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Princip polymerázové řetězové reakce

1. Polymerázová řetězová reakce (PCR) byla vyvinuta v roce 1983 američanem Kary 

Mullisem. Umožňuje zjistit přítomnost patogena (např. viru) na základě pomnožení části 

jeho nukleové kyseliny (DNA). Pomnožení probíhá s využitím enzymu, tzv. 

termostabilní DNA polymerázy. V případě, kdy se jedná o virus, jehož genetická 

informace je tvořena RNA, předchází vlastní PCR ještě reverzní transkripce, kdy je RNA 

nejprve přepsaná pomocí dalšího enzymu, tzv. reverzní transkriptázy, do DNA. PCR 

probíhá v zařízení zvaném termocykler, které umožňuje rychle měnit teplotu.

2. V první fázi PCR je nezbytné provést denaturaci, kdy pomocí vysoké teploty, 

obvykle v rozsahu 94 až 98 °C, dojde k uvolnění vodíkových vazeb mezi řetězci 

dvojšroubovice a vznikne tak jednovláknová DNA. 

3. V druhé fázi PCR se sníží teplota reakce na zhruba 50 až 65 °C. To umožní 

specifickou vazbu oligonukleotidovým primerům, což jsou uměle vytvořené krátké 

úseky jednovláknové DNA, připravené na základě znalostí přesného složení (neboli 

sekvence) nukleové kyseliny konkrétního viru. Jsou komplementární ke své cílové 

sekvenci. To v praxi znamená, že jsme schopni zjistit přítomnost pouze takového viru, 

podle kterého byly primery připraveny. Bez primeru by DNA polymeráza nebyla 

schopna zahájit syntézu nového řetězce.

4. Poslední fází PCR je syntéza DNA. Využívá se k ní termostabilní polymeráza, která je 

schopna opakovaně snést vystavení vysokým teplotám, nutným pro denaturaci 

dvojřetězcové DNA. Polymeráza syntetizuje nový řetězec DNA, komplementární k 

původnímu. Stavební kameny nutné k této syntéze jsou přítomny v reakční směsi. Pokud 

bychom předpokládali, že v původním vzorku se nachází jedna cílová molekula DNA, tak 

po 32 opakováních výše popsaných fází PCR lze teoreticky získat téměř miliardu nově 

vytvořených molekul.
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Alespoň o Vánocích žádné jobovky
Bez mobilních telefonů a e-mailové kore-
spondence si dnes už neumíme život před-
stavit. Je-li na displeji telefonu neznámé 
číslo, v elektronické poště neznámé jmé-
no, říkám si, to bude zas nějaký problém. 
Kdopak si asi bude stěžovat, nadávat, žádat 
o zajištění toho či onoho, upozorňovat na 
skutečnosti, které se nelíbí, žádat řešení, 
nápravu, a to nejlépe ihned. Asi to znáte 
i ze své zkušenosti. Můj telefon je známý 
všem členům, stejně jako má e-mailová 
adresa, a tak o množství nejrůznějších 
telefonátů a e-mailů nouzi určitě nemám. 
Snažím se odpovídat, věci řešit, ale ne vždy 
se to daří, ne vždy je odesílatel spokojen. 
Ale takový je život.

O to víc mám radost, když zazvoní te-
lefon s neznámým číslem a tam se ozve 
milý naprosto neznámý člověk, který nic 
nechce, nic nepotřebuje, jen chválí něja-
ký nápad, práci, akci, článek ve Včelařství 
nebo na webu svazu. Hned je den hezčí. Ale 

takovýchto zpráv a telefonů je velmi málo. 
Když se něco líbí, pomyslíme si to v duchu, 
ale málokdo se zastaví, sedne a napíše. To 
se u nás moc nenosí. Je to moc práce a není 
čas. O to víc si takových dopisů a telefonátů 
vážím a děkuji za ně. Bez nich, i když jsou 
v menšině, by se mi špatně pracovalo.

Máme předvánoční čas. Obchody jsou 
již svátečně naladěné, časopisy plné vánoč-
ních receptů, nápadů na vánoční výzdobu 
a reklam na cokoli je více než kdy jindy. 
Nákup dárků, pečení cukroví, perníčků, 
vánoční svíčky, ozdoby, vánoční trhy, hor-
ká medovina, všudypřítomný shon a nervo-
zita, to všechno jsou Vánoce. Přesto nebo 
právě proto vám, vážení přátelé, přeji klid-
né a spokojené Vánoce uprostřed svých 
blízkých a jen samé dobré zprávy. 

A to nejen o Vánocích.

 Mgr. Jarmila Machová

Bc. Alena Scherlingová, učitelka zpracování včelích produktů v domácnosti 
Foto: Jarmila Machová



398•Prosinec 2018

K
al

en
d

Ár
iU

M Prosinec – období vegetačního klidu 

příroda – charakteristika období

Dny se postupně zkracují a s nimi také dél-
ka slunečního svitu. Letošní rok bychom 
mohli zhodnotit jako teplotně nadprůměr-
ný a srážkově podprůměrný a podobný 
trend počasí bude převládat také v prosinci. 
Citelnější ochlazení, můžeme očekávat ke 
konci měsíce. 

chování včel

Včely dělnice vytvářejí tzv. zimní chomáč, 
chránící matku. Tento chomáč s poklesem 
teploty vytváří několik vnitřních vrstev, 
které slouží jako účinný výměník tepla. 
Čím je větší zima, tím víc jsou včely k sobě 
přimknuté. Aby včely z kraje chomáče ne-
zmrzly, neustále se vyměňují. Zahřáté se ze 
středu přemísťují na povrch a včely z povr-
chu se naopak jdou zahřát dovnitř. Chomáč 
včel má tvar podobný kouli, protože ta má 
při daném objemu nejmenší povrch a tím 
i nejmenší ztráty tepla. Změnou objemu 
a povrchu chomáče včely reagují na změny 
venkovní teploty a pomáhají tak regulovat 
jeho vnitřní teplotu. Pro včely je důležitý 
klid, dostatečné zásoby a přísun vzduchu.

práce včelaře

a) Léčení včelstev
Pokračujeme v léčení proti roztoči Varroa 
destructor. Pokud se teploty pohybují nad 
10 ˚C, můžeme si vybrat mezi fumiga-
cí a aerosolem. Když se ochladí a teplota 

klesne pod 10 ˚C, léčení provádíme aplikací 
aerosolu pomocí aerosolového vyvíječe (lé-
čení za pomoci „mlhy”). Jak jsme již psali, 
aerosolová technika je výhodná za nízkých 
venkovních teplot, protože mikroskopické 
částice aerosolu pronikají do středu zimního 
chomáče včel lépe než kouř. Aerosol se apli-
kuje vyvíječem do česna úlu nebo zadem do 
podmetu. Po aplikaci sledujeme spady rozto-
čů na podložkách a jejich počty si zapisujeme 
do evidenčních listů. Samozřejmě je důleži-
té, aby podložky byly před léčením vyčištěné, 
abychom mohli po 24 hodinách kontrolovat 
spady roztočů. Dobré je zapsat si výsledky 
a vést si záznamy o situaci v každém úlu. 
Při pozorování také může hodně napovědět 
spad a uspořádání měli na podložce.

 
Několik příkladů: 

 − Na podložce je 4 až 5 proužků měli, kte-
ré jsou uspořádány v kruhovité elipse 
(střední jsou delší a vnější kratší) / Jde 
o silné včelstvo, pod nimi nacházíme 
více proužků měli, pod slabšími včel-
stvy méně;

 − Nepatrný počet mrtvých včel ještě leží 
v prostoru proužků měli, tedy přímo 
pod zimním chomáčem / Včelstvo je 
naprosto zdravé. Zimní klid nebyl nijak 
narušován;

 − Proužky měli mají kávově hnědou barvu 
/ Jedná se o starší dílo (podle barvy měli 
umíme posoudit stáří díla);

 − Proužky měli na jedné straně podlož-
ky, většinou uspořádané do půlkruhu 
/ Včelstvo se při hledání tepla přimklo 
ke stěně sousedního úlu ve včelíně a vy-
tvořilo s jeho včelstvem jeden zimní 
chomáč.  

b) Práce v dílně
Prosinec je vhodným obdobím i na sbíje-
ní a drátkovaní rámků, vyvařování vosku 
a také na kontrolu uskladněných souší. 
Jak jsme si již řekli – způsobů, jak dobře 
uskladnit souše, je více. Na fotografii mů-
žete vidět praktické uskladnění souší v prů-
vanu ve včelíně pana Josefa Jaroše. 

c) Čas pro přípravu a vymýšlení včelařských 
zlepšováků
V minulých číslech Včelařství jsme již psali, 
že zimní období je časem, kdy můžeme v kli-
du přemýšlet a přijít na to, jak si svou práci 
na včelíně zjednodušit a usnadnit. V nedáv-
né době jsme měli možnost navštívit včelín 

Podložky po první a druhé fumigaci

Uskladnění souší v průvanu

Chomáč včel má tvar podobný 
kouli, protože ta má při daném 
objemu nejmenší povrch a tím 

i nejmenší ztráty tepla
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přítele Josefa Jaroše, který včelaří kousek 
od Havlíčkova Brodu. Ve svém včelíně má 
spoustu vlastních vylepšení a zlepšováků. 
Jedním z nich je praktický mobilní zvedák 
na nástavky, který můžete vidět na fotogra-
fii. Josef Jaroš ho nazval Žirafa, nicméně 
mnohem důležitější než název je šikovný 
systém, který přítel Jaroš vymyslel. Žirafu 
lze velice rychle rozložit, což umožňuje její 
snadnou manipulaci mezi patrem včelínu.

d) Vzdělávání 
Sebevzdělávaní, návštěva přednášek a také 
sledovaní dokumentů nám pomáhá rozší-
řit si obzory a více pochopit svět včel. 

e) Prodej medu
Adventní čas, blížící se Vánoce a také 
s prosincem spojené ochlazení nám dá-
vají příležitost k prodeji medu a včelích 
produktů. 

f) Výplata dotací 1. D
Koncem listopadu je čas pro výplatu dotace 
1. D; včelař si ji vyzvedne od své základní 
organizace a zároveň uhradí členský pří-
spěvek i příspěvek ze včelstva. 

Dovolte, abych se v závěru tohoto dílu 
kalendária s vámi rozloučila a poděkovala 
vám za přízeň. Mám také velikou radost 
z toho, že od lednového čísla se v rubrice 
Kalendárium můžeme těšit na zajímavé 
příspěvky od přítele Evžena Báchora z Par-
dubic. 

Mgr. Zuzana Samleková, 
členka redakční rady časopisu Včelařství

Foto: autorka, včelín Josefa Jaroše, Havlíčkův Brod

Mobilní zvedací zařízení nástavků  
zvané Žirafa 

Ze zkušeností prohlížitele včelstev
Prosinec je měsícem, kdy u včelstev 
provádíme poslední letošní ošetře-
ní proti roztoči Varroa destructor 
za pomocí aerosolové techniky. Pří-
pravek pro toto ošetření je Varidol. 

Dovolí-li počasí, ošetření se provádí 
v době po 20. listopadu až do zimního slu-
novratu. Předpokladem je, že ve včelstvu 
již není žádný plod a včely jsou staženy 
v zimním chomáči. Na ředění přípravku 
Varidol (postupujeme dle příbalového le-
táku) použijeme vodu anebo aceton. Voda 
má oproti acetonu tu nevýhodu, že při 
chladném počasí přístroj (VAT-1a), kte-
rým se ošetření provádí, velice rychle za-
mrzá. Oproti tomu s acetonem (do –5 oC) 
dokážeme ošetřit více včelstev i v chladu.

Z historie prohlížitelství včelstev

Na závěr tohoto mého okénka v časopisu 
Včelařství – Včelařská praxe aneb Rady 
a zkušenosti prohlížitele včelstev bych se 
chtěl věnovat historii a legislativě prohlí-
žitelů včelstev.

Z doslechu od dříve narozených včela-
řů vím, že „nějací“ prohlížitelé pracovali 
i dříve, na mysli mám období mezi světo-
vými válkami. Tito včelaři měli obvykle 
velké zkušenosti, chodili prohlížet usklad-
něné dílo (souše) k chovatelům včel a hle-
dali na plástech příznaky moru včelího 
plodu (MVP), tedy tzv. příškvary. 

V padesátých až šedesátých letech se 
začali proškolovat první „prohlížitelé“, 
oficiálně to byli pomocníci veterinární 
služby. Tito včelařští odborníci procházeli 
„jakýmsi“ kurzem, který se uskutečňoval 
vždy v místě klinického nálezu MVP, aby 
tak mohli vidět jeho příznaky v praxi. V této 
době se ještě nevyšetřovalo laboratorně. 

Od roku 1999 se změnila legislativa 
a prohlížitelé byli proškolováni podle vete-
rinárního zákona č. 166/1999 Sb. Školení 
a následné zkoušky prohlížitelů zajišťoval 
Český svaz včelařů a Státní veterinární 
zpráva. Kurzy se pořádaly ve vzdělávacím 
centru SOUV Nasavrky. Školitelé byli od-
borníci z řad včelařů a zároveň i veterináři. 
Kurz byl dvoudenní a absolventi se dozvě-
děli, jak postupovat při samotných prohlíd-
kách a jak hledat ve včelstvech nakažlivé 
i nenakažlivé choroby. Absolventy kurzů 
poté využívali pracovníci příslušných ve-
terinárních pracovišť k prohlížení včelstev 
a diagnostice klinických příznaků. Na zá-
kladě těchto nálezů nechávala SVS labora-
torně prošetřit odebrané vzorky.

Tak tomu bylo až do roku 2017. Po no-
vele veterinárního zákona již tyto kurzy 

nesplňují požadavky a řídí se podle novely 
vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat 
a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 
a o oprávnění a odborné způsobilosti k vý-
konu některých odborných veterinárních 
činností ve znění pozdějších předpisů, 
předpisem č. 19/2018 Sb., s účinností 
od 22. 2. 2018.

Změna vyhlášky č. 342/2012 sb. 

Tato vyhláška nejen ukotvuje postavení 
prohlížitelů včelstev, ale stanoví i podmín-
ky vykonávání této činnosti a proškolení 
prohlížitelů. Obsahem specializované-
ho školení je teoretická výuka zaměřená 
na získání znalostí v oblasti 
1. Nebezpečných nákaz včel a jejích kli-

nických projevů ve včelstvech; 
2. Současného výskytu nákaz včel;
3. Informačních zdrojů k aktuální náka-

zové situaci; 
4. Nákaz včel; 
5. Zoohygieny chovu včel a správné praxe 

v chovu včel;
6. Právní problematiky související s vý-

skytem nákaz včel, praktická výuka 
zaměřená na získání dovedností při 
prohlídce včelstev na stanovišti, při 
rozebrání včelího díla a při posouzení 
klinického stavu dospělých včel a vče-
lího plodu i dovedností při odběrech 
vzorků, při jejich označování, uchová-
vání a odesílání do laboratoře k poža-
dovanému vyšetření. 

Dříve bylo toto školení zajišťované ČSV 
spolu s Institutem celoživotního vzdělává-
ní a informatiky veterinární a farmaceutic-
ké univerzity Brno (dále jen VFU Brno). 
Od letošního roku provádí školení pouze 
VFU Brno dle vyhlášky č. 19/2018 Sb. ze 
dne 31. ledna 2018 §39 g-h. Kurzu se může 
zúčastnit pouze 20 uchazečů. Ze své zkuše-
nosti vím, že absolvováním kurzu se člověk 
nestane odborníkem. Toho z něj udělá až 
praxe v terénu. Kurzovné ve výši 7 600 Kč 
(+ ubytování a strava v SOUv Nasavrky, 
kde se kurzy konají) si musí každý účast-
ník hradit sám. Možná i to je důvod, proč 
se doposud uskutečnil pouze jeden kurz. 
A nad pořádáním dalšího se vznáší otazník. 
Takže dnes máme na celou republiku k dis-
pozici pouhých 20 prohlížitelů včelstev…

Tímto končím se svými příspěvky do rub-
riky Včelařská praxe časopisu Včelařství 
pro rok 2018. Všem čtenářům přeji do roku 
2019 hodně zdraví a zdravá včelstva. A dě-
kuji za přízeň a zpětnou vazbu na moje 
články. 

Martin Paleček, učitel včelařství



400•prosinec 2018

K
o

n
fe

r
en

c
e 21. konference zlepšovatelů 

a vynálezců ve včelařství  
spojená s mezinárodní výstavou

Ve dnech 19.–20. října 2018 se na výstavišti Flora Olomouc konala již 
v pořadí 21. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní 
včelařskou výstavou. Pořadatelem byl Český svaz včelařů, spolupořadate-
lem Slovenský sväz včelárov. V letošním roce se konference konala v rámci 
tradiční výstavy Hanácká včela a jejich dějiště navštívilo za dva dny na 
3 500 návštěvníků. 

Pro výzkumníky, vynálezce a zlepšovate-
le bylo vyhlášeno 5 následujících tematic-
kých oblastí – skupin, k nimž se vztahovaly 
i referáty přednesené na konferenci. 

•	 Nemoci a nákazy včel
•	 Včelí produkty, apiterapie
•	 Šlechtitelská práce, chov matek
•	 Včelařské pomůcky
•	 Ošetřování včelstev

výstava zlepšovatelů a vynálezců 

Na výstavu se přihlásilo 25 zlepšovatelů – 
firem a jednotlivců s celkem 40 exponáty 
a publikacemi a zúčastnilo se 23 zlepšova-
telů s 38 exponáty. Počet zlepšovatelů a vy-
stavovaných exponátů byl v porovnání v ro-
kem 2014 zhruba stejný. V tomto roce bylo 
opět umožněno profesionálním výrobcům 
přihlásit náměty nových výrobků – pomů-
cek, popřípadě jejich prototypy. V každém 
případě byly přijímány pouze exponáty, 

které nebyly vystavovány na předchozích 
výstavách

Vystavené výrobky hodnotila pětičlenná 
komise složená ze tří zástupců ČSV a dvou 
zástupců SZV. Každý člen komise udělil 
každému exponátu známku 1–5, přičemž 
1 znamenala nejlepší, 5 nejhorší s tím, že 
hodnotitelé mohli použit i půl bodu. Součet 
bodů udělených jednotlivým exponátům 
tvořil výslednou známku, podle níž se ur-

Vyhodnocené publikace Autor

1.  Včely zdravé a nemocné, publikace Ing. Dalibor Titěra, VÚVč Dol

2.  Vzdělávací materiály pro včelí pastvu, publikace SOUV-VVC Nasavrky

3.  Začínáme včelařit, publikace Dr. Ing. František Kamler, VÚVč Dol

4.  Včelí úl pro nejmenší a laiky, pomůcka SOUV-VVC Nasavrky

5.  Z lesa do úlu, publikace Kateřina Blatníková, ZO ČSV Hradec Králové

6.  Malá včelí královna, pohádka, publikace Olga Šindelářová, ZO ČSV Hradec Králové

Komise hodnotila pouze 
exponáty zlepšovatelů využitelné 

ve včelařství a včelařské 
publikace

Jaša Nakládaní – 
Firma Včelařství Jaša 
předvedla nakladač 
jednotlivých úlů 
(easyloader) obsluho-
vaný jednou osobou 
s pomocí lomeného 
ramene s mechanic-
kým vyrovnáváním. 
Dálkovým ovládáním 
se zapne elektrické 
zvedání
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Vyhodnocené exponáty zlepšovatelů Autor

 1. Oplodňáček Mini plus Miroslav Zelený

 2.  Čistička pylu pro hobby včelaře SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica

 3.  Zařízení na dezinfekci vosku hobby včelaři SOŠ pod Bánošom. Banská Bystrica

 4. Masamaryl, doplněk výživy
doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.,  
Česká zemědělská univerzita

 5.  Dřevěná úlová váha GSM FILIP-045 Ing. Radovan Chovan, Poprad SK

 6.  Zařízení pro hlídání APIPATROL Ing. František Krejčí, Brno

 7. Medomet s vysoušením SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica

 8. Mateří mřížka jako redukce SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica

 9. Univerzální termokomora Gabriel Nemčík, Prešov, SR

10.  Úl. sestava na tepelné ošetřování SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica

Apipatrol – APIDEVICE s. r. o., Ing. František Krejčí vystavoval elek-
tronické zařízení signalizující posun úlu na mobilu včelaře

Oplodňáček mini – Miroslav Zelený doplnil běžně vyráběné mini-
oplodňáčky o nutné doplňky pro úspěšné přezimování osazenstev

Sušička pylu – Z ventilátorku a dalších 
doplňků vyrobili v SOŠ sušičku pylu pro 
hobby včelaře

Toman dno – Přítel Ladislav Toman do 
dna nad podložku k odběru měli zhotovil 
rámeček s pletivem, při odběru měli nebo 
počítání roztočů po otevření podmetu přip-
ne rámeček k rámu dna a vyjme podložku 
bez styku se včelami v podmetu 

Univerzální termokomora –Autorem uni-
verzální termokomory je Gabriel Nemčík; 
jde o skříň s možností regulace teploty 
40–120 ºC, tato regulace a vybavení umož-
ňuje všestranné využití 
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čilo konečné pořadí. Komise hodnotila 
pouze exponáty zlepšovatelů využitelné ve 
včelařství a včelařské publikace, přičemž 
se upustilo od rozdělení pomůcek pro hob-
by včelaře a velkovčelaře.

Mezi zlepšovateli měly významné za-
stoupení úlové váhy s dálkovým přeno-
sem dat s různým příslušenstvím. (Tomáš 
Nezval, RNDr. Pavel Mach, Ing. Radovan 
Chovan.) Ve srovnání s předcházejícími 

výstavami je v této oblasti vidět velký po-
krok, je tu snaha posuzovat stav včelstva 
z přenosu dat na dálku a nahradit tak pro-
hlídku na místě. Vidím především námět 
na další pokračování – sledování všech 
včelstev na stanovišti ve více ukazatelích 
a jejich operativní levný přenos dat ke vče-
laři. Charakteristiky zajímavých exponátů 
jsou uvedeny v popiscích fotografií.

Jako nejlepší vyhodnotila komise kni-
hu Ing. Dalibora Titěry „Včely zdravé 
a nemocné“. Na minulých výstavách tuto 
problematiku prezentoval na CD, v této 
publikaci k výborným fotografiím napsal 
kompletní texty, a to k jednotlivým problé-
mům nákaz a nemocí včely medonosné.

Druhým v pořadí byl vyhodnocen vzdě-
lávací materiál SOUV – VVC Nasavrky pro 
oblast včelí pastvy, v němž jsou ve formě 
volných listů popsány včelařské rostliny 
s příslušným zobrazením.

Na třetím místě skončila brožura „Za-
čínáme včelařit“, kde se její autor snažil 
ve stručné formě podat základní fakta pro 
začínající včelaře. 

V roce 2016 na výstavě v Trenčíně přišla 
slovenská strana s tématem „Dekorativní 
předměty ze včelích produktů.“ U nás se 
tato kategorie příliš neujala, v Olomouci 
byli dva přihlášení ze Slovenska: RsDr. 
Vincent Nadanyi s voskovými variacemi 
a Mgr. Naděžda Ševčíková s kolekcí vče-
lích produktů. Oba obdrželi Čestná uznání. 
Česká strana dlouhá léta věnuje pozornost 

kvalitě medu a obchodnímu balení, a to 
prostřednictvím soutěže Český med či 
projektu Med, jak má být.

konference

Na konferenci bylo přihlášeno 21 referá-
tů, odpřednášeno jich bylo 20. Po termínu 
se hlásilo několik dalších, ale z časových 
důvodů je nebylo možno zařadit. Autory 
významných referátů vyzve redakce Vče-
lařství ke zveřejnění.

Z pohledu předsedy komise pro raciona-
lizaci a osvětu hodnotím při pořádání této 
akce především výbornou spolupráci se se-
kretariátem ČSV, se zástupci organizátorů 
výstavy Hanácká včela, s managementem 
výstaviště Flora Olomouc a v neposlední 
straně se zástupci SZV. Konečné hodno-
cení mohou říci jen návštěvníci.

Dr. Ing. František Kamler,
předseda komise pro racionalizaci a osvětu

Foto: F.Kamler

Voskový les – RsDr. Vincent Nadanyi vystavoval velký soubor 
výrobků ze včelího vosku

Český med – Výzkumný ústav včelařský Dol představil expozici 
k hodnocení každoroční soutěže Český med a systému prezentace 
Med, jak má být

Sterilizátor – Zařízení na dezinfekci vosku 
vytápěné propan butanem; pro malá 
množství vosku je      v SOŠ sestavili z ku-
chyňského nádobí a dostupné regulační 
techniky

Mezi zlepšovateli měly 
významné zastoupení úlové 
váhy s dálkovým přenosem 

dat s různým příslušenstvím. 
Ve srovnání s předcházejícími 

výstavami je v této oblasti vidět 
velký pokrok
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Předplatné časopisu Včelár na rok 2019
Co potřebujete vědět k vyplnění příkazu k úhradě předplatného časopisu Včelár 2019 bankovním převodem?
Kam poslat peníze – příjemce: č. ú. 7430011/0100
Kód banky: Komerční banka – 0100
Cena předplatného časopisu Včelár ročník 2019: 403 Kč
Variabilní symbol: registrační číslo chovatele

Jak vyplnit formulář
Název banky a její pobočku: na formuláři vaší banky jsou tyto údaje předtištěné.
Datum splatnosti: datum, kdy příkaz proplatíte.
Bankovní spojení a kód banky plátce: číslo vašeho účtu a kód vaší banky.
Bankovní spojení a kód banky příjemce: číslo účtu příjemce peněz.
Částku v příslušné měně: platíte v korunách, napíšete částku a CZK.
Symboly platby: variabilní – registrační číslo chovatele; konstantní a specifický – nemusíte vyplňovat.
Zaplatit lze také složenkou typu A přímo na poště podle shora uvedených údajů.

odešel Philip McCabe
S hlubokým zármutkem jsem 
se dozvěděl, že v sobotu 20. říj-
na 2018 zemřel po dlouhé těžké 
nemoci prezident mezinárodní 
včelařské federace Apimondia 
Philip McCabe.

Philip byl nejen velmi uznávaným od-
borníkem napříč kontinenty, ale i ob-
divuhodným a úctyhodným člověkem. 
Mimo to se řadil také mezi velké pod-
porovatele Mezinárodních setkání mla-
dých včelařů IMYB, kterých se i sám 
aktivně účastnil. Poprvé to bylo v roce 
2013, kdy se Philip, původem z Irska, 
zúčastnil našeho setkání IMYB v Ně-
mecku, a to jako člen irského týmu. Od 
tohoto momentu také začala naše aktiv-
ní spolupráce v oblasti práce s mládeží. 

Od jeho první účasti na setkání IMYB 
ho mezinárodní aktivity s mládeží vel-
mi nadchly a až do svých posledních 
chvil se je snažil podporovat. Osobně 
se zúčastnil také IMYB v Polsku v roce 
2014 a v Anglii v roce 2017. Povědomí 
o těchto mezinárodních mládežnických 
akcích se snažil aktivně rozšiřovat mezi 
včelařskou veřejnost nejen na kongre-
sech Apimondie v Kyjevě na Ukrajině 
a v Daejeonu v Jižní Koreji, ale i na mno-
ha dalších významných akcích.

Naposledy jsem se s ním potkal v květ-
nu tohoto roku ve Slovinsku. Dlouze 
jsme spolu diskutovali o zapojení afric-
kých států do našich aktivit a Philip 
rovněž plánoval, že při návštěvě Kanady 
zorganizuje účast kanadského národního 
týmu pro mezinárodní setkání na Sloven-
sku v roce 2019. Philip se zde také sešel 
s českým ministrem zemědělství a hovo-
řil s ním o českém včelařství, neboť byl 
velmi dobře obeznámen s vysokou úrovní 
práce českých včelařů s mladými včelaři 

a velmi tuto skutečnost oce-
ňoval. Přestože si tou dobou 
již uvědomoval závažnost 
svého onemocnění, nepře-
stával aktivně hledět do bu-
doucnosti. 

Odchod Philipa McCaba 
je velkou ztrátou pro celo-
světové i české včelařství. 
V jeho osobě ztrácíme jak 
velkého přítele včelařů, tak 
významného podporovatele 
mezinárodních aktivit mla-
dých včelařů. 

Čest jeho památce! 
Jiří Píza

Úsměvnou vzpomínku na Philipa McCaba 
přidává bývalý člen výkonného výboru Api-
mondie (1993–2003) a posléze její čestný 
člen MVDr. Miloslav Peroutka, CSc., místo-
předseda ČSV, z. s.

„S Philipem jsem se poprvé setkal asi 
před dvaceti lety na zasedání výkonného 
výboru Apimondie. Philip McCabe byl veselý 
člověk a na úvod dal několik vtipů v ang-
ličtině. Porozumět Irovi bylo hrozné. Irská 
angličtina, a ještě k tomu vtipy, které chrlil 
rychle jeden za druhým, bylo nad moje síly. 
Ale byl to moment, na který ani po dvaceti 
letech nelze zapomenout. Během času 
jsme se spřátelili a při každém setkání se 
k nám, Čechům, choval velice vstřícně. Jeho 
bezprostřední a lidský přístup se projevil 
i ve vrcholné funkci při vedení mezinárodní 
včelařské organizace.“ 
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v Moskvě

Odborné přednášky 
Během XXII. kongresu Apislavia konaného v Moskvě od 9. do 12. září 2018 
bylo předneseno přes 50 referátů ve dvou paralelně probíhajících sekcích. 
Ve svém příspěvku uvádím výsledky nejzajímavějších prací. 

Charakteristikou ruského včelařství se 
zabývala Burmistrova a kol. z Výzkumné-
ho ústavu včelařského z Rybnoje. Autoři 
konstatovali, že v roce 1960 mělo Rusko 
přes 6 milionů včelstev; v současné době 
je to něco málo přes 3 miliony s produkcí 
medu okolo 70 000 tun. Začátkem 20. sto-
letí dominovala středoruská včela, nyní 
převládá včela karpatská, která je mírnější 
s dobrým jarním rozvojem. Spotřeba medu 
je 0,5 kg na obyvatele za rok. Z jednoho 
včelstva se získává 20 až 22 kg medu ve 
srovnání s dřívějšími 12 až 15 kg, 93 % je 
od včelstev drobnochovatelů a jen 7 % od 
zemědělských podniků. Je vypracována 
strategie rozvoje včelařství do roku 2030 
s cílem chovat více než 8,5 milionu včelstev 
s produkcí přes 200 000 tun medu.

V Rusku se stále používá vžitý systém 
zimování včelstev ve stébnících (stavby, 
v nichž se udržuje stálá teplota, pozn. 
aut.). Proto A.I. Kasjanov a kol. studovali 
spotřebu zimních zásob během zimování 
při různých teplotách. Nejmenší spotřeba 
byla při venkovní teplotě od minus 5 do 
plus 5 °C. Při nižších teplotách spotřeba 
vzrostla. Proto autoři i nadále doporučují 

v chladných oblastech Ruska zimovat včel-
stva ve stébnících.

Ze spektra přednesených referátů jsem 
získal dojem, že při hledání příčin problé-
mů ve včelařství se část ruských výzkum-
ných pracovníků vrací k samotným zákla-
dům včelaření. V této oblasti byl přednesen 
zajímavý referát A. G. Mannapovem a kol. 
týkající se obsahu aminokyselin v těle vče-

lího plodu. V referátu autoři tvrdili, že pou-
žití Hoffmannových rámků v úlech vytváří 
dobré podmínky pro rozvoj roztoče Varroa 
destructor, a to v důsledku špatné výměny 
vzduchu. U napadených larev se snižuje ob-
sah aminokyselin v hemolymfě, a to u izole-
ucinu na 30,35 µg/g (74,38 %) a histidinu 
na 12,20 µg/g (54,42 % ). Snížením obsahu 
aminokyselin v hemolymfě larev dochází 
ke zpomalení tvorby žláz s vnitřní sekrecí, 
zpomalení přeměny larvy v kuklu a v důsled-
ku toho k líhnutí zakrslých včel. Při dobré 
ventilaci bylo o 17,8 % aminokyselin v he-
molymfě larev více. Proto autoři striktně 
doporučují 9 mm mezeru mezi plásty.

Stejně tak autor v následném samostat-
ném referátu doporučuje vyrábět mezistě-
ny s úhlem základu dna buněk 95°–110°, 
nikoli 120° až 140° jako dosud. Právě úhel 
95°–110° je pro včely přirozený a buňky 
takto vystavěné jsou hlubší a obsahují větší 
množství mateří kašičky. Vychované včely 
mají v těle více bílkovin i tuku. Tento pozna-
tek potvrdila ve svém referátu i S. N. Chra-
pova.

Pohled do interiéru výstaviště
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Velký zájem byl věnován pylu. V. I. Le-
beděv a E. A. Murašova se zabývali vlivem 
vzdálenosti včelstva od zdroje znečištění 
na kvalitu pylu. Zjistili, že včelstva umístě-
ná 150 m od dálnice měla 1,56 ± 0,09 mg 
olova na kilogram pylu a včelstva umístěná 
1 000 m od této magistrály měla ve stejném 
druhu pylu jen 0,03 ± 0,0067 mg olova na 
kilogram pylu. U včelstev umístěných u dál-
nice bylo v pylu 2,5 až 3 tisíce krát více těž-
kých kovů než v medu od těch samých včel-
stev. Také těla včel z úlů vzdálených 1 000 m 
od dálnice měla jen 0,21 ± 0,017 mg 
olova na kilogram tělesné hmoty oproti 
3,22 ± 0,92 mg olova na kilogram u včel 
ze včelstev vzdálených jen 150 m. Z těchto 
včelstev také 100 % létavek sbíralo pyl na 
pokusném porostu, zatímco jen 10 až 14 % 
ze včelstev vzdálených 1 000 m. Autoři dále 
konstatují, že největší množství pylu včely 
sbírají na rostlinách do 400 m od úlu. Pro-
to doporučují pro získávání ekologicky čis-
tých produktů včelstva umisťovat alespoň 
1 500 m od zdroje znečištění.

Natalija Bilaš a P. S. Žarinov studovali 
atraktivitu pylu a jeho náhražek pro vče-
ly. Jako náhražky pylu použili pšeničné 
klíčky a pekařské droždí. Autoři sledovali 

vliv tukové frakce z povrchu a zevnitř py-
lového zrna na přijímání bílkovinného 
krmiva. Přídavek tukové frakce z povrchu 
pylového zrna k pšeničným klíčkům zvýšil 
kladení matek. Přídavek tukové frakce ze-
vnitř pylového zrna naopak snížil kladení 
matek. Obdobné výsledky získali při pou-
žití pekařských kvasnic a odtučněného pylu 
v porovnání s čerstvým pylem. Proto autoři 
považují za hlavní složku atraktivity pylu 
povrchovou tukovou vrstvu, a to nejen pro 
pyl samotný, ale i pro pylové náhražky.

Na druhé straně upozornil M. Y. Spro-
myjatzikov se spolupracovníky na nebez-
pečí, které hrozí včelstvům při zkrmování 
pylu. Pyl rouskovaný včelami totiž často 
obsahuje původce virových onemocnění 
včel.

Včelím produktům a jejich vlivu na zdra-
ví savců bylo věnováno několik referátů. 
R. T. Mannapova studovala vliv propolisu, 
vodního roztoku pylu a mateří kašičky na 
imunitu prasat. Všechny studované látky 
jejich imunitu zvýšily. Po vysokých dávkách 
se imunita významně zvýšila, ale následo-
vala inhibice až imunodeficience. Nejlépe 
se osvědčily střední dávky mateří kašičky, 
propolisu a poslední v řadě byl květový pyl.  

Autorka důrazně upozornila na přesné 
dávkování těchto včelích produktů.

V dalším referátu se zaměřila na vliv ma-
teří kašičky s příměsí přírodního jantaru na 
prevenci negativního vlivu stresu u živo-
čichů. Pokusy prováděla také na prasatech. 
Po podání uvedených látek autorka zjistila 
nejen aktivizaci imunitních mechanismů, 
ale i vyšší antioxidační aktivitu.

Působením mateří kašičky na složení 
krve a „pracovní výkon“ krys se zabýval ko-
lektiv výzkumníků pod vedením E. V. Kry-
lova. Autoři zjistili, že přídavek mateří 
kašičky s Q 10 do krmiva krys zvýšil jejich 
fyzickou zdatnost, zvýšil aktivitu katalázy 
a také se zvýšil počet červených krvinek 
i krevních destiček.

D. V. Mitrofanov s kolektivem se zabývali 
uchováním chitin-chitozan-melaninového 
komplexu získaného z těl včel jako nové-
ho produktu ze včelařství. U „komplexu“ 
sledovali různou dobu fyzikálně chemické 
ukazatele. Tento nový produkt má velmi 
dobré detoxikační a antioxidační účinky, 
a proto se jeví jako perspektivní. Autoři 
zjistili, že ho lze uchovávat po dobu jedno-
ho roku. Po této době se mění jeho fyzikál-
ně chemické vlastnosti.

Úhel dna buněk na plástu

A.G. Mannapov 
na základě svého 
výzkumu doporučuje 
vyrábět mezistěny 
s úhlem základu dna 
buněk 95–110º, nikoli 
dosavadních 120–140º. 
Při tomto úhlu, který 
je pro včely přirozený 
a vystavěné buňky 
jsou hlubší, je v buňce 
2,5× více krmné kašičky  
než při úhlu 130º

Dva z mnoha exponátů, které mohli návštěvníci na výstavě v Sokolnikách obdivovat: odvíčkovač plástů ... a napínač drátků

95º

130º

krmivo

larva

krmivo
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I. M. Jassin a R. T. Mannapova studovali 
vliv chitin-melaninového komplexu na ža-
ludeční a střevní mikroflóru křepelek. Ve 
středních dávkách se zlepšil výskyt bifido-
flóry a laktobacilů, a to jak v žaludku, tak 
ve střevě pokusných ptáků.

V této souvislosti byl přednesen velmi 
zajímavý referát E. S. Saltykovem a kol. 
o imunostimulačním vlivu chitozanu při 
nosemóze včel. Autoři prokázali, že při-
dání chitozanu do zimních zásob snižuje 
výskyt spor Nosema apis, chrání bariéru 
buněk trávicího traktu včel a stimuluje 
obranné systémy a tím zvyšuje odolnost 
včelstev k nosemóze. (Poznámka autora: Je 
možné, že se touto prací otvírá nová cesta 
k tlumení nemocí včel.).

Z vědeckého hlediska stojí za zmínku 
referát Z. N. Sajfutdinova s kolektivem, 
v němž autoři popsali pěstování buněčných 
kultur včel z buněk vaječníků jednodenních 
matek.

V porovnání s ostatními referáty byla 
poměrně jen malá část sympozia věnová-
na nákazové situaci a léčení nemocí včel. 
V. I. Moslennikova s kolektivem seznámila 
účastníky s výskytem virů a roztočů Varroa 
u včelstev v evropské části Ruska. Výskyt 

virů se pohyboval od 4,2 % v případě viru 
akutní paralýzy až po 100 % včelstev u viru 
deformovaných křídel. Přitom úhyn včel-
stev byl malý – v rozmezí 2,3–7,3 %. Pokud 
ovšem i za stejných podmínek bylo napa-
dení včelstev roztočem Varroa destructor 
vyšší než 20 %, uhynutí včelstev přesaho-
valo 93 %.

Z. Zinatullina se zabývala výskytem ne-
mocí v Ťumenské oblasti. Kromě i u nás 
běžně se vyskytujících nemocí včel, jako 
jsou varroáza, mor včelího plodu a zvá-
penatění včelího plodu, byl překvapením 
velký výskyt nosemózy (a to až v 73 % vče-
línů) způsobené především mikrosporidií 
Nosema ceranae.

S. V. Svistunov seznámil účastníky kon - 
gresu s výsledky léčení varroázy včel. Au-
toři zjistili, že v okolí Soči je roztoč Varroa 
destructor již rezistentní na fluvalinat 
a amitraz. Dobré výsledky získali při pou-
žití flumetrinu.

Na konci kongresu bylo přislíbeno, že 
všechny přednesené referáty budou v krát-
ké době k dispozici na www.apislavia.ru

Text a foto: MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.,
místopředseda ČSV 
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Proč hynou včely

Začínáme včelařit
V prodeji je publikace pro nové zájemce o chov včelstev

V posledních letech se projevuje zvýšený zájem o chov včel. Dříve tato čin-
nost spíše přecházela ze starších na mladé, předávání vědomostí i zkuše-
ností probíhalo přirozeným vývojem, nejčastěji v rodinách. Nyní je situace 
jiná. Mnozí noví zájemci si vytvořili názor, že se jedná o krásnou zálibu, 
která jim umožní nejen bezprostřední styk s přírodou, ale i obohatí jejich 
rodinný rozpočet. Často si ani neuvědomují, že je třeba nejprve hodně vě-
dět a také se dobře materiálně vybavit. A to není právě levná záležitost, při 
úspěšném chovu je třeba počítat s návratností většinou až po pěti či šesti 
letech. V časopisu Včelařství se vedla dlouhá výměna názorů v tom smyslu, 
zda by noví včelaři měli skládat povinné zkoušky nebo alespoň absolvovat 
školení ze včelařského minima. Nedospělo se k jednoznačnému závěru. 

Je skutečností, že nabídka vzdělávacích akcí právě pro začínající včelaře 
je poměrně velká, organizátoři jsou různí, neexistuje však jednotná náplň 
ani rozsah. Navíc, ne všichni se těchto akcí zúčastňují. Proto je přínosné, 
že vyšla nová publikace, která věcným pojetím seznamuje čtenáře se zá-
konitostmi života včely medonosné, se stavbou jejího těla, s potřebnými 
informacemi o chovatelských zařízeních a jejich používání, o pomůckách 
nutných pro chov a se základy včelařské činnosti v průběhu roku, vedoucí 
až k tolik očekávanému získání včelích produktů. Na konci je uvedena 
i další literatura, která umožňuje další rozšiřování znalostí z tohoto oboru.

Autor František Kamler při psaní knihy zúročil své bohaté poznatky 
a zkušenosti z přednáškové činnosti pro včelaře stávající i začínající. Doká-
zal její obsah přizpůsobit skutečným potřebám, aby srozumitelnou formou 
zájem čtenářů o obor včelařství ještě více podnítil. 

MVDr. Jan Krabec, 
předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV,  z. s.

novinka!
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iZeptali jste se…
Funkcionáři naší ZO – jednatel a po-
kladník – vykonávají mnoho let funkci 
zdarma. ZO chce z vlastních prostřed-
ků vyplatit oběma odměnu. Jde o ma-
lou částku jedenkrát ročně, chceme 
poskytnout každému věcný dar do výše 
1 000 Kč. Je možné jej poskytnout a za 
jakých podmínek? J. F.

Svým funkcionářům samozřejmě můžete 
poskytnout dar jak peněžní, tak věcný – ne-
peněžní. Bude-li to však za výkon funkce, je 
i nepeněžní dar považován za příjem přija-
tý v souvislosti s výkonem funkce a podléhá 
dani z příjmů. Ke zdaňování příjmů z od-
měn funkcionáře stále platí obsah Oběž-
níku č. 1/2008. Funkcionáři spolků (tedy 
i funkcionáři Českého svazu včelařů, z. s.), 
kteří pobírají odměny za výkon této funk-
ce – tzv. funkční požitky podle § 6 odst. 10 
písm. b) zákona o daních z příjmů – jsou 
podle § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o všeo-
becném zdravotním pojištění, jsou považo-
váni za zaměstnance a jako takoví podléha-
jí odvodům zdravotního pojištění. I přesto, 
že odměna může být vyplácena nepravidel-
ně nebo i jen jednou za rok, musí zaměst-
navatel (tedy ZO, OV) přihlásit funkcio-
náře, kterému chce vyplatit odměnu, do 
8 dnů od zvolení do funkce na příslušnou 
zdravotní pojišťovnu. V každém měsíci je 
pak zaměstnavatel povinen předkládat ka-
ždé zdravotní pojišťovně, v níž jsou funk-
cionáři evidováni, formulář PŘEHLED 
O PLATBĚ POJISTNÉHO a odvádět po-
jistné. Další změnou u funkčních požitků 
je změna zdaňování. Již se nedaní srážko-
vou daní 15 % z odměny do 10 000 Kč za 
měsíc, nýbrž zálohově 15 %. To znamená, 
že funkcionář je povinen si příjmy za pří-
slušný kalendářní rok ve svém daňovém 
přiznání vyúčtovat. Mnohem jednodušeji 
lze situaci řešit dohodou o provedení prá-
ce. Funkcionáři našich organizačních jed-
notek v podstatě vykonávají pro své členy 
určité konkrétní práce, takže se uzavírání 
dohod o provedení práce jeví jako vhodné 
a jednoduché řešení. Podmínky zdaňování 
patnáctiprocentní srážkovou daní u těch-
to dohod zůstaly, při zachování maximální 
výše odměny do 10 000 Kč za měsíc, ne-
změněny,. Srážkovou daň je třeba odvést 
na finanční úřad do konce následujícího 
měsíce po uskutečnění výplaty. Stejně tak 
je nutné splnit vůči příslušnému finanč-
nímu úřadu další pravidelná vyúčtování 
a oznámení plateb srážkové daně. 

Manžel byl včelař. Měl 60 včelstev a bo-
hužel letos 1. června zemřel. Mám dotaz 
ohledně daňového přiznání k dani z pří-

jmů fyzických osob v lednu příštího roku. 
Pokud bych si včelstva nechala napsat 
na sebe, jako příjem bych měla dotace 
na zazimování? Kromě toho mám ještě 
jiné příjmy podle § 10 (úroky ze zápůjč-
ky) a příjmy podle § 9 (nájem za pole). 
Musela bych podat daňové přiznání ze 
všech příjmů – i z dotací na zazimování 
včelstev?  Příjem z úroků ze zápůjčky 
i z nájmu za pole každý rok přiznávám. 
 J. K. 

Příjmy ze zájmového včelaření do 60 včel-
stev jsou od daně z příjmů osvobozeny (pro 
osvobození je rozhodující počet včelstev). 
To znamená, že v rámci § 10 budete při-
znávat daň z příjmů jen na úroky, o kte-
rých píšete. Vyjde Vám dílčí daňový základ, 
který přičtete k dalšímu dílčímu daňovému 
základu – tj. z § 9 (nájem za pole). Takže 
budete danit tak, jako v minulých letech. 
Příjmy ze včelařství jsou osvobozeny, ty 
obsahem přiznání nebudou.

Jsem OSVČ, mám IČ, živnostenský list 
na masérskou činnost, nejsem plátce 
DPH. Mám 14 včelstev, včelaření pro-
vozuji jako hobby včelař. Paní vedoucí 
ze školní kuchyně chce ode mne kou-
pit med do jídelny a ráda by na to měla 
doklad. Potřebuji splnit nějaké speciální 
věci, abych jí med mohla prodat? Mohu 
jí napsat doklad o prodeji? Podnikám 
v oblasti služeb, i tržby mám z větší čás-
ti za služby. EET se mě netýká, napsala 
bych doklad ručně, tedy papírový. Ve-
doucí z kuchyně si ode mne med koupí, 
jen když si bude moci dát doklad o za-
placení do účetnictví. Mohu jí vypsat do-
klad jen jako soukromá osoba? Nebo ho 
mám napsat i s IČ a prostě ho zahrnout 
do tržeb? Anebo jí mohu prodat med jen 
jako soukromé osobě, bez dokladu, a do 
kuchyně nikoli?
 Iva D.

Prodej medu ze dvora od Vás jako zájmo-
vého včelaře do školní jídelny odpovídá 
definici prodeje medu ze dvora do malo-
obchodu. Maloobchodem se rozumí ten 
maloobchod, který se nachází na území 
celé České republiky a nemíní se jím jen 
prodejna, ale jsou to i jiná zařízení dle 
definice v nařízení EK č. 178/2002; kon-
krétně „maloobchodem“ se rozumí ma-
nipulace s potravinami nebo jejich zpra-
cování a skladování v místě prodeje nebo 
dodávky konečnému spotřebiteli; zahrnuje 
distribuční terminály, provozy veřejného 
stravování, závodní jídelny, podnikové 
restaurační služby, restaurace a další po-

dobné stravovací provozovny, obchody, 
distribuční centra supermarketů a velkoob-
chodní prodejny. Takže můžete a nemusíte 
mít přitom registrovaný provoz u KVS. Co 
se týká dokladů o prodeji, není forma ni-
kde stanovena. Můžete i vystavit fakturu, 
není třeba mít IČ, a bude to doklad, který 
si může dát škola do výdajů. Dodává-li 
chovatel do místního maloobchodu, musí 
být med vždy doprovázen obchodním do-
kladem (nařízení EU č. 931/2011). Tento 
doklad je vyžadován v rámci plnění zásady 
sledovatelnosti potraviny. Každý obchodní 
doklad musí obsahovat:
•	 přesný popis potraviny;
•	 objem nebo množství potraviny;
•	 jméno nebo obchodní název a adresu 

provozovatele potravinářského podni-
ku, který potravinu odeslal;

•	 jméno a adresu provozovatele potravi-
nářského podniku, kterému se potravi-
na odesílá;

•	 odkaz na dávku, šarži, příp. zásilku 
(údaj o šarži může být nahrazen datem 
minimální trvanlivosti v předepsaném 
formátu);

•	 datum odeslání.

Každý chovatel včel, který uvádí med na 
trh, je provozovatelem potravinářského 
podniku, přičemž potravinářským pod-
nikem se rozumí veřejný nebo soukromý 
podnik, ziskový nebo neziskový, který vy-
konává činnost související s jakoukoli fází 
výroby, zpracování a distribuce potravin.

Mám dotaz k prodeji ze dvora. Chci pro-
dávat svíčky z vosku od svých včel jako 
prodej ze dvora. V § 27a veterinárního 
zákona se o prodeji vosku ze dvora vý-
slovně hovoří. Je to tedy možné? 

 K. Z.

Není to možné, nejde o prodej ze dvora. 
Svíčky ze včelího vosku patří pod výrobky 
z vosku, tudíž je třeba mít živnostenské 
oprávnění. MVDr. Pavel Texl ze Státní ve-
terinární správy ještě upřesňuje, že v tomto 
případě není vosk živočišným produktem 
určeným k výživě lidí a zvířat. Státní vete-
rinární správa je kompetentní k dozoru nad 
uváděním vosku na trh pouze v případě, 
že by byl vosk určen k výživě lidí a zvířat, 
nebo pokud by byl jako vedlejší živočišný 
produkt (VŽP) určen pro zpracování ve 
smyslu legislativy k VŽP. Jelikož výroba 
a prodej svíček nespadá ani pod jedno ze 
zmíněných využití vosku, nevztahuje se na 
ně veterinární zákon.

Mgr. Jarmila Machová
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a chov matek  
v českých zemích – xii.
Na závěr seriálu o šlechtění včel a chovu matek v českých zemích jsem 
požádal plemenářského zootechnika Uznaného chovatelského sdružení 
včely medonosné kraňské a předsedu chovatelské komise ČSV Ing. Da-
libora Titěru o rozhovor na danou problematiku. 

Jaká je vaše nejstarší vzpomínka na se-
tkání se včelami?
Vyprávění mého dědečka a jeho sester 
o tom, jak neměli rádi pradědečkovy včely, 
protože píchaly a museli s nimi pomáhat 
v době školních prázdnin, kdy ostatní děti 
měly volno.

Kdy jste se rozhodl věnovat včelařství 
jako svému celoživotnímu oboru?
Od gymnaziálních let a potom na vysoké 
škole jsem pracoval na malý úvazek ve Vý-
zkumném ústavu včelařském v Dole. Ke 
konci studia mi Ing. Veselý nabídl trvalé 
místo s možností bydlet v areálu ústavu – 
a bylo rozhodnuto.

Kdo vás v oboru nejvíc ovlivnil?
Bezesporu právě Vladimír Veselý, tehdejší 
ředitel VÚVč Dol.

Kdy jste se začal intenzivně věnovat 
šlechtění a jeho organizaci?
Od počátku mé práce v ústavu jsem mimo 
jiné vytahoval z úlových deníků potřebná 
data a přiřazoval k nim rodokmeny. Rozdíly 
mezi rodinami a naopak podobnost příbuz-
ných včelstev byly pro mě fascinující. Gene-
tika funguje. S ředitelem Veselým jsem jako 
asistent jezdil na semináře chovů i na jejich 
kontroly a do chovatelské komise.

Jak hodnotíte přínos realizace pě-
tiúrovňové soustavy chovů matek 
podle Ing. Vladimíra Veselého?
Organizace plemenného chovu 
fungovala už dlouho před tím. Ale 
chovný materiál měl každý chov 
svůj. Veselému se podařilo na po-
čátku sedmdesátých let dovézt 
pár kvalitních čistokrevných kraň-
ských matek. Ty po vyzkoušení 
rozmnožil s použitím inse-
minace, to byl jeho velký 
osobní přínos, a poskytl 
chovům k porovnání 
s jejich plemenným 
materiálem. Rozdíl 
byl po všech strán-
kách tak zřetelný, 
že se pak kraňky rozšířily jako dobré zboží, 
které se chválí samo. 

Když jste byl pověřen vedením chova-
telské komise, nastínil vám Ing. Veselý, 
jakým směrem by se šlechtitelská práce 
měla ubírat? 
Ing. Veselý měl v osmdesátých letech před-
stavu, že by se právě s využitím inseminace 
mohly vytvářet specializované linie včel. 
Hodná malá včelstva na balkony paneláků, 
silná produkční včelstva na profesionální 
farmy, opylovací linie, které by preferovaly 

jeteloviny, koňský bob nebo jiné plodiny. 
Také jsme více využívali inbreeding (pří-
buzenskou plemenitbu) pro zesilování 
vybraných vlastností a následnou tvorbu 
meziliniových hybridů. Pak přišla varroa 
a Veselý i lidé jeho týmu věnovali všechny 
síly koncepci boje s varroázou. 

Jak se proměnila soustava chovů za va-
šeho vedení?
Práce chovů všech stupňů má svoji kontinu-
itu. Poté, co z chovů vymizel vlastní materiál 
(protože všechny přešly na kraňku), vypad-
ly z chovatelského řádu i tzv. uznané chovy. 
Role oblastních chovů splynula s vyššími 
šlechtitelskými chovy, takže oblastní chovy 
už neodlišujeme. Jinak se pracuje dál jako 
dřív, ale v současných podmínkách. Existují 
možnosti daleko lepší komunikace díky in-
ternetu, mailům, mobilům a dalším změ-
nám. Neskutečně narostl obchod s oddělky, 
které se přepravují po celé zemi a nehledí se 
na kvalitu matky. Do chovu také vstoupily 
dotace se svými nespornými klady, ale také 
smutnými zápory.

Co je cílem Uznaného chovatelského 
sdružení včely medonosné kraňské v nej-
bližších letech?
Udržet kvalitu chovného materiálu na ta-
kové úrovni, která prudce neklesá hned 
v první a dalších následných generacích. 
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Stabilní materiál je něco podstatně lepší-
ho, než spotřební matky, jejichž dcery jsou 
veliký otazník. Chovatelské sdružení tedy 
potřebuje uznání nejen papírové, ale i v po-
vědomí včelařů. A potřebuje ochranu okolí 
šlechtitelských chovů a chovů s genetický-
mi zdroji před hybridizací.

Dovedete posoudit úroveň šlechtitelské 
práce u nás a v zahraničí?
Relativně do hloubky znám chovatelskou 
práci na Slovensku a v německy mluvících 
zemích. Úroveň chovatelské práce je všude 
přímo úměrná pečlivosti a důslednosti ve-
dení plemenářské dokumentace (a to bez 
ohledu na rasu). 

Do jaké míry s vámi spolupracuje Minis-
terstvo zemědělství ČR ve snaze o zacho-
vání čistoty kraňky v ČR? 
Včela medonosná kraňská je pod gescí 
MZe zařazena do Národního progra-
mu konzervace a využívání genetických 
zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů 
významných pro výživu a zemědělství na 
období 2018–2022. Metodika programu 
ale nepočítala s tím, že se v krajině mohou 
objevovat včelstva jiných plemen dovážená 
bez ohledu na dlouhodobou plemenářskou 
práci. Právě proto Ministerstvo zeměděl-

ství ČR v roce 2016 iniciovalo novelizaci 
plemenářského zákona, který stanovuje 
podmínky dovozu matek do republiky 
a jejich porušení trestá sankcí do výše 
500 000  Kč. 

Vidíte mezi současnými šlechtitelskými 
chovy v České republice naději na udrže-
ní čistoty chovů pro budoucnost? 

Šlechtitelská práce má budoucnost v kaž-
dém případě. Udržování kvalitního materi-
álu bude stát větší úsilí než dřív. Nebývalou 
péči budeme muset věnovat chovu trubců 
a také osvětové práci.

Děkuji vám za rozhovor. 

Ing. Pavel Cimala, 
www.vcelimed.cz, www.carnica-cimala.eu

Šlechtění včel a chov matek v českých zemích – závěrem

V uplynulém kalendářním roce jsme se 
pokusili nastínit včelařské veřejnosti pro-
blematiku chovů matek, které se podílí 
na šlechtitelském programu Uznaného 
chovatelského sdružení včely medonosné 
kraňské. Pravidla a zásady jsme se snažili 
dokreslit praktickými zkušenostmi z pro-
vozu šlechtitelských chovů. V tomto roce 
se šlechtitelského programu účastnilo 
49 chovů. Každoročně šlechtitelské chovy 
odchovávají přibližně 30 000 oplozených 
kraňských matek a 10 000 matečníků. 

Přímý vliv první a druhé odchované ge-
nerace na populaci včelstev v české re-
publice je odhadován na 25 %. V dalších 
generacích se vliv odchovaných matek 
zákonitě snižuje, nicméně i ty pomáhají 
vytvářet kvalitní populaci včely medonos-
né kraňské u nás. 

V následujícím roce bude tato dvoustra-
na opět vyhrazena chovu matek. Budeme 
na ní prezentovat jednotlivé šlechtitelské 
chovy, aby včelařská veřejnost získala 
konkrétnější představu o jednotlivých 

chovech Uznaného chovatelského sdruže-
ní včely medonosné kraňské. 

Pravidelným čtenářům děkuji za pozor-
nost a připomínám, že šlechtění včelstev 
je založeno na dlouholeté pečlivé práci, 
jejíž výsledek je velmi křehký a snadno 
zranitelný. Proto nepodléhejme módním 
trendům a važme si toho, že včelaříme 
na jednom z posledních území, které není 
decimováno bastardizací nevyzpytatelný-
mi kříženci.  

Pavel Cimala  
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Matka a dělnice včely medonosné kraňské 

Mírnost včel je důležitá vlastnost pro zájmové i profesionální včelaře
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y Včelaření dnes není jen o včelách

Touto úvahou o úloze včelařek a včelařů bych chtěla navázat na svůj článek 
z dubnového čísla časopisu Včelařství, kde jsem popisovala, jak jsem se 
dostala ke včelkám po svém dědečkovi Václavu Kulíkovi. Díky němu jsem 
se včelkami vyrůstala a blíže se s nimi seznamovala již od 11 let. Dnes, 
ve 34 letech, obhospodařuji 45 včelstev, což je se třemi malými dětmi tak 
akorát. Od dob včelaření mého dědy se hodně změnilo a já jsem dospěla 
k přesvědčení, že včelaření dnes není jen o včelách, se včelkami musíme 
„mezi lidi“.

Děda se vždy velmi těšil na včelařské 
schůze, kde si mohl popovídat s kolegy 
o milovaných včeličkách a zákonitostech 
jejich chovu. Včelaři tu nejsou pro včely, 
ale včely pro nás. Nejen pro nás včelaře, 
abychom měli radost z jejich prospívání 
a medu pro nás či naše blízké, ale včely 

jsou tu pro nás všechny, aby nám pomocí 
opylování dopřály krásu kvetoucí krajiny 
a užitek z jejích plodů. To víme my, včelaři 
a včelařky. Ale jsem přesvědčena, že je naší 
povinností informovat o všech přínosech 
chovu včel i všechny ostatní a nenechávat 
si to jen na „naše schůze“. Namítnete, že 

v dnešním přetechnizovaném světě už to 
snad nikoho nezajímá, ale opak je pravdou. 
Řada lidí si uvědomuje, jak je pro nás pří-
roda důležitá a v chovu včel spatřují určitý 
způsob aktivní účasti na tvorbě krajiny ve 
svém nejbližším okolí. Takových nových 
včelařů je poslední dobou nejvíce. Zají-
mavé je, že je mezi nimi i velké procento 
žen. Včelaření už není jen doména mužů. 
V době, kdy jsem začala působit na pozici 
jednatelky základní organizace Benešov, 
jsme měli v naší členské základně 3 % žen 
(včetně mne). Dnes už v naší oblasti včela-
ří 15 % žen. Možná, že platí známé úsloví 
„příklady táhnou“.

A kde pozitivní příklad funguje nejlépe? 
Přece u našich dětí! Jejich prostřednic-
tvím můžeme formovat budoucí generace 
tak, aby dovedly ocenit přínos včel celé 
naší společnosti. Všechny děti jsou lač-
né po nových zajímavých informacích, 
jen forma výuky se poslední dobou mění. 
S povídáním a obrázky si už nevystačíme. 
Dnešní doba je interaktivní, děti si chtějí 
vše osahat, vyzkoušet, pomocí zážitku se 
jim podávaná informace vryje hluboko do 
paměti. Kdo jednou pekl a zdobil voňavé 
perníčky, už nikdy nezapomene, jak je med 
lahodný. Kdo si vlastnoručně umotal svíč-
ku z vosku nebo odlil třeba andělíčka, už 
ho více zajímá, jak vlastně včely ten vosk 
vyrábějí. Děti zpravidla nezajímá, jestli 
matka hezky klade, zda včely dobře sedí 
na plástech, nebo jsou rozbíhavé, ale jak se 
točí medomet a co všechno můžou udělat, 
než jim z medometu vyteče jejich vlastní 
sklenička medu.

Letos jsme si připomněli 100 let od zalo-
žení samostatného Československa. Každý 
ví, že naším národním stromem je lípa. Je 
to i typický symbol včelařů. Napadá mě 
tedy logická otázka: Nejsou tedy Češi vlast-
ně národem včelařů? Na řadě míst probí-
halo letos na podzim vysazování pamá-

Honzík a Martin na kontrole svých včelstev Program o roli včel pro děti v mateřské školce

Ondra (3), Martin (5) a Honzík (8) při vytáčení letošního medu  
s maminkou v medárně



411prosinec 2018•

ř
Ád

K
y 

P
r

o
 V

č
el

ař
K

ytečních lip, mnohde to byli právě včelaři, 
kteří podobné aktivity zorganizovali, často 
je i sami včelaři se svými dětmi vysazovali 
podobně jako my a naši tři synové. Vím, 
že když se děti aktivně zapojí, budou si to 
pamatovat. A tak jsme je zapojili. Nejstarší 
osmiletý Honzík se hrdě opíral o krumpáč, 
zatímco pětiletý Martin se v letošní suchem 
ztvrdlé hlíně pokoušel lopatou vyhloubit 
jámu pro stromeček a nejmladší tříletý 
Ondra ji zase horlivě lopatkou zasypával. 
Pokaždé, když půjdou se mnou do ma-
ringotky ke včelám, budou mít radost, že 
lípa o kousek povyrostla, za 30 let ji budou 
ukazovat svým dětem a za 60 let možná 
budou sedět na lavičce pod její mohutnou 
rozkvetlou korunou a vyprávět svým vnou-
čatům o včelách. Snad při tom budou stále 
pečovat i o včelstva v jejím okolí. Zatím se 
snaží, zatím je to baví.

O budoucnost dětí včelařek a včelařů 
se nebojím. Ale myslím, že je naší povin-
ností zvyšovat povědomí o medu a včelách 
i u ostatních. Snažím se působit jak v ma-
teřských školkách, tak i v základních ško-
lách nebo i v rámci rozmanitých přírodo-
vědných kroužků, pravidelně instalujeme 
včelařskou část expozice v rámci místních 
zahrádkářských výstav. Společně děláme 
to, co děti baví. S nejmladšími hrajeme 
divadlo se včelími maňásky, hrajeme si na 
včelaře i včelky, zjišťujeme, na čem všem 
si pochutnáváme díky opylovací činnosti 
včel. Starší uvítají kvízy či výrobky se včelí 
tematikou. Věřím, že pravidelnou osvěto-
vou činností se zlepší informovanost ve-
řejnosti a snad neuslyšíme to, co jsem se 
od řady novinářů dozvěděla letos v létě po 
masivním výskytu pylu jehličnatých stro-
mů: „Všechno je žluté od pylu, včelaři mají 
jistě radost, bude hodně medu?“

I zákazníci, kteří k nám chodí pro med, 
jsou stále náročnější, zvyklí na bohatý vý-
běr z mnoha druhů zboží. Pryč je doba, 

kdy stačilo nalít med do lahve od okurek. 
Kvalita je samozřejmostí, ale lidé nakupují 
i očima. I zde vidím velký potenciál právě 
žen-včelařek, které si své včelí produkty 
i zajímavě esteticky vyladí. Ráda beru zá-
kazníky ke včelám (pokud se nebojí), nebo 
alespoň do medárny, snažím se vysvětlovat 
procesy vedoucí ke vzniku medu, blaho-
dárné přínosy kvalitního medu i ostatních 
včelích produktů, nenahraditelnou roli včel 
při udržování rozmanitosti naší krajiny. 
I dospělí si dobře zapamatují, co vidí na 
vlastní oči, a dokážou to ocenit.

Ženy zpravidla tráví se svými malými 
dětmi více času, a tak je mohou zapojit do 
mnoha činností. Myslím, že právě včelařky 
často věnují velký prostor práci s dětmi, ať 
už se svými, nebo ostatními zájemci. Moje 
děti milují zatavování mezistěn (byť se 
některá sem tam přehřeje), odlévání sví-
ček pro věrné zákazníky, milují pastování 

medu, nalévání medu do sklenic nebo roz-
pouštění cukerného roztoku (byť to občas 
cáká všude), o propolisových tinkturách 
a mastičkách ani nemluvím, ačkoli to ob-
čas v podání dětí vypadá jako vaření čaro-
dějných lektvarů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem včelařkám i včelařům, kteří se věnují 
osvětové činnosti v jakékoli formě. Děláme 
to rádi, přestože víme, že čím více dětí nám 
pomáhá, tím déle daná činnost trvá. Přes-
tože víme, že některým zákazníkům pro-
stě nevysvětlíme, že zkrystalizovaný med 
je stejně hodnotný jako čerstvě ztekucený. 
Přestože se takto strávený čas nedá ohod-
notit penězi, ale pouze dobrým pocitem 
z toho, že jsme pomohli zase o kousek při-
blížit naše včelky ostatním tak, aby je lépe 
pochopili a dokázali lépe ocenit.

Ing. Hanka Chmelová

Nejmladší Ondra pomáhá stáčet pastový 
med

Slavnostní zasazení památeční lípy 
28. října 2018

Včelařský kalendář 2019
Po roční přestávce je opět tady! Včelařský 
kalendář, po kterém jste tolik volali. najde-
te ho přibalený k aktuálnímu prosincové-
mu číslu Včelařství a dovolím si tvrdit, že 
se máte na co těšit. Kalendář na rok 2019 
je totiž naprosto netradiční. Kolegyně Petra 
Mikšovská, která ho připravila, vycházela 
z faktu, který nás po celý letošní rok dopro-
vázel pomalu na každém kroku – 100 let 
od vzniku československa. a sáhla po re-
tro fotografiích a textech dokumentujících 
dlouholetou historii včelaření u nás. nejen 
z fotografií, ale i z Včelařských zápisků an-
tonína Vambery z Uhelné Příbrami na vás 

dýchne atmosféra 19. století a způsoby, 
jakými včelařili naši dědové a pradědové. 
sami si pak uděláte obrázek, kam se 
včelařství za tu dobu posunulo. Kromě 
pohledu do minulosti vám ale kalendář 
nabídne ještě další možnost. Když si po 
skončení roku 2019 vytrhnete stránky 
s jednotlivými měsíci, kde se mimocho-
dem na vaši žádost zvětšil prostor pro 
poznámky k jednotlivým dnům, dosta-
nete nádhernou retro brožurku, kterou 
můžete využít při nejrůznějších včelař-
ských akcích či příležitostech. třeba jako 
dárek pro začínající včelaře. stejně jako 

v celém našem životě i ve včelařství platí, 
že bychom měli znát naši historii a umět 
se z ní poučit.  (pk)         

2019
VČELAŘSKÝ KALENDÁŘ
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Blíží se čas Vánoc a včelstva jsou již zdárně zazimována. Dlouhých zim-
ních večerů je zapotřebí využít pro přípravu na další včelařskou sezonu. 
Spočítáme si, kolik budeme potřebovat nástavků, rámků, plemenáčů, den 
a vík na oddělky. Vše je nutné mít připraveno před začátkem nové sezony, 
ideálně do poloviny dubna. Pokud nám zůstalo ještě alespoň 10–20 kg 
medu, můžeme se také pustit do výroby domácí medoviny.

Medovina neboli medové víno vzniká zkva-
šením naředěného medového roztoku. Je 
to tradiční alkoholický nápoj, u starých 
Čechů oblíbenější než pivo a víno. V prů-
běhu posledních dvou století ale téměř vy-
mizel z povědomí. Po sametové revoluci se 
objevila řada nových výrobců a medovina 
si hledá znovu cestu na náš stůl. Spotřeba 
medoviny je nejvýraznější v době Vánoc 
a zimy. Její výroba je poměrně jednoduchá 
a při dodržení správného postupu ji zvlád-
ne i začínající včelař. 

Podle přípravy výchozího medového roz-
toku rozlišujeme medovinu připravovanou 
za studena a tzv. vařenou medovinu. U roz-
toku připravovaného za studena je třeba 

použít kvalitní med, aby nedošlo v průběhu 
kvašení k namnožení divokých kvasinek. 
Při kvašení nevařených medovin dochází 
k intenzivnějšímu přenosu chuti medu, 
ale více hrozí znehodnocení divokým kva-
šením. Naproti tomu u vařené medoviny 
zužitkujeme i medy s vyšším obsahem 
vody, šum z rozpouštění medu, výplachy 
z víček, nakvašené medy. Ideální je spojit 
vaření medoviny s celkovým úklidem po 
vytáčení, vyplachováním nádob od medu, 
zpracováním víček, abychom zužitkovali 
všechny zbytky – mimo medu, který ne-
cháváme na spotřebu nebo na prodej.

V dalším popisu se budeme věnovat po-
stupu výroby vařené medoviny, který pro 

začátečníka slibuje větší jistotu dobrého 
výsledku. Základní postup najdete velmi 
hezky popsaný např. na návodu přiložené-
ho u Dolských kvasinek, mnoho receptur 
je uvedeno v knize Libora Dupala Kniha 
o medovině. Z vybavení budeme potřebo-
vat kvasnou nádobu – skleněný demižon 
nebo plastový sud, který lze opatřit kvas-
nou zátkou. Pro vaření medového rozto-
ku je ideální starý kotel na ohřev horké 
vody, tzv. brutar. Podmínkou je, že nemá 
porušený vnitřní smalt. Běžně ho koupíte 
na inzerát v ceně kolem 1 500–2 000 Kč. 
Rovněž můžeme použít velký nerezový 
nebo smaltovaný hrnec na 30–50 litrů na 
elektrickém nebo plynovém vařiči. Pozor 
při vaření v kuchyni – při přípravě medové-
ho roztoku a vaření se nadělá hodně nepo-
řádku, do kuchyně vás potom s medovinou 
už nebudou chtít znovu pustit. Vhodnější 
je proto vařit venku na dvoře nebo ve sta-
ré prádelně. Medovinu nelze vařit venku 
v době slídivosti a intenzivního letu včel! 
V takovémto období je třeba začít pozdě 
večer nebo v noci, až přestanou včely létat. 
Buď tedy medovinu vaříme v létě s výše 
uvedenými omezeními, a současně máme 
vhodnou teplotu na kvašení. Nebo můžeme 
vaření medoviny posunout na zimní měsí-
ce, kdy včely nelétají, ale na vykvašení hůře 
hledáme prostory s vhodnou teplotou.

Velmi důležité je, pro jaké se rozhodne-
me kvasinky. Obecně platí, že při kvašení 
dochází k přeměně 2 % cukernatosti na 1 % 
alkoholu. Kvasinky dělíme na normálně 
prokvášející (zvládnou vytvořit maximálně 
11–12 % obsahu alkoholu) a hlubokopro-
kvášející (zvládnou maximálně 14–16 % 
obsahu alkoholu). Mezi včelaři jsou ob-
líbené tradiční Dolské kvasinky, které se 
prodávají ve třech variantách. Dolské kva-
sinky (tzv. zelené) se používají k přípravě 
medoviny výrazné chuti a obsahu alkoho-
lu do 12 %. Dolské hlubokoprokvášející 
kvasinky (tzv. žluté) dávají vyšší procento 
alkoholu, ale je potřeba medovinu výraz-
něji dochutit přidáním bylin nebo koření. 
Dolské tokajské kvasinky dávají jemnou 
višňovou chuť. Všechny tyto tři druhy jsou 
dodávány v tekutém stavu na přípravu 
50 litrů medoviny. Necháme je 3–5 dnů 
předem před přidáním do medového roz-
toku rozkvasit podle přiloženého návodu. 
V průběhu kvašení jsou citlivé na okolní 
teplotu, kterou udržujeme optimálně ko-
lem 25 °C. Nesvědčí jim výrazné střídání 
teplot nebo umístění přímo u radiátoru. 
Dále včelaři používají sušené kvasinky 
typu Schimansky, Bayanus nebo sektové 
kvasinky. Tyto kvasinky se před použitím 
rozmíchají v malém množství medového 

Vysráženou pěnu sbíráme naběračkou během převáření medového roztoku
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roztoku a po 20 minutách jsou připrave-
ny k použití. Dokážou kvasit i při nižších 
teplotách kolem 15 °C a náleží mezi hlu-
bokoprokvášející kvasinky. Na trhu je celá 
řada různých ušlechtilých kvasinek, ale 
u některých bývá problém s vyčeřením 
hotové medoviny.

Výběr kvasinek určuje, jakou výchozí 
cukernatost medového roztoku máme 
připravit. Pokud by měl roztok příliš níz-
kou cukernatost, kvasinky by spotřebo-
valy veškerý cukr a medovina bude příliš 
suchá. V opačném případě příliš sladkého 
roztoku získáme po vykvašení velmi slad-
kou medovinu, kterou musíme nechat zrát 
několik let. Ideální je, aby tzv. zbytkového 
cukru zůstalo v medovině několik procent. 
Takže například pro Dolské hlubokopro-
kvášející kvasinky volíme cukernatost 
roztoku 30–32 %. Jedna možnost je smí-
chat v určitém poměru dle tabulky na pří-
slušnou cukernatost med a vodu. Protože 
se část vody při vaření odpaří, musíme ji 
doplnit převařenou vodou do původního 
objemu. Lepší variantou, zejména pokud 
vyplachujeme zbytky medu nebo víčka, je 
změřit cukernatost pomocí moštoměru 

nebo speciálního refraktometru (nemůže-
me použít běžné refraktometry používané 
na měření obsahu vody v medu, je zde 
obrácený poměr vody a medu). Protože 
jsou moštoměry konstruovány na měření 
cukrů v moštu, ukazují u medového rozto-
ku odchylku minus 4 % proti skutečnosti. 
Například když moštoměr ukazuje 26 % 
cukernatosti, je skutečnost 30 %. 

Medoviny vařené pouze z květových 
medů mívají velmi světlou barvu. Sytější 
zlatou získáme vypláchnutím medu z ví-
ček: buď víčka rozvaříme v hrnci s vodou 
a po ztuhnutí koláče vosku použijeme 
medovou vodu na přípravu roztoku, nebo 
víčka nahřejeme v termoboxu, abychom 
rozpustili zkrystalizovaný med, poté je vy-
pereme ve vlažné vodě a zcedíme. Na obar-
vení se dá použít také výluh z nezralých 
rozčtvrcených ořechů. Zkrystalizovaný 
med do medoviny je velmi vhodné ztekutit 

předem, abychom se vyhnuli namáhavé-
mu vydlabávání zkrystalizovaného medu 
z konve. Roztok medu je dobré připravovat 
vždy o něco sladší, než zamýšlíme, a pak jej 
doředit převařenou vodou na požadovanou 
cukernatost.

Při vaření se na povrchu sráží bílkovina 
ve formě husté pěny, kterou sbíráme nabě-
račkou. Dáváme pozor zejména při prvním 
dosažení varu, protože roztok má při inten-
zivním ohřevu tendenci rychle vzkypět. Pro 
jistotu máme připravenou nádobu s něko-
lika litry studené vody, kdyby pěnící roztok 
chtěl „opustit“ nádobu. U kotlů na pevná 
paliva většinou stačí zavřít přívod vzduchu 
pod rošt a otevřít dvířka do topeniště. In-
tenzivní var by měl probíhat po dobu asi 
1 hodiny, dokud se tvoří pěna. Poté nechá-
me roztok vychladnout (někdy i do dalšího 
dne) na teplotu 20–30 °C, přecedíme přes 
jemné síto a naředíme na požadovanou 
cukernatost převařenou vodou. Při plnění 
do kvasné nádoby necháme roztok dopa-
dat z velké výšky, aby se řádně provzdušnil. 
V malé nádobě rozmícháme v medovém 
roztoku živnou sůl nebo vitaminovou vý-
živu, vždy úměrně podle objemu roztoku. 

V domácích podmínkách 
dostanete každý rok jiný výsledek, 

ale povětšinou vždy chutný

Silikonová zátka s kvasným uzávěrem 
na demižonu

Cezení a provzdušňování medoviny 
při stáčení

Převařený medový roztok naředíme ve větší 
nádobě na požadovanou cukernatost 
a poté plníme do kvasné nádoby

Převáření medového roztoku v brutarech Zlatý hřeb vašeho snažení – ochutnávka zralé medoviny. Medovi-
na z různých demižonů se může chuťově lišit
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Kvasnou nádobu naplníme do objemu 
4/5 až 9/10, nalejeme připravený zákvas 
nebo nabobtnané kvasinky, popřípadě 
vsypeme byliny nebo koření a uzavřeme 
kvasnou zátkou. Na skleněné demižony se 
nám velmi osvědčily bílé silikonové zátky 
s plastovou kvasnou zátkou. Jsou sice draž-
ší, ale velmi pěkně těsní. Nádobu umístíme 
do prostoru s potřebnou stálou teplotou. 
Kvůli tvorbě oxidu uhličitého není vhodné 
kvasit medovinu v ložnici.

Co se týká receptur na dochucení me-
doviny, najdeme jich celou řadu. Hořkou 
chuť tradičně řešíme přidáním 30–60 g 
sušených šištic chmele (na 100 litrů), mů-
žeme též použít chmelové granule. Někdo 
preferuje medoviny čistě bez koření, někdo 
má rád medovinu více vonící po bylinkách 
jako je mateřídouška, máta, třezalka. Pro 
výrazně kořeněnou chuť můžete použít ce-
lou skořici, anýz, badyán, koriandr, malé 
množství hřebíčku. Recepturu je vhodné 
vyzkoušet na malém množství medoviny. 
Všechny přísady pečlivě odvažte na přesné 
kuchyňské váze, a hlavně si vše důkladně 

zapište. Koření nebo byliny přidáváme buď 
před prvním kvašením nebo až po prvním 
stáčení ve formě výluhu. 

Následuje fáze bouřlivého kvašení, kdy 
po dobu 4–6 týdnů přes kvasnou zátku 
intenzivně uniká oxid uhličitý. Intenzita 
kvašení se může lišit podle použité kvas-
né kultury. Poté, co přestane, přistoupí-
me k prvnímu stáčení. Při něm oddělíme 
čistou medovinu od kalů na dně nádoby 
a zbytků bylin, a přecedíme. Po opětovném 
provzdušnění naplníme zpět do kvasné 
nádoby, a to téměř do plného objemu. Po-
necháme ji dokvášet při pokojové teplotě. 
Pokud se kvasný proces přeruší a zůstane 
sladký roztok o malém procentu alkoholu, 
na nápravu lze použít hlubokoprokvášející 
kvasinky. Často pomůže pouhé provzduš-
nění roztoku. Další stáčení provedeme po 
2–3 měsících. Tentokrát přetáčíme bez 
provzdušnění na dno kvasné nádoby. Na 
dozrání umístíme medovinu do chladněj-
šího prostoru. Celý proces kvašení a zrání 
probíhá 6–12 měsíců. Medovina se krásně 
vyčeří, získá jiskru a vytříbí se chu. Velmi 

husté medoviny s vysokým obsahem cukru 
necháváme zrát i několik let. Pokud jsme 
zkoušeli různé receptury, můžeme po 
ochutnávce zkusit namíchat různé druhy 
podle chuti. V domácích podmínkách do-
stanete každý rok jiný výsledek, ale povět-
šinou vždy chutný. Do lahví stáčíme zralou 
medovinu, která už na jazyku neperlí. Při 
celém postupu klademe důraz na čistotu!

Takto připravená domácí medovina není 
určena k prodeji, ale můžeme ji vypít spolu 
s přáteli nebo jí obohatit vánoční stůl. Chuť 
medoviny vynikne, pokud ji vychladíme 
jako bílé víno nebo v zimě naopak ohřeje-
me na teplotu 50–55 °C a podáváme s plát-
kem citronu. Někteří nedočkavci ji možná 
vypijí už ve formě medového burčáku.

Tímto posledním článkem na trochu od-
lehčenější téma bych se chtěl s vámi v této 
rubrice rozloučit a předat žezlo svému po-
kračovateli.

Ing. Oldřich Veverka 
olda.veverka@gmail.com

Další kampaň proti MVP na obzoru
Středočeši pozor! Chystá se druhé 
tažení proti moru včelího plodu 
pod praporem vám již dobře známé 
kampaně Hrr na mor.

Povzbuzen úspěchem pilotního projek-
tu konaného v prvním pololetí letošního 
roku se realizační tým pustil do přípravy 
jeho pokračování. Koncem října proběhlo 
na Krajském úřadu Středočeského kraje 
velmi slibné jednání o možném opakování 
kampaně Hrr na mor i v následujícím roce. 
Po něm byla na KÚ podána žádost o dotaci 
na tuto potřebnou a včelaři i včelařskými 
spolky požadovanou akci. Bude-li příspě-
vek Středočeského kraje schválen, druhý 
ročník bude vyhlášen už v prosinci 2018. 

I vy, přátelé včelaři, můžete svou přímlu-
vou a pozitivní referencí přispět ke schvále-
ní příslušné dotace prostřednictvím svých 
volených zástupců v krajském zastupitel-
stvu. Samozřejmě, pokud je znáte a aktivně 
je oslovíte. Právě teď je ten správný čas!

Nová kampaň bude vycházet ze zkuše-
ností získaných v pilotním projektu. Opět 
půjde o dobrovolnou akci určenou pro 
všechny včelaře, kteří včelaří na území 
Středočeského kraje nebo jsou členy ně-
kterého středočeského včelařského spol-
ku. Včelaři budou k účasti vyzváni několika 
paralelními informačními kanály a budou 
se moci přihlásit k bezplatnému vyšetření 
včelstev na mor včelího plodu a odevzdat 
vzorky na vyšetření prostřednictvím tzv. 
Sběrných míst podobně jako v letošním 
roce. Role Sběrných míst bude posílena 
a jejich zakladatelé se mohou těšit i na vyšší 
motivační a kompenzační bonusy.

 Načasování kampaně bude podobné 
jako loni. Z organizačních důvodů však 
nebude možné provést z jednoho směsné-
ho vzorku vyšetření jak na varroázu tak na 
MVP. Odevzdávat se proto budou dva sa-
mostatné vzorky. Pro vyšetření na MVP 
bude možné použít měl, kterou lze získat 
při čištění podložek po posledním ošetře-
ní na varroázu, před sběrem zimní měli.

Naplánujte si sběr měli tak, abyste si 
zbytečně nepřidělávali práci. Jednoduše si 
usušíte a uschováte měl vymetenou před 
vložením podložek pro odběr zimní měli. 

Nejlepší vzorkovnice jsou tubusy s předtiš-
těnými etiketami (k dostání např. ve VÚVč 
Dol). A pamatujte, že na každých 25 včel-
stev na stanovišti je třeba mít samostatný 
vzorek.

Realizační tým kampaně věří ve schvále-
ní dotace Středočeského kraje a intenzivně 
se na druhý ročník kampaně Hrr na mor 
připravuje. 

Máte-li zájem o účast, připravujte se 
také! Sledujte stránky www.hrrnamor.cz , 
na nichž se budou průběžně objevovat aktu-
ální zprávy o kampani, případně je žádejte 
u funkcionářů vašich včelařských spolků!

Rosťa Ovčarik, 
hlavní koordinátor kampaně Hrr na mor

Kampaň Hrr na mor 
v číslech
V prvním ročníku kampaně Hrr 
na mor bylo prostřednictvím 
81 Sběrného místa ve Středočeském 
kraji sebráno a vyšetřeno celkem 
2 047 směsných vzorků měli, 
což představuje necelou třetinu 
všech stanovišť v kraji. Odhaleno 
bylo 9 neznámých pozitivních 
stanovišť. Akce byla realizována díky 
mimořádné dotaci Středočeského 
kraje ve výši 1 165 000 Kč. Cílem 
opakované kampaně je vyšetřit 
alespoň 2 500 směsných vzorků 
a dosáhnout i do míst, která letos 
vyšetřena nebyla.
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v Jihomoravském kraji
Od zahájení programu tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 
v Jihomoravském kraji uplynulo již deset let. Je to dostatečně dlouhá doba 
na zhodnocení výsledků. 

Požadavky na účinnější tlumení náka-
zy vyvolala nepříznivá nákazová situace 
v okresech Břeclav a Hodonín v letech 
2004 a 2005. Obavy z dalšího šíření moru 
vedly včelaře i pracovníky KVS k hledání 
nových, účinnějších postupů jeho preven-
ce a tlumení. 

K řešení byl přizván Výzkumný ústav 
včelařský v Dole, který v té době ověřoval 
možnost monitorování moru včelího plodu 
(MVP) na základě bakteriologického vyšet-
ření směsných vzorků zimní měli na spory 
Paenibacillus larvae sp. (dále jen P. L.) 
Toto laboratorní vyšetření detekuje spory 
i ve včelstvech na počátku onemocnění, 
kdy jsou klinické příznaky ještě nezřetel-
né, a tudíž unikají pozornosti i pečlivých 
včelařů.

Do té doby bývala ohniska MVP odha-
lena obvykle až na základě oznámení cho-
vatele a většinou až po zjištění pokročilých 
klinických příznaků. Vzhledem k biologic-
kým vlastnostem původce MVP tak uběh-
la od vzniku onemocnění až do likvidace 
ohniska poměrně dlouhá doba. Často ně-
kolik měsíců i roků, během kterých bylo 
nemocné včelstvo zdrojem nákazy jak pro 
ostatní včelstva na stanovišti, tak pro okol-
ní stanoviště včelstev. 

Také monitoring v pětikilometrovém 
ochranném pásmu byl založen na pro-
hlídce včelstev a následném laboratorním 
vyšetření plodových plástů s podezřelými 
změnami, kterou prováděli prohlížitelé 
včelstev. O jejich evidenci i vzděláváni se 
staral ČSV. 

Zavedení laboratorních vyšetření směs-
ných vzorků měli na P. L. v ochranných 
pásmech MVP výrazně urychlilo odhalení 
podezřelých včelstev. Na základě nálezu 
spor ve vzorku měli byla následně na sta-
novišti jeho původu provedena podrobná 
prohlídka včelstev. Tam, kde byl zjištěn ve 
vzorku počet spor řádově 103 a vyšší, byly 
obvykle zjištěny klinické příznaky MVP. 
Přitom byla odhalena ohniska nákazy 
i tam, kde dosud včelaři příznaky MVP 
nenašli. I na základě těchto poznatků bylo 
vyšetření zimní měli na spory P. L. zařaze-
no do Metodiky Státní veterinární správy 
k tlumení MVP, novely Vyhlášky MZe 
299/2003Sb., později i do Metodiky kont-
roly zdraví a nařízené profylaxe, kterou ka-
ždoročně vydává Ministerstvo zemědělství. 

program tlumení mvp 
v Jihomoravském kraji 

Odhalení nových ohnisek moru v místech 
dosud údajně prostých nákazy vedlo Ji-
homoravské včelaře k rozhodnutí využít 
vyšetření zimní měli na spory P. L. k ploš-
nému monitoringu celého území kraje 
s cílem odhalit a likvidovat zatím neznámá 
ohniska MVP. 

Díky iniciativě KKV ČSV v čele s Ing. An-
tonínem Pavlíčkem, podpoře KVS a vstříc-
nosti tehdejšího vedení Jihomoravského 
kraje se tento program podařilo zahájit 
v roce 2008. Jeho cílem bylo do roku 2010 
plošně vyšetřit všechna včelstva na území 
Jihomoravského kraje. Náklady na labo-
ratorní vyšetření hradil Krajský úřad Jiho-
moravského kraje. Protože nová ohniska 
MVP byla často zjišťována ve starých 
úlech a včelínech, byl vypsán i dotační ti-
tul na likvidaci starých úlů a jejich náhradu 
novými. Aby nedocházelo ke zneužívání fi-
nančních příspěvků, bylo proplacení fak-
tury za nové úly podmíněno předložením 
dokumentů o likvidaci starých. Od roku 
2008 je monitoring MVP, podpora obnovy 
úlů a dalších včelařských zařízení, podobně 
jako podpora činnosti včelařských kroužků 
mládeže, součástí dotačního titulu „Podpo-
ra včelařství“, na který Jihomoravský kraj 
každoročně uvolňuje finanční částku cca 
3 miliony Kč. Pro úplnost dodávám, že od 
roku 2017 je jeho součástí i podpora rozši-
řování výsadby a porostů pro pastvu včel.

Rozsah vyšetření zimní měli, výběr rizi-
kových oblastí distribuci kvót, sběr a ode-

sílání směsných vzorků měli k laborator-
nímu vyšetření organizuje KKV ČSV ve 
spolupráci s Krajskou veterinární správou 
a odborem životního prostředí Krajského 
úřadu, v okresech okresní a základní orga-
nizace ČSV, z. s. (viz tabulka 1. a 2.)

Většina vzorků se odebírá z podložek po 
posledním ošetření aerosolem proti var-
roáze, a to koncem prosince a na začátku 
ledna. Tento termín umožňuje dodržet po-
žadovanou dobu vložení očištěných podlo-
žek do úlů k odběru směsných vzorků měli 
na varroázu.

Základní podmínkou úspěšného mo-
nitoringu je vyšetření směsných vzorků 
ze všech stanovišť ve stanoveném území 
včetně stanovišť včelařů neorganizovaných 
v ČSV. Odběr i kvalita vzorků závisí na pří-
stupu a solidnosti jednotlivých včelařů, 
kteří odběr provádějí. Komisionální odběr 
nařídit nelze a uplatňuje se jen výjimečně 
se souhlasem včelaře.

Vzorky musejí být samozřejmě odebrány 
ze všech včelstev na stanovišti a ošetřeny 
tak, aby během doby, která uplyne od sběru 
vzorků do jejich vyšetření v laboratoři, ne-
došlo k jejich znehodnocení pomnožením 
plísní či jiné mikroflóry. Jako obaly se nej-
lépe osvědčily papírové tubusy dodávané 
Výzkumným ústavem včelařským v Dole. 

Velmi důležitá je správná identifikace 
vzorků a shoda údajů na obalech vzorků 
s údaji v objednávce laboratorního vyšet-
ření. Významným, i když ne zcela bezpro-
blémovým pomocníkem pro tvorbu ob-
jednávky, je aplikace v CISu. Po loňských 
zkušenostech se tvůrcům CISu podařilo 
zlepšit tvorbu žádanek možností vložit do 
seznamu i vzorky ze stanovišť nacházejí-
cích se na katastrálním území, které není 

Tabulka 1: Vyšetření na MVP v Jihomoravském kraji v letech 2007–2010

Přehled vyšetření zimní měli na MVP v Jm kraji v letech 2007–2010

rok počet 
vzorků

počet 
pozitivních

% 
pozitivních

z toho 
v rámci 
grantu 
JmK 

% JmK 
grantu 
z vyš.
celkem 

 pozitiv. 
nálezů 
z grantu

2007 1 456 50 3,43 % 0 0 % 0

2008 2 499 21 0,84 % 1 309 52 % 0

2009 3 315 24 0,72 % 2 415 73 % 11

2010* 3 678 32 0,87 % 1 726 47 % 6

celkem 10 948 127 1,16 % 5 450 50 % 17

3 692 3 076 36 992 33 0,89% 27
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k odesílající ZO standardně přiřazeno. Na 
dalším usnadnění tvorby objednávek na 
laboratorní vyšetření se nadále pracuje. 

Pro úspěch programu byla důležitá spo-
lupráce s VÚVč. v Dole, který v letech 2008 
až 2018 prováděl laboratorní vyšetření 
vzorků, předkládal studie o nákazové situ-
aci a návrhy na opatření k prevenci a tlu-
mení nákazy. Tato studie byla pojednávána 
na seminářích organizovaných odborem 
ŽP Krajského úřadu a KKV ČSV. 

Během 10 let realizace programu tlume-
ní MVP se potvrdila platnost doposud zná-
mých epizootologických poznatků. Z nich 
uvádím následující:

 − hlavním zdrojem nákazy pro okolí jsou 
nemocná včelstva, u kterých nebylo one-
mocnění včas zjištěno; 

 − významným zdrojem nákazy jsou staré 
úly a včelíny; 

 − detekce a likvidace ohnisek až na zákla-
dě zjištěných klinických příznaků není 
pro tlumení nákazy dostačující; 

 − bakteriologické semikvantitativní vyšet-
ření měli na P. L. umožňuje zjistit one-
mocnění na jeho počátku, v době, kdy 
klinické změny jsou lehce přehlédnutel-
né, ale současně i stupeň jeho rozvoje, 
a tak stanovit riziko ohrožení okolí;

 − k účinné eradikaci nákazy je nutné ploš-
né vyšetření všech stanovišť a včelstev 
celého území;

 − v rizikových oblastech, kam patří ze-
jména katastry obcí po likvidaci ohni-
sek MVP, obcí bývalého ochranného 
pásma, obcí na území s opakovaným 
nebo permanentním výskytem nákazy, 
je nutné zvýšit frekvenci vyšetření měli 
nejlépe jednou za dva roky po ukončení 
pozorovací doby;

 − monitoring organizovaný včelařský-
mi spolky je nutné sladit s vyšetřením 
prováděným na základě MVO SVS 
v ochranných pásmech, nařízení moni-
toringu po pěti, respektive od roku 2019 
pravděpodobně po dvou letech po ukon-
čení pozorovací doby; 

 − je nezbytné důsledně kontrolovat pře-
mísťování včelstev včetně oddělků. 
Tomu značně pomohlo nařízení Me-
todiky KZ Mze, které od roku 2015 
zavedlo povinnost vyšetření včelstev 
v posledních 12 měsících před jejich 
přemístěním mimo katastr obce. Sa-
mozřejmostí by mělo být vyšetření cho-
vů matek, včelstev producentů oddělků 
a zimních stanovišť kočovných včelstev. 
Tyto poznatky uplatňujeme v Jihomo-
ravském kraji dodnes, KKV a OV ČSV 
se jimi řídí při rozpisu odběru vzorků od 
jednotlivých ZO. 

Výsledky programu tlumení MVP v Jiho-
moravském kraji a vývoj nákazové situace 
v letech 2005–2018 v porovnání se situací 
v České republice jsou zřejmé z následují-
cího grafu. (viz graf 1.)

Z grafu je zřejmé, že v prvních letech 
realizace programu byla odhalena nová 
ohniska nákazy ve všech okresech kraje. 
V dalších letech se problematika tlumení 
týkala zejména okresu Břeclav, především 
oblasti lužních lesů kolem řeky Dyje a Mo-
ravy. Zde jsme několik roků po sobě zjišťo-
vali nová ohniska. Specifikou byly nálezy 

spor P. L. na několika stanovištích stejného 
majitele, propojených společnou stáčírnou 
medu a koloběhem souší mezi stanovišti. 
Při hledání zdroje infekce byla v některých 
případech odhalena nová pozitivní stano-
viště téhož včelaře na území sousedního 
kraje. Jejich včasná likvidace, nařízená 
tamní KVS, zabránila dalšímu šíření náka-
zy v postižených lokalitách. To samozřejmě 
pomohlo k tlumení nákazy v okresech sou-
sedících s Jihomoravským krajem.

V letech 2015 až 2017 se důslednou 
kombinací plošného monitoringu úze-
mí kraje a vyšetřením rizikových oblastí 
podařilo snížit incidenci nových ohnisek 
k hodnotám blízkým nule. Pokud byla vy-
hlášena KVS ochranná pásma, nacházela 
se obvykle na hranicích kraje kolem ohni-
sek v sousedních okresech. 

K úspěšnému tlumení MVP přispěla ra-
dikální opatření při likvidaci ohnisek, pře-
devším důsledná likvidace všech včelstev 
a včelařského zařízení nejen na stanovišti, 
ale i ve skladech a různých „skrýších“, do-
hledávání kontaktů pozitivních stanovišť 
s okolím, likvidace starých úlů a v nepo-
slední řadě také intenzivní osvěta mezi 
včelaři. 

Je důležité připomenout, že za dosavad-
ním úspěšným průběhem tlumení MVP 
stojí mravenčí práce mnoha funkcioná-
řů všech složek ČSV v kraji. Není možné 
vyjmenovat všechny, kterým bych chtěl 
poděkovat. Přesto uvádím alespoň ně-
které z nich, jejichž osobní angažovanost 
byla příkladem pro ostatní. Konkrétně 
Ing. Josefa Hanušku, předsedu KKV ČSV 
Jihomoravského kraje, Ing. Miroslava 
Holého, bývalého člena KKV a  jednatele 
OO Brno – venkov, Vítka Maradu, zdravot-
ního referenta okresu Hodonín a  z ostat-
ních okresů pak Petra Příkazského, Josefa 
Hartla, Jiřího Rožnovského a  Ing. Oldři-
cha Veverku. 

!

Srovnání vývoje počtu nových ohnisek 
v  ČR a Jm. kraji v letech 2005 - 2018

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

48
13

35 23 23
8 3 4 7 11 5 1 0 5

149
184

248

193

230

169 178 179

126

331

248 237

157 168

počet  nových  ohnisek  MVP
počet  nových  ohnisek  v  Jm  kraji

Tabulka 2: Vyšetřeni na MVP v letech 2014–2018

Graf 1:  Srovnání počtu nových ohnisek MVP v ČR a Jihomoravském kraji  
v letech 2005–2018

Monitoring  MVP v Jm. kraji  v letech 2014–2018
Počty vyšetřených směsných vzorkůl měli na MVP
okres 2014 2015 2016 2017 2018 2014–2018

BK 59 126 8 130 205 528

BM 50 40 49 60 259 458

BO 74 198 305 158 430 1 165

BV 24 0 393 0 386 803

HO 340 236 355 126 385 1 442

VY 174 8 130 76 272 660

ZN 52 179 195 155 443 1 024

Kraj 773 787 1 435 705 2 380 6 080
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Příznivá nákazová situace v Jihomorav-
ském kraji a její trend v posledních pěti le-
tech ostře kontrastuje se situací v ostatních 
moravských krajích. (viz graf 2.)

V roce 2018 však došlo ke zhoršení náka-
zové situace i v našem kraji. (viz tabulka 3.)

Vyšetřením 2400 směsných vzorků zimní 
měli byly spory P. L. prokázány v sedmi po-
zitivních vzorcích u čtyř chovatelů. Násled-
né klinické i laboratorní vyšetření odhalilo 
čtyři ohniska u jednoho chovatele na okre-
se Brno-venkov a jedno ohnisko na okrese 
Břeclav. Epizootologickým šetřením se 
bohužel nepodařilo zjistit bezprostřední 
zdroj nákazy, nicméně všechna ohniska se 
nacházejí v oblastech, kde se v posledních 
10 letech likvidovala ohniska MVP. I když 
nelze zcela vyloučit zavlečení nákazy z jiné 
lokality, je velmi pravděpodobné, že zdroj 
nákazy perzistoval v místě nebo v nejbliž-
ším okolí nových ohnisek. 

Vznik nových ohnisek po více než 10 le-
tech, vzhledem k životnosti a odolnosti 
spor P. L., není až tak velkým překvapením. 
Oblast nálezu nových ohnisek byla vedena 
jako riziková. Proto byla tamní stanoviště 
včelstev opakovaně vyšetřována, i když 
dosud s negativním výsledkem. Chovatelé 
postižených včelstev sami žádné podezření 
na MVP nikomu neoznámili. Ohniska byla 
odhalena a likvidována až na základě kraj-

ského monitoringu. Tento případ potvrzu-
je, že tlumení MVP není jednorázovou zá-
ležitostí. Naopak je zřejmé, že v rizikových 
oblastech je užitečné nákazovou situaci 
monitorovat vyšetřením směsných vzorků 
ve dvouletých intervalech, aby byla včelstva 
s klinickým průběhem MVP včas odhale-
na, likvidována a nestala se tak na dlouhou 
dobu zdrojem šíření spor původce nákazy 
do okolí. Poslední nález ohnisek MVP tak 
potvrzuje oprávněnost dlouhodobého pro-
gramu prevence a tlumení nákazy i posky-
tované finanční podpory Jihomoravského 
kraje. Současně to potvrzuje nutnost dal-
šího pokračování programu tlumení MVP 
v Jihomoravském kraji. 

V roce 2018 došlo na základě výběrového 
řízení, vyhlášeného Krajským úřadem Jiho-
moravského kraje, ke změně dodavatele la-
boratorního vyšetření. Jako dodavatel byla 
vybrána laboratoř firmy AGRO-LA Jindři-
chův Hradec, která se nabídla za stanove-
nou cenu vyšetřit cca 2500 vzorků, tedy dvoj 
až trojnásobek počtu vzorků z minulých let. 
Pokud bude i nadále zajištěna podpora Jiho-
moravského kraje, nabízená kapacita umož-
ní vyšší frekvenci monitoringu v rizikových 
oblastech. To do značné míry kompenzuje 
komplikace, spojené s  přechodem vyšetření 
vzorků k nové laboratoři. Ty vznikly zejména 
proto, že výsledek výběrového řízení jsme se 

dozvěděli až v prosinci a bylo velmi obtížné 
se všemi subjekty včas projednat pravidla 
odběru, odesílání vzorků a požadavky la-
boratoře. Vyšetření vzorků v laboratoři pro-
běhlo od ledna do března 2018. V průběhu 
akce bylo nutné řešit řadu problémů např. 
s identifikací chovatelů i vzorků, nesoulad 
mezi CISem a písemným dokumentem ob-
jednávky nebo pozdní odesílání protokolů 
o výsledku vyšetření odesílateli.

Tyto problémy vyhodnotil KKV ČSV 
Jihomoravského kraje na semináři letos 
v červnu. Návrhy a požadavky na nápravu 
pro příští období byly předány jak laborato-
ři, tak zástupcům krajského úřadu s žádos-
tí zařadit je do podmínek výběrového řízení 
na dodavatele laboratorního vyšetření.

Dnes již známe výsledek výběrového ří-
zení pro rok 2019. Opět se jím stala AGRO-
-LA Jindřichův Hradec, která nabídla vy-
šetření 2400 vzorků. KKV a OV ČSV již za-
jišťují organizaci odběru vzorků v ZO ČSV 
podle platných zásad. Prioritně budou opět 
vyšetřena stanoviště v rizikových oblas-
tech, a také území, kde plošné vyšetření 
včelstev proběhlo před více než pěti roky. 
Odběr na vyšetření směsných vzorků měli 
v rámci této etapy tlumení MVP v Jihomo-
ravském kraji je koordinován s vyšetřením 
nařízeným KVS nebo Metodikou kontroly 
zdraví na rok 2019. 

Zásady monitoringu a pravidla pro odběr 
zimní měli byly projednány na okresních 
aktivech a členských schůzích ZO ČSV 
na konci listopadu. Pro úspěch další, již 
jedenácté etapy tlumení MVP v Jihomo-
ravském kraji je nezbytné, aby se zásadami 
prevence a tlumení nákazy byli seznámeni 
všichni včelaři. Usilujeme o to, aby organi-
zační složky ČSV i ostatní včelařské spolky 
zařadily do programu vzdělávání v zimním 
období 2018–2019 zásady tlumení nákaz 
včelího plodu a jejich prevence. 

MVDr. Bohumil Pantůček,
člen Komise pro zdraví včel ČSV, z.s.

počet nových ohnisek  dle krajů k 25.6.2018počet nových ohnisek  dle krajů k 25.6.2018

Vyšetření vzorků zimní měli na MVP v Jm. kraji v roce 2018
okres počet 

vzorků
vyšetřeno nevyšetřeno nedodáno počet 

včelstev
negativních pozitivních

Blansko 205 187 15 3 1 557 187 0

Brno-město 259 243 16 1 1 898 242 0

Brno venkov 430 409 18 3 4 981 404 5

Břeclav 386 376 7 3 4 433 374 2

Hodonín 385 382 2 1 6 822 382 0

Vyškov 272 258 13 1 2 579 258 0

Znojmo 443 421 20 2 6 318 421 0

jiné 18 18 0 0 307 18 0

kraj celkem 2 398 2 294 91 14 28 895 2 286 7

Graf 2: Počet nových ohnisek MVP v krajích k 25. 6. 2018

Tabulka 3: Přehled vyšetření vzorků zimní měli v Jihomoravském kraji v roce 2018
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včelařského Dol – XII.

První zkušenosti s použitím přípravku  
VarroMed
Na všech pracovištích Výzkumného ústavu včelařského jsme v uplynulé se-
zoně poprvé použili nově registrovaný přípravek na bázi kyseliny šťavelové 
a kyseliny mravenčí, VarroMed. Zeptali jsme se našich včelmistrů na první 
zkušenosti a přinášíme vám jejich odpovědi z našich stanic od západu na 
východ.

1. Jak se vám líbí aplikace Varromedu?
Ing. Pavel Kirschner, Výzkumná sta-

nice Liběchov (Lib): Líbí se mi, je velmi 
jednoduchá, rychlá a poměrně bezpečná. 
Dávkování z originální lahve se mi zdá ne-
přesné, proto jsem léčivo dávkoval injekční 
stříkačkou na 25 ml.

Ing. Peter Kéri, VÚVč Dol (Dol): Apli-
kace VarroMedu je velice snadná. Za krát-
ký čas je možné ošetřit spoustu včelstev. 

Díky dílkům na lahvičce lze docela přesně 
odhadnout množství roztoku potřebného 
k ošetření různě silných včelstev.

Bc. Ondřej Živný, Pokusný včelín Skři-
vánek (Skř): Vcelku snadná, ale je špatně 
vidět stupnice na láhvi. Nebylo by špatné 
barevné vyvedení čísel.

Ing. Oldřich Veverka, Pokusný včelín 
Kývalka (Kýv): Je jednoduchá, po ošetření 
několika včelstvech získá včelař poměrně 

přesný odhad dávkování. Jediný problém 
jsem měl s nahříváním na úlovou teplotu, 
pokud bych ošetřoval vzdálenější stanovi-
ště.

Ing. Mgr. Jiří Skoupil, Výzkumná sta-
nice Přerov-Žeravice (Pře): Na láhvi by 
měla být výraznější barevně odlišená stup-
nice. Samotná aplikace je bez výhrad.

Bc. Jaroslav Labaj, Pokusný včelín 
Pekařov (Pek): Aplikace je velmi rychlá, 
bezproblémová.

2. Váš osobní odhad účinnosti Varro-
Medu?

Lib: Ve srovnávacích pokusech byl Va-
rroMed použit v 10 včelstvech na dvou 
stanovištích. První aplikace byla provede-
na začátkem srpna. Na pokusném stano-
višti, kde bylo vysoké napadení roztočem 
(průměrný přirozený denní spad roztočů 
byl 11), se přípravek ukázal jako nedosta-
čující. Z původních 4 pokusných včelstev 
na tomto stanovišti zbylo k 8. říjnu již jen 
jedno. Tři včelstva jsem musel zrušit jako 
velmi slabá (dvě z nich byla již rabována), 
byly zde již včely bez křídel a poškozený 
plod. Na druhém stanovišti byl průměrný 
přirozený spad menší (2 roztoči za 1 den). 
Vzhledem k pokračujícím vysokým spa-
dům jsem léčil VarroMedem i v září. V sr-
pnu jsem léčil 3× po sedmi dnech, v září 
1–2×. Některá včelstva dostala celkem 
5 dávek po 40 ml, některá jen 4 dávky. Po 
první fumigaci 8. října byly spady u zbylých 
sedmi včelstev na obou stanovištích po-
měrně vysoké, a to i na druhém stanovišti 
s menším napadením (70–250 roztočů, 
průměrně 148 roztočů na jedno včelstvo). 
Nehledě na to, že v tuto dobu vzhledem 
k teplému podzimu bylo ještě dost plodu 
ve včelstvech, a tedy i hodně roztočů scho-
vaných pod víčky. Osobně si myslím, že 
by se VarroMed měl použít hlavně v bez-
plodovém období na podzim a v zimě jako 
náhrada za ošetření aerosolem a jarního 
nátěru plodu.

Dol: Na podzim 2017 jsem byl uchváce-
ný jeho účinností. Při porovnávání spadu 
roztočů po VarroMedu a Varidolu vyšel 
spad nastejno. Ve včelstvech však nebyl 
plod a roztoči padali až do Vánoc. Bohu-

VarroMed se aplikuje pokapáním včel v plástových uličkách
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Včelaři z Korytné  
vybudovali včelařské arboretum
Dne 8. 11. 2018 zasadili včelaři z Koryt-
né 20 stromů a 30 keřů, do projektu sázení 
se zapojily i místní základní a mateřská 
škola. Cílem bylo, aby si každé dítko zasa-
dilo svůj strom, na který byla připevněna 
cedulka s jeho jménem. Děti tím získají 
ke stromům kladný vztah a budou se o ně 
starat. Jelikož se místní mateřská škol-
ka chlubí titulem „Ekoškolka“ a letos je 
hlavní tématem voda, tak o zálivku je také 
postaráno. Do budoucna je v arboretu na-
plánováno vybudovat zázemí pro včelařský 
kroužek Korytná včelaříci s.r.o. a také od-
počinkovou zónu pro místní občany. Tímto 
chci všem poděkovat za účast na brigádách 
i při samotném sázení.

Jiří Martinec, jednatel ZO ČSV Korytná
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ažel vyšší spady byly i v zimní měli. To se 

podepsalo i na větším zamoření včelstev 
koncem léta. Jeho účinností jsem již nebyl 
nadšený v létě, kdy byl použit při srovná-
vacích pokusech. Roztočů spadlo málo 
a největší spady byly první dva dny. Prav-
děpodobně proto, že letos bylo menší napa-
dení roztoči Varroa a v době pokusů měla 
včelstva plod. Ale to ukáže první fumigace.

Skř: Účinnost odhaduji maximálně 20 % 
při jednorázovém použití během sezony. 
Opakováním se účinnost úměrně zvyšuje. 
S použitím v zimním období ještě nemám 
větší zkušenosti, ale účinnost bude určitě 
vyšší.

Kýv: Zařadil jsem do skupiny více napa-
dená i téměř čistá včelstva. Ta více napade-
ná měla začátkem července po diagnostice 
moučkovým cukrem kolem 5 roztočů na 
vzorek 600 dělnic (tj. okolo 1 % napade-
ní). Po aplikaci začátkem července spad-
lo v těchto více postižených včelstvech 
50–100 roztočů během 10 dnů, což jsem 
bral jako přiměřenou účinnost. První tý-
den v říjnu jsem v těchto včelstvech udělal 
další posypy cukrem a v jednom vzorku 
bylo asi 150 roztočů na 600 dělnic (tj. 25% 
napadení!). Toto včelstvo už bylo viditelně 
zesláblé. U jiného včelstva jsem otřepal asi 
60 roztočů ze 600 dělnic (tj. 10% napade-
ní) a jeho kondice je o trochu lepší. Zřej-
mě jsem měl v červenci provést opakované 
ošetření. Přijde mi, že na reprodukční roz-
toče pod víčky nemá kyselina šťavelová tu 
správnou účinnost, a kdyby byl silný varro-
ázní rok, tak by se včelstva jen na „šťavel-
ce“ přes léto nedala udržet bez poškození. 
VarroMed vidím jako dobrou variantu k fu-
migaci, ale jako náhradu Formidolu nebo 
Gabonu – tím si nejsem jistý.

Pře: Účinnost je srovnatelná s Formi-
doly.

Pek: U několika včelstev s větším počtem 
roztočů jsme účinnost třech aplikací Varro-
Medu ověřovali Varidolem. Pohybovala se 
v rozmezí 30–40 %.

3. Co jste vypozorovali? Myslíte, že 
včely aplikaci VarroMedu dobře snášejí?

Lib: Včely zvládají léčbu dobře, zazna-
menal jsem pouze malé množství mrtvolek 
na podložce po 4. a 5. aplikaci.

Dol: VarroMed je kyselina. Při častém 
používání dochází časem k viditelné reduk-
ci počtu včel. Je úplně jedno, jestli se kyseli-
na šťavelová aplikuje do včelstev sublimací 
nebo roztokem k polití včel.

Skř: Nezaznamenal jsem jakýkoliv pro-
blém po aplikaci během sezony. Použití 
v zimním období ještě nedokážu přesně 
zhodnoit.

Kýv: Nenašel jsem uhynulé včely 
v podmetu, včelstva po aplikaci normálně 
plodovala a jarní rozvoj včelstev byl také 
v normě. Ale bylo to vždy jen po jednom 
ošetření VarroMedem.

Pře: Při pokapu VarroMedem nedochá-
zí k rozrušení včel, spad mrtvolek na pod-
ložkách po aplikaci je víceméně normální 
a ani jiné negativní vlivy jsme zatím nepo-
zorovali.

Pek: Zatím jsme nezpozorovali, že by 
včely měly s VarroMedem nějaký problém 
nebo větší výpadek – matky nehynou, vče-
ly nereagují a snad jen zruší v menší míře 
nějaký plod.

Z tohoto průzkumu vyšly i následující otázky:
Co udělá vychladnutí léčiva na cca 
20–25 °C? Vadí to nějak?

Zatím nevíme, snažíme se ale vždy dodržo-
vat příbalovou informaci. 

Jak rychle po otevření láhve léčivo stárne 
a ztrácí účinnost?
Podle dokumentace je použitelnost po ote-
vření 30 dnů. Ve skutečnosti bude stabilita 
daleko lepší. Budeme to testovat.

Je pravda, že by se včela neměla setkat 
s kyselinou šťavelovou víc než jednou 
za život? V létě to tedy vychází na další 
ošetření nejdříve po 30 dnech a během 
zimy jen jedno.
Tato opatrnost vychází ze starších zkuše-
ností s jinými přípravky na bázi kyseliny 
šťavelové. Opět konstatujeme, že Varro-
Med je nasazen teprve krátce, takže až po 
získání dalších zkušeností můžeme apli-
kační metodiku případně upravit.

Závěr si jistě čtenář již udělal. Aplikace je 
bez problémů, včely snášejí VarroMed 
dobře. Okamžitý účinek přípravku je 
zjevný, avšak krátkodobý. V době, kdy 
včelstva mají plod, nesmíme pouštět ze 
zřetele, že denně se s mladuškami mohou 
líhnout další zástupy roztočů. Nejdůležitěj-
ším principem tlumení varroázy bez ohle-
du na použitý přípravek je co nejpečlivější 
likvidace roztočů v zimě s cílem tzv. nulo-
vé prevalence na jaře. Během roku je třeba 
monitorovat a používat dostupné příprav-
ky tak, aby nedošlo k nárůstu populace 
roztočů, která by poškodila dlouhověké 
zimní včely.

Včelmistrů se ptali a odpovědi zaznamenali: 
MVDr. Martin Kamler a Ing. Dalibor Titěra, VÚVč, Dol

Včelařská výstava 
ve Velké Bíteši
ZO ČSV ve Velké Bíteši vás zve stej-
ně jako v loňském roce na Včelař-
skou výstavu, která se koná ve dnech 
6.–11. 12. 2018 ve Velké Bíteši, Masa-
rykovo náměstí 5. Výstava má již něko-
likaletou tradici a je spojena s prezentací 
včelařské historie, včelařských pomů-
cek, nářadí a zařízení. V prodeji bude 
medové pečivo, výrobky ze včelího vos-
ku, rozlévaná medovina a medové pivo. 

Výstava probíhá ve výše uvede-
ném termínu vždy v době od 9.00 do 
17.00 hodin.

Ing. Zbyněk Schwarzbach,
jednatel ZO ČSV Velká Bíteš

Tel.: 602 693 698
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V současnosti můžeme s jistotou považovat viry, obvykle v kombinaci 
s dalšími faktory, za jednu z příčin poklesu konce včelstev. Co si ovšem pod 
pojmem virus lze představit? Jedná se o nebuněčný živý organizmus, který 
je ovšem schopen vlastní reprodukce pouze s využitím biochemického 
aparátu živé buňky. 

Virus, přesněji řečeno virová částice, je 
ve srovnání s buněčnými organizmy re-
lativně jednoduchá. Každá virová částice 
se skládá z nukleové kyseliny, která nese 
dědičnou (genetickou) informaci viru 
a bílkovinného obalu. Základní rozdělení 
virů včely medonosné je založené právě 
na druhu nukleové kyseliny. Většina vče-
lích virů obsahuje pozitivně orientovanou 
jednořetězcovou ribonukleovou kyselinu 
(obvykle se označuje jako +ssRNA). Pouze 
jeden včelí virus obsahuje DNA, desoxyri-
bonukleovou kyselinu, běžnou ve většině 
buněk mikro- i makroorganismů. Přehled 
nejběžnějších včelích virů včetně běžně 

používaných názvů je uveden v Tabulce 1. 
Vzhledem k rozšířenému využívání moder-
ních diagnostických metod jsou neustále 
popisovány nové včelí viry, například včelí 
rhabdoviry. Proto je téměř nemožné uvést 
kompletní přehled včelích virů, protože je-
jich počet se neustále mění a lze očekávat, 
že se bude v blízké budoucnosti neustále 
navyšovat.

Jak se viry studují, popisují a jak se 
tvoří jejich názvy?

Původní práce popisující včelí viry využí-
valy tradiční virologické metodické postu-
py, zejména studium přenosu virů a jejich 

schopnosti vyvolat příznaky onemocnění. 
Dále byly využívány metody elektronové 
mikroskopie, které pomocí paprsku elek-
tronů umožňují pozorovat virovou částici 
velkou v řádech desítek až stovek nano-
mentrů, a imunologické metody, které vy-
užívaly ke studiu virů specifické protilátky. 
Zásadní rozvoj v oblasti výzkumu včelích 
virů však byl zaznamenán až s rozšířením 
molekulárně-biologických metod, které 
umožňují analyzovat genetickou informaci 
virů, srovnávat ji s ostatními, studovat pří-
buzenské vztahy mezi viry a poznávat pod-
statu jejich biologických vlastností. Tento 
rozvoj byl zásadně urychlen objevem tzv. 
sekvenování nové generace (v angličtině se 
zkracuje jako NGS), což je postup, pomocí 
kterého lze podrobně popsat kompletní ge-
netickou informaci viru. Jedná se rychlou 
a relativně levnou metodu, která umožňuje 
sekvenovat velké množství vzorků součas-
ně a získat tak obrovské množství údajů, 
které je ovšem potřeba roztřídit a analyzo-
vat pomocí speciálních počítačových pro-
gramů. Pomocí nových metod sekvenování 
byly objeveny mnohé včelí viry, např. LSV.

Podrobný popis vlastností každého nově 
objeveného viru je nezbytný k tomu, aby-
chom porozuměli jeho vlivu na zdravotní 
stav včel. Nově objevený virus je pojme-
nován, obvykle na základě příznaků cho-
roby (např. virus deformovaných křídel); 
původního hostitele (např. vláknitý virus 
včely medonosné), ze kterého byl izolován; 
nebo na základě místa, poblíž kterého byl 
poprvé izolován (např. viry jezera Sinai). 
Pojmenování nového viru a jeho následné 
zařazení do příslušné čeledi se řídí pravidly 
Mezinárodní komise pro taxonomii virů 
(ICTV). Taxonomie virů představuje zá-
kladní systém umožňující popsat a roztří-

Virologické vyšetření plemenných včelích matek lze provést ještě před expedicí 
z výkalů matek nebo jejich prvních vajíček Foto: Dalibor Titěra 

Tabulka 1. Přehled běžných virů včely medonosné

Název anglicky Zkratka Název v českém překladu
Nukleová kyselina

čeleď: Dicistroviridae
Acute bee paralysis virus ABPV Virus akutní obrny včel

+ssRNA

Israeli acute paralysis virus IAPV Virus izraelské akutní obrny včel
Kashmir bee virus KBV Kašmírský virus včel
Black queen cell virus BQCV Virus černání matečníků
čeleď: Iflaviridae
Deformed wing virus DWV Virus deformovaných křídel
Sacbrood virus SBV Virus pytlíčkovitosti plodu
Slow bee paralysis virus SBPV Virus pomalé obrny včel
nezařazené viry
Chronic bee paralysis virus CBPV Virus chronické obrny včel
Lake Sinai viruses LSV Viry jezera Sinai
Apis mellifera filamentous virus AmFV Vláknitý virus včely medonosné dsDNA
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dit obrovské množství doposud popsaných 
virů. Diverzita virů je totiž daleko větší než 
diverzita ostatních živých organizmů i díky 
tomu, že se liší typem nukleové kyseliny 
(DNA nebo RNA), řadou jejich dalších 
vlastností (např. konfigurace, polarita) 
a v neposlední řadě také velikostí. Viry se 
také liší morfologií a velikostí virové části-
ce. V současné době bylo popsáno 803 rodů 
virů klasifikovaných v 131 čeledích. 

v čem spočívá zjišťování přítomnosti 
virů?

Včelí viry se vyskytují všude, kde nalézá-
me jejich hostitelský organizmus, včelu 
medonosnou. V podstatě jsou rozšířeny 
celosvětově. Včelí viry však nejsou přísně 
specifické pouze pro včelu medonosnou. 
Poslední výzkumy ukazují, že běžně do-
chází k jejich přenosu mezi včelou medo-
nosnou a ostatními druhy včel. Některé 
byly nalezeny i u ostatních druhů hmyzu, 
který navštěvuje květy, a také u členovců 
(sem patří mj. i roztoči), kteří koexistu-
jí společně se včelami. Většina známých 
včelích virů jsou, jak již bylo řečeno, RNA 
viry. Jejich charakteristickou vlastností je 
schopnost mutovat a vytvářet společen-
stva virů s odlišnou genetickou informací. 
To může představovat problém při využití 
jedné z nejběžnějších diagnostických me-
tod – polymerázové řetězové reakce (PCR, 
viz obrázek), protože použité oligonukleo-
tidové primery se nejsou schopny připojit 
na pozměněné vazebné místo, a dojde tak 
k získání falešně negativního výsledku. 
Jinými slovy, ve vzorku není potvrzen ten 
virus, který jsme tam předpokládali, ale 

může tam být jiný, jen nepatrně odlišný, 
a výsledek vypadá stejně, jako kdyby tam 
nebyl žádný. PCR představuje základní 
volbu pro rychlou diagnostiku včelích vi-
róz. Její spolehlivost však závisí právě na 
zvolených primerech, které musí zachytit 
co nejširší spektrum cirkulujících virů. 

proč viry škodí včelám?

Viry obecně škodí hostitelským orga-
nismům tím, že zneužijí jejich buňky pro 
své vlastní množení. Původní funkce buněk 
jsou pak většinou znemožněny nebo naru-

šeny. Když se včela vyvíjí ve stadiu kukly, 
musí se v průběhu několika hodin přeměnit 
larvální tkáň na křídla. Jak složitý a inten-
zivní ten proces je, to si jen těžko dokážeme 
představit, ale chápeme, že buňky zaměst-
nané kopírováním virů udělají křídla špat-
ně. Tento efekt je viditelný pouhým okem. 
Také na dospělých včelách způsobují viry 
viditelné změny. Nemocným včelám vy-
padávají chloupky, takže se jeví jako čer-
né, lesklé. To není jen stařecké plešatění. 
Víme-li, že na některých chloupcích jsou 
i smyslové orgány, chápeme i vážnost ta-
kového poškození.

Jiné druhy poškození nevidíme, ale 
dovedeme si je představit z vlastní zkuše-
nosti. Mnohé lidské virózy jsou spojeny 
s průjmy nebo nechutenstvím. Cítíme se, 
jakoby naše zažívání fungovalo moc po-
malu, nebo naopak rychle. Nejinak tomu 
bude u včel. A nejvážnější důsledek budou 
mít včelí virózy, pokud změní enzymatické 
hladiny odpovědné za dlouhověkost. Část 
v létě narozených včel je ve zdravém včel-
stvu dlouhověká, ostatní se dožívají jen pár 
krátkých týdnů. Pokud se ve včelstvu stane 
něco nenormálního, předpokládá se, že to 
může být i virová infekce, může to zname-
nat konec včelstva, protože mu chybí dlou-
hověké včely, které mají správně přežít až 
do jara a pak vychovat své mladší sestry. 
V literatuře najdeme i výzkumy, které po-
pisují, jak viry mění schopnost hostitele 
trefit domů. Včela, která zabloudí, je pro 
včelstvo ztracená. K tomu ještě zanese vi-
rus do cizího včelstva.

Neznáme zdaleka všechny negativní dů-
sledky virových infekcí. Co je ale nesporné, 
je tento fakt: ve vzorcích z uhynulých včel-
stev se namnožené viry objevují a zpravidla 
více než jeden druh.

Jana Prodělalová1 a Dalibor Titěra2

1Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.,  
Hudcova 296/70, Brno

2Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 94, Máslovice

Tento článek vznikl v rámci projektu ministerstva 
zemědělství ČR QJ1510113.
Zdroje literatury, ze kterých bylo čerpáno, jsou k dis-
pozici u autorů.

Princip polymerázové řetězové reakce

1. Polymerázová řetězová reakce (PCR) byla vyvinuta v roce 1983 američanem Kary 

Mullisem. Umožňuje zjistit přítomnost patogena (např. viru) na základě pomnožení části 

jeho nukleové kyseliny (DNA). Pomnožení probíhá s využitím enzymu, tzv. 

termostabilní DNA polymerázy. V případě, kdy se jedná o virus, jehož genetická 

informace je tvořena RNA, předchází vlastní PCR ještě reverzní transkripce, kdy je RNA 

nejprve přepsaná pomocí dalšího enzymu, tzv. reverzní transkriptázy, do DNA. PCR 

probíhá v zařízení zvaném termocykler, které umožňuje rychle měnit teplotu.

2. V první fázi PCR je nezbytné provést denaturaci, kdy pomocí vysoké teploty, 

obvykle v rozsahu 94 až 98 °C, dojde k uvolnění vodíkových vazeb mezi řetězci 

dvojšroubovice a vznikne tak jednovláknová DNA. 

3. V druhé fázi PCR se sníží teplota reakce na zhruba 50 až 65 °C. To umožní 

specifickou vazbu oligonukleotidovým primerům, což jsou uměle vytvořené krátké 

úseky jednovláknové DNA, připravené na základě znalostí přesného složení (neboli 

sekvence) nukleové kyseliny konkrétního viru. Jsou komplementární ke své cílové 

sekvenci. To v praxi znamená, že jsme schopni zjistit přítomnost pouze takového viru, 

podle kterého byly primery připraveny. Bez primeru by DNA polymeráza nebyla 

schopna zahájit syntézu nového řetězce.

4. Poslední fází PCR je syntéza DNA. Využívá se k ní termostabilní polymeráza, která je 

schopna opakovaně snést vystavení vysokým teplotám, nutným pro denaturaci 

dvojřetězcové DNA. Polymeráza syntetizuje nový řetězec DNA, komplementární k 

původnímu. Stavební kameny nutné k této syntéze jsou přítomny v reakční směsi. Pokud 

bychom předpokládali, že v původním vzorku se nachází jedna cílová molekula DNA, tak 

po 32 opakováních výše popsaných fází PCR lze teoreticky získat téměř miliardu nově 

vytvořených molekul.

V literatuře najdeme i výzkumy, 
které popisují, jak viry  

mění schopnost hostitele  
trefit domů. Včela, která 
zabloudí, je pro včelstvo 

ztracená. K tomu ještě zanese 
virus do cizího včelstva
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ty Perníčky o svátcích 
i po celý rok
V adventním čase přichází ve většině českých 
domácností ke slovu pečení perníčků. Někdo 
má schovaný recept po babičce, na který nedá 
dopustit, jiní se pouštějí do hledání předpisů 
na nejchutnější či nejměkčí perníčky a zkoušejí 
každý rok jiné, další se obracejí na perníkářky ve 
svém okolí. O poslední variantě něco vím, pro-
tože perníčky už nějakou dobu peču, zabývám 
se vším, co s nimi souvisí, a nehledě na advent-
ní přetížení to dělám ráda. 

Z minulosti víme, že tento druh medového 
pečiva se pekl během celého roku a nebyl 
spojen jen s Vánocemi. Sladkostí tehdy ne-
bylo tolik a není divu, že perníkové stánky 
patřily na poutích k těm nejoblíbenějším. 
Důvodů pro to, abychom perníčky pekli 
častěji než jen v adventním čase, se najde 
dost i v dnešní době. Jedním z nich je tra-
dice, která sahá přes sedm set let zpět do 
historie. První zmínka o perníkářích na 
českém území je z roku 1335, kdy prodá-
vali své výrobky na posvícení v Trutnově, 
ale peklo se jistě již dříve. 

Ať už perníčky pečeme, probíráme se 
prastarými recepty, prohlížíme si vyře-
závané dřevěné formy, nebo si pročítáme 
Staročeské rýmovaní o perníkářství, naši 
nejstarší knihu o pernících, je to, jako by-
chom byli ve spojení s dávnou historií. Čas-
to, když zadělávám těsto, mám dojem, že 
celý dům a všechno kolem ztichne, vzduch 
se naplní vůní medu a koření, čas plyne po-
malu a já vím, že „tohle už tu bylo“.

Perníkářský mistr či tovaryš se nejdříve 
pomodlil ke sv. Ambroži či Markovi (oba 
jsou uváděni jako patroni perníkářského 
cechu) a dal se do díla. Zadělávalo se pět 
druhů těst (červené, na grošové marcipány, 
na černý perník na strouhání, na bílý per-
ník německý a na kořeněné šišky či hůlky) 

a nejprve 
se vařil vorkauf, 
polotovar z medu, mouky a koření, 
který se pak ukládal do dřevěných be-
den i na několik měsíců, z nichž se pak 
dobýval nožem, či sekerou. Ostatní su-
roviny se do základu přidávaly až před pe-
čením. Říká se dokonce, že perníkářským 
dcerám se pekly na svatbu perníky z těsta, 
které bylo zaděláno při jejich narození.

Pro nás, následovníky těchto starých 
mistrů cechu perníkářského, může být 
způsob jejich pečení nápovědou, na co by-
chom si měli dát pozor a co nezanedbat. 
Chceme-li mít perníčky co nejlepší a nej-
kvalitnější, měli bychom suroviny, které 
patřily do základního vorkaufu, vybírat 
co nejpečlivěji. To znamená kvalitní med, 
mouku a prvotřídní koření. Vysypeme-li do 
těsta kupovanou směs perníkového koření, 
tak se, kromě toho, že se na nás Ambrož 
i Marek nepěkně naštvou, nejen ochuzuje-
me o množství chuťových variací, ale také 
o možnost, jak si utužit zdraví. Koření, 
přidávané tradičně do perníkového těsta, 
má totiž blahodárný účinek na naše tělo. 
Můžeme si tedy z perníčků udělat takový 
malý lék, šitý přímo nám na míru. Pořiďte 
si co nejkvalitnější jednotlivé druhy koře-
ní, posaďte se a postupně se jimi probí-

rejte, očichávejte 
a rozhodněte se, 

kolik od kterého 
druhu koření do těsta 
dáte. Hlídejte si celko-
vé množství koření (při 
množství větším než dvě 
lžíce do cca 600 g těsta, 
jsou už perníčky příliš 
štiplavé). Návody, kolik 
přesně čeho se obvykle 

dává, berte jen jako 
orientační, naše tělo 
pozná, který druh ko-

ření mu udělá dobře. Já 
používám i pravou vanil-
ku a cejlonskou skořici, 

jsou to sice drahá koření, ale na chuti je to 
hodně znát. 

Dříve se perníkové recepty tajily, předá-
valy se z generace na generaci, či z mistra 
odstupujícího na mistra nového, a právě 
koření a sušené bylinky hrály hlavní roli 
v tom, co výrobky jednotlivých perníkářů 
od sebe odlišovalo. Z desítek druhů, které 
se do těsta dávaly, jsou nejčastěji uváděné: 
badyán, skořice, hřebíček, zázvor, korian-
dr, kardamom, anýz, fenykl, nové koření, 
muškátový květ a někdy i pepř (z lat. ná-
zvu piper se perníkářům říkalo artopipe-
risté a samotný název perníky, původně 
peprníky odkazuje ke staročeskému slovu 
perný, tj. kořeněný). Věřte, že z jednoho 
receptu lze jenom změnou poměru jed-
notlivých druhů koření připravit pokaždé 
jiný perník. 

O tom, že med prospívá našemu zdraví, 
se rozepisovat nemusím, psaly o tom oso-
by povolanější. Snad jenom připomenu 
výzkum prováděný ve Výzkumném ústa-
vu včelařském v Dole, kdy se zjišťovalo, 
nakolik se z medu při pečení perníků vyš-
ší teplotou ztrácí cenné látky. Nejde totiž 
ani tolik o vitaminy, kterým vyšší teploty 
nedělají dobře, jako spíše o antioxidanty 
a jiné zdraví prospěšné látky. Zjistilo se, že 
ke snížení cenných látek dochází jen velmi 
pomalu a většina jich zůstane v perníčcích 
zachována. Takže mnohá lidová moudra, 
odkazující k příznivým účinkům perníku 
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řenka, do rána byla z ní panenka“, nebo 
„Jezte perník babičko, omládnete brzičko“, 
se tím dostávají na vědecký základ. 

Jestliže vás od pečení perníků odrazuje 
velké množství receptů a nemožnost se 
v nich vyznat, mám malou nápovědu. To, 
o jaký druh perníčků se jedná, tedy jest-
li jsou to ty, které po upečení ztvrdnou 
a musí se pak nechat čtrnáct dní odležet, 
nebo jsou měkké hned po upečení, nám 
napoví poměr „suchých“ a „tekutých“ 
ingrediencí. Pokud máme recept s větším 
množstvím těch tekutých, například na 
cca 600 g mouky 150–200 g tuku, 4 vejce 
a cca 200 g medu, půjde o měkké perníč-
ky, jestliže na 600 g mouky připadá kolem 
50–100 g tuku, 1–2 vejce a např. tři lžíce 
medu, jsou to perníčky, které musíte péci 
s notným předstihem, aby stihly změknout. 
Důležitá je také doba pečení. K větší vláč-
nosti pomůže i přidání trošky povidel, mar-
melády, či žloutku navíc. Při znalosti toho, 
co jednotlivé ingredience v těstu dělají, se 
nám otvírá široký prostor pro improvizaci 
v kuchyni a vynalézání nových perníkových 
dobrot. Myslím si totiž, že pro perníkářské 
řemeslo je důležité nejen zachovat prasta-
ré recepty a postupy, ale také objevovat 
nové způsoby, jak perníčky dostat zpátky 
na náš stůl. Je bezpochyby, že tahle zdra-
ví prospěšná a s láskou dělaná dobrota, 
si s naším tělem rozumí daleko lépe, než 
většina ostatních sladkostí, které běžně 
konzumujeme. 

Pro ty, kteří se nechtějí prokousávat 
desítkami zaručených receptů, tu dva ze 
svých základních mám:

perníčky měkké po upečení

600 g hladké mouky, 150 g tuku, 200 g 
medu, 4vejce, 180 g cukru moučka, 2 lžíce 
kakaa, 2 lžíce perníkového koření, 1,5 lžič-
ky sody. Nejdřív rozehřejeme med a tuk, 
přidáme čerstvé koření, postupně přidá-
váme sypké ingredience a nakonec vejce. 
Těsto je hodně lepivé, zabalíme ho a na dva 
dny ho necháme na chladném místě odpo-
čívat. Na pomoučeném vále těsto vyválíme 
a vykrajujeme libovolné tvary. Perníčky pe-
čeme na 170 °C.

perníčky na odležení

600 g hladké mouky, 150 g cukru moučka, 
3 vrchovaté lžíce medu, 125 g tuku, 1,5 lží-
ce koření, 2 vejce, 1 lžička sody. Po upečení 
perníčky narovnáme do krabiček a nechá-
me na balkoně minimálně 14 dní odležet.

Výroba bílkové polevy je tak trošku al-
chymie. Základní recept praví: Na cca 
200 g co nejjemněji prosátého cukru mou-
čka, přidáme 1 bílek a trochu citronové šťá-
vy. Někdo přidává ještě škrobovou mouč-
ku. Pak už jen mícháme a mícháme, dokud 
poleva není dostatečně hustá.

Když člověk vnoří ruce do voňavého tep-
lého těsta, když se celý dům provoní krás-
nou medovou a kořeněnou vůní, a i lidé, 
které ten den potkáte, k vám přičichávají, 
když se perníkové dílo povede, tehdy člo-
věk pochopí, že tohle řemeslo musí přežít 
i do budoucna!

Tak s chutí do toho a svatý Ambrož 
s vámi (a Marek taky)!

Kateřina Woláková – PerníKáča,
perníkářka z Velvar
www.pernikaca.cz 
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našem území – XII.

Kočovné včelaření
Historicky vůbec první kočovní včelaři byli staří Egypťané. Kočování spo-
čívalo v převozu včelstev na lodích po Nilu. K prvním národům se také řadí 
Řekové nebo obyvatelstvo na území staré Palestiny, kde ženy přenášely 
včely ve hliněných nádobách na svých hlavách. Na území našeho státu se 
kočovalo již v dobách Rakousko-Uherska. 

O tomto období se v Jubilejním včelařském 
sborníku pro Moravu a Slezsko píše, že 
včelaři úspěšně kočovali na pole v Horním 
Rakousku. V této době se včely převážely 
na valníku, který táhli koně. Převoz mohl 
trvat 24 hodin nebo i déle, přitom často do-
šlo k úhynu včelstev udušením,. V cílovém 
stanovišti byla postavena primitivní bu-
dova pro včelaře, kde spali a stáčeli med. 
V patentech Marie Terezie z 18. století 
byly kočujícím včelařům přiznány mnohé 
výhody. Tou hlavní bylo, že při převážení 
úlů nemuseli platit mýto nebo jakékoliv 
soukromé poplatky. Z toho je patrné, že 
kočovné včelařství bylo pokládáno za vel-
mi důležité a prospěšné. V dalších letech 
byly v řadě výzkumných ústavů zkoumá-
ny výhody kočovného včelařství. Velkou 
práci odvedli výzkumníci z Brna, kteří na 
základě mnoha pokusů zjistili, že pokud 
jsou díky kočovnému včelařství včely při-
sunuty přímo do kvetoucích kultur, docílí 
se tím mnohem vyšších výnosů. Dokonce 
ve 40. letech 20. století bylo povinností se 
včelstvy kočovat; včelaři ji však nedodržo-
vali, vymlouvali se, že jim včelstva mohou 
být zcizena nebo poškozena. Následně 
proto bylo stanoveno tato včelstva hlídat, 
přesto však kočování nebylo ve velké míře 
provozováno. Když se ale o něco později, 

v 50. letech, začaly vysévat jednotlivé rost-
linné kultury dále od vesnic, vznikly u nás 
vhodné podmínky pro kočování, díky kte-
rému se včelaři, dle slov tehdejšího předse-
dy svazu včelařů, „snažili zajistit zeměděl-
ským závodům opylení a včelařům zvýšený 
profit“. Po těchto nesmělých začátcích do-
šlo na našem území k opravdovému roz-
voji kočovného včelařství. Dokonce začaly 
vznikat kroužky kočovných včelařů, jejichž 
vynalézavost byla přímo ohromující: pře-
budovávali různé maringotky, vlečné vozy, 
autobusy atd., na kočovné včelíny. V tom-
to směru stáli v popředí městští včelaři, 
jelikož ve městech byla včelí pastva velmi 
omezená, takže kočovné včelařství pro ně 

představovalo možnost vyvézt svá včelstva 
na pole a lesy mimo město. 

Díky velkému rozmachu kočovného vče-
lařství bylo nutné začít tuto činnost orga-
nizovat. Stalo se tak v roce 1967, když byly 
10. listopadu vydány Zásady pro kočování 
se včelstvy. Na ně později, v roce 1976, na-

vázaly Zásady pro opylení zemědělských 
kultur včelami. V návaznosti na tyto dva 
dokumenty vydal Český svaz včelařů Poky-
ny pro kočování se včelstvy. Hlavním cílem 
bylo sjednotit postup při vyřizování veške-
rých formalit, které je potřeba zajistit, po-
kud chce včelař kočovat. Zejména v prvním 
bodu se klade důraz na nutnost dodržovat 
veterinární, bezpečnostní i dopravní před-
pisy a směrnice. Dále zde byla kočovným 
včelařům zdůrazněna povinnost (podle 
vyhlášky č. 37/1963 Sb.), kterou jsem 
již zmiňoval v kapitole o ochraně včel při 
aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Šlo 
o povinnost ohlásit stanoviště včelstev ná-
rodním výborům, do kterých mají být včel-
stva převezena, a to alespoň s pětidenním 
předstihem. Zdůraznilo se tu, že přesuny 
včelstev mezi ČSR a SSR nejsou povoleny. 
Podmínkami, které bylo potřeba při kočo-
vání splnit, byl souhlas vlastníka pozemku, 
osvědčení okresního veterinárního zařízení 
o nákazové situaci v místě, kam mají být 
včelstva přesunuta, a povolení k převozu 
včel od okresního veterinárního zařízení 
z místa, odkud se kočuje. 

Podle zmíněné vyhlášky kočování or-
ganizačně zabezpečoval orgán Českého 
svazu včelařů, konkrétně okresní výbory. 

Včelařské kočovné vozy mívaly (a dodnes mají) nejrůznější podobu – maringotka, vozík 
nebo přívěs s kočovnými paletami

Po těchto nesmělých 
začátcích došlo na našem 

území k opravdovému rozvoji 
kočovného včelařství. Dokonce 

začaly vznikat kroužky 
kočovných včelařů
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Včelař musel oficiálně podat přihlášku ke 
kočování se včelstvy, která mu byla potvr-
zena a odeslána okresnímu výboru, a ten 
následně vyhotovil plán pro kočování. Vče-
lař byl pak povinen dodržovat termíny pře-
sunu a stanoviště určená okresními výbory. 
Ty současně dohlížely na dodržování těchto 
pokynů a v případě sporu mezi včelaři byly 
orgánem, který tyto spory řešil. Za poru-
šení těchto pokynů hrozil včelařům trest 
v podobě opatření výchovného charakteru 
ve smyslu Stanov Českého svazu včelařů. 

Domnívám se, že Pokyny pro kočování 
se včelstvy byly pro včelaře významným 
dokumentem, neboť se do kočování vnesl 
řád a představovaly ucelený dokument, 
ve kterém byly shrnuty základní zákonné 

a svazem stanovené požadavky pro kočo-
vání. Závěrem lze říci, že pokud má včelař 
své včely na dobrém stanovišti, snadno se 
obejde bez kočování. Ale nastane-li situace, 
že je jeho úroda neuspokojující, zatouží po 
jiném druhu medu nebo je v zájmu včelaře 
nacházet se na určitém území, je kočovné 
včelařství velmi výhodné, jelikož stačí včel-
stvo jednoduše přesunout na jiné místo. 

Text: JUDr. Pavel Pumpr
Foto: archiv autora

Zdroje:
Jubilejní včelařský sborník k 150. výročí založení 
organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku: 
[1854–2004]. Brno: Gloria, 2004. ISBN 80-86760-06-5.
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Stoletý včelař se narodil v mocnářství

Přítel Václav Barnáš ze včelařské 
organizace v Kasejovicích na Plzeň-
sku je souputníkem českosloven-
ských dějin. Narodil se v Rakousku
-Uhersku v Záhrobí u Bělčic 8. října 
1918. Tehdejší císař Karel I. netušil, 
že zbývají sotva tři týdny do rozpa-
du mocnářství a vzniku samostatné-
ho Československa. 

Stoletý jubilant v současnosti žije v domku 
v Újezdě u Kasejovic. Jeho včelařské za-
čátky sahají do klukovských let, kdy jeho 
tatínek objevil ve vedlejší vesnici roj včel. 
Sklepl ho do bedničky, přivezl domů a od 
souseda si půjčil úl – almárku, podle níž si 
zhotovil další. 

„V pětačtyřicátém roce se tatínek oženil 
a o deset let později začal v Újezdě včela-
řit,“ vzpomíná jeho dcera Marie Motejzí-
ková. Vyučený soustružník pracoval v pl-
zeňské Škodovce. Vzpomíná, jak ve fabrice 
potkával Karla Gotta, který tam krátce po 
získání výučního listu elektrikáře pracoval.

K samostatnému včelaření se Václav 
Barnáš odhodlal přibližně ve 40 letech, 
takže aktivně se jím zabýval půl století. 
K původním úzko-vysokým almárkám 
rozšířil včelín o Budečáky a Moravské uni-
verzály. Míval přes dvacet včelstev. „Hodně 
jsem se od něj naučila a se včelami jsem mu 
pomáhala do jeho devadesáti let. Neměla 
jsem víc než pětadvacet včelstev, nyní se 
starám o čtrnáctery. Dvoje jsou v almár-
kách, z nichž zpravidla bývá nejvyšší výnos 
medu, v některých letech z každého i přes 
čtyřicet kilogramů. Další jsem přeložila do 
nových nástavkových úlů,“ uvedla k součas-
nému stavu paní Motejzíková. Medomet na 
elektriku nemá, spolehlivější je klika, pohá-
něná manželem. Je však alergický na včelí 
žihadlo, takže mu do vytáčecí místnosti vozí 
plásty pečlivě ometené od včel. 

„Po každém návratu od včel se mě tatí-
nek ptá, jak si vedou. Zajímá se i o dění ve 
včelařském spolku a rád si počte v každém 
novém čísle časopisu Včelařství. I když už 
z domu moc nevychází, těší se stále dob-
rému zdraví,“ vypráví Marie Motejzíková.

„Ke stým narozeninám mu přálo na 

čtyřicet členů rodiny včetně 
pěti vnoučat a devíti pravnoučat. 
Navštívili jej přátelé z kasejovické organi-
zace a z krajského výboru ČSV, kteří mu 
předali svazové vyznamenání a odznak 
Vzorný včelař. Přišla také starostka i míst-
ní hasiči (byť u nich nikdy nebyl), což tátu 
taky potěšilo. K mimořádnému životnímu 
jubileu mu poslala blahopřejný dopis mini-
stryně práce a sociálních věcí Jana Maláčo-
vá,“ uzavírá paní Motejzíková.

To, že se jubilant dožil tak vysokého 
věku, přičítá padesátiletému přátelství 
se včelami a medu, kterým si sladil místo 
cukru. Občas do něj zamíchal pyl z plástů – 
pergu, což je vynikající přírodní elixír pro 
dlouhověkost. Nechť mu zdraví a životní 
pohoda vydrží do dalších let. 

Ing. Zdeněk Kulhánek 

Václav Barnáš z kasejovické včelařské 
organizace oslavil letos v říjnu 100 let 
(Jubilant obdržel svazové ocenění 
Vzorný včelař)

Blahopřejný dopis od ministryně Jany 
Maláčové

V almárkách chová včelstva jubilantova 
dcera Marie Motejzíková
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Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských 
kroužků. Vaše náměty a připomínky uvítáme na mailové adrese:  
jan.podpera@gmail.com

Soutěž
Od začátku školního roku 2018/2019 probíhá v každém čísle 
Včelařství (až do červnového čísla 2019) nějaký soutěžní úkol 
(nebo úkoly). Ze správných odpovědí každý měsíc vylosujeme 
jednoho výherce, který získá drobné ceny. 
Odkaz na zadávání odpovědí najdete na stránkách svazu 
(www.vcelarstvi.cz), a také na stránkách kroužku mladých 
včelařů ve Mšeně (http://sites.google.com/site/kmvmseno).

Soutěžní doplňovačka
 1. Sladká šťáva, kterou produkují mšice.
 2. Sladká tekutina, kterou produkují některé květy rostlin, aby 

přilákaly opylovatele.
 3. Orgán včely umístěný v zadečku. Slouží k obraně včely.
 4. Důležitá činnost včel zejména pro následný „vznik“ plodů.
 5. Alkoholický nápoj z medu.
 6. Zařízení, kterým včely procházejí pouze v jednom směru. 

Vkládá se mezi plodiště a medník za účelem „odvčelení“ 
medníku.

 7. Základní nástroj včelaře, kterým například odlepuje 
přilepené nástavky.

 8. Tělní tekutina včely, která slouží k rozvodu kyslíku a živin ve 
včelím těle.

 9. Bakteriální onemocnění včelího plodu.
10. Jedno „patro“ úlu.
11. Krmná látka, která se dělnicím vytváří v hltanových žlázách.
12. Vstup do úlu.
13. Používá se k hrubší filtraci medu.
14. Pomocné česno v nástavku úlu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vánoční přesmyčky
V přesmyčkách hledejte různé druhy jídel. Pak se rozhodněte, 
zda do daných pokrmů můžeme nějak přidat med. V některých 
případech jsou pokrmy napsány s pravopisnou chybou.

1. Zatímco fotbalisté v televizi kopali roh, lýkem zavázal balík.
2. Na hlavu námořníka spadl z palmy kokos, kapitán mu 

přispěchal na pomoc.
3. Starý železný okap rezavěl, až úplně celý zrezavěl.
4. Pan Pavelka šel do lesa na houby.
5. O silný pařez indián zakopl.
6. František má složitý domácí úkol.

Kvízové otázky
1. Kolik barev se používá pro značení 

matek?
a) osm
b) šest
c) sedm
d) pět

2. Jaká barva se pro značení matek 
nepoužívá?

a) červená
b) hnědá
c) zelená
d) žlutá

3. V roce 2018 jsou matky značeny 
červenou barvou. Jakou barvou 
budou matky značeny za 16 let?

a) zeleně
b) červeně
c) modře
d) bíle
e) žlutě

4. Jak dlouho se vyvíjí včelí matka 
od nakladení vajíčka po vylíhnutí?

a) 16 dní
b) 21 dní
c) 24 dní

5. Jak se nazývá místo, kde se včelí 
matka páří s trubci?

a) včelí úl
b) trubčí semeniště
c) královnina louka
d) trubčí shromaždiště

6. Jak se nazývá otvor v nástavku, 
kterým také létají včely do úlu?

a) očko
b) česílko
c) česlo
d) očičko

7. Jak se nazývá zkrystalizovaný med, 
který obsahuje pouze velmi malé 

krystalky? Dá se snadno roztírat 
například na chleba.

a) Sádelnatý med 
b) Pomazánkový med 
c) Pastový med 
d) Mazací med 

8. Který z medů krystalizuje 
nejrychleji?

a) Lipový med 
b) Řepkový med 
c) Akátový med 
d) Jetelový med 

9. Ve kterém nejstarším právním 
předpisu se objevuje krádež včel?

a) Práva Karla IV.
b) Kondrádova práva
c) Práva knížete Oldřicha
d) Zemská práva



Roháček
Slova v řádcích i sloupcích jsou u každého 
čísla stejná. Pod číslem 1 vám ale vyjde 
„tajenkové slovo“, které má přeházená 
písmenka. Zkuste tajenku vyluštit a najít 
využití tohoto slova.

1. TAJENKA
2. Včely používají propolis jako 

dezinfekci nebo jako ________. 
Touto látku jinými slovy vyplňují 
mezery v úlu.

3. Sladký produkt včel.
4. Obydlí včel.
5. Předložka. Anglicky „in“.
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škole v Mikulovicích

Projekt Ministerstva zemědělství, který propaguje med jako velmi zdravou 
potravinu, se jmenuje Medová snídaně. základní škola v Mikulovicích se 
žádnému vzdělávání nebrání, proto se zapojila i do tohoto projektu. děti 
ochutnaly med na krajíci chleba s máslem, který jim velice chutnal, a ještě se 
něco dozvěděly o životě včel a jejích produktech. Přednášku, kterou přednes-
la Božena dobešová si poslechly se zájmem, a aby neodešly s prázdnou, žáci 
první a druhé třídy dostaly omalovánku a pastelky, děti z třetí až páté třídy 
jojo a omalovánku. toto obdržely od ministerstva zemědělství. na závěr si 
ochutnaly čtyři vzorky medu a zhodnotily jejich chuť.
V mateřské školce v Mikulovicích se děti na tuto událost velice dobře nachys-
taly a hned na začátku zazpívaly písničku o včeličkách a zatančily taneček 
jako včeličky. toto předvedly i na konci přednášky. Med na chlebíčku s más-
lem chutnal výborně a přednášku poslouchaly s velkým zájmem. nejvíce se 
dětem líbilo obléknout se do včelařské kombinézy a včelařského klobouku, 
který velice slušel obzvlášť děvčatům. doufáme, že děti budou tuto snídani 
chtít i doma a záměr ministerstva se naplní.

Božena Dobešová

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

Vybraná řešení 
z minulého čísla
co je pravda
Správné odpovědi tvořily písmeno „N“.

osmisměrka s tajenkou
Tajenkou osmisměrky byl „bílý kůň“. 
S tajenkou doplňovačky souvisí rčení: 
„Svatý Martin přijíždí na bílém koni.“

skrývačky
Ve větách se skrývaly rostliny: lípa,  
jetel, smrk, dub, mák.

hrátky s němčinou
Významy slovíček:
die Biene = včela, die Bienenzucht = 
včelařství, die Bienenkönigin = včelí 
matka, das Bienenwachs = včelí 
vosk, der Imker (der Bienenzüchter) = 
včelař, imkern = včelařit, der Honig = 
med, der Staub (der Pollen) = pyl, 
bestäuben = opylit, opylovat

vylosovaní výherci soutěže
Září: Tereza Bartová, (9 let),  
Včelařský kroužek mládeže  
Včelaříci Slavkov u Brna

Říjen: Eliška Šebková, (11 let),  
VKM Včeličky z Jedničky

1 2 3 4 5
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V Pardubicích se opět uskutečnil tradiční Den medu, o kterém jsme již 
psali v minulém čísle (Včelařství č.11, str. 393). Díky podpoře magistrátu 
se toho letošního zúčastnili i zahraniční včelaři z družebních měst. 

Z polského Belchatówa přijel předseda 
tamějšího včelařského spolku Józef Olej-
niczak s manželkou Aniou. Na své farmě 
poblíž Belchatówa mají 80 včelstev. Včelaří 
na rámkové míře 36 × 24. Se včelstvy koču-
jí i do vzdáleného okolí za snůškou řepky, 
akátů, svazenky, lípy, pohanky či zlatobý-
lu. Pan Olejniczak pokračuje ve včelařské 
tradici jejich rodu, v průběhu pobytu v Par-
dubicích vzpomínal, jak jeho praděd a děd 
ještě včelařili v klátech na území Polesí po-
blíž Pinska (dnešní Bělorusko). 

Zajímavé byly jeho informace k metodám 
léčení včel. V tlumení varroázy se polští 
včelaři zaměřují především na používání 
přírodních produktů, např. vratiče, mateří-
doušky, šalvěje, levandule, kořene šťovíku, 
jarního borovicového jehličí, lipových hob-
lin či ztrouchnivělé dubové kůry. Jako jediný 
syntetický akaricid on osobně používá Api-

varol (obdoba našeho Varidolu s účinnou 
látkou amitraz). Aby se ve včelstvech sní-
žila populace roztočů, pravidelně vyřezává 
ze stavebních rámků trubčinu. Jako novou 
metodu zkouší vkládání mezistěn s menšími 
rozměry buněk (místo 5,4 mm jen 4,9 mm). 
Podle odborné literatury by údajně plásty 
s menšími buňkami neměly být pro kladení 
vajíček samičkami roztočů tak atraktivní.

Zmínil se také o výzkumu profesora Ga-
gose z Univerzity Lublin, který pracuje na 
metodě potlačující CCD (syndrom zhrou-
cení včelstev). Jednou z možných příčin 
(kromě varroázy) může být i negativní 
vliv neonikotinoidů z pesticidů. V Polsku 
i celosvětově je patentován nový přípravek 
Vitaeapis, který by měl vliv neonikotinoidů 
na nervový systém včel blokovat. Hlavní 
účinnou složkou tohoto přípravku jsou 
flavonoidy z chmelového extraktu.

Belchatów je hornickým a energetickým 
centrem Polska a podmínky pro včelaření 
přímo ve městě a blízkém okolí tam z hle-
diska snůšky i životního prostředí nejsou 
ideální. Místní spolek má 126 členů, do-
hromady mají 2 754 včelstev. Je potěšující, 
že jak v Belchatówě, tak celém Polsku do-
chází v posledních letech k nárůstu počtu 
jak včelařů, tak i počtu včelstev (meziročně 
o 4 %).

Z Bulharska přijeli ze 1 300 km vzdá-
leného družebního města Pernik přátelé 
Svetoslav Savov a Borislav Veselinov. 
Oba včelaří v horských vesnicích na okraji 
Perniku v nadmořské výšce kolem 900 m 
v podhůří pohoří Vitoša, které dosahuje až 
do výše 2 200 m. Pochopitelně to má vliv 
na snůšku – žádná řepka, ovocné stromy 
či slunečnice. Výsledkem relativně krátké 
včelařské sezony je med především z květe-
ny horských luk a medovice ze smíšených 
lesů. Průměrné výnosy jsou relativně nízké, 
zhruba kolem 10 kg/včelstvo. Situace s va-
rroázou je u nich poměrně příznivá. Léčí 
v srpnu odpařováním kyseliny mravenčí 
a v listopadu pokapem uliček v horních 
nástavcích oslazeným roztokem kyseliny 
šťavelové. Zimují v jednom nástavku míry 
Dadant na 12 rámcích, téměř výhradně na 
medu, cukr doplňují maximálně v množ-
ství 5 kg na včelstvo. V březnu podněcují 
medocukrovým těstem a poprašují rámky 
sušeným mlékem kvůli nedostatečným 
pylovým zásobám. Tím se snaží zlepšit 
proteinovou výživu potřebnou pro vývoj 
plodu. Na Den medu do Pardubic přivezli 
i nabídku různých kosmetických příprav-
ků vyrobených na bázi medu, propolisu 
a mateří kašičky. Tuto kosmetiku prodávají 
úspěšně v Bulharsku a měli by zájem najít 
zástupce pro export těchto artiklů do České 
republiky.

Ing. Miloš Kašpar,
ZO ČSV Pardubice

Zleva Józef Olejniczak a jeho žena Ania z polského Belchatówa, 
v červeném saku Borislav Veselinov a v kostkované košili Sve-
toslav Savov z bulharského Perniku

Svetoslav Savov (vpravo) a Borislav Veselinov se zdraví s pardubic-
kým primátorem Ing. Martinem Charvátem

Manželé Olejniczakovi s radním Pardubického kraje pro zemědělství Ing. Václavem 
Kroutilem (vlevo)
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Vážená redakce,
děkujeme šéfredaktorovi RNDr. Petru Kolářovi, který na přímluvu 
našeho přítele Mgr. Luďka Sojky zveřejnil v časopise Včelařství 
propagační leták na akci Chotěbořské dny medu. Byla to první 
akce tohoto typu. Setkala se s velkým ohlasem u školáků a jejich 
učitelek, a i u dospělých. Během dvou dnů navtšívilo akci asi 
800 žáků z chotěbořských škol a z okolí. V odpoledních hodinách 
přišlo asi 250 dospělých a rodičů s dětmi, mezi nimi i včelaři 
z Prahy. Zájem projevili i zástupci města Chotěboře a Kraje Vyso-
čina. Pro návštěvníky bylo připraveno video a panely o životě včel, 
mikroskopy, výstavka historických i moderních potřeb a zařízení 
pro včelaře, zdobení perníčků, výroba svíček a závěrečný test.

Za ZO ČSV Chotěboř Jaromír Sobotka, jednatel

Včelařský ples v Kynšperku
ZO ČSV z.s., Kynšperk nad Ohří pořádá 

v sobotu 26. ledna 2019  
Již 37. včelaŘskÝ repreZentaĆní ples. 

Uskuteční se v pivovaru v Kynšperku nad Ohří od 20–3 hod. 
K tanci a poslechu bude hrát krojovaná dechovka Horalka 

Domažlice, na návštěvníky čeká bohatá tombola a dámská 
volenka o perníková srdíčka.

Další informace: 737 854 539, stamberg.vcelar@ seznam.cz.

Jiří Štamberg, předseda ZO ČSV, z.s.

Jak klát pro včely posloužil vosám 

Staré Hutě je malebná vesnička v srdci 
Chřibů, vrchoviny ležící mezi Kyjovem 
v Jihomoravském kraji a obcí Kvasice ve 
Zlínském kraji a patřící do mikroregionu 
Buchlov. Tento mikroregion nechal zhoto-
vit 14 klátů, které mají sloužit včelám. Při 
procházce můj dnes jedenadevadesátiletý 
děda Miloslav Malík, dlouholetý včelař, 

nahlédl do jednoho z klátů a uviděl krásné 
a dokonalé dílo, které tam postavily vosy. 
On sám říkal, že takové hnízdo za svůj ži-
vot neviděl, a proto jsem se rozhodla vám 
napsat a poslat pár fotografii, aby se tou 
nádherou mohli pokochat i další včelaři.

Pavla Doležalová

Povídání o včelách
Dne 25. 10. 2018 se na Základní škole U Nemocnice v Rumburku uskutečnila beseda s panem Miroslavem Červinkou, včelařem z obce 
Horní Podluží. Přítel Červinka si pro žáky ze 3. třídy Zájmového kroužku Kudy z nudy při Domě dětí a mládeže Rumburk pod vedením 
Mgr. Moniky Sismilichové připravil velmi zajímavé povídání o včelách a přiblížil dětem 

i náročnou práci včelaře. Děti se o medu dozvěděly mnoho zajímavého, mohly ochutnat včelí med přímo z plástve a byly velmi pře-
kvapeny jeho vůní a chutí. Pan Červinka jim ukázal, jak se označí včelí matky, povídal o tom, jak se včely chovají v úlu, jak o ně třeba 
pečovat, aby nebyly nemocné, jak se včela rodí, děti si vyzkoušely včelařskou kuklu. 

Ráda bych prostřednictvím vaší redakce panu Červinkovi poděkovala. Věřím, že díky takovéto besedě se u dětí zvýší vážnost ochrany 
přírody a děti si uvědomí, že výroba medu je pro včelaře náročná činnost, která se musí dělat odpovědně a s láskou.

Bc. Helena Švábová, ředitelka DDM
U stadionu 1133, Rumburk

Medový pozdrav z Valašska nám poslal přítel Karel Kocourek. 
Vlevo je smíšený med květový třešně a pampeliška, uprostřed 
lipový a vpravo jatelinkový

Na 6 rámcích vypracované dílo, pohled ze 
zadní strany

Pohled do úlu ze zadní strany na hnízdo

Pohled ze předu na klát i s hnízdem
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96 let
Skřebský Václav · ZO Kroměříž

95 let
Brož Miroslav · ZO Mnichovo Hradiště
Wiendl František · ZO Klatovy

94 let
Šimánek Miloslav · ZO Kamenný Újezd
Vojta Jaroslav · ZO Doubravník

93 let
Fojtík Bohuslav · ZO Brumov-Bylnice 
Shromáždil Jan · ZO Kroměříž 
Vinklárek Josef · ZO Šumperk 

92 let
Bílek František · ZO Plasy 
Bolek Jaroslav · ZO Horní Bečva 
Brandtl Václav · ZO Kolín 
David Josef · ZO Humpolec 
Hanák Miroslav · ZO Olomouc 
Hrubý Miloň · ZO Mukařov 
Kuba Jaroslav · ZO Rumburk 
Vonášek František · ZO Černivsko 

91 let
Bareš Jaroslav · ZO Teplice 
Blažej Milan · ZO Hradec nad Moravicí 
Červenka Josef · ZO Kozlovice 
Filipu Lazaros · ZO Kostelec nad Orlicí 
Hlaváč Antonín · ZO Litenčice 
Chaloupková Marie · ZO Řevnice 
Kurfiřt Josef · ZO Železný Brod 
Malík Miroslav · ZO Buchlovice 
Rusnok Bohuslav · ZO Hnojník 
Šejbl Lubomír · ZO Bílá Třemešná 

90 let
Baxa Ladislav · ZO Merklín 
Cepl Josef · ZO Hluboká u Skutče 
Havíř Ludvík · ZO Dolní Loučky 
Hrstka Josef · ZO Tábor 
Jareš Josef · ZO Rožďalovice 
Ondrák František · ZO Nové Veselí 
Sechter Antonín · ZO Kolinec 
Slabý Václav · ZO Netvořice 
Suchý Jan · ZO Dubicko 
Šimáček Vlastimil · ZO Litoměřice 
Turek František · ZO Žichovice 
Vychopeň Josef · ZO Leskovec 

85 let
Budil Miroslav · ZO Modřany 
Bursík Jaroslav · ZO Heřmaničky 
Cimbálník František · ZO Rožná 
Čech Jaroslav · ZO Jeseník 
Dytrych Dobroslav · ZO Nová Paka 
Hanzl Zdeněk · ZO Lázně Bělohrad 
Herout Miloslav · ZO Milevsko 
Heřta Josef · ZO Vimperk 
Hodeček Josef · ZO Bučovice 

Hora Milouš · ZO Klobuky 
Kolomazník Jiří · ZO Králův Dvůr 
Kyprý Vítězslav · ZO Mimoň 
Laštůvka Bohumil · ZO Olomouc 
Mácha Ladislav · ZO Lichnov 
Machala Štěpán · ZO Velká nad Veličkou 
Majerová Bohumila · ZO Horšice 
Malkovský Jaroslav · ZO Struhařov 
Mamiňák Jan · ZO Záboří u Blatné 
Michalcová Libuše · ZO Frenštát pod Radhoštěm 
Michalica Cyril · ZO Valtice 
Müller Miroslav · ZO Pozořice 
Němec Jan · ZO Žarošice 
Nežerka Vladislav · ZO Horní Cerekev 
Novotný Antonín · ZO Kadaň 
Okáník Jan · ZO Rohatec 
Pancíř Rostislav · ZO Cheb 
Pelíšek Bedřich · ZO Moravská Třebová 
Poláček Josef · ZO Vysoké Veselí 
Rufer Jiří · ZO Břeclav 
Sláma Bohumír · ZO Moravské Budějovice 
Sultus František · ZO Loštice 
Tichý Josef · ZO Vlašim 
Vacek Ludvík · ZO Žamberk 
Vávra Jiří · ZO Líbeznice 
Veverka Karel · ZO Vamberk 
Vít Vojtěch · ZO Kamenice nad Lipou 
Vítek Miloslav · ZO Buchlovice 
Zábranský Josef · ZO Třemošná 
Župka Karel · ZO Zdounky 

80 let
Bábíčková Marie · ZO Kyjov 
Beránková Marie · ZO Pláně 
Bícha Jiří · ZO Kaplice 
Bouzek Ladislav · ZO Liberec 
Brichta Jaroslav · ZO Mlečice 
Černotský Miloslav · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Doležal Jaroslav · ZO Náchod 
Dostál Jan · ZO Broumov 
Doubrava Miloslav · ZO Litomyšl 
Drigel Jan · ZO Bechyně 
Eliáš Soběslav · ZO Holčovice 
Galuszka Eduard · ZO Těrlicko 
Hanzl Jiří · ZO Lysice 
Hanzl Ladislav · ZO Rájec a okolí 
Hauzr Josef · ZO Mnichovo Hradiště 
Heger Jan · ZO Velký Újezd 
Hledík František · ZO Slavonice 
Hobl Josef · ZO Blovice 
Huvar Milan · ZO Stará Bělá 
Chytil Josef · ZO Holešov 
Chytil Vladimír · ZO Konice 
Jech Drahoslav · ZO Hradec Králové 
Jelínek Stanislav · ZO Čestín 
Johánek Karel · ZO Klatovy 
Komma Walter · ZO Krmelín 
Kosnar Vladimír · ZO Rokycany 
Kouba František · ZO Písek 
Král Lubomír · ZO Šumperk 
Kufa Antonín · ZO Kojetín 
Kuneš Josef · ZO Dešná 

Ládr Ivo · ZO Plzeň střed 
Lapčík Ludovít · ZO Neplachovice 
Marek Jiří · ZO Temelín 
Marková Božena · ZO Lišov 
Mašek Václav · ZO Rokycany 
Otta Josef · ZO Tachov 
Pavlíček Antonín · ZO Brno-Žabovřesky 
Peřina Rudolf · ZO Těrlicko 
Pikal František · ZO Dolní Kralovice 
Pilař Jiří · ZO Chlumec nad Cidlinou 
Podhradský Jaroslav · ZO Soběslav 
Ptáček Josef · ZO Hořovice 
Rídl Josef · ZO Radnice 
Riegr Ladislav · ZO Havířov 
Sedláček Jiří · ZO Olomouc 
Sladký Jan · ZO Poběžovice 
Slíva Květoslav · ZO Sedliště 
Smilek Jan · ZO Jeseník 
Splítek Josef · ZO Lužany u Jičína 
Stančík Štěpán · ZO Valašské Meziříčí 
Šinkora Alois · ZO Vysoké Veselí 
Šplíchal Karel · ZO Polička 
Špůr Josef · ZO Hořice 
Toušek Antonín · ZO Strunkovice nad Blanicí 
Trmač Josef · ZO Březová nad Svitavou 
Vedral Stanislav · ZO Semily 
Velín Antonín · ZO Nové Veselí 
Veřmiřovský Zdeněk · ZO Kopřivnice 
Vinkler Jan · ZO Šumperk 
Vitásek Adolf · ZO Bolatice 
Zámečník Josef · ZO Prachatice 
Zdvořák František · ZO Janovice nad Úhlavou 
Zimen Josef · ZO Kostelec 

75 let
Babirád Tomáš · ZO Buchlovice 
Babor Josef · ZO Kralovice 
Bartizal Adolf · ZO Olešnice 
Batelková Marie · ZO Strážek 
Beránek Bohumil · ZO Bučí 
Bezděk František · ZO Jedovnice 
Bílek František · ZO Malšice 
Bosák Alois · ZO Huslenky 
Brož Pavel · ZO Čakov 
Břeň Jaromír · ZO Šardice 
Cepák Karel · ZO Nové Hrady (CB) 
Čubík Josef · ZO Suchá Loz 
Čurda Josef · ZO Černovice 
David Jaroslav · ZO Dolní Bukovsko 
Diviš Josef · ZO Hrotovice 
Dobeš Stanislav · ZO Štěkeň 
Draxler Jan · ZO Jindřichův Hradec 
Dufek Josef · ZO Kdyně 
Dvořák Rudolf · ZO Boskovice 
Eliáš Jan · ZO Klánovice 
Farský Pavel · ZO Dolní Řasnice 
Fišer Václav · ZO Blížejov 
Fruhbauer Jaroslav · ZO Strmilov 
Fulín Pavel · ZO Liberec 
Grepl Zdeněk · ZO Prostějov 
Grohmann Emil · ZO Sedlnice 
Hajdík Zdeněk · ZO Zděchov 
Havel František · ZO Humpolec 
Havlíček Miloslav · ZO Těrlicko 

V prosinci 2018 slaví… 
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Hlubuček Miroslav · ZO Turnov 
Hofbauer Jan · ZO Brno – Královo Pole 
Houdek Gustav · ZO Jimramov 
Hubálek Miroslav · ZO Nymburk 
Hynek Josef · ZO Vamberk 
Hyrnik František · ZO Český Těšín 
Chaloupek Stanislav · ZO Lanškroun 
Illich Ivo · ZO Roztoky 
Jára Pavel · ZO Kotouň 
Jelínek Miloslav · ZO Český Dub 
Kadlec Josef · ZO Dolní Hbity 
Kos Pavel · ZO Pelhřimov 
Kučera Josef · ZO Svitavy 
Kulišev Dimitr · ZO Řepín 
Kundra Pavel · ZO Hranice 
Kyncl Josef · ZO Machov 
Lejčar Jiří · ZO Dvůr Králové nad Labem 
Linka Jiří · ZO Sobotka 
Louženský Václav · ZO Vodňany 
Macháček Vladimír · ZO Skuteč 
Mašín Jiří · ZO Zlatá Olešnice 
Medek Miloslav · ZO Letovice 
Miksa Jan · ZO Lažiště 
Milar Josef · ZO Lipník nad Bečvou 
Mráček Josef · ZO Nechanice 
Mráz Václav · ZO Protivín 
Paďouk Jaroslav · ZO Příkosice 
Pašek Miroslav · ZO Nýřany 
Pazderský Ladislav · ZO Horní Branná 
Pech Václav · ZO Nová Cerekev 
Pepelová Anna · ZO Šluknov 
Peslar Vít · ZO Brno-Židenice 
Petříček Karel · ZO Jaroměřice nad Rokytnou 
Pitrmuc Otakar · ZO Horní Branná 
Počepický František · ZO Týniště nad Orlicí 
Portlová Eva · ZO Letovice 
Procházka Jaromír · ZO Vranová Lhota 
Prokeš Vojtěch · ZO Drahotuše 
Proks František · ZO Lysice 
Rajgl Jaroslav · ZO Benešov 
Rensa Václav · ZO Litomyšl 
Sedlák Václav · ZO Němčice 
Sluka Josef · ZO Záboří u Blatné 
Studénka František · ZO Strážnice 
Šamal Oldřich · ZO Kyjov 
Šebesta Miroslav · ZO Vyškov 
Šíma Ladislav · ZO Strakonice 
Šindelář Karel · ZO Branice 
Širůček Jaroslav · ZO Velké Opatovice 
Štrom František · ZO Žichovice 
Šupka Jan · ZO Vlčnov 
Taneček Vladimír · ZO Sobotka 
Tesařík Jiří · ZO Říčany 
Tomášek Václav · ZO Šebrov 
Tomeček Ivo · ZO Opava 
Trčková Stanislava · ZO Rakovník 
Trechová Jana · ZO Moravský Krumlov 
Urbánek Vlastimil · ZO Děčín 
Václavík Miroslav · ZO Jilemnice 
Válal Bohumil · ZO Luka nad Jihlavou 
Vašíček Miloslav · ZO Mohelnice 
Vavrečka Stanislav · ZO Bílovec 
Volejník Josef · ZO Litoměřice 
Vondrášek Jiří · ZO Blovice 

Vondryska Miroslav · ZO Hostouň 
Vovesný Josef · ZO Písek 
Vrhel Josef · ZO Choustník 
Vtípil Bohumil · ZO Krouna 
Zetocha Šimon · ZO Dubňany 
Žídek Čestmír · ZO Hrabyně 

70 let
Abrahám František · ZO Hluboká u Skutče 
Ambrož František · ZO Boršov nad Vltavou 
Bárta Josef · ZO Hluboká nad Vltavou 
Bartošek Oldřich · ZO Deblín 
Bečka Michael · ZO Kamenice nad Lipou 
Bechný Tomáš · ZO Horní Bečva 
Beneš Jaroslav · ZO Štěnovice 
Bialek Vladislav · ZO Duchcov 
Boháč Josef · ZO Trhová Kamenice 
Böhm Josef · ZO Strunkovice nad Blanicí 
Bouchal Ivan · ZO Třeboň 
Bouška Jiří · ZO Nové Město na Moravě 
Březina Štěpán · ZO Česká Lípa 
Bučil Josef · ZO Dolní Hbity 
Cienciala Adam · ZO Bukovec-Písek 
Čáslavský Jiří · ZO Hostivice 
Častoral Josef · ZO Horní Záhoří 
Červinka Bohumil · ZO Mimoň 
Dimitriu Fanis · ZO Krnov-Kostelec 
Dittmann Leo · ZO Škvorec 
Drahota Josef · ZO Rataje nad Sázavou 
Dušek Boris · ZO Frenštát pod Radhoštěm 
Dvořák Jan · ZO Mariánské Lázně 
Fajt Oldřich · ZO Štědrá 
Filip Břetislav · ZO Trhový Štěpánov 
Filipi Josef · ZO Hluboká u Skutče 
Franěk Josef · ZO Stádlec 
Ganzwohl Jan · ZO Jemnice 
Haupt Ladislav · ZO Proseč u Skutče 
Havlíček František · ZO Konstantinovy Lázně 
Herink Karel · ZO Bernartice 
Holík František · ZO Netolice 
Hrabík Libomír · ZO Klatovy 
Hyclová Věra · ZO Hustopeče 
Chvalová Hana · ZO Strakonice 
Indrák Zdeněk · ZO Ptení 
Janda Ladislav · ZO Kostomlaty pod Milešovkou 
Ježák Vlastislav · ZO Letohrad 
Jurenka Alexander · ZO Ruda nad Moravou 
Kadlec Miloslav · ZO Želeč 
Kamenář Václav · ZO Fryšták 
Kareš Miroslav · ZO Senohraby 
Kocián Josef · ZO Ruda nad Moravou 
Kojan Rudolf · ZO Horní Stropnice 
Kolínský Pavel · ZO Česká Lípa 
Kopecká Jiřina · ZO Hradec Králové 
Korpas Tomáš · ZO Šilheřovice 
Kostelníček Miroslav · ZO Traplice 
Král Václav · ZO Myslív 
Krampl Jan · ZO Dolní Bukovsko 
Krejsa Josef · ZO Zábřeh 
Krtičková Hana · ZO Hradec Králové 
Krušina Josef · ZO Liberec 
Kubíček Leoš · ZO Bílovice nad Svitavou 
Kubík Václav · ZO Klatovy 
Kůtek Václav · ZO Turnov 

Lichovník Jan · ZO Bílovec 
Lindauer Jan · ZO Čakov 
Liška Eduard · ZO Sedlčany 
Mahdal František · ZO Nivnice 
Machálek Luděk · ZO Bučovice 
Malovec Pavel · ZO Slavkov 
Marek Antonín · ZO Trhové Sviny 
Matějů Václav · ZO Králův Dvůr 
Mateřanka Josef · ZO Opava 
Matýsek Vladislav · ZO Jablunkov 
Míka Ladislav · ZO Kyselka 
Mlejnek Vladislav · ZO Bzenec 
Moravec Petr · ZO Pardubice 
Motl Josef · ZO Strašín 
Musil Jan · ZO Přibyslav 
Navrátil Jan · ZO Prostějov 
Novák Karel · ZO Příbram region 
Omasta Antonín · ZO Svitavy 
Opava Jiří · ZO Blatná 
Orságová Marie · ZO Nový Hrozenkov 
Pácl Stanislav · ZO Česká Třebová 
Pátý Josef · ZO Staňkov 
Pavelka Jaroslav · ZO Dyjákovice 
Pavlica Jan · ZO Velká nad Veličkou 
Pernica Milan · ZO Jedovnice 
Peřan Zdeněk · ZO Novosedly nad Nežárkou 
Peška František · ZO Olešnice na Moravě 
Petrák Josef · ZO Strakonice 
Petrlík Milan · ZO Borek 
Pokorný František · ZO Žirovnice 
Polák Peter · ZO Lubno 
Pospíšil Pavel · ZO Šumperk 
Procházková Hana · ZO Rakovník 
Provod Miloslav · ZO Prachatice 
Rathouský Pavel · ZO Chříč 
Raušová Jiřina · ZO Hrob-Osek 
Rolák Vladimír · ZO Nový Malín 
Rutter František · ZO Žandov 
Řežábek František · ZO Ledeč nad Sázavou 
Říha Jiří · ZO Ledeč nad Sázavou 
Slíva Leopold · ZO Uherský Brod 
Smítal Pavel · ZO Moravská Třebová 
Smolík Ludvík · ZO Černovice 
Srp Václav · ZO Cheb 
Straka Josef · ZO Klobouky u Brna 
Suchý Josef · ZO Bruntál 
Šimoník Vladimír · ZO Uherský Brod 
Šín Vojtěch · ZO Zábřeh 
Šipla Josef · ZO Těchonice 
Štěpánová Marie · ZO Veřovice 
Šujan Vladimír · ZO Český Krumlov 
Tlašek Josef · ZO Bukovec-Písek 
Tomčík Josef · ZO Dřevohostice 
Továrek Zdeněk · ZO Boskovice 
Uherek Milan · ZO Sobčice 
Vadinský Bohuslav · ZO Ledeč nad Sázavou 
Vadroň Jan · ZO Strakonice 
Vahala Tomáš · ZO Libouchec 
Vácha Vratislav · ZO Klobuky 
Valenta Miroslav · ZO Dohalice 
Zápařka Bohumil · ZO Ptení 
Žáček Pavel · ZO Litomyšl 
Jubilantům  
upřímně blahopřejeme! 
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Baláková Alena (57) · ZO Ostrov

Komárek Vojtěch (71) · ZO Bučovice

Mráz Bohumír (83) · ZO Pištín

Neisner Antonín (70) · ZO Velký Újezd

Pochmann Josef (46) · ZO Libštát

Prečanová Jaroslava (83) · ZO Olomouc

Čest jejich památce!

Vzpomínka na Miroslava 
Boháče
začátkem letošního roku zemřel po 
delší nemoci v nedožitých 46 letech 
přítel Miroslav Boháč. dlouhá léta 
vykonával funkci předsedy zo český 
Brod. Jeho neutuchající práce se sta-
la vzorem pro mnoho našich členů. 
Byl všestranným milovníkem přírody 
a členem mysliveckého sdružení. 
Přátelská povaha a smysl pro zodpo-
vědnost bude navždy scházet jak jeho 
rodině, tak i všem kamarádům. hlav-
ně však včelkám, o které se s láskou 
staral.

Čest jeho památce!
ZO ČSV Český Brod

Přítel Emil Ressel – předseda ZO ČSV Dolní Řasnice

svůj život započal 29. 1. 1952 a po absolvování základní 
vojenské služby se začal věnoval včelaření. zpočátku společ-
ně se svým otcem ve včelíně na zahradě rodinného domu. 
Později, když jej otec opustil, a musel včelařit sám, přesunul 
včelstva do kočovného vozu a přešel k nástavkovým úlům, 
u kterých zůstal dodnes. Jako člen zo čsV dolní řasnice 
měl za cíl nejen něco změnit, ale především zlepšit, a tak 
zastal před téměř dvaceti lety funkci předsedy, kterou vyko-
nával až do posledních chvil s plným nasazením. Ke své funkci se vždy uměl postavit 
velice zodpovědně a postarat se i o více, než samotná funkce předsedy obnáší. Vždy 
ochotně pomáhal začínajícím včelařům s počátečními potížemi, ale dokázal poradit 
i těm s dlouholetou praxí. V posledních letech splnil i jednu z posledních včelařových 
povinností, kterou je vychovat svého nástupce. Ke včelaření přivedl svého syna Mar-
tina, který objevil také krásu chovu včelstev. navždy nás opustil ve věku 66 let dne 
30. 10. 2018, kdy se jeho včelařské srdce navždy zastavilo. děkujeme za vše, co pro 
zo čsV dolní řasnice se svým lidským a přátelským přístupem vykonal. 
čest jeho památce! Za ZO ČSV Dolní Řasnice, přítel Martin Ressel

Přítel Stanislav Lecjaks
V poslední srpnový den nás navždy opustil ve věku nedo-
žitých 85. narozenin moudrý, zkušený a stejně jako jeho 
včely pracovitý včelař, přítel stanislav lecjaks. Včely mu 
předal v roce 1984 jeho otec. nebyl by to on, kdyby se se 
záhy nezačal angažovat i v základní organizaci včelařů. 
Práce pro ostatní mu byla vlastní. nejprve jako jednatel 
výboru, později jako dlouholetý předseda zo čsV Ště-
novice, nejpozději místopředseda. i v pokročilém věku 
zvládal většinu administrativní práce v organizaci včetně 
elektronické evidence, koordinoval léčení včel ve všech sedmi obcích naší organizace 
a vždy každému ochotně poradil a pomohl. Jeho zkušeností a znalostí jsme si všichni 
moc vážili. Když ho před 6 lety postihl mor včelího plodu, nezaváhal ani okamžik a další 
léto mu opět na zahradě bzučely včely. Bude nám všem moc scházet.
čest jeho památce ! Za výbor ZO Štěnovice Oldřich Havlíček, předseda

Miroslav 
Lank oslavil 
osmdesátiny

nádherné životní jubile-
um – 80 let, oslavil dne 
20. 11. 2018 přítel Mi-
roslav lank, člen zo čsV 
hodkovice nad Mohel-
kou. Včelaření se věnuje přes 55 let. Vykonával 
funkci důvěrníka, ale 29 let pracoval také jako 
pokladník, posledních 15 let pak jako místopřed-
seda naší zo. stal se tak nejdéle pracujícím funk-
cionářem v historii zo hodkovice nad Mohelkou. 
Je skromný a pečlivý, vždy ochotný poskytnout 
radu ostatním. Velmi děkujeme za jeho obětavou 
práci a do dalších let přejeme mnoho zdraví a spo-
kojenosti.

Za výbor ZO ČSV Hodkovice nad Mohelkou
Pavel Rinda, předseda

Josef Ptáček slaví 80
Přítel Josef Ptáček slaví 80. narozeniny. 
hodně zdraví a radosti. rádi bychom 
využili této příležitosti a popřáli mu 
hodně zdraví a spokojenosti a poděko-
vali za jeho obětavou práci v zo čsV 
hořovice.
Přítel Josef Ptáček byl předsedou naší 
organizace od roku 1995 do roku 
2015. za tu dobu se nemalou mírou 
zasloužil o rozvoj a zajištění fungující 
organizace, kde většina členů ráda 
spolupracuje a aktivně se podílí na činnostech spojených se včelaře-
ním. Příkladem jsou svým obsahem i atmosférou zajímavé pravidelné 
schůze přispívající k odbornému růstu včelařů a posilující přátelské vaz-
by, které jsou s oblibou navštěvovány i členy ze sousedících organizací. 
děkujeme příteli Josefu Ptáčkovi za stálé přínosné podněty během 
schůzí a jeho aktivní přístup. zároveň bereme jako závazek pokračovat 
v jeho práci a udržet úroveň naší hořovické zo.

Příteli Josefu Ptáčkovi výbor a členové ZO Hořovice
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Zaostřeno  
na včelařskou mládež

Rok utekl jako voda a já bych vás v tomto měsíci bilancování chtěla sezná-
mit s tím, co se letos všechno událo na poli práce se včelařskou mládeží.

Tou největší a nejznámější akcí pro děti ze 
včelařských kroužků je samozřejmě Zlatá 
včela. Ta letos prošla několika zásadní-
mi změnami. Tou největší bylo zavedení 
celostátního kola i pro mladší kategorii. 
Do Nasavrk tedy postoupily poprvé i děti 
z 1.–5. třídy a vzešla historicky první ví-
tězka celostátního kola soutěže Zlatá vče-
la v této kategorii – Maruška Horčicová 
z VKM Rovensko. Její jméno se společně 
se jménem vítěze starší kategorie Marka 
Matulíka z VKM Uherský Brod objevilo 
na nových pohárech pro Zlatou včelu, které 
jsou další letošní novinkou.

Jak se stalo již tradicí, i v letošním roce 
postupovali tři nejlepší z celostátního kola 
pro starší kategorii na mezinárodní setkání 
IMYB. To se uskutečnilo na začátku čer-
vence ve Francii. Naši reprezentanti opět 
zabodovali a vybojovali krásné druhé místo 
v soutěži zemí a druhé a třetí v soutěži me-
zinárodních týmů.

Starší děti ale nepostupovaly pouze na 
IMYB! V Nasavrkách se uskutečnil první 
ročník Setkání Višegrádské čtyřky, na něž 
se nominovala první desítka soutěžících. 
Společně s nimi soutěžili zástupci Sloven-
ska a Maďarska, Polsko, i když účast při-
slíbilo, se bohužel nakonec nezúčastnilo.

Další novinkou, které jste si určitě všim-
li, je soutěž publikovaná v časopisu Včelař-
ství. Je určená pro děti z celé České republi-
ky, a vyplňuje se elektronicky. Její vítězové 
byli pozváni na srpnové setkání do Nasa-
vrk, kde je čekaly další soutěžní úkoly, ale 
i spoustu zábavných her a celodenní výlet. 
Vítězkou se stala Eliška Šebková z VKM 
Dvůr Králové nad Labem.

V létě byla v Nasavrkách připravena také 
již tradiční Letní škola mladých včelařů, 

poprvé však pouze v jednom dvoutýden-
ním turnusu. Zúčastnilo se 58 včelaříků od 
6 do 16 let z celé České republiky. Někteří 
byli již včelařští matadoři, jiní úplní začá-
tečníci. Program byl koncipován tak, aby se 
každý naučil něco nového a při tom si užil 
spoustu zábavy a navázal nová přátelství.

Kromě těchto událostí se pro včelařské 
děti pořádá spoustu dalších akcí a soutěží. 
Jmenuji například elektronickou soutěž 
Příroda kolem nás, jež je soutěží pěti sva-
zů – včelařského, mysliveckého, rybářské-
ho, zahrádkářského a chovatelského, či 
fotografickou soutěž Po stopách včel.

Důležitou součástí práce s mládeží je 
i vzdělávání vedoucích včelařských krouž-
ků v rámci seminářů v Nasavrkách, kde 
jsou zastoupeny jak odborné včelařské, 
tak pedagogické přednášky.

Na závěr patří velké poděkování všem, 
kteří s dětmi po celý rok soustavně pracu-
jí. Bez vás a vaší práce by se všechny tyhle 
akce nikdy nemohly uskutečnit!

Přeji tedy všem do nového roku 2019 
mnoho šikovných a nadšených malých 
včelaříků a spoustu elánu do další práce!

Veronika Šebková,
předsedkyně Komise pro mládež
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Poslední číslo Včelařství vychází v době, kdy včely i rostliny „spí“. Navážeme na minulé číslo, kde jsme k vážné otázce „včela a rostlina“ 
přistoupili s lehkým nadhledem a doplnili fotografie včelími výroky. Nechceme v žádném případě důležitost rostlin pro včely a naopak 
znevažovat, ale při probírání se stovkami fotografií prostě najdete nějakou, která ke komentáři  vybízí. 
 Připravila Ing. Miroslava Novotná

„No, to jsem blázen! Pátračka říkala 200 m 
severozápadně je pažitka pobřežní a tady je přitom 

obyčejný šnytlík.“

„No, nevím, co tomu řeknou odbory. Na poslední schůzi 
se mluvilo o maximálním nákladu nás žen.“

„A to jste paní slyšela, že vedle v úlu mají mladé trubce? 
A prej jsou to fešáci.“

„No, nepovídejte? Fakt máte spižírnu na med v třetím 
patře paneláku?“


