2018, dostali informace k Evrop
ské dotaci pro včelaře dle nařízení vlády 
197/2005 Sb, národní dotaci 1.D, a vy
slechli také informace ke změnám vnitř
ních směrnic, které se dotýkají této pro
blematiky. Předseda OO Zlín Ing. Roman 
Slavík, Ph.D., rovněž informoval o mož
nostech využití portálu farmáře a jeho 
funkcích, které nabízí pro chovatele včel. 
S velkým zaujetím byly sledovány statis
tické výstupy z CIS, které názorně ukázal 
1. místopředseda svazu. V návaznosti na 
tyto informace byly prezentovány mapo
vé výstupy na Geoportálu, které mohou 
včelaři využívat, např. rozdělení katastrů, 
sídla ZO, adresy prodejců medu ze dvora 
a zavčelenost České republiky.

Dr. Slavík dále popsal složitost práce při 
vzdělávání včelařů (nejen začátečníků) a 
zdůraznil, že v současnosti probíhá napříč 
včelařskou obcí diskuze o této problematice. 
Je zřejmé, že včelaři by měli mít koncepčně 
zpracovaný systém vzdělávání jak začáteč
níků, tak i „hobby“ a profesionálních včela
řů, až po vzdělávání učitelů včelařství. Tento 
systém by se měl opírat o podporu svazu 
a krajů a měl by odpovídat standardům, kte
ré jsou platné ve vzdělávacím systému České 
republiky a zároveň být v souladu s platnou 
českou i mezinárodní legislativou.

1. místopředseda svazu přednesl přítom
ným zástupcům ZO informace o aktuálním 
dění v ČSV. Zmínil se o výši členských pří
spěvků na rok 2018, o nutnosti zadávání 
výkazů majetku do spolkových rejstříků 
a v neposlední řadě o stavu přeregistrace 
ZO v rámci svazu. Dr. Slavík doplnil infor
maci ke stavu přeregistrace v okrese Zlín. 
1. místopředseda svazu přítomné seznámil 
s aktuálním stavem ve vývoji kauzy společ
nosti Včelpo, s.r.o.

V dalších příspěvcích pak byli účast
níci seznámeni se zdravotní problemati
kou ve Zlínském kraji a s aktuálním vý
vojem v legislativě spojené s novelizací 
veterinárního zákona a jeho prováděcích 
předpisů. Následoval příspěvek zástup
ce Zlínského kraje, v němž byly shrnuty 
informace o čerpání dotací pro začínající 
včelaře v roce 2017, kdy byla celková část
ka v průběhu roku navýšena na 1,5 milio
nu korun, a o novém dotačním programu 
pro všechny včelaře ve Zlínském kraji 
v předpokládané celkové výši 2 miliony. 

Novinkou v tomto programu je podpora 
vzdělávání včelařů, která z části kompen
zuje odečítané body kvůli stanovištím 
včel v ochranných pásmech MVP, čehož 
bylo dosaženo po vzájemných jednáních 
mezi předsedou OO Zlín Dr. Slavíkem 
a zástupci kraje. Přítomní byli seznámeni 
s konceptem kurzu nejen pro začínající 
včelaře, který připravil ČSV OO Zlín ve 
spolupráci s Fakultou veřejnosprávních 
a ekonomických studií v Uherském Hra
dišti z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni 
a ZŠ Želechovice.

V dalším příspěvku přiblížil Dr. Slavík 
přítomným problematiku falšování vos
ku, možnosti jeho odhalování, ale i účinky 
škodlivých látek ve vosku na zdraví včel. 
Hovořil i o bezpečnosti potravin a kos
metiky, při jejichž výrobě se vosk používá. 
Zdůraznil při tom, že včelař by měl znát 
i historii práce s voskem a preferovat krát
ký řetězec jeho zpracování, kdy se snižuje 
riziko falšování. V nejlepším případě je 
vhodné mít vlastní koloběh vosku, obdob
ně jak je tomu u požadavků na BIO produ
centy. Konstatoval, že přídavky parafínů, 
stearinu nebo dalších látek za účelem na
stavování a zlevňování vosku nejsou žá
doucí. V současnosti existují instrumentál
ní metody, které sice jsou drahé, ale odhalí 
složení vosku a kvantifikují i množství látek 
v něm obsažených. Zmínil se i o hygienic
kém hledisku, a to především z pohledu 
přítomnosti škodlivých látek ve vosku, kte
ré mohou v konečném důsledku významně 
ovlivnit celkovou vitalitu včelstva.

Nakonec předseda OO Zlín předal 
„Čestná uznání“ všem, kteří se v uplynu
lém roce zasloužili o rozvoj a propagaci 
včelařství ve Zlínském kraji. Ocenění se 
dočkal také zástupce SVS, který dlouho
době spolupracoval s včelařskou obcí.

Dr. Slavík jako poslední příspěvek uvedl 
informaci o kontrole žadatelů o 1.D dotaci. 
Bude provedena u všech včelařů v okrese 
Zlín, kteří mají více než 100 včelstev. Také 
požádal 1. místopředsedu svazu o vyloso
vání pěti ZO, u nichž bude uskutečněna 
namátková kontrola údajů u žadatelů o do
taci 1.D. Přítel Poništ vylosoval následující 
ZO: Fryšták, ZlínMalenovice, Otrokovice, 
BrumovBylnice a Velký Ořechov. Nako
nec Dr. Slavík a 1. místopředseda svazu 
poděkovali přítomným za účast a aktiv byl 
ukončen.

Ing. Roman Slavík, Ph.D.,
předseda OO Zlín

Je však zcela zřejmé, že včelaři
by měli mít koncepčně 

zpracovaný systém vzdělávání 
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oVčelaři na Dni Zlínského kraje

Včelařům ve Zlínském kraji byla letos po
prvé nabídnuta účast na Dni Zlínského 
kraje, který se nesl v duchu mota: „Ochut
nej kraj všemi smysly.“ I přesto, že jsme ve 
stejném termínu zajišťovali aktiv funkcio
nářů ČSV ve Vizovicích (a ani počasí nám 
nepřálo), přišlo se na Den Zlínského kraje 
podívat přes 3500 návštěvníků.

Ve stánku včelařů byly připraveny sou
těže pro děti, ochutnávky medů, medovin, 

perníků a medovníků. Včelaři zde také 
veřejnosti ukázali starý, ale stále funkční 
dřevěný medomet a práci s ním při vytá
čení medu, v pozorovacím úlu byly k vi
dění včely, zájemci o včelaření mohli dis
kutovat se včelaři o problematice založení 
chovu včel, pěstování včelařských rostlin 
nebo si vyslechnout přednášku o využití 
včelích produktů nejen v kuchyni, ale i 
dalších oblastech lidské činnosti. 

Zlínský kraj přichystal pro návštěvníky 
velmi zajímavý a pestrý program. Rád bych 
touto cestou poděkoval jak jeho zástupcům 
za podporu včelařů, tak i svým kolegům ve 
výboru OO Zlín, kteří se ochotně podíleli 
na realizaci prezentace včelařů.

Ing. Roman Slavík, Ph.D.,
předseda OO Zlín

Značku PERLA – regionální potravina Zlínska 2017 v kategorii 
„Med“ obdržel Jaroslav Studeník z Jasenné

Celkem šestnáct výrobků vybraných z cel
kově 139 předložených od 44 dodavatelů se 
pyšní oceněním nejlepší regionální potravi
na. Tato potravinářská soutěž byla vyhláše
na letos pod značkou PERLA – regionální 
potravina Zlínského kraje 2017.

Ocenění regionální potravina si výrobci 
potravin osobně převzali na oslavě Dne 
Zlínského kraje z rukou prezidenta Agrární 
komory České republiky Zdeňka Jandejska 
a senátora a hejtmana Zlínského kraje Ji
řího Čunka.

Nás, včelaře, těší, že jedním z oceněných 
byl i přítelvčelař Jaroslav Studeník ze 
ZO ČSV, z.s., Vizovice, který letos zvítězil 
z osmi soutěžících v kategorii Potravina – 
med. Je třeba říci, že to není první ocenění 
v této soutěži. Od roku 2009 jich má doma 
ve své sbírce již šest. 

Nezávisle na zmíněné soutěži byl jme
novaný za svou záslužnou činnost pro 
včelařství vyznamenán Předsednictvem 
Republikového výboru Českého svazu vče
lařů čestným odznakem s titulem „Vzorný 
včelařský pracovník“. Vyznamenání předal 
člen RV ČSV JUDr. Karel Bodlák.

Říká se, že nejlepší propagací včelařství 
nejsou slova, ale činy. Včelařská práce pří
tele Studeníka je toho příkladem. 

Text: JUDr. Karel Bodlák
Foto: Milan Přikryl

Nejlepší propagací včelařství 
nejsou slova, ale činy

Jaroslavu Studeníkovi předal titul „Vzorný včelařský pracovník“ JUDr. Karel Bodlák 
(vlevo) v přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (vpravo)
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Vybraná řešení  
z minulého čísla
Křížovka s tajenkou
Tajenkou byl pojem „slídění“.

Kvízové otázky
1 – a, 2 – c, 3 – b, 4 – c, 5 – a, 6 – b,  
7 – b, 8 – b

skrývačky
1 – med, 2 – lis, 3 – nektar, 4 – česlo, 
5 – česno

slovní hrátky
jatka – matka, tůňka – buňka,  
vahadlo – žihadlo, dojení – rojení

co tam nepatří?
Možné výběry a jejich vysvětlení.
1 –  včela: Včela jako jediná 

z nabízených přezimuje v chomáči.
2 – propolis: Propolisem se včely neživí.
3 –  kladívko: Kladívko nepatří mezi 

běžné včelařské nástroje.
4 –  prací prášek: Do pracího prášku se 

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

Botanika
Spojte správně rostlinu, barvu květu a dobu kvetení.

zlatobýl obecný růžová jaro až podzim

pomněnka lesní fialová léto

trnka obecná žlutá předjaří a jaro

broskvoň obecná červená léto a podzim

vřes obecný světle modrá léto a podzim

mák vlčí bílá předjaří a jaro

Obrácený kvíz
K daným odpovědím vyberte nejvhodnější 
otázku.
 1. med 

a)  Produkt květů, ze kterého včely 
vyrábějí med.

b)  Jak se jmenuje sladký včelí 
produkt?

c)  Jak se jmenuje látka, kterou 
včely krmí nejmladší larvy?

 2. mateří kašička
a)  Látka, kterou včely krmí 

nejmladší larvy.
b)  Jiný název pro krupicovou kaši.
c)  Směs pylu, látky z hltanových 

žláz včely a medu.
 3. rozpěrák

a)  Jiný název pro včelařské kleště.
b)  Zařízení pro podpírání úlu.
c)  Nástroj, kterým se odlepují 

nástavky od sebe.
 4. mezistěna

a)  Stěna, která rozděluje úl na dvě 
části.

b)  Vosková deska 
s šestiúhelníkovým reliéfem.

c)  Deska z polystyrénu, která je 
uvnitř zatepleného dřevěného 
úlu.

Hrátky s angličtinou
V následujících řádcích uvidíte řadu anglických slovíček. Zkuste vybrat vždy jedno, které 
do řady logicky nepatří. Pokuste se to zdůvodnit. Zdatnější z vás mohou zdůvodnění 
popsat v angličtině.
chocolate – honey – wax – propolis 
comb – candle – frame – queen cell 
drone – worker bee – mother bee – bumblebee 
wasp – hornet – bumblebee – greather wax moth

Ze včelařova deníku
jistý včelař si psal deník. Nějaký skřítek mu však některá slova zabarvil. zkuste ta slova doplnit.

Bylo hezky, venkovní teplota nad 20 stupňů Celsia.. Již jsem měl po medobraní, a tak jsem se 
rozhodl pro léčení včel kyselinou mravenčí.. Měl jsem již zakoupené odparné desky. Přišel jsem 
k úlům, vybalil desky a vložil do podmetu. Kyselina se začala odpařovat. Páry kyseliny hubí 
roztoče Varroa a působí i proti nosemě a zvápenatění včelího plodu..
Následující dny jsem na podložce sledoval zvýšený spad roztočů.. Tím jsem si ověřil účinnost léčby.

Z jednoho květu  
dvojí užitek?
Na fotografii vidíte včelu na ostružiníku. 
Díky její návštěvě na tomto květu vzniknou 
dvě různé „jedlé suroviny“, ze kterých 
můžete vytvářet další pokrmy. Zkuste je na 
základě jejich popisu poznat. Zmíněné jedlé 
suroviny jsou vytištěné tučně.
 1. Jedno z mých oblíbených jídel se 

vaří z mouky, cukru, vody a ostružin. Po uvaření se sype skořicovým cukrem 
nebo kakaem.

 2. Velmi rád mám dort upečený z medu, mouky, koření a dalších surovin.
V kroužku si můžete zahrát soutěž, kdo vymyslí více další jídel (pití), která jsou vyrobena 
z medu a ostružin.

Okénko do botaniky
V červenci jsme na mnoha pozemcích viděli 
velké množství bíle kvetoucích rostlin. Byly 
v obležení včel. Na snímku můžeme vidět 
krásně oranžové rousky na jedné ze včel.

Znáte název rostliny?
Na výběr máte: heřmánek pravý, 
heřmánkovec přímořský, rmen rolní.
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V polovině září 
letošního roku byli 
členové včelařského 
kroužku Ambrožíci 
pozvání na výsta-
vu ručních prací 
Českého svazu žen 
z pobočky Havířov. 
Výstava se konala 
v Městské knihovně 
a při této příležitosti 
Ambrožíci předvedli 
ukázku výroby sví-

ček ze včelího vosku. Výrobu si každý vyzkoušel a svůj výrobek si také odnesl 
domů. Všem se tato akce líbila a na příště  si již zamluvili ukázku výroby svíček 
odlévaných do forem. Svíčky se líbily ale také nádherná vůně včelího vosku.

Jiří Vavřík, 
vedoucí VKM Ambrožíci Havířov 

Rojení je zábava!

Nevěříte? tak se zúčastněte příštího rojení 2018. Celostátní setkání kroužků 
včelařské mládeže nabízí již tradičně nejen zábavný a poučný program, ale 
především i možnost navázání přátelských vztahů. letošní ročník 2017 se 
konal v rekreačním středisku lubenec, v okrese louny pod organizací spolku 
Včelí stráž, potažmo jejího hlavního představitele jiřího Cafourka. jirka za 
vydatné pomoci mladých včelaříků, kteří přerostli řady svých mladších kole-
gů a sami již třeba vedou včelařské kroužky, nebo se na vedení spolupodílí, 
připravil opravdu pestrý třídenní program. Vedení včelařských instruktorů se 
úspěšně ujala Veronika Šebková. děti se zabavily orientačním během, zor-
bingovými koulemi, noční stezkou odvahy, sportovním dnem v družbě se sou-
sedním táborem malých hasičů a karnevalovou diskotékou. Všichni účastníci 
asi nezapomenou na nádherný den strávený ve třech zámcích a zámeckých 
zahradách. „zámecký maraton“ proběh zámky Chýše, Manětín a rabštejn. 
Malí i velcí v horkých dnech nejednou s radostí ponořili svá těla do chladivých 
vod rybníku v lubenci a vychutnávali si letní pohodu v západočeské krajině. 
Vedoucí kroužků děkují za inspirativní nahlédnutí do zázemí a pod pokličku 
rakovnického kroužku a další program, který všichni se zájmem a nadšením 
absolvovali. Příjemným zážitkem bylo také setkání s hokejovou legendou do-
minikem Haškem, který všem dětským účastníkům daroval včelařské klobou-
ky a další drobné dárky.

Účastníci z Moravskoslezského kraje, jmenovitě VKM oderské vrchy, Amb-
rožíci a Frýdek-Místek, děkují za krásný letní zážitek, který stmelil zúčastněné 
kroužky zase více dohromady, do jednoho roje. Poděkování patří také Mladým 
včelaříkům, z. s. za zprostředkování finanční podpory z dotací Moravskoslez-
ského kraje, která plně pokryla výdaje cestovného na tuto povedenou akci.

 
Za ZO ČSV Odry, Kristýna Ondřejová

vedoucí VKM Oderské vrchy
Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 

vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Doplňovačka 
s tajenkou
S měsíčním předstihem si vyluštěním 
tajenky připomeneme jednoho svatého 
muže, který je důležitý pro včelaře.
Pokuste se nalézt odpovědi na následující 
otázky.
 1. Proč si jeho jméno připomínáme 

právě 7. prosince?
 2. Jaká legenda se k němu váže?

 1. Název prázdného vystavěného 
plástu.

 2. Přístroj, který se využívá k získávání 
včelího vosku z plástů pomocí vařící 
vody.

 3. Název medu, který obsahuje velmi 
malé krystalky a dá se tedy velmi 
snadno namazat například na chléb.

 4. Palivo do kuřáku.
 5. Zařízení, kterým se kouřem 

„uklidňují“ včely. 
 6. Největší buňka v úle.
 7. Barva označení matky, která se 

narodila roku 2015.
 8. Druhy medů se odlišují různými 

vlastnostmi. Jsou to chuť, vůně 
nebo ……. Tuto vlastnost poznáme 
zejména naším zrakem.

 9. Včelí dílo by mělo být „rozběrné“. 
K tomu nám slouží část úlu, která se 
dá i s plásty vyjmout ven. Co je to za 
část?

 10. Název včely, která krmí nejmladší 
plod a budoucí matky mateří 
kašičkou.

 11. Orgán, kterým se včela brání před 
napadením.

1 4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Sobota 4/11/ 2017
od 14:00 hodin

KD Štítná nad Vláří
 

● Ochutnávka různých druhů medu
● Košt medoviny a soutěžních vzorků slivovice
● Výstava zahrádkářských výpěstků a včelařských produktů
● Výstavka medového pečiva, zdobení perníků
● Soutěžní výstava výtvarných prací dětí  Světem včel
● K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Klobučan

 

Srdečně zvou pořadatelé

XIII.
Oderský medový den 
Období, kdy ustaly práce „ve včelách“, 
jsme využili k uspořádání prvního roč
níku Oderského medového dne, který 

se konal v sobotu 7. října v nedávno 
zrekonstruované Katovně. Návštěvníky 
jsme přivítali domácí medovinou, medov
níky a perníky. Mohli ochutnat 16 medů 
od našich včelařek a včelařů a svým hla
sováním zvolit Nejlepší med Oderských 
vrchů 2017. Vítězem soutěže se stal med 
př. Anny Horníčkové, 2. místo obsadil př. 
Lukáš Pikonski a 3. místo získal př. Ladi
slav Slováček. Vítězům gratulujeme a dě
kujeme všem včelařům, kteří do soutěže 
svůj med vložili. Soutěžní medy jsme vě
novali mateřským školkám. Záhadný svět 
včel návštěvníkům představili naši včelaříci 
z Včelařského kroužku mládeže Oder ské 
vrchy. Během celého dne probíhaly ko
mentované prohlídky Katovny, ve které 
je umístěna expozice věnující se historii 
Oderska. Medový den ukončila zajímavá 
přednáška učitele včelařství Karla Lupy. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na orga
nizaci této zdařílé akce, a už teď se těšíme 
na další ročník. 

Tomáš Král, 
místopředseda ZO ČSV Odry 

Foto: Jindra Kunc

Doubravičtí včelaří slavili výročí
První říjnová neděle byla pro doubravické 
včelaře příležitostí k oslavě 60 let od zalo
žení jejich organizace. Při této příležitosti 
jsme s dětmi ze základní školy a mateřské 
školky uskutečnili besedy o životě včel 
a jejich významu. Vyzvali jsme je, aby se 
zúčastnily výtvarné soutěže na toto téma 
a byli jsme velmi mile překvapeni. Zapoji
lo se 78 dětí ze ZŠ a 60 dětí z MŠ. Nejlepší 
práce jsme pak ocenili sladkou odměnou 
na slavnostní schůzi a ani další děti neo
dešly s prázdnou – každé obdrželo balíček 
s medovým pečivem.

Členové ZO připravili výstavku 
dokumentující život včel a také práci 
včelařů ve včelstvech. Tématem výstavy 
byl pohled na včelaření našich předků před 
více než 100 léty v porovnání se včelařením 
v současnosti. Podařilo se k tomu shromáž
dit řadu historických exponátů, mezi nimi 
i tzv. spolkový stojan z počátku organizo
vaného včelaření na Moravě a ve Slezsku 
v 19. století. Při této příležitosti jsme za 
podpory obecních úřadů vydali almanach 
dokumentující historii naší ZO. Čestnými 
hosty byli starostové obcí, v jejichž obvodu 
naše ZO působí – jejich podporu naší 
činnosti jsme ocenili udělením čestných 
uznání.

Oslavy začaly překvapením. Děti ze 
základní školy nám přišly za vedení paní 
učitelky Juračkové zazpívat včelařskou 

hymnu, kterou složil místní skladatel Josef 
Přibyl. A o tom, že naše besedy na školách 
nezůstaly bez odezvy, svědčí i scénky dětí 
ze ZŠ, v nichž předvedly různé situace ze 
života včel. Předseda ZO př. Hanuška pak 
ve svém vystoupení seznámil účastníky 
slavnostní schůze s historií vzniku ZO. 
Pro mnohé to byly informace, které jim 
připomněly jejich mladá léta. Oceněna byla 
i práce aktivních funkcionářů a členů ZO. 

Mezi nimi byli i čestný předseda naší ZO 
př. Dufek, který obdržel jedno z nejvyšších 
ocenění, a to Zasloužilý včelařský pracov
ník, a místopředseda ZO př. Josef Chlup 
si odnesl ocenění Vzorný včelařský pracov
ník. Dalších 9 členů ZO dostalo ocenění 
Vzorný včelař. Pak už přišly na řadu ty nej
menší – děti ze ZŠ a MŠ, které se účastnily 
výtvarné soutěže. Je nutno říct, že komise, 

která vybírala nejlepší práce, měla velmi 
těžký úkol. Práce byly vystaveny a těšily se 
velkému zájmu účastníků akce. Snad se 
v dalších letech mezi těmito dětmi najdou 
naši pokračovatelé.

Naši členové připravili i doprovodný 
program v podobě nabídky medů, medo
viny a medového pečiva. Účastníci akce (je 
třeba říci, že hlavně děti) využili příležitosti 
k ochutnávce medu, rodičům chutnala 
dobrá medovina a stranou pozornosti ne
zůstalo ani medové pečivo. Členka ZO př. 
Míčová připravila „tvůrčí dílnu“, kde si děti 
mohly samy ozdobit připravené medové 
pečivo; bylo zde stále plno. Pro hospodyň
ky byla přichystána široká nabídka receptů 
na využití medu.

Vrcholem programu byla přednáška 
MUDr. Jany Hajdůškové na téma Včelí 
produkty v léčebné praxi. Těšila se velké 
pozornosti přítomných. Pro mnohé to 
byla příležitost zeptat se na možnosti vy
užití včelích produktů pro léčení vlastních 
zdravotních problémů. Po právu sklidila 
př. Hajdůšková uznalý potlesk a poděko
vání za to, že mezi nás přišla.

Nedělní čas rychle utekl, a my chceme 
poděkovat organizátorům za jejich práci 
a těšit se na to, že se sejdeme za dalších 
deset let.

 Josef Hanuška,
předseda ZO ČSV Doubravice n. Svitavou
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Včelky už létají z nových úlů
Je známo, že včelaři patří spíše k rozvážnějším lidem, kteří než se rozhod-
nou pro nějakou novinku, tak raději dvakrát přemýšlejí. Má to své výhody, 
například v nepřerušené kontinuitě zkušeností, ale také své nevýhody. 
Pokrok nelze zastavit a též včelaři musejí reagovat na technologický vývoj 
a zejména potřeby, změny a veterinární požadavky na ošetřování včel. 

Také proto se v ZO Českého svazu včela
řů, z.s. Jaroměř loni na jaře rozhodli, že se 
pokusí zapojit do dotačních projektů Krá
lovéhradeckého kraje v oblasti životního 
prostředí. Vypracovali projekt s názvem 
„Modernizace úlového vybavení včelařů“ 
s cílem nakoupit moderní nástavkové úly, 
podali jej na krajský úřad… a ono to vyšlo! 
Projekt byl schválen, dotace přidělena. 
Následně byl proveden výběr dodavatelů 
a sedm včelařů, kteří projevili odvahu se do 

realizace projektu osobně zapojit, se mohlo 
začít těšit na své nové úly. 

Brzy z jara letošního roku bylo nakou
peno celkem 10 úlů typu Langstroth a 48 
úlů rozměru 39 x 24 cm. Jde o moderní 
nástavkové úly, které se snadno rozebírají, 
což včelařům, většinou v důchodovém věku, 
unadňuje péči o včely. Důležitější je však 
modernizace úlového vybavení směrem 
k lepší hygieně chovu. Nové úly mají v sou
ladu s moderními trendy ošetřování včel 

zasíťované dno. Snadno se v nich dělá mo
nitoring spadu roztoče Varroa destructor, 
který včelám škodí. Úly jsou vzdušnější 
a snáze se čistí. Nyní již jsou včely v těchto 
nových úlech usazené a chystají se na první 
přezimování.

Díky podpoře z dotačního fondu Králo
véhradeckého kraje se včelaření na Jaro
měřsku posouvá směrem k využití moder
ních trendů. Jaroměřský včelařský spolek 
patří k největším v kraji a stále do něj při
cházejí noví včelaři, takže moderní a zdravý 
chov včel by měl být prioritou. Zaslouží si 
to i příroda Jaroměřska.

Ing. Václav Jirka, 
předseda ZO ČSV, z.s., Jaroměř

Zemřel Vladimír Uhrovič
Pro všechny včelaře máme smutnou zprávu, 27. 9. 2017 zemřel ve věku 88 let náš přítel, pan Vladimír uhrovič. Byl 
dlouholetým předsedou zo Hodonín a byl to čestný, spolehlivý, společenský člověk.

Vždy bojoval za včely, důkazem je jeho petice „zachraňte opylovatele“. Prosazoval osazování nevyužitých ploch 
včelařskými rostlinami, organizoval sázení stromů. Na ploše, kde bylo smetiště, postupně s dětmi z kroužku vy-
budoval včelařskou zahradu v Mikulčicích, zřídil zde školku pro stromy a výukové včelínky. V této prací pokračoval 
i v lužicích, kde pořádal kurz pro dospělé začínající včelaře a doslova zachránil náš spolek tím, že je nadchl pro 
včelaření.

dbal o to, aby doplnil členskou základnu, nejenom dětmi z včelařských kroužků, které se zúčastňovaly soutě-
ží s výbornými výsledky, ale i jejich rodiči. Na správných místech zařídil podporu pro včelaře, obec lužice se postarala o stavbu srubu 
ve včelařském arboretu, které budovali absolventi kurzů. Práce stmelila účastníky natolik, že se většina z nich stala řádnými členy spolku.

Vždy dbal na to, aby se naše organizace navštěvovaly, aby si jejich členové předávali zkušenosti a navazovala se nová přátelství.
 jeho elán, rady  i pracovní nasazení nám budou velice chybět. Ale jeho odkaz se neztratí. je vidět všude kolem nás.
 Oldřich Ištvánek,

předseda ZO Hodonín, z.s.

Včelař Josef Okál  
oslavil 85. narozeniny
Vážení přátelé, dovoluji si touto cestou 
poblahopřát panu josefu okálovi, který 
letos oslavil 85. narozeniny. Neustá-
le, neúnavně a ochotně předává své 
včelařské zkušenosti o využití včelích 
produktů a svém chovu včel. za dlou-
holetou a soustavnou činnost pro zo 
ČSV zlín mu patří nemalý dík. Přejeme 
mu především pevné zdraví a radost ze 
svých včel.

Ing. Roman Slavík, Ph.D.,
 předseda OO Zlín

Přítel Ing. Vladimír Picek devadesátiletý
dne 16. listopadu slaví náš čestný předseda Ing. Vladimír Picek 
90. narozeniny. Včelaří od roku 1963, kdy začínal se dvěma včel-
stvy. Členem zo ČSV je od roku 1965. Ve svých včelařských za-
čátcích přebíral základní poznatky od starších zkušených včelařů. 
této krásné činnosti se věnoval jen ve volném čase, ale jakmile 
odešel do důchodu, postupně na své včelnici u rodinného domku 
ve Velkých Popovicích včelí království rozšiřoval až na počet 60 
včelstev. ještě dnes věku obhospodařuje 16 včelstev. I nadále 
sleduje vývoj v oboru včelařství a seznamuje se s novými metodami ve včelaření. Během 
50 let získal hodně zkušeností a rád je předává začínajícím včelařům. od roku 1969 
vykonával funkci předsedy zo ČSV, z.s. Velké Popovice a dvě volební období funkci mís-
topředsedy oo ČSV, z.s., Praha východ. Po zásluze byl za svou aktivní práci oceněn těmi-
to vyznamenáními: Nositel odznaku „Vzorný včelař“; Čestné uznání od okresního výboru 
ČSV Praha východ „ za dlouholetou činnost a zásluhy o rozvoj včelařství“; Čestný odznak 
„Vzorný včelařský pracovník“ udělený Ústředním výborem ČSV za dlouholetou a úspěš-
nou činnost pro české včelařství a včelařskou organizaci.

za jeho obětavou práci pro rozvoj českého včelařství mu moc děkujeme a přejeme mu 
hodně zdraví, pohodu v osobním životě a radost ze včelaření.

Včelaři ZO ČSV, z.s. Velké Popovice
Výbor OO ČSV, z.s. Praha východ
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100 let
Sýkora Jan · ZO Vlachovo Březí

98 let
Žaloudek Josef · ZO Doksy 
Bosák Dalibor · ZO Mníšek pod Brdy 

96 let
Jílek Alois · ZO Šumperk

95 let
Dědek Břetislav · ZO Lomnice n. P. 
Mašek František · ZO Sušice 
Mařica František · ZO Uherské H. 
Drápal Ladislav · ZO Litultovice 

94 let
Nidrle Václav · ZO Radim

93 let
Hečka Michal · ZO Kunštát
Zachař František · ZO Horní Sloupnice

92 let
Martínek Miloslav · ZO Nová Bystřice 
Svoboda František · ZO Velká Bíteš 
Štajer Karel · ZO Cheb 
Šimůnek František · ZO Kyselka 
Hrádek Stanislav · ZO Kamenný Újezd 
Kočí František · ZO Chrudim 

91 let
Czyž Jan · ZO Těrlicko 
Focher Oldřich · ZO Zábřeh 
Král Josef · ZO Sloup v Mor. Krasu 
Vaník Antonín · ZO Lanškroun 
Pekař Oldřich · ZO Jesenný 
Baťková Anna · ZO Žacléř 

90 let
Březina Miloslav · ZO Bystřice 
Šourek František · ZO Dolní Bousov 
Přidal František · ZO Jaroměřice 
Musil Jiří · ZO Cvikov 
Fusek František · ZO Bílovice u Uh. H. 
Picek Vladimír · ZO Velké Popovice 
Sivek Jiří · ZO Huslenky 
Čára Josef · ZO Planá u Mariánských L.
Talarovič Demeter · ZO Cheb 
Kubovec Bohumil · ZO Volenice 
Doležalová Marie · ZO Bzenec 
Cagáň Aladar · ZO Turnov 
Vantuch Ivo · ZO Brušperk 
Kapsa Václav · ZO Kralovice 

85 let
Vavroš Zdeněk · ZO Ostrava - Poruba 
Kulka Vincenc · ZO Nové Město n. M.
Kořínek Zdeněk · ZO Libáň 
Hetner Stanislav · ZO Krsy 
Cvejnová Anežka · ZO Přibyslav n. M.
Bouřil Josef · ZO Dolany u Klatov 

Baroch František · ZO Horšovský Týn 
Černoch Zdeněk · ZO Vamberk 
Frýdl František · ZO Benešov nad Plou.
Svatoň Václav · ZO České Meziříčí 
Vajčner Jan · ZO Strážnice 
Fejfar Vladimír · ZO Bratronice 
Chmelař Antonín · ZO Vizovice 
Malátek Bernard · ZO Hranice 
Havlíček Ladislav · ZO Žandov 
Hubník František · ZO Halenkov 
Řehoř Miroslav · ZO Soběslav 
Marek Josef · ZO Luka nad Jihlavou 
Levý Zdeněk · ZO Čakov 
Sikora Vladislav · ZO Jablunkov 
Kryl Václav · ZO Louny 
Bergr Jindřich · ZO Hostinné 
Zedník Milan · ZO Soběslav 
Kolečkář František · ZO Buchlovice 
Musil Stanislav · ZO Velké Meziříčí 
Šťastný Pavel · ZO Vizovice 
Říhánek Jiří · ZO Plzeň Újezd 
Marek Lubomír · ZO Litomyšl 
Janků Jaroslav · ZO Ruda nad Moravou 
Honzejk Pavel · ZO Liberec 85

80 let
Novák Josef · ZO Valašské Meziříčí 
Kadlec Mojmír · ZO Vranová Lhota 
Oberreiter Bohumil · ZO Třebíč 
Dolejší František · ZO Křemže 
Pitrmoc Jaroslav · ZO Bezno 
Pavelec Jan · ZO Velké Meziříčí 
Štoudek Emil · ZO Pohořelice 
Mála Jan · ZO Příkosice 
Vogel Bohumil · ZO Kostelec nad Orlicí 
Sýkora Milan · ZO Stráž nad Ohří 
Hrubý Josef · ZO Tršice 
Prokeš Josef · ZO Košetice 
Vobinuška Zdeněk · ZO Borotín 
Svoboda Jan · ZO Zdiby - Klecany 
Novák Jan · ZO Čáslav 
Lohr Miloslav · ZO Blovice 
Záruba Josef · ZO Lhenice 
Prosecký Josef · ZO Ostrava - Zábřeh 
Semerád Josef · ZO Chotěboř 
Hasnedl Josef · ZO Zásmuky 
Tomíček Bohumír · ZO Trhové Sviny 
Plištil Bohuslav · ZO Dobré u Dobrušky 
Jiříček Josef · ZO Ševětín 
Barešová Marie · ZO Milevsko 
Ptáček Karel · ZO Brumov- Bylnice 
Beneda Václav · ZO Lišov 
Láznička Josef · ZO Velké Meziříčí 
Bartoň Miloslav · ZO Dolní Bousov 
Denk Vladislav · ZO Třemošná 

75 let
Rejthar Václav · ZO Bystré v O. Horách 
Kastner Václav · ZO Horšice 
Pekárek Václav · ZO České Budějovice 
Jokeš Jan · ZO Líšťany 
Šetka Jiří · ZO Vimperk 

Semorád Jan · ZO Pelhřimov 
Koutecký Jaroslav · ZO Rakovník 
Klesnil František · ZO Soběchleby 
Černoch Miloslav · ZO Mořkov 
Bodlák František · ZO Jindřichův H. 
Šiman Václav · ZO Staňkov 
Píchová Božena · ZO Horní Planá 
Nezmeškal Vladimír · ZO Kolín 
Vrtný Jaroslav · ZO Fryčovice 
Voňka Jiří · ZO Hradec Králové 
Polách Josef · ZO Hradec Králové 
Matuška Zdeněk · ZO Blansko 
Macura Miloslav · ZO Frýdlant n. O. 
Čtvrtník Josef · ZO Ševětín 
Zdráhalová Věra · ZO Klobouky u Brna 
Chovanec Bohumil · ZO Nivnice 
Flídr Miroslav · ZO Vysoké Mýto 
Štěpánková Helena · ZO Kasejovice 
Černý Stanislav · ZO Žďár nad Sázavou 
Marčík Karel · ZO Klatovy 
Hoke Miroslav · ZO Světlá nad Sáz.
Brabec Vratislav · ZO Uhříněves 
Bláha Josef · ZO Koloveč 
Sapák Svatopluk · ZO Hrušovany n. J. 
Pánek Stanislav · ZO Pištín 
Hemr František · ZO Příbram region 
Mašínová Marie · ZO Tišnov 
Klepáček František · ZO Moravské Bud. 
Bock Václav · ZO Kralovice 
Tlustoš Zdeněk · ZO Nové Město n. M.
Pokorný Antonín · ZO Dačice 
Pohanka Jaroslav · ZO Nové Město n. M.
Hubík Miroslav · ZO Zátor 
Alexová Helena · ZO Hustopeče 
Schwarz Otto · ZO Čakov 
Klíma Jiří · ZO Polná 
Herzig Josef · ZO Město Touškov 
Hájek Josef · ZO Pardubice 
Důbravný Josef · ZO Vranová Lhota 
Papežík Pavel · ZO Moravská Třebová 
Janus Vlastimil · ZO Rovensko p. T.
Bárta Josef · ZO Sázavka 
Kolev Georgi · ZO Hradišťská Lhotka 
Grézl Bohumil · ZO Moravská Třebová 
Sikyta Josef · ZO Stříbro 
Pavlišová Marie · ZO Nová Včelnice 
Sudík Stanislav · ZO Chřešťovice 
Kudláček František · ZO Velké Meziříčí 
Jakubec František · ZO Střelice u Brna 
Mára Miroslav · ZO Milevsko 
Roztočil František · ZO Heřmanův Měs.
Janeček Vlastimil · ZO Hodkovice n. M.
Březina Jan · ZO Tršice 
Sojka Zdeněk · ZO Fryčovice 
Šilar Josef · ZO Křižany 
Princová Milada · ZO Jindřichův Hr.

70 let
Václavek Jiří · ZO Velká Kraš 
Svobodová Věra · ZO Bystré u Poličky 
Straškrábová Marie · ZO Luleč 
Rousek Josef · ZO Přibyslav nad Metují 
Pražák Ondřej · ZO Hlinsko 
Lukáš Ladislav · ZO Ptení 

Lobovský Jaroslav · ZO Svojšín 
Lipner Václav · ZO Tršice 
Filip Karel · ZO Příbor 
Šuhajda Vlastislav · ZO Třemošná 
Rejmon Bohuslav · ZO Bezno 
Kurz Ivan · ZO Letohrad 
Konfršt Antonín · ZO Havlíčkova Borová 
Filák Alois · ZO Lidečko 
Kopp Josef · ZO Zdounky 
Šteker František · ZO Tábor 
Pokorný František · ZO Zbraslavice 
Kvasnička Pavel · ZO Klášterec nad O.
Kempný Karel · ZO Rychvald 
Břinek Václav · ZO Jesenice 
Bártů Václav · ZO Brtnice 
Šimčík Jaroslav · ZO Nivnice 
Němeček Josef · ZO Diváky 
Czepczor Pavel · ZO Bukovec - Písek 
Zbrojka Jiří · ZO Nová Cerekev 
Mandzuk Miloslav · ZO Karlovy Vary 
Lukáš Jan · ZO Troubelice 
Korytar Jan · ZO Větřní 
Korsa Karel · ZO Pláně 
Knápek Stanislav · ZO Zábřeh 
Mlýnek Jan · ZO Velká nad Veličkou 
Mádle Josef · ZO Vlašim 
Huf Ladislav · ZO Lanškroun 
Zatloukal Jiří · ZO Nivnice 
Štaif Josef · ZO Třemošná 
Sopr Josef · ZO Strážiště 
Machek Vladislav · ZO Hořice 
Kašpar František · ZO Sobotka 
Cvrček Karel · ZO Vlašim 
Ryp Josef · ZO Kladruby 
Plánička František · ZO Janovice n. Ú.
Kratochvíl Václav · ZO Dambořice 
Klůfa František · ZO Tábor 
Karas Stanislav · ZO Letovice 
Mikulec Josef · ZO Libčeves 
Horyna Zdeněk · ZO Přelouč 
Borák Vladislav · ZO Kozlovice 
Nedělník Miroslav · ZO Brodek u Pros.
Kyznar Pavel · ZO Lišov 
Ruta Zdeněk · ZO Kopidlno 
Karger Petr · ZO Kamenice nad Lipou 
Stříteský Josef · ZO Jevíčko 
Kabát Jan · ZO Kolín 
Vymětalová Danuše · ZO Kroměříž 
Pivnička Josef · ZO Střelské Hoštice 
Malkus Václav · ZO Horní Záhoří 
Elgr Bohuslav · ZO Žebrák 
Důbravová Danuše · ZO Zdounky 
Wolf Filip · ZO Hluboká u Skutče 
Knob Václav · ZO Litultovice 
Dudek Karel · ZO Třemešná 
Byrtus Pavel · ZO Jablunkov 
Suchopár Jaroslav · ZO Dobříš 
Splavec Karel · ZO Jílové u Prahy 
Kereszteny Jaroslav · ZO Jankov 
Holuša Bohumil · ZO Mikulovice 
Bureš Miroslav · ZO Slavičín 
Švec Stanislav · ZO Lukavec 
Král Otakar · ZO Mnichovo Hradiště 
Vestfál Josef · ZO Frýdlant 

V listopadu 2017 slaví… 
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Lhotský Miloslav · ZO Rožmitál na Šum. 
Lexa Alois · ZO Konice 
Bohuš Jan · ZO Morávka 
Váňa František · ZO Vrchotovy Janovice 
Tatar Ladislav · ZO Hostinné 
Panský Bohuslav · ZO Soběslav 
Mráz Stanislav · ZO České Budějovice 
Janošíková Zdenka · ZO St.Město u M. T.
FIŠER Ondřej · ZO Trhanov 
Širůček Ladislav · ZO Velké Opatovice 
Novotný František · ZO Znojmo 
Mucha Miroslav · ZO Holice 
Chada Stanislav · ZO Lhenice 
Zikmund Miloslav · ZO Plzeň Újezd 
Závodná Antonia · ZO Deštná 
Vychytil Josef · ZO Ústí nad Orlicí 
Svatoš Svatopluk · ZO Kasejovice 
Chlup Milan · ZO Žďárná 
Veselý Ludvík · ZO Nový Bor 
Svoboda Rostislav · ZO Kyjov 
Nádvorník Zdeněk · ZO Benešov 
Kotalík Radim · ZO Branice 
Kořen Josef · ZO Nové Strašecí 
Hradečný Ladislav · ZO Horní Benešov 
Prokop Josef · ZO Loštice 
Procházka Bedřich · ZO Moravské B. 
Křemen František · ZO Planá u M. L. 
Bulíř Vlastimil · ZO Osečná 
Velkoborský Karel · ZO Chotěšov 
Sýkora Josef · ZO Čimelice 
Kuča Karel · ZO Tachov 
Doležal Jan · ZO Dolní Bousov 
Vorlíček Petr · ZO Albrechtice nad Vl.
Sutorová Helena · ZO Brno 
Niederhofer Josef · ZO Police u Jem.
Has Josef · ZO Čestice 
Bíža Rudolf · ZO Mšeno 
Maštera Emil · ZO Brtnice 
Kněbort Čestmír · ZO Dolní Řasnice 
Kalus Josef · ZO Valašské Meziříčí 
Svoboda Pavel · ZO Šumperk 
Pávek Jaroslav · ZO Louny 
Němeček Stanislav · ZO Trhové Sviny 
Moučka Zdeněk · ZO Perštejn 
Kozlerová Emílie · ZO Velké Březno 
Kaiser František · ZO Žinkovy 
Holan Bohuslav · ZO Krásná Hora n. Vl.
Kamlar Alois · ZO Králíky 

65 let
Helán Jiří · ZO Zděchov 
Paulík Karel · ZO Pozořice 
Němec Jiří · ZO Blansko 
Kudrna Miloslav · ZO Stráž nad Než.
Jirmanová Jana · ZO Žďárky 
Grygárek Zdeněk · ZO Jeseník 
Vinařová Hana · ZO Nejdek 
Vachtlová Marie · ZO Oráčov 
Pěnkava Ladislav · ZO Vlašim 
Patík Jindřich · ZO Kyjov 
Lhotský Jan · ZO Lhenice 
Kozlová Helena · ZO Kaplice 
Fraňo Mikoláš · ZO Benešov 
Čurda Jaroslav · ZO Jindřichův Hradec 

Wirth Radim · ZO Volary 
Vopat Ladislav · ZO Lubenec 
Veleba Karel · ZO Moravské Bud. 
Jedlička Milan · ZO Miroslav 
Vysloužil Zdeněk · ZO Konice 
Šobáň Zdeněk · ZO Jihlava 
Skopal Jiří · ZO Soběchleby 
Podborský Rudolf · ZO Svitavy 
Mrštík Jaroslav · ZO Rohovládova Bělá 
Holeček Vladimír · ZO Rataje nad Sáz. 
Veselá Jitka · ZO Dobříš 
Pietrak Josef · ZO Tovačov 
Palivec Vladimír · ZO Žlutice 
Lovecký Vladimír · ZO Strážnice 
Svoboda Jan · ZO Benešov 
Krčmář Jan · ZO Opatovec 
Svoboda Josef · ZO Děčín 
Skoták Oldřich · ZO Palkovice 
Rybička Vladimír · ZO Svitavy 
Kramer Ladislav · ZO Chrastava 
Korbelář Josef · ZO Nová Paka 
Hanzlík Jiří · ZO Nepomuk 
Sedláček Miroslav · ZO Hrad. Lhotka 
Maďar Marian · ZO Hrušovany n. J. 
Liška Pavel · ZO Nové Město na Mor. 
Kutra Ladislav · ZO Kroměříž 
Jeřábek Tomáš · ZO Strážek 
Doubrava Zdeněk · ZO Česká Lípa 
Cupal Jan · ZO Mikulov 
Šnajdr Lubor · ZO Žacléř 
Ševčík Jiří · ZO Hradec Králové 
Sýkora Václav · ZO Purkarec 
Sedláček Václav · ZO Vrčeň 
Kovaříková Dana · ZO Kutná Hora 
Hrad Pavel · ZO Stříbro 
Schamsová Marie · ZO Chlum u T. 
Hrnčíř Jaroslav · ZO Olomučany 
Bušek Václav · ZO Nýrsko 
Teska Vlastislav · ZO Rakovník 
Špalek Ota · ZO Dětmarovice 
Synek Stanislav · ZO Klášterec nad Or.
Prosický Vlastimil · ZO Krnov 
Papež Vladimír · ZO Stříbrná Skalice 
Novák Josef · ZO Kouřim 
Chládek Václav · ZO Mimoň 
Brašna Josef · ZO Mířkov 
Beneš Josef · ZO Bezno 
Velecký Jaroslav · ZO Vranov nad Dyjí 
Koutná Tatjana · ZO Rakovník 
Kleveta Čestmír · ZO Loštice 
Havel František · ZO Přimda 
Valentová Ludmila · ZO Zdounky 
Procházka Miloš · ZO Drásov 
Ludvík Jiří · ZO Strašice 
Krejčí Jan · ZO Zábřeh 
Vajsar Miroslav · ZO Velký Dřevíč 
Marušinec Ján · ZO Křenovice 
Mahel Josef · ZO Knínice u Boskovic 
Jirousek Jan · ZO Bystré v Orlických H.
Ponížil Petr · ZO Zlín 
Řehůřková Jitka · ZO Štěpánov 
Roik Stanislav · ZO Oldřichovice 
Piskáček Miroslav · ZO Brandýs n. L.-St. B. 
Kodým Jan · ZO Pleše 

Zeman Jiří · ZO Kelč 
Vybíral Stanislav · ZO Moravský Krum. 
Kubín Miloslav · ZO Nechanice 
Hrbáč Radomír · ZO Klimkovice 
Hasenöhrl st. Rudolf · ZO Dlouhá Ves 
Syslo Jan · ZO Stará Bělá 
Hrušová Jiřina · ZO Opatovec 
Holubová Daniela · ZO Hlučín 
Zetek Josef · ZO Bystřička 
Iran Miroslav · ZO Moravské Bud.
Houška Antonín · ZO Třemošná 
Bakule František · ZO Netolice 
Štepán Josef · ZO Trnava 
Pospíšek Petr · ZO Havířov 
Hájek Jiří · ZO Městec Králové 
Čermák Petr · ZO Mnichovo Hradiště 
Hendrych Josef · ZO Hradec nad Mor.
Černý Miroslav · ZO Vranovice 
Černický Antonín · ZO Raspenava 
Mládková Dagmar · ZO Neplachovice 
Kubíček Miloš · ZO Račice 
Kaszonyi Pavel · ZO Zlín-Malenovice 
Böhm Evžen · ZO Jihlava 

Novák Josef · ZO Plzeň střed 
Líska Jan · ZO Šaratice 
Charouz Jaroslav · ZO Chrast u Chru.
Švec Karel · ZO Kraslice 
Novák Miroslav · ZO Lidečko 
Krajbichová Ludmila · ZO Městec K. 
Jirka Jaroslav · ZO Plzeň střed 
Horák Štěpán · ZO Boleradice 
Drahá Eva · ZO Nasavrky 
Dobeš Bohumír · ZO Mikulovice u Z. 
Šimek Břetislav · ZO Holešov 
Hejduk Václav · ZO Turnov 
Barták Jaroslav · ZO Osečná 
Zajíček Karel · ZO Kynšperk nad Ohří 
Udavský Martin · ZO Domažlice 
Mrňa Jan · ZO Třebíč 
Houska Jan · ZO Hradišťská Lhotka 
Bezdíček Milan · ZO Choceň 
Petera Václav · ZO Přepychy 
Hynčík Ota · ZO Kdyně 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!
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Bába František (92) · ZO Peruc
Bakoš Jiří (70) · ZO Jablonné v Podještědí

Balík Pavel (67) · ZO Znojmo
Bechník Ladislav (88) · ZO Plesná

Douša Josef (85) · ZO Benešov nad Ploučnicí
Drs Jaroslav (90) · ZO Dírná

Habán Josef (89) · ZO Strážek
Herrmann Václav (69) · ZO Jindřichov

Horálek Jiří (77) · ZO Kouřim
Kabuďa Jiří (87) · ZO Mniší
Kosorín Jan (76) · ZO Doubí

Linka Pavel (57) · ZO Přibyslav
Lojín Václav (88) · ZO Dobříš

Mach Zdeněk (71) · ZO Velký Osek
Mohvald Jaroslav (88) · ZO Horní Branná

Myšík Jan (77) · ZO Kunvald
Pavlíček Josef (88) · ZO Horní Cerekev

Prisching Alois (77) · ZO Jistebník
Ptáček Emil (86) · ZO Nový Jičín

Rídl Jan (76) · ZO Doksy
Strnad Václav (80) · ZO Plasy

Sturm Gustav (88) · ZO Vrchlabí
Šedaj Jaroslav (65) · ZO Radiměř
Škařupa Zdeněk (85) · ZO Kelč
Tíkal Josef (88) · ZO Choustník

Tuček Vladimír (55) · ZO Hodkovice nad Mohelkou
Uhrovič Vladimír (88) · ZO Hodonín

Vansa Alois (83) · ZO Slabčice
Vlk Petr (84) · ZO Humpolec

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

VKM Mikulovice
Včelařský kroužek z Mikulovic u Znojma za
hájil svou činnost v roce 2003. V současné 
době ho navštěvuje 17 dětí z 1.–9. třídy. Krou
žek má vybudovanou učebnu v ZŠ a MŠ Miku
lovice, v níž se děti scházejí pravidelně jednou 
i vícekrát za týden a mají zde výborné zázemí 
pro teoretickou přípravu. Včelaří u Boženy 
a Bohumíra Dobeše, kteří jsou i vedoucími to
hoto kroužku. Činnost je speciálně zaměřena 
na chov včel a obnovu přírody pro včely. Jen 
v loňském a letošním roce děti vysázely pod 
již dříve vysazené lípy na 650 keřů a vytvořily 
tak budoucí větrolam z včelařsky významných 
keřů. V roce 2008 tento kroužek vybudoval 
i Včelařskou stezku.

VKM Viničné Šumice
Včelařský kroužek při ZŠ a MŠ Viničné Šu
mice funguje již třetím rokem. První dva roky 
děti včelařily jen „na sucho“ s výukovými 
rámky a připravovaly se teoreticky. Z podpory 
Jihomoravského kraje kroužek zakoupil dvě 
včelstva, dva úly a základní včelařské vybave
ní. Díky velké podpoře pana starosty má nyní 
i včelařskou klubovnu a místo, kde může vče
lařit. Cílem tohoto kroužku je seznámit děti 
s tím, že včela medonosná je jedním z neuži
tečnějších tvorů na Zemi. Vedle starosty na
šly děti podporu v osobě paní ředitelky, která 
jim poskytla prostory v místní škole a další 
podstatnou pomoc. Zapojili se i rodiče, kteří 
pomáhali natírat plot u včelařské klubovny.

VKM Neslovice
Kroužek byl založen před deseti lety při 
ZŠ Neslovice. Škola a obec mu poskytuje vý
borné zázemí, dílnu i včelnici pro 4 včelstva. 
V roce 2016 kroužek pořádal oblastní kolo Zla
té včely. Na paměť této události zasadili mladí 
včelaři u kostela lípu velkolistou. V poslední 
době se zaměřují na pomoc opylovatelům. 
Vyseli bylinkovou loučku a vičenec višňanský, 
který včelám poskytuje hodně nektaru a pylu. 
Praktickým příkladem se tak včelaříci snaží 
přimět zemědělce k rozšíření jeho pěstování.

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků v této oblasti.

Jihomoravský kraj
Počet kroužků Počet dětí

38 360



VKM Brno Líšeň
Přírodovědný kroužek se včelařskou speci
alizací působil v RC Pastelka od roku 2011. 
Pro velký zájem vznikl další, a to v Líšni na 
ZŠ Masarova (zřizovatelem kroužků je od 
roku 2013 ZO Brno Líšeň). Ve spolupráci 
s Pastelkou byl zrealizován 1. Den dětí se 
včelami s názvem Návštěva ve včelím úlu 
(2014). Momentálně jsou v Líšni 3 krouž
ky: Pastelka, Masarova a Starší žáci, celkem 
30 dětí, které se starají nyní o 2 včelstva a je
den oddělek na zahradě za Pastelkou. Letos 
proběhl již 4. Den dětí se včelami a i tady se 
už stalo tradicí, že včelaříci na něm nemohou 
chybět. Poděkování patří všem dobrovolní
kům za jejich práci při akci, ze včelaříků jme
novitě Lucii, Adélce, Nikole, Matějovi, Pro
kopovi, Zuzaně, Veronice, Aničce a Alešovi.

VKM Lubě-Žernovník
VKM LuběŽernovník při ZO ČSV Lysice byl 
založen v roce 2010, kdy byla zřizovatelem 
ZO ČSV Rájec a okolí. Pro neshody v původ
ní ZO byl kroužek v roce 2016 přeregistrován 
do ZO Lysice. V současné době má 7 členů, 
kteří společně pečují o 5 včelstev na včelni
ci v Žernovníku. Schůzky se konají jednou 
týdně, v případě potřeby i častěji. K vybavení 
včelnice patří také malá bylinková zahrádka, 
prosklený nástavkový úl a pozorovací úl pro 
potřeby různých propagačních akcí.  Mezi 
úspěšné činnosti patří prezentace včelích 
produktů v průběhu předvánočních akcí. 

VKM Slavkov u Brna
Včelařský kroužek mládeže Včelaříci Slav
kov u Brna byl založen 1. 3. 2013 pod ZO 
ČSV Slavkov u Brna. Kroužek navštěvuje 14 
dětí ve věku 7–15 let. Pravidelně se schází 
v Němčanech u vedoucího VKM přítele Ro
mana Šidlíka, kde mají klubovnu a na zahra
dě 4 včelstva. Včelaříci se učí základům vče
laření a od roku 2014 se pravidelně účastní 
nejen soutěže Zlatá včela v oblastních kolech, 
ale i dalších akcí – např. Den Země, Ukliďme 
Česko, Světový den včel, Veletrh zájmových 
organizací, Oblastní výstava zahrádkářů 
a včelařů ve Slavkově u Brna. Děti se podíle
jí na výsadbě včelařsky významných stromů 
a keřů v Němčanech. Velkou podporu krou
žek získává od místní základní organizace, 
od obcí Němčany a Hodějice a od Jihomo
ravského kraje.

Mezi další kroužky patří VKM Vacenovice, 
VKM Adamov, VKM Blansko, VKM Klo-
bouky u Brna, VKM Rousínov, VKM Bole-
radice a další.

Veronika Šebková,
sebkover@seznam.cz



Volně žijící včely část X. Společenský život ploškočelek (Halictidae)

Abychom správně porozuměli evoluci eusociality, musíme si uvědomit, že 
její vznik a následující vývoj jsou dvě různé věci, které podléhají často zcela 
odlišným evolučním silám. 

Znalost fungování pokročilých societ, 
např. včely medonosné, nám může po
moci pochopit, co bylo důležité pro vývoj 
eusociál ních společenství, ale ne to, co se 
dělo při jejich samotném vzniku. Pokud nás 
zajímá vznik eusociality, musíme se zamě
řit na nejprimitivnější společenství tohoto 
typu a jejich nejbližší samotářské příbuzné. 

Ploskočelky, o nichž se čtenáři mohli 
dočíst již v čísle 7/2015, představují jednu 
z druhově nejpočetnějších čeledí včel vů
bec. Centrum rozšíření této skupiny je na 
severní polokouli. Ploskočelky jsou nejčas
těji tmavé, drobné a často kovově zbarvené 
včely (u větších druhů s páskami na zadeč
ku), které rády létají na dobře přístupné 

drobné květy například miříkovitých rost
lin. Hnízda si hloubí nejčastěji v zemi. Mezi 
dva u nás nejpočetnější neparazitické rody 
patří Lasioglossum a Halictus.

V rámci ploskočelek vedle sebe nalezne
me všechny možné typy sociálního uspo
řádání – s výjimkou odvozené eusociality. 
Pro vědce zabývající se vznikem eusociali
ty jsou tedy nadmíru zajímavou skupinou 

včel. Řada druhů je samotářských s jedno
duchým životním cyklem shodným s ostat
ními druhy samotářských včel. Existují zde 
však také druhy, které jsou sice samotář
ské, ale mají dvě generace za rok, jednu 
na jaře a další v létě. Dalším častým typem 
sociálního uspořádání ploskočelek je ko
munalita, která se v rámci čeledi vyvinula 
mnohokrát nezávisle. Ke vzniku eusocia
lity došlo u ploskočelek dvakrát nezávisle 
a my si nyní několik zvláštních životních 
cyklů eusociálních druhů představíme.

Zajímavý přechod od společenského 
uspořádání k sociálnímu můžeme nalézt 
u ploskočelky Halictus ligatus. Dominance 
královny tohoto druhu nad dělnicemi ještě 
není dokonalá. Důsledkem je, že dělnice se 
podobně jako královna páří a mohou klást 
oplozená vajíčka. Spářené dělnice jsou 
u primitivně sociálních skupin poměrně 
běžné, zde však občas dochází k bizarní vý
měně rolí, kdy oplozené dělnice produkují 
většinu samic, kdežto královna má naopak 
monopol na výrobu samců.

Zcela jiný cyklus můžeme nalézt u plo
skočelky sametové (Lasioglossum mala-
churum). Oplozená královna přežívá zimu 
a na jaře začíná hloubit hnízdo v zemi, kde 
vychová první generaci dělnic. Ty jsou mor
fologicky poměrně výrazně odlišné; samy 
se vůbec nerozmnožují, pomáhají královně 
rozšířit hnízdo a vytvořit zázemí pro novou 
generaci dvou či tří desítek letních dělnic, 

kterých se samy nedožijí. Matka očekává 
druhou generaci dělnic v hnízdě sama. Tyto 
dělnice opět rozšíří hnízdo a následné ge
nerace, tentokrát již pohlavních jedinců 
na konci léta, se opět dlouhé doby nedoži
jí. Čerstvě vylíhlí samci se spáří s novými 
královnami, postupně hynou stejně jako 
původní matka, a zimu přežívají jen oplo
zené budoucí královny.

Jediný známý druh v rámci celé čeledi, 
který má víceletý životní cyklus, předsta
vuje ploskočelka pospolná (Lasioglossum 
marginatum). Královna přežívá několik 
let a téměř celý život produkuje pouze děl
nice, které jsou aktivní jen dva měsíce na 
jaře. Zbytek roku je hnízdo zavřené a nic 
se neděje – s výjimkou časného podzimu, 
kdy dojde k výletu samců. Ti navštěvují cizí 
hnízda a páří se tam se samicemi. Pohlav
ní jedinci vznikají v každém hnízdě pouze 
jedenkrát na konci životního cyklu celého 
hnízda.

Uvedené příklady ukazují jen zlomek 
obrovské bohatosti sociálních strategií plo
skočelek. Už tak dost nepřehlednou situaci 
navíc komplikuje existence tzv. sociálního 
polymorfismu, kdy u řady druhů někteří je
dinci (v rámci téhož druhu) volí samotář
skou cestu, kdežto jiní život v komunách 
či dokonce v eusociálních společenstvích 
v závislosti na místě výskytu, podmínkách 
prostředí či např. pokročilosti sezony. Ně

které linie se navíc od eusociality zpětně 
vrátily k samotářskému či komunálnímu 
způsobu života, neboť sociální složitost 
u ploskočelek ještě nepřekročila bod, kdy 
již není návrat k jednodušším formám so
ciálního uspořádání možný, jako se tomu 
stalo u vysoce eusociálních společenství, 
např. u včely medonosné.
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Dalším častým typem sociálního 
uspořádání ploskočelek je 

komunalita, která se v rámci 
čeledi vyvinula mnohokrát 

nezávisle

Dělnice ploskočelky pospolité 
 Foto: Gideon Pisanty, 
 CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.


