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Kde končí svoboda
11. března jsem se již po třinácté zúčastnila
tradičního Jarního semináře nástavkového
včelaření v Mělnickém Vtelně. V diskuzi
padl z pléna názor a požadavek, aby včelaři začátečníci absolvovali cyklus kurzů
a po složení zkoušek ze základů včelaření
teprve mohli chovat včely. Přiklonila jsem
se k této myšlence, protože neznalý začátečník může způsobit mnoho škod nejen
na včelách svých, ale včelách svých kolegů v okolí. Hned druhý den po skončení
semináře jsem obdržela e-mail účastníka
tohoto semináře, který v diskuzi nevystoupil, o to obšírněji se ale vyjádřil ve svém dopise. Cituji jen část obsahu: „Při vší úctě,
tuto myšlenku považuji za zcestnou a smysl
tohoto případného opatření za zbytečný
a neslučitelný se základními demokratickými principy. Jsem toho názoru, že chov
včel je v současné době dostatečně ošetřen
zákonnými normami, zejména vezmu-li
v potaz zákony a předpisy, týkající se chovu
včel, jejichž přijetí je očekáváno. Bude-li výše
uvedené opatření přijato, nepůjde o nic jiného, než o další z řady byrokratických zásahů
do života občanů. Zásahů, jakých zejména

v poslední době přibývá měrou nebývalou.
Včelařství se potýká s velkými problémy, to
je neoddiskutovatelný fakt. Tyto problémy
ale nevyřeší žádné certifikáty, kvalifikační
průkazy apod. Většinu těchto problémů vyřeší jen a jen zodpovědnost a osobní přístup
každého včelaře. A tyto vlastnosti v nikom
žádné byrokratické opatření nevyvolá ani
nevynutí. Jako řádný člen ČSV Vás žádám
o Vaše písemné stanovisko k zmíněné záležitosti, tedy k možnosti zavedení zkoušek
k získání kvalifikace pro zájmový chov včel.
Nikdy v minulosti nebylo podobné opatření
zavedeno a nemá jej a nechystá se zavést ani
žádný z našich chovatelských svazů.“ Tolik
citace. Ano, souhlasím s tím, že většinu
problémů vyřeší zodpovědnost a osobní
přístup člověka. To platí pro všechny obory
lidské činnosti obecně. Dvojnásob to platí
však pro chov včel, které byť jsou dle legislativy hospodářskými zvířaty, nelze chovat
v uzavřených prostorách, izolované od včel
chovaných jinými včelaři. Právě proto, že
se včely jednoho včelaře potkávají v přírodě, na včelnicích či ve včelínech při slídění
a loupeži se včelami jiných včelařů, může
každý včelař nejen svým špatným osobním
přístupem a nezodpovědností, ale daleko
častěji svojí neznalostí ohrozit včelstva jiných včelařů. Domnívám se, že to je dostatečný důvod pro to, aby se každý, kdo chce
začít s chovem včel, seznámil se zásadami
včelaření, prošel základním kurzem s certifikovaným výstupem a měl základní znalosti o chovu včel tak, aby jako včelař neškodil
nejen sobě, ale neohrožoval včelstva ostatních. A dále není nedůležitým faktem i to,
že dotace, které plynou začátečníkům z veřejných prostředků v rámci podpor rozvoje
včelařství, tento účel v konečném důsledku
neplní. Takže při vší úctě, nepovažuji tuto
myšlenku za zcestnou a smysl za neslučitelný se základními demokratickými principy.
Svoboda jednotlivce totiž končí tam, kde
začíná svoboda druhého.
Vážení přátelé, je to téma k široké diskuzi. Napište nám svůj názor.
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z.s.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Časopis, str. 147:
Výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Včelpo, spol. s r.o.

Příloha, str. 1:
Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Aktualizace ceníku včelařských potřeb ČSV, z.s.
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Výročí

Český svaz včelařů
slaví 145 let od svého vzniku
• prvním včelařským spolkem byl Včelařský spolek Chrudim, který vznikl
v r. 1864, následovaly další spolky v Brně,
Českých Budějovicích, Jaroměři, Rychnově nad Kněžnou, Písku, Hořicích,
Kralupech nad Vltavou, Bruntále atd.;
• tato situace vedla včelaře k založení Včelařského spolku pro Čechy 22. 3. 1872,
kde bylo rozhodnuto, že tento spolek
bude spolkem zemským. Proto se toto
datum považuje za počátek včelařské
organizace, kterou je nutno odlišovat
od počátku spolčování včelařů v jednotlivých spolcích. Samozřejmě, že se spolek dále vyvíjel a rozrůstal. V roce 1884
došlo k jeho přejmenování na Zemský
ústřední spolek včelařský pro království
české v Praze;
• historie včelařského spolčování je velmi pestrá i na regionálních úrovních.
Na Moravě bylo Zemské ústředí spolků včelařských ustaveno v roce 1898.
Ve Slezsku vznikl Zemský ústřední
spolek včelařský pro vévodství slezské
v r. 1893.

Český svaz včelařů, z.s., má dlouhou a bohatou historii. Jen málokterý svaz se jí může pochlubit. Vývoj
včelařské spolkové činnosti byl
velmi složitý, přesto jsme se v průběhu 19. a 20. století propracovali
k jednotnému Českému svazu včelařů. Máme nejen pestrou historii, ale
také mnoho včelařských osobností,
které se zasloužily o včelařství
a o rozvoj svazu.
Abychom nezapomněli, čím si svaz v minulosti prošel, tady je stručný výčet proměn
ve spolkové činnosti:

• po první světové válce pokračovalo
úsilí o sjednocení včelařské organizace a v roce 1921 vznikl Svaz Zemských
ústředí spolků včelařských v Československé republice. Svaz byl uznáván
jako nejlépe pracující zájmová skupina
v Československu. Od roku 1938 však
byla jeho činnost postupně oslabována
a skončila na základě vládního nařízení
protektorátního ministerstva zemědělství pro Čechy a Moravu v roce 1943;
• po druhé světové válce byla v roce 1947
založena Jednota včelařů v Praze (ještě
podle zákona č. 134/1867 Říšského 20).
S přijetím zákona č. 68/1951 o dobro-

volných organizacích a shromážděních
došlo v roce 1957 k přeměně Jednoty
Včelařů na Československý svaz včelařů;
• zákonem o federativním uspořádání
ČSSR v roce 1970, kdy se osamostatnil
Slovenský zväz včelárov, konal se v roce
1971 ustavující sjezd Českého svazu
včelařů. Od té doby existuje Český svaz
včelařů v podstatě se stejnou organizační strukturou.

Většina našich základních organizací
se hlásí a staví na tradicích a historii včelařských spolků. Slaví svá výročí založení
a svaz je v tom podporuje a přispívá jim na
výrobu pamětních publikací.
K dlouholeté činnosti Zemského ústředí včelařských spolků pro Čechy v Praze
je nutno ještě říci, že v roce 1933 (příští
rok tomu bude 85 let) zakoupilo tehdy
smlouvou trhovou pro organizaci českých
včelařů dům č.p. 177 v Křemencově ulici
v Praze za cenu trhovou milion korun československých. Tento dům dodnes slouží
včelařské organizaci, i když v minulosti
musel svaz bojovat za zachování vlastnických práv k budově i pozemku v Křemencově ulici. Ale to by bylo téma pro speciální
článek.
Naši předchůdci si zakládali na jednotné organizaci českých včelařů. Z historie
víme, jak těžce ji budovali a chránili proti
všem odstředivým vlivům, ale také společenským změnám, které měly bezpochyby
vliv na činnost včelařské organizace.
Tohoto odkazu si je svaz vědom a pro zachování silného a jednotného Českého svazu včelařů, je připraven udělat maximum.
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z.s.
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Výběrové řízení
na funkci jednatele
společnosti Včelpo, spol. s r.o.
Český svaz včelařů, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele
společnosti Včelpo, spol. s r.o., 679 01 Obora 108, p. Skalice nad Svitavou, IČ: 46981853.
Charakteristika společnosti:
Společnost Včelpo, spol. s r.o., je společností, jejímž jediným společníkem je Český svaz včelařů, z.s., se sídlem v Praze 1, PSČ 115 24,
Křemencova 8.
Společnost byla založena především za účelem provádění služeb členům svazu v oblasti zpracování vosku na mezistěny, zpracování včelích produktů. Společnost se nachází ve složité finanční situaci. Musí splácet závazky vzniklé ze sankcí dozorových orgánů.

Výkon funkce jednatele (včetně řídící funkce ve společnosti – tedy jednatel, zároveň ředitel) bude
probíhat na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele.
Způsob jednání za společnost:
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně v souladu se zakladatelskou
listinou
Místo výkonu funkce:
679 01 Obora 108, Skalice nad Svitavou
Odměna za výkon funkce je smluvní.
Ubytování není zajištěno.
Datum nástupu do funkce:
1. 7. 2017, nebo dle dohody.
Jednatele jmenuje valná hromada společnosti (Předsednictvo RV ČSV, z.s.)
Požadované obecné předpoklady:
• plná svéprávnost
• státní občan ČR, případně cizí státní
občan, který má v ČR trvalý pobyt
• bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla
pravomocně odsouzena pro trestný čin
spáchaný úmyslně nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s podnikáním a se správou majetku,
pokud se podle zákona na tuto osobu
nehledí, jako by nebyla odsouzena)
• neexistence překážky provozování živnosti
• výborná znalost českého jazyka
• Požadované kvalifikační předpoklady:
• minimálně ukončené středoškolské
vzdělání
Další požadované předpoklady:
• orientace v předpisech upravujících činnost společnosti s ručením omezeným

• znalost obecně závazných právních
předpisů souvisejících s vykonávanou
funkcí
• orientace a znalosti v oblasti podnikání
• umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B
Dále výhodou:
• manažerská praxe v řízení výhodou
• praxe s řízením kolektivu či pracovních
týmů výhodou
• vzdělání ekonomického zaměření
• znalost problematiky činností, ve kterých společnost podniká – potravinářství
Lhůta pro podání písemné přihlášky:
• 31. 5. 2017 do 14.00 hod.
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené
obálce s nápisem „Výběrové řízení na jednatele Včelpo spol. s r.o. – NEOTVÍRAT“
buď osobně, nebo prostřednictvím osoby,
která provádí přepravu zásilek (kurýrní
služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na podatelnu Českého svazu
včelařů, z.s., na adresu Křemencova 8,
115 24 Praha 1.
V první polovině června proběhnou osobní
pohovory s vybranými uchazeči.
Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo tr-

•

•
•
•
•
•

valého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum
a podpis
strukturovaný profesní životopis opatřený podpisem s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech se vztahem
k činnosti jednatele
koncepce řízení společnosti Včelpo,
spol. s r.o. (v rozsahu max. 4 stránky
A4).
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce
čestné prohlášení uchazeče, že proti
němu není vedeno trestní stíhání
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů
– odborné znalosti a dovednosti
– termín možného nástupu do funkce

Nevyžádané dokumenty a doklady budou
po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu
a nepřijmout nabídku žádného uchazeče
bez udání důvodu.

Případné dotazy
k výběrovému řízení zodpovíme na
e-mailu info@vcelarstvi.cz .
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Květen
stěžejní snůškový měsíc pro včelstva
chovaná v České republice
podhorských stanovištích, kde vykvetla
později a bohatě využila vláhu, která přišla s ochlazením ve 2. a 3. dekádě května.
Rozdíly v medném výnosu se pohybovaly
v desítkách kg na včelstvo.

Kvetoucí porost řepky ozimé

Při tvorbě oddělků platí zásada,
že čím dříve ho vytvoříme,
tím slabší může být počáteční
síla oddělku

1.

Princip efektivity chovu včel v klimatických a přírodních podmínkách České republiky je v současné době dán využitím alespoň jedné hlavní snůšky.
Tento princip je v běžných letech a na většině území České republiky naplněn právě květnovou snůškou.
V oblastech s intenzívní zemědělskou výrobou má tuto roli snůška z řepky ozimé. Pěstuje se u nás na přibližně 400 000 ha, což
představuje 16% podíl na celkové výměře
orné půdy. Její žlutě kvetoucí porosty jsou
na přelomu dubna a května charakteristické pro zemědělsky obhospodařovanou
krajinu (obr. 1).

4.
Květ jabloně
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Na kondici přezimované řepky má velký vliv množství jarní vláhy. To se velmi
průkazně ukázalo v roce 2015. Během
jara řepkovou snůšku negativně ovlivnilo dubnové sucho. Řepka v nižších oblastech kvetla již při výšce stonku 50 cm
a nektaru poskytla minimální množství.
Lépe se jí v tomto suchém roce dařilo na

Řepkový med je světlý med žluté barvy,
který velmi rychle krystalizuje. Chuťově
je neutrální a má široké použití v přímé
spotřebě i jako potravinářská surovina.
V 90. letech jsme se jej naučili pastovat
a tak se velká část řepkového medu dostává ke spotřebitelům ve formě pastovitého
medu. Jeho barva se při pastování změní
na krémově bílou, ale chuť se řádově zlepší.
Vzpomínám si na první zahraniční exkurzi
ve Výzkumném ústavu včelařském v Lunz
am See. Bylo to v roce 1990 a my nedůvěřivě koukali na nerezový kotel na 400 kg
medu s malou vrtulkou uprostřed. V následující sezóně jsem napastoval svůj první
med a od té doby se stal nedílnou součástí
naší nabídky (obr. 2 a 3).
V oblastech, kde se vyskytují velké výsadby ovocných dřevin, přebírají tyto funkci
hlavní jarní snůšky. Jejich nespornou výhodou je postupné nakvétání jednotlivých druhů a odrůd a díky tomu je snůška plastičtější
a včely mají možnost ji lépe využít (obr. 4).

5.
Hroznovité květenství javoru klenu

Tvorba oddělků
Součástí každé metodiky ošetřování včelstev by měla být i tvorba oddělků. Je to důležité jako jedno z protirojových opatření,
tak i z důvodu vytvoření rezervních včelstev

KALENDÁRIUM

V oblastech, ve kterých se neprovozuje
intenzivní zemědělství, využívají včelstva jako zdroj hlavní snůšky javor klen
(obr. 5). Jedná se hlavně o podhorské
oblasti, kde klen jako náletová dřevina
obsazuje všechny nezalesněné pozemky,
na které se nedostane zemědělská technika. Kvete ve 2. a 3. dekádě května a stejně
jako řepka je jeho nektarodárnost závislá
na průběhu květnového počasí. V tuto
dobu denní teploty často kolísají na hranici
letu včel a mají významný vliv na možnost
využití javorové snůšky. Velký vliv má i dostatek půdní vláhy. Předchází-li potenciální javorové snůšce suchá zima, může být
v květnu sebelepší počasí, ale nedostatek
zimní vláhy se projeví v malé nektarodárnosti květů klenu.
Popsané klimatické a přírodní podmínky jsou pro stabilizaci jednotlivých včelařských provozů platné od padesátých let
20. století po současnost. Relativní jistota jarní snůšky a vysoká nejistota letních
snůšek jsou pro současné včelaření v naší
republice typické.

2.
Řepkový med

3.
Řepkový med v pastovité formě

ideální pro jednoduchost přidání, nicméně oddaluje termín začátku kladení nové
matky o 9 dní. Při použití oplozené matky
začne oddělek sílit dříve a má tak o něco
lepší předpoklad pro vybudování silnějšího včelstva do začátku podzimu. Pokud
někdo podlehne jednoduchým návodům,
které spočívají v ponechání odchovu matky
na nouzovém matečníku, který si oddělek
narazí na otevřeném plodu, tak ať radši oddělky ani nedělá. Postrádá to smysl.

Péče o oddělky prvních 14 dní spočívá
v dodržování klidového režimu. Zásob
mají oddělky díky krycím plástům dostatek a zvědavý včelař svým rušením může
vývoj oddělku jen pokazit. To platí u oddělku s matečníkem. Pokud jsme do oddělku vložili oplozenou matku, tak pak je
vhodné první kontrolu vykonat po týdnu.
Pokud nalezneme otevřený plod, je vše
v pořádku a budoucímu včelstvu poskytneme čas na sílení. To nastává asi 25 dní
po začátku kladení matky. Oddělek rozšiřujeme o 1 – 2 mezistěny a to vždy tak,
abychom jádro plodového hnízda netrhali. Mezistěny umístíme vždy po jedné mezi
plodové hnízdo a krycí plást. Pokud není
v okolí včelnice dostatek zdrojů sladiny,
mírně oddělek přikrmujeme cukerným
roztokem, abychom jej podpořili v další
stavbě a výchově plodu.

Nespornou výhodou ovocných dřevin
je postupné nakvétání jednotlivých druhů
a odrůd a díky tomu je snůška plastičtější
a včely mají možnost ji lépe využít
každého včelařského hospodářství. Načasování tvorby prvních oddělků záleží na
jarním rozvoji včelstev a dosažení vrcholu
síly včelstev. V našich podmínkách přichází
v úvahu období asi od 15. 5. do 15. 6. Díky
letošní vydatné pylové snůšce v poslední
březnové dekádě můžeme počítat s vrcholem síly včelstev již na začátku května. Při
tvorbě oddělků platí zásada, že čím dříve
ho vytvoříme, tím slabší může být počáteční síla oddělku. V polovině května stačí
pro založení oddělku 2 plodové plásty, které tvoří základ plodového hnízda a 2 krycí
plásty s pylem a mednými zásobami. Plodové plásty by měly být s převážně zavíčkovaným plodem, který po vylíhnutí tvoří
základ budoucí živé síly včelstva. Krycí
plásty vytváří kromě zásobárny živin též
tepelnou ochranu plodového hnízda a svou
tepelnou setrvačností pomáhají k udržení
životně důležité teploty uvnitř oddělku.
V polovině června již pro tvorbu oddělku
použijeme 4 plodové plásty a 2 krycí.
Do oddělku přidáváme buď zralý matečník či oplozenou matku. Matečník je

Pokud je to možné, umístíme nový oddělek do minimální vzdálenosti 4 km od
původního stanoviště. Pak se nám zorientované létavky nevrátí do původního včelstva a oddělek bude na svém startu o něco
silnější.

Ing. Pavel Cimala,
chovatel matek Carnica Cimala,
e-mail: cimala@vcelimed.cz

6.
Dvouplástový oddělek, postupně rozšířený o 6 mezistěn
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Včely mám občas
doma na talíři,
říká ministr
Marian Jurečka

Pochází z rodiny včelařů, jeho
tatínek včelařil od dětství a včelaří
dodnes. On sám začal se včelami na
vysoké škole, avšak od nástupu do
vysoké politiky na ně nemá čas. „Ale
určitě se k nim vrátím,“ říká ministr
zemědělství Marian Jurečka.
Proč jste se začal věnovat včelám až na
vysoké škole?
Na agronomické fakultě bylo jedním z volitelných předmětů včelařství. Vedle otce
včelaří i můj tchán, má asi patnáct včelstev.
Takže v rodině to pořád je a věřím, že i moji
kluci v tom budou jednou pokračovat.
Takže až jednou opustíte kancelář na
ministerstvu, vrátíte se ke včelám?
Nejen ke včelám, ale obecně do zemědělství, na to jsem připraven. V politice nikdy nevíte, kde budete zítra. Doma pořád
máme farmu, ze dne na den se mohu vrátit
k tomu, z čeho jsem vzešel.
Vnímají zemědělci dostatečně úlohu
včel v přírodě, uvědomují si, co pro jejich
obor včely znamenají?
Je pravda, že vždycky to nevnímají. Na
druhou stranu je spousta zemědělců, kteří doma včelaří a moc dobře vědí, jak je
to citlivá otázka. Myslím, že i my na ministerstvu se dnes různými legislativními
a technickými úpravami snažíme jít vstříc
tomu, aby se věci v rámci komunikace
mezi zemědělci a včelaři zlepšily. Jednou
z nich je například systém LPIS, který by
měl poměrně přesně mapovat umístění
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včelstev v krajině. Současně jsem si vědom, že nemůže jít o všeobecně
dostupné informace. Mohlo by
pak
docházet
k tomu, že někdo bude cíleně
včelstva poškozovat nebo dokonce krást.
Nám jde ale o princip, aby se
zemědělec, který chce aplikovat nějaký insekticid, jednoduše
a rychle dověděl, kde jsou včelstva
rozmístěna a jakým rizikům může
být případně vystaven, aby mohl od
aplikace včas upustit a zároveň, aby i včelaři měli opačnou informaci, kdy, kde a co
se aplikuje. Předpokládám, že tohle nám
systém LPIS v provázanosti na mailové
schránky umožní do budoucna dělat online. Možná namítnete, že spousta včelařů
dnes mailové schránky nemá, ale ten projekt se stále posunuje dál a dál.
Tento stav je dán i vyšší věkovou strukturou současných včelařů….
Bavíme se ale o budoucnosti deseti patnácti let, kdy už pro jinou věkovou strukturu
budou tyto záležitosti naprosto automatické. Souvisí s tím i současná legislativní aktivita, kdy se snažíme v rostlinolékařském
zákoně víc chránit lokality obcí, protože
rozšiřujeme ochranné pásmo, kde se některé přípravky nemohou aplikovat.
Máte informace v jakém stavu je zmíněný rostlinolékařský zákon? Údajně
ve Sněmovně existuje návrh, že z paragrafu 51 vypadne bod týkající se úlohy
obcí, konkrétně se jedná o údaje o stanovištích včel.
Shodou okolností dnes v devět ráno začíná
zasedání Sněmovny (rozhovor vznikl 15. 3.
2017, pozn. aut.) a první a druhý bod programu jsou zákon o osivu a sadbě a rostlinolékařský zákon, který ve Sněmovně leží
už rok. Bohužel Poslanecká sněmovna se
k němu dosud nedostala, věřím, že dnes
proběhne první čtení, zkrátíme lhůty a do
konce mandátu této Sněmovny ho posuneme dál. (Poznámka: Aktuálně rostlinolékařský zákon projedná zemědělský

podvýbor Senátu a následně zemědělský
výbor Poslanecké sněmovny)
Před půldruhým rokem jste se zúčastnil
X. sjezdu ČSV. Jak po té době vnímáte
fungování a postavení svazu v kontextu
s podobnými spolky, jako jsou myslivci,
zahrádkáři, rybáři či chovatelé?
Vnímám to tak, že za rok a půl došlo k určité stabilizaci a konsolidaci. Sjezd se nekonal v jednoduché době, kauza Včelpo
rozhodně k dobré atmosféře nepřispěla.
Vnímám to i v tom kontextu, že jak můj
tatínek, tak tchán jsou členy svazu. Takže i já to mám někdy doma na talíři… Ale
z hlediska srovnání s ostatními nevládními
organizacemi vidím a oceňuji obrovskou
snahu a aktivitu, kterou svaz vyvíjí v oblasti
vzdělávání včelařů všech věkových kategorií, ale především pak práci s mládeží. Je to
de facto jediná nevládní organizace, která
se může pochlubit nárůstem počtu členů,
respektive těch, kteří tuto činnost v oblasti
výchovy aktivně provozují. Když se podívám na jiné spolky, tak počet členů klesá,
ale klesají i aktivní chovatelé a podobně.
U včelařů se tento trend otočil a je velmi
pozitivní.
Po sjezdu a změnách, které na něm nastaly, se hodně ventilovala atomizace
svazu, která však nenastala. V čem vidíte
jeho semknutost či jednotu?
Myslím, že dotační politika Ministerstva
zemědělství dává včelařům poměrně slušnou jistotu a zázemí. Pokud se podíváte na
příspěvky na zazimované včelstvo, tak od
roku 2010 či 2011 se zvýšily o třetinu, na
151 korun v roce 2016. Stabilní je i čerpání
peněz z Evropské unie, které svaz spravuje prostřednictvím Státního zemědělského
intervenčního fondu formou výplat dotací
a investicí na nákup vybavení. A jsou to nemalé peníze. Z logiky věci, tedy na základě
veterinárního zákona, hradíme i škody,
které vznikají při onemocnění včelstev,
jako je například mor a hniloba včelího
plodu. V tomto trendu chceme pokračovat.
V loňském roce ale došlo ke snížení příspěvků v rámci nevládních organizací…
To je pravda, ale s vedením svazu jsme
jednali tak, abychom si dobře stanovili

připadá jako dobrý způsob, jak toto téma
na týden otevřít veřejně a zároveň rozšířit osvětu na školách. Včelaři tam jdou,
vysvětlí dětem, co všechno včelaření obnáší, jak probíhá včelařský rok. Narovinu
si řekněme, že máme obrovské množství
škol, kde děti toto povědomí vůbec nemají. Ale na aktivitě škol, které o to mají zájem, vidím, že jejich počet výrazně roste.
Zrovna před časem se školy opět mohly
do projektu přihlašovat. Zájem byl větší,
než jsme schopni uspokojit. A to i přesto,
že nám moc nepomohl první rok, kdy jsme
akci nastartovali a potkali jsme se s kauzou
Včelpo. To nebylo zrovna ideální.

Včelpo je dnes nejspíše nejsledovanější
potravinářskou firmou v zemi. Funguje
na velmi slušné úrovni, ale je prakticky
pod nepřetržitou kontrolou, vynakládá
nemalé finanční prostředky na rozbory
medu. Kauza není stále dořešená, vynakládané finance včelaře velmi zatěžují…
Jako aktivní včelař, i když v posledních letech na to čas nemám, se ptám, proč má
ČSV firmu, která podniká? Vždycky jsem
to bral tak, že primárním úkolem svazu je
poskytnout servis svým členům v oblasti
administrace dotací, prodeje medu, mezistěn a tak dále. V posledních letech se
objevily ambice výrazně rozvíjet obchodní
aktivity, a s tím samozřejmě souvisejí určitá rizika. A já si pak jako včelař kladu otázku, jestli sdružení, jehož jsem členem, má
tato rizika nést od okamžiku, kdy nakoupí
med, na který je sice vystaven certifikát, že
neobsahuje antibiotika, ale pak se po testování v obchodní síti prokáže, že tomu tak
není. V ten okamžik jsem podstoupil riziko, že veškerou důvěru a reputaci, kterou
si svaz za léta získal v oblasti vzdělávání
svých členů a veřejnosti, touto nešťastnou
kauzou ztratil. Osobně si řeknu, mám tady
Včelpo, které slouží našim včelařům, orientuje se na domácí trh, kde tato rizika prakticky nejsou. Netvrdím, že nemůže nastat
v oblasti obchodu nějaký jiný problém, ale
kdyby šlo o obchod pouze s českým materiálem, s českým medem, tak bychom
kauzu Včelpo nikdy neřešili. Ale bylo to
rozhodnutí vedení Včelpa, potažmo Českého svazu včelařů, kteří si řekli, pojďme
obchodovat a nakupujme med ze zahraničí. To nebylo šťastné rozhodnutí.

Kromě jiného včelaře dnes trápí další
problém, a to seznam invazivních druhů rostlin a živočichů, kam Ministerstvo
životního prostředí zařadilo mimo jiné
i akát – včelařsky velmi vděčný strom,
aniž by seznam konzultovalo s vaším
ministerstvem. Učinili jste nějaké kroky
k nápravě?
Myslím, že Ministerstvo životního prostředí si samo uvědomilo, do jaké situace
se dostalo už jen tím zveřejněním návrhu
národního seznamu vybraných invazivních
nepůvodních a některých nepůvodních
druhů. Myslím, že to bylo hodně neuvážené, zděsili se nejen včelaři, ale i rybáři, myslivci a další. Domluvil jsem se s kolegou ministrem Richardem Brabcem, že všechny
věci okolo této záležitosti probereme, aby
vše bylo v patřičném souladu. Co se týká
šíře národního seznamu, sdělil mi, že takové ambice určitě nemá, že bude chtít, aby
se s naším ministerstvem vše projednalo.
Podle mého by nemělo být příliš omezeno
hospodaření v krajině, rybářských revírech, v honitbách a podobně. Nedokážu
si představit, že by v národním seznamu
zůstal akát, který pak budeme v České republice s obrovskými náklady likvidovat.

Před rokem se poměrně s velkým ohlasem rozjel projekt medové snídaně v mateřských a základních školách? Dnes
o něm moc slyšet není. Nezapadl poněkud do ústraní?
Neděláme si ambice, že bychom chtěli
vytvořit systém pravidelného rozdávání
medu. Inspirovali jsme se ve Slovinsku,
akce se opakuje jednou za rok, což mi

Jak vidíte budoucnost českého včelařství?
Veskrze pozitivně, ovšem je tu několik limitů, nad kterými se musíme zamyslet. V první řadě je to počet včelstev v České republice z hlediska kapacity a úživnosti území.
Jinými slovy řečeno, jde o pastvu pro včely.
Zabýváme se myšlenkou a realizací zmapování úživnosti území ve vztahu ke koncentraci včel. Musíme si říct, zda současný stav

V květnu se v Lysé nad Labem uskuteční tradiční výstava Natura Viva 2017.
Najdete si čas na včelařský den, který je
v sobotu 27. května?
V tuto chvíli vám na to neumím odpovědět.
Na rovinu říkám, že pokud mě někdo zve
na víkendové akce, odpovídám, že bych rád
přišel, ale musím taky někdy jet domů na
Moravu, kde mám manželku a děti.

Marian
Jurečka
Narozen
15. března
1981 v Přerově,
od ledna
2014 ministr
zemědělství
České republiky,
od října 2013
poslanec Poslanecké sněmovny
PČR, od prosince 2013 do února
2014 předsedal Poslaneckému
klubu KDU-ČSL, v letech
2012 až 2015 a opět od roku
2016 zastupitel Olomouckého
kraje, od prosince 2011 první
místopředseda KDU-ČSL a člen
této strany.
Vystudoval Střední zemědělskou
školu v Přerově a následně obor
rostlinolékařství (se specializací
na ochranu rostlin) na Mendelově
univerzitě v Brně. Od roku 2002
působil jako soukromý zemědělec
na rodinném statku v Rokytnici na
Přerovsku. Je ženatý, s manželkou
Jarmilou mají pět synů.
je v pořádku, nebo se musíme začít bavit se
včelaři na téma, že někde už je koncentrace
včel příliš vysoká.
A v kontextu již několikrát zmiňované
výchovy včelařského dorostu?
Včelařství je obor, bez kterého se zemědělská produkce neobjede, to si dobře uvědomovali naši dědové a pradědové. Dnešní
konzumní společnost se na to bohužel dívá
trochu jinak a spoustu věcí bere naprosto
automaticky. A i tohle souvisí s mládeží
a její výchovou. Jak jsem již uvedl, těch,
kteří pracují s mládeží, si nesmírně vážím.
Když opomenu fakt, že vzdělávám někoho, z něhož možná vyroste budoucí včelař,
dávám mu i určitý hodnotový základ a povědomí o vztahu k přírodě. Musí se o něco
starat, musí si toho vážit, vnímat určité
souvislosti. V tom vidím v dnešní době
mobilů, iPadů a nejrůznějších počítačových aplikací pro děti to nesmírně cenné.
Že dnes někdo dokáže tuto generaci odtáhnout od počítačů a sociálních sítí a předávat
jim něco takového. O to víc, že to ti lidé dělají ve volném čase, z vlastního entuziasmu
a s minimálním nárokem na odměnu. A že
to dělají dobře, je vidět i na číslech svědčících o tom, jak zájem o včelaření roste. To
jsou věci, které nelze přepočítat na peníze.
Text: Petr Kolář
Foto: Archiv MZe
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činnosti, na které prostřednictvím dotace
pro nestátní neziskové organizace tyto příspěvky vyplácíme. Původní návrh byl nižší,
ale vše jsme na základě těchto jednání přehodnotili. Pokud uvidíme, že se svaz chová hospodárně a je schopen si plně obnovit
svoji důvěryhodnost, tak jsem připraven
smysluplné věci podporovat. Loňský rok
se veřejnost, média a další často ptala ministerstva, zda jsou všechny finanční prostředky směřující do svazu v pořádku, což
se samozřejmě odvíjelo od hospodaření ve
společnosti Včelpo. Ať se to někomu líbí,
nebo nelíbí, za hospodaření ve Včelpu nese
zodpovědnost Český svaz včelařů.

Aktuálně

Ohlédnutí
za IX. Včelařskou akademií ve Zlíně

Devátý ročník včelařské akademie, kterou pořádala okresní organizace
Zlín, ČSV, proběhl v první dubnový den v Academia centru ve Zlíně. Počet
účastníků přednášek a návštěvníků IV. regionální výstavy včelařských
potřeb přesáhl 390 lidí. Ačkoliv tuto akademii pořádal výbor okresní
organizace v novém složení poprvé, vysoký počet zájemců jasně potvrdil,
že témata vybraná pro přednášky, která se dotýkala stavu krajiny, přítomnosti škodlivých látek v prostředí a nových možností ošetřování včelstev
proti varroáze s minimálním použitím chemie, vzbudila významný zájem
a diskuzi jak u včelařů, tak u veřejnosti.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali
hlavnímu partnerovi společnosti Lesy ČR,
a sponzorům společnostem e-on a Gienger
ze skupiny GC za finanční podporu akce,
bez níž bychom ji velmi obtížně mohli
připravit. Také bychom chtěli poděkovat panu ministru zemědělství Marianu

Jurečkovi, panu hejtmanovi Zlínského
kraje Jiřímu Čunkovi a primátoru města
Zlína MUDr. Miroslavu Adámkovi za převzetí záštity nad akcí.
Na počátku konference vystoupil děkan
fakulty veřejnosprávních a ekonomických
studií, Vysoké školy Jagiellonské v Toruni

Prof. Dr. Wolfgang Wimmer z Rakouska a překladatelka
Mgr. Helena Proková, Ph.D.
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doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
a představil bakalářský a magisterský
studijní program: Program „Ekonomika a správa“ se specializací: Ekonomika
včelařského provozu a udržitelná správa
krajiny, jehož garantem je doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD. Výuka bude probíhat
v Uherském Hradišti a podrobnější informace naleznete na webových stránkách
(www.fves.eu). Také se představila Střední
škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm, která bude od září nabízet denní formu jednoletého zkráceného
studia pro získání středního vzdělání s výučním listem v oboru „Včelař“.
Po zahájení IX. včelařské akademie
a proslovech hostů, byla předána ocenění

Předání ocenění Vzorný včelařský pracovník předsedkyní ČSV
Mgr. Jarmilou Machovou a předsedou OO Zlín Ing. Romanem Slavíkem, Ph.D. příteli Janu Šafaříkovi (ZO Újezd u Valašských klobouk)

Aktuálně

„Vzorný včelařský pracovník“ příteli Pavlu
Šimečkovi (ZO Zlín) a př. Janu Šafaříkovi
(ZO Újezd) za významnou práci pro včelařskou obec a jejich neutuchající činnost
v ZO. Předsedkyně ČSV mgr. Jarmila Machová pak seznámila návštěvníky s aktuálním děním ve svazu.
Následoval odborný program, kde se nejprve Ing. Pavol Filo zabýval problémy tvorby
a využívání krajiny, v níž se pohybují včely.
Následně pak Ing. Roman Slavík, Ph.D.
seznámil posluchače s přítomností škodlivých látek v ekosystémech a jejich vlivem
na včely a včelí produkty v kontextu trvale

Přednášející byli specialisté
ve svých oborech a podělili se
o své zkušenosti a poznatky
na vysoké úrovni
udržitelného včelařství. Nejprve byli posluchači seznámeni s vzájemnou provázaností
vztahů včely a životního prostředí, v němž se
pohybuje. Následně byla představena paleta
látek, které v současnosti intenzivně aplikují
zemědělci a zahrádkáři při postřicích, a lze
je najít v řadě přípravků dostupných v maloobchodní síti. Popsán byl jejich chronický
i subletální účinek na včely, především při
vzájemné kombinaci několika přípravků.
V poslední části se přednášející věnoval
konceptu pro trvale udržitelné včelařství.
V poslední přednášce představil prof.
Wolfgang Wimmer celoroční koncept boje
s varroázou pomocí hypertermického ošetřování včelstev. Návštěvníkům byl vysvětlen celý mechanismus ošetřování včelstev
během včelařského roku a princip zařízení
Varroa-Controller v porovnání s ostatními
systémy používajícími hypertermii. Včelaři
se při diskusi ptali nejen na fungování systému, ale i na možnosti jeho aplikace při
vyšším počtu včelstev, na pracnost, také
na pořizovací náklady a možnosti dotace
na pořízení přístroje.
Celý odborný program se setkal s kladným ohlasem. Přednášející byli specialisté

ve svých oborech a podělili se o své zkušenosti a poznatky na vysoké úrovni. Důkazem zájmu o témata by jistě mohl být plný
sál posluchačů i v odpoledních hodinách.
Každý účastník konference si odnesl CD
se sborníkem, přednáškami, doplňujícími
materiály a také kontakty na vystavova-

tele z IV. regionální výstavy včelařských
potřeb. CD je možné na vyžádání zaslat
zájemcům. Kontaktní osoba: Ing. Roman
Slavík, Ph.D., e-mail: slavik@post.cz.
Text: Ing. Roman Slavík, Ph.D.
Foto: Milan Přikryl
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Vliv umístění očka
na proudění vzduchu v úle aneb
Kruhový česnový uzávěr ano či ne?

Pod názvem kruhový česnový uzávěr se neskrývá nic jiného, než kolečko
z umělé hmoty, které se připevňuje pomocí šroubku vedle očka. Včelař
otáčením tohoto zařízení zvětšuje, nebo zmenšuje velikost očka, případně
očko uzavře. Pro zjednodušení budu používat název regulační kolečko.
Protože včelařím od roku 1975, tak vím, že
v té době (ani předtím) se podobné zařízení nepoužívalo. Netuším, kdo ho sestrojil,
a už vůbec nechci přikazovat včelařům,
kteří jsou s regulačním kolečkem spokojeni, aby ho ze svých úlů odmontovali. Tento
článek píšu proto, abych vysvětlil, proč
bych si regulační kolečko na své úly nikdy
nenamontoval.
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Předně si musíme zodpovědět otázku,
zda očka ano nebo ne. Píšeme rok 2017
a milióny oček na celém světě potvrzují,
že jednoznačně ano! Pokud se najde včelař, který je zásadně proti očkům, tak se se
vrací do minulosti a se současným moderním včelařstvím nemá mnoho společného.
U problematiky oček si předně musíme
uvědomit, že proudění vzduchu pomocí

oček do úlů a zpět není konstantní! Abychom tento problém vyřešili, tak si včelařský rok rozdělíme na dvě části. Na část
neletovou, konec podzimu a zima a na
část letovou. To jsou zimní prolety, jaro,
léto a první část podzimu. V neletové části
roku mají včely na zúžení očka vynikající
zbraň a to je propolis. Pokud by jim proudění vzduchu pomocí oček oběma směry
vadilo, tak si očko ještě v závěru letové části
roku zúží propolisem. Ve svých úlech mám
očka o průměru 26 mm (přesně mi do nich
pasují korkové zátky) a vím, že 90 % mých
včelstev ani nenapadne, aby si očko pomocí
propolisu zmenšovalo. Pouze asi 10 % včelstev si na podzim očko propolisem zúží. Na
jaře propolis odstraní a znovu létají plným
průměrem očka. Poslední 3 zimy z mých
30 včelstev ani jedno pomocí propolisu
očko nezužovalo.
V letové části roku má včelstvo jinou
zbraň. Na to, aby si včely očko zúžily, nebo
rozšířily stačí 20 včel, které si sednou do
očka a proudění vzduchu si regulují tak,
jak potřebují. Musíme si uvědomit, že intenzita proudění vzduchu u oček oběma
směry je jiná v noci, ráno, dopoledne, odpoledne a večer. Je jiná, když není snůška,
když je snůška 1 kg za den, když je snůška
5 kg za den. Včelař, který používá regulační
kolečko, v dobré víře, že včelám pomůže,
očko rozšíří nebo zúží a pro sebe si řekne:
„Teď jsem včelám pomohl“. Opak je ale
pravdou. Tady si dovolím včelařské veřejnosti předložit jeden ze svých včelařských
bonmotů: „Co se týká intenzity proudění
vzduchu pomocí oček do úlů a následně
zpět, tak jedna malá včelka je chytřejší, než
všichni včelaři světa dohromady“. Z tohoto důvodu jsou na mé včelnici pány oček
včely, já se držím hodně daleko v pozadí.
Do jejich bytostného prostoru nezasahuji
a regulační kolečka nepoužívám. V medných výnosech se mi to bohatě vyplácí. Pokud potřebuji očka uzavřít, tak používám
korkové zátky. Jsou to v podstatě jenom
dva případy v roce. Při zimním skladování nástavků ve skladu a při léčení včelstev.
Korková zátka je měkčí než dřevo a očko
uzavře vzduchotěsně. Léčivé látky, které
jsme pomocí kompresoru a vstřikovací
pistole do úlu dopravili, nemůžou unikat.
Regulační kolečko mohou například používat kočující včelaři, kteří očko pro včely
uzavřou, ale v regulačním kolečku pone-

Umístění oček
Zvláštní kapitolou je umístění oček. Tady
si musíme položit dvě zásadní otázky, které jsou alfou a omegou celého včelařství.
Když si na ně nedokážeme správně odpovědět, tak budeme ve své včelařské kariéře
opakovat stále stejné chyby. Pokud chceme
dosahovat špičkové výnosy, tak musí mít
jak včelaři, tak včely vytvořeny ty nejlepší
podmínky. Z toho vyplývají ony dvě zásadní otázky:
1. Kdy mají včelaři vytvořeny ty
nejlepší podmínky?
2. Kdy mají včely vytvořeny ty nejlepší
podmínky?
V případě včelařů je odpověď jednoduchá.
Nejlépe se jim pracuje při stavbě teplé. Za
úlem stojí rovně, páteř je minimálně namáhaná a únava se dostavuje daleko později,
než při stavbě studené. Při stavbě studené
stojí včelaři nepřirozeně, trup musejí vytočit, páteř je daleko více namáhaná než
při stavbě teplé, a proto musí po ošetření
několika málo úlů odpočívat. Oponenti namítnou, že tento problém jde vyřešit tak,
že při stavbě studené jde umístit úly po
dvojicích a mezi nimi ponechat pracovní
prostory. Včelaři potom můžou ošetřovat
úly bez nepřirozeného vybočení páteře
a tedy i s menší námahou. Tento způsob
má dokonce i jednu výhodu. Matky lépe nacházejí své úly, když se vracejí ze snubních
proletů. Negativa však výrazně převažují.
Abychom mohli pracovat mezi dvojicemi
úlů, tak je potřeba pracovní mezera nejméně 1,5 m. Lépe je ale 2 m. Tím by se nám
včelnice, ale především kočovné vozy a včelíny protáhly do délky, která jde jenom těžko akceptovat. Kočovný vůz nebo včelín,
který by měl jenom 10 úlů (5 dvojic úlů),
by se musel zvětšit o 6 pracovních prostorů
a to je 9–12 m. To jde v praxi jenom těžko
uskutečnit. Navíc by se úly musely posunout od přední stěny kočovného vozu nebo
včelínu nejméně o 50 cm směrem ke středu, protože včelaři by při ošetřování včelstev naráželi levým, nebo pravým loktem
do přední stěny těchto zařízení. Pracovní
prostor v kočovných vozech nebo včelínech
směrem doprostřed by se výrazně zmenšil.
Na včelnici by se samozřejmě vzdálenost
o pracovní prostory také zvětšila. Navíc by

tady vznikal další problém. Včelaři by stáli levou nebo pravou stranou těla v těsné
blízkosti česen a oček. Jak strážkyně česen
a oček, tak přilétající a odlétající včely by
každým pohybem těla , ruky, hlavy, nebo
nohy, dráždili. Takto ošetřovat včely by se
pro včelaře mohlo stát v krátké době velice
nepříjemné.
Umístění úlů, které mají studenou stavbu, do dvojic a mezi nimi vytvořit pracovní prostory, není nic jiného, než hašení
požáru, který si včelař zavinil sám, když se
rozhodl pro něho nepřirozenou studenou
stavbu. Otázku č. 1 je tedy zodpovězena:
Včelařům při ošetřování včelstev jednoznačně lépe vyhovuje a menší námahu přináší stavba teplá, před stavbou studenou.
Dále se budeme věnovat otázce č. 2.: Kdy
mají včely vytvořeny ty nejlepší podmínky?
Pro ortodoxní vyznavače teplé či studené
stavby, kteří jsou pro svou pravdu (stavbu) schopni obrazně řečeno „i život položit“ uvádím, že to není ani jedna z těchto
staveb. Obě dvě tyto stavby jsou pro včely
nepřirozené, nevyhovují jim a když mají
možnost samy si zvolit stavbu, tak se ani
pro teplou, ani pro studenou stavbu nerozhodnou. Je to vždy směrem k přívodu vzduchu (česno, očko) stavba šikmá, pod úhlem
45°. Ve včelařské terminologii se takováto
stavba nazývá „nepřímo studená“.

Musíme si uvědomit, že intenzita
proudění vzduchu u oček oběma
směry je jiná v noci, ráno,
dopoledne, odpoledne a večer
To je také jeden z hlavních důvodů, proč
včely, když se v dávné minulosti poprvé
objevily na planetě Zemi, překonaly tento
obrovský časový prostor až do dnešních
dnů. Proto také dnes můžeme včelařit. Jejich veliké štěstí bylo, že v jejich začátcích
jsme my včelaři ještě dlouho a dlouho na
Zemi nebyli. Když bychom jim tenkrát
vnutili teplou nebo studenou stavbu, tak
by se dnešních dnů, s pravděpodobností
hraničící s jistotou, nedočkaly a dnes by
nikdo z nás nevčelařil. Včelám tedy vyhovuje stavba šikmá, pod úhlem 45°. Při této
stavbě podávají ty nejlepší medné výkony.
Stavba šikmá pod úhlem 45° by šla v úlech
zajistit, ale znamenalo by to rozdílnou délku rámků. Tak ale žádný včelař včelařit
nebude. Je tu ale jiné řešení, jak při stavbě teplé a pohodlné práci včelaře, včelám
šikmou stavbu po úhlem 45° zajistit.
Řešením je úl Javořičan. Jde o to posunout očka a česna v česnových vložkách
ze středu nástavků na stranu (viz foto).
Když už očka máme na straně, tak je musíme umístit v nástavku dolů, aby včely
pro proudění vzduchu mohly využít 6mm

mezeru mezi nástavky. Samy nám řeknou,
že to tak chtějí, protože si u prvních dvou
nebo tří plástů, v jejich spodním růžku,
proti očku vykousnou otvory. Vzduch jim
potom může očkem oběma směry nerušeně
proudit. Včelař, který jenom trochu rozumí
řeči včel, velice snadno zjistí, že právě toto
si včely přejí. Pokud by to nebyla pravda,
tak by udělaly krátký proces. Očko by zatmelily propolisem a v žádném případě by
proti očku v růžku prvních plástů nevykusovaly otvory pro proudění vzduchu. Opak

Na mé včelnici jsou pánem
oček včely, já se držím v pozadí.
Do jejich bytostného prostoru
nezasahuji a regulační kolečka
nepoužívám
je však pravdou. Řada objevů , které lidstvo
po staletí posouvaly dopředu, bylo geniálně
jednoduchých. Tato skutečnost patří mezi
ně.
Jak jsem už zmínil, včelařím od roku
1975. O včely jsem se ale zajímal a časopis
Včelařství jsem si kupoval již od roku 1970.
Za tuto dlouhou dobu, téměř 50 roků, bylo
ve Včelařství otisknuto veliké množství
snímků úlů i jednotlivých nástavků. Byly
to snímky jak od nás, tak z celého světa, od
USA až po Nový Zéland. Na všech těchto
snímcích byla očka vždy uprostřed přední
stěny nástavku tam, kde se protínají úhlopříčky přední stěny. Podle mého názoru
je to nejhorší umístění oček, jaké může
včelař zvolit. Takto umístěná očka (i česna
uprostřed nástavku) včelám jejich přirozenou šikmou stavbu pod úhlem 45° (při
které podávají nejlepší výkony) nezajišťují. Šikmou stavbu, která včelám nejvíce
vyhovuje, zajišťují očka na straně a dole
v nástavcích. Je to také česno na straně
v česnové vložce. To je také odpověď na
otázku č. 2.
Když obě odpovědi shrnu, tak včelařský i včelí ideál jde nejjednodušeji vytvořit
v úlech, které mají teplou stavbu (pohodlná
práce včelaře) a očka a česna v česnových
vložkách na straně přední stěny. Toto umístění oček a česen zajišťuje pro včely to, co
je jim přirozené. Šikmé proudění vzduchu
pod úhlem 45°. Toto ideální řešení splňuje
úl Javořičan. Jiný podobný jsem ve Včelařství za téměř 50 roků neobjevil.
(Dokončení v příštím čísle)
Jaroslav Hájek,
Kaliště 36, 588 51 Batelov
Mob.: 606 107 539
(Děkuji za zveřejnění celé adresy i čísla mobilního
telefonu. Rád včelařům na jejich dotazy odpovím. )
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chají otvory, kterými při kočování proudí
do úlu vzduch. Když je ale úl již několik
roků v provozu a šroubek, který drží regulační kolečko je ve dřevě uvolněný, může
nastat (zvláště na nerovném terénu) to, že
se regulační kolečko samovolně pootočí
a včely při kočování začnou vyletovat z úlu.
Přesto znovu opakuji: Kdo je s regulačními
kolečky spokojen, ať je používá. Já to ale
z důvodů, které jsem popsal, nebudu.

VČELAŘsKÁ PRAXE

Chovné

Systém Mini-plus
a jeho využití – IV

Dnešní pokračovaní je věnováno základním dílům Minibusu, jak jsme si
v minulém čísle s trochou nadsázky nazvali úlek, který si můžeme sami
vyrobit.
Základní díly Minibusu jsou stejné jako
u standardního úlu Mini-plus. Vždy budeme
mít na mysli základní podmínky konstrukce Minibusu, a to hlavně snadnou výrobu,
bezproblémovou údržbu a snadné čistění.
Nejspodnějším dílem Minibusu je dno,
jsou to vlastně „dveře“ do úlu. Dna můžeme rozdělit na ta, která jsou určená pro
zimování a dna pro chov matiček. Na
obě jsou kladeny jiné nároky. Varroadno
je důležité pro přezimování a je určeno
především na období od konce července
do dubna. Díky němu můžeme sledovat
spad varroázy a hrázky měli, které pro-

zradí, jak zimuje včelstvo, ale také kolik
asi ubylo zásob. Varroadno je tedy složitějším dílem úlku. Mělo by obsahovat několik základních věcí, které nám zpříjemní
chov včel v Minibusu. Uzavíratelnost dna
je podmínkou při případném léčení za
pomoci Varidolu, ale také při chovu matiček. U varroadna není nutností vysoký
podmet jako ve standardních úlech, ale
i tak je dobré mít dno asi 3 cm vysoké.
Varroa síto je vhodné mít vyjímatelné, ale
není to podmínkou.
Chovné dno pro chov matiček je obyčejné dno, které nemusí byt opatřené varroa

Pohled přes fólii na včelstvo a kapsové krmítko
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dno po

několik
aletém

použiv
ání

podložkou. Jedná se o jednoduché dno.
Pokud jsou nástavky opatřeny očkem, není
potřebné mít v chovném dnu ani česínko,
a proto by nám postačovala jen destička,
která by jen uzavřela nástavek zespodu.
Pozor na dodržení mezery mezi spodní
loučkou a dnem. Nezapomínejme, že kaž
dé dno musí být opatřeno dostatečně velkým a uzavíratelným větracím otvorem,
zvláště u úlku bez oček.
Ke dnům patří i různé speciality, které se někdy využívají, např. to jsou dna
podobná dnům u Warre úlu (úly, ve kterých se včelaří jen s horní loučkou místo
celých rámků), u kterých je výlet šikmo
dolů ze dna. Tato konstrukce zabraňuje
pronikání větru do úlu i za použití větracích otvorů ve dnech, nebo u ruských

Na náčrtu č. 1 je základní chovné dno.
Na obrázku č. 2 jsou dvě možnosti nástavku, a to s mezerou nad a pod rámkem. Obě možnosti mají svoje klady
i zápory. Obr. 3 ukazuje dva rozměry X
a Y. Rozměr X je měřen napříč, kolmo
k rámkům. U nástavku se 6 rámky je
rozměr součtem šesti tlouštěk rámku
plus 7 mezer mezi rámky (mezera je
8–10 mm) plus mezera na manipulaci
10–15 mm. Rozměr Y je měřen rovnoběžně s rámkem a je složen z rozměru
rámku a dvou mezer po krajích rámku.
Tedy délka rámku plus 14–16 mm.

Inspirováni Mini-plusem

základní možnosti krmení. Jednou jsou
všechny typy kapsových krmítek. Druhou
možností je krmení za pomoci strůpku,
kde lze použít Jakubovská krmítka, sklenici a stropní krmítko, tzv. krabicové krmítko, kterých jsme již ve Včelařství psali.
Na obrazcích lze nalézt mnoho odpovědí na případné dotazy, které by mohly
vyplynout z případných nejasností v textu. Přeji všem kutilům mnoho zdaru při
výrobě.

Obr. 1 – Chovné dno inspirované
Warre úlem

Jindřich Meduna,
včelař, Choceň
jindrich.meduna@seznam.cz

Obr. 2 – Rozměry nástavku v řezu

Nainstalované Jakubovské krmítko

Obr. 3 –Půdorys nástavku pro výpočet
jeho velikosti
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chovných úlků, kdy je česno ve spodní
časti dna, a to nejčastěji ve středu. Tato
konstrukce znesnadňuje vylupování úlku
silnými kmenovými včelstvy. Další specialitou jsou různé typy předsíněk, které
zabraňují loupežím.
Hlavní částí každého úlu, a tedy i Minibusu, je nástavek. Velikost originálního Mini-plusu je 6 kusů půlrámků, ale je
možné u našich doma dělaných Minibusů mít v nástavku 4–7 rámků. O větších
nástavcích s více rámky si více povíme
příště v článku o Maxi mini-plusu. Nástavky lze vyrobit buď nejjednodušeji ze
styroduru nebo ze dřeva, překližky a z polystyrenu, který ovšem musíme potáhnout
například hliníkovou folií, nebo ho můžeme vylaminovat, jak to popisuje Ing.
Smělý ve svých článcích. Dále můžeme
nástavek vyrobit z podobných materiálů,
a to ze sololitu či palubek a nebo jejich
kombinací, která bude potahovat dřevěnou
konstrukci. Vše o základních rozměrech je
uvedeno v obrázkové příloze. Nástavek je
velice vhodné osadit očkem. S jeho pomocí včely jednodušeji regulují vlhkost
a teplo, tedy klima v úlku. Nástavky by
měly být také natřeny různými barvami,
případně jejich odstíny. Pokud je to možné, je daleko lepší než celistvé natření
nástavku jen jednou barvou namalování
obrázku či geometrického obrazce, díky
kterému se budou včely i matičky daleko
lépe orientovat.
Nástavek je vhodné uzavřít strůpkem.
Nejlepším strůpkem je vždy folie. Jedná
se o standardní durafolii, která se dá sehnat běžně ve včelařských prodejnách.
Díky ní můžeme bez vyrušování včel nahlédnout do úlu shora a zběžně zjistit stav
osazenstva. Dalším velice vhodným materiálem pro strůpek je sololit. Sololitový
strůpek je vyrobený ze čtverce, popřípadě obdélníku sololitu s jedním, nebo více
krmnými otvory. Ty využijeme pro krmení
Jakubovskými krmítky nebo sklenicemi.
Při použití sololitu je vhodné tento materiál napustit fermeží, aby nedocházelo
k jeho rychlému opotřebení.
Úl je shora uzavřen víkem.
To by mělo být osazeno
dobrou tepelnou izolací.
Při použití strůpkových
folií by měla být izolace
víka vyrobena z polystyrenu, a to vždy s minimální tloušťkou izolace
o 1/3 silnější než je tloušťka stěny nástavku. Víko by
mělo být osazeno plechem,
aby do úlku nepršelo.
Přeskočili jsme jednu nedílnou,
ale odnímatelnou část úlu, a to krmítko. Pro systém Mini-plus jsou vhodné dvě

co říká věda

Neonikotinoidy
nové důkazy o škodlivosti
Ochrana řepky proti hmyzím škůdcům neonikotinoidovými pesticidy koreluje s poklesem volně žijících hmyzích opylovatelů ve Velké Británii 
Zdroj: Wikimedia

Insekticidy ze skupiny neonikotinoidů mohou snižovat plodnost trubců.
V Británii dávají jejich používání do souvislosti s úbytkem velkého počtu
druhů volně žijících hmyzích opylovatelů.
Insekticidy ze skupiny neonikotinoidů se
dostaly v poslední době do popředí zájmu
jako látky, které mohou mít na hmyzí blanokřídlé opylovatelé celou řadu negativních
efektů. V Evropě došlo dokonce k dočasnému zákazu používání tří nejrozšířenějších
neonikotinoidů. Výzkum možných negativních efektů těchto látek i nadále pokračuje a přináší nové, znepokojivé výsledky.
K těm patří i zjištění týmu vedeného Larsem Straubem z university ve švýcarském
Bernu, že trubci včel vystavení neonikotinoidům mají méně životaschopných spermií a sami přežívají po kratší dobu.
Nižší plodnost trubců
Straub a jeho spolupracovníci chovali dvacet včelstev. Každé mělo oplozenou matku,
v polovině včelstev byly dělnice krmeny
pastou z medu, pylu a cukru s přídavkem
neonikotinoidů. Kontrolní včelstva byla
krmena stejně, ale pasta neobsahovala
neonikotinoidy. Vědci porovnávali trubce
z pokusných a kontrolních včelstev. Jak
informují ve studii publikované ve vědeckém časopise Proceedings of the Royal Society B, v počtu produkovaných spermií se
trubci nelišili. Trubci konzumující neonikotinoidy však měli o 8 % méně životaschopných spermií. Tito trubci také žili po kratší
dobu, čímž klesala jejich šance, že se spáří
během svatebního letu s včelí matkou.
Při svatebním letu se matka páří i s několika desítkami různých trubců a spermie se
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pak v jejích pohlavních orgánech hromadí
ve spermatéce. Už po několika dnech matka pozná, zda během svatebního letu získala dostatek spermií. Pokud ne, vylétá na
další svatební let. Ten s sebou samozřejmě
nese celou řadu rizik. Proto není dostatek
spermií u trubců důležitý jen pro samotné trubce a pro jejich šance na zplození
potomstva. Má zásadní význam pro celé
včelstvo včetně matky. Pokud neonikotinoidy snižují počet živých spermií trubců,
stoupá pod jejich vlivem riziko, že matka
bude muset podstoupit riskantní svatební
let opakovaně.
Neonikotinoidy nevykazují v experimentálních podmínkách přímý toxický efekt.
Jejich účinky jsou spíše zprostředkované
a nebývají na první pohled příliš nápadné.
Zjevně ovlivňují funkce nervového systému včelích dělnic. Ty pak mají problémy
s návratem do úlu. Ztráty létavek jsou ve
včelstvech vystavených experimentálním dávkám neonikotinoidů vyšší než ve
včelstvech, kterým nejsou tyto insekticidy podávány. Předmětem diskusí zůstává
otázka, nakolik se situace navozené v experimentálních podmínkách shodují s reálnými situacemi ve včelstvech. Není například
jasné, kolik neonikotinoidů skutečně včely přijímají a zda při experimentech nečelí
příliš vysokým dávkám. Mnohé nasvědčuje
tomu, že včely nektar a pyl s obsahem neonikotinoidů upřednostňují před potravou,
která insekticidy neobsahuje. Není však

jasné, jak včely neonikotinoidy odhalí,
protože tyto látky nevyvolávají aktivaci
neuronů odpovědných za chuťové vjemy.
Nelze tedy říci, že by neonikotinoidy včelám více chutnaly.
„Snížená životaschopnost spermií trubců
představuje jen jeden z mnoha negativních
dopadů neonikotinoidů na včely,“ komentuje studii Straubova týmu entomolog Dennis
vanEngelsdorp z University of Maryland
a dodává, že neonikotinoidy nejsou jediným
negativním vlivem, jimž včely čelí. „Není
pravděpodobné, že by problémy v chovu
včel vyvolávaly jenom neonikotinoidy.“
Americký entomolog Jeffrey Pettis předpokládá, že neonikotinoidy nesnižují plodnost jen u trubců včely medonosné. „Můžeme předpokládat, že další druhy včel jsou
postiženy podobně,“ říká Pettis.
Plošný úbytek hmyzích opylovatelů
Ve prospěch této hypotézy svědčí nejnovější britská studie publikovaná ve vědeckém
časopise Nature Communications, v které
tým pod vedením Bena Woodcocka prokazuje, že pokles stavů volně žijících hmyzích
opylovačů má souvislost s rozvojem používání neonikotinoidů k ochraně porostů
řepky před hmyzími škůdci.
Vědci hodnotili výskyt celkem 62 druhů
hmyzu v období od roku 1994 až 2011.
Neonikotinoidy začaly být ve Velké Británii používány k ochraně řepky v roce 2002.
Sledované období tak postihuje jak dobu
před nástupem neonikotinoidů, tak i dostatečně dlouho dobu poznamenanou jejich
užíváním. Výchozí údaje čerpal Woodcock
a jeho spolupracovníci z databáze Bees,
Wasps and Ants Recording Society. Tato
zájmová organizace sdružuje amatérské
entomology z celé Velké Británie a Irska.
Tisíce členů této společnosti sbírají už po
desetiletí údaje o výskytu vybraných skupin
blanokřídlého hmyzu, mezi nimi i o volně
žijících včelách a čmelácích. Z vládních
databází získávali vědci údaje o plochách
pěstované řepky a o rozsahu ochrany jejích
porostů neonikotinoidy.
Vědci pozorovali jasný trend mezi velikostí ploch osetých řepkou a četností druhů, které na porostech řepky sbírají nektar
a pyl. S tím, jak se šířilo používání neonikotinoidů, ale druhů závislých na opylení
řepky ubývalo. Pro pět nejhůře postižených druhů volně žijících včel, např. pro
ploskočelku Lasioglossum fulvicorne nebo
zednici Osmia spinulossa, se ukazuje použití neonikotinoidů k ochraně řepky jako
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Trubci vystavení účinkům neonikotinoidů mají nižší počet životaschopných spermií a sami
se dožívají nižšího věku
Zdroj: Wikimedia

neonikotinoidy zlepšil. Posun k lepšímu
nenastal a zřejmě ani v případě vysoce
pravděpodobného prodloužení moratoria
nelze nějaké razantní zlepšení očekávat.
Částečně proto, že neonikotinoidy jsou
v ochraně zemědělských plodin nahrazeny jinými insekticidy, např. organosfosfáty, a ty nejsou k včelám rozhodně šetrnější.
Spíše naopak. Moratorium nemůže zjevně
přinést výrazné zlepšení také proto, že včely jsou v Evropě vystaveny složitému komplexu negativních jevů, kde významnou roli
sehrává např. i varroáza a další parazitární
či infekční choroby, výživa nebo znečištění
životního prostředí různými polutanty. Odstranění jednoho negativního vlivu nemůže
celkově tristní situaci včel zvrátit.

„Plošné používání neonikotinoidů bychom měli přehodnotit, a to na základě
poměru mezi tím, co jejich používáním
získáváme a co ztrácíme,“ vyzývá Peter
Neumann z university v Bernu. „To neznamená nutně absolutní zákaz neonikotinoidů. Obávám se, že to by bylo dost
obtížně uskutečnitelné. A pokud zakážeme
jen některé insekticidy, tak tím automaticky uvádíme na scénu jiné pesticidy i s jejich
negativními účinky. Jsem přesvědčen, že
pokud máme zajistit trvale udržitelné opylení rostlin, musíme najít trvale udržitelné
řešení a to zahrnuje pragmatičtější přístup
k pesticidům.“
prof. Ing. Jaroslav Petr

Riziko varroázy je v ČR stále aktuální
V rámci každoročního plošného sledování úrovně výskytu původce onemocnění varroázy (roztoče kleštíka včelího) ve včelstvech v ČR bylo letos
odebráno a vyšetřeno téměř 60 000 vzorků. Z výsledků tohoto monitoringu je patrné, že počet včelstev zcela bez roztočů se snížil z loňských 50 na
37 %. Naopak podíl vzorků s vysokým obsahem roztočů nepatrně vzrostl
z loňských 7 na 10 %, oproti roku 2015, kdy varroáza způsobila tuzemským včelařům výrazné ztráty, je však zhruba poloviční. SVS již vydala
mimořádná veterinární opatření, která stanovují zásady postupů ošetření
včelstev v průběhu roku.
Pro plošné sledování výskytu kleštíka včelího je každoročně vyšetřena zimní měl
(odpad na dně úlu) ze všech včelstev od
veškerých chovatelů včel. Výsledky tohoto
vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších
územních celcích. Na jejich základě je pak
stanoveno, ve kterých obcích budou muset
včelaři provést povinné preventivní ošetření antiparazitárním přípravkem a kde naopak tuto povinnost nemají.
Z letošních výsledků plošného vyšetření
vyplývá, že úroveň výskytu kleštíka včelího
je ve srovnání s předcházejícím rokem mír-

ně vyšší. Jde však o sumární vyhodnocení
výsledků vyšetření všech v ČR odebraných
vzorků. Trend výskytu původce varroázy na
jednotlivých stanovištích se však může někdy i výrazně lišit. SVS proto i nadále klade
důraz na individuální posouzení situace na
konkrétních místech.
„Doporučujeme chovatelům včel nespoléhat se pouze na výsledek vyšetření,
ale pravidelně sledovat svá včelstva v průběhu celého roku, zejména pak v období
tzv. podletí,“ uvedl ústřední ředitel SVS
Zbyněk Semerád. „V případě jakýchkoli
problémů či dotazů je na místě obrátit se

na místně příslušnou krajskou veterinární
správu,“ dodal.
Získat okamžitý přehled o nařízeném
ošetření v souvislosti se zjištěnou extenzitou výskytu Varroa destructor ve všech
obcích na území ČR umožňuje včelařům
aktualizovaná interaktivní mapa:
https://www.svscr.cz/mapove-vystupy
-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych
-pasem/.
Na následujícím odkazu mohou nejenom včelaři nalézt souhrn opatření, která
mají pomoci udržet varroázu na co nejnižší
úrovni:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/
zdravi-zvirat/vcely/varroaza-vcel/preventivni
-opatreni-varroaza.html.
Dobrých výsledků lze dosáhnout především na základě spolupráce mezi včelaři
a veterináři.
Petr Vorlíček,
tiskový mluvčí SVS
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příčina poklesu stavů o nejméně o 20 %.
Druhy hmyzích opylovačů, které si hledaly
potravu na jiných rostlinách než na řepce,
ale prodělaly podstatně menší, v průměru
jen třetinový pokles. Avšak i pokles druhů
hledajících potravu přednostně mimo řep
ková pole jasně koreloval s použitím neonikotinoidů. Autoři studie se domnívají, že
v tomto případě jsme svědky efektu neonikotinoidů, které se z řepky dostaly do půdy
a kontaminovaly i plodiny, které byly na
poli pěstovány v následných vegetačních
sezónách. Nezjistili, že by některý druh
sledovaných hmyzích opylovačů z krajiny
zcela zmizel. Podotýkají však, že neměli
k dispozici dostatek údajů o vzácných druzích, které jsou k vyhubení nejnáchylnější.
„Je to skvělá studie,“ komentuje práci
britských kolegů novozélandský entomolog Peter Dearden. „Jde však stále jen
o pouhou korelaci. Nemůžeme z ní vyvodit
jednoznačný závěr, že pokles stavů volně žijících hmyzích opylovatelů je vyvolán přednostně těmito insekticidy, i když data vypadají přesvědčivě a ukazují tímto směrem.“
Moratorium uvalené v zemích Evropské
unie na tři nejpoužívanější neonikotinoidy
v roce 2013 se chýlí ke konci a politici stojí
před otázkou, zda jeho platnost prodloužit.
Výsledky nových studií jistě nenechávají
nikoho na pochybách o tom, že tyto insekticidy hmyzím opylovatelům nesvědčí. Na
druhé straně je třeba se také ptát, nakolik
se stav včelstev v zemích Evropské unie
během moratoria na tři nejpoužívanější

Pro začínající včelaře

Jaro je tady

4A.

4B.

Tvorba oddělků na stanovišti s kmenovými včelstvy v době hlavní
snůšky

Dlouho očekávané období, po krátkém
a teplém předjaří, nás vítá rozkvétajícími
jabloněmi. Včelstva rychle zesílila a již je
ovládají nové generace dělnic. Poslední
dlouhověké včely umírají mnohdy s cílem
ještě prospět svému společenství a odehnat nadšeného pozorovatele česna žihadlem. Ranní mrazíky, ani májové deštíky
již neovlivní tepelnou pohodu vitálních
včelstev, a pracovní nasazení matky i dělnic, kterých každým dnem přibývá po
stovkách, si žádá více prostoru jak pro
stále se zvětšující plochy plodu, tak pro
již významnou snůšku nektaru. Na horních loučkách, zásobních plástech, ale
i v podmetu, jsou patrné známky čerstvé
stavby, kdy bělavý vosk signalizuje rozvoj
stavebního pudu. V následujících 10 týdnech se odehraje nejpodstatnější dílo přírody, na které se sice těšíme, ale které nás
bude nejvíce zaměstnávat. V závislosti na
pastevních podmínkách proběhne hlavní
snůška, která bude nejen demonstrací včelího úsilí, ale i zkouškou našich vědomostí

Oddělky je lépe umístit odděleně, omezí se zalétávání matek
po snubním proletu

a snahy o pochopení principů, na kterých
spočívá kouzlo včelařství.
Vosková stavba
Především pro nás, začínající včelaře, je
podstatná tvorba voskového díla, zejména
s využitím mezistěn. Zatímco jsme v průběhu druhé poloviny dubna nové rámky
s natavenou mezistěnou vkládali výměnou

V následujících 10 týdnech
se odehraje nejpodstatnější
dílo přírody
za odebrané nezkonzumované zimní zásoby jen na okraj plodového tělesa, abychom
nenarušili tepelný režim v úle, nyní, v době
květu ovocných stromů je můžeme vložit
přímo mezi plodové plásty. Nejen, že jsme
stavby schopným dělnicím dali příležitost
k činnosti, ale s rychlým vystavěním dojde
i k okamžitému zakladení tohoto panenského díla matkou, a při výchově plodu

mladušky najdou uplatnění pro množství
mateří kašičky. Obdobné využití najde
i stavební rámek (bez mezistěny i drátkování) pro stavbu trubčiny, zakladené neoplozenými vajíčky, ve kterých se budou
líhnout nejen trubci, ale s nimi i nová generace roztočů Varroa. Tyto rámky vkládáme mezi krycí plást (2. od stěny úlu)
a plodové těleso. Pokud bychom ho umístili hned ke stěně, volný prostor v rámku
by včely prostavěly se stěnou úlu a následujícím plástem, a tak by se tento nedal ze
včelstva vyjmout (obr. 1). Po jeho kontrole
za cca 14–21 dní, kdy je již většina buněk
zavíčkována (obr. 2), je nutné ho ze včelstva vyjmout, dílo i s trubčím plodem a vyvíjejícími se roztoči vyřezat a opět rámek
vložit, aby se celý proces mohl opakovat.
Vyřezanou trubčinu zlikvidujeme nejlépe okamžitým vytavením ve slunečním či
parním tavidle, což nám umožní využít
vosk ke zpracování a zbylé kukly ke krmným účelům (kachny, slepice). Vyřezanou
a nezpracovanou trubčinu neskladujte,

3.
1.
Prostavěný prostor nevhodně umístěného stavebního rámku
s větší mezerou u stěny
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Pro odchov oddělků se osvědčily 6rámkové teplodržné plemenáče
různé konstrukce. Včelám hrozí v malém prostoru jak přehřátí
na přímém slunci, tak zaostávání chladem

Přidávání třetího nástavku
Čas, kdy musíme včelám rozšířit úlový
prostor již radikálně, tj. nasazením dalšího nástavku, chcete-li medníku, zjistíme
prohlídkou včelstva. Pokud jsou včely
zejména k večeru vyvěšené na spodních
loučkách a tvoří tzv. bradu, je nejvyšší
čas. I prohlídkou zjistíme, že jsou hojně
zakladené oba nástavky. Plochy zavíčkovaného plodu si odhadneme v dm2 a víme,
že za týden až 10 dní bude v úle potřeba

Vyřezanou a nezpracovanou
trubčinu neskladujte,
trubci jsou schopní se líhnout
i mimo úl, a pak hynou chladem
i hlady a rozkládající se plod
je živnou půdou pro bakterie,
houby a plísně
trojnásobný prostor, který nám poskytne
třetí a posléze i čtvrtý nástavek (1 nástavek r. m. 39 x 24 cm poskytuje cca 180 dm3
úlového prostoru). Aby se včelky ve zvětšeném obydlí rychleji integrovaly, nepřidáme
jen celý nástavek s mezistěnami, jak je to
možné u nízké rámkové míry, který bychom podsunuli pod spodní nástavek, ale
budeme postupovat tzv. převěšováním. Do
prázdného nástavku přeložíme z rozšiřovaného úlu všechny plásty s medovými zásobami bez plodu, které ukládáme po obou
stranách, a zavíčkované plodové plásty,

které obsahují rovněž více či méně glycidových zásob. Vzniklý prostor po odebraných plástech doplníme soušemi, pokud
máme, jinak mezistěnami tak, aby z obou
stran vkládané mezistěny byl vždy plodový plást. Z každého nástavku se snažíme
odebrat cca polovinu plástů a dodat stejné
množství souší či mezistěn, včetně stavebního rámku. Snažíme se, aby se nad sebou
následně nepotkaly 2 mezistěny a nevznikl
souvislý „hluchý“ prostor. Tímto úkonem
dojde k velmi radikálním změnám, které
způsobí, že zavíčkovaný plod vyzařující
teplo umístíme mimo místo hlavní koncentrace mladušek (otevřený plod). Vložené mezistěny se stavitelky budou snažit co
nejrychleji vystavět a matka zaklást, u souší
toto provede téměř okamžitě. Líhnoucí se
mladušky najdou uplatnění při výchově
nového plodu a nepoměr mezi zavíčkovaným a otevřeným plodem vyžadujícím péči
a mateří kašičku nenastane, což je dalším
opatřením proti rojení.
Následná kontrola spočívá v případném
přisunování vzdálenějších mezistěn, které
dosud nebyly vystavěny blíže k plodu, ve
vyřezání trubčiny ze stavebního rámku,
sledováním bezchybného kladení matky
a přínosu sladiny.
S mateří mřížkou či bez
Pokud se rozhodneme pro použití mateří
mřížky, vkládá se mezi přidaný a dva původní nástavky tak, aby omezila kladení
matky na dvouprostorové plodiště. Mřížka
musí všude doléhat a mezery v ní musí být
nepoškozené, aby matka neprolezla. Po vylíhnutí zavíčkovaného plodu ve 3. nástavku
již pro matku atraktivní buňky nebudou
dostupné a dělnice je zanesou medem.
Tak se stane i v případě vydatné snůšky
bez mřížky. Pokud by došlo ke zhoršení
počasí a bezletovým dnům s výpadkem
snůšky, je tu riziko, že matka tento prostor
opět proklade. Proto rozšíření bez mřížky

Pro začínající včelaře

trubci jsou schopní se líhnout i mimo úl,
a pak hynou chladem i hlady a rozkládající se plod je živnou půdou pro bakterie,
houby a plísně, které mohou ohrožovat
i dosud zdravá včelstva. V případě dělničiny je již alespoň jednou zakladená souše pevnější i pro ukládání zásob, proto se
snažíme rámky s mezistěnou vždy vkládat
k plodu, tedy pod mateří mřížku, pokud ji
využíváme.

2.
Zavíčkovaná trubčina na stavebním rámku

plánujeme na období s příznivou předpovědí počasí a opravdu v době plného květu
ovocných stromů a řepky. Použití mřížky je
problematické i v případě, že v úle nejsou
očka a do medníku byl přeložen plod s trubčinou, což zapříčiní, že vylíhnutí trubci
v úle uhynou. I jinak je mřížka překážkou
pro včely a zejména v kombinovaných systémech s jednoprostorovým plodištěm je
nutné často kontrolovat dostatečný prostor pro kladení, jinak by omezení matky
vyvolalo rojovou náladu.
Oddělky rychle a dobře
Redukce plodového tělesa a užitečného
protirojového opatření dosáhneme i odběrem plodových plástů za účelem tvorby

7.
5.
Sluneční tavidlo je rychlý způsob likvidace trubčiny

Zjevný projev rojové nálady – mezerovitost v plodovém plástu,
volné buňky jsou zalité medem, u spodní loučky rojové matečníky
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časí a pastvu a do třech týdnů by se měl
v oddělku objevit plod nové matky, kterou
pak lze označit a případně upravit zastřižením křídla. Po zakladení uvolněných
plodových plástů a vystavěné mezistěny
je nutné přeložení sílícího oddělku do úlu.
Následná péče a rozšiřování je už téma na
další měsíc.

6.
Ověření vylíhnutí matky omezíme jen na
kontrolu matečníku, který musí být odvíčkován ve špičce

oddělků. Zde však musí dojít k načasování s dostupností nové matičky či matečníku. Je spousta metod, jak tvořit oddělky
v síle produkčního včelstva i s minimálním množstvím plodu, ale nám se budou
hodit takové, které nepotřebují intenzivní
péči a zajistí nám plnohodnotné rozšíření
našich včelstev pro příští sezónu. Pokud
použijeme 6 rámkové plemenáče (obr. 3),
opět použijeme zavíčkovaný plod, nejlépe
2–3 rámky, které umístíme do středu. Ke
stěně přidáme 1–2 medné plásty, můžeme
využít i odebrané nezkonzumované zimní
zásoby, kde se najdou prázdné buňky, do
kterých nalijeme trochu vody, 1 mezistěnu
(když nejsou souše) a z druhé strany ještě
jeden zásobní plást, ideálně i s pylovými
zásobami, pokud jich není dostatek okolo
plodu. Do oddělku sklepneme ještě včely
z 2–3 plástů bez matky (alespoň 1 z otevřeného plodu, ostatní stačí z medných). Do
druhého dne bychom si měli opatřit matku, kterou můžeme přidat již oplozenou,
kladoucí nebo ve stádiu matečníku, nejlépe
zavíčkovaného, zralého, což je bezpečnější
i nejlevnější. Ten umístíme do plodového
plástu a za 2 dny velice opatrně zkontrolujeme. Do oplození a rozkladení matky
je včelstvo bohatě zaopatřeno. Případné
létavky se vrátily do svého úlu a mladušky pro pastvu, natož donášku vody, ještě
nedozrály. Líhnoucí se včely zajistí nové
matce výživu, pylové zásoby umožní okamžitou výchovu plodu bez ohledu na po162 •KVĚTEN 2017

Přidávání čtvrtého nástavku
Pokud byla naše včelstva v dobré kondici, nabídka vydatné pastvy je v přijatelné
vzdálenosti a nektarové snůšce přeje i počasí, můžeme očekávat v polovině května
potřebu rozšíření úlového prostoru o další,
čtvrtý nástavek, což nám opět bude signalizovat plnící se prostor. Při velké snůšce
musíme kalkulovat i s kapacitou, která je
nutná pro rozstříknutí řídké sladiny, kterou teprve v noci včely zredukují a přemístí
na konečné místo. Pokud tento prostor nebudou mít k dispozici, opět hrozí zanesení
plodiště, pokles snůšky a rojová nálada.
Zde se již projeví naše fyzické dispozice, případně se budou hodit pomocníci.
U začátečníků nepředpokládám zásobu
souší, proto opět budeme rozšiřovat mezistěnami. Na odstavnou plochu z víka či na
štokrle odložíme 3. i 2. nástavek, případně
i s mřížkou, aby nám matka nepřeběhla.
Z plodiště vyjmeme opět jen zavíčkované
plodové plásty bez včel, ale především bez
matky, (a umístíme do odkládací bedny),
které vyměníme za mezistěny obdobně
jako při předchozím rozšiřování. Vrátíme
2. nástavek a provedeme stejně. Pokud je
již zavíčkovaný i stavební rámek, vyřežeme a znovu vložíme. Pokud by zde byly celé

nebude tak atraktivní pro matku k dalšímu zakladení, ale zatím nemáme na výběr,
a své uplatnění ještě najde. Nyní má včelstvo dost prostoru a my čas v klidu sledovat
jeho pracovní úsilí a nechat med déle zrát.
Kdo pracuje, nezlobí
Rojivost je přirozená vlastnost včel, která jim zajišťuje generační obnovu v době
hojnosti, očistu v případě zdravotní zátěže
i posílení populace v místech, kde se nabízí vydatné potravní zdroje a kde je tím
i zapotřebí více opylovatelů. Vlastnost
přirozená včelám se dostává pod kontrolu včelaři, zejména neustálými pobídkami
k pracovní činnosti včel, postavenými na
využívání jejich přirozených instinktů.
Ochlazováním plodového tělesa a měněním jeho celistvosti i uspořádáním plodových plástů ovládáme rozmnožovací pud.
Stavební pud podpoříme vytvořením volného prostoru v místě, kde má být těleso
kompaktní a zvýšením tlaku při plodování a ukládání zásob. Shromažďovací pud
živíme pocitem nedostatečně zaplněných
skladů při vydatné nabídce pastvy s postupným rozšiřováním prostoru a odebíráním zásob. Pokud by k zvětšení objemu
nedošlo, včelami a plodem přeplněný úl
bude těsný a přehřátý. Zprvu dělnice zanesou celý prostor sladinou, matka nebude
mít kam klást a mladušky ve funkci kojiček nebudou mít komu předávat svou mateří kašičku, kterou začnou samy pojídat
(obr. 7). Jejich hormonální nabuzení dá
vzniknout rojové náladě, která se projeví
masivní stavbou matečníků, přistavěných
v blízkosti plodových plástů, převážně

Pokud byla naše včelstva v dobré kondici,
nabídka vydatné pastvy je v přijatelné vzdálenosti
a nektarové snůšce přeje i počasí, můžeme očekávat
v polovině května potřebu rozšíření úlového prostoru o další, čtvrtý
nástavek, což nám opět bude signalizovat plnící se prostor
medné plásty, i ty vyměníme za mezistěnu.
Vrátíme mateří mřížku a na ni položíme
nový nástavek. Z bedny vložíme do středu
zavíčkované plodové plásty a do plného
počtu doložíme plásty ze 3. nástavku, kde
jsou ještě plásty s vybíhajícím plodem. Vedle si připravíme i 3. nástavek, který nyní
bude 4. V něm ponecháme nejstarší medné
plásty, nejlépe již místy zavíčkované, případně přidáme zásoby odebrané z plodiště tak, aby byl plný. Pokud se mi plástů
ve 3. nástavku nedostává a přeložila jsem
všechen zavíčkovaný plod, vložím mezistěnu i sem, ovšem ne ke stěně, kde by jí včely
nevěnovaly moc pozornosti. Stavitelky zde
vystaví panenské dílo, které zanesou sladinou. Po šetrném vytočení již tato souš

v prostoru u spodních louček. Matka tyto
poslední volné buňky zaklade a ostatní už
je jen na dělnicích, které jí jako nekladoucí
přestávají krmit a svou pozornost upnou
k výchově matečníků. Posléze i létavky
přestanou pracovat, mnohdy se vyvěšují
na úle či v podmetu a čekají na zavíčkování prvních matečníků. Odlehčená matička
opouští starý úl spolu s družinou létavek,
letuschopných mladušek a zásobami medu
hledat nové stanoviště. A nám uletěly včely.
Jak pečovat o roj i oddělek si povíme
příště.
Dana Belušová, ZO Kladno,
belusovad@seznam.cz,
www.vcelarikladno.cz

Je pravdou, že nálety včel na sousední
Vážení přátelé, čtenáři časopisu Včelařství,
jako člen redakční rady časopisu Včelař- pozemek můžeme omezit i tou napáječkou,
ství mám možnost seznámit se s obsahem případně jiným opatřením, pokud máme
časopisu ještě před jeho vytištěním. Z po- přiměřené množství včelstev na stanovišti,
zice soudního znalce v oboru včelařství ale to je realizovatelné pouze při dobrých
mě v březnovém vydání časopisu zaujal sousedských vztazích.
článek na str. 82 pod názvem „NapáječAniž bych se domlouval s právničkou
ka“. Popisovaný způsob může zamezit ČSV paní Mgr. Yvonou Bartošovou, v tomnáletu včel na sousední pozemek, ale je to vydání časopisu na str. 135 naleznete
to realizovatelné pouze při dobrých sou- přesnou citaci § 1013/l NOZ a komentář.
Za více než 25 let jsem se nesetkal ani
sedských vztazích. Pokud dojde k nějav jednom případě, že by na vině sousedkým sousedským sporům, zábrana letu Jakým způsobem se tyto spory řeší?
ským sporům byly včely, až na jediný trovčel na sousední pozemek v popisované Tyto spory řeší výhradně soudy, nikoli zá- chu sporný případ, který však byl snadno
napáječce by nesplňovala podmínky pro kladní organizace svazu, a to na základě řešitelný. Byla to výška porostu těsně před
chov včel. Z tohoto důvodu jsem nechal nějaké žaloby. Předseda senátu příslušné- včelínem, kdy včely při návratu přelétávaly
doplnit do poznámky „redakce“, že toto ho soudu může podle § 127/1 občanského na sousední pozemek, a k tomu měl majitel
opatření není v souladu podle nového ob- soudního řádu ustanovit usnesením znal- sousedního pozemku výhrady.
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(advokáta)
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Včelařský
se uskuteční
Proběhne
zde vyhodnocení
dětské
nás a dnem
nás budou provázet odborné přednášky pro včelaře i veřejnost.
Těšíme se na společné setkání a zážitek, který nám Natura Viva 2017 přinese.

Natura Viva 2017
Sejdeme se v Lysé nad Labem

Natura Viva 2016
na Výstavišti v Lysé nad Labem
PROGRAM PŘEDNÁŠEK

Mezinárodní výstava všeho pro
myslivce,
rybáře a včelaře
Středa 24. 5.

14–15 hod. Gabriela Hiklová Včelí
Ve dnech
18.a až
22.využití
květnapro
sezdraví
sejdeme
produkty
jejich
na člověka
Výstavišti
Lysé, kde
se Český
svaz
(v vpřípadě
zájmu
možnost
včelařů
už
tradičně
prezentuje
na
výstavě
praktických ukázek využití včelích
produktů v praxi – k dispozici
přednášková místnost)

Včelařský den je
25. 5.
vČtvrtek
sobotu
21. 5. 2016
15–16 hod. Česká společnost

Vyhodnocení
rostlinolékařská Právní předpisy –
korespondenční
povinnosti včelařůsoutěže:
x zemědělců
13.00
h. navevenkovním
Přednášky
středu a vepódiu
čtvrtek
proběhnou
velkém pódiu.
Na
velkém na
výstavištním
pódiu
budou přednášet:
27. 5. 2017 – Včelařský den
14.00–14.30
h.
Program:
MVDr. Miloslav Peroutka
• Vyhodnocení
Fenomén
mizeníkorespondenční
včel
soutěže: 12.00–12.30 hod.

15.00–15.30
h. podiu
na venkovním
Dr. Ing. František Kamler
Aktuální
stav
ve včelařství
Na velkém
výstavištním
podiu

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

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

budouh.
přednášet:
16.00
•
10.30–11.00
Dr. Ivan Chadimahod.
Dr. Ing. pro
František
Kamler:
Nebezpečí
kvalitu
medu
Vosk a jeho kvalita

Přednášková místnost:
• 14.00–14.30
11.00–11.45
h. hod.
MVDr.Forman
Miloslav Peroutka:
Zdeněk
CISProblémy světového včelařství

24. 5. – 27. 5 . 2017

Na všechny
všechny přednášky
Na
přednáškynavazují
navazují
pokračování vvpřednáškových
pokračování
přednáškových
místnostech, spojená
spojená s diskuzemi.
diskuzemi.
místnostech
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VÝSTAVA
Výstava

Napáječka a sousedské vztahy

HISTORIE
historie

Soubor vědomostí týkajících se chovu včely medonosné

VČELAŘOVA ČÍTANKA V.
Na základě „THE ABC OF BEECULTURE BY A. I. ROOT“ za
pomoci redakčního výboru a vynikajících včelařských spisovatelů
Uspořádal František Vohnout
Praha 1925, Nákladem Zemského
ústředí spolků včelařských pro
Čechy v Praze
Johanna Dzierzona, jeho význam pro včelaře a propagaci včelařství své doby jsme
zmínili v minulém čísle. Dnes se zaměříme
na kapitolu čítanky, týkající se přímo této
vynikající osobnosti.

Johann Dzierzon na fotografii A. Steinmanna
přibližně z roku 1901

Doba Dzierzonova
Zlaté doby dožilo se včelařství hlavně
Dzierzonem. V čem záleží vlastní zásluha
velikého krále včelařů?
Vynálezcem díla pohyblivého nebyl. Vavřín ten náleží bez odporu Huberovi. Učení
o plození panenském (parthenogenesi)
bylo by mu snad získalo jméno v knihách
vědeckých, avšak na rozvoj včelařství vlastně tak ohromného vlivu nemá. Také vlašky
byly známy odjinud, ze Švýcar.
Dle mého skromného názoru byl Dzierzon genius, jenž dovedl upozorniti na sebe,
či lépe řečeno na své včely, celý vzdělaný
svět. Že Dzierzon k platnosti přivedl jak
včelí příbytky s dílem rozběrným, tak i vědu
včelařskou, toť zůstane pro všechny věky
nespornou jeho zásluhou.
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Ani Huber, ani Ehrenfels nebyli zároveň
agitátory. Jinak Dzierzon! Kde byl sjezd
nebo výstava včelařská, vidíme řečniti
Dzierzona. Psal do listů hospodářských
(Frauendorfer Blätter) i do časopisů včelařských, což jeho předchůdcové nečinili,
jmenovitě eichstädtských, kde málo bylo
čísel bez jeho příspěvků. A kde vystoupil,
tam buď uchvátil, nebo vzbudil odpor,
avšak všude jistě velký zájem o věc.
Jeho myšlenky daly podnět k rozpravám, daly vznik časopisům a spolkům
včelařským. Upozornil na včeličky profesory univerzitní Leuckarta a Dönhoffa,
získal slavného barona Berlepše, putovali
k němu vynikající milovníci včel ze všech
zemí a stali se pak apoštoly jeho myšlenek,
jako např. na Moravě Hončík a jiní. Protože
pak novému včelařství získány hlavně třídy vzdělané, studované, vyřinula se v této
době i obrovská řada různých soustav včelích příbytků, jako Dzierzonovy dvíčáky,
Berlepšovy třípatráky, Gravenhorstovy
překlopňáky, Albertiho zasouváky, úly
slovanské haličské, „amerikánky“ jihoslovanské i řada úlů shora přístupných,
takže není kombinace, která by nebyla
provedena. Stejně jest i s krmítky a s jiným
nářadím, a bylo by třeba velikého musea,
kdyby všechny vynálezy i vynálezky měly
být v něm shromážděny.
Čím byl Evropě Dzierzon, tím byl Americe Langstroth, jenž sice působil tišeji nežli
Dzierzon, avšak u Angličanů, Francouzů,
ano i u Rusů nalezl daleko většího rozšíření
pro snadnější práci v úlech stropovákách
(část rukopisného díla Johanna Dzierzona přeložil do angličtiny Samuel Wagner
a Lorenza Langstrotha inspiroval a pobídl
k napsání vlastní knihy pozn. red.). Dílo
pohyblivé nebylo by ovládlo, kdyby nebylo
doplněno vynálezem rakouského majora,
vídeňského rodáka Frant. Hrušky k vytáčení medu silou odstředivou, čímž teprve dílo
pohyblivé nabylo ceny.
Johann Dzierzon
(16. 1. 1811 – 26. 10. 1906)

průkopník polského včelařství,
objevitel partenogenese včel,
tvůrce prvního
úhlu s výměnými
rámky, římsko
-katolický kněz,
označován za otce
moderního včelařství

Dzierzonem sestrojený dobový úl
z roku 1906

K úspěchům díla pohyblivého přispěly
i umělé mezistěnky truhláře Mehringa
a konečně mřížka na matky, které sice již
před dobou Dzierzonovou užíval Rus Prokopovič, jež však uplatněna hlavně Hanemannem, jehož jméno obyčejně nosí.
Předností doby nové jest i organisace
včelařů na moderních spolkových základech. Není již asi země, kde by nebylo
spolků včelařských říšských, zemských,
okresních i místních. S organisací pak souvisí i rozkvět časopisů včelařských i všeho
písemnictví včelařského, jehož dnes snad
ani nelze úplně přehlédnouti.

Předností doby nové jest
i organisace včelařů na
moderních spolkových
základech
Možno tudíž právem říci, že doba Dzier
zonova stala se zlatou dobou včelařství,
jež však přesunuto ze širokých vrstev lidu
z velké části na vrstvy lidí studovaných.
Ubylo lidových včelínů, za to dvojnásobně
přibylo včelínů lidí studovaných.
Jestiť dnes včelařství libůstkou lidí, kteří
při jednostranném svém zaměstnání jako
úředníci, zřízenci tovární, učitelé, kněží
atd. potřebují zaměstnání, které by jim
přineslo změnu v jednostrannosti života
a napínalo smysly a schopnosti tělesné
i duševní, jež by jinak úplně zakrněly. Přes
to však ani v nové době nepřestalo býti pramenem příjmů, jenž nejednomu pěstiteli
včel značně usnadnil truchlivý boj životní.
Připravil Ing. Vít Holienčin
(repro: Včelařova čítanka)

7102/14, 6102/26, 3803/6, 3701/11,
3806, 3905/11 a 2101/1.
Jako včelaře, který sousedí s těmito obcemi, mě to nenechává klidným. Je toto
oznámení právně v pořádku? Je přeci
nesmysl, aby byla včelstva v celé uvedené
době uzavřena. Nebude v dohledné době
nějaké nařízení těmito přípravky, například provádět aplikaci těchto přípravků
v nočních hodinách, mimo let včel? Děkuji za reakci případně radu jak postupovat, vždyť se toto může stát komukoliv.

F. U.  

Jaká práva a povinnosti mají neorganizovaní včelaři? Připadá mi, že jich je
stále vice.
K.L.
ČSV, z.s., administruje dotaci 1.D pro
všechny chovatele včel, tedy i pro nečleny. Také přijímá požadavky v rámci dotací podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
protože je podle tohoto nařízení vlády
žadatelem o dotaci. To jsou po dohodě se
státní správou oblasti, v nichž svaz zúřadovává podporu i pro nečleny. Kdyby na
to nepřistoupil, nebyla by dotace možná
pro nikoho, protože finance z veřejných
prostředků jsou pro chovatele včel, nikoli
pro členy ČSV.
V ostatních oblastech, zejména jde-li
o ošetřování včel, nemáte vůči nečlenům
vůbec žádné povinnosti. Případná spolupráce s nimi, a za jakých podmínek bude
probíhat, je jen na vás. Pokud vám počet
neorganizovaných včelařů přibývá, pak se
zamyslete nad tím, zda jim nesloužíte stejně jako svým členům, avšak bez členského
příspěvku.
Setkal jsem se s tímto oznámením:
Věc: Aplikace Nurelle D
Z důvodu ochrany včel dle zákona
č. 326/2004 Sb. Vás informujeme o aplikaci
přípravku Nurelle D (Spider-550 EC) v dávce 0,6 l/ha v termínu 28. 3.–20. 4. 2017
8–18 hod v ozimé řepce proti krytonosci v k.ú Kly, Tuhaň, Přívory a Čečelice
na půdních blocích č. 0101/1, 9101/3,
8202/3, 8110/1, 8005/1, 7004/1, 7101/6,

Nurelle D je podle klasifikace přípravků zvlášť nebezpečný pro včely. V návodu je
uvedeno: „Za účelem ochrany včel a jiných
opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 3
dny před kvetením, v době mimo letovou
aktivitu včel. Úly musí být nejméně 5 dnů
po aplikaci přípravku odvezeny nebo zakryty.“
Ale abych vás moc neděsila, podle vyjádření Ing. Titěry z VÚVč. Dol, nebyly
případy otrav Nurellem prakticky zaznamenány. Z včelařského hlediska se nedá
dělat nic. Oznámení ošetřovatelů o chystaném postřiku včelařům jsou dle zákona
a vyhlášky povinná proto, abyste o postřiku věděli a mohli svá včelstva kontrolovat.
Pokud ošetřovatel dodrží návod z hlediska
podmínek použití (koncentraci a ony 3 dny
před kvetením), pak by se včelám nemělo
nic stát. Ještě se doporučuje zajistit včelám
napájení do úlu, tím se dají také zmírnit
případné škody.

550 EC, nesplňuje požadavek § 51 odst. 2
písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“),
z hlediska minimální lhůty pro oznámení
aplikace přípravků minimálně 48 hodin
před provedením aplikace. Inspektoři
ÚKZÚZ poučili jednatele subjektu ve věci
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
podle § 51 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a)
a odst. 7 písm. c) zákona, v provedení dle
§ 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně
včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
Podle vyhlášky č. 327/2012 Sb. § 3 přípravky pro včely zvlášť nebezpečné (jedovaté) nelze aplikovat na porost navštěvovaný včelami vůbec, ani ve dne, ani v noci.
Pokud přípravek bude aplikován na nekvetoucí porost, pak aplikace musí být prováděna jen v takové vzdálenosti od – porostů
navštěvovaných včelami, – stromů a keřů
navštěvovaných včelami, – kvetoucích
stromů a keřů, – části stromů s výskytem
medovice nebo mimo-květního nektaru
a – stanoviště včelstev, která s ohledem na
způsob aplikace přípravku, použitý mechanizační prostředek a sílu a směr větru
zaručuje, že aplikovaný přípravek na ně
nedopadne. Možnost ošetřovat porost navštěvovaný včelami v době, kdy včely nelétají, maximálně do 23. hodiny noční, je jen
u přípravků pro včely nebezpečných (škodlivých) – § 4 vyhlášky č. 327/2012 Sb..

Oznámení ošetřovatelů o chystaném postřiku včelařům jsou dle
zákona a vyhlášky povinná, abyste o postřiku věděli a mohli svá
včelstva kontrolovat. Pokud ošetřovatel dodrží návod z hlediska
podmínek použití (koncentraci a ony 3 dny před kvetením), pak by
se včelám nemělo nic stát
Jen jedno mi na tom hlášení vadí, že se
týká prakticky celého měsíce od rána do
večera, což není přesné stanovení doby
postřiku. Podle zpráv z jiných oblastí
naší republiky nekonkrétní termíny někdy i půlroční nebo zahrnující jaro, léto,
podzim nejsou vůbec výjimkou. Požádala
jsem proto o vyjádření dozorový orgán, tj.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), oddělení rostlinolékařské inspekce Praha. Inspektoři ÚKZÚZ
provedli místní šetření ve věci prošetření
věci a poučení subjektu, který aplikaci
výše uvedených přípravků na ochranu
rostlin provádí. Bylo zjištěno, že zaslané
oznámení o aplikaci zvlášť nebezpečného
přípravku pro včely Nurelle D a Spider –

Protože dosud nedošlo k provedení
ošetření porostu, pouze k jeho oznámení,
byl oznamovatel upozorněn na porušení
daného ustanovení a poučen o správném
postupu. Kdyby již postřik proběhl a škody
nastaly, uplatnil by dozorový orgán pravděpodobně již příslušné sankce.
V případě, že po provedení aplikace daných přípravků na ochranu rostlin budou
včely vykazovat znaky otravy nebo dojde
k úbytku létavek, nahlaste to neprodleně
příslušné KVS. Tento postup je nutný pro
případ požadavku náhrady škod na včelách
a ušlém medném výnosu.
Mgr. Jarmila Machová,
předsedkyně ČSV, z.s.
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zadáno pro předsedkyni

Zeptali jste se…

Včelaři na cestách

Včelařem
na Srí Lance snadno a rychle
Před blížícím se deštěm byly včely
aktivnější víc než obvykle. A proto Janak
raději rychle odešel...

..., aby je po
chvíli zklidnil
srílanskou verzí
dýmáku

Zabezpečení
úlu nejen proti
větru, ale i proti
opicím

Takto se na Srí Lance přivolává ulétlý roj

Med je na Srí Lance na místní poměry drahý, a tak se Janak Premarathna
rozhodl, že ho získá svépomocí. Zapsal se tedy na dvoudenní včelařský
kurz ve vzdělávacím centru v jejich obci a bylo hotovo. „Jeden úl stojí 1 750 rupií (cca 300 korun), za tuto zvýhodněnou cenu ho lze koupit pouze od státní organizace, a kurzovné je zdarma,” říká 59letý Srílančan z vesnice Alapaladeniya, ležící v džungli asi 75 kilometrů v kopcích
ve vnitrozemí, severně od Galle, největšího města jižní části ostrova.
Přesto, že Janak začal včelařit teprve před
rokem, už má za sebou dvoje medobraní.
„U nás včelám bereme med každých šest
měsíců, protože tady pořád něco kvete,”
vysvětluje Janak. Naposledy vytáčel med
v prosinci, takže další úrodu očekává
v průběhu června. Termín „vytáčel” však
není v tomto případě úplně na místě, protože Janak plásty s medem lisuje a nechá
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přes sítko vykapat. „Medomet je pro mě
zbytečně drahý přepych,” konstatuje Premarathna.
Srílanský dýmák
Z jednoho úlu, který se skládá z většího plodiště a jednoho medníku polovičního rozměru, je možné při medobraní získat
3 až 4 kilogramy medu. A takových úlů má

zatím osm. „Můj plán je mít jich někdy
v blízkém budoucnu až několikrát víc a přebytky prodávat na trhu,“ svěřuje se mi se
svými plány včelař.
Jeden úl má kousek od svého domu
a zbylé na dalších pozemcích hlouběji
v džungli, která je všude okolo. Běžné úkony kolem včelstev si obstarává sám, ale při
medobraní mu pomáhá manželka. Na Srí
Lance je pro chov včel nejvíce rozšířeno
plemeno Apis serana, které je poměrně
mírné. „Během obsluhy včelstev dostanu
tak průměrně dvě, tři žihadla, ale dneska je
před deštěm, a tak jsou víc neklidné,” vysvětluje Janak přitom, co si v klidu vyndává
žihadlo z víčka levého oka. Ochranné pomůcky nepoužívá, ke včelám běžně chodí
do půl těla nahý, od pasu dolů zabalený do
sarongu. To je pruh látky dlouhý ke dvěma
metrům, široký přibližně 120 cm, na těle
držící pouhým zavinutím nebo speciálním
uzlem. V této části světa běžně nošený jak
ženami, tak muži. „Dávám si jen kousky
vaty do uší,” vysvětluje odvážný včelař. Ani
z další výbavou si moc neláme hlavu. Jako
dýmák mu postačí kousek klacíku omota-

Včelaři na cestách
Odkladiště rámků na kmenu palmy

ný kusem starého hadru, který se zapálí,
a jako rozpěrák mu slouží orezlý, mírně
zahnutý nůž, kterým jindy otvírá kokosové ořechy. Že to funguje mě Janak záhy
přesvědčuje. Sundal stříšku z překližky
nedbale pobité térovým papírem, zamával
srílanskou verzí dýmáku a za chvíli jsme
společně okukovali rámek s vystavěným

Nebezpečí pro včely
představuje lesknáček úlový.
Z toho mají na Srí Lance strach,
protože dokáže rychle zničit
všechny zásoby potravy a larvy
dílem z části vyplněným plodem, medem a zásobami pylu. Mezistěny se na Srí
Lance běžně nepoužívají. Včelaři jen vloží
prázdné rámečky do úlu a o víc se nestarají.
„Slyšel jsem o něčem takovém, jako jsou
voskové mezistěny,” prozrazuje Janak,
„ale tady u nás to nikdo nedělá,” dodává.
Stejně tak je pro něj zajímavé slyšet ode
mě o chovu matek a jejich značení, o přelarvování, tvorbě oddělků, podněcování,
tišení rojové nálady atd. O ničem takovém
se jim prý v kurzu nezmiňovali a sám se ve
včelaření nijak nevzdělává. „Jak by se mi
tedy včely rozmnožily, když bych je nenechal vyrojit?” ptá se Janak s nepochopením
a upřímnou zvědavostí.  
Protože tolik času nemám, nepouštím
se do vysvětlování, jak to děláme u nás,
a pokračuji v otázkách. A dozvídám se, že
u nich se včelaři na rojení těší. Když zjistí,
že jsou včely fuč, vezme další prázdné plodiště, jen s víkem a bez rámečků, a vydá se
po okolí. Podle hučení ulétlý roj většinou
dříve nebo později najde. Ostatně, s hledáním mu pomáhají další obyvatelé vesnice.
Je mu jedno, jak je roj vysoko, protože za
ním nikam neleze. Postaví se prostě pod
něj a začne ťukat tím svým starým nožem
o hranu otlučené plechové mísy, původně
nejspíš na ovoce. Netrvá to prý dlouho
a celý roj postupně sletí dolů, přímo do

Plod a zásoby na volně vystavěném díle

úlu. Někdy používají také hliněné nádoby,
které položí pod strom s rojem a později si
ho přinesou domů a přesypou je do připraveného úlu. Pokud si však včely již stihly
vystavět uvnitř voskové dílo, nádobu rozbijí a plásty vylomí a připevní je do rámečků.
Varroázu Janak neřeší, protože se v jeho
oblasti Varroa destructor nevyskytuje.
Jeho úly tudíž nemají u nás běžné zasíťované varroa dno s monitorovací podložkou.
Nebezpečí pro jeho včely ale představuje
lesknáček úlový, Aethina tumida. Z toho
mají na Srí Lance strach, protože dokáže
rychle zničit všechny zásoby potravy a larvy. V boji proti němu nepoužívají žádné
léčivo ale jen pravidelně jednou týdně úly
kontrolují a vymetají dno. Dalším obávaným škůdcem jsou myši. „Proti nim se
bráníme tím, že úly stavíme na kůl uprostřed nádoby s vodou, kterou tam musíme
stále dolévat,” říká Janak.
Z trochou nadsázky by se dalo říct, že
srílanští včelaři používají kombinovaný
systém. Plodiště tamního úlu má rozměry

30 x 15 x 15 cm a medník je poloviční výšky. Do plodiště i nástavku se vejde po šesti
rámečcích.
Pouze med...
Kromě medu Janaka, stejně jako ostatní
srílancké včelaře, další včelí produkty nezajímají. Vytočené plásty vyříznou z rámečků a všechno ostatní prostě vyhodí do
odpadků. O léčivých vlastnostech propolisu, pylu či mateří kašičky nic neví. Stejně
tak o účincích a využití včelího jedu nebo
zpracování vosku.
Všechno tedy nasvědčuje tomu, že včelaření na Srí Lance má v budoucnu hodně
co objevovat.
ing. Vítězslav Křížek
ZO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

P.S.: Janak neumí anglicky, s tlumočením mi
pomáhal místní obyvatel Ranga Gammacchige

Autor článku s Janakem a jeho manželkou
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Význam druhově pestrých směsí
pro krajinu a opylovatele
Plané byliny a jeteloviny patří v porovnání s kulturními druhy spíše mezi druhořadé
zdroje včelí pastvy, ale jejich výskyt v krajině je žádoucí z mnoha dalších ekologických důvodů. Přesto se v druhově pestrých
směsích, které se v současnosti používají
při zatravňování orné půdy v rámci ekolo-

Druhově pestrá směs obsahuje
v různém podílu určitý počet
travních druhů, jetelovin
a ostatních dvouděložných bylin

Největší diverzitu druhů i biotopů u nás
představují luční ekosystémy. Většina
z nich vznikla historicky hospodářskou činností odlesňováním a získáváním prostoru
pro pole a pastviny. Problematice zakládání
a obnovy druhově pestrých krajinných porostů a jejich návratu do krajiny je v České
republice věnována pozornost přibližně od
poloviny devadesátých let minulého století. Postupně začal klesat význam produkční
funkce travních porostů a projevil se zájem
o druhově bohaté směsi cenné pro stabilitu
ekosystému. Zároveň se zvyšováním povědomí obyvatelstva o životním prostředí,
významu krajinného rázu a biodiverzity
roste i v řadách včelařské veřejnosti zájem
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o zakládání druhově pestrých krajinných
porostů.
Druhově pestrá směs obsahuje v různém podílu určitý počet travních druhů,
jetelovin a ostatních dvouděložných bylin,
z nichž některé vynikají svými pylodárnými a nektarodárnými schopnostmi. Dobrou snůškovou základnou včel je krajina,
v níž je zdroj pylu a nektaru pro opylovače
získáván kromě dřevin (ovocné stromy,
trnovník akát) a kulturních rostlin (řepka,
jetel, vojtěška) také z druhového bohatství
lučních a pastevních porostů, což je dáno
především zastoupením skupiny dvouděložných rostlin kvetoucích od jara do pozdního podzimu.

gické obnovy krajiny, můžeme setkat s vynikajícími pylodárnými a nektarodárnými
rostlinnými druhy včelí pastvy. Ve směsích
do vlhčích podmínek se jedná např. o anděliku lékařskou, mydlici lékařskou, rdesno
hadí kořen nebo kohoutek luční, na výsušných stanovištích se uplatňují travobylinné
směsi se zastoupením třezalky tečkované,
smolničky obecné, štírovníku růžkatého,
vičence ligrusu nebo šalvěje luční.
Druhově pestré porosty mají hned několik předností. Vedle významné krajinotvorné a estetické hodnoty je to především
omezení počtu sečí během vegetačního období. Dále již výše zmíněná podpora diverzity a to nejen rostlinných druhů, ale i mikroorganismů a živočišných druhů, kteří
v těchto porostech nalézají útočiště. Obecně je udávána diverzita živočišných druhů
v louce o řád výše než diverzita rostlinných
druhů! V přirozených lučně-lesních ekosystémech se vyskytuje také dvojnásobný

Ing. Marie Straková, Ph.D.
Ilustrační foto: archiv Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov

Třetí apiterapeutický den v Mikulově
Václav Terč,
potomek
zakladatele
moderní
apiterapie
Dr. Filipa
Terče
Foto:
Z. Kulhánek

Česká apiterapeutická společnost
(ČAPIS) uspořádala letos již třetí
ročník Apiterapeutického dne.
Řada zájemců, kteří se chtěli dozvědět něco více o apiterapii, se sešla
v hotelu Zámeček v Mikulově.
Kdo by neznal, pokud se budeme bavit
o moderní apiterapii, osobnost „Dr. Terče“, který je označován za jejího „otce“.
Účastníci měli možnost osobně se seznámit s jeho žijícím potomkem, panem Václavem Terčem, který je i naším členem. Seznámil posluchače s výsledky svého pátrání
po rodových liniích. Ale nejen to, v rámci
svého probuzeného nadšení pro apiterapii,
navázal kontakty se zástupci ze Slovinska
(kde Dr. Terč žil a zemřel) a dovezl informace i materiály, týkající se nové dimenze
apiterapie, „včelích nálepek APIT “. Jde
o speciální nálepky od pana Vogrinčiče
z Mariboru, jejichž princip fungování je
srovnáván s homeopatií.
Podle odborných sekcí
Další přednášky se nesly v duchu představení jednotlivých odborných sekcí.
MVDr. Jaroslav Marek pozval posluchače do světa apiterapie přednáškou
„Úvod do apiterapie“. Vlastimil Dlab
pak upoutal pozornost „Výrobní realizací v apiterapii“, kterou s kolegou Mgr.
Zástěrou v prezentaci představili řemeslnickou sekci. Získávání a zpracovávání
včelích produktů je rozsáhlou kapitolou
a velmi důležitou částí apiterapeutického
procesu. Díky panu Dlabovi mohli účastníci nahlédnout „pod pokličku“ spoustě
informací a zodpovědět si otázky, které
jistě často víří jejich hlavami.
Apidomky zaujaly
Prezentaci„Apidomky z terapeutického
hlediska“ přednesla koordinátorka terapeutické a vzdělávací sekce, Mgr. Monika Jindrová. Toto téma se jistě bude v následujících měsících probírat, jelikož přitahuje čím
dál více pozornosti včelařů i široké veřejnosti a je velmi oblíbenou formou apiterapie,
hlavně ve východních zemích, ze kterých
také můžeme čerpat bohatou inspiraci.

Hojení ran manukovým medem
Sobotní program uzavřela přednáškou
„Hojení ran vs. manukový med“ zdravotnice Martina Kunstová. A ve spolupráci
s Gabrielou Hiklovou pak prezentací věnující se medicínskému medu a jeho oficiálnímu využití v rámci hojení ran. Martina
Kunstová je členkou ČAPIS a zároveň
pracuje oficiálně na pozici „Wound Care
Consultant“ ve firmě, která se zabývá moderními technologiemi a specifiky vlhkého
hojení ran, k čemuž využívá i tzv. medicínský med. Oficiálně distribuovaný manukový med je dodáván v tzv. medicínské formě
a náplasti s ním mohou být oficiálně použity na „všechny typy poranění, částečné
nebo zcela otevřené rány, olupující a nekrotické rány, dále na proleženiny, bércové
vředy, popáleniny a operační rány…“ Konkrétní fotografická dokumentace nesměla
samozřejmě chybět. Na závěr v diskuzi se
mnozí účastníci konference podělili o své
zkušenosti s používáním českého medu při
léčení zdravotních obtíží.
Prostor pro zahraniční spolupráci
Apiterapeutický den je vždy také o spolupráci odborníků. Proto jsme byli velice
potěšeni, že mezi nás zavítali i kolegové ze
Slovenska. Během dne se několikrát dostal
ke slovu také zástupce Slovenské apiterapeutické společnosti (SAPIS), Ing. Juraj
Gašperík, CSc. Se SAPIS máme navázánu
úzkou spolupráci a věříme, že v blízké době
se otevře velké pole působnosti aktivního
tvoření výukových programů.

Princip konstrukce apidomečku
(Z prezentace Mgr. M. Jindrové)

reprofoto Z. Kulhánek

Spolupráce v otevřené a přátelské atmosféře je vždy důležitá a jsme rádi, že Český
svaz včelařů je jednou z „našich“ organizací, na kterou se můžeme obrátit v rámci
podpory šíření osvěty a otevírání diskuze
o apiterapii.
Markéta Gottvald
předsedkyně ČAPIS
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počet ptáků než v ekosystému orné půdy.
Floristické složení porostu je výsledkem
komplexního vlivu celého ekosystému.
K degradaci druhové pestrosti travních
porostů v krajině a snížení ekologické,
a tím i medonosné hodnoty, došlo v České republice v druhé polovině 20. století
v souvislosti s jejich rozoráním, používáním průmyslových hnojiv, odvodňováním
apod. Tento způsob hospodaření měl devastující vliv na přírodu. Vedle poklesu
biodiverzity luk a pastvin se snížily i jejich
důležité ekologické funkce, jako jsou vododržnost, či filtrační a protierozní funkce.
Současně od r. 1960 do konce osmdesátých
let setrvale klesala i celková rozloha luk
a pastvin. Česká republika měla koncem
osmdesátých let 20. století nejvyšší míru
zornění zemědělské půdy v Evropě, která
dosahovala 75 %. Od té doby toto procento
zornění postupně klesá. Při zatravňování
orné půdy se používaly převážně druhově chudé směsi semen, které obsahovaly
kultivary trav a jetelovin, z nichž nejčastější byly pícní odrůdy kostřavy luční, rákosovité a červené, srhy říznačky, bojínku
lučního, jílku vytrvalého a mnohokvětého,
postupně stále více také mezirodoví kříženci kostřav a jílku (Festulolium), z jetelovin
hlavně jetel zvrhlý a luční. Výsledný porost
byl druhově chudý, biologicky prakticky
bezcenný. Z ekologického hlediska je tento
typ louky stále pro krajinu lepší, než pole,
protože zvláště ve svažitém terénu snižuje
splachy, má vyšší filtrační schopnost a lépe
zadržuje vodu. Pokud v tomto typu směsi
nejsou zastoupeny ani jeteloviny, je porost
pro opylovače bezcenný a konkurenčně
silné druhy trav, jako jsou právě mezirodové hybridy, kostřava rákosovitá a jílek
vytrvalý prakticky omezují nálet semen
planých dvouděložných rostlin do porostu
z okolních zdrojových ploch, pokud se ovšem nějaké takové druhově pestré porosty
v okolí nacházejí.
Velká ztráta přírodních stanovišť i biodiverzity, která podporuje dobrou snůškovou
základnu včel, jsou hlavním důvodem, proč
je třeba věnovat velkou pozornost ekologické obnově, což je to praktická činnost,
která se zabývá obnovou ekosystémů nebo
jejich částí, které člověk narušil, degradoval nebo i úplně zničil. Může se jednat
o obnovu populací, společenstev i celých
ekosystémů nebo krajin. Vyséváním druhově pestrých směsí při zatravňování
zahrad, sadů, bývalých záhumenků nebo
doprovodných ploch komunikací mohou
včelaři prospět nejen svým včelstvům, ale
také stabilitě krajiny zvýšením její druhové
pestrosti.

Včelí pastva

Rostliny pro každou zahradu nebo včelnici

(5. část)

Zeleň květů s nachovým lemem

Jakmile
počasí
dovolí, včely
hledají
první zdroje
potravy
Atraktivní zelené květy čemeřice smrduté

Jak jsme si slíbili v minulém čísle, dnes se budeme věnovat rostlinám do
stínu, které již nepatří mezi nízké a plazivé. Vhodnou kombinací obou
skupin můžete vytvářet velmi působivé skupiny kvetoucí od jara až do
pozdního podzimu. Nabízíme vám pro inspiraci několik takových druhů,
které u vás pokvetou po celý rok.
Pokud se ke konci zimy nemůžete dočkat
prvních květů, určitě si vysaďte čemeřici.
Z řady druhů můžeme doporučit čemeřici
smrdutou (Helleborus foetidus). Nenechte se odradit jménem, páchnou pouze rozmělněné listy. Ty jsou tmavě zelené, lesklé,
rozdělené zhruba do 12 úzkých, jemně zubatých lístků a zdobí rostlinu po celý rok.
Největší okrasou jsou ovšem květy. Mají
nezvyklou bledězelenou barvu a na okraji
okvětních lístků purpurový lem. Vykvétají
brzo na jaře, začátkem března a kvetou až
do května. Na lodyze je jich okolo 40 a jsou
doprovázeny listeny světle zelené barvy,
které tak vytvářejí působivý kontrast k tma-

Modrá něha pomněnkovce
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vým listům. Jakmile počasí včelám dovolí
vylétnout, jsou jimi květy čemeřice doslova
obsypány. Této zajímavé a půvabné trvalce
se u vás bude dařit v polostínu i tmavším
stínu a mírně vlhké půdě. Velmi snadno
se sama množí výsevem. Má pouze jednu
nepříjemnou vlastnost a tou je jedovatost.
Jaro vám ve stínu může prosvětlit pomněnkovec velkolistý (Brunnera macrophylla), krásná trvalka pocházející z lesů
východní Evropy. Svými velkými, okrouhle
srdčitými, jemně plstnatými a svěže zelenými listy dokáže vytvořit atraktivní pokryv
pod stromy. V dubnu vykvétají na tenkých
stoncích 20–30 cm vysokých drobné kvít-

ky, které odpovídají jeho jménu – jsou nebesky modré a připomínají naše pomněnky. Kvete poměrně dlouho, i několik týdnů.
Pokud na 1 m2 vysadíte 5– 6 rostlin, docílíte v krátké doby hustý půdní pokryv. Tato
nenáročná a mrazuvzdorná trvalka má
i řadu kultivarů, které se odlišují velikostí
a barvou listů.
Chcete-li vsadit na trvalky domácího původu nebo zakládáte-li přírodní zahradu,
mohl by vaše včely zajímat plicník lékařský
(Pulmonaria oficinalis), který najdete volně rostoucí v listnatých lesích. Pokud mu
poskytnete podobné podmínky (polostín
a přiměřené vlhko), odmění se vám půvabnými nálevkovitými kvítky, které přecházejí
od růžové do modré barvy. Pro včely je to
nabídka nektaru i tolik potřebného pylu.
I po odkvětu zůstává plicník zajímavý svými skvrnitými listy. Volit můžete z více druhů plicníků, odlišných barvou květů nebo
s výrazně skvrnitými listy.

Včely pilně nasávají nektar

Včelí pastva
Zajímavé květenství čechravy upoutá
každého

Včela neodolá nabídce pylu

Bílá čechrava roste i v úplném stínu

Pro radost včel v létě, vysaďte čechravy
(Astilbe), patřící mezi nenáročné, ale velmi vděčné trvalky, které podle druhu mohou dorůstat od 20 do 200 cm. Listy mají
dlouze řapíkaté, 2 až 3krát trojčetně dělené. Jejich název je odvozen od květenství,
ve kterých jsou drobné kvítky uspořádány
– připomínají totiž načechraná ptačí pírka. Bohaté péřovité laty dlouhé až 50 cm
nabízejí podle druhu a kultivaru barvy od
bílé přes růžovou a červenou až po fialovou
a vykvétají od června do srpna. V této době
je s oblibou vyhledávají včely a mimo nektaru přinášejí do úlu i žluté rousky. Vhodnou kombinací druhů a kultivarů můžete
doslova rozzářit stinná zákoutí, prostory
pod stromy a další problematická místa.
Ideální jsou vlhčí a mírně kyselé půdy.
A pokud chcete včelám nabídnout pestrost pylu i ze stinných poloh a máte dostatek místa, můžete vysadit např. udatnu
lesní (Aruncus dioicus). Protože je to naše
domácí bylina rostoucí ve světlých lesích
nejčastěji podél vodních toků, bude se jí
dařit v polostínu až stínu s vlhčí půdou.
Jedná se nádhernou statnou bylinu dorůs-

tající až 200 cm. Je zajímavá olistěním –
velkými složenými listy a hlavně od června
do července velkými latami smetanově
bílých drobounkých kvítků. V této době
ji pilně navštěvují včely, které láká nektar
i pyl. Množí se snadno dělením trsů a samovýsevem.
I v období podzimu je možno nalézt ve
stinných partiích zajímavé rostliny, k nimž
patří například ploštičník (Cimicifuga).
Jedná se o velmi působivé trvalky, dorůstající 150–200 cm. Nejčastěji se pěstuje ploštičník hroznatý. Zpeřené listy jsou tmavě
zelené, výrazně zubaté až 40 cm dlouhé.
Jeho kultivar ´Atropurpurea´ překvapí
listy temně vínovými nad kterými o to více
vyniká květenství – až 60 cm dlouhé vzpřímené hrozny složené z bílých silně vonných
květů. Bývá proto často nazýván stříbrnou
svící. Ploštičníky kvetou podle druhu od
srpna do října. Nejlépe se jim daří v polostínu až stínu pod korunami vyšších stromů
a ve vlhčích půdách. Včely pilně sbírají jak
nektar, tak hlavně pyl.
Jak z výše uvedeného vyplývá, stinné
partie na vaší zahradě nebo včelnici nemu-

sí být problémem a včelám mohou nabízet
obohacení pastvy pylem po celou sezónu.
Nemohli jsme samozřejmě vyjmenovat
všechny trvalky, které můžete použít, ale
cílem bylo vás inspirovat. Pokud se ovšem
chcete dozvědět něco o dřevinách, které
mohou růst ve stínu, zveme vás k pokračování v příštím čísle.

Udatnu nelze přehlédnout

Včely nevynechají žádný z tisíců kvítků

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

Nádherné svíce ploštičníků prozáří každé
tmavé místo
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Propolis
biologicky aktivní látky a jejich
působení na lidský organismus

O propolisu toho bylo napsáno již mnoho, všichni máme povědomí o jeho
účincích, ale víme vůbec, které látky obsahuje a jaké jsou jejich účinky?
Udělejme si malou rekapitulaci informací o tomto úžasném včelím produktu a seznamme se s některými jeho složkami.
Složení propolisu je velmi proměnlivé
a závisí na rostlinném původu. Laboratorně bylo izolováno téměř 200 biologicky aktivních látek, jejichž zastoupením
se vzorek od vzorku propolisu liší a nelze
jej tak standardizovat. Právě proto není,
byť má mnoho neuvěřitelných vlastností
využitelných v medicíně, farmakologicky
využíván a oficiálně schválen jako léčivo.
Těkavé látky dávají propolisu charakteristickou vůni, jejíž intenzita stoupá s teplotou. I více než padesátiprocentní podíl mají
v propolisu flavonoidy a fenolické kyseliny
a jejich estery.
Flavonoidy jsou rostlinné fenoly většinou žluté barvy, vyskytující se ve formě
glykosidů, které v lidském těle působí jako
antioxidanty, zastavují některé enzymové
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reakce a zabraňují vazbě hormonů na receptory buňky. Mají protizánětlivé a močopudné účinky, tlumí křeče, zvyšují imunitu, příznivě působí na kardiovaskulární
systém a dokonce ničí rakovinné buňky.

vzorec kyseliny benzoové

Největší zastoupení mají následující flavonoidy:
Acacetin najdeme například v pupenech
olše lepkavé, šedé nebo v chrpě polní a luční. V těle působí jako antioxidant, ovlivňuje funkci ledvin a léčí tak dnu, ničí buňky
rakoviny žaludku (spouští jejich apoptózu
neboli řízenou buněčnou smrt), rozšiřuje
cévy a dokonce inhibuje aktivitu viru HIV.
V tradiční tibetské a čínské medicíně se po
staletí používá tzv. siantianžský lotus (Saussurea involucrata) k léčbě srdeční nepravidelnosti a právě acacetin je podstatnou
léčivou složkou.
Galangin má mnohostranné využití. Inhibuje enzym acetylcholinesterázu, čímž
pomáhá bojovat proti Alzheimerově nemoci. Jeho antibakteriální účinky jsou využívány například při likvidaci zlatého stafylokoka, který je jinak rezistentní na mnoho
antibiotik. V neposlední řadě zpomaluje
růst rakovinných buněk a v případě, že je
naše tělo vystaveno působení chemikálií
způsobujících rakovinu, silně účinky těchto
látek potlačuje. Látku najdeme například ve
smilu písečném nebo řešetláku počistivém.
Chrysin je ve velké míře v poupatech topolu osiky a topolu černém a tudíž i pryskyřicích jimi produkovanými. Farmaceuticky
bývá získáván z květů mučenek. U člověka
vyvolává růst hladiny testosteronu a snižuje množství estradiolu, čehož využívají
kulturisté k nabírání svalové hmoty, a je tak
v mnoha preparátech pro sportovce.
Isorhamnetin zabraňuje vzniku aterogenních plátů v cévách a pomáhá tak
předcházet kardiovaskulárním onemocněním. Je přírodním antimutagenem, antioxidantem a v lidském těle se chová jako
estrogenní hormon. Je obsažen v rakytníku
řešetlákovém, olši lepkavé, jinanu dvoulaločném nebo měsíčku lékařském.
Kempferol je látka silně tlumící záněty
a snižující srážlivost krve. Je silným antioxidantem a má též antibakteriální účinky. Jeho zdrojem mohou být olše, ořešák
královský, broskvoně nebo rybíz. Podobnou látkou je kempferid, který je přírodní
antimutagen, tedy látka snižující účinky
mutagenů na lidské tělo a tlumí též spontánní mutace, probíhající přirozeně v každém organismu.
Kvercetin (Quercetin) je látkou typickou
pro duby (Quercus), z jejichž pupenů mohou včely pryskyřici sbírat. Flavonoid také

Téma

Kyselina ferulová chrání kůži před
poškozením ultrafialovým zářením a tím
před karcinomem kůže, snižuje tvorbu vrásek a potlačuje replikaci viru HIV v buňce.
Jako antioxidant inhibuje volné radikály
kyslíku. Má též antimikrobiální účinky,
snižuje hladinu cukru v krvi a průmyslově se využívá ke stabilizaci tuků a olejů.
Vyskytuje se v ořešáku královském, olši
lepkavé nebo šedé a ve velké míře v obilovinách.
Kyselina kávová má antioxidační, protizánětlivé, protirakovinné a antimikrobiální
účinky. Důležitá je její ochrana DNA před
poškozením. Zdrojem této kyseliny je samozřejmě kávovník, v našich podmínkách
poté vinná réva, jabloň, hrušeň, lilek brambor a obecně olejniny.
Kyselina kumarová je ve velké míře
v ovocných stromech, zejména slivoních
a také ve vinné révě. Najdeme ji ve stěně
pylových zrn všech rostlin, proto je kromě
propolisu bohatým zdrojem této látky samozřejmě pyl. Kyselina významně snižuje
riziko rakoviny žaludku tím, že brzdí tvorbu karcinogenních nitrosaminů.
Kyselina skořicová se kromě skořicovníku pravého nachází též ve vinné révě
nebo olších. Látka zpomaluje stárnutí buněk, chrání je před mutacemi a funguje též
jako výborný antioxidant. Stinnou stránkou je snižování plodnosti organismu.
Vanilin je sice látkou charakteristickou
pro tropickou orchidej vanilkovník plocholistý, ale v malé míře ji produkuje i dub letní
a zimní, oves setý nebo pýr plazivý. Vanilin se ve velké míře připravuje synteticky,
protože přírodní nestačí pokrýt spotřebu.
Přírodní látka se využívá v léčbě Parkinsonovy nemoci, rakoviny tlustého střeva,
má antioxidační, antimutagenní a antibakteriální účinky. Jedná se též o silné přírodní
afrodisiakum, které uvolňuje stres a navozuje dobrou náladu.
Z fenolů jmenujme ještě eugenol, xantorrhoel, pterostilbene a další.

Krystalky kyseliny benzoové
www. commons.wikimedia.org

Bohužel takováto koncentrace látek, byť
mají sebelepší účinky, může u citlivějších
osob vyvolávat alergické reakce, a proto
není doporučováno užívat propolis vnitřně. I před vnějším použitím v podobě
tinktury nebo masti by měl člověk provést
zkoušku citlivosti. Provádí se tak, že na
citlivé místo pokožky, například zápěstí
nebo do loketní jamky aplikujeme kapku
propolisové tinktury. Protože alergická reakce vzniká při opakovaném styku s alergenem, je důležité tuto zkoušku druhý den
zopakovat a teprve pokud kůže nezrudne,
neoteče a nesvědí, je možné propolis používat.
Mgr. Marian Solčanský
učitel včelařství
vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
Použitá literatura:
CHLEBEK, Jakub. Farmakognostická studie
Alnus spp. Hradec Králové, 2007. Diplomová práce.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. Vedoucí
práce L. Jahodář.
MAŇÁSKOVÁ, Věra. Extrakce fenolových kyselin
z rostlinných potravin pevného charakteru. Zlín,
2013. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně. Vedoucí práce Ing. Pavel Hanuštiak.
VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský
slovník. 7., aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2007.
Jessenius. ISBN 978-80-7345-130-1.

150 let organizovaného včelaření na Českobudějovicku
Okresní výbor Českého svazu včelařů vás
zve během Měsíce včel a včelařů na akce
ke 150. výročí organizovaného včelaření na
Českobudějovicku.

Václavem Křížem v přednáškovém sálku
v 17 hod. a křest brožury „150 let organizovaného včelařství na Českobudějovicku
Dětský program (V. Nechvátalová)

Výstava fotografií Ing. Václava Kříže
„Včela na květu“
3.–30. 5. 2017: Jihočeská vědecká knihovna,
1. patro, Lidická 1, České Budějovice
Tisková konference k oslavám 3. 5. 2017
ve 14 hod.
Vernisáž středa 3. 5. 2017 v 16 hod.
Součástí vernisáže je beseda s autorem ing.

Jarní hobby 2017
10.–14. 5. 2017: Výstaviště České Budějovice, pavilon T 1
Poradna a stánek Okresního výboru Českého svazu včelařů.
Mezinárodní den včel a včelařů
20. 5. 2017: Včelařské chovatelské a vzdělá-

vací centrum, Plavská 1, České Budějovice
10–17 hod.: Den otevřených dveří.
Program Základní organizace Českého
svazu včelařů pro širokou veřejnost o včelách a včelaření.
Spolupráce čtyř subjektů – ZO ČSV, Biologického centra AV ČR, v.v.i., Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. – Třeboň
a včelařů z Perlesreutu (region FreyungGrafenau, Bavorsko, SRN): výzkum
zdravotního stavu včel, přenos vědeckých
poznatků do praxe, tradice včelaření v Bavorsku, krajina a včela.
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Pozvánka

produkují jírovec maďal, jinan dvoulaločný, ořešák královský, ovocné stromy, vinná réva, řebříček obecný, pohanka obecná
nebo česnek kuchyňský. Tato látka je silným antioxidantem a potlačuje rakovinné
bujení ve střevech (brání růstu polypů,
které se v rakovinu zvrhnou). Kvercetin
zabraňuje uvolňování histaminu z bílých
krvinek a potlačuje tak alergické reakce
a v neposlední řadě je prevencí trombózy
(brání vzniku sraženin v cévách).
Pinocembrin má antibakteriální a antivirové účinky. Jeho antibakteriální účinky se
využívají například k likvidaci streptokoka
pyogenes v dýchacích cestách nebo kůži.
Dále uvolňuje hladkou svalovinu ve stěnách
cév, čímž je rozšiřuje a zlepšuje tak prokrvení těla. To se projevuje například lepší
funkcí mozku. Vědci zkoumají apoptotické
účinky pinocembrinu na buňky rakoviny
prostaty. Flavonoid je obsažen v borovicích
(Pinus), podle kterých dostal i jméno a dále
v topolech, olších a pryšcích (pryšec chvojka
nebo kolovratec). Podobné složení a účinky
mají též pinostrobin a pinobanksin.
Z dalších flavonoidů jmenujme ještě
rhamnocitrin, který najdeme například
v olši lepkavé nebo meduňce lékařské. Tlumí záněty a má antibakteriální účinky. Sakuranetin má fungicidní účinky, léčí záněty
močových cest a je typický pro černý rybíz.
Dále je to ještě isalpinin, tektochrysin nebo
pektolinarigenin.
Fenolové kyseliny jsou aromatické látky obsahující alkoholovou a karboxylovou
skupinu. Jedná se o důležité antioxidanty,
které se značnou měrou podílí na udržení
vnitřní rovnováhy v lidském těle a chrání
nás před vznikem rakoviny. Uveďme si nejzajímavější fenolické kyseliny.
Kyselina benzoová je známá hlavně jako
konzervační látka, protože má fungicidní
a baktericidní účinky. Může se využívat
i při léčbě kožních infekcí a akné. V přírodě
ji najdeme v tužebníku jilmovém, zlatobýlu
obecném nebo ve vrbách.

Zadáno nejen pro včelaříky

Květnové hrátky

Ohlédnutí za zimou
aneb Hrátky na laboratoř

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

Čtyřsměrka

Každoročně během ledna sbíráme včelám měl a posíláme do
laboratoře ke zjištění, jak jsou naše včelstva napadena roztočem
varroa.
V kroužku si můžeme na takovou laboratoř zahrát. Z podmetů
úlů vymeteme měl a tu například na novinách usušíme. Poté
měl nasypeme do skleničky a zalijeme rostlinných olejem. Nám
v kroužku fungoval olej slunečnicový. Včelí vosk má větší hustotu než olej a tak se usadí na dně. Naopak mrtví roztoči vyplavou
na hladinu. Takto se mohou roztoči jednoduše spočítat. Výsledné číslo vydělíme počtem včelstev na stanovišti. Takto získáme
průměrný počet roztočů na včelstvo.
Výsledky našeho měření si můžete prohlédnout na fotogra
fiích. Najdete alespoň jednoho roztoče na hladině?

V čtyřsměrce jsou skryta různá slova. Jen některá se týkají včelaření. Můžete si v kroužku zasoutěžit, a kdo jich za daný čas
najde nejvíce. Autor ukryl minimálně 19 takových slov. Zkuste
pak svůj výběr zdůvodnit. Některé slova se mohou při řádném
zdůvodnění včelaření také týkat.
Příklad: „Jabloň“ jako taková se včelaření moc netýká. Když
ale řekneme, že na květy jabloně létají včely pro pyl a nektar, tak
můžeme i „jabloň“ považovat za správné slovo.
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Můžete si ale s olejem, vodou a včelím voskem hrát dále. Nalijte
olej do sklenice. Pak do ní nalijte vodu. Vše se ustálí tak, že olej
bude nad vodou. Pak vhoďte do skleničky voskovou kuličku. Tak
klesne na „dno“ oleje, ale zůstane na hladině vody. Můžete tak
porovnat hustoty všech tří látek.

Včely a mincovnictví

Vybraná řešení
z minulého čísla

Součástí starověkého Řecka byla přímořská oblast,
která nyní leží v Turecku. Zde si ve 2. století před
naším letopočtem vážili včel natolik, že byly raženy
na mincích. Tyto mince měly různé velikosti a nazývaly se drachmy. Fotku jedné takové mince, která
pochází z let 202–133 před naším letopočtem, můžete vidět na obrázku.

Doplňovačka
Výrazy k doplnění: hltan, poroj, předjaří,
košnice, košíček, mezistěna, trubčina,
očko, výkluz, oddělek, cedník, medník.
Tajenka: „ … hojnost ovoce“

Název této oblasti zkuste vyluštit v následujícím zeměpisném kvízu. Ke státu přiřaďte jeho hlavní město a k hlavnímu městu jeho stát. Jméno popisované oblasti získáte
dosazením prvních písmen doplňovaných slov do krátké tabulky:
1.

1.
2.
3.
4.
5.

2.

Řím
Norsko
Amsterdam
Dublin
Talinn
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3.

4.

5.

Osmisměrka
Tajenkou osmisměrky je: „Veselé
Velikonoce vám přejí vaše včely.“
Výrobky, kde se používá včelí vosk, byly
mezistěna, svíčka, lentilky, mast.
Přesmyčky
1 – medobraní, 2 – krmení, 3 – léčení,
4 – tavení vosku, 5 – jarní prohlídka
Co mohou mít společného?
1 – strom, 2 – med, 3 – vosk, 4 – pyl

Ambrožíci a včelí pastva

V tajence doplňovačky najdete první část
pranostiky na měsíc květen. Zkuste pranostiku doplnit.

Ambrožíci vědí, že vrby jsou pro
včely důležitou dřevinou. Dobře si
jsou vědomi, že první jarní včelí
pastva pochází z vrb a snůška pylu
a nektaru příznivě podněcuje včely
v jarním rozvoji. Proto v loňském
roce zakoupili 80 řízků vrb z 5 druhů a založili u rybníčku nedaleko
včelařského stanoviště vrbovnu.
Řízky měly ideální podmínky a tak
všechny úspěšně zakořenily. Letos
na jaře všechny zakořeněné řízky
vyryli a připravili k výsadbě. A to
znamená, že do konce dubna vysadí v okolí celkem 80 vrb.

1
2

4
8

5

3
4

7

5
6
7

10

Zadáno nejen pro včelaříky

Doplňovačka

Jiří Vavřík,
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci

8
9
10

1. Zařízení, které se používá ke zvětšování tlaku. Například k získávání
mezistěn nebo ovocného moštu.
2. Palivo do kuřáku.
3. Velká nádoba na med. Stejný název
mají nádoby například na pivo
nebo víno.
4. Relativně velký všežravec, jehož
pochoutkou bývá med. Úly je schopen celé rozbít.
5. V květnu začíná období, ve kterém
vznikají nová včelstva přirozenou
cestou. Jaký je název tohoto děje?
6. Část úlu určená pouze k ukládání
medu.
7. Jiný název pro bylinky. Toto slovo
je použito i v jedné písničce od
autorů Svěrák a Uhlíř.
8. Alkoholický nápoj, který je vyráběn
z medu a kvasinek.
9. Skupenství vody, které je využíváno k získávání vosku. Voda v tomto
skupenství má nejnižší hustotu.
10. Roční období, které je jako první
v pořadí celé v jednom roce.

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

Nový včelařský areál
Včelařský kroužek Ambrožíci Havířov připravuje pro širokou veřejnost a hlavně
pro milovníky přírody, slavnostní otevření včelařského areálu. Akce se uskuteční v sobotu 17. června.
Včelařský kroužek byl založen 13. května 2010. Otevření včelařského areálu, který ponese název Zámecký dvůr, je vyvrcholením sedmileté aktivní činnosti kroužku, ale také aktivní spolupráce manželů Kotulových jako majitelů
pozemku a dalších sponzorů.
Každý, kdo se zúčastní této slavnostní akce, se může zapojit se do včelařské soutěže o hodnotné ceny, nakoupit si med, medovinu a další výrobky
s včelími produkty, ochutnat občerstvení z domácí kuchyně. Bude příležitost
vidět a vyzkoušet si stáčení medu. Děti se mohou výtvarně projevit při zdobení medových perníčků a při výrobě svíček ze včelího vosku. Ke slavnostní
atmosféře přispěje cimbálová muzika Vonička z Havířova.
Včelařský areál budou využívat nejen členové včelařského kroužku Ambrožíci, ale také školy k exkurzi v rámci výuky nebo jiné skupiny osob i jednotlivci
a rovněž členové ZO ČSV Havířov k besedám a školením. V areálu se nachází
včelařský vůz, stanoviště volně stojících úlů, několik historických úlů, prosklený ukázkový úl, klát s řezbářským reliéfem s usazeným včelstvem s možnosti
vidět za sklem, jak to vypadá v dutině stromu. K vidění je i naučnou zahrádka
s rostlinami významnými z včelařského hlediska a také bylinkový pahorek.
Součásti areálu je včelařská knihovna, hmyzí hotel, včelí pietní místo ale také
model včely velký 8 metrů. Nedílnou součásti je Medová louka Maja, políčko
se svazenkou vratičolistou a několik stromů méně známých druhů.

Jiří Vavřík
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Kalendář akcí
květen-červen 2017
ZO ČSV, z.s., Nýrsko vás zve
20. 5. 2017 – Kurs chovu matek
pořádá ZO ČSV Nýrsko
27. 5. 2017 – Kurs chovu matek
pořádá OO ČSV Klatovy
Vedoucí kursů: Ladislav Toman,
kontakt: Nádražní 804,
340 22 Nýrsko,
tel. č.: 607 650 569
24. 6. 2017 – Včelařský den
pořádá ZO ČSV Nýrsko
V rámci Včelařského dne přednáší
MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.,
na téma Včelaření v České
republice a v EU.
Nutná přihláška na: 607 650 569.
Všechny akce se uskuteční
v Petrovicích nad Úhlavou ,
okres Klatovy, vždy od 9.30 hod.
Včelařský den
Kdy: 24. 6. 2017
Kde: Sirnaté lázně Ostrožská Nová
Ves
Program:
14.00 Zahájení
14.30 Přednáška Mgr. Jarmily
Machové, předsedkyně ČSV, z.s.
14.00–18.00
– včelařský trh, prodej včelařských
potřeb, úlů a včelích produktů;
– ochutnávka a prodej letošních
medů od místních včelařů;
– promítání včelařských filmů;
– dílnička mladých včelařů;
– poradna pro začínající včelaře.
Občerstvení zajištěno v lázeňské
kavárně
Spolupořádají: ZO Ostrožská
Nová Ves, OO Uherské Hradiště,
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
a Včelařství Slovácko
Těší se na vás včelaři z Ostrožské
Nové Vsi a Ostrožské Lhoty

Výroční schůze včelařů v Načeradci
První písemný zápis o spolku včelařů v Načeradci na okrese Benešov je
ze dne 22. 11. 1913, kdy se konala
ustavující valná hromada zdejšího
včelařského spolku. Předtím byl
zvolen přípravný výbor v čele s Josefem Štambergem z Olešné. Počet
členů se měnil, v roce 1960 měl spolek 42 členů a při místní ZO ČSV už
pracoval dětský včelařský kroužek.
Příští rok tedy oslavíme 105. výročí
založení našeho spolku.
První únorovou neděli letošního roku se
v Načeradci v restauraci Na náměstí konala
výroční členská schůze včelařů ZO Načeradec, a to za účasti 38 členů ze 42 členské
základny, v níž je i osm žen. Přišli také tři
pozvaní hosté: Petra Bartomíčková, starostka městysu Načeradec, Mgr. Jana Lapáčková, starostka obce Pravonín, a učitel
včelařství Antonín Zrno, jednatel sousední
ZO ČSV Louňovice. Schůzi zahájil a vedl
předseda ZO ČSV Načeradec František
Richtr.

Jiří Volek, úspěšný vedoucí včelařského
kroužku na ZŠ v Načeradci, podává zprávu
o činnosti kroužku

Během schůze všichni členové mající
včelstva odevzdali nákazovému referentovi panu Štambergovi vzorky měli k rozboru na výskyt varroázy. Zprávu o činnosti
v roce 2016 přednesl jednatel ZO Vladimír
Dědek. Potěšením se stalo přijetí tří nových
členů a stále dobře fungující včelařský
kroužek 14 žáků ZŠ při ZO ČSV Načera-

Dymnivka – signál k prohlídce včel
Před lety jsem od pana Cukrštajna ze Záryb
získal hezkou kytičku, jednu z prvních poslů jara. Od té doby se mi dymnivka zabydlela jako hustý koberec v hlubokém stínu pod
lískou a stále se rozrůstajícími vlašskými
ořechy. Nahradila trávu, které se v takovém
stínu ani nedaří. Její květ je pro mě signálem, že už je k důkladnější prohlídce včel.
Dymnivka má malou kulatou hlízu, vykvétá
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velmi brzy, dřív než na stromech vyraší listí.
Při rozkvětu vytváří svítivě růžový koberec
navštěvovaný včelami. Hrabáním listí se
semínka rozšiřují. Hlíza se každý rok rozdělí, takže po čase kvete v bohatých trsech.
Spolu s ní se na stejném místě daří ladoňkám, puškýnii, sněženkám a medvědímu
česneku.
Jaroslav Mokrý,
ZO ČSV Lysá nad Labem

Vedení ZO ČSV, z.s., v Načeradci.
Zleva Vladimír Dědek, jednatel, Jaroslav
Lukeš, pokladník a Frantisek Richtr,
předseda ZO

dec pod vedením zkušeného včelaře pana
Jiřího Volka.
Zprávu o hospodaření přečetl pokladník
Jaroslav Lukeš. Předseda revizní komise
František Smetana prohlásil, že hospodaření ZO je bez závad a je tedy spokojenost
s vedením účetnictví, což je potvrzeno
zápisem do pokladní knihy. Jiří Volek, vedoucí včelařského kroužku žáků uvedl, že
kroužek se schází pravidelně každé úterý
a připravuje se na soutěž Zlatá včela 2017.
Byl schválen Plán činnosti na rok 2017
a pak i zprávy jednotlivých funkcionářů.
Z diskuze vzešel návrh, aby byly dotace,
které se ukrajují z dotací D1, převáděny na
ZO místo na OV ČSV. Přítomné starostky
poděkovaly za pozvání, slíbily i finanční
pomoc, popřály ZO úspěchy a panu Volkovi vyjádřily vřelé díky za jeho obětavou
činnost s mládeží a s kroužkem.
Usnesení přednesl Karel Smrž, předseda
návrhové komise, a to bylo všemi přítomnými schváleno. Poslední slova i pro veřejnost patřila předsedovi této ZO Františku
Richtrovi: „Mé poděkování za podporu
a spolupráci patří také Agrodružstvu Načeradec, ZŠ Načeradec, oběma starostkám
a obecním úřadům Načeradec a Pravonín,
z jehož okolních osad jsou v naší ZO včelaři. A společné přání pro letošek je, aby nás
a včely nepostihly žádné nemoce!
Petra Říhová,
Mnichovice 52, p. Čechtice 257 65

Výroční členská schůze se konala 19. 3.
2017 v Hospodě u Richarda v Hukvaldech
-Rychalticích. Cestou z výroční členské
schůze ZO ČSV Kozlovice se u nás zastavil
vzácný host, 1. místopředseda Českého svazu včelařů př. Miroslav Poništ. Rychaltická
organizace sdružuje 23 členů a patří k nej-

menším v okresu Frýdek-Místek. Kromě
schvalování výročních zpráv a programu na
tento rok proběhla mimořádně i volba nového, výrazně mladšího výboru a kontrolní
komise. Předsedou se stal Ing. Martin Piskoř, který ve svých pětadvaceti letech patří
jistě k nejmladším předsedům ZO v repub-

Na téma včelí vosk (Včelařství 4/2017)
Reaguji na dubnové číslo „Včelařství“, kde je mj. příspěvek na téma zpracování a využití vosku v podmínkách malovčelařů. Včelařím již pár desítek let a s daným problémem jsem se také neustále potýkal, zkusil různé
postupy, až jsem nakonec dospěl k následujícímu názoru.
Předem je třeba říci, že obecně vždy záleží na tom, kolik času a také finančních
prostředků (zejména do vybavení) včelař
hodlá v dané záležitosti věnovat. Je také
pravda, že v případě ryze „hobby-přístupu“
některé otázky racionality nejsou zrovna
podstatné. Pokud mě ale přeci jen racionální hledisko zajímá, je situace ohledně
zpracování včelího vosku v podmínkách
zájmových včelařů dle mých poznatků poměrně jednoznačná. Určitě je vhodné používat běžné sluneční tavidlo, ve kterém lze
úspěšně, tj. s relativně dobrou výtěžností
zpracovat panenské voští (vosk ze stavebních rámků, trubčina). Dále je namístě
vytěžit vosk z víček a různých voskových
zbytků po medobraní. Provádím to tak,
že víčka s nezbytným množstvím medu
z vidličky otírám do velkého (asi 10 l) litinového smaltovaného hrnce. Po naplnění
přidám cca 1–2 litry vody a vosk vyvařím.
Po vychladnutí a ztuhnutí na povrchu plave
zhruba 4 cm tlustý voskový koláč. Po vyjmutí koláče je žádoucí oškrábat jeho spodek, kde jsou koncentrovány nejrůznější
nečistoty. Oškrábání je ale vhodné provést
s citem, tedy nikoliv až na strukturu úplně
čistého vosku. Je totiž možné opět využít
sluneční tavidlo, zde voskový koláč přetavit – zbývající nečistoty se ve slunečním
tavidle z velké části zachytí (používám tavidlo s roštem). Takto vytěžený vosk je kvalitní a v podstatě žádnou další úpravu ani

nepotřebuje. A pokud ano, ošetření vosku
např. kyselinou šťavelovou (viz dřívější
příspěvky v časopisu Včelařství) je celkem
jednoduché a v domácích podmínkách rovněž proveditelné. Zbývající medový roztok
přecedím a využiji v rámci krmení.
Jiná situace je ale v případě vyřazených
plástů, ve kterých mohou být zbytky medu,
cukru nebo pylu. Pokud jde o med či cu
kerné zásoby, včely by je měly vybrat – používám k tomu nástavek, který je oddělen
od včelstva deskou, ve které je pouze malý
otvor pro přístup včel. Po medobraní, když
je v přírodě již malá nabídka nektaru či medovice, včely tyto plásty celkem ochotně
vyčistí. Nikoliv ale od pylu, zde nezbývá
než takové zbytky zásob oželet. Plásty je
potom nutné vyřezat z rámků – dále pak
ale vůbec neuvažovat s vytěžením vosku
v domácích podmínkách. Pořizovat si např.
vařák na vosk, pokud jej použijeme jen někdy, není namístě. Jde o pracnou a nikoliv
zrovna příjemnou činnost, kterou je lépe
přenechat speciálním zpracovnám. Žádoucí je tedy vyměňovat vyřezané plásty za
mezistěny. Zhruba to vychází tak, že počet
mezistěn za vyřezané voští je dostatečný,
dříve získaný vosk ve slunečním tavidle
tedy v zásadě zbývá pro vlastní potřebu,
např. na výrobu svíček, které bývají docela
vhodným dárkem.
Ing. Kamil Kaulich, zájmový včelař
e-mail: kaulich@volny.cz

lice. Odstupujícím členům starého výboru
byl předán děkovný list a láhev medoviny za
dlouholetou práci ve výboru. Přítel Miroslav
Poništ obsáhle informoval o svých zkušenostech z práce v ústředních orgánech,
o pozitivních výsledcích KKV MSK i okresní organizace, kde zastává funkci předsedy.
Nevyhnul se ani problémům, týkajících se
zejména personálních záležitostí na všech
úrovních. Dále zazněla informace o vážném
podezření na výskyt ohniska MVP v sousedních ZO Kozlovice a Palkovice. V neformální diskuzi se přítomní včelaři vyjadřovali
k vystaveným exponátům polystyrénového
úlu, elektrického zavařovacího hrnce a elektrického vařáku na vosk. Celé jednání provázel přátelský a optimistický duch.


Petr Bujnoch,
jednatel ZO

Ad včelí vosk
V průběhu sezóny veškeré úlomky a odřezky
vosku schovávám do vhodné plastové nádobky a pak průběžně vytavím ve slunečním
tavidle, kde vytavím i tmavé nebo poškozené
dílo. Na podzim po vytočení medu ihned vytřídím tmavé souše i se zbytky pylu i zásob
v parním tavidle. Je to nejlepší způsob zpracování tmavého díla! Takto získaný vosk ze
slunečního i parního tavidla pak rozpustím
ve vyřazeném hliníkovém hrnci, kde před
vložením naliju asi 5 cm vody (ode dna).
Vodu s voskem pak rozhřeji na jednoplotýnkovém vařiči. Rozpuštění cca 1,5 kg vosku
trvá asi 40 minut. POZOR rozpouštění se
musí hlídat a voda by se neměla uvést do
varu, hrozí vzkypění a vytečení mimo hrnec
a tím i možnost vzniku požáru!
Po rozpuštění nechám tekutý vosk ještě
asi 10 minut na vypnutém vařiči, aby nečistoty ve vosku klesly ke dnu. Pak tekutý
vosk odebírám opatrně shora do hliníkové
tubičky s vhodným držátkem o obsahu cca
1 dl a čistý vosk přelévám do vhodné plastové krabičky (např. od solviny). Nechám
pak vosk zcela vychladnout. Obyčejně na
druhý den pak ztuhlý vosk vyklepnu z krabičky a případné drobné nečistoty ze spodní
strany po opatrném nahřátí plynovou opalovačkou odškrábnu nožem. Po takovém (někomu se možná bude zdát pracném) zpracování je včelí vosk krásně žlutý bez nečistot.
Chci-li mít krásný včelí vosk – musím
tomu obětovat nějaký čas. Všem v redakci
Včelařství přeji hodně úspěchů v práci pro
včelaře!
Ladislav Pochtiol, včelař od roku 1969

Poznámka: K vašim reakcím a zkušenostem
na téma včelí vosk se ještě vrátíme v příštím
čísle
KVĚTEN 2017• 177

Napsali nám

Výroční členská schůze ZO ČSV Rychaltice

jubilea

V květnu 2017 slaví…
100 let
Ambruzová Anděla · ZO Radiměř
97 let
Červeňák Stanislav · ZO Vyškov
96 let
Fogl Stanislav · ZO Choceň
Hampel Bohuslav · ZO Litultovice
Jurzykowski Ludvík · ZO Dolní Lomná
Okénka František · ZO Velká nad Velič.
95 let
Třešňák Jaroslav · ZO Teplice
94 let
Černý Miloslav · ZO Písek
Klanica Vladimír · ZO Šternberk
Pospíšilová Růžena · ZO Březová n. S.
Závodský Gustav · ZO Klecany
93 let
Dlouhý Vladimír · ZO Starý Svojanov
Havláková Anežka · ZO Tichá
Horák Vladimír · ZO Týniště nad Orlicí
Kozák Jan · ZO Ivanovice na Hané
Merunka Konstantin · ZO Kaplice
Tůma Václav · ZO Litvínov
Vykročil Josef · ZO Struhařov
92 let
Klvaňa Josef · ZO Loštice
Mašek Karel · ZO Mýto
Musil Josef · ZO Svitavy
Nejezchleb Stanislav · ZO Blansko
91 let
Holejšovský Evžen · ZO Ostrava-Zábřeh
Matyáš Zdeněk · ZO Přerov I
90 let
Červík Antonín · ZO Holešov
Dolejš Karel · ZO Lanškroun
Havlík Zdenko · ZO Lužany u Jičína
Houserek František · ZO Ruda n. M.
Jakl Václav · ZO Borohrádek
Jurček Evald · ZO Hlučín
Kalinová Marie · ZO Vémyslice
Kovář Josef · ZO Strakonice
Kubíková Libuše · ZO Pačejov
Uher Jaromír · ZO Lanžhot
Vlček Josef · ZO Strašice
Vosáhlo Ladislav · ZO Jičín
85 let
Bubeník Jiří · ZO Jablonec n. Nisou
Bureš Pavel · ZO Praha 8
Dědič Stanislav · ZO Albrechtice n. Vl.
Divišová Anežka · ZO Černovice
Dufek Václav · ZO Doubravice n. S.
Dvořák František · ZO Sedlčany
Dymák František · ZO Zlín
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Fencl Jaromír · ZO Železný Brod
Gesner Karel · ZO Louny
Grulich František · ZO Městečko Trn.
Hamplová Helena · ZO Sychrov
Horák Jindřich · ZO Červený Kostelec
Hradička Jan · ZO Nový Knín
Hrachovina Oldřich · ZO Kouřim
Chmelař Jan · ZO Nové Město n. M.
Chovancová Markéta · ZO Jevíčko
Jakš Antonín · ZO Louny
Kelar Antonín · ZO Hranice
Koutský Věroslav · ZO Chroustov
Kyzivátová Miroslava · ZO Sobotka
Michalička Miloš · ZO Králíky
Ošťádal Jaroslav · ZO Šumvald u Unič.
Pavlica Jan · ZO Hutisko-Solanec
Pavlů Helena · ZO Planá nad Lužnicí
Plaček Stanislav · ZO Chříč
Procházka František · ZO Praha 5-Řep.
Raška Adolf · ZO Kotouň
Rokůsek Václav · ZO Strunkovice n. B.
Stavař Erich · ZO Bolatice
Šebek Eduard · ZO Městec Králové
Škařupa Zdeněk · ZO Kelč
Šober Ivan · ZO Horní Počernice
Tomáš František · ZO Třešť
Voneš Ladislav · ZO Tučapy
80 let
Bára František · ZO Neveklov
Bartoš Emil · ZO Mnichovo Hradiště
Buřič Miroslav · ZO Krpy
Čapka Martin · ZO Břeclav
Černý Jiří · ZO Rakovník
Červenka Václav · ZO Strakonice
Dražil Vladimír · ZO Lubenec
Dvořák Jan · ZO Bučovice
Fiala Ladislav · ZO Rožná
Fojtík Emil · ZO Dobrá
Havlátko Ladislav · ZO Temelín
Holoubek Rudolf · ZO Rašovice
Hubený Josef · ZO Dolní Bukovsko
Chudý Bohuslav · ZO Dobruška
Chyňava st. Ladislav · ZO Kamen. Újezd
Janda Václav · ZO Heřmaničky
Janko Jaromír · ZO Kralupy n. Vl.
Jelínek Lubomír · ZO Čestice
Kalužík Milan · ZO Opava
Kantor Jan · ZO Český Těšín
Kavka Karel · ZO Baška
Koráb Stanislav · ZO Boleradice
Kozlík Jaroslav · ZO Březnice
Kozoňová Drahoslava · ZO Brno-K. P.
Král František · ZO Strakonice
Kumpoldt Jan · ZO Měcholupy
Lachmanová Marie · ZO Strážnice
Levinský Milan · ZO Ústí nad Orlicí
Lonský Bohuslav · ZO Nový Bydžov
Machovec Václav · ZO Strunkovice n. B.
Mikeš Václav · ZO Čakov
Mitáček Antonín · ZO Hluk
Mitrenga Antonín · ZO Mosty u Jablun.

Mužátko Karel · ZO Žďár nad Sázavou
Niedoba Jan · ZO Bukovec - Písek
Ondráčková Iva · ZO Zlín
Petřina Jiří · ZO Mělník
Pomkla Zdeněk · ZO Hustopeče n. B.
Pregrt Stanislav · ZO Boleradice
Přibáň František · ZO Planá u M. Lázní
Sakmar Jan · ZO Šenov
Seibert Oldřich · ZO Příbor
Siepak Josef · ZO Šlapanice
Špaček Jan · ZO Hrotovice
Šrámek Evžen · ZO Čakovice
Švec Vilém · ZO Šumperk
Toman Zdeněk · ZO Valašské Meziříčí
Vlk Slavomír · ZO Rychnov n. K.
Voříšek Ladislav · ZO Kostelec n. L.
Vostál Josef · ZO Kamenice u Jihlavy
Záliš Zdeněk · ZO Červený Kostelec
Zouhar František · ZO Jedovnice
75 let
Babor Milan · ZO Boršov nad Vltavou
Batista Jaroslav · ZO Protivín
Beneš Miloslav · ZO Třebívlice
Bér Walter · ZO Cvikov
Bláha Milan · ZO Kaplice
Brodský Petr · ZO Kostelec nad Labem
Březinová Františka · ZO Přerov I
Bubnová Alena · ZO Moravská Třebová
Burgel Jan · ZO Praha Zbraslav
Červenka Václav · ZO Březnice
Dix František · ZO Černošín
Dytrych Bohumil · ZO Bystřice p. H.
Fiala František · ZO Davle
Finda Vladimír · ZO Znojmo
Foltin Vlastimil · ZO Odry
Freibauer Karel · ZO Golčův Jeníkov
Fröde Jiří · ZO Svoboda nad Úpou
Gavenčiak Ondrej · ZO Rýmařov
Gregor Pavel · ZO Svitavy
Holický Jiří · ZO Cheb
Holý Miroslav · ZO Mimoň
Hrudička Václav · ZO Koloveč
Chalupa Jaroslav · ZO Říčany
Jareš Ladislav · ZO Doksy
Juřík Jakub · ZO Bzenec
Kavalek František · ZO Hnojník
Kolouch Karel · ZO Nová Ves
Krška Karel · ZO Lysice
Kudrna Jiří · ZO Švihov
Lasák Antonín · ZO Velká Polom
Liška Jiří · ZO Temelín
Loufek Václav · ZO Trutnov
Macura Václav · ZO Benátky n. J.
Mach Jaroslav · ZO Chrudim
Mainuš Jan · ZO Raduň
Maťátko Miloslav · ZO Nový Bydžov
Míča Josef · ZO Brumov-Bylnice
Müller Jaroslav · ZO Zbýšov
Nedopil Vladimír · ZO Moravec
Nechvíle Pavel · ZO Pardubice
Novobilský Josef · ZO Baška
Palme Jindra · ZO Rokytnice n. J.
Pavlica Jiří · ZO Rožnov pod Radhoštěm

Petrák Alois · ZO Nová Cerekev
Plecháčová Zdeňka · ZO Poniklá
Porš Miroslav · ZO Štětí
Pražák Josef · ZO Skalsko
Průša Miloslav · ZO Havlíčkův Brod
Smaženka Richard · ZO Lanžhot
Sobek Jan · ZO Kelč
Souček Bedřich · ZO Doubravice n. S.
Starnovský Vladimír · ZO Rajhrad
Suchánek Alois · ZO Zlín
Svoboda Milan · ZO Prostějov
Šichor Břetislav · ZO Stará Ves n. O.
Šimková Helena · ZO Kladruby
Škvor Josef · ZO Petroupim
Šmíd Bohumír · ZO Kyselka
Šolín Petr · ZO Žalany
Štěpánek Petr · ZO Zbečno
Švarc Jan · ZO Plasy
Taneček Ivan · ZO Šebrov
Toman Josef · ZO Kdyně
Továrek Ivan · ZO Jevíčko
Trchalík Josef · ZO Horní Lideč
Vorlíček Ladislav · ZO Kouřim
Vychodil Milan · ZO Střítež nad Bečvou
Vyskočilová Hilda · ZO Kelč
Zapletal František · ZO Holešov
Zettl Horst · ZO Nejdek
Žiačik Jan · ZO Doksy
70 let
Abrahám Jan · ZO Benátky nad Jizerou
Bečvář Jiří · ZO Kladno
Běl Josef · ZO Přeštice
Bezouška Pavel · ZO Příbram
Blaško Květoslav · ZO Velké Pavlovice
Blažo Dominik · ZO Dobruška
Buncová Marie · ZO Mirovice
Částečka Ladislav · ZO Lipník nad Beč.
Čejka Jiří · ZO Nová Paka
Čermáková Věra · ZO Trněný Újezd
Černý Vavřinec · ZO Polešovice
Černý František · ZO Starý Plzenec
Čivrný Josef · ZO Jablonec nad Jizerou
Čižinský Zdeněk · ZO Proseč u Skutče
Dobrovolný Petr · ZO Rožnov pod Rad.
Dolejší Jaroslav · ZO Duchcov
Dryje Josef · ZO Klatovy
Duba Rudolf · ZO Kaplice
Endršt František · ZO Jince
Fenclová Eva · ZO Brno
Gala Bohumil · ZO Ivančice
Gloza Květoslav · ZO Morkovice-Slížany
Hájek Vlastimil · ZO Letohrad
Hájek Josef · ZO Zbýšov
Hauser Jan · ZO Uhříněves
Hedrlín František · ZO Litvínov
Heřman Josef · ZO Horšice
Holá Libuše · ZO Bratronice
Holub Josef · ZO Hradešice
Honzejk Květoslav · ZO Hodkovice n. M.
Horečka Vladimír · ZO Frenštát p. R.
Hrnčíř Ladislav · ZO Žďár
Hudec Jaroslav · ZO Žulová
Chaloupka Karel · ZO Boršov n. Vl.

Schmied Jindřich · ZO Kašperské Hory
Sikora Zbyněk · ZO Lubno
Skalický Jiří · ZO Raspenava
Sládek František · ZO Lochovice
Smolka Vilém · ZO Vřesina
Spilka Tomáš · ZO Nový Knín
Srb Antonín · ZO Peruc
Studnař Josef · ZO Uherské Hradiště
Svoboda Zdeněk · ZO Turnov
Svoboda Zdeněk · ZO Borohrádek
Šafránek Zdeněk · ZO Česká Lípa
Šachl Jaroslav · ZO Stráž n. N.
Šamánek Jaromír · ZO Kutná Hora
Šaroun František · ZO Rajhrad
Šidák Josef · ZO Sobčice
Šimek Miloslav · ZO Aš
Škopek Antonín · ZO Vlachovo Březí
Škorík Stanislav · ZO Konice
Šmeral Petr · ZO Prosiměřice
Šmiták Petr · ZO Dlouhá Loučka
Španěl Miroslav · ZO Blovice
Štěpán Milan · ZO Bystré v O. H.
Štramberský Vojtěch · ZO Janovice
Štrougal František · ZO Rakovník
Švajka Vincenc · ZO Jeseník
Švanda Jan · ZO Boršov nad Vltavou
Thurnvald Jan · ZO Čachrov
Trojan Jiří · ZO Moravské Budějovice
Vágner Jan · ZO Lhenice
Veselý Jaroslav · ZO Pardubice
Vilém Petr · ZO Vsetín
Vlasák Václav · ZO Horní Jelení
Vlk Václav · ZO Černivsko
Vondra František · ZO Neveklov
Vrabec Petr · ZO Chroustov
Vránek Jan · ZO Počátky
Vrba Jiří · ZO Hrádek nad Nisou
Wirkotsh František · ZO Stěbořice
Zabloudil Ladislav · ZO Kladruby
Zrost Jiří · ZO Olomouc
Žalský Jan · ZO Semily
65 let
Andrš Jan · ZO Jaroměř
Andrusiv Michal · ZO Litomyšl
Bálek Jiří · ZO Netolice
Bartoň Jan · ZO Sobotka
Bartoš Oldřich · ZO Paskov
Benych Dalibor · ZO Český Krumlov
Beránek František · ZO Příbram
Beránek Josef · ZO Libáň
Bláha Miroslav · ZO Krásná Hora n. Vl.
Blažek František · ZO Střelské Hoštice
Březina Pavel · ZO Prosiměřice
Bureš František · ZO Křivoklát
Cedidla Jaroslav · ZO Přerov II
Čechura František · ZO Bochov
Černá Jaroslava · ZO Mýto
Čihák Josef · ZO Hodkovice n. M.
Dobiašovský František · ZO Bratronice
Dvořák Josef · ZO Baška
Gajdušek Jan · ZO Slavonice
Galuščák Juraj · ZO Úpice
Grézl Josef · ZO Litovel

Odešli z našich řad
Fól st. Jaromír (74) · ZO Lázně B.
Falc Jaroslav (90) · ZO Příbram
Holub Jan (81) · ZO Děčín
Hrbek František (70) · ZO Slavonice
Just Vladimír (74) · ZO Veltrusy
Konopásková Věra (83) · ZO Příbram
Koráb Václav (66) · ZO Lično
Lapka Stanislav (60) · ZO Klučenice
Paciorek Karel (56) · ZO Oskava

Gróman Václav · ZO Litultovice
Hadaš Josef · ZO Kelč
Hajná Danuše · ZO Fryčovice
Hladík Jaroslav · ZO Rajhrad
Hlubuček Petr · ZO Turnov
Hojný Josef · ZO České Meziříčí
Holeš Jan · ZO Jindřichov
Holman Zdeněk · ZO Strakonice
Hozda Jiří · ZO Sedlec-Prčice
Chudárek Vladimír · ZO Fryšták
Janošek Karel · ZO Napajedla
Jaroš Jaroslav · ZO Osek nad Bečvou
Javůrek Pavel · ZO Ústí nad Orlicí
Jiruš Pavel · ZO Mukařov
Kadlec Miroslav · ZO Vlašim
Kajzar Karel · ZO Oldřichovice
Kašpárek Vladimír · ZO Dyjákovice
Kilián Jaroslav · ZO Přerov I
Klusáček Josef · ZO Budišov
Kolář Jan · ZO Šumperk
Koudelka Werner · ZO Chodov
Krapáč Jiří · ZO Velký Dřevíč
Krapáčová Libuše · ZO Velký Dřevíč
Kratochvíl Miloš · ZO Roudnice n. L.
Kratochvíl Jindřich · ZO Rokycany
Křepelka Jaroslav · ZO Mladá Vožice
Kubešová Eva · ZO Klánovice
Kubů Eduard · ZO Hostouň
Kuchař Vladimír · ZO Karviná
Kužel Josef · ZO Ruda nad Moravou
Kyselová Marie · ZO Heřmanova Huť
Macháček Jan · ZO Soběchleby
Makovcová Hana · ZO Senohraby
Málek Ladislav · ZO Dešná
Maňoušek Pavel · ZO Kouřim
Marková Hana · ZO Luže
Maršíček Jiří · ZO Šlapánov
Martinek Miloslav · ZO Rokytnice n. J.
Martínek Václav · ZO Blatná
Mařík Zdeněk · ZO Dobříš
Matasová Věra · ZO Strážiště
Matůš Josef · ZO Bystřička
Melichar Ladislav · ZO Nový Bor
Melka Stanislav · ZO Hradešice
Mikel Pavel · ZO Hřivínův Újezd
Nosek Petr · ZO Rychnov nad Kněžnou
Nowak Miroslav · ZO Jablunkov
Nygrýn Jaroslav · ZO Hradišťská Lhotka

Pekárek František (80) · ZO M. Touš.
Penc Karel (73) · ZO Teplice
Peukert Erich (86) · ZO Smržovka
Pintíř Josef (87) · ZO Petrovice u Suš.
Radulov Pavel (51) · ZO Ostravice
Štefanik Václav (64) · ZO Příbram
Zelený Ludvík (81) · ZO Brtnice
Čest jejich památce!

Oliberius Jaroslav · ZO Velká Bystřice
Opluštil Jaroslav · ZO Kojetín
Orság Zdeněk · ZO Vsetín
Pátek Luboš · ZO Šternberk
Pekárek Miroslav · ZO Divišov
Pícha Jaroslav · ZO Klatovy
Písařík Zdeněk · ZO Horšovský Týn
Píš Ladislav · ZO Chlumec nad Cidlinou
Plesník František · ZO Kelč
Polínek Stanislav · ZO Kyjov
Prachařová Jana · ZO Choceň
Prokop Zdeněk · ZO Ruprechtov
Pytela Zdeněk · ZO Blansko
Rédl Stanislav · ZO Havlíčkův Brod
Roušar Jan · ZO Mirovice
Růžička Hubert · ZO Frýdek- Místek
Řezníček Miloslav · ZO Želeč
Sháněl František · ZO Mohelno
Sochor Vladimír · ZO Velké Meziříčí
Spálenka František · ZO Stádlec
Strnadová Dana · ZO Horní Cerekev
Šedaj Jaroslav · ZO Radiměř
Šlesinger Jaroslav · ZO Svitavy
Špendlíček Bohumil · ZO Cheb
Štamberk Bohumil · ZO Kladno
Šťastný Ladislav · ZO Hovězí
Štefurák Jaromír · ZO Lipník nad B.
Štěpánek Jiří · ZO Liberec
Štěpánek Josef · ZO Načeradec
Ulman Jan · ZO Pačlavice
Uttendorfský Jan · ZO Žďár n.S.
Vaníček Jiří · ZO Třebíč
Veselý Karel · ZO Jaroměřice nad Rok.
Vlachovský Zdeněk · ZO Mikulov
Voráč Josef · ZO Podhoří
Vrána Leopold · ZO Hustopeče n. B.
Winter Josef · ZO Zlín-Malenovice
Zápotočný Zdeněk · ZO Jindřichův H.
Zelenka Stanislav · ZO Česká Lípa
Zeman Jiří · ZO Týniště nad Orlicí
Zeman Petr · ZO Čížkov
Zetíková Marta · ZO Uherské Hradiště
Zich Stanislav · ZO Habartov
Zmrhal Václav · ZO Městec Králové
Žák Josef · ZO Milevsko
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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Chára František · ZO Dymokury
Chudý Václav · ZO Třebechovice p. O.
Chvostek Jaroslav · ZO Stará Ves n. O.
Jann Adolf · ZO Trhové Sviny
Jenšovský Petr · ZO Český Brod
Junger Václav · ZO Pačejov
Karban Jiří · ZO Trhanov
Kareš Jaroslav · ZO Hostomice
Kašperová Ivanka · ZO Beroun
Klemeš Alois · ZO Tovačov
Klepal Vladimír · ZO Kolín
Klváček Jan · ZO Bruntál
Kokotek Eduard · ZO Havířov
Kolek Jaroslav · ZO Škvorec
Komzák Jan · ZO Horní Dubenky
Konečná Eva · ZO Most
König Stanislav · ZO Otnice
Kotas Jan · ZO Libčeves
Kotěšovec Jan · ZO Bechyně
Koutný Pavel · ZO Třemošná
Koutská Věra · ZO Vroutek
Kovář Josef · ZO Netolice
Králíček Josef · ZO Klatovy
Krawczynski Oldřich · ZO Lichnov
Krotil Jaroslav · ZO Drevníky
Kružík Jan · ZO Znojmo
Křapka Josef · ZO Most
Kubeček Václav · ZO Velký Dřevíč
Kužel Jiří · ZO Jilemnice
Lauryn Miroslav · ZO Osečná
Macek Jaroslav · ZO Dubňany
Maceška Bohumil · ZO Mladá Vožice
Masopust Jiří · ZO Česká Lípa
Matoušek Zdeněk · ZO Zbraslav
Maudr Josef · ZO Kostelec nad Labem
Míček Petr · ZO Praha 6
Míka Jiří · ZO Pacov
Motyčka Oldřich · ZO Jablonné n. O.
Müller Jiří · ZO Pardubice
Nikl Ivo · ZO Horní Jelení
Nistlerová Květoslava · ZO Mikulovice
Novák Vladimír · ZO Chleny
Novotný Karel · ZO Staré Město u
Moravské Třebové
Paseka Pavel · ZO Krouna
Pecháček Rafael · ZO Lanškroun
Pěcháček Alois · ZO Bolatice
Pfeifer František · ZO Sušice
Pilař Vladimír · ZO Protivín
Pokorný Antonín · ZO Jaroměřice n. R.
Polívka Vladimír · ZO Rosice
Pospíšil Jiří · ZO Knínice u Boskovic
Pour Jaroslav · ZO Znojmo
Prchlík Jan · ZO Moravské Budějovice
Průša Stanislav · ZO Jemnice
Průša Karel · ZO Pacov
Pumpr František · ZO Velké Březno
Remeň Ladislav · ZO Vysoká u Mělníka
Rohovský Ivo · ZO Velké Meziříčí
Roubal Josef · ZO Třemošná
Ruda Ladislav · ZO Velhartice
Řezníček Jan · ZO Trhanov
Samek Miroslav · ZO Nový Bydžov
Saňák Jan · ZO Ústí nad Orlicí

Vzpomínáme/ Blahopřejeme

Přítel Václav Dufek pětaosmdesátiletý
Počátkem května se dožívá významného
životního jubilea čestný předseda naší ZO
ČSV, z.s., přítel Václav Dufek. Sám říká,
že se ke včelaření dostal, ani neví jak. Ale
jeho životní dráha svědčí o tom, že žil velmi plodný život. V naší organizaci začal od
začátku roku 1968 pracovat jako jednatel,
od 5.1. 1968 je členem svazu. Funkci jednatele ZO střídal s předsednictvím až do
roku 2015. Osmnáct let se staral o spolkový včelín jako jeho správce.
Byl vždy hnacím motorem různých aktivit
naší ZO a je proto u našich členů zaslou-

ženě v úctě. Ale nejen to, 15 let pracoval
jako člen předsednictva OO ČSV Blansko
ve funkci pokladníka. Po zásluze byl za
svou neúnavnou aktivní práci oceněn tituly
Vzorný včelař a Vzorný včelařský pracovník.
V letošním roce, kdy naše ZO oslaví 60 let
své činnosti, jsme jej navrhli na ocenění
titulem Zasloužilý včelařský pracovník.
Vážený příteli Dufku, děkujeme Vám za
vše, co jste nejen pro naši ZO a její členy,
ale i pro včelky vykonal.
S úctou

Výbor ZO ČSV, z.s., Doubravice nad Svitavou

Odešel přítel Branislav
Bukovčan

Vzpomínka
na Josefa Moravce

Se smutkem jsme přijali zprávu, že 12.
února 2017 ve věku 74 let, zemřel přítel
Branislav Bukovčan, celoživotní včelař
a obětavý funkcionář Českého svazu
včelařů, který po dobu 35 let úspěšně
vykonával funkci předsedy ZO ČSV v Bohumíně. Všichni, co jsme s ním spolupracovali, víme, s jakou láskou pečoval o včely a obětavě vykonával funkci předsedy. Pod jeho vedením se ZO ČSV Bohumín
několikrát umístila na předních místech v celostátní soutěži.
Čest jeho památce
Výbor ZO ČSV, z.s., Bohumín

Ve středu 29. 3. 2017 zemřel můj
tatínek Josef Moravec. Dlouhá léta
pracoval v expedici ČSV a jako domovník. Věřím, že na svazu bude
ještě někdo, kdo si ho pamatuje.
Ke včelaření ho přivedl můj dědeček,
tatínkův tchán. Zprvu jej musel odnaučit se včeliček bát, protože po první
návštěvě dědečkova včelína vypadal tatínek, jak sám říkal,
jako Hurvínek. Měl velké uši a ruce, jak byl po prvních žihadlech oteklý.
Včelaření se časem stalo jeho největším koníčkem a láskou.
Po smrti dědečka rozšířil včelstva o lesní včelín u Milenovic
a kočovný vůz, který převážel podle potřeby za kytičkami. Pořádal v Protivíně včelařské plesy, a aby byly do tomboly medové
perníčky, před plesem vždy organizoval kurz medocukrového
pečení. Přivedl tam i mě, tehdy coby svou 10letou ratolest, aby
se naučila zdobit perníčky. Je to již dobře 40 let a od svého prvního kurzu peču perníčky každý rok. Ke včelaření jsem se neodhodlala, přeci jen ta žihadla (!), ale bratr Vláďa se celý potatil
a v posledních letech postupně přebíral od tatínka včelařské
umění, které se sám naučil za 55 let, co se včelařině věnoval.
Tatínek zemřel náhle v 75 letech, v plné síle v lázních Velichovky, kam rád jezdil. Jeho včeličkám tuto smutnou zprávu bratr
již řekl a já to touto cestou oznamuji všem jeho včelařským
přátelům. Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Iva Mináriková

Zemřel přítel František Petrlík
Se smutkem oznamujeme, že
dne 30. prosince loňského roku nás
náhle navždy opustil ve věku 65 let dlouholetý včelař, přítel František Petrlík
z Lipna. Měl rád přírodu, myslivost a
hlavně včely, které byly jeho velkou zálibou. V ZO ČSV Liběšice působil dlouhodobě ve funkci důvěrníka. Rád se podělil o své zkušenosti. Členové spolku budou na přítele Františka Petrlíka stále vzpomínat.
Čest jeho památce !
Za ZO ČSV Liběšice z.s. ,


jednatelka Mgr. Marie  Seidlová

Celoživotní včelař František Novotný
11. dubna 2017 tomu byl rok, co zemřel
celoživotní včelař a můj dědeček František Novotný z Korouhve u Poličky. Chtěla
bych k prvnímu výročí jeho úmrtí napsat
pár řádků. Mimo jiné i jako inspiraci pro
ty, kteří váhají, zda převzít včely po svých
příbuzných třeba i bez znalostí a se strachem, jestli to zvládnou
Byl to hodný člověk a nejen o včelky se
staral s láskou. Poslední léta se nás stále
ptal, kdo včelky převezme, ale nikdo jsme
se k tomu neměli. Nějak jsme si nedokázali představit a přiznat, že by tu dědeček,
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i když už bojoval se zákeřnou nemocí,
s námi neměl být. Dodnes si vzpomínám
na náš poslední telefonát. Poprosila jsem
ho tehdy, jestli mi půjčí nějaké knihy o včelách, protože se mě předtím zase ptal,
jestli si je vezmu a já řekla, že asi ne, že
jsem přeci alergická a vůbec to neumím
... Pak mi to přišlo líto. Proč házet flintu
do žita a nezkusit to? Tak jsem mu chtěla
udělat radost. Po jeho smrti, ten den bylo
ošklivo, já plakala za domem a když jsem
otevřela oči, na zemi seděla včela. Jak tam
mohla v takové zimě být, nechápala jsem,

ale v tu chvíli jsem pochopila, že to musím
alespoň zkusit, i když jsem o včelaření nic
nevěděla. S pomocí dědečkových i mých
přátel jsem loňský rok i s 28 žihadly a žádnými následky mé alergie zvládla a všech
6 včelstev to zvládlo se mnou. Jen mě
mrzí, že mě to nestihl naučit on. Vím, že při
každé práci se včelami na mě určitě dohlíží. A když jsem šla poprvé stáčet med? Se
slzami v očích, že tam není se mnou, ale
poté s hrdostí, že jsem to zvládla. Už včelařím jeden rok a myslím, že ne poslední...
Veronika Sionová

Včelařské kroužky
v České republice – V.

Pardubická oblast
Počet kroužků
Počet dětí
8
81

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků, v této oblasti.
VKM Slatiňany
Tento kroužek slaví v letošním roce 10 let od svého založení. Pravidelně se schází v ZŠ
ve Slatiňanech, kde má výborné zázemí pro teoretickou přípravu v zimních měsících.
Již od počátku byl kroužek víceméně rodinnou záležitostí, docházejí do něj kromě
dětí občas i jejich rodiče a společně se učí základům včelaření. V roce 2014 včelaříci
ze Slatiňan pomohli zorganizovat oslavy 150. výročí založení první včelařské organizace v Čechách, ZO ČSV Chrudim, která je současným zřizovatelem a poskytuje
především finanční prostředky pro činnost kroužku. Kroužek se v současné době stará
o 5 včelstev, která jsou umístěna ve starém jabloňovém sadu. Pořádá předvánoční
jarmarky a přednášky pro děti školního i předškolního věku s interaktivními dílničkami z blízkého okolí.

VKM Perálec
Včelařský kroužek ZŠ Perálec za přispění zřizovatele včelařského spolku Hluboká
pracuje od roku 2009. Od počátku má dispozici 2 včelstva, popř. si připravuje oddělky.
V základní škole je 1. – 5. ročník, tudíž včelaříci soutěží na oblastních kolech Zlaté
včely v mladší kategorii. Zde získali již všechny stupně vítězů i některá místa ve středu
startovního pole. V letošním roce tento kroužek navštěvuje jedenáct mladých včelařů.

VKM Včelíci Nasavrky
Včelařský kroužek mládeže Včelíci při ZO ČSV Nasavrky vznikl v listopadu 2015.
Má celkem 14 členů ve věkové kategorii 7–11 let. Schází se v SOUV-VVC Nasavrky,
jehož vedení vyšlo vstříc a poskytlo učebny pro potřebu teoretické výuky. Děti se
podílely na tvorbě velkého panoramatického obrazu Včela na sedmikrásce společně
se spolužáky z místní ZŠ a úspěšně se zúčastnily soutěže Všude samá včela. Když
byl v ZŠ Nasavrky Den otevřených dveří, Včelíci si připravili pro návštěvníky školy
výstavku včelařských pomůcek a malý zábavný kvíz.

VKM Šťastný domov Líšnice
(http://www.stastny-domov.cz)
Říkají si Včelaříci, ale měli se by asi jmenovat spíše Medojedi. Jejich schůzky začínají
vydatnou svačinkou, většinou je to houska s medem. Stejně jako včely i děti potřebují
energii ke své práci. Schází se na farmě U dubu v Líšnici nebo u včelína Nad rybníčkem v Helvíkovicích. Mají společný cíl – naučit se starat o včely v souladu s jejich
přirozeností.

VKM Bystré
Bysterský kroužek vznikl v září v roce 2008 z iniciativy nespokojeného předsedy ZO.
Proč nespokojeného? Jedná se o malou organizaci a už delší čas včelařská základna pomalu klesala. Díky vzniku včelařského kroužku se tento trend zastavil a počet
včelařů začal stoupat. Kromě jiného v loni tento kroužek organizoval Zlatou včelu
v Pardubickém kraji. Velký dík za vřelou spolupráci patří vedení ZŠ Bystré, městu
Bystré a OÚ Jedlová.
Mezi další kroužky patří VKM Horní Sloupnice, VKM Chrast a VKM Sebranice.
Veronika Šebková
Sebkover@seznam.cz

Volně žijící včely

část IV. Komunální společenství aneb Včelí život v paneláku

Samice komunální pískorypky Andrena carantonica
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komunálních hnízd vyplývá, že nemůžou
být nekonečně veliká, aby si jednotlivé samice nezačaly překážet. Také zde existuje
veliká možnost zneužití, neboť vysoká koncentrace dostupných komůrek a nízká míra
agresivity představuje ideální živnou půdu

Pravděpodobnost kukaččího
chování v rámci komunálního
hnízda je tím větší, čím větší
je komunální společenství

Jak jsme již naznačili v minulém díle, samotářské včely žijící v hustých
agregacích vedou poměrně bohatý sociální život. Jedním z klíčových
důsledků takovéhoto chování je nápadné snížení vnitrodruhové agresivity.
Samice se na hnízdišti obvykle poměrně dobře tolerují a to, i když si navzájem (omylem?) vlezou do hnízda.
Přesně to je nezbytným předpokladem
pro vznik sociálních uspořádání vyššího
druhu, kterých v přírodě existuje mnoho
různých typů. Studium sociálních systémů blanokřídlých je však značně ošemetná
disciplína, neboť jejich správné rozpoznání
vyžaduje opravdu detailní studium chování studovaného druhu a také znalost stáří
a vzájemné příbuznosti jedinců v hnízdě.
Nejjednodušší skutečně sociální uspořádání představuje komunalita. Komunální
druhy včel jsou podobně jako jejich samotářští příbuzní jednoleté druhy. Samice si
budují samostatná hnízda, která samy zásobují a zakladou, ale na rozdíl od samotářských druhů tato hnízda sdílejí společný

Komunální hnízdění si tak
můžeme představit jako bydlení
v paneláku, kde má každý svůj
vlastní byt, ale obyvatelé sdílejí
vchod a společné části domu
vchod. Komunální hnízdění si tak můžeme
představit jako bydlení v paneláku, kde má
každý svůj vlastní byt, ale obyvatelé sdílejí
vchod a společné části domu. Jednotlivé
samice hnízdící v komunálním hnízdě si
nejsou vzájemně příbuzné, všechny jsou
stejně staré, tedy náleží jedné generaci,
a všechny kladou vajíčka. V hnízdě můžeme nalézt dvě i několik stovek samic.
Komunální způsob života si zvolily například některé u nás žijící včely pískorypky

(např. Andrena carantonica) či ploskočelky (např. Halictus sexcinctus, Lasioglossum
leucozonium).
Život v komunálním společenství přináší
svým členkám řadu výhod a přirozeně má
i svá negativa. Hlavní výhodu představuje
ochrana proti parazitům a predátorům a to
hned z několika důvodů. U samotářských
druhů je hnízdo ponecháno svému osudu
pokaždé, když samice odletí nasbírat další
zásoby pylu a nektaru. Navíc platí, že s kaž
dým dalším výletem z hnízda se zvyšuje
pravděpodobnost, že se zásobující samice
nevrátí a nedokončená komůrka, či dokonce celé hnízdo je pak vydáno napospas
přirozeným nepřátelům. U komunálních
druhů je hnízdo díky sdílení společného
vchodu daleko lépe hlídáno. Ač komunálně
žijící včely vchod obvykle aktivně nehlídají,
jejich prostá přítomnost v hnízdě většinu
přirozených nepřátel odradí. Vchod do
hnízda je tak pasivně hlídán dalšími přítomnými samicemi i v nepřítomnosti jedné či několika samic. Podobně i dokončené
hnízdní struktury jsou po smrti jakékoli
samice pasivně hlídány ostatními členkami komunálního hnízda. Další výhodou
tohoto společenského uspořádání proti
samotářkám je například možnost využít
alespoň částečně již existující chodby od
jiné samice a snížit tak množství energie
nutné na vybudování vlastních komůrek
a možné tělesné opotřebení.
Na druhou stranu nevýhod je také několik. Už z logiky hnízdního uspořádání

pro vývoj vnitrodruhového kleptoparazitismu. Pravděpodobnost kukaččího chování
v rámci komunálního hnízda je tím větší,
čím větší je komunální společenství (je zde
více dostupných příležitostí), čím nákladnější je hlídání vlastních buněk po skončení zásobování jednotlivými samicemi
(měřítkem je výsledné množství přeživšího potomstva v další generaci) a také čím
větší jsou rozdíly ve schopnosti zásobovat
mezi jednotlivými samicemi (slabší jedinci spíše tíhnout k podvodům). Komunální
včely jsou tak dalším hezkým příkladem
v přírodě běžného jevu něco za něco. Na
jednu stranu mohou společným soužitím
do jisté míry uniknout tlaku ze strany přirozených nepřátel, ale platí za to výrazným
zvýšením nebezpečí parazitismu ze strany
svých spolubydlících.
Kateřina Černá, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK Praha,
Katedra zoologie

Samice ploskočelky Halictus sexcinctus
prohrabávajícíc se do vchodu hnízda.
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