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Návrat do komfortní zóny
Asi by nás před rokem nenapadlo, že místo 
přemýšlení, zda budou Vánoce na sněhu, 
nebo na blátě nebo zda je strávíme doma, 
nebo u moře, budeme přemýšlet, jestli 
budou s covidem, nebo bez něj, co bude 
povoleno a co ještě ne. Nikdo by si nepo-
myslel, jak se nám změní život. Zcela sa-
mozřejmé věci jako jít do divadla, do kina, 
do hospody, do posilovny, na fotbal nebo 
sejít se s kolegy včelaři jsou najednou ne-
možné. Někteří z nás přišli o práci nebo 
ji museli změnit, někteří onemocněli, ně-
kteří ztratili své blízké nebo už nejsou mezi 
námi. Covid nám mnohé vzal, ale donutil 
nás se zastavit a přemýšlet, jaký že to žije-
me život, mnohdy uspěchaný a povrchní. 
Změnil naše priority. Donutil nás vystoupit 
z komfortní zóny. 

Prosinec měl být měsícem konání 
XI. sjezdu ČSV, kde mělo být zvoleno nové 
vedení na příštích pět let. Ze známých dů-
vodů nebude. Více informací o jeho přelo-
žení najdete na straně 400. 

Nepřehlédněte prosím upozornění na  
výzvu k nápravě chyb souvisejících s po-
dáním požadavků na dotaci 1.D. Týká se 
6 649 chovatelů včel. Lhůta k nápravě je 
do 3. 12. 2020. Nebude-li napraveno, do-
tace poskytnuta nebude. Výzvu najdete 
na straně 401.

Určitě zaujme článek o nedostatku kva-
litního vosku a jeho falšování od Mgr. Ale-
ny Machové z certifikované výrobny me-

zistěn v Losiné. Voskové hospodářství je 
stále aktuální téma.

Prosincové číslo by nebylo kompletní, 
kdyby chyběla vánoční tematika. Pečení 
perníčků k atmosféře Vánoc bezesporu 
patří. Článek Perníčky jako lék i jako umění 
potěší nejen oko. 

Rozhovorem se loučíme s dlouholetým 
redaktorem Včelařství RNDr. Petrem Ko-
lářem. Léta letí neúprosně a důchodový 
věk se hlásí. Budeme ale rádi, když využije 
svých zkušeností a občas vypomůže milým 
rozhovorem do našeho časopisu. 

Neprožíváme lehké období. O to více je 
třeba radovat se z maličkostí. V práci ko-
lem včel nám covid nebrání. Máme více 
času se vzdělávat (SOUV-VVC, o.p.s., Na-
savrky najelo na online přednášky v rámci 
svých včelařských pátků), máme více času 
číst, více času na pečení cukroví a medo-
vých perníčků. Nadávat na covid, zákazy 
a omezení nám nepomůže. Využijme svou 
energii k překlenutí současné nepřízni-
vé situace. Až to bude možné, vrátíme se 
do své komfortní zóny, do svého každoden-
ního života, na který jsme byli zvyklí a který 
nám vyhovuje. Doufejme, že to bude brzy.

Vážení přátelé, přeji vám v rámci mož-
ností spokojené bílé Vánoce. A pokud jde 
o dárky, přeji nám všem ten nejdůležitější 
dar, a sice abychom se sešli u svátečního 
stolu se svými blízkými ve zdraví.

Mgr. Jarmila Machová
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Ve včelařském roce je prosinec dalším zimním měsícem. Venku je chlad-
no i přes den a běžné jsou noční mrazy. Včelstva jsou převážně semknuta 
v teplém zimním chomáči a neplodují. Okolo svátku sv. Mikuláše nebo 
Vánoc však přicházejí krátkodobá oteplení. Do zimního slunovratu přibý-
vá noci a ubývá dne, po něm je to naopak. Už naši předkové radostně vítali 
a oslavovali prodlužování dne. V dnešní době je tento čas spojen s oslavou 
vánočních svátků.

Život včelstva

Slunovrat je jakýmsi rozhraním, po kterém 
budou včelí matky pozvolna znovu klást 
plod. Velký vliv na rozplodování včelstva 
bude mít vývoj počasí v této části zimy. 
Mrazivý konec roku a začátek ledna může 
podstatně prodloužit bezplodové období, 
relativně teplý konec roku naopak plodo-
vání nastartuje. Náhlou lednovou nebo 
únorovou změnu do mrazivého období 
řeší včelstvo likvidací části plodu, protože 
na výživu a ohřívání větších ploch na tep-
lotu okolo 35 °C by muselo být vynalože-
no značné úsilí při přeměně glycidových 
zásob. Na výživu plodu krmnou kašičkou 
je spotřebováván pyl a med. Pro zimní 
období je zvlášť důležité, aby obě tyto vý-
živové složky byly pro včely lehce stravi-
telné. Proto je důležité zimovat včely buď 
na květových medech, nebo na čistém cuk-
ru s vysokým podílem tohoto medu. Velmi 
zatěžující bude naopak dlouhodobý pobyt 
včel v úlu na medovicových nebo dokonce 
melecitózních medech. Problematické je 
i používání některých nekvalitních invertů 
s vysokým podílem balastních, necuker-
ných složek v krmivu. Velkou negativní 
zátěží pro výživu plodu a mladých včel je 

i pyl kontaminovaný zbytky chemických 
látek používaných v zemědělství.

Důležitou podmínkou pro bezproblé-
mové zimování včelstva je klid na stano-
višti bez rušivých vlivů. Taková myška 
nebo dokonce myší pár, který hlodá plásty 
i rámky, dokáže při dlouhodobém působe-
ní oslabit i zničit celé společenství. Pokud 
jsme umístili včelstva do blízkosti našeho 
obydlí, mělo by to být tam, kde nebudou ru-
šena vibracemi těžkých strojů, v blízkosti 
dopravních tepen nebo železnice. Kdo má 
své včely opravdu rád, nebude ve včelínech 
truhlařit, ani v zimním období včelstva ro-
zebírat.

Vedle medných a pylových zásob je pro 
včelstvo životně důležité trvalé a dosta-
tečné proudění čerstvého vzduchu široce 
otevřeným česnem nebo zasíťováním u var-
roadna. V zimě se u včelnicového uspořá-
dání stává, že během dne zaplní česnový 
otvor vrstva mokrého sněhu, který se při 
nočním mrazu změní v ledovou krustu. 
Aby v těchto případech nedošlo k uduše-
ní včelstva, je třeba buď sníh pravidelně 
ometat, nebo alespoň pootevřít zasíťování 
a u úlů s pevným dnem nástavku mít ote-
vřené očko.

Práce včelaře

Do poloviny měsíce je vhodná doba k po-
slednímu (zpravidla třetímu) ošetření 
včelstev proti varroáze. Teploty v tomto 
období již neumožňují provést fumigaci. 
Většina základních organizací je vybavena 
kompresorem a vyvíječem pro velmi účin-
né ošetření aerosolem. Při teplotách od -5 
do +10 °C se používá čistý aceton ve směsi 
s Varidolem 125 mg, nebo s přípravkem 
M-1 AER. Podle návodu na dávkování se-
řídíme předepsaný tlak a správnou dobu 
aplikace aerosolu, který proudí do úlu buď 
česnem, nebo upraveným otvorem v zadní 
části u dna úlu.

Pokud jsme předešlá fumigační ošeření 
provedli při správných teplotách a v bez-
plodovém období, můžeme tímto aero-
solovým ošetřením dosáhnout likvidace 
roztočů Varroa destructor až k nulovým 
hodnotám. O úspěšnosti kompletní-
ho ošetření (zpravidla tří zásahů) bude 
vypovídat diagnostika zimní měli z na-
šich vzorků. Nejprve je ovšem nutné asi 
po týdnu od posledního ošetření dobře 
omést podložky a na 30 dnů je opět vložit 
na dna úlů. 

Při ometání po provedených aplikacích 
léčiv je zároveň možné z podložek zjistit, 
v jakém zdravotním stavu a síle se včelstvo 
nachází. Nejpodezřelejší je podložka úplně 
prázdná, bez měli a mrtvolek. Pravděpo-
dobně totiž došlo k vymizení včel a úl je 
bez života. Jestliže je naopak na podlož-
ce vysoká vrstva mrtvých včel, půjde buď 
o silně zesláblé, nebo uhynulé včelstvo. 
Rozházená měl a vykousané hrudníčky 
mrtvolek svědčí o tichých návštěvách 
rejska. Rozkousané plásty a pokálení jsou 
jasnou známkou minulé nebo i současné 
přítomnosti myši. Relativně málo mrtvolek 
a přiměřené množství měli jsou známkou 
životaschopného včelstva.

Pokud víme, že z důvodu prodeje nebo 
přesunu včelstev budeme v následujícím 
roce potřebovat protokol na nepřítomnost 
zárodků moru včelího plodu, nebudeme 
tuto měl likvidovat, ale po prosetí a pro-
sušení ji pošleme s požadavkem na rozbor 
k laboratornímu vyšetření na pracoviště 
Výzkumného ústavu včelařského v Dole, 
nebo SVS.

Po vložení čistých podložek skončila 
naše celoroční péče o včelstva. Pro ně-
které včelaře to bude už v předvánočním 
čase a stejně jako svým včelám dopřejeme 
nyní i sobě a svým blízkým pokojné pro-
žívání adventního období. V této době 
přemýšlí většina lidí o nákupu vhodných 
dárků pro své blízké, ale původní myšlen-
ka Vánoc nebyla o zběsilém hromadění 

Vyvíječ VAT 1a a kompresor umožňují ošetření včelstev i v prosinci. Před aplikací ustálíme 
tlak na 3–4 atm a zvláště u přípravku M-1 AER necháme aerosol volně běžet asi 2 minuty
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druhé je více lásky, radosti a klidu. Co se 
hmotných dárků týká, velkou radost udě-
lají vždy takové, které jsme sami vytvořili. 
Naše záliba nám přináší vedle příjemných 
chvil u našich milovaných včeliček i jejich 
produkty, které můžeme lehce promě-
nit ve vkusné a milé dárky. Zvláště letos 
bude hodnotným dárkem i sklenice medu, 
vlastní dobrá medovina nebo vkusně za-
balená svíčka ze včelího vosku. I své děti 
a vnoučata můžeme vést k obdarovávání, 
když je naučíme vyrábět svíčky z mezi-
stěn, případně je odlévat ve formách.

Malé ohlédnutí za končícím rokem

Před rokem jsme byli svědky nejrůznějších 
předpovědí, převážně optimistických, co 
přinese onen magický „rok dvou dvací-
tek“. Vyplnilo se snad pouze jediné – že 
půjde o rok něčím mimořádný. A snad ani 
nejčernější scénáře nepředpověděly tehdy 
dřímající epidemii, která s sebou přinese 
ekonomické ztráty s nedozírnými násled-
ky, ochromení společenského a kulturní-
ho života a nemoc i smrt pro miliony lidí 
na celém světě.

Epidemie a s ní spojené zákazy shromaž-
ďování měly vliv i na život našich základ-
ních a okresních organizací i celkovou 
činnost ústředních orgánů ČSV. Situace 
byla o to komplikovanější, že šlo o rok vo-
lební. Mnohé základní organizace nemohly 
v plánovaných jarních termínech uskuteč-
nit výroční schůze, následně byl podobný 
problém s uspořádáním okresních kon-
ferencí a nyní i s nutností přesunout plá-
novaný prosincový sjezd ČSV, věřme, že 
do „lepších časů“ jara.

Ani počasí v průběhu včelařské sezony 
nebylo k nám a našim včelkám přívětivé. 
Suchý a teplý duben, převážně deštivý kvě-
ten a k dovršení chladný a na „Medardovu 
kápi“ bohatý červen i snůškově slabý čer-
venec znamenaly relativně málo květového 
medu a na většině území téměř žádný med 
medovicový.

Chov matek a tvorba oddělků byly ve 
znamení poměrně dlouhých období zne-
možňujících oplozovací lety a konečně 
po rozplodování mladých matek bylo nutné 
tato vznikající včelstva trvale přikrmovat.

Kdo nezačal včelstva v červenci včas 
krmit a ošetřovat proti varroáze, mohl se 
dočkat zeslábnutí i úhynů už v podletí, při 
silném namnožení roztočů potom mnohým 
včelařům včelstva hynula v říjnu a listo-
padu.

Ale každá epidemie skončí a po letech 
chudých přicházejí opět roky bohaté a nás 
včelaře drží láska ke včelám a pevná víra, 
že ten nový rok bude lepší.

Jiří SlámaVýsledky naší včelařské činnosti mohou být o Vánocích i pěkným dárkem

Odlévané i stáčené svíčky udělají radost každému

Z mezistěn snadno vyrobíme pěkné svíčky
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S ohledem na současnou situaci ve společnosti, tedy nouzový stav a další 
mimořádná opatření související s maximálním omezením šíření nákazy 
viru covid-19, která znemožňují konání hromadných akcí, bylo nutno roz-
hodnout o přeložení termínu konání XI. sjezdu ČSV, jenž se měl uskutečnit 
12.–13. 12. 2020 v Praze.

Republikový výbor na svém srpnovém za-
sedání již preventivně řešil možnost pro-
blémů s konáním XI. sjezdu ČSV vlivem 
nákazové situace v České republice schvá-
lením změny stanov. Tato změna dává Re-
publikovému výboru možnost ve výjimeč-
ných případech prodloužit funkční obdo-
bí orgánů svazu. Konkrétně jde o čl. 34 
odst. 6 stanov, který zní: „Funkční období 
orgánů svazu a pobočných spolků je pěti-
leté. Ve výjimečných případech lze voleb-
ní období prodloužit. Dobu prodloužení 
a související podmínky stanoví RV.“ Tato 
výjimečná situace pak právě letos nastala.

Z výše uvedeného důvodu a na základě 

čl. 34 odst. 9 Stanov ČSV, z.s., Republikový 
výbor ČSV rozhodl formou hlasování per 
rollam č. 2/2020, které proběhlo 4.–11. 11. 
2020, že konání XI. sjezdu ČSV bude pře-
loženo na termín 24.–25. 4. 2021. Dále 
v rámci své pravomoci podle čl. 34 odst. 6 
prodloužil funkční období nejvyšších orgá-
nů svazu do 25. 4. 2021 a orgánů ZO a OO 
ČSV, u kterých dosud neproběhla zasedání 
nejvyšších orgánů, které volí funkcionáře 
na další volební období, do konce února 
2021.

Současně RV uložil Předsednictvu RV 
předložit změny stanov svazu, zprávu 
o činnosti mezi sjezdy, zprávu o plnění 

hlavních směrů činnosti svazu mezi sjez-
dy a další materiály spojené s přípravou 
a konáním sjezdu na jednání březnového 
RV 2021 a organizačně zajistit přeložení 
konání XI. sjezdu ČSV.

Příslušné usnesení RV ČSV je k dispozici 
na webu svazu.

Přejme si, aby v novém roce došlo k roz-
volňování výjimečných opatření tak, že 
bude prostor pro práci odborných komi-
sí, které se podílejí na přípravě sjezdu, 
a okresní organizace, případně základní 
organizace, které neuskutečnily své kon-
ference, respektive členské schůze, a není 
jich právě málo, tak učiní do konce února 
příštího roku. Aby sjezd mohl řádně pro-
běhnout, potřebujeme delegáty, které kon-
ference zvolí. Bez nich sjezd být nemůže.

Mgr. Jarmila Machová
Foto: Petr Kolář

Připomínka X. sjezdu ČSV v roce 2015

Na vrcholné jednání českých včelařů dorazili i hosté ze Slovenska
Volba nového předsedy byla před pěti lety velmi vyrovnaná. Hlas 
pro svého kandidáta odevzdal i Dr. Ing. František Kamler
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Příjem dotace 1.D je ohrožen 
u 6 649 chovatelů
Český svaz včelařů, z.s., jakožto žadatel 
o dotaci 1.D podal 27. 10. 2020 Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu 
(SZIF) souhrnnou žádost za téměř 
52 tisíc chovatelů. V pondělí 16. 11. 2020 
prostřednictvím datové schránky obdržel 
Český svaz včelařů výzvu SZIF k doplnění 
a nápravě části požadavků, které podali 
koneční příjemci prostřednictvím svazu, 
a to do 3. 12. 2020.

Letos poprvé probíhá dotace 1.D přes 
SZIF. Letos poprvé jsou kontrolovány 
a srovnávány údaje chovatele uvedené 
v požadavku s jejich údaji uvedenými 
v ústřední evidenci včelstev (ÚE), vedené 
Českomoravskou společností chovatelů, 
a.s. (ČMSCH). Řádná evidence včelstev 
je podmínkou pro poskytnutí dotace 1.D. 
O poskytnutí dotace bude vydáno rozhod-
nutí a finanční prostředky by koneční pří-
jemci měli obdržet až v lednu 2021. Změn 
oproti dosavadnímu procesu administrace 
1.D je víc než dost.

Výsledek porovnání údajů u osoby po-
věřené evidencí hospodářských zvířat, tj. 
u ČMSCH, a.s., v Hradištku, s údaji, které 
koneční příjemci uvedli do požadavku, je 
katastrofální. Z 51 844 požadavků je 6 649 
chybných.

SZIF po dohodě s Ministerstvem země-
dělství ČR, vědom si toho, že administra-
ce dotace 1.D probíhá letos odlišně od let 
minulých a bude ještě nějaký čas trvat, než 
si chovatelé zvyknou a přizpůsobí se, dává 
svou výzvou chovatelům, jejichž požadav-
ky vykazují nedostatky, možnost tyto chyby 
napravit.

Není v silách sekretariátu ČSV, aby jed-
notlivé chovatele oslovoval, obesílal nebo 
jinak vyzýval k nápravě. Proto svaz zvolil 
více způsobů, kterými by se informace 
mohla k dotčeným konečným příjemcům 
dostat:
–  prostřednictvím OO a ZO ČSV, které 

příslušné chovatele, své členy, vyzývají 
k nápravě 

–  prostřednictvím informací, které jsou 
k dispozici na našem webu, a také tímto 
článkem.

Je třeba, aby se chovatelé sami starali 
o to, zda nejsou v seznamech mezi těmi 
hříšníky, a nečekali, jestli je někdo z našich 
funkcionářů nebo pracovníků sekretariátu 
obešle, osloví, obtelefonuje nebo jinak upo-
zorní. Není v našich možnostech v tak krát-
ké době, do kdy mají být chyby napraveny, 
zajistit kontakt s každým chovatelem. Pro-
to upozornění na výzvu SZIF k nápravám 
uveřejňujeme více způsoby a doufáme, že 
informace se tak snáze dostanou k přísluš-
ným adresátům.

Sledujte proto naše informační pro-
středky, zejména náš web. Výzva SZIF 
k nápravě nedostatků, tabulky s regist-
račními čísly chovatelů, kteří v rámci do-
tace 1.D pochybili, jsou na našem webu 
www.vcelarstvi.cz. Kterého konkrétního 
chovatele se výzva týká, lze zjistit podle 
registračního čísla chovatele a příslušnos-
ti k základní organizaci. V rámci ochrany 
osobních údajů nemůžeme zveřejnit jmé-
na a příjmení, rodná čísla, bydliště a další 
údaje chovatelů, které tabulky zaslané 
SZIFem samozřejmě obsahují. Pokud 
v tabulkách chovatel najde své registrač-
ní číslo nebo si je vědom, že neprovedl 
aktualizaci hlášení k 1. 9. nebo nechal 
svou evidenci zaniknout nebo žádnou 
registraci neměl a nemá, nechť urychle-
ně provede příslušnou nápravu. Pokud 
si není jist, může si na sekretariátu svazu 
ověřit, zda v některém ze seznamů figuru-
je. Podrobnosti k předepsaným hlášením 
do ÚE jsou k dispozici na webu ČMSCH, 
a.s. – https://www.cmsch.cz/evidence-a-
-oznacovani-zvirat/vcely/.

Chyby, které je nutné napravit 
v evidenci včelstev u ČMSCH (oprava 
probíhá mimo sekretariát ČSV):

•  6 009 chovatelů nemá letos k 1. 9. aktua
lizované hlášení počtu zazimovaných 
včelstev. 

•  587 chovatelů v ÚE již není, evidence 
z důvodu jejich nečinnosti zanikla.

•  10 chovatelů v ÚE není a nikdy tam ne-
byli.

Chyby, které je nutné napravit 
prostřednictvím ČSV (sekretariát 
jednotlivě chovatele vyzve k nápravě):

•  34 chovatelů nepřiložilo k požadavku Po-
tvrzení o umístění včelstev.

•  8 chovatelů nad 150 včelstev nemá v po-
řádku Čestné prohlášení o podporu v re-
žimu de minimis.

•  1 případ se týká nedostatku v požadavku 
u nezletilého žadatele.

Pokud někdo z chovatelů uvedených v ta-
bulkách bude přesvědčen, že vše splnil a je 
v seznamu bezdůvodně, musí komunikovat 
se SZIFem, oddělením včelařských opatře-
ní, které výzvu vydalo.

Je zřejmé, že jde o komplikaci a další 
administrativní zátěž pro svaz a naše or-
ganizační jednotky ve vyřizování 1.D, ale 
vězte, že to není chyba svazu, ani SZIFu, 
ani ČMSCH, ale chovatelů, kteří hlášení 
do ÚE, jak se zdá, neberou vážně.

A to jsme se zatím nedostali k opravám 
v ÚE, které se týkají jen drobných nepřes-
ností ve jméně, v adrese, v rodném čísle, 
v čísle parcely apod. (většinou chyby v psa-
ní). Těch je kolem 1 500 a budou muset být 
opraveny v příštím roce tak, aby všechny 
údaje v ÚE při porovnání s údaji na poža-
davku pro dotaci 1.D 2021 byly v souladu. 
Buďte proto prosím pozorní při kontrole 
„hlášenek z Hradištka“ a vyplňování po-
žadavků. Ušetříte sobě i nám mnoho zby-
tečných problémů.

Mgr. Jarmila Machová

POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!

POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!
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Následující článek bezprostředně nesouvisí s chovem včel, ale v současné 
době je velmi aktuální. Je všeobecně známo, a jde o historicky daný fakt, 
že včelaření je doménou především seniorů nad 60 let a ti dnes patří k těm 
skupinám populace, které jsou nejvíce ohrožené nemocí covid-19. Jedním 
z nejdůležitějších ochranných faktorů je omezení osobních kontaktů. 
Článek je určen všem včelařům, ale měl by zajímat především funkcionáře 
základních či okresních organizací. Naše Okresní organizace Brno-ven-
kov si popsanou komunikaci vyzkoušela se značným úspěchem již letos 
na jaře, kdy jsme řešili rekonstrukci venkovní muzejní expozice v Rosicích.

Současná celosvětová pandemie viru 
covid-19 nás postavila do situace, kdy je 
nutné omezit osobní kontakty, případně 
je zkrátit na co nejkratší dobu. Ale i tak je 
třeba řešit některé včelařské záležitosti. 
Na počátku 21. století se k tomu nabízí 
řada technických prostředků. I když ani ty 
samozřejmě nemohou plně nahradit osob-
ní kontakt, který je v některých případech 
velmi důležitý jak formálně, tak i pro nefor-
mální setkávání. 

Při osobním setkání si můžeme daleko 
intenzivněji předávat informace nejrůzněj-
šími formami, ale i citlivě vnímat jeho další 
detaily, počínaje podáním rukou a rozluč-
kou konče. 

Jednou z možností komunikace je posí-
lání informací prostřednictvím textových 
zpráv (např. SMS), případně e-mailu. Ten-
to způsob je možné používat ke komunikaci 
mezi dvěma i více subjekty. K tomu se využí-
vají nejčastěji mobilní telefony, tablety a po-
čítače. Při komunikaci těmito prostředky je 
možné využít i nejrůznější aplikace, kdy 
ke zprávám můžeme připojit obrázky, foto-
grafie, případně i jiné formy informací. Dal-
ším způsobem písemné komunikace, která 
však není tak adresná, je využívání webů, 
jako jsou Facebook, Instagram, Twitter 
apod. Na bázi tzv. internetového protokolu 
lze v sítích GSM využívat aplikace, jako jsou 
např. Messenger, WhatsApp a další, které 

v internetovém prostředí umožňují posílat 
nejen textové zprávy, ale i telefonovat, pří-
padně posílat fotografie a videa. K tomu je 
potřeba, aby byla k hovorové službě daného 
mobilního telefonu zprovozněna služba pro 
datové přenosy s vhodným tarifem pro data, 
případně aby telefon (tablet) byl připojen 
k internetu jinak, např. přes bezdrátovou 
WiFi síť.

Interaktivní komunikace, které umožňu-
jí bezprostřední reakci na předávané infor-
mace, mohou být v zásadě dvou druhů, a to 
telekonference, kde komunikace probíhá 
přenosem hlasu, nebo videokonference, 
kde jsou kromě hlasu přenášeny i obrazové 
informace, a účastníci se tak mohou nejen 
slyšet, ale i vidět.

K telekonferenci se nejčastěji využíva-
jí běžné telefony, a to jak pevné linky, tak 
zejména mobilní telefony. Tento způsob 
komunikace probíhá tak, že ten, kdo te-
lekonferenci řídí, postupně vyvolává jed-
notlivé účastníky a následně je připojuje 
do konference. Nejvhodnější je sestavení 
konference z „chytrého mobilu“, kde počet 
účastníků konference bývá u převážné vět-

Doba covidová a komunikace včelařů 
pomáhají moderní technologie

Propojení notebooku a telefonu přes Skype
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linek, např. O
2
, je pak tento počet omezen 

na tři účastníky. Vlastní konferenci lze se-
stavit z „chytrého“ telefonu tak, že po při-
hlášení prvního volaného se zobrazí tlačítko 
„Přidat hovor“ (příp. „Volby“, viz. obr. 1), 
které následně umožní sestavujícímu spoje-
ní volat dalšího účastníka, a po stlačení tla-
čítka „Sloučit“ (viz. obr. 2) mohou všichni 
tři hovořit. Postup lze opakovat až pro pět 
volaných. Po přihlášení posledního tlačít-
kem „Sloučit“ se propojí všichni konferují-
cí. Náklady na jednu konferenci jsou závislé 
na ceně hovoru za jednu minutu pro iniciá-
tora konference. Pokud má např. tarif, kde 
minuta volání stojí korunu, a bude propojen 
s dalšími pěti účastníky, zaplatí za minutu 
konference pět korun. Přijímající účastník 
konferenčního hovoru má hovory zdarma. 
Pokud má iniciátor neomezený tarif, tak 
konferenční hovor nikoho nic nestojí.

Videokonference je možné uskutečňovat 
také pomocí chytrých telefonů, ale i table-
tů, notebooků, případně klasických stolních 
počítačů. Všechna zařízení vyžadují nejčas-
těji připojení k internetu. Vlastní připojení 
musí splňovat určité technické parametry, 
a to zejména stabilitu připojení, dostatečnou 
rychlost pro odesílání i příjem, ale také ma-
ximální dobu zpoždění. Zpoždění je zvláště 
důležité pro přenos hlasu. Jakou rychlost 
a zpoždění má vaše přípojka k internetu, 
si můžete ověřit na několika webech, např. 
www.adsl.cz nebo www.lupa.cz.

Minimální rychlost přípojky v obou 
směrech (odesílání, příjem) by měla být 
vyšší než 0,4 Mbit/s pro dva komuniku-

jící, pro 3–5 komunikujících to chce ko-
lem 2 Mbit/s a pro větší skupinu přibližně 
5 Mbit/s. Doba zpoždění (odezva, ping) by 
měla být do 100 ms. Obecně platí, že pevná 
přípojka (optický kabel, drátové vedení) je 
stabilnější ve srovnání s připojením bez-
drátovým, spojení bývá méně rušeno a má 
nižší chybovost. U připojení k internetu 
přes síť GSM je potřeba mít v místě příjmu 
dostatečně silný signál.

Další podmínkou je vhodný hardware. 
To splňují moderní telefony, tablety i note-
booky. Ty jsou standardně vybaveny kame-
rami i mikrofony. Starší zařízení je třeba 
dovybavit mikrofonem, případně reproduk-
torem či sluchátky. Cena zmíněných levněj-
ších zařízení se pohybuje do 500 korun.

Vlastní komunikaci je pak možné realizo-
vat dvěma způsoby. Jednodušší je připojení 
pomocí internetového prohlížeče, jako jsou 
např. Google Chrome, Firefox, Microsoft 
Edge apod., do komunikačního bodu, tzv. 
„místnosti“. Iniciátor konference rozešle 
odkaz na webovou stránku a čas, kdy se mají 
konferující připojit, a následně je propojí. Je 
vhodné, když se účastníci konference do ur-
čené „místnosti“ připojí s malým časovým 
předstihem, aby se mohly doladit případné 
další detaily spojení (např. hlasitost, roz-
lišení obrazu). K tomuto způsobu komu-
nikace jsou k dispozici i aplikace na profe-
sionální úrovni, např. Webex od společnosti 
 Cisco (první tři měsíce bez poplatků) nebo 
„na klíč“ zpoplatňovaná pomoc některých 
poskytovatelů této služby.

Druhým užívaným způsobem je insta-
lace shodné aplikace (softwaru), která se 

může pouze lišit podle používaného zaří-
zení a jeho operačního systému. K často 
používaným patří aplikace Skype, která 
umožní bezplatné současné spojení až 
50 uživatelů. Existují také některé dal-
ší placené aplikace, které lze po určitou 
dobu používat i zdarma, např. Zoom pro 
100 účastníků, ale ty bývají v angličtině.

Aplikace Skype je produktem společ-
nosti Microsoft a spolupracuje s operační-
mi systémy Windows 10, Android (jeden 
z nich má většina PC, mobilů a tabletů), 
ale i s produkty firmy Apple (mobily, tab-
lety, notebooky), které používají operační 
systém iOS. Volně dostupná je i aplikace 
Google Hangouts a další s názvem Meet 
také umožňuje po instalaci spolupracovat 
se všemi zmíněnými operačními systémy. 
Srovnání dalších aplikací lze najít na inter-
netu, podrobnější informace k videokonfe-
rencím např. na webu Lupa.

Při použití větší zobrazovací plochy je 
navíc možné komunikaci řešit tak, že část 
účastníků (např. z důvodu karantény, ome-
zení počtů osob apod.) se jednání účastní 
přes telekonferenci a část osobně.

Úspěch konferencí je podmíněn nejen 
kvalitním spojením, ale i dalšími skuteč-
nostmi. Důležitá je příprava konference. 
Všem účastníkům by tak měla být např. 
rozeslána agenda, co se bude při konferen-
ci řešit a jaký by měl být její cíl. Pro konfe-
rence je třeba volit vhodný čas s ohledem 
na časové možnosti účastníků, ale i dostup-
nost potřebných zařízení (např. PC sdílená 
studenty v rodině apod.).

Tyto konference bývají časově náročnější 
než osobní jednání. Je nutné, aby se účast-
níci vyjadřovali stručně a jasně. Je třeba 
zvážit, zda určitá připomínka musí „přijít 
na stůl“. K etickým zásadám patří projedná-
ní případného pořizování záznamu. I z kon-
ference je vhodné pořídit zápis a rozeslat ho 
účastníkům. Důležité rovněž je, aby průběh 
konference nebyl rušen např. zvuky z míst 
konferujících, případně se nezobrazovaly 
věci rozptylující jednající.

Cílem tohoto článku bylo přinést zá- 
kladní informace, které by napomohly jed-
noduchému řešení komunikace úsekových 
důvěrníků se včelaři dané organizace, pří-
padně umožnily náhradní řešení schůzek 
výborů základních organizací, okresních 
orgánů, krajských koordinačních výborů 
nebo komisí ČSV do doby uklidnění sou-
časné epidemiologické situace. Případné 
komplikace spojené s elektronickou komu-
nikací mohou být vyváženy snížením časo-
vé náročnosti na přesun účastníků jednání 
a redukcí nákladů na cestovné a na proná-
jem prostorů pro jednání.

Pavel Řehořka
jednatel OO ČSV Brno-venkov, člen IT komise ČSV

rehorka@vcelarstvi.czObr. 1 Obr. 2
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Do školek a nejnižších ročníků základních škol v České republice směřuje 
od roku 2015 projekt ministerstva zemědělství nazvaný Medové snídaně. 
Jeho cílem je poskytnout dětem více než chleba s máslem a medem. Chce 
naučit děti zdravě snídat a zároveň podpořit včelaře. Inspirací bylo Slovin-
sko, kde od roku 2007 vždy 20. listopadu děti v mateřských a základních 
školách dostávají snídani s medem od místních včelařů.

Včelař z daného regionu je seznámí s živo-
tem včel a se vznikem medu, přičemž podle 
nápaditosti lektora lze děti zapojit i do vý-
tvarného zpodobnění tématu. 

Nabídka z nasavrckého učiliště 

Na rozdíl od Slovinska není v České re-
publice pro medové snídaně ve školách 
pevně stanovený den, školy si je dohod-
nou individuálně se včelařským lektorem. 
Na jeho výběru se podílí Střední odborné 
učiliště včelařské v Nasavrkách, které má 
přehled o kandidátech vhodných k této 
činnosti.

V letošním školním roce patří k oslo-
veným i Monika Jindrová ze včelařské far-
my v Kunvaldu na Ústeckoorlicku. Má tři 
děti předškolního a školního věku, takže 
má zažito jejich vnímání světa, a to i toho 
včelařského.

Výživný program na hodinu

„Na začátku školního roku 2020/2021 
jsem byla oslovena SOUV Nasavrky, zda 
bych se chtěla zapojit do projektu mini-
sterstva zemědělství Medové snídaně. 
Po krátkém přemýšlení jsem souhlasila. 
Obdržela jsem množství materiálů k pro-

Medové snídaně zaujaly i předškoláky
monika Jindrová proměnila školní 
učebny na úly se včelami

studování, abych pro děti připravila pro-
gram, jehož cílem je podpora zdravého 
životního stylu a propagace kvalitních po-
travin, především medu,“ popisuje Monika 
začátek svého působení v projektu.

Z vlastní zkušenosti v rodině sama ví, že 
udržet pozornost malých dětí není snad-
né. Má ráda praktické ukázky, na jejichž 
základě si děti odnášejí zážitek, na který 
už nezapomenou. Proto tedy připravila 
hodinový tvůrčí program, v jehož úvodu si 
s dětmi povídá o včelách, jaký mají přínos 
pro přírodu a člověka, jaké včelí produkty 
existují nebo jak vypadá včelí společenství.

Od uklízeček až po krmičky 

V návaznosti na získané informace si děti 
rozdělila do čtyř skupin, přičemž kaž-
dá měla své vyhrazené centrum. Děti se 
tak staly včelami a postupně přelétávaly 
na všechna stanoviště. Nejdříve byly děti 
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uklízečkami a ve svém centru uklízely 
a odstraňovaly vše, co nepatřilo do „úlu“, 
a to včetně vetřelců, jako jsou kleštík, 
vosa nebo myš. Na následujícím stanovi-
šti se děti proměnily ve sběračky nektaru 
a pylu a do své plástve, kterou si vyrobily 
z papírové proložky na vajíčka, nalepily ba-
revný pyl a žlutý med. 

V dalším centru se školáčci stali včelími 
královnami (matkami) a do svých pláství 
si nalepili včelí vajíčka z bílých fazolek. 
Kdo měl hotovo, stal se včelí krmičkou, 
a na tomto stanovišti tedy konečně mohl 
ochutnat chléb s máslem a medem. Posled-
ním místem bylo stanoviště mladých včel, 
které se starají o další včely. Děti si zde vy-
barvily a vystříhaly včelu, kterou si nalepi-
ly na svoji plástev. 

Závěrem si všichni společně zopako-
vali nově získané informace. „Byla jsem 

překvapená, jak si děti pamatovaly názvy 
jako kleštík, kladení vajíček nebo opylování 
rostlin,“ dodala Monika Jindrová.

K tomu, jaký ohlas mělo její působení 
po odborné i výukové stránce, se vyjádřily 
i učitelky ze škol, v nichž se medové snída-
ně konaly.

Petra Vostrčilová, učitelka 
a koordinátorka projektu v ZŠ Králíky 

„Celý projekt byl veden profesionálně 
a nadšené si děti domů odnášely důležité 
informace o životě, jedinečnosti a nena-
hraditelnosti včel v naší přírodě. Hravou 
a zábavnou formou získaly znalosti, které 
si odnesou do dalšího života, velkým pře-
kvapením byla ochutnávka medu. Mohu 
opravdu říct, že se nám program velice 
líbil a určitě se budeme těšit na další spo-
lupráci.“ 

Daniela Marešová, ředitelka  
MŠ Letohrad, U Dvora

„S projektem Medové snídaně jsme byli 
maximálně spokojení. Paní lektorka Jin-
drová měla vše perfektně a zajímavě na-
chystané. Všichni hltali každé její slovo 
i chlebové jednohubky namazané máslem 
a medem. Děti se dozvěděly zajímavosti 
o včelařství, o uspořádání a systému roz-
dělení práce včel v úlu. Ke každému tématu 
patřilo vyrábění a plnění úkolů. Bylo to 
super strávené dopoledne. Děkujeme.“

Projekt Medové snídaně tak ukazuje, že 
lze šťastně skloubit sladkou pochoutku se 
zajímavými informacemi o jejím vzniku. Je 
známo, že poznatky získané hravou formou 
i v útlém školním věku zůstávají v člověku 
zpravidla i do dospělosti.

Ing. Zdeněk Kulhánek

Učitel Michal Kettner z Mateřské školy v Letohradě pomáhá dětem s úkolem při medové snídani  Foto: Daniela Marešová

Lektorka Monika Jindrová s účastníky medové snídaně v ZŠ Králíky  Foto: Dana Švédová
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Mnozí včelaři v posledních letech zažili zklamání, když v období intenziv-
ního rozvoje včelstev zjistili, že čerstvě vystavěné, avšak nikoliv medem 
zanesené plásty se jim v rámcích zkroutily nebo sesunuly ke spodní loučce. 
Při medobraní už při středních otáčkách medometu z něj vytahovali zcela 
zborcené plásty. Příčina je ve vyšším podílu podstatně levnějšího parafinu 
v mezistěnách. Výjimkou ani nebývá, že včelstva tyto mezistěny neochotně 
vystaví a matky do nich nerady kladou. 

Proto se zvyšuje zájem o výrobu mezistěn 
z vlastního vosku v certifikovaných výrob-
nách. V jedné z nich, v Losiné nedaleko 
Plzně, jsme s Mgr. Alenou Machovou ho-
vořili o kvalitě vosku a nejčastějších jevech, 
které předurčují kvalitu mezistěn a tím 
i úspěšnost včelaření.

V čem spatřujete důvody horší kvality 
mezistěn některých šarží nejen na na
šem trhu?
Příčin je několik. V západní Evropě vý-
znamný počet včelařů vosk nevyvařuje, ale 
staré souše pálí, nebo vyhodí. Včelaři se 
přestávají věnovat zpracování vosku po me-

dobraní. Svého vosku si dostatečně neváží 
a raději si nakoupí nové mezistěny. Spotře-
ba vosku zároveň roste v důsledku nárůstu 
počtu začínajících včelařů. Včelí vosk je 
přídatná látka s kódem E901 a je po něm 
velká poptávka ze strany kosmetického, 
farmaceutického i potravinářského prů-
myslu. Aby hrušky, jablka nebo hroznové 
víno déle vydržely a snesly transport přes 
půl světa, pokrývají se vrstvou vosku, aby se 
zabránilo ztrátám vody a vlhkosti a aby se 
prodloužila trvanlivost. Vosk se také použí-
vá jako ochranný filtr ve žvýkačkách nebo 
jako poleva některých cukrovinek a léků 
s lesklým povrchem. 

Kvalitního vosku je pak na trhu nedo-
statek a větší poptávka zvyšuje jeho cenu. 
Důsledkem je falšování přidáváním tech-
nického vosku, čímž se někteří nepoctivci 
snaží o snížení výrobních nákladů. Včely 
navíc tolerují menší odchylky od čistého 
vosku a tím nebezpečí falšování roste. 

Kvalitní mezistěny se tak stávají nedo-
statkovým zbožím. Toho využívají překup-
níci, kteří v zahraničí levně nakupují vosk, 
aby jej pak nabídli za „výhodnou“ cenu 
včelařům. Na první pohled jsou mezistěny 
z takového vosku krásně žluté a voňavé, 
tak proč je nemít? Až po několika měsí-
cích včelař zjistí, jak se na takovýchto me-
zistěnách včelstvům nedaří. Reklamovat 
je nelze, neboť prodejce je k nedohledání 
a stopy po falšovaní vosku vedou mnoh-
dy až daleko za naše hranice. Uvádí se, že 
vosk zfalšovaný parafinem pochází větši-
nou odněkud z východní Evropy a vosk 
zfalšovaný stearinem z Asie, především 
Číny.

Včelstvo pozná špatnou mezistěnu 
S alenou machovou o příčinách  
nedostatku kvalitního vosku

Voskové desky, z nichž vzniknou mezistěny
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stvu?
Příměsi technických látek, jako jsou para-
fin nebo stearin, nesplňují požadavky kla-
dené na plásty jako „obal“ pro med, který 
je potravinou. Včelař příměsi nepozná, ale 
takovéto mezistěny se ve včelstvu deformu-
jí nebo se zhroutí, protože bod tání zfalšo-
vaného vosku klesne pod obvyklý rozsah 
61–65 °C pro pravý včelí vosk (bod tání 
parafinu je 49–62 °C a stearinu 52–56 °C). 

Mladé včely se nemohou líhnout, protože 
nedokážou prolomit extrémně pevné a pruž-
né „gumové“ víčko. Včely od určité koncen-
trace příměsí takovéto mezistěny neakcep-
tují – buď je nevystaví, nebo je vykoušou.

Výzkumný ústav včelařský v Dole nabízí 
zpoplatněnou zkoušku stanovení obsa-
hu parafinu ve včelím vosku na základě 
měření infračerveného spektra za cenu 
1 500 korun nebo stanovení bodu tání 
za 550 korun. Bezpečně se padělání vosku 

odhalí provedením analýzy vosku meto-
dou plynové chromatografie stanovením 
celkového obsahu uhlovodíků. Detekce 
odhalí povahu příměsí a stanoví kvantita-
tivní podíl uhlovodíků – přírodní včelí vosk 
obsahuje 11,5–14,4 procenta uhlovodíků 
v závislosti na plemeni včel a parafin je 
směs vyšších nasycených uhlovodíků. 
Simultánní detekce stearinu je založena 
na stanovení obsahu kyseliny stearové 
a palmitové. Bohužel tyto analýzy jsou při 
ceně 150–200 eur (až 5 000 korun) za vzo-
rek pro většinu včelařů velmi drahé. 

Čím takovéto situaci ve vaší výrobně me
zistěn předcházíte?
Už při samotné, nejlépe osobní přejímce 
vosku od včelaře mnoho napoví jeho barva 
a vůně. Každému zpracujeme jeho vlastní 
vosk, který ihned při převzetí adresně 
označíme, stejně jako z něj vyrobené 
mezistěny.

Stává se někdy, že vosk od včelaře nepři
jmete? 
Opakovaně už jsme museli odmítnout 
vosk se zápachem naftalínu. Ten se použí-
val jako prostředek proti molům a někteří 
včelaři mu stále věří při likvidaci zavíječe, 
přestože je uveden ve veterinární toxikolo-
gické databázi jako prostředek s velkými 
zdravotními riziky. Naftalín dráždí trávicí 
soustavu a vede ke zvracení. Po vstřebání 
způsobuje poškození krevního barviva he-
moglobinu a vede k poruše přenosu kyslíku 
v krvi. Poškozuje také játra a ledviny.

Jak včelař jednoduše pozná kvalitu me
zistěn nabízených přímo obchodními 
zástupci nebo v prodejnách? 
Nepozná. Úplně nejjednodušší klasické 
signální zkoušky, jako jsou hnětení kous-
ku mezistěny mezi prsty nebo spirálovitý 
vzhled hoblinek po škrábnutí špičkou nože 
na blok vosku, se ještě před pár lety daly 
bez obav provést. Ale vzhledem k „maza-
nosti“ některých padělatelů už nejsou spo-
lehlivé. Padělatelé již umějí vyrobit takové 
vosky, které mají stejné fyzikální vlastnosti 
(bod tání) jako pravý včelí vosk. Navíc včelí 
vosk je přírodní produkt, a proto může vy-
kazovat odchylky ve vzhledu i vůni.

Jedinou výjimkou je detekce falšování 
stearinem velmi jednoduchým testem. 
Po 48 hodinách ve vodní lázni a následné 
48hodinové době sušení jsou mezistěny 
obsahující stearin pokryty pevnou bílou 
vrstvou, která nezmizí ani opětovným 
opláchnutím nebo zahřátím vysoušečem 
vlasů. Nevýhodou je, že tento test dokáže 
odhalit pouze vosky falšované stearinem, 
které jsou zatím mnohem vzácnější než ty 
s parafinem. Kromě toho nelze přesně určit 
množství příměsi. Jediný způsob, jak odha-
lit falšování vosku, je tedy prostřednictvím 
popsané chemické analýzy.

Často diskutovanou otázkou je obsah 
zbytků léčiv ve vosku, odkud může pře
cházet i do medu. Dá se tomu předejít?
Vosk je zázrak přírody a běžnou včelařskou 
praxí musí být zajištění dobré kvality a vy-
soké čistoty včelího vosku. Vosk má ve včel-
stvu ústřední význam, je to jakýsi skelet 
pro včelstvo. Důmyslná stavba z vosku se 
po užívá k chovu plodu a ukládání medu 
a pylu i jako místo pro komunikaci včel. 

Jenže vosk je také jakýmsi archivem, 
na nic nezapomíná. Absorbuje neškodné 
i škodlivé látky, které včely přinášejí do úlů 
z okolního prostředí. Má vlastnost houby, 
která nasává látky rozpustné v tucích, jako 
jsou pesticidy a syntetické varroacidy, 
a ukládá je v sobě. Včely, které se vyvíjejí 
v kontaminovaných buňkách, absorbují re-
zidua do svých tkání a produkují pak poz-
ději voskové šupinky, které obsahují zbyt-

Získávání vosku ze souší

Zařízení na válcované mezistěny obsluhuje Tomáš Mach
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po úlu na svých končetinách a ochlupení. 
Látky lze pak zjistit v celém úlu. Nejvyšší 
koncentrace jsou v nástavcích s plodem, 
kde spolu včely přijdou nejvíce do kon-
taktu. 

Kompromisním řešením bývá využití 
plastových mezistěn. Jsou konkurencí 
pro výrobce voskových mezistěn?
Určitou konkurenci plastové mezistěny 
představují. Mají svoje pro i proti. Mezi 
některé neduhy patří nemožnost jejich ste-
rilizace za vysoké teploty, protože se mohou 
zkroutit. Vosk se z nich těží seškrábáním 
a kvůli znečištění košilkami není vhodné 
jejich použití v plodišti. Známe jak několik 
včelařů, kteří je používají v kombinaci s vos-
kovými plásty, tak i včelaře, kteří je zavrhli. 

Co by měl včelař dělat, pokud chce mít 
ve včelstvu jen kvalitní vosk? 
Dosud neexistuje žádná technická me-
toda, která by dokázala kontaminovaný 
vosk opětovně zbavit reziduí. Tady přichá-
zí na řadu vlastní voskový management. 
Ve skutečnosti to nemůže být uzavřený 
koloběh, ve kterém se vosk takzvaně točí 
po desetiletí. Je důležité, aby byl voskový 
cyklus otevřený. 

Včelami čerstvě vyprodukovaný vosk 
by se nikdy neměl mísit se silněji znečiš-

těným voskem, který se vytaví ze starých 
voštin. Tento takzvaně starý vosk je nej-
lepší po několika málo letech z provozu 
vyřadit a vyrobit z něj krásné svíčky. Bo-
hužel toto oddělování starého a nového 
vosku s cílem vyjmutí veškerého staré-
ho vosku ze svého provozu ještě mnoho 
včelařů nepraktikuje. Pokud se k léčení 
varroázy používají pouze organické ky-
seliny nebo éterické oleje, měl by se ale 
také drasticky minimalizovat další vstup 
pesticidů a mělo by se dokázat zamezit 
loupežím. 

Můžete dát několik zásadních rad pro 
hospodaření s voskem?
Pokusím se na závěr o shrnutí. Včelaři 
by měli vosku věnovat větší pozornost 
než dosud a řídit se několika základními 
radami. Ve včelařském provozu nepo-
užívejte nepovolená léčiva ani ochranné 
prostředky. Povolená léčiva lze používat 
jen v předepsaných dávkách a v době po-
užitelnosti. 

Je zapotřebí dbát na otevřený koloběh 
vosku. Nekočovat k zemědělským plo-
chám, které jsou vícekrát ošetřovány po-
střikem. Rozhodnout se, co je z finanční-
ho i časového hlediska výhodnější. Zda si 
mezistěny vyrábět sám, nebo si je nechat 
vyrobit ze svého materiálu u některého 
ověřeného a spolehlivého výrobce, který 

výrobu válcovaných nebo litých mezistěn 
z vlastního včelařova vosku zajistí. 

Při nedostatku vlastního vosku se vypla-
tí kupovat mezistěny jen z důvěryhodných 
zdrojů. Nepochybíte, když odmítnete mezi-
stěny, které jsou neznámého původu a po-
dezřele levné. A především nechte včely, 
aby samy produkovaly více vosku. 
     
 Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek

Zuzana Hrdinová řeže mezistěny na rozměr podle požadavku 
zákazníka

O expedici mezistěn k zákazníkům se stará majitelka firmy,  
Mgr. Alena Machová

Počet mezistěn do kilogramu
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„Nevím, odkud vás znám, někoho mi připomínáte, “ řekl jsem před lety 
s trochou ostychu pracovníkovi seniorského věku ve Šlechtitelské stanici 
včelařské v Liběchově v okresu Mělník. Při „pátracím rozhovoru“ jsme 
došli k závěru, že jsme se před desítkami let mohli potkat v prodejně vče-
lařských potřeb v Křemencově ulici, kde byl Luboš Skuhrovec vedoucím. 

Občas jsem se zastavil pro drobnosti, 
a když byla chvilka, tak jsem si odnesl i ně-
jakou včelařskou radu.

Při jedné z návštěv jsem zjistil, že se 
osazenstvo prodejny změnilo, a tak moje 
návštěvy v ní řídly. O to více jsem po mno-
ha letech uvítal nečekané setkání s panem 
Skuhrovcem v Liběchově. I když v sezoně 
neměl času nazbyt, ukázal mi úly Dadant 
s velkým plodištěm a medníkovými polo-
nástavky, které si nachystal pro včelaření 
v důchodu.

Od té doby uplynuly roky a nedávno se 
opět naskytla příležitost, avšak již k po-
klidnému povídání o tom, jaká byla jeho 
životní cesta se včelami. Překvapilo mě, že 
je křtěný Vltavou, ba co víc, je to rodák ze 
Žižkova, kde Na Pražačce chodil na základ-
ní školu. Byl rád, když jej coby žižkovského 
kluka pozval spolužák do Velkého Přívozu 
na chatu, kde na zahradě z několika úlů lé-
taly včely. Byl čas medobraní, a tak se ho-
dila každá pomoc, tedy i Lubošova, který si 
zde poprvé vzal do rukou plást se včelami, 
zjistil, že po žihadlu moc neoteče, a vychut-
nal si vůni a chuť čerstvého medu.

„Zkrátka jsem se takříkajíc drápkem 
chytil včelaření a vztah k němu si udržel 
i v dalších letech,“ popisuje své vlastně 
ještě předvčelařské začátky.

Po vyučení elektromontérem následo-
vala vojna, po níž se oženil a také přihlásil 
do včelařského kurzu pro začátečníky. 
Aby si vše mohl vyzkoušet, koupil si dva 
Moravské univerzály, které umístil do za-
hrady u chaty svých rodičů. Během dalších 
sedmi let rozšířil počet včelstev na dvacet. 
V pětatřiceti letech, v roce 1986, nastoupil 
po panu Samkovi do prodejny včelařských 
potřeb v pražské Křemencově ulici.

„Tenkrát to byla v republice jedna z mála 
specializovaných prodejen. Někdy stála 
fronta včelařů skoro až do Myslíkovy uli-
ce,“ vzpomíná Luboš Skuhrovec. 

Občas prodejnu navštívil mladý, pro 
včelaření zapálený Jan Löffelmann. Jemu 
Luboš nabídl ke konci svého působení 
v prodejně místo, které Honza s radostí 
přijal, a on pak mohl nastoupit v Praze 
na Václavském náměstí do Komerční ban-
ky na místo zabezpečovacího technika. 
Práce okolo včel mu však chyběla, proto se 
přihlásil na konkurz Výzkumného ústavu 
včelařského v Libčicích nad Vltavou, kte-
rý ho vypsal k obsazení dvou míst včelařů. 

Jednoho hledali pro sídlo ústavu, druhé-
ho do šlechtitelské stanice v Liběchově 
na Mělnicku.

„Zde jsem pracoval až do roku 2013, 
kdy jsem mohl jít do důchodu. Než se tak 
stalo, zúčastnil jsem se přednášky Pavla 
Kirchnera, který zajímavě hovořil o svých 
pobytech na včelařských velkofarmách 
na Novém Zélandu a ve Skotsku. Nabídl 
jsem mu brigádu v liběchovské stanici, kde 

se po čase stal pracovníkem a po mém od-
chodu vedoucím stanice,“ vzpomíná Luboš 
Skuhrovec.

Aby nevyšel ze cviku, má šedesát včel-
stev na třech stanovištích. Jedno z nich je 
v bývalém vojenském prostoru Ralsko, kde 
v okruhu nejméně deseti kilometrů nikdo 
nevčelaří, takže si zde udělal „ostrovní“ 
stanoviště pro uznaný rozmnožovací chov 
matek. Jedno ze stanovišť má v Praze blízko 
metra Skalka, kde jsme si i povídali o jeho 
včelařské cestě. Na ní získal cenné zkuše-
nosti a objevil i různé zlepšováky k usnad-
nění práce se včelstvy, které na příští rok 
nabídl redakci časopisu Včelařství. 
 (ZK)
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eS Lubošem Skuhrovcem o jeho včelaření

Luboš Skuhrovec u svých včelstev

Stanoviště chovných včelstev v liběchovské stanici

Vedoucí šlechtitelské stanice včelařské 
v Liběchově Pavel Kirchner přidává vodu  
do obalu k přepravovaným matečníkům
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V minulém čísle Včelařství jsme publikovali článek kolektivu autorů nazvaný 
Invazní nepůvodní druhy, nová legislativa ve včelařství. Z invazních druhů 
je pro naše včelaře momentálně nejaktuálnější sršeň asijská. O tom, že se 
časem tento nebezpečný škůdce včel dostane i na naše území, není pochyb. 
Do redakce nám už nějakou dobu chodí dotazy týkající se tohoto predátora, 
ale i zaručené informace, že sršeň asijskou už naši včelaři našli v blízkosti 
svých včel nebo dokonce přímo v úlech. Přišly i fotografie „sršně asijské“, 
na nichž však odborníci z přírodovědecké fakulty vždy identifikovali jiný 
blanokřídlý hmyz. Abychom předešli podobným nejasnostem, požádali jsme 
Tomáše Görnera, jednoho ze spoluautorů zmíněného článku, o příspěvek, 
s jehož pomocí je možné sršeň asijskou zcela jasně identifikovat.

Původ: Jedná se o asijský druh, jehož vý-
skyt zahrnuje oblast severovýchodní Indie, 
jižní a střední Číny, Indonésie a zemí jiho-
východní Asie. 
Sekundární rozšíření: V roce 2004 se do-
stala do jihozápadní Francie, patrně s bon-
sajemi v lodním kontejneru z Číny. Od té 
doby se odtud spontánně šíří zejména se-
verovýchodním směrem, a to rychlostí až 
100 km za rok. Zdálo se, že horský masiv 
Pyrenejí pro ni bude nepřekonatelnou ba-
riérou, nicméně již v roce 2010 se objevila 
ve Španělsku a o něco později v Portugal-
sku. Výskyt byl v roce 2011 hlášen také 
z Belgie (o rok později zde ale zaznamená-
na nebyla). Itálie oznámila výskyt tohoto 
druhu v roce 2013, Německo o rok později. 
Rozšíření v České republice: Zatím žádné. 
Cesty zavlečení: Do Francie náhodně 
v kontejneru s okrasnými rostlinami. Od-
tud spontánní velmi rychlé šíření.

Popis: Sršeň asijská je tmavě zbarvená, po-
krytá jemnými žlutavými chloupky. Přední 
část hlavy je žlutooranžová, shora je tma-
vohnědá. Zbytek těla je tmavohnědý, s vý-
jimkou čtvrtého zadečkového článku oran-
žové barvy. Má nápadně žluté nohy – odtud 
i anglický název Yellow-legged Hornet. 
Matka měří cca 3 cm, samci 1,8–2,3 cm, 
dělnice zhruba 2 cm, takže je o něco menší 
než naše sršeň obecná.

Přezimují pouze oplodněné matky, na jaře 
(březen, duben) zakládají nové hnízdo v ko-
runách stromů, keřových porostech či bu-
dovách. Nejprve menší, zhruba o velikosti 
fotbalového míče, po vytvoření dostatečně 
velké kolonie se pak vrhnou na stavbu větší-
ho hnízda o průměru 60–80 cm (výjimečně 
přes metr). To se na první pohled liší svou 
rozbrázděnou strukturou od hnízda srš-
ně obecné. Mívá postranní relativně malý 
vchod, sršeň obecná má velký vletový otvor 

na spodní straně hnízda. Také se liší počtem 
zde žijících jedinců – u sršně asijské to jde 
do tisíců. Živí se hmyzem. 
Rizika: Velmi negativně výskyt sršně asij-
ské pociťují francouzští včelaři, z jejichž 
úlů mizí včely při útocích těchto živočichů. 
Evropské včely (na rozdíl od asijských, kte-
ré jsou na dlouhodobé soužití se sršni uvyk-
lé) postrádají jakékoliv obranné strategie 
vůči tomuto druhu. Sršeň asijská může 
útočit i na lidi, zde hraje nepříjemnou roli 
fakt, že na rozdíl od sršně obecné nepře-
stává případného vetřelce pronásledovat 
pár desítek metrů od hnízda, ale vytrvale 
ho sleduje do té doby, než mu dá žihadlo. 
Možnosti záměny: Nejpodobnějším dru - 
hem je sršeň obecná (Vespa crabro), kte-
rá je o něco větší, má jiné zbarvení těla 
a tmavě oranžové nohy. Podobná je i vosa 
prostřední (Dolichovespula media), která 
je však výrazně menší (dělnice cca 1,1–
1,4 cm), velikostí se nejvíce přibližuje mat-
ka (až 1,8 cm). Černá hruď je u vosy v části 
napojené na hlavu po stranách červeně 
zbarvená a žlutě lemovná.

Pro zajímavost zmíníme ještě sršeň 
mandarínskou (Vespa mandarinia), kte-
rou však u nás nepotkáte. Žije jen v jižní, 
východní a jihovýchodní Asii. Informace 
o tom, že se sršeň mandarínská rozšíři-
la do Evropy, jsou nepravdivé. Nicméně 
v Japonsku je nepřítelem číslo jedna. Její 
jed obsahuje mimo jiné feromony, takže 

C
o

 ř
ÍK

á 
Vě

d
a Sršeň asijská

Obr. 1: Sršeň asijská  Foto: Siga 

Vespa velutina var. nigrithorax 
České jméno: sršeň asijská, vosa čínská 
Anglické jméno: Asian Hornet 
Čeleď: Vespidae
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po píchnutí jednou sršní přispěchají další, 
aby pomohly s likvidací útočníka. Od srš-
ně obecné se tato asijská verze liší. Je 
tmavší, výrazně agresivnější a větší, může 
mít délku těla až 5,5 cm a rozpětí křídel 
7,5 cm. Sršeň mandarínská je největší ze 
všech sršní.
Likvidace: V Evropě zatím neexistuje 
efektivní likvidace tohoto druhu. Ve Fran-
cii byla (a jsou) odstraňována hnízda, ale 
zatím bez valného úspěchu snížení popula-
ce. Takže na francouzském venkově místní 
drobní zemědělci začínají využívat tradiční 
postupy lákání matek zjara na plastové lah-
ve obsahující černé pivo s cukrem.

Přirozeného nepřítele v evropských pod-
mínkách sršně asijské nemají. Na začátku 
zimního období mohou jejich hnízda vy-
drancovat někteří ptáci (žluna, sojka, sý-
kory), během sezony loví některé jedince 
včelojed lesní či vlha pestrá, což vzhledem 
k početnosti populací představuje zane-
dbatelný vliv. Občas je zaznamenán případ 
parazitujících jedinců z čeledi očnatkovití 
(Conopidae) či hlístic rodu Pheromermis, 
ale opět jde o zanedbatelný vliv na počet-
nost sršní. 

Tomáš Görner, AOPK ČR
e-mail: tomas.gorner@nature.cz

Zdroje: Měšťan B. 2010. Co jsou Žluté nohy zač? 
Včelařství, časopis ČSV. 63(1): 24–27. 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/109164 
Asian Hornet - Fact sheet, NNSS, www.nonnativespe-

cies.org (i obr. 4) 
Villemant C., Rome Q. & Haxaire J. 2010. Le Frelon 

asiatique (Vespa velutina). In Muséum national 
d‘Histoire naturelle [Ed]. 2010. Inventaire national 
du Patrimoine naturel, site Web. http://inpn.mnhn.fr 

Villemant et al. 2015. Can parasites halt the invader? 
Mermithid nematodes parasitizing the yellow-
-legged Asian hornet in France. PeerJ 3:e947; DOI 
10.7717/peerj.947 

Obr. 1: Siga: Vespa velutina from France near 
Limoges under the bark of dead tree for shelter 
in winter. [24.8.2016] Dostupné na: https://
commons.wikimedia.org/wiki/Vespa_velutina#/
media/File:Vespa_velutina_side.jpg 

Obr. 3: Didier Descouens: Vespa velutina nigrithorax 
- Dorsal side. [24.8.2016] Dostupné na: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespa_veluti-
na_nigrithorax_MHNT_dos.jpg 

Obr. 5: Ken Thomas: Three European hornets (Vespa 
crabro) on an oak tree. [24.8.2016] Dostupné na: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro-
pean_Hornet-27527-1.jpg 

Obr. 6: Rasbak: Dolichovespula media, queen, 
length 19 mm. [24.8.2016] Dostupné na: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolichovespu-
la_media,_middelste_wesp_bovenaanzicht.jpg 

Obr. 4: Porovnání zadečku sršně asijské 
(vlevo) a sršně obecné

Obr. 5: Sršeň obecná  Foto: Ken Thomas

Obr. 3: Sršeň asijská Foto: Didier Descouens Obr. 6: Vosa prostřední  Foto: Rasbak

Obr. 2: Sršeň mandarínská  Foto: Wikipedia
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i Zeptali jste se…
Náš výbor ZO se usnesl udělit našemu 
členovi a dlouholetému funkcionáři 
za jeho zásluhy pro organizaci čestné 
členství. Jak máme postupovat a jaké 
odvádí ZO poplatky za tohoto člena?
 V. J.

Předně je třeba říci, že udělování vyzname-
nání se řídí Řádem ČSV, z. s., pro udělo-
vání čestných ocenění. Řád upravuje jed-
nak čestné členství ve svazu a také čestné 
členství v orgánech svazu. To musíme roz-
lišovat. O čestném členství hovoří článek 
11 řádu tak, že za mimořádně významný 
přínos pro včelařství a včelařskou organi-
zaci uděluje sjezd ČSV na návrh RV ČSV 
čestný titul Čestný člen Českého svazu 
včelařů. S titulem čestného členství ČSV je 
spojeno právo doživotně užívat všech vý-
hod členství ČSV včetně práva účasti na za-
sedáních nejvyšších orgánů ČSV s hlasem 
poradním. Následující článek 12 řádu 
umožňuje udělit čestné členství v orgánech 
svazu a v orgánech základních a okresních 
organizací. Zasloužilým členům, kteří se 
významně podíleli na práci pro obor vče-
lařství a včelařskou organizaci, může být 
uděleno čestné členství v RV ČSV, v ÚKK 
nebo v orgánech organizačních jednotek 
svazu. Čestný člen orgánu svazu má právo 
účastnit se jednání a činnosti příslušného 
orgánu, pokud byl k jednání pozván nebo 
jestliže byl tímto orgánem pověřen kon-
krétní činností, a účastnit se rozhodování 
orgánu, jehož je čestným členem, s hlasem 
poradním. Čestné členství v orgánech ZO 
ČSV uděluje na návrh výboru (popř. KK 
ZO) členská schůze. Z uvedeného vyplývá, 
že jako organizační jednotka svazu může-
te svému členovi na členské schůzi udělit 
čestné členství v orgánu ZO, respektive 
v orgánu OO. Děje se tak na návrh výbo-
ru nebo kontrolní komise. Nijak se však 
toto udělení vyznamenání netýká platby 
členského příspěvku nebo plnění dalších 
členských povinností. To znamená, že ten-
to člen není od členských příspěvků osvo-
bozen. Řád neupravuje možnost udělení 
čestného členství v základní nebo okresní 
organizaci. Pokud se však členská schůze 
nebo okresní konference usnese, že čestné 
členství funkcionáři udělí, pak podle mého 
názoru to možné je, avšak nijak se to opět 
nemůže dotknout plnění členských povin-
ností oceněného, tj. především platby člen-
ského příspěvku. Jestli členský příspěvek 
bude platit oceněný člen, nebo někdo jiný 
za něj, to už je věc jiná.

V srpnu 2019 jsem si pořídil medomet 
za cenu 24 000 Kč. Myšlenka byla ho 

koupit na začátku včelařského roku 
a uplatnit na něj dotaci. Bohužel na pře
lomu let 2019/2020 došlo ke změně 
podmínek tak, že včelař musí být jako 
chovatel registrován minimálně dva 
roky. Nepodařilo se mi tuto podmínku 
splnit o tři měsíce. S nákupem jsem po
spíchal na srpen z toho důvodu, abych 
ještě stihl vytočit druhý med. Žádost 
o dotaci s veškerými dokumenty jsem 
i tak poslal a po nějaké době mi přišlo 
vyrozumění, že na ni nemám nárok 
z výše uvedeného důvodu. Tímto jsem 
tedy přišel cca o 35 % ceny medometu, 
pokud vezmu údaj z předchozího roku. 
Je nějaká možnost, jak se angažovat 
v této věci dále, nebo mám situaci brát 
jako vyřízenou? Dá se podat žádost 
o dotaci příští rok? Proč se nové pod
mínky o dotace nestanovují na začátku 
včelařského roku? Nechal bych nákup 
na příští rok. Je to velká škoda, jde o ne
malé peníze. Na příští rok mám zatím 
připraveno 13 včelstev. V principu by 
se mi vyplatilo medomet prodat a příš
tí rok zkusit druhý pokus.  Nemohu se 
s tím zcela ztotožnit. Nemá být smyslem 
dotací podpora začínajících včelařů?
 J. J.

Bohužel záležitost je vyřízena. Dotace 
se poskytuje na pořízení zařízení v rámci 
unijního roku, tj. od 1. 8. do 31. 7. Naříze-
ní vlády č. 148/2019 Sb. je účinné od 1. 7. 
2019 a naši členové o nových podmínkách 
unijní dotace byli informování v příloze 
časopisu Včelařství č. 9/2019, které vy-
šlo 20. 8. 2019, v nejbližším termínu poté, 
kdy předpis vyšel ve Sbírce zákonů. V pří-
loze Včelařství vyšlo úplné znění nového 
nařízení vlády a komentář. Tam se o této 
změně hovoří. Na přelomu let 2019/2020 
v lednu uveřejňujeme ve Včelařství pod-
mínky dotace a aktuální formuláře SZIF. 
Uprostřed unijního roku není možné mě-
nit podmínky dotace. A také se tak neděje. 
Podpora začátečníkům se uplatňuje vět-
šinou v rámci regionálních dotací. Vyhla-
šují ji kraje v závislosti na stavu včelařství 
v regionu. Centrálně se od toho upustilo 
z důvodu špatných zkušeností, kdy včelař 
začátečník bez jakýchkoli znalostí, bez ab-
solvování kurzů pro začátečníky zakoupí 
z dotací zařízení a pořídí včelstva. Nic 
o práci se včelami neví a v krátkém čase, 
kdy mu včelstva uhynou, včelařskou čin-
nost ukončí a dotační peníze přijdou vni-
več. Proto je stanovena alespoň minimál-
ní dvouletá doba, kdy by začínající včelař 
měl načerpat základní znalosti, než požá-
dá o podporu.

Obracím se na vás s dotazem ohledně 
prodeje domácí medoviny (produkce 
asi 200–400 litrů ročně). Jaké musím 
splnit podmínky, abych mohl medovinu 
prodávat ,,ze dvora“? Zatím si vyrábím 
doma medovinu z našeho medu jen pro 
vlastní potřebu a pro rodinu, ale ozvalo 
se mi několik dalších lidí, kteří medovi
nu u rodinných příslušníků ochutnali 
a měli by zájem o případné odkoupení. 
Jaké podmínky musím splnit, aby bylo 
vše právně v pořádku?
 P. M. 

Prodávat medovinu ze dvora nelze. V § 27a 
odst. 1 veterinárního zákona se uvádí, 
které živočišné produkty lze prodávat ze 
dvora. Mezi takto povolené včelí produk-
ty patří med, mateří kašička a včelí vosk. 
Medovina tam vyjmenována není. Není to 
včelí produkt, je to výrobek a navíc alkohol. 
Pojem medovina je definován v § 6 vyhláš-
ky č. 335/1997 Sb. jako nápoj vyrobený 
alkoholovým kvašením včelího medu roz-
ředěného ve vodě. Podle § 10 odst. 2 uvede-
né vyhlášky musí být na výrobu 1 000 litrů 
medoviny použito nejméně 280 kilogramů 
včelího medu. Podle stanoviska MZe není 
použití přídavku cukru, aromatických látek 
či dolihování při výrobě medoviny v rozpo-
ru s vyhláškou č. 335/1997 Sb.

S ohledem na skutečnost, že medovina je 
alkoholický nápoj, a s ohledem na ustano-
vení § 10 zákona č. 379/2005 Sb., o opatře-
ních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami, který stanoví pod-
mínky prodeje a podávání alkoholických 
nápojů tak, že alkoholické nápoje lze pro-
dávat pouze ve specializovaných prodej-
nách alkoholických nápojů, ve specializo-
vaných odděleních velkoplošných prodejen 
určených k prodeji alkoholických nápojů, 
v prodejnách potravin a smíšených prodej-
nách nebo v zařízeních společného stravo-
vání provozovaných na základě hostinské 
činnosti, v ubytovacích zařízeních a kultur-
ních zařízeních s výjimkou zařízení urče-
ných pro osoby mladší 18 let, v rámci pří-
ležitostného prodeje rozlévaných alkoho-
lických nápojů při slavnostech, tradičních 
akcích, výročních trzích a jim podobných 
akcích, není možné prodávat medovinu 
„ze dvora“ přímo konečnému spotřebiteli.

V případě zájmu o výrobu a prodej me-
doviny je stanovena povinnost registrace, 
a to u územně příslušného inspektorátu 
SZPI podle místa sídla firmy. Tam obdržíte 
i další potřebné informace.

Mgr. Jarmila Machová
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aVýcvik včel zlepšil opylení slunečnic

Včely lze vycvičit k hledání potravy na vybraných zemědělských plodinách 
a významně tak zvýšit jejich výnosy.

Když má pes něco nebo někoho vyčeni-
chat, musí se nejprve seznámit s pachem 
této věci či osoby. Dobře to vědí policisté, 
kteří cvičí psy k odhalování pašovaných 
drog nebo k pátrání po lidech. Podobně je 
tomu i u včel, které mají poměrně dobrý 
čich a podle pachů a vůní se řídí při vyhle-
dávání rozkvetlých porostů.

Rostliny vděčí za vůni květů širokému 
spektru různých látek, například u sluneč-
nice se jejich počet odhaduje na více než 
dvě stovky. Vědci nicméně předpokládají, 
že včely poznají rostlinný druh i podle ně-
kolika typických pachových molekul. Vůni 
určité rostliny si zapamatují nejen tehdy, 
když na ni narazí při pátrání po zdrojích 
potravy mimo úl. Vtisknou si ji do paměti 
i uvnitř úlu, kam ji s pylem a nektarem při-
nesou jiné dělnice. 

Argentinští vědci vedení Walterem Fa-
rinou z univerzity v Buenos Aires vyšli 
z těchto informací a pokusili se v experi-
mentu zefektivnit opylení porostu sluneč-
nice tím, že včelám v úlu předkládali látky 
zodpovědné za typickou vůni slunečnico-
vých květů. 

V minulosti už proběhla celá řada po-
kusů o podobný „pachový výcvik“ včely 
medonosné, první publikace na toto téma 
pocházejí již ze 40. let minulého století. 
Jejich výsledky však vyzněly rozporuplně 
a chybělo v nich to nejdůležitější: nebylo 
jasné, nakolik se výcvik včel promítl do vý-
nosu opylovaných plodin. 

Výcvik syntetickou náhražkou

Walter Farina a jeho spolupracovníci nej-
prve naučili včely medonosné vyhledávat 
vůni slunečnice tak, že dělnicím nabízeli 
cukerný roztok s příměsí čtyř významných 
složek vůně slunečnicových květů – sa-
beninu, limonenu, beta-pinenu a euge-
nolu. Včely si pro náhražku slunečnicové 
vůně brzy vyvinuly velkou slabost. O tom 
se vědci přesvědčili, když včelám nabídli 
krmítka s návnadou navoněnou jasmíno-
vým extraktem. Včely i nadále upřednost-
ňovaly krmítka se čtyřmi syntetickými 
komponentami slunečnicové vůně. 

Když byly takto vycvičené včely přemís-
těny do blízkosti rozkvetlých porostů slu-
nečnice, začaly dělnice už během první ho-
diny verbovat v úlech vrtivým tancem k letu 
za slunečnicemi. Včely, které byly zvyklé 
nacházet odměnu v podobě cukerného 
roztoku ovoněného jasmínem, reagovaly 
na slunečnicové pole jako na vydatný zdroj 
s výraznou prodlevou. První vrtivé tance 
označující za zdroj potravy slunečnicový 
porost se u nich objevily až po třech hodi-
nách. Včely nepodrobené výcviku zareago-
valy na výskyt slunečnic vrtivými tanci až 
po pěti hodinách.  

Vědci se přesvědčili, že včely výzvu 
vrtivým tancem k návštěvě slunečnicového 
pole akceptovaly. Dělnice „vycvičené“ 
na slunečnicovou vůni přitom létaly na po-
rosty slunečnice častěji a přinášely odtud 
více pylu. To se projevilo zvýšením výnosu 

slunečnicových semen. Pokud byl porost 
opylován včelami cvičenými na slunečnice, 
byly výnosy vyšší o 30 až 60 %, než když po-
rosty opylovaly necvičené včely. Platilo to 
bez ohledu na pěstovaný hybrid slunečnice. 

Možnosti výcviku včel

„Nabídka ovoněné potravy v úlu přináší 
velkou výhodu oproti jiným zásahům, jež 
mají zvýšit opylení,“ konstatují autoři ar-
gentinské studie, zveřejněné ve vědeckém 
časopise Current Biology. 

Protože se včely poměrně snadno učí, je 
možné je v průběhu vegetační sezony po-
stupně „přeškolovat“ na různé druhy plo-
din a výrazně tak posílit opylení vybraných 
porostů. Jako „návnada“ slouží neškodné 
přírodní látky, používané navíc ve velmi 
nízkých koncentracích. Farina a spol. proto 
nepředpokládají, že by přítomnost pacho-
vých látek v úlu včelám škodila. Tyto látky 
s sebou nenesou zvýšená zdravotní rizika 
ani pro včelaře nebo konzumenty medu. 

S tím, jak ubývá volně žijících hmyzích 
opylovačů, roste potřeba opylení zeměděl-
ských plodin včelou medonosnou. V někte-
rých případech jsou opylovací služby včel 
ceněny dokonce ještě více než produkce 
medu. I když se včely svým výkonem při 
opylení ne vždycky vyrovnají volně žijícímu 
hmyzu, představují významného opylova-
če např. v podmínkách rozlehlých poros-
tů, protože jsou schopny létat za potravou 
i na poměrně velké vzdálenosti. Pro 
úspěšné opylení porostů je však důležité 
načasování. Pokud jsou včely dopraveny 
k porostům předčasně a ty ještě nekvetou, 
nebo se dostanou na porosty pozdě a ty 
už odkvétají, hledají potravu jinde, nebo 
strádají nedostatkem. Rychlé reakci včel-
stev na aktuálně dostupné zdroje potravy 
lze podle autorů studie napomoci tak, že 
se včely s předstihem podrobí „pachové-
mu výcviku“ a jsou pak po přesunu na nové 
stanoviště k hledání dostupné potravy „vy-
školené“.

Řada studií z posledních let upozorňuje 
na fakt, že rostoucí míra znečištění ovzduší 
včelám čichovou orientaci komplikuje. 
Řada zplodin patří mezi chemicky silně 
reaktivní látky. Příkladem za všechny je 
přízemní ozon, vznikající reakcemi složek 
smogu s atmosférickým kyslíkem. Tyto lát-
ky reagují s pachovými molekulami květů 
a rozkládají je. V krajině se znečištěným 
vzduchem je proto vůně květů oslabená 
a včely je dokážou vyhledat na významně 
kratší vzdálenost.

Jaroslav Petr
Foto: Zdeněk DukátVčela na slunečnici





Objektivem  
Zdeňka Dukáta
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Většina z nás má perníčky spojené s vánočními a velikonočními svátky, 
kdy vytáhneme rodinný recept, nebo si zadáme do vyhledávače „zaručeně 
měkké perníky“ a dáme se do díla. A ono to často dopadne tak, že i když 
postupujeme krok za krokem podle předpisu a pak perníčky i s jablíčkem 
uložíme do krabičky, dokážou je ve výsledku schroupat jen jedinci s odol-
ným chrupem. Ono totiž upéct dobrý perník není jen tak.

Podíváme-li se do dávné minulosti, neboť 
první zmínka o pernících v Čechách se da-
tuje až do roku 1335, dočteme se o tom, že 
staří mistři cechu perníkářského věnovali 
svému řemeslu nebývalou péči. Například 

že „jistý tovaryš, špásovitý fabulista, poví-
dal, že dělal u mistra, kterej do perníkových 
šišek dával devadesátero koření. Kromě 
anýzu, tureckého pepře, koriandru a bezu 
dával do perníku i mateřídoušku, kozí 

pysk, levanduli, mariánku, rozmarýnu, 
pelyněk, řimbabu, balšám, routu, angeliku, 
zeměžluť, hořký lupen a tak dále. Ano co 
víc, že jest šťávou česnekovou a cibulovou 
každou vrstvu šišek ve škatuli kropil“.

Toto svědectví můžeme určitě brát s re-
zervou, ale pravdou je, že podle dochova-
ných receptů perníkáři do svých výrobků 
skutečně dávali celou škálu koření. Důvo-

Perníčky jako lék i jako umění

Perníkový dort pro milovníky hudby – perní-
ková partitura s předehrou Novosvětské Perníkové dorty mohou mít mnoho podob

Perníkové obrazy jsou ručně zdobeny pole-
vou, obraz získá větší plasticitu
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dem byl nepochybně jeho blahodárný vliv 
na lidský organismus a spolu s medem pak 
koření z perníku dělalo lék. Prodával se do-
konce v lékárně jako lék na žaludek. Pojďme 
si tedy tento lék připravit i dnes. Obzvláště 
v době, kdy kolem poletují nejrůznější viry, 
je dobré se vrátit k tomu, co je osvědčené – 
k léčivé síle bylinek a koření.

U dobrého prodejce si objednáme čer-
stvé a kvalitní koření (skořice, hřebíček, 
zázvor, koriandr, fenykl, anýz, badyán, 
kardamom, vanilka), sedneme si, očichá-
váme a přidáváme podle toho, co nám dob-

ře voní. Celkové množství koření do 600 g 
mouky by nemělo být větší než dvě vrcho-
vaté polévkové lžíce. Pomocí změny pomě-
rů koření lze vykouzlit pokaždé jiný výtvor. 
Věřím tomu, že každý si namíchá pro sebe 
a své blízké tu správnou kombinaci, kte-
rá mu utuží zdraví. Naše tělo je mnohem 
chytřejší, než si myslíme, jen potřebuje 
dostat šanci. 

A pak jsou tu ještě perníky lité, plněné, 
do forem, zdobené nejrůznějšími polevami, 
oříšky či kandovaným ovocem, samostat-
nou kapitolu pak tvoří nejrůznější perní-
kové stavby. Právě tato různorodost mě 
na perníčcích baví nejvíc. 

Každá perníkářka má v paměti své prv-
ní pokusy s medovým těstem. U mě by se 
dal vstup do tohoto oboru označit přímo 
za drzost. Nikdy jsme doma perníčky ne-
pekli a já jsem jednoho dne při cestě na vlak 
spatřila časopis Medovníky. Zaujala mě 
totiž první strana, kde byla fotka krásného 
perníkového městečka – několik chalou-
pek a kostel. A já jsem se prostě rozhodla, 
že takové městečko vyrobím. Bez znalos-
ti postupů a nejrůznějších úskalí jsem si 
v tom časopisu našla první recept a dala se 
do díla. A jak to dopadlo? Dobře. S neuvě-

řitelným štěstím začátečníka jsem zkrátka 
vybrala recept, ze kterého šly chaloupky 
skutečně vyrobit. Do městečka jsme spo-
lu s mým tehdy teprve budoucím mužem 
zabudovali i světýlka a já jsem mohla své 
veledílo pyšně ukazovat návštěvám.

Od té doby uplynulo už více než dvacet 
let a já se stále stejně drze vrhám do nových 
a nových perníkových výzev. Kromě celé 
škály perníčků, které se liší poměry koření, 
konzistencí a vzhledem, dělám i perníkové 
dezerty a také dorty s perníkovými obrazy. 
Perníkařinou se dnes nakonec živím, mám 
perníkový krámek a můj muž začal i vče-
lařit, abychom měli vlastní med. Moc mě 
baví snoubení perníkařiny s moderní cuk-
rařinou. Mám totiž za to, že aby řemeslo 
žilo, musí se nejen uchovávat tradiční re-
cepty a postupy, ale také pro něj vymýšlet 
nové cesty a místa na slunci.

Držím vám tedy palce, aby se vám letoš-
ní perníkové dílo povedlo přesně tak, jak si 
představujete. A přidávám ještě osvědčený 
recept na měkké perníčky, ať letos nemusí-
te hledat.

Text: Kateřina Woláková
Foto: Radim Wolák

Recept
600 g hladké mouky, 150 g tuku, 200 g 
medu, 4 vejce, 180 g cukru moučka, 
2 lžíce kakaa, 2 lžíce perníkového ko-
ření, 1,5 lžičky sody.
Nejdříve rozehřejeme med a tuk, přidá-
me čerstvé koření, postupně přidáváme 
sypké ingredience a nakonec vejce. Těs-
to je hodně lepivé, zabalíme ho a na dva 
dny necháme na chladném místě odpo-
čívat. Na pomoučeném válu těsto vyvá-
líme a vykrajujeme libovolné tvary. Per-
níčky pečeme při teplotě 170 °C.

Perníkový dort s obrazem Alfonse Muchy

PerníKáča ve svém perníkovém krámku 
Velvarská perníkárna PerníKáča má fasádu napuštěnou včelím 
voskem

Dobroty z perníkového krámku
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V lednovém Včelařství 2017 a 2018 jsme informovali o rychlorámku 
39 × 24, který umožňuje fixovat voskovou mezistěnu přímo „zaklapnutím“ 
do rámku bez nutnosti drátování rámku a natavování mezistěny. Od té doby 
si tento rámek našel řadu příznivců, kteří rychlost přípravy oceňují, ale 
najde se i řada konzervativců, kteří na dřevěné loučky nedají dopustit. Plas-
tové mezerníky a mateří mřížky jim sice nevadí, ale plastové rámky (ačkoli 
jsou vyrobeny z plastu s atestem pro potravinářství) jsou zkrátka moc.

Přemýšleli jsme tedy, jak vyjít vstříc i kon-
zervativnější části naší včelařské obce. Na-
vrhli jsme a v praxi odzkoušeli řešení, které 
umožňuje nadále používat dřevěné loučky, 
ale nenutí včelaře k děrování louček, k pro-
tahování a napínání drátků a následně 
k natavování mezistěny, což jsou během 
přípravy včelařského rámku časově nejná-
ročnější operace.

Řešení tohoto zadání jsme zvažovali 
jak z hlediska užitné hodnoty pro vče-
laře, tak z hlediska náročnosti na tech-
nologii výroby. Výsledkem je nový „me-
zerník“, jehož podstata spočívá ve dvou 
funkcích: 
•  i nadále v udržování rozestupu mezi jed-

notlivými rámky v nástavku
•  a v jeho „přidržovací plošce“, která 

Jde to i bez drátování a natavování

dokáže (při použití 4–5 párů) bezpečně 
upevnit mezistěnu uprostřed rámečku. 

Výhodou nového mezerníku-úchytu je 
i jeho snadné upnutí na loučku bez potřeby 
přitloukání hřebíkem, což vede i k menší 
pravděpodobnosti, že se při natloukání me-
zerníku klepnete do prstu. Věřím, že to ocení 
zejména dříve narození včelaři, pro než je 
protahování drátků a natloukání mezerníků 
dost náročná a nepříjemná operace.

Máte-li tedy nový stlučený rámeček nebo 
starý „recyklovaný“ rámek po vytavení sta-
rého díla, pak jen stačí:
•  po jedné straně nasunout předepnuté 

úchyty (obr.1)
•  otočit rámeček na zvýšenou podložku 

(obr. 2)
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• položit voskovou mezistěnu (obr. 3)
•  zafixovat úchyty s položenou mezistěnou 

v „protipoloze“ úchytem na druhé straně 
rámku (obr. 4)
Za tři čtvrtě minuty máte „vydrátováno 

a nataveno“ a můžete jít do včel. Další prá-
ce už je na včelách (obr. 5 a 6).

Tento typ uchycení mezistěny jsme tes-
tovali i při vytáčení ve standardním auto-
matickém zvratném medometu a nezazna-
menali jsme (podobně jako u rychlorámku 
39 × 24) žádné anomálie, které by kompli-
kovaly práci.

Velká výhoda nastává i při odstraňování 
starého voskového díla, které lze snadno 
vyříznout nebo vytavit. Při mačkání staré-
ho vystavěného plástu pak nehrozí, že se 
vám do ruky zapíchnou zbytky drátku.

Věřím, že si tento inovativní způsob fixa-
ce voskové mezistěny do klasického rám-
ku najde řadu příznivců. Časová úspora 
oproti děrování, drátkování a natavování 
mezistěny je poměrně značná. Navíc ten-
to způsob umožňuje i opětovné využití 
starších stlučených rámků s mezerníkem 
(zde doporučujeme dezinfikovat alespoň 

párou). Úchyty lze pořídit jak ve variantě 
s mezerníkem, tak i bez mezerníku. Dal-
ším bonusem je, že jsou úchyty k dispozici 
jak pro loučky na klasický rámek 39 × 24 
(tloušťka louček 8 a 12 mm), tak pro loučky 
rámku typu Langstroth.

Pomalu se blíží doba přípravy rámečků 
na další sezonu, a tak je dobrá příležitost 
novinku vyzkoušet a ušetřit si spoustu času.

Hodně zdraví a pohody do nového roku 
včelařkám, včelařům i včelám!

Jiří Hejnic 

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5 Obr. 6
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Mají všichni pravdu, jde o troufalost. Udělat rozhovor s novinářem je velmi 
obtížná záležitost. Zvláště s tak kvalitním, jakým je odpovědný redaktor 
časopisu Včelařství RNDr. Petr Kolář. 

Setkání v klidu a pohodě jsme si slibovali 
už delší dobu, ale došlo k němu až v létě 
letošního roku. Uskutečnilo se na zahra-
dě mé chalupy blízko Kutné Hory. A Petr 
za mnou nemusel jet daleko, je to Kutno-
horák a bydlí v tomto krásném městě drah-
nou spoustu let. A sluší se podotknout, že 
v sobě nezapřel dobrého sportovce. Přijel 
na kole.

Debata měla několik rovin, ale z mé 
strany byla cílena na získání co největšího 
množství informací z Petrova soukromé-
ho i profesního života. Zvláště proto, že 
mi hned v úvodu prozradil, že se na konci 
tohoto roku chystá do penze. 

Chci se tedy podělit o myšlenky, které 
Petr prezentoval. Vždyť je dobré vědět, 
kdo připravoval obsah našeho časopisu 
dvanáct měsíců v roce po dobu pěti let.

Známe se dlouho, a tak nikoho nemusí 
překvapovat, že si tykáme.

Tvůj akademický titul mě zavádí k tvr
zení, že jako doktor přírodních věd máš 
blízko i ke včelám. Můžeš prozradit 
obor, který jsi studoval?
Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze, obor fyziolo-
gie člověka a živočichů. Původně jsem se 
hlásil na učitelský směr biologie-chemie, 
ale tam brali pouze deset uchazečů, a tak 
jsem skončil na kombinaci biologie-mate-
matika. Pro mě smrtící záležitost. Na gym-
náziu jsem s matematikou zápolil po celé 
čtyři roky. Naštěstí jsem na fakultě nara-
zil na vedoucího katedry tělesné výchovy 
a sportu doc. Rudolfa Volrába, který mi se 
slovy, zda jsem se nezbláznil, že chci stu-

dovat matematiku a hrát při tom vrcholo-
vě basketbal, zařídil přestup na odbornou 
biologii. Současně se vstupem na vysokou 
školu jsem totiž začal hrát za tehdejší špič-
kový tým Slavia VŠ Praha a stal se členem 
střediska vrcholového sportu.  

Můžeš nám popsat svoji profesní ka
riéru?
Po škole přišla vojna, na ní basketbal 
v Dukle Dejvice a pak jsem nastoupil 
do výzkumného ústavu, který spadal 
do působnosti tehdejšího ministerstva ná-
rodní obrany. Zabýval jsem se ochranou 
životního prostředí v případě živelních 
pohrom a průmyslových havárií, což mělo 
k fyziologii člověka a živočichů hodně da-
leko. U „ekologie“ jsem vydržel osm let 
a stejnému oboru jsem se jako odborný 
asistent věnoval i na Vysoké škole ekono-
mické. Koncem 80. let jsem dostal „lano“ 
od prof. Vladimíra Líbala, někdejšího dě-
kana Národohospodářské fakulty VŠE, 

Bylo to krásné a bylo toho dost
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ní katedry krizového managementu. Když 
jsem tam v listopadu 1989 nastoupil, pan 
profesor se mi svěřil, že coby velký basket-
balový fanda byl na přelomu 70. a 80 let 
pravidelným návštěvníkem na utkáních 
Slavie VŠ Praha. 

Jak a kdy ses dostal k novinařině?
Na ekonomce jsem byl až do roku 1995. 
Ale s novinařinou jsem začal koketovat už 
někdy v roce 1988. Manželka pracovala 
v deníku Československý sport a mimo 
jiné psala i basketbal. Tehdy ještě redaktoři 
chodili na všechny prvoligové zápasy mužů 
i žen, které se v Praze vždy o víkendu hrály. 
Jednu neděli se jich sešlo nějak moc a v re-
dakci nebyli lidi. A tak mě požádala, zda 
bych nešel udělat referát ze zápasu praž-
ského Orbisu a krátký rozhovor s jednou 
z jeho hráček. Můj první novinářský počin 
byl na světě. Na něj se postupně nabalovaly 
další – občas článek do Sportu, na katedře 
jsme začali s kolegou vydávat Bulletin kri-
zového managementu a v roce 1994 jsem 
dostal nabídku na externího redaktora 
časopisu Basket. Věci se ale zvrtly tak, 
že jsem za pár měsíců dělal šéfredaktora 
a měl na starost celou jeho výrobu. Byla to 
tvrdá škola, ale hodně jsem se při tom na-
učil. Když jsem koncem roku 1995 na VŠE 
skončil, byl jsem pár měsíců na volné noze 
a v září následujícího roku jsem nastoupil 
do měsíčníku Sport plus. To byl zásadní ko-
trmelec v mém životě, veškerá přírodověda 
šla stranou a začal jsem se věnovat pouze 
novinařině. 

Kterými periodiky jsi prošel?
Po třech letech ve Sport plusu přišlo deset 
let ve společenském měsíčníku Xantypa. 
Rozhovory se skvělými osobnostmi – herci, 
zpěváci, sportovci, lékaři, vědci, manaže-
ři, reportáže z nejrůznějších akcí v různých 
koutech světa, moc rád na to vzpomínám. 
Napsal jsem i několik knížek – Historii 
NBA, příběh desetibojaře Tomáše Dvořáka 
a především obsáhlou publikaci o tenistovi 
Janu Kodešovi. Jenže mělo to i svou stin-
nou stránku, makal jsem tolik, že jsem si 
přivodil zdravotní poškození, s nímž se po-
týkám dodnes. Dva roky trvalo, než jsem se 
alespoň trochu vzpamatoval. A pak znovu 
novinařina. Dnes vím, že to bylo vzhledem 
k mému zdravotnímu stavu špatné řešení, 
ale mě to neskutečně bavilo. Působil jsem 
jako šéfredaktor golfových magazínů Golf 
Style a Golf Digest, posléze jsem dělal 
dvouměsíčník The Business Soirée, pak 
v týdeníku 5+2, kde jsem měl na staros-
ti vrcholový a výkonnostní sport v Praze 
a ve Středočeském kraji. Jeden týden jsem 
dělal rozhovor s Jardou Jágrem a druhý 
jsem psal okresní přebor v házené v Kutné 

Hoře. Jenže pak majitel týdeníku koupil 
Mladou frontu, týdeníku se chopili její re-
daktoři a já byl rok a čtvrt bez práce. V září 
2015 jsem nastoupil včelařstvím nepolíbe-
ný na Český svaz včelařů.

Kolik let jsi vydržel u vrcholového bas
ketbalu?
Sedm, tři roky v juniorské reprezentaci 
ČSSR a čtyři ve Slavii VŠ. Pak jsem vy-
střídal několik mančaftů v národní lize 
a na „stará kolena“ jsem hrál městský 
přebor v Praze. Ale i to byly kvalitní sou-
těže, v nichž působila řada bývalých prvo-
ligových borců. Kvůli problémům se zády 
jsem v osmatřiceti s basketbalem skončil. 
Když to vezmu od žáků, pod bezednými 
koši jsem běhal třicet let. Ale bez pohybu 
nemůžu být, takže dneska hlavně tenis, 
kolo a občas vezmu do ruky golfovou hůl. 

I naše současná předsedkyně Jarmila 
Machová byla aktivní vrcholovou spor
tovkyní. Potkali jste se někdy v minulosti?
V době, kdy ona hrála za Rudou hvězdu 
Praha, jsem znal její spoluhráčku Darinu 
Ptáčkovou, manželku mého spoluhráče 
Vládi Ptáčka. Párkrát jsem se byl na zápa-
sech Rudé hvězdy podívat, takže jsme se 
možná viděli, ale neznali jsme se.

Máš jistě dobrý vztah ke včelám. Jak da
lece problematiku včelaření znáš?
Mám pozitivní vztah ke všem zvířatům, 
proto jsem si taky před lety vybral biolo-
gii. Jak jsem už řekl, když jsem nastoupil 
na svaz, včelaření pro mě bylo pole neora-
né. Za těch pět let jsem se neustálým čte-
ním článků ledasčemu přiučil, ale na ro-
vinu říkám, že včelařit bych si netroufl. 
Z návštěv u řady včelařů jsem pochopil, 

že jde o krásný a uklidňující koníček, ale 
na můj vkus je to všechno až příliš složité 
a komplikované. A to nemluvím o nesku-
tečném papírování – formuláře, žádosti 
o dotace, léčiva, spolková činnost. Ale 
chápu, že bez toho by svaz jako celek ne-
měl takové výsledky, jaké má. Například co 
se týká nízkého procenta úhynů včelstev, 
které nám řada okolních států závidí. Za ty 
roky jsem mnohokrát slyšel: „Tak kdy už si 
pořídíš včely?“ Ale všechny zklamu, raději 
zůstanu u svého tenisu.    

Můžeš stručně popsat průběh přípravy 
nového čísla našeho časopisu až k jeho 
předání do tiskárny?
To snad stručně ani nejde! Oslovit autory, 
které navrhne redakční rada. Zadat jim 
námět článku, domluvit termín odevzdání 
do redakce. Převzít text i s fotkami, případ-
ně fotky sehnat, článek zredigovat, poslat 
na korektury. Po ní zkompletovat s fotkami 
a poslat do grafického studia. Převzít zpět 
zalomené stránky, zkontrolovat typogra-
fii, doplnit popisky k fotografiím, citace, 
poslat opět korektorovi. Poté zaslat zlom 
s vyznačenými opravami grafičce, násled-
ně zkontrolovat, zda zanesla všechny vy-
značené korektury, pokud něco přehlédla, 
což je v tom kvantu oprav běžné, poslat 
stránku znovu na opravu. A tak pořád 
dokola, dokud není zalomený materiál 
v perfektním stavu. Tohle všechno se týká 
jednoho článku, který mi tak projde pětkrát 
šestkrát rukama. A je zcela jedno, jestli se 
jedná o Kalendárium, dopis čtenáře, nebo 
blahopřání k životnímu jubileu. To vše je 
potřeba vynásobit pětadvaceti až třiceti. 
Přibližně tolik materiálů totiž zařadím 
do jednoho čísla. Ale nejde jen o náměty, 
které navrhne redakční rada, jsou tu i texty, 

Na návštěvě u přítele Josefa Jaroše Foto: Josef Chroust
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tivy. Některé z nich posílám redakční radě 
k posouzení, zda zveřejnit, či nezveřejnit, 
u jiných se rozhodnu sám.

Tomu všemu ale předchází sestavení 
tzv. zrcadla neboli špíglu. Jednoduše řeče-
no musím vybrat a zařadit do příslušného 
čísla články, které jsou pravidelnými rub-
rikami, případně reagují na aktuální dění, 
třeba ve včelařské legislativě, a hlavně 
korespondují s příslušným obdobím vče-
lařského roku. Ne vždy se to samozřejmě 
stoprocentně podaří, ale to už je o tom mít 
pár článků takzvaně „v šuplíku“ nebo au-
tora, který je schopen rychle sehnat něja-
ký námět, napsat ho a v podstatě obratem 
odevzdat do redakce. Kolikrát jsem den 
před odevzdávkou do tiskárny nebo i v den 
odevzdávky zařazoval narychlo jiný mate-
riál, přelamovali jsme stránky, protože se 
na poslední chvíli objevilo něco aktuální-
ho, o tom snad ani nemá smysl mluvit. Ale 
přes zásadu, že časopis musí být v den D 
a v hodinu H v tiskárně, pro mě nejede vlak.

No, vypadá to, že se v redakci nezastavíš.
Jenže to ještě není všechno. Komunikace 
s tiskárnou, vystavení objednávky, po ode-
vzdání podkladů do tisku ještě kontrola tzv. 
plotrů, což je poslední možnost „chytit“ 
a opravit případné chyby. K tomu je potře-
ba spolupráce s grafičkou. Kolikrát jsem ji 
za ty roky odtrhl po večerech od rodiny už 
nespočítám. A při tom výčtu úkonů jsem 
úplně zapomněl na Přílohu a Včelařské 
inzertní noviny.

A to jsi to všechno dělal celou dobu sám?
Čtyři roky ano. Loni nastoupil do redakce 
nový kolega Michael Mlynář. Dostal na sta-
rost korektury, nicméně postupně se coby 
zkušený editor, mimochodem pracoval 
15 let jako redaktor a editor zpravodajské-
ho serveru iDNES, pustil i do editování pří-
chozích článků, čímž ze mě část práce se-
jmul. A musím říct, že nastoupil v pravý čas. 
Moje zdravotní problémy se postupně dost 
zhoršily a už jsem začínal mít s prací na ča-
sopisu problémy. Na tomto místě nemůžu 
opomenout pomoc tajemníka Ing. Petra Še-
ráka, s nímž jsem mnohokrát při redigování 
textů konzultoval odborné záležitosti. A re-
dakční radu, jejíž členové často sami přispě-
li kvalitními texty, kontakty na potenciální 
autory či nejrůznějšími náměty.

Jistě máš řadu zkušeností z kontaktů 
se včelaři. Mnozí pochvalou nešetří. Ale 
oba víme, že v našem spolkovém životě 
občas vyčnívají i silní kritici, kteří tvrdí, 
že mnohé je špatně a mělo by se…, mís
to aby sami chtěli pomoci v konkrétní 
si tuaci, která se jim nelíbí. Jak ses vypo
řádal s těmto čtenáři?

Dovolím si trošku pozměnit citát z Babičky 
Boženy Němcové: Není na světě člověk ten, 
který by se zavděčil lidem všem. Pozitivních 
reakcí bylo za tu dobu hodně a vždycky mě 
pohladily na duši. Ale občas se objevily i ty 
negativní a některé byly hodně nepříjemné. 
Když pominu, že jsem se v jistém okamžiku 
stal „zaprodancem ČSSD“ a v jiném jsem 
zase byl označen za „soudruha, který je po-
platný svému komunistickému mecenáši“, 
přišlo mi to vždycky líto. Vyčítal jsem si, že 
jsem mohl leccos udělat jinak, ale pak jsem 
si uvědomil, že tito věční kritici nemají ani 
ponětí o tom, co výroba časopisu obnáší a co 
všechno třeba musí představitelé svazu ab-
solvovat, aby svaz fungoval tak, jak funguje, 
a aby ke včelařům dorazily jejich dotace.

Za svého působení v redakci ses jistě se
tkal s mnoha včelařskými osobnostmi, 
zúčastnil ses řady společenských a od
borných setkání včelařů. Můžeš některá 
stručně popsat?
Bylo jich hodně, počínaje třeba tradičním 
medovým večerem v Parlamentu České 
republiky přes výstavu Natura Viva v Lysé 
nad Labem až po mezinárodní setkání 
včelařské mládeže IMYB v Praze. Ale vždy 
to bylo o novinářské práci. Fotografování, 
rozhovory, ať už to byli například v Lysé 
oficiální hosté, nebo běžní návštěvníci-vče-
laři. Ale byly i další akce – včelařská expozi-
ce v rámci veletrhu Techagro v Brně, výsta-
va Země živitelka, Konference zlepšovatelů 
a vynálezců ve včelařství v Olomouci, finále 
soutěže Zlatá včela. Nikde jsem se nenudil, 

vždy to byla zajímavá práce, setkání se za-
jímavými lidmi. Nelze vyjmenovat všech-
ny a nerad bych na někoho zapomněl, ale 
za všechny bych rád jmenoval doc. Juraje 
Toporčáka z UVLF Košice. Skvělý chlap, 
odborník na svém místě a velký fanda 
Realu Madrid. Když jsem se s ním setkal 
poprvé, měl na sobě dres Ronalda i s jeho 
podpisem. A tím mě úplně dostal. 

Po pěti letech ve Včelařství odcházíš 
do důchodu. Neuvažoval jsi někdy, že bys 
přece jen ještě pokračoval dál?
Řečeno slovy klasika: bylo to krásné a bylo 
toho dost. 

Takže si dovolím připravit tě na tuto etapu 
života svou radou: Nehoď za hlavu novina-
řinu, zvláště pak tu včelařskou. Buď nadále 
ve styku se včelaři, s redakcí i svým násled-
níkem na židli redaktora. Věnuj se svým 
koníčkům, na něž ti nezbýval čas v době 
aktivní práce. Čas důchodu je podle mé 
desetileté zkušenosti tím nejkrásnějším ob-
dobím života, pokud je člověk zdravý a má 
dobrý vztah k lidem ve svém okolí.

Petře, děkuji ti za tvou práci v redakci. 
Děkuji ti za přátelství, které mezi námi je 
a jistě bude i nadále. Žij v pohodě a ve zdra-
ví! A zase brzy na shledanou u mě na cha-
lupě nebo třeba v některé kutnohorské 
hospůdce.

Děkuji za rozhovor.

Mgr. Luděk Sojka
Foto: Michael Mlynář
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ZeHmyz – včela medonosná

Soubor publikací a vzdělávacích pomůcek pro mateřské a základní školy           
Vážení přátelé včelaři, stejně jako ve vašich 
organizacích jsme ani my v královéhradec-
ké organizaci neuspěli s našimi napláno-
vanými osvětovými akcemi pro letošní rok. 
Nákazová situace nám obrátila život naru-
by a vše bylo náhle zcela jinak. 

Co se nám však podařilo, bylo vydání 
další publikace se včelařskou tematikou. 
Tentokrát jsme se zaměřili na včelu medo-
nosnou a medonosné rostliny.

Celá publikace se jmenuje Hmyz – vče-
la medonosná: Soubor publikací a vzdě-
lávacích pomůcek pro MŠ a ZŠ a vznikla 
ve spolupráci MŠ Kamarád Hradec Králo-
vé a královéhradeckých včelařů za podpory 
Královéhradeckého kraje. Lze ji využít pro 
děti i vyučující z mateřských a základních 
škol, družin nebo včelařských i jiných 
zájmových kroužků a je samozřejmě vhod-
ná i pro jednotlivce.

Celý soubor se skládá z pěti částí:
Část I: Rostliny významné pro včely
Část II: Svět květin a včel: povídání o včele 

medonosné a kvetoucích rostlinách pro 
malé děti
Část III: Metodika
Část IV: Grafomotorika: rozvíjení grafické 
zručnosti
Část V: Život v úlu hrou: manuál pro práci 
s dětmi o životě včely medonosné a o me-
donosných rostlinách, které děti navštěvují

Každá část je jinak udělaná a může být 
použita i samostatně. Je v brožovaném vy-
dání a je doplněna buď ilustracemi, nebo 
fotografiemi květin se včelami.

K této publikaci jsme ještě připravili 
pomůcky pro práci s dětmi: dřevěný úlek 
s plstěnými loutkami a výukovými rámky, 
včelí leporelo, dřevěné puzzle ze života 
včel, medonosnou zahrádku, omalovánku 
se včelkou, medaili se včelkou, deskovou 
hru se včelkami a květinami a razítka se 
včelařskou tematikou. 

To, že vydáváme publikace o včelaření, 
je součástí naší osvětové práce. O všech 

našich publikacích se můžete dozvědět 
ve Včelařstvích z ledna 2016 a z prosince 
2017. Rovněž můžete nahlédnout na naše 
webové stránky www.vceliweb.cz. 

Ing. Radim Kupka
předseda ZO ČSV Hradec Králové

Stává se vám, že se při čtení začnete v du-
chu usmívat? Jistě, ale ten text musí stát 
za to. To je i případ subtilní knížečky vě-
nované dětem, které se nebojí dívat kolem 
sebe.

Ale pokud se rozhodnete pořídit ji vaší 
ratolesti, třeba pod vánoční stromeček, 
tak si ji sami přečtěte, ještě než ji zabalíte. 
Knížka to není dlouhá, ale co všechno se 
do ní vešlo! Celý včelí rok kolem starého 
dubu, slunce na nebi a květiny. 
Rovněž skřítkové a víly, sny živé 
a splněné. A taky milování, plození, 
rození a smrt. A všechno se to děje 
smysluplně, jakoby samozřejmě, 
ale přesto se za dary a služby dě-
kuje! Učme se od včel, učme děti 
i sebe. Některé děti není lehké nalá-
kat k četbě. Tady se nabízí i krásný 
doplněk čtyřiadvaceti pracovních 
listů v podobě omalovánek k jed-
notlivým kapitolám knihy. Už jsem 
vyzkoušel na vnoučatech, že to funguje.

Autor dobře zná slovník dětských čte-
nářů, respektive posluchačů. Záměrně 
nepoužívá odborné včelařské výrazy, ale 
obecnější pojmy, protože smysl sdělení 
míří dál. Není to učebnice, ale vyprávě-
ní o přírodním světě, který je v pořádku. 
Možná díky tomu, že lidé se v něm ani ne-

mihnou. Přesto lze celé to krásné fungová-
ní včelího společenství v jeho přirozeném 
prostředí popsat velmi lidsky. Třeba že 
když někoho už tlačí v bříšku, musí si ule-
vit. Dlouhá dramatická zima se dá vyjádřit 
jedním rozhovorem na čtyřiceti krátkých 
řádcích. A vysvětlení, proč mravenci a vče-
ly olizují cosi, co jaksi pramení ze zadečku 
jiných? Jasné a pravdivé: mšice prostě ne-
jsou na sladké.

Miroslav Urban 
Včelky ze starého dubu
48 stran 
vydal Miroslav Urban, 
Boštice 
urbanuvmed@gmail.com 
ISBN 978-80-907747-3-5

Otázka na autora:
Jak knížka vznikla, co vás vedlo k jejímu 
napsání a vydání?
Knížka včelích pohádek pro malé děti do-
plňuje soubor mých knih o včelách a včela-
ření. V nedávné době jsem vydal knížky pro 
běžné včelaře (Včelaříme od jara do zimy, 
Kdo z koho) a také pro úplné začátečníky 

Víly, skřítkové a mšice, co nejsou na sladké
(Učím se včelařit). Pro včelařské mládežní-
ky, kteří se z celého světa sjíždějí na setkání 
IMYB, vznikla Ilustrovaná biologie včel. 
Pro ty nejmenší jsem tentokrát ze šuplíku 
vytáhl odložené pohádky. Texty pohádek 
jsem psal před několika lety v zasněžené 
lesní chatě poblíž mých včelstev a ilustra-
ce vznikaly o půl roku později na dovolené 
na jižní Moravě.

Všechny mé knížky jsou bohatě ilustro-
vané a ty pro mládež doplňují pracovní 
listy, které pomáhají zapamatovat si zá-
kladní informace o včelách. V pohádkách, 
stejně jako v ostatních knihách, se snažím 
dodržet reálný pohled na včelí biologii 
s důrazem na včelí vztahy v krajině. Vče-
lařům i malým dětem se snažím přiblížit 
přesahy těchto vztahů do lidského světa. 
Chuť předávat tyto informace dalším li-
dem je důvodem, proč vydávám knihy pro 
všechny věkové kategorie včelařů. Zároveň 
je mou snahou vytvářet knihy tak, aby se 
daly použít jako vzdělávací materiály pro 
včelaře i pro školy, kde se stávají součástí 
výukových programů.

Všem čtenářům přeji mnoho hezkých 
chvil u čtení a hraní si s pohádkami. 

 Dalibor Titěra
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Jarní nástup celosvětové koronavirové nákazy si v prevenci proti ní vynu-
til změnit formu výuky na všech stupních škol. Do té doby bylo distanční 
vzdělávání výjimkou jen v případech žáků, kteří kvůli úrazu či nemoci 
nemohli být ve školních lavicích. Učitel tak prostřednictvím internetu 
vzdálenému žákovi vysvětlil látku a probral s ním nejasnosti. Dobrovolnost 
se stala zákonem stanovenou povinností s velmi intenzivním nástupem 
podzimní vlny koronavirové nákazy.

Týká se to i SOUV a Včelařského vzdělá-
vacího centra v Nasavrkách. Jak se s tímto 
úkolem pro výuku studentů a pořádání 
odborných seminářů nasavrcké školské 
zařízení vypořádalo, o tom nás v rozhovoru 
informoval jeho ředitel Josef Lojda.

Co bylo nutné v nasavrckém vzdělávacím 
středisku udělat, aby se mohla konat 
 distanční výuka? 
Distanční výuka v učebním oboru se 
na rozdíl od jara stala pro studenty podle 
školského zákona povinnou. I když nám 
bylo od počátku jasné, že touto formou ne-

lze plně nahradit výuku prezenční, hlavně 
tedy v praktické části, chtěli jsme ji zajistit 
optimální formou. Zajistili jsme si platfor-
mu, proškolili učitele a pomocí cvičných 
připojování žáků ověřili její funkčnost. 
Z celé řady programů jsme si vybrali apli-
kaci Microsoft Teams, do které se na zá-
kladě zasílaných informací přednášející 
i účastníci připojují.
 
Kdo ji má na starost?
Této formy využíváme i pro další vzdělávací 
aktivity pořádané naším zařízením. Dis-
tanční výuku zajišťuje tým, který se stará 

o vzdělávání. Vlastní zajištění přenosu spo-
čívá na IT pracovníkovi.

Musí přednášející dojet do Nasavrk, kde 
je nainstalován program k distanční pre
zentaci, nebo takovýto program získá ze 
vzdělávacího střediska, aby mohl vést 
akci z domova?
Program není vázán na určité místo ani 
konkrétní IT zařízení, a lze proto samo-
zřejmě přednášet i z „domova“. Je ovšem 
nezbytné, aby byly splněny technické pa-
rametry pro bezproblémový přenos, např. 
stabilní datové připojení, počítačové vy-
bavení s kamerou, mikrofonem, případ-
ně další příslušenství. V našem případě 
jsou pro přednášky podstatné prezentace, 
které připravil a komentuje přednášející. 
Aby účastníci online přenosu viděli před-
nášejícího, tak pro to nejsou dány žádné 
specifické požadavky, stačí průměrné vy-
bavení PC. Pro detailnější přenos obrazu je 

Ředitel SOUV Nasavrky: 
Počítač nenahradí praktický nácvik
Koronavirus změnil způsob výuky

Jedno ze stanovišť nasavrckého včelařského vzdělávacího centra pro výuku prostřednictvím internetu



425prosinec 2020•

VZ
d

ěl
áV

áN
Í

SOUV-VVC, o.p.s., vybaveno např. vizua-
lizérem, který umožní dokonalé zobrazení.

Zejména senioři mohou mít problém 
s připojováním svého počítače nebo tab
letu k přednášce. Poradíte jim například 
pomocí mobilu?
Problémy nemá pouze seniorská skupina, 
ale i řada mladších. Po vytvoření rezerva-
ce na konkrétní přednášku obdrží všichni 
účastníci jednoduchý a názorný manuál 
a zároveň je jim k dispozici náš odborník. 
Problém může nastat, když připojení musí 
řešit tzv. „za pět minut dvanáct“. Z časo-
vých důvodů již toto opravdu není možné. 
Proto doporučujeme připojit se zkušebně 
v předstihu, zapamatovat si hesla, prostu-
dovat si manuál atd. Pokud se něco nepo-
daří, je nejlepším řešením umožnit vzdále-
né připojení ke svému zařízení (používáme 
program TeamViewer), kde účastníkům 
nastavíme vše potřebné.
 
Mohou se všichni navzájem vidět, slyšet 
a o přestávce i diskutovat?
Je to možné, ale primární úloha je posky-
tovat informace a odpovědi na případné 

dotazy k tématu a ne vytvářet debatní 
kroužky, které pokud nejsou řízeny mo-
derátorem, nejsou rozhodně přínosné. 
Dalším nešvarem je, že účastníci mnohdy 
zapomínají na to, že jejich zapnutá kamera 
a mikrofon přenášejí vše ve svém dosahu, 
aniž by to bylo žádoucí.
 
Které akce včelařské učiliště už tímto 
způsobem zorganizovalo a které při
pravuje?
Dosud jsme uskutečnili čtyři soustředění 
pro dálkové studium, čtyři vzdělávací akce 
pro veřejnost, jednu akci pro vedoucí vče-
lařských kroužků mládeže (VKM) a dvě 
akce pro přednášející podle nařízení vlády 
č. 148/2019 Sb. Zatím máme připraveno 
dalších sedm akcí pro veřejnost, dvě pro 
vedoucí VKM a chystáme další. Pokud 
máte zájem, sledujte naše webové stránky 
nebo stránky ČSV, z.s.
 
Pokud si to nákazová situace vynutí, 
bude možné pořádat pro spolky dotova
né přednášky na dálku?
Podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb. bude 
možné tyto akce v období nouzového sta-

vu pořádat za dodržení podmínek, které 
budou uvedeny v našem rezervačním 
systému a na našich webových stránkách, 
např. minimálně 15 chovatelů, přednáše-
jící ze seznamu žadatele atd. Jakmile to 
zmírnění nákazové situace dovolí, vrátí 
se opět organizace dotovaných předná-
šek do původního prezenčního stavu, 
který je jak pro přednášející, tak i poslu-
chače z řad členů základních organizací 
výhodnější.

Uskutečňuje se výuka v tříletém dálko
vém studiu oboru včelař, jehož studenti 
podle rozvrhu jezdili do Nasavrk? 
Výuka samozřejmě probíhá, a jak jsem se 
již zmínil, podle školského zákona. Pro nás 
to byl impuls nabídnout tuto formu vzdě-
lávání i ostatním. Uvítáme a doufáme, že 
se do jarních měsíců situace zlepší natolik, 
že budeme moci nabídnout žákům i odbor-
ný výcvik na výukových včelnicích. Přece 
jenom osvojit si např. mikroskopování, 
vedení včelstev či chov matek, to se přes 
internet zvládnout nedá.

 
Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

Obrazovka z přednášky Františka Texla o racionalizaci ve včelařstvíÚvod dálkově přenášené prezentace ze včelařské botaniky

Monitor počítače nenahradí praktický výcvik Spad na podložkách napoví mnohé o stavu včelstva
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1. Co je na fotografii?
2. Buňka v úlu, kde se nachází 

larva, kterou včely krmí pou-
ze mateří kašičkou.

3. Strom, který má typicky bílo-
-černou kůru.

4. Stadium vývoje včely: va-
jíčko – larva – předkukla 
– _______ – dospělec

5. Vosková deska, ze které se mohou „motat“ svíčky.
6. Sladká šťáva v květech
7. Zařízení, pomocí kterého se mohou vytvářet mezistěny.
8. Známý propagátor rámkové míry 39 × 24 centimetrů.
9. Vodní rostlina s krásnými velkými květy

Soutěžní doplňovačka
Opět tu máme soutěž, která je určena všem čtenářům, nejen členům včelařských kroužků mládeže. Zadávání odpovědí bude 
opět na stránkách soutěže, kam se můžete dostat z webu mšenských včelaříků (https://sites.google.com/site/kmvmseno/), nebo 
na stránkách ČSV.
Tématem letošního školního roku je opět zeměpis, ale tentokrát se zaměříme na „botanické“ názvy obcí a měst.

Včely, včelaření a škola
V tomto čísle se opět zaměříme zejména na zeměpis a různé „zna-
ky“ obcí. Na mapě si najděte Nové Město na Moravě. K tomuto 
městu patří více místních částí. Název jedné z nich vyluštěte v pře-
smyčce: JKICEŘÍOVI. Toto místo je pro nás významné v tom, že 
v roce 1667 tato obec dostala pečeť, na které byl úl se včelami.

V jiné obci, která se jmenuje VLVOÁČEK, mají zase ve znaku 
mimo jiné tři košnice. Napovíme, že je to městys a nachází se po-
blíž obce Ležáky.

Čtyři zlaté včely, košnici a červenou květinu najdeme ve znaku 
další obce, jejíž jméno je VVALCHOA LOTAH. Najdeme ji poblíž 
města Valašské Klobouky.

Tři včely a slaměný úl najdeme na praporu obce, která leží 
v okrese Znojmo. Její název je MILAKÉVSROS KNICEÍN.

Při troše snahy najdete určitě i jiné obce v České republice, které 
mají ve znaku nebo na vlajce včely nebo úly.

Prosincové hrátky
Vítáme vás při dalších kvízech a úlohách. Jakékoli náměty 
a připomínky rádi uvítáme na e-mailu jan.podpera@gmail.com.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Přesmyčky
V přesmyčkách vyluštěte včelí choroby.

1. ARVRZOÁA
2. UZAMIDÓT
3. RLO VMOČEO PDULÍH
4. ZVATÁPPLČEONÍ VLENĚÍHO DU

Najděte chybu
V následujících řádcích budete číst výňatky z různých „testů“. 
Zkuste odhalit, zda obsahují chyby. Pokud ano, napište věty správ-
ně. Správných odpovědí může být více.

 1. Mezi včelí produkty patří med, vosk a medovina.
 2. Medovice se vyrábí z medu, vody, kvasinek a koření.
 3.  Ve středověku lidé sladili jídla medem nebo sušeným ovocem.
 4. Medomet vynalezl Franz von Strudel.
 5. Medomet byl vynalezen v minulém století.
 6.  Pro přenášení mladých včelích larviček do umělých mate-

řích misek se používá přebalovací lžička.
 7.  Pro léčení včel se také používá kyselina mravenčí. Ta po vlo-

žení do úlu sublimuje a její páry zabíjejí roztoče varroa.
 8.  Voskové souše mohou zničit larvy motýlka, který se jme-

nuje zabíječ voskový.
 9.  Snůškové období pro naše včely trvá celý rok. I v zimě totiž 

kvetou některé rostliny.
10. Pomocná česna v nástavcích se nazývají ouška. Skrývačky

Ve skrývačkách hledejte různé pojmy, které se týkají včel a vče-
laření.

1.   Máme doma velkou kočku, na kterou pravidelně doráží 
náš pes.

2.  Na nádraží jsou koleje, drážní budovy i nástupiště.
3.   Žáci pro svůj úkol potřebují různé staré mapy, lepidlo a nůžky.
4.   Děti uklidily po tréninku míče, složily rozkládací branky 

a šly domů.



427prosinec 2020•

Za
d

áN
o

 N
eJ

eN
 p

r
o

 V
Č

el
ař

ÍK
Y

Vybraná řešení z minulého čísla

Kvízové otázky
1b; 2a; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a; 8d

Včely, včelaření a škola
Fyzikální jev, o kterém se v minulém čísle psalo,  
se jmenuje polarizace.

Z botaniky
Na fotografii byl mák setý.

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

Vylosovaný 
výherce soutěže
říjen 2020

Michael Sita, 
8 let

Kvízové otázky
1. Jak se nazývá nástroj, kterým včelař 

přenáší mladé larvičky do umělých 
mateřích misek?

 (a)  přelarvovací vidlička
 (b)  přelarvovací lžička
 (c)  přelarvovací lžíce
 (d)  přelarvovací nůž

2. Jak se nazýval úl s nerozběrným včelím 
dílem, který vypadal jako obrácená 
nádoba na odpadky?

 (a)  popelnice
 (b)  košíček
 (c)  košnice

3. Ve kterém století byl vynalezen medo-
met?

 (a)  v 18. století
 (b)  v 19. století
 (c)  ve 20. století

4. Dvě včelí matky se narodily 5. června. 
Jedna z nich byla označena zelenou 
barvou, druhá modrou. O kolik let 
mohla být jedna starší než druhá? 
Může být i více správných odpovědí.

 (a)  o jeden rok
 (b)  o dva roky
 (c)  o tři roky
 (d)  o čtyři roky
 (e)  o pět let

5. Jak se nazývá pomocné česno v nástav-
cích?

 (a)  očko
 (b)  česínko
 (c)  očičko

6. Jaké je příjmení vynálezce mateří mříž-
ky?

 (a)  Prokopovič
 (b)  Adamec
 (c)  Langstroth

7. Jak se jmenuje motýlek, jehož hou-
senky dokážou zničit nechráněné včelí 
dílo a dokonce poničí i části úlů?

 (a)  vrták voskový
 (b)  zavíječ voskový
 (c)  zavíječ medový
 (d)  vrták medový

8. Jak se nazývá získávání medu pomocí 
setrvačnosti v medometech?

 (a)  odstřeďování
 (b)  vytáčení
 (c)  metání

Osmisměrka s tajenkou

V osmisměrce najděte následující slova:
vosa, sršeň, tumidóza, varroáza, nosematóza, mor, zvápenatění, medvěd, myš, rejsek, 
 sýkorka, vlaštovka, med, jed, vosk, leták, pyl, květ, lis, kukla, larva, matka, lípa
Slova úl a úly najdete v osmisměrce několikrát.

Nevyškrtaná písmenka (kromě X) tvoří tajenku.

Z botaniky
V podletí včely hledají sladkou šťávu nejen v květech nebo v medovici, ale také ve sladkém 
ovoci. Zkuste k ovoci na fotografiích přiřadit názvy stromů, na kterých se urodilo. Stačí 
jen rodová jména.
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ám 120 let od založení včelařského spolku Městečko Trnávka
Základní organizace Čes-
kého svazu včelařů, z. s., 
Městečko Trnávka pláno-
vala na 12. prosince 2020 
akci k připomenutí 120. 
výročí od založení včelař-
ského spolku. Předpoklá-
dali jsme, že se v kulturním 
domě v Městečku Trnáv-
ce uskuteční přednáška 
MUDr. Jany Hajduško-
vé pro včelaře i veřejnost 
na téma využití včelích 
produktů pro lidské zdraví. 
Dále jsme chtěli pozvat pro-
dejce včelařských výrobků. 
V době, kdy píšeme tento 
článek, nevíme, zda se akce 
vzhledem k současné situa-
ci uskuteční, proto nám dovolte zmínit se 
o historii a současnosti našeho včelařského 
spolku v Městečku Trnávce.

Letos v prosinci uplyne 120 let od zalo-
žení spolku, který se nyní nazývá Základní 
organizace Českého svazu včelařů, z. s., 
Městečko Trnávka (ZO ČSV, z. s.). Teh-
dejší učitel pan Bednář svolal 16. prosince 
1900 do Bartošova hostince na Staré Tr-
návce ustavující schůzi včelařů z Trnávky 
a okolí. Na této schůzi se do spolku ihned 
přihlásilo 18 zájemců, kteří si zvolili spol-
kový výbor, jehož prvním předsedou se 
stal Jan Kressa, soukromník v Městečku 
Trnávce. Do prvního spolkového výboru 
byli dále zvoleni František Zapletal, kap-
lan v Městečku Trnávce (náměstek před-
sedy), Valentín Bednář, učitel v Městečku 
Trnávce (jednatel), Jan Kressa (předseda), 
Josef Zachar ml., kovář v Městečku Trnáv-
ce, František Procházka, rolník na Staré 
Trnávce, Jan Machatý, stolař v Nové Vsi – 
nyní Lázy (pokladník), František Odstrčil 
ml., akademik v Petrůvce, a Hynek Lex-
maul, kovář v Petrůvce.

V následujících letech pak v čele spolku 
stáli tito předsedové: František Zapletal, 
kaplan v Městečku Trnávce (1901–1905), 

Jan Machatý, stolař v Nové 
Vsi (1905–1935), František 
Škrabal, rolník v Městečku 
Trnávce (1935–?). S nástu-
pem fašismu a následnou 
okupací došlo k přerušení 
činnosti spolku. Znovu ji 
zahájil až po válce. V sou-
časnosti spadají do naší 
základní organizace včelaři 
z Městečka Trnávky, z Před-
ního Arnoštova, z Ludvíko-
va, z Pacova, z Lazů, z Mezi-
hoří, z Radkova, z Rozstání 
a z Malíkova. 

Dříve měla naše organi-
zace i svůj dětský včelařský 
kroužek, který postupně 
vedli Vojtěch Seidl, Josef 

Pospíšil, Josef Heger a Josef Pocklan. De-
vadesátá léta minulého století byla ve zna-
mení akce nazvané Den otevřených dveří. 
Během ní se včelaři vzájemně navštěvovali 
na svých včelnicích. 

V prosinci roku 2000 se v Kulturním 
domě v Městečku Trnávce konala výstava 
a oslava 100. výročí založení spolku. Vče-
lařská výstava byla slavnostně otevřena 
v sobotu 16. 12. 2000. Byla spojena s pro-
dejem včelařských potřeb a produktů, s vi-
deoprogramem a odbornými přednáškami. 
Výstava pokračovala i v neděli. V pondělí 
prošly výstavou postupně všechny ročníky 
ZŠ Městečko Trnávka, tj. 242 žáků. Prů-
vodcem jim byl se svým odborným výkla-
dem Ing. Mojmír Kadlec. V tomto období 
tvořili spolkový výbor Josef Heger – před-

seda, František Grulich – místopředseda, 
Jiří Janošík – jednatel, Jan Škrabal – účet-
ní, Karel Škrabal – nákazový referent, 
Karel Fiebich – pastevní referent, Josef 
Vystrčil – chovatelský referent.

 V letošním volebním roce byli na období 
let 2020–2025 zvoleni následující členové: 
Josef Heger – předseda, Alfred Hickl – mís-
topředseda, Jana Šmeráková – jednatelka, 
Ivana Adámková – účetní.

Je těžké přesvědčit do vedení organiza-
ce mladší včelaře. V současné době máme 
38 členů, kteří se starají o 434 včelstev. 
Věkový průměr včelařů je přes 60 roků. 
Doufám, že mladší generace najde záli-
bu ve včelaření, které je pro přírodu tak 
důležité. Včely zajišťují opylování rostlin 
a lidem poskytují své produkty. Nebudou-
-li včely, nebude život na zemi. Osobně 
včelařím a jsem členem spolku od roku 
1966. Od roku 1980 jsem členem výboru 
ZO jako pokladník a od roku 1985 dosud 
jsem předsedou. Naši základní organiza-
ci zastupuji v okresním výboru jako člen 
předsednictva, místopředseda, předseda 
a nyní jako místopředseda. Současné vče-
laření již není jako v mých začátcích, dříve 
nebylo tolik škodlivých nemocí. Od roku 
1982 se potýkáme s parazitem kleštíka vče-
lího Varroa jacobsoni. Je to neustálý boj lé-
čebných zákroků k tlumení tohoto škůdce. 
Naše včeličky dále ohrožuje bakterie moru 
včelího plodu. Proti moru neexistuje léčeb-
ný proces, následuje jen utracení a spále-
ní včelstev a veškerého zařízení. Takové 
období nás postihlo v letech 2010–2013. 
Dalším nebezpečím jsou viry a chemizace 
zemědělské výroby. 

Ale již dost negativních problémů, přeji 
včeličkám a včelařům ke 120. výročí zalo-
žení vše dobré, hodně zdraví a síly do dal-
ších roků a naší organizaci přeji nové členy 
pro pokračování tak důležité a záslužné 
činnosti, jak pro přírodu, tak pro lidstvo.

Josef Heger
předseda ZO ČSV Městečko Trnávka

Protokol z ustavující schůze 
včelařského spolku v roce 
1900

Návštěva u včelaře v Mezihoří

Poděkování
Naše organizace si letos připomněla již 
115. výročí od založení. Za tu dobu jí pro-
šlo přes 200 členů. V současné době půso-
bíme na katastrech obcí Ivaň, Pouzdřany, 
Přibice a Vranovice v počtu 40 členů, kteří 
se starají o více než 800 včelstev. Uvedené 
obce včelaření podporují a přispívají naší 
organizaci na činnost. Tím nám umožňu-
jí pořádat návštěvy včelařských středisek 
(Nasavrky, Rosice, Bučovice…), kde se 
dozvídáme a v praxi si vyzkoušíme různé 

postupy týkající se moderního včelaření. 
Dále dotují obnovu matek ze šlechtitel-
ských chovů, nákup pomůcek na léčení 
včelstev aj. Ve spolupráci s obcemi se nám 
daří i výsadba vegetačních pásů s nektaro-
dárnými rostlinami a tím vytvářet pestřejší 
krajinu.

V letošním roce jsme v rámci Podpory 
včelařství v Jihomoravském kraji požádali 
o dotaci na odstředivku vosku. Kraj však 
s ohledem na předpokládaný pokles příjmů 

vlivem koronavirové situace naší žádosti 
nevyhověl. Požádali jsme tedy o mimořád-
nou dotaci obec Vranovice. Zastupitelstvo 
naší žádosti vyhovělo a v plné výši nahra-
dilo krajskou dotaci. Chtěli bychom touto 
cestou všem obcím poděkovat za podporu 
naší činnosti, která je ku prospěchu všech.

Za ČSV ZO Vranovice
Oldřich Vybíral

předseda



429prosinec 2020•

N
ap

Sa
li

 J
St

e 
N

ámVyčištění falšovaného vosku
Je dobře, že se objevují snahy řešit pro-
blém falšování včelího vosku.  Jeho cena 
se časem téměř ztrojnásobila a to nahrává 
jeho šizení. Naší snahou by tak mělo být, 
aby k tomu již nedocházelo. Za kvalitu 
zboží je vždy odpovědný jeho prodejce 
a ten by si měl jeho pravost ověřovat. Ne-
poctivci by měli být zastaveni tvrdý-
mi pokutami. Při jejich stanovení není 
na místě vycházet z rozdílu ceny vosku 
a jeho náhrady, ale z důsledků, které tato 
ničemnost způsobuje včelám a včelařství 
vůbec. Podvodníci pro pár korun škodí na-
konec i sami sobě. Pokud my sami pomocí 
metody uveřejněné ve Včelařství 10/2020 
zjistíme, že máme vosk falšovaný, těžko 
budeme hledat pachatele a domáhat se 
nápravy. Na to ostatně pachatelé spolé-
hají.

Já již mnoho let žádné mezistěny neku-
puji. Buď si je pro míru 39 × 17 lisuji sám, 
nebo nechám celý plást vystavět včelám. 
Vyřazené plásty a vosk z víček si vyvářím 
metodou, kterou jsem uveřejnil ve Vče-

lařství 10/2012 v článku Získávání vosku 
z tmavých souší efektivně a úsporně.

V zařízení vyrobeném ze starého Brutaru 
uvolňuji horkou párou souše z rámků při 
zachování jejich drátkování. Po očištění 
rámků, kdy souše padají do nádoby s vaří-
cí vodou, v této nádobě pomocí síta souše 
rozmělním a oddělím košilky. Z hladiny 
pak sbírám pánví vytavený vosk s vodou 
do kbelíku z umělé hmoty. Na jeho dně 
musí být trochu vody, aby se vosk nepřile-
pil. Kbelík pak zakryji a teple zabalím, aby 
chladl co nejpomaleji a nečistoty se mohly 
oddělit. Po zchladnutí vyjmu z hladiny des-
ku vosku, na jehož spodní ploše je usedlá 
vrstva nečistot ze zbytků košilek, pylu 
apod. V posledních letech vyvařuji vosk 
i některým kolegům, kteří si však mezi-
stěny kupují.  Když jsem v jednom případě 
desku vosku z nádoby vyjmul, objevil jsem, 
že na jejím spodku je usazená několika-
centimetrová vrstva šedé hmoty.  To se mi 
ještě nikdy nestalo. Tuto hmotu ve formě 
kaše jsem seškrábal na igelit. Byla tvořená 

z jemné drti, zřejmě parafinu. Vosk jsem 
znovu rozsekal na menší kusy a znovu pře-
vařil. Po opětovném vytvrdnutí byla vrstva 
nečistot už jen asi centimetr silná. I ty jsem 
přidal k předešlé hmotě a nechal na mír-
ném teple radiátoru vyschnout. Materiál 
vysychal velmi dlouho a až teprve uschlý 
se začal teplem spékat do hrudek.

Vyčištěného vosku byly asi 4 kg a toho 
parafinu asi 30 dkg. Vyčištěný vosk byl 
světle žlutý, zřejmě proto, že byl z nepříliš 
tmavých souší a z rozlámaných odřezků 
mezistěn. My ostatní máme vosk tmavší, 
z tmavých souší a zřejmě díky zbytkům 
pylu je více do oranžova.  Z uvedeného ale 
vyplývá, že parafin, i když je údajně lehčí, 
při rozvaření není schopen utvořit na vodě 
souvislou vrstvu nad včelím voskem.  Takže 
by bylo možno vosk vytavený ze sluneční-
ho nebo parního tavidla vyčistit převaře-
ním ve vhodné nádobě a posbíráním z hla-
diny výše uvedeným způsobem. 
  Zdeněk Myslivec 

Bozkov

Včely v lese
Vážení včelaři a redakce časopisu. Chci se prostřednictvím časopisu Včelařství podělit se 
všemi přáteli včelaři o nevšední včelařský zážitek v lese. Majitel lesa mě zavolal 23. 10. 
2020 k usazeným včelám v jeho lese pod obcí Paseka blízko říčky Teplička (Olomoucký 
kraj). Včelstvo bylo na zlomené vrbě necelý metr nad zemí. Přiložené fotografie ukazují 
pevné uchycení plástů ke kmeni a velikost včelstva. Včelstvo je plně připraveno k přezimo-
vání.  Jsem přesvědčen, že včely bez problémů zimu přežijí bez zásahu člověka. Nebudou 
přikrmeny cukrem ani ošetřeny prostředky proti roztoči Varroa destructor. Vzhledem 
k tomu, že původ včelstva je neznámý, není vhodné toto včelstvo domestikovat a zařadit 
do chovu. Každopádně po zimě ho navštívím a všem čtenářům Včelařství podám zprávu 
o jeho stavu.

Ing. Josef Machálek
Šternberk Fotografii matky, která si sedla na stůl, 

nám zaslal přítel Vladimír Lepšík ze Srbče

Fotografii s názvem Včelařská tvořivost 
zaslal přítel Jiří Mrťka

Vaše fotografie
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98 let
Skřebský Václav · ZO Kroměříž

97 let
Wiendl František · ZO Klatovy

96 let
Šimánek Miloslav · ZO Kamenný Újezd

95 let
Shromáždil Jan · ZO Kroměříž

94 let
Brandtl Václav · ZO Kolín
Kuba Jaroslav · ZO Rumburk

93 let
Bareš Jaroslav · ZO Teplice
Blažej Milan · ZO Hradec nad Moravicí 
Chaloupková Marie · ZO Řevnice 
Kurfiřt Josef · ZO Železný Brod 
Malík Miroslav · ZO Buchlovice 
Rusnok Bohuslav · ZO Hnojník 

92 let
Cepl Josef · ZO Hluboká u Skutče 
Jareš Josef · ZO Rožďalovice 
Sechter Antonín · ZO Kolinec 
Slabý Václav · ZO Netvořice 
Suchý Jan · ZO Dubicko 
Šimáček Vlastimil · ZO Litoměřice 
Turek František · ZO Žichovice 
Vychopeň Josef · ZO Leskovec 

91 let
Benš Josef · ZO Neplachovice 
Blažek Jiří · ZO Praha 5 - Řeporyje 
Burianová Albína · ZO Vyškov 
Chaloupka Vlastimil · ZO Třebenice 
Jadrníček Milan · ZO Střítež nad Bečvou 
Janiš Milan · ZO Dolní Dunajovice 
Kučera Jan · ZO Trnava 
Malík Zdeněk · ZO Pozořice 
Škopán Miloš · ZO Sobotka 
Volejník Josef · ZO Přelouč 
Vrzal Vlastimil · ZO Brno - Královo Pole  

90 let
Bečica Josef · ZO Trnava
Kolář Tomáš · ZO Město Touškov
Maléř Jaroslav · ZO Hutisko-Solanec
Mareš František · ZO Batelov
Nápravník Josef · ZO Telč
Novotný Štěpán · ZO Ševětín
Šafr Václav · ZO Louny
Šedivec Václav · ZO Stupno
Taubr Miroslav · ZO Kaznějov
Toman Václav · ZO Kdyně
Tománek Oldřich · ZO Dřevohostice
Vaňátko Čestmír · ZO Malá Skála

85 let
Běhal Jaroslav · ZO Javorník
Čermák Václav · ZO Velký Osek
Dejmek Václav · ZO Vlachovo Březí
Fox Jaroslav · ZO Vlašim
Freudenschuss Albert · ZO Loučovice
Halada Luboš · ZO Rudná
Halbich Josef · ZO Jablonné v Podještědí
Harok František · ZO Karviná
Kalina Jan · ZO Humpolec
Klapka Zdeněk · ZO Licibořice
Kraus Eduard · ZO Lubenec
Kysela Václav · ZO Mnichovo Hradiště
Lank Václav · ZO Mimoň
Lukeš Václav · ZO Příkosice
Mikušek Jaromír · ZO Valašské Meziříčí
Nosek Josef · ZO Hrušovany nad Jevišovkou
Pernica Bohumil · ZO Ruprechtov
Pospíšil Miloslav · ZO Bělá nad Svitavou
Příhoda Zdeněk · ZO Solnice
Roupa Antonín · ZO Horní Štěpánov
Rulík Josef · ZO Chrudim
Sláma Karel · ZO Příbram
Zwicker Rudolf · ZO Jindřichův Hradec 

80 let
Bábíček Jiří · ZO Dobříš
Bláha Josef · ZO Plesná
Branda Alexandr · ZO Mimoň
Brázda Alois · ZO Rosice
Cziko Pavel · ZO Český Dub
Čečilová Ladislava · ZO Mariánské Lázně
Černý Josef · ZO Rakovník
Čichoň Arnošt · ZO Bílovec
Čížek Václav · ZO Švihov
Čutka Jan · ZO Jihlava
Drápala František · ZO Rožnov pod Radhoštěm
Dufková Olga · ZO Slaný
Fessl Vítězslav · ZO Chudenice
Fišer Josef · ZO Modrá Hůrka
Holeček Pavel · ZO Kolín
Jansa Jan · ZO Choceň
Ježek Václav · ZO Hronov
Jindra Karel · ZO Lišov
Kalaš Bohumil · ZO Uhlířské Janovice
Kosprd Josef · ZO Liberec
Krákora Jiří · ZO Vémyslice
Krejcí Jaroslav · ZO Mezno
Krejčí Miroslav · ZO Prachatice
Kresta Pavel · ZO Kopřivnice
Kučera Karel · ZO Solnice
Kuthan Antonín · ZO Nový Knín
Leskovjan Stanislav · ZO Javorník
Liška Josef · ZO Police u Jemnice
Maršík Jaroslav · ZO Mladá Vožice
Mitrič Oldřich · ZO Břeclav
Mráz Karel · ZO Horní Planá
Müller Robert · ZO Střížov
Mynařík Miroslav · ZO Bechlín
Novák Jiří · ZO Šumperk
Petrovický Stanislav · ZO Chlumec nad Cidlinou
Petula František · ZO Slavičín
Pochobradský Miroslav · ZO Chrudim

Racocha Václav · ZO Volyně
Rohla Václav · ZO Karlovy Vary
Řehoř Jan · ZO Protivín
Řezáč Bohumil · ZO Žďár nad Sázavou
Řihák František · ZO Starý Svojanov
Sadílek Ladislav · ZO Střítež nad Bečvou
Smola František · ZO Měčín
Stejskal Karel · ZO Náměšť nad Oslavou
Strýček Stanislav · ZO Brumov - Bylnice
Suran František · ZO Rohatec
Svoboda Jan · ZO Petroupim
Šebesta Otto · ZO Jihlava
Šedivý Josef · ZO Košetice
Štěrba Zdeněk · ZO Kroměříž
Tlustý Adolf · ZO Hrádek nad Nisou
Tlustý Friedhelm · ZO Úštěk
Vavříček Jan · ZO Karviná
Veřtát František · ZO Tábor
Veverka Karel · ZO Mladošovice

75 let
Absolon Miloslav · ZO Třebechovice pod Orebem
Bažata Miroslav · ZO Strakonice
Bednařík Jaroslav · ZO Radiměř
Beková Ludmila · ZO Valašské Meziříčí
Blaha Ladislav · ZO Žulová
Cagášek Milan · ZO Slavkov u Brna
Čech Zdeněk · ZO Hradec nad Moravicí
Čermák Jiří · ZO Chotěboř
Černík Blažej · ZO Nalžovské Hory
Červená Marie · ZO Vimperk
Daňhelová Vlastimila · ZO Nová Včelnice
Dědek Karel · ZO Zlín
Devera Miloslav · ZO Komárov
Dominová Renata · ZO Chvalšiny
Handrych Cyril · ZO Jeseník nad Odrou
Haničinec Josef · ZO Korytná
Hauser Jaroslav · ZO Havlíčkův Brod
Hejda Antonín · ZO Rakovník
Hepnar Otto · ZO Červený Kostelec
Hložek Vladimír · ZO Opařany
Holakovský Miloslav · ZO Hořepník
Hon Jaroslav · ZO Přelouč
Horňák Josef · ZO Štěkeň
Houžvička Jan · ZO Loket
Christl Petr · ZO Jablonné v Podještědí
Chytil Vojtěch · ZO Holešov
Jenček Jaroslav · ZO Žamberk
Klapuch Antonín · ZO Jistebník
Klímová Božena · ZO Stráž u Tachova
Kocanda Miloslav · ZO Nové Město na Moravě
Kodr Rudolf · ZO Semily
Kokoř Antonín · ZO Hovězí
Kolínský Petr · ZO Mnichovo Hradiště
Kratochvíl Zdeněk · ZO Znojmo
Kuchynka Antonín · ZO Mikulovice u Znojma
Lukasch Reinhold · ZO Heřmanova Huť
Man Pavel · ZO Třebíč
Martinek Petr · ZO Ústí nad Orlicí
Matějů Antonín · ZO Chlumec u Chabařovic
Mikulčák Petr · ZO Hudlice
Minárik Štefan · ZO Vrbno pod Pradědem
Moule Jaroslav · ZO Slabčice

V prosinci 2020 slaví… 
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Neubergerová Eva · ZO Znojmo
Novosad František · ZO Kyjov
Očenášek Josef · ZO Chlumec nad Cidlinou
Oliva Karel · ZO Nivnice
Ondřich Jaroslav · ZO Stříbrná Skalice
Ošťádal Jaroslav · ZO Česká Skalice
Ottová Viktorie · ZO Vřesina
Pechanová Anna · ZO Dobříš
Potomák František · ZO Uherské Hradiště
Průcha Jaroslav · ZO Jindřichův Hradec
Přibáň Vladimír · ZO Měčín
Rozkošný Slavoj · ZO Valašské Meziříčí
Rybenský Pavel · ZO Kutná Hora
Řehořka Pavel · ZO Zbraslav
Skamene Jindřich · ZO Mladošovice
Straková Marie · ZO Radnice
Strnad Bohumil · ZO Prostějov
Surý Petr · ZO Pozděchov
Svitková Květoslava · ZO Kraslice
Szpak Vladislav · ZO Mosty u Jablunkova
Šneberk Ladislav · ZO Hradišťská Lhotka
Váňa Jiří · ZO Poděbrady
Varous Václav · ZO Ražice
Wiedermann Miroslav · ZO Loštice 

70 let
Abraham Jiří · ZO Litomyšl
Antoni Jan · ZO Lubenec
Apolín Jaroslav · ZO Ražice
Bednařík Stanislav · ZO Jevíčko
Běhounek Josef · ZO Habry
Beneš Václav · ZO Kozojedy
Beneš Stanislav · ZO Slabce
Berka Ladislav · ZO Kácov
Bezouška Jan · ZO Chotěboř
Bicek Vladimír · ZO Lomnice nad Lužnicí
Borák Josef · ZO Hovězí
Braun Jaroslav · ZO Kralovice
Budík Jaroslav · ZO Slabčice
Bura Zdeněk · ZO Karviná
Caska Josef · ZO Brno - Královo Pole
Císař Jaroslav · ZO Liberec
Daněk Jaromír · ZO Pozořice
Durčanský Josef · ZO Ševětín
Engelthaler Jan · ZO Jarov
Fréhar Vlastimil · ZO Vranová Lhota
Funková Zdenka · ZO Louny
Gorčík František · ZO Božice
Hanek Lubomír · ZO Český Těšín
Hejral Josef · ZO Poniklá
Hokrová Anna · ZO Horažďovice
Holeček Miroslav · ZO Kyjov
Hon Vlastimil · ZO Hranice
Horálek Jan · ZO Hrádek nad Nisou
Hrádek Jiří · ZO Lužany u Jičína
Hruška František · ZO Malšice
Hříbek Karel · ZO Horní Jasenka
Chalupný Jiří · ZO Strašín
Chmela Miloslav · ZO Mirotice
Janda Luboš · ZO Litomyšl
Janoch Bohuslav · ZO Žebrák
Janota Stanislav · ZO Zlín
Jechoutek Zdeněk · ZO Mimoň
Jemelík Emil · ZO Rožnov pod Radhoštěm
Jermář Jan · ZO Šťáhlavy

Kalvar Karel · ZO Šilheřovice
Kašpar Jaroslav · ZO Jablonné nad Orlicí
Kašťák Václav · ZO Jablonec nad Jizerou
Klecandr Václav · ZO Pěčín
Knotek Jan · ZO Statenice
Kočí Václav · ZO Rabí
Končel Josef · ZO Hradec Králové
Kopecký Miroslav · ZO Čáslav
Kopřiva Miroslav · ZO Nová Bystřice
Košťálová Lenka · ZO Držkov
Kotala Josef · ZO Fulnek
Kott Pavel · ZO Bernartice
Koudelníček Stanislav · ZO Traplice
Kovalský Jan · ZO Petřkovice
Kovářík Pavel · ZO Aš
Kožušník Miroslav · ZO Dolní Domaslavice
Král František · ZO Borotín
Krejčí Miloš · ZO Jehnice
Krška Rostislav · ZO Rosice
Krupař Jaroslav · ZO Zbýšov
Křesadlo Václav · ZO Zaječov
Kříž Jan · ZO Šumavské Hoštice
Kubále Václav · ZO Mlečice
Kubart Jan · ZO Uhříněves
Kubovec Václav · ZO Poleň
Kudr Miloslav · ZO Studenec
Kuneš František · ZO Rokycany
Macholán Miroslav · ZO Zbraslav
Maleč Antonín · ZO Volyně
Malík Lubomír · ZO Brno - Líšeň
Maňhal František · ZO Temelín
Mareš Vladimír · ZO Lanškroun
Mašek Jiří · ZO Dolní Hbity
Matyáš Josef · ZO Valašské Klobouky
Meisel František · ZO Mnichovo Hradiště
Měsíčková Anna · ZO Předslav
Michálková Irena · ZO Kopřivnice
Mišta Antonín · ZO Hluboká nad Vltavou
Moca Michal · ZO Štětí
Moháč Lubomír · ZO Dolní Lutyně
Mráz Mikuláš · ZO Němčice nad Hanou
Mynařík Jaroslav · ZO Bechlín
Nečas Miroslav · ZO Šumperk
Němeček Vítězslav · ZO Perštejn
Norenko Valerij · ZO Koleč
Nosek Josef · ZO Solnice
Novotný Zdenek · ZO Šternberk
Pánek Luboš · ZO Vysoké Mýto
Pavelka Karel · ZO Trnava
Pavelka Karel · ZO Dyjákovice
Pavlas Antonín · ZO Chotěboř

Pažout Ladislav · ZO Sobotka
Pechlát Václav · ZO Konstantinovy Lázně
Pekárek Josef · ZO Divišov
Pelikán Miloslav · ZO Třebívlice
Pisk Alois · ZO Třebíč
Plaček Vladimír · ZO Louny
Prucha ing. Vladimír · ZO Heřmanova Huť
Průša Karel · ZO Doksy
Přichystal Zdeněk · ZO Chotoviny
Řehák Oldřich · ZO Zvole
Řihák Pavel · ZO Svitavy
Sedlák Vratislav · ZO Olešnice na Moravě
Slaboch Jaroslav · ZO Hostivice
Smolek Tomáš · ZO Litoměřice
Smrček Jan · ZO Velká nad Veličkou
Soukal Josef · ZO Kladno
Soukal Zdeněk · ZO Kroměříž
Spurný František · ZO Moravský Beroun
Staněk Jaroslav · ZO Valašská Polanka
Staněk Vladimír · ZO Letovice
Sukdol Bohuslav · ZO Ševětín
Sumarová Marie · ZO Palkovice
Svoboda Stanislav · ZO Olomouc
Šafář Jiří · ZO Jablonné nad Orlicí
Ševela Josef · ZO Dubňany
Šimánek Josef · ZO Havlíčkův Brod
Šmíd Josef · ZO Pohořelice
Špak František · ZO Kdyně
Šrámek František · ZO Hradčovice
Štefl Petr · ZO Velké Březno
Štěpánek Petr · ZO Rokytnice nad Jizerou
Štětina Antonín · ZO Vlašim
Šulcová Marie · ZO Toužim
Šuranský Jaroslav · ZO Traplice
Švarc Jaroslav · ZO Olomouc
Tomášek Zdeněk · ZO Mirovice
Tomeš František · ZO Olomouc
Trejbal Ivan · ZO Bučí
Tupý Oldřich · ZO Dambořice
Vacek Bohumil · ZO Ledenice
Vališ Jan · ZO Nová Včelnice
Vápeníčkova Marie · ZO Jesenný
Vašík Josef · ZO Ivanovice na Hané
Vaško Jan · ZO Nové Město nad Metují
Veselý Jiří · ZO Písek
Vilimský Milan · ZO Šebrov
Vodák Jaroslav · ZO Mikulášovice
Voříšková Vlasta · ZO Divišov
Vymazal Karel · ZO Sokolnice
Vyskočil Vlastimil · ZO Čistá
Zielina Stanislav · ZO Třinec
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Jubilantům upřímně blahopřejeme!

Odešli z našich řad

Bakeš Pavel (81) · ZO Nasavrky
Dostál Josef (80) · ZO Nové Město na Moravě
Hanuš Jaroslav (92) · ZO Chrast u Chrudimě

Hyťha Eduard (75) · ZO Spálené Poříčí
Jedlička Miloš (87) · ZO Luleč

Kastner Václav (78) · ZO Horšice
Kolík Vladimír (72) · ZO Konice

Květ Jaroslav (90) · ZO Dolní Hbity

Němec Jaroslav (65) ZO · Kostelec n. Černými lesy
Ondráček Jiří (50) · ZO Luka nad Jihlavou

Pilich Józef (87) · ZO Dolní Lomná
Pokorný Jaromír (78) · ZO Volary
Srp Evžen (89) · ZO Raspenava

Šťastný Antonín (90) · ZO Horažďovice
Zavřel Petr (66) · ZO Lažánky-Maršov a okolí

Čest jejich památce
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Bývalý předseda  
ZO Solnice  
a OO Rychnov nad 
Kněžnou slaví 80 let
Dne 16. 12. 2020 oslaví významné životní ju-
bileum 80 let přítel Karel Kučera, člen České-
ho svazu včelařů ZO Solnice. Členem Českého 
svazu včelařů se stal v roce 1963 a od té doby 
vykonal mnoho pro včelaře a včelařství jako 
dlouholetý předseda ZO Solnice, OO Rych-
nov nad Kněžnou, soudní znalec a prohlížitel 
včelstev. Za jeho obětavou práci mu děkujeme 
a do dalších let přejeme vše nejlepší. 

Členové a výbor ZO ČSV Solnice

Tři čtvrtě století přítele Pavla Řehořky
Významné životní jubileum oslaví 11. prosince 
2020 dlouholetý člen ZO ČSV Zbraslav u Brna 
Ing. Pavel Řehořka, který kromě funkcí v mateřské 
organizaci zastává současně post jednatele Okresní 
organizace Brno-venkov, je učitelem včelařství, čle-
nem komise pro informatiku a staronovým správ-
cem střediska Českého svazu včelařů v Rosicích. 
Vedle toho pak je i hlavním organizátorem vzdělá-
vání pro začínající včelaře v Rosicích, jehož letošní 
začátek bylo nutno vzhledem k opatřením v souvis-
losti s virem covid-19 posunout až do příštího roku.

Snad žádným dárkem nelze ocenit obětavý pří-
stup, nesmírné nasazení, nevyčerpatelné nápady 
a plnění povinností i za druhé pro včelaře okresu 
Brno-venkov, kteří mu touto cestou děkují a přejí 
do dalších let neutuchající elán, radost z rodinného 
života, pevné zdraví a především pohodu u svých 
včeliček.

Josef Benda 
předseda OO Brno-venkov

Odešel přítel Ladislav Adamec
S velkým smutkem oznamujeme všem přátelům včelařům, že dne 23. 9. 2020 nás 
náhle opustil ve věku nedožitých 90 let pan Ladislav Adamec z Drysic, dlouholetý 
člen ZO Ivanovice na Hané. Včelaření zasvětil celý svůj život, první včeličky dostal 
už v 18 letech. Byl nápomocný začínajícím včelařům, vždy dovedl poradit a o své zku-
šenosti se ochotně podělil.

Všichni, kdo jsme ho znali, mu tímto věnujeme tichou vzpomínku jako poděkování 
za celoživotní práci, kterou pro rozvoj včelařství ve svém okolí vykonal.

Čest jeho památce.

Za ZO ČSV Ivanovice na Hané 
Iva Marková



Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Borůvky
Rok se chýlí ke konci, a tak my keře v arboretu pomalu ztrácíme listy a na období plné květů zbývá už jen vzpomín-
ka. Ale můžeme si vzpomenout i na výsledky pilné práce včel a těmi jsou naše plody. Některé z nich jsou jedovaté, 
některé nejedlé, ale řada z nich je jedlých a navíc velmi chutných. Víte například, že tady u nás můžete nalézt tři 
druhy „borůvek“ ? 

První z nich se nazývá „borůvka kamčatská“, správně zimolez 
modrý (Lonicera caerulea var. kamtschatica). Jedná se o husté 
keře vysoké okolo 1,5 metru. Kvetou již od března žlutými nálev-
kovitými květy, kterým nevadí ani pokles teploty na -8 °C. Pochází 
totiž z drsných oblastí východní Sibiře a Kamčatky. Za 30–40 dnů 
po odkvětu se objeví tmavomodré bobule, které jsou nejranějším 
ovocem. Obsahují vitaminy, minerální látky, antioxidanty, rutin 
atd.

Na pěstování je tato „borůvka“ velmi nenáročná. Stačí běžné 
půdy, jen ne příliš suché. Netrpí chorobami, ani škůdci. Poroste 
na plném slunci, ale nevadí ani polostín. Můžete volit mezi řadou 
kultivarů, lišících se mimo jiné dobou dozrávání. Pro včely je to 

raný zdroj nektaru i pylu. Včelaři někdy říkají, že jsou na nich pou-
ze čmeláci, ale to je dáno právě kvetením i při nízkých teplotách.

„Indiánská borůvka“ také není opravdovou borůvkou. Jedná 
se o muchovník. U nás roste z řady druhů muchovník Lamarkův 
(Amelanchier lamarckii). Muchovníky jsou vyšší keře s jednodu-
chými listy a krásnými bílými květy v koncových hroznech, vykvé-
tajícími během dubna. Chutné plody jsou modročerné malvičky 
s obsahem vitaminů i minerálních látek. Pěstovat můžete i různé 
kultivary. Muchovníky jsou otužilé, poměrně nenáročné a snášejí 
i přechodné sucho. Na jaře potěší včely, kterým nabízejí pyl i nek-
tar, na podzim rozzáří zahradu vínovou barvou listů.

Ale pokud chcete pěstovat opravdu borůvky, zvolte mě, borův-
ku (brusnici) chocholičnatou, kterou můžete koupit pod názvem 
kanadská borůvka (Vaccinium corymbosum). Mým domovem je 
východní část severoamerického kontinentu. Od začátku minu-
lého století jsem byla intenzivně šlechtěna a dnes jsem pěstová-
na na plantážích i zahrádkách v řadě odrůd. Dorůstám do výšky 
1,5–2 metry. V dubnu až květnu začnu vykvétat bílými zvonko-
vitými květy. Moje plody dozrávají postupně, a když si vyberete 
odrůdy dozrávající v různou dobu, můžete se z mých plodů těšit 
celé léto i na začátku podzimu. Chutnám podobně jako vaše „lesní 
borůvky“. Kam se na mě zimolez s muchovníkem hrabou! Ovšem 
jsem trochu náročnější. Pro šťavnaté a sladké plody vyžaduji plně 
osluněné stanovitě a přiměřeně vlhké lehčí půdy. Ale hlavně ky-
selé. Na to myslete již při výsadbě i při průběžném hnojení během 
růstu. Odměním se vám nejen chutnými, ale i zdravými plody. A co 
včely? Samozřejmě, že mě rády a intenzivně navštěvují. 

Ať tedy vyberete kteroukoliv z „borůvek“ (samozřejmě nejlépe 
všechny), získáte nejen atraktivní keře a zdroje pastvy pro vaše 
včely, ale i všestranně využitelné plody.

Vaše borůvky
Připravila Ing. Miroslava Novotná

Krásné květy muchovníku lákají včely

Kultivary zimolezu se liší tvarem i chutí Zimolez jako jeden z prvních zdrojů včelí pastvy



Borůvka chocholičnatá
Vaccinium corymbosum

Plody borůvky chocholičnaté (též kanadská borůvka) dozrávají postupně


