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Věřme v lepší rok 2021
A máme tu nový rok, rok 2021. Nevím, 
jestli je číslo 21 číslem šťastným. Pro hráče 
hry „oko bere“ asi ano, pro ročníky 1921 
zřejmě nebylo, když znamenalo totální 
nasazení na nucenou práci v nacistickém 
Německu. Jestli pro nás bude číslem šťast
ným, to se teprve uvidí. 

V minulém vánočním čísle Včelařství 
jsem doufala v návrat do komfortní zóny, 
která se však bohužel nekoná. PES (proti
epidemický systém) se chová nepředví
datelně. Přeskakuje ze čtvrtého stupně 
do třetího a zase zpět. Těžký je návrat 
lockdownu, když už jsme po dlouhé době 
zažili uvolnění a doufali v návrat ke své
mu všednímu životu. Negativní dopady 
na ekonomiku, kulturu a sport budeme 
pomalu a dlouho napravovat. 

Prožili jsme rok zvláštní. Mluví se 
o největší globální krizi od druhé světo
vé války. Někteří mají za sebou měsíce 
náročné práce (zejména zdravotníci), 
jiní byli naopak nuceni své pracovní 
aktivity provozovat v provizorním režimu. 
Někomu přinesly uplynulé měsíce více 
volného času, pro jiné to byla zkouška 
nervů při distanční výuce svých dětí. A co 
je horší, pro mnohé z nás to byl rok zdra
votních komplikací.

Činnost sekretariátu a orgánů svazu byla 
samozřejmě v uplynulém roce mimořádný
mi opatřeními zásadně ovlivněna. Neschá
zely se odborné komise, neproběhly dosud 
všechny okresní konference, nemohl se 
sejít březnový a listopadový Republikový 
výbor ČSV, aby rozhodl o zásadních doku
mentech pro činnost svazu. Důležité věci 
jsme byli nuceni řešit korespondenčně – 
per rollam. Tímto způsobem byl přesunut 
i XI. Sjezd ČSV. Rozhodnutí o přiznání 
dotace 1.D se posouvá na leden nového 
roku. K výplatě dojde pravděpodobně 

až nejdříve koncem ledna. Stále probíhá 
srovnání údajů v požadavcích konečných 
příjemců s údaji v ústřední evidenci včel
stev, vedené Českomoravskou společnos
tí chovatelů, a.s. Protože chyb je i nadále 
mnoho, proběhlo jednání SZIFu a MZe se 
závěrem, že se upřednostňuje výplata ma
xima dotace, tj. oprava maxima chyb, před 
rychlostí výplaty. Pokyny a formuláře po
žadavků na unijní dotaci jsou již tradičně 
obsahem tohoto čísla. A v této těžké době 
čtyři měsíce před sjezdem ukončil svůj pra
covní poměr tajemník svazu. 

Člověk je ze své podstaty optimista 
a věří, že zlé se v dobré obrátí a nový rok 
bude lepší než ten minulý. V to věřím i já. 

A aby toho zlého nebylo málo, v době, 
kdy píši tento editorial, dostala se ke mně 
zpráva, že arcibiskup Jan Graubner, který 
každoročně celebruje v bazilice Nanebe
vzetí Panny Marie slavnostní mši za všech
ny včelaře, žijící i zemřelé, za jejich rodiny, 
za naše včely a přírodu, je hospitalizován 
s nemocí covid19. Za jeho uzdravení se 
modlí věřící jak na mnoha místech v diecé
zi, tak ze svých domovů. Pevně věřím, že 
v době, kdy budete číst tyto řádky, již bude 
v pořádku a my včelaři se budeme těšit 
na setkání s ním v květnu na sv. Hostýně.

Vážení přátelé, 
v novém roce 2021 vám a vašim blízkým 

přeji především pevné zdraví. A pokud se 
objeví něco zlého, ať to dobře překonáte. 
A abychom nezapomněli na naše včelky, 
přeji jim i nám lepší včelařský rok, než byl 
ten minulý. A když už medu nebude tolik, 
kolik si představujeme, těšme se ze zdra
vých včel. Nevčelaříme přece jenom pro 
med. 

Mgr. Jarmila Machová
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Leden je ve včelařském roce dalším zimním měsícem. Zpravidla jde o mě-
síc nejchladnější, a pokud není výrazně „teplá zima“, bude lednový chlad 
udržovat včelstva v pevně sevřeném zimním chomáči. Činorodý včelař 
využije zimní čas k přípravě na novou sezonu. Má také jednu povinnost: 
odevzdat prosetou a vysušenou měl k diagnostice na přítomnost roztočů 
Varroa destructor. Letos poprvé obdrží dotaci 1.D, což je nová změna pře-
sunu její výplaty z listopadu právě na leden.

Život včelstva

Je až obdivuhodné, jakým způsobem se 
společenství včel dokáže ochránit proti 
chladu a mrazu. Při venkovních teplotách 
okolo 10 °C se včely v úlu pohybují volně 
a při poklesu teplot se semknou do opti
málního tvaru koule. Dokonale reagují 
na ochlazení prostoru až do největších 
mrazů vytvořením zprvu jakéhosi vnějšího 
obalu z vlastních těl. Ten bude při poklesu 
do mrazivých teplot dvouvrstvý až třívrst

vý. Díky bohatému ochlupení jednotlivých 
včel se při semknutí celého společenství 
vytvoří doslova teplý kožich, ve kterém se 
včely z vnějšku pláště pozvolna přesouva
jí do nitra chomáče. Tato rotace probíhá 
i v opačném sledu.

„Normální“ lednová zima, tedy spíše 
typicky zimní, se sněhovou pokrývkou 
a spíše mrazivým průběhem, udržuje celé 
společenství bez plodu, případně s jeho 
prvními malými plochami. Tehdy si včel

stvo vytváří přeměnou glycidových zásob 
teplotu v chomáči okolo 20 °C a na plodu 
potom 35 °C. Relativně teplý průběh ledna 
je pro matku impulzem k zakladení větších 
plodových ploch, což má za následek vyšší 
spotřebu glycidových i pylových zásob. Ty 
často přicházejí doslova vniveč při náhlém 
razantním ochlazení, kdy je včelstvo nuce
no část těžce vyživeného plodu zlikvidovat. 
Někdy se teplejší ráz zimy projevuje i v dal
ších měsících, jak výstižně vypozorovali 
naši předchůdci ve rčení „Když nedá zimu 
leden, nedá ji už ani jeden“. Takový průběh 
zimy bude méně příznivý i pro naše včely. 
Zahřívání a výživa velkých ploch plodu 
si vyžádají úměrně vyšší spotřebu zásob 
a nyní nedostatkové vody. S takovou si tuací 
se bez větších problémů relativně dobře 
vypořádá pouze včelstvo silné, které mělo 
v podletí ve svém okolí dostatek pylodár
ných rostlin a od včelaře dostalo poctivou 
dávku medu a cukru.

Vedle nezbytné potravy je ke zdárnému 
přezimování včelstva nutná trvalá výměna 
vzduchu. V závislosti na konstrukčním ře
šení úlu se to děje buď větším či menším 
česnem, očky, nebo přes zasíťované dno. 
Stálý přísun čerstvého vzduchu je nesmír
ně důležitý, ale při konstrukčním řešení 
úlu bychom nikdy neměli dopustit prou
dění studeného průvanu. Ten škodí všemu 
živému v přírodě.

Činnost včelaře

Leden je dalším měsícem, kdy včelstva 
nerozebíráme a zajistíme jim klidné zimo
vání. Při občasných vnějších kontrolách 
nesmíme dopustit ucpání česna ledovou 
krustou nebo mrtvolkami včel. O životě 
uvnitř úlu se přesvědčíme pozorným na
sloucháním u česna nebo známou meto
dou poslechu přes vloženou hadičku, pří
padně fonendoskopem. Pravdou je i to, že 
někteří chovatelé rozebírají svá včelstva, 
aby přesunuli zásobní plásty, jiní oteví
rají úl a pokrmují plackou medocukro
vého těsta a viděl jsem i video, kde včelař 
uprostřed zimy rozhodil nástavky a po
léval včely v uličkách sladkým roztokem 
zředěné kyseliny šťavelové. Tyto pro mě 
nepochopitelné zásahy považuji za „zou
falé činy zoufalých lidí“, kteří v tuto dobu 
včelstva zbytečně ruší. Čas poctivého 
nakrmení včelstev byl v podletí a zásahy 
proti varroáze můžeme provádět úspěšně 
od jara do podzimu.

Jak jsme si uvedli v úvodu, má každý 
včelař povinnost odevzdat své základní 
organizaci ČSV směsný vzorek měli k dia
gnostice průměrného množství roztočů 
Varroa destructor ve včelstvech. Při ome

Po měsíčním sběru měl z podložek ometeme a prosejeme – vhodná je i včelařská kukla
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včelstva podle počtu a délky řádků měli. 
Z podložky vyčteme místo sezení chomáče, 
ale i řádění myši nebo rejska. Mnoho mrt
volek bývá známkou nemoci nebo oslabe
ní vlivem viróz, varroázy nebo nosemózy, 
žádné mrtvolky a chybějící měl vypovídají 
zpravidla o úlu bez života. Při ometání pod
ložky se mezi včelami může objevit i jedna 
větší a barevně označená – matka. Pokud 
nebyla z podletní tiché výměny, při jarní 
prohlídce zde zjistíme bezmatečnost.

Chovatelé matek, ale i mnozí pečliví vče
laři odeberou nyní z každé podložky (nej
lépe do krabičky od sirek) asi 30 mrtvolek 
včel a odesílají je k laboratornímu vyšet
ření na zjištění stupně napadení včelstva 
nosemózou. Výsledek je potom důležitým 
vodítkem pro správné ošetřování včelstev.

Někteří včelaři stále nepochopili, proč 
bylo nutné po provedených podzimních 
ošetřeních proti varroáze dobře omést pod
ložky a ty pak znovu nejméně na třicet dnů 
na dna úlů vrátit. Jde o zjištění průměrného 
měsíčního spadu těch roztočů, kteří přeži
li naše zásahy proti varroáze. Tento spad 
tvoří přibližně 5 až 10 % z jejich celkového 
počtu. Budouli tedy ve směsném vzorku 
v průměru hraniční tři roztoči, můžeme 
předpokládat mohutný start rozmnožo
vání od několika desítek roztočů. Při jejich 
schopnosti vytvořit za sezonu mnohatisí
covou populaci může dojít v lepším případě 
k zeslabení, v horším i ke zničení včelstva. 
Při diagnostice do tří roztočů na včelstvo 
provádějí pečliví včelaři preventivní zásah 
proti varroáze a při zjištění více roztočů je 

povinností provést co nejdříve v předja
ří účinný zásah nátěrem zavíčkovaného 
plodu přípravkem M1 AER s následnou 
fumigací Varidolem 125 mg.

Každý včelař by si měl uvědomit důleži
tost prevence v boji s varroázou. Ta se nám 
vyplatí právě v předjaří, ideálně v době, kdy 
ve včelstvech není zavíčkovaný plod, nebo 
jsou ho jen malé plochy.

Zlikvidovat v této době počet roztočů 
na nejmenší možné hodnoty je daleko 
lepší než „hasit požár“ v podletí, kdy nám 
stovky až tisíce parazitů ničí dlouhověkou 
generaci včel.

Zdravotní referenti základních orga
nizací ČSV mi jistě dají za pravdu v tom, 
kolik nedostatků každoročně řeší při pří
jmu vzorků měli od včelařů. Zdálo by se, 
že na tak jednoduchém úkonu se nedá 
nic pokazit. Vždyť jde jen o ometení veš
keré měli z podložek, její prosetí přes síto 
3 × 3 mm, vysušení a vložení do prodyšné
ho obalu, na němž je jméno včelaře, jeho 
registrační číslo, místo a registrační číslo 
stanoviště a počet včelstev. Opak je však 
pravdou: tu chybí jeden z nutných úda
jů, jinde je v malé krabičce trocha měli 
od dvaceti včelstev, část obalů jsou nepro
dyšné plastové lahvičky od léků, dopisní 
obálky apod.

Na přelomu ledna a února jsou od vče
lařů v ZO ČSV směsné vzorky odebrány 
a následně budou v laboratořích SVS nebo 
ve VÚ včelařském v Dole vyhodnoceny 
na přítomnost roztočů Varroa destructor. 
V dobře fungujících základních organiza
cích jsou členové o výsledku včas informo

Kvalitní včelařské literatury je dostatek. Snímek  
z prodejny SOU včelařského v Nasavrkách V zimě je nutné připravit vše potřebné na novou včelařskou sezonu

váni. V předjaří potom bude při vhodných 
teplotních podmínkách dostatek času 
na účinný zásah proti varroáze.

Čas plánování a přípravy na sezonu

Do nového roku si většina lidí dává před
sevzetí. Plánujeme, co ve svých životech 
změníme a vylepšíme. Někteří zůstanou 
u snahy zbavit se některých zlozvyků nebo 
nadbytečných kilogramů, jiní jsou důklad
nější ve svých rozhodnutích vylepšit si i své 
bydlení, zahradu nebo kondici. Ale u peč
livého včelaře tu bude i snaha o včasnou 
přípravu všeho potřebného na úspěšný 
průběh další sezony. 

Dobrý hospodář vždy investoval do po
můcek a zařízení, které usnadní práci 
a v konečném důsledku přinesou prospěch. 
U naší krásné záliby je i v zimním čase stále 
co chystat a vylepšovat. Na jaro si tak při
pravíme nové rámečky, poopravíme nebo 
vyrobíme úlové díly a nachystáme dostatek 
mezistěn. V zájmu ozdravení včelstev je dů
ležitá prevence, která spočívá v důkladné 
očistě a dezinfekci všeho, s čím přijdou 
včely do kontaktu.

Každý, kdo se chce ve své činnosti posu
nout k lepším výsledkům, musí svůj obor 
prostudovat a získat v něm i přes počáteč
ní neúspěchy zkušenosti. A o včelařství to 
platí takříkajíc mírou vrchovatou. Nyní je 
tedy vhodný čas k sebevzdělání – dobré li
teratury je dostatek a v sezoně bude opět 
čas na poučení od včel, které jsou nejlepším 
učitelem, jeli žák pozorný.

Jiří Sláma
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Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřej-
nily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené 
vakcinace pro rok 2021 (dále jen Metodika 2021). Jeden ze zásadních kon-
cepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro 
chovatele hospodářských zvířat každoročně navrhuje rozsah povinných 
preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a ší-
ření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument reaguje 
na vývoj nákazové situace.

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené 
vakcinace pro rok 2021 (MKZ) upravuje 
podmínky pro včelaře, za nichž mohou pře
mísťovat včelstva. Rozsah dosavadních po
žadavků na vyšetření vzorků měli na mor 
včelího plodu před přemístěním včelstev 
SVS upravuje a odůvodňuje v souvislosti 
s návrhem novely veterinárního zákona 
takto:

Ruší povinnost chovatele včel vyžádat 
si veterinární osvědčení k přemístění včel
stev mimo území kraje. S cílem dostatečné 
kontroly nákazové situace a prevence šíření 
nákazy bude nově doba platnosti vyšetření 
vzorku měli (spadu ze dna úlů) zkrácena 
z 12 měsíců na 4 měsíce. Vyšetření bude 
muset včelař nechat provést při každém 
přesunu včelstev na vzdálenost větší než 
10 kilometrů. Dosud byla tato povinnost 
závislá na tom, zda se jedná o přesun do ji
ného katastrálního území obce, či ne.

Část I.

Povinné preventivní a diagnostické 
úkony hrazené ze státního rozpočtu

10. Včely 

EpM120 
MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) 
– monitoring 
Vyšetření směsných vzorků měli v rizi
kových oblastech (po 2 letech od zrušení 
ochranného pásma). Vyšetřování se prová
dí mimo současná ochranná pásma v ob
lasti, která byla před dvěma lety ohniskem 
nebo ochranným pásmem, a pokud se v ná
sledujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje 
se směsný vzorek měli odebraný k tomuto 
účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se 
odebírají z podložek, které jsou umístěny 
na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný 
vzorek může obsahovat včelí měl maximál
ně od 25 včelstev.

EpM160 
MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) 
Vyšetření směsných vzorků měli nebo vzor

ků včel ošetřujících plod od všech včelstev 
na všech stanovištích v ochranném pásmu 
vymezeném v mimořádných veterinárních 
opatřeních nařízených krajskou veterinár
ní správou. Vzorky se odebírají v termínech 
a frekvenci určených v mimořádných vete
rinárních opatřeních nařízených pro dotče
né ochranné pásmo. 

EpM300 
VARROÁZA – VyLa (PV) 
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech 
včelstev na všech stanovištích. Vzorky zim
ní měli musí být odebrány po takové lhůtě 
od provedeného podzimního ošetření včel
stev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčeb
ný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve 
za 30 dnů od dne vložení čistých podložek 
na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetře
ní do 15. 2. 2021.

Část II.

Povinné preventivní a diagnostické 
úkony hrazené chovatelem zvířat

3. Včely 

ExM110 
MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) 
Bakteriologické vyšetření směsných vzor
ků měli od všech včelstev na stanovišti. 
Vzorky měli se odebírají z podložek, které 
jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. 

Jeden směsný vzorek může obsahovat vče
lí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření 
nesmí být starší 4 měsíců (rozhodné je da
tum odběru vzorku) a provádí se: 
a)  před přemístěním včel (včetně včelích 

matek) nebo včelstev na vzdálenost vět
ší než 10 km, 

b)  v případě kočovných včelstev na sta
novišti, na kterém jsou včelstva zazi
mována. 

Varroáza
Ošetření včelstev proti varroáze se pro-
vádí dle kódů ExM310 a ExM330 a dle 
pravidel stanovených v „Metodickém 
pokynu Státní veterinární správy pro 
chovatele včel k prevenci a tlumení 
varroázy“ č. j.: SVS/2019/114754-G 

ExM310 
VARROÁZA – předjarní léčebné ošet-
ření 
Na základě vyhodnocení intenzity varroázy 
dle kódu EpM300 se na jednotlivých sta
novištích při nálezu vyšším než 3 roztoči 
v průměru na jedno včelstvo provede ošet
ření všech včelstev na stanovišti. Použijí se 
registrované veterinární léčivé přípravky 
v souladu s příbalovou informací. Předjar
ní ošetření musí být provedeno s ohledem 
na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel 
co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 
2021. 

ExM330 
VARROÁZA – letní ošetření kočujících 
včelstev 
Ošetření všech kočujících včelstev se 
provede po 1. 6. 2021, nejpozději do 14 dnů 
po každém návratu na stanoviště uvedené 
v Ústřední evidenci zvířat, na kterém 
budou včelstva zazimována. Použijí se 
registrované veterinární léčivé přípravky 
v souladu s příbalovou informací.

Metodika kontroly zdraví zvířat  
a nařízené vakcinace na rok 2021
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Návrhu Metodiky kontroly zdraví zvířat 
pro rok 2021 (MKZ) předcházela 23. 6. 
2020 schůzka na Ministerstvu zemědělství 
ČR (MZe) na téma novelizace veterinární
ho zákona. ČSV ve svém stanovisku dopo
ručoval nic neměnit, protože dosavadní 
postupy se osvědčily. Nesouhlasili jsme se 
zrušením výjimky povinnosti prokazovat 
se veterinárním osvědčením při přesunech 
včelstev mimo kraj.  

Samotný návrh Metodiky kontroly zdra
ví zvířat pro rok 2021 (MKZ) jsme dostali 
z MZe ČR k připomínkám ve čtvrtek 5. 11. 
2020 ve 14:06 hodin s tím, abychom se 
vyjádřili do druhého dne do 11:00 hodin. 
Odpověď jsme poslali 6. 11. v 10:38 hodin. 
Zde je její znění:

„Termín k vyjádření do zítřejšího dne 
11 hodin a ještě v této mimořádné době byl 
velmi krátký na to, abychom věc řádně pro-
jednali v odborné komisi. Proto jen na zá-
kladě telefonických hovorů posíláme naše 
vyjádření. Náš názor ke zrušení povinnosti 
veterinárního osvědčení při přesunech mimo 
kraj ve veterinárním zákoně znáte. Trváme 
na tom, že zrušení této povinnosti povede 
ke zhoršení nákazové situace. Děkujeme 
stejně jako v loňském roce za vložení usta-
novení, že ošetření proti varroáze se provádí 

mimo jiné podle pravidel stanovených v Me-
todickém pokynu SVS pro chovatele včel.

Co se týče bakteriologického vyšetření 
vzorků měli (ExM110), které by se mělo 
podle návrhu provádět v případě přemís-
tění včelstev na vzdálenost větší než 10 km, 
navrhujeme ponechat stávající úpravu „při 
přemístění včelstev mimo katastrální úze-
mí tvořící obec“. Ponechání stávající úpra-
vy odůvodňujeme tím, že by mohlo docházet 
k řetězení přesunů bez povinnosti včelstva 
vyšetřovat. Např. chovatel přesune včelstva 
o 9 km, stanoviště nahlásí jako stálé a příští 
rok se zase posune o další km. Druhým dů-
vodem je to, že na povinnost mít vyšetření 
při přesunech mimo obec si včelaři zvykli 
a nedělalo jim to problém. V navrhované 
změně nevidíme zlepšení kontroly nákazové 
situace a prevence šíření nákazy.“

Následně ČSV po dohodě se zootech
nikem Uznaného chovatelského sdružení 
včely medonosné kraňské Ing. Daliborem 
Titěrou poslal dopis na Státní veterinární 
správu ČR (SVS) a MZe – viz zkrácené 
znění:

„Je zcela na místě, aby před přemísťová-
ním včelstev bylo provedeno jejich vyšetření. 
Zkrácení platnosti vyšetření na 4 měsíce 
však znamená pro chovatele matek povin-

nost provedení 2–3 vyšetření téhož chovu 
během jediného roku. Chovy matek jsou 
však z epizootologického hlediska ve zcela 
jiném režimu než běžné chovy včel. Vyšetřují 
se pravidelně, úroveň evidence pohybu cho-
vatelského materiálu i celé zootechniky je 
dobrá. Za čtyřicet uplynulých let nám není 
znám žádný případ šíření moru způsobené-
ho zásilkou matek ani žádné ohnisko moru 
ve šlechtitelském chovu. Z nákazového hle-
diska je možno podotknout, že šíření moru 
matkou s doprovodem 10 dospělých včel 
bez plástů je velmi málo pravděpodobné. 
Šlechtitelské chovy by mohly mít v Metodi-
ce vlastní režim s pravidelným vyšetřováním 
a dozorem. To by mělo daleko větší význam 
než druhé, případně třetí vyšetření v téže 
sezoně.“

V dopisu jsme na závěr navrhli, aby 
vyšetření při přemístění včelích matek 
ze šlechtitelských chovů zůstalo jedno 
za 12 měsíců.

Rozhořčení nad uvedenými změnami 
našich chovatelů matek, a nejen jich, je 
značné. Proto jsme požádali MZe a SVS, 
aby se naší argumentací ke změnám zabý
valy a co nejdříve nám odpověděly.

Mgr. Jarmila Machová

Vyjádření Českého svazu včelařů
k uvedené Metodice kontroly zdraví 
zvířat na rok 2021

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 
letos vyplatil chovatelům včel celkem 
49 666 729 korun. Ukončil tak první rok 
nového tříletého včelařského programu 
na podporu chovu včelstev pro období 
2020 až 2022. Objem vyplacených fi nan
čních prostředků byl z padesáti procent 
tvořen z prostředků EU a z padesáti pro
cent z rozpočtu ČR.

Loňský 15. říjen byl konečným termínem 
pro výplatu dotací za období od 1. srpna 
2019 do 31. července 2020. Prostředky 
přidělené na dotace pro uvedené období 
pokryly veškeré nároky chovatelů včel a do
tace byla poskytnuta všem, kteří splnili pod
mínky pro její přiznání, v nekrácené výši.

Finanční podpora se týkala pěti různých 
opatření: Technická pomoc, Boj proti 
varroáze, Racionalizace kočování včel
stev, Úhrada nákladů na rozbory medu 
a Obnova včelstev. Dotace mají širokou 
šklálu uplatnění – od pořizování léčiv 
proti varroáze, nákupu vybraných zaříze
ní na kočování včel, technická zařízení až 
po vzdělávací akce a mnohé další.

Finanční podpora se týkala pěti různých 
opatření: Technická pomoc, Boj proti 
varroáze, Racionalizace kočování včel
stev, Úhrada nákladů na rozbory medu 
a Obnova včelstev. Dotace mají širokou 
šklálu uplatnění – od pořizování léčiv 
proti varroáze, nákupu vybraných zaříze

ní na kočování včel, technická zařízení až 
po vzdělávací akce a mnohé další.

Přehled prostředků vyplacených v roce 
2020:

SZIF vyplatil včelařům na dotacích 
téměř 50 milionů korun

Opatření Vyplaceno  
v milionech korun

Technická pomoc 28,134
Boj proti varroáze 13,735

Racionalizace kočování 
včelstev  1,641

Úhrada nákladů na rozbory 
medu  0,760

Obnova včelstev  5,397
Celkem 49,667
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Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, tel. 224 934 082, 
e-mailová adresa: sekretariat@vcelarstvi.cz, vyhlašuje na základě usne-
sení předsednictva Republikového výboru ČSV ze dne 10. 12. 2020 výbě-
rové řízení na obsazení pracovní pozice „TAJEMNÍK SEKRETARIÁTU“ 
Českého svazu včelařů, z. s.

Rámcová pracovní náplň:
•  tajemník svazu řídí sekretariát RV ČSV 

a odpovídá za jeho činnost, 
•  zastupuje svaz v souladu se stanovami 

ČSV, 
•  jedná s výkonnými a zákonodárnými or

gány státu,
•  zajišťuje podklady pro jednání nejvyšších 

orgánů svazu, 
•  zpracovává koncepční materiály rozvoje 

ČSV.

Mzdové podmínky: smluvní

Požadavky na uchazeče: 
•  vysokoškolské, nebo úplné střední odbor

né vzdělání, 
•  organizační a řídicí schopnosti, 
•  samostatnost, 

•  odpovědnost, 
•  komunikační dovednosti, 
•  schopnost analytického myšlení, 
•  praxe v řídicí funkci výhodou, 
•  uživatelská znalost PC, 
•  řidičský průkaz skupiny B,
•  státní občanství ČR, 
•  bezúhonnost, 
•  znalost problematiky včelařství vítána, 
•  znalost cizích jazyků vítána.

Uchazeč předloží:
•  profesní životopis, ve kterém uvede údaje 

o dosavadním průběhu zaměstnání, od
borných znalostech a dovednostech, 

•  reference od předchozích zaměstnava
telů, 

•  ověřenou kopii dokladu o dosaženém 
vzdělání, 

•  výpis z evidence Rejstříku trestů, který 
není starší než tři měsíce, 

•  motivační dopis popisující zájem o výkon 
funkce a záměry ve funkci. 

Místo výkonu práce: Praha 

Nástup od 1. 6. 2021, nebo podle dohody.

Ubytování pro mimopražské zájemce není 
zajištěno.

Písemnou přihlášku s výše uvedenými ma
teriály zašle uchazeč (nebo předá osobně) 
v zalepené obálce s nápisem „VŘ – ta-
jemník“ na adresu:
Český svaz včelařů, z. s.  
Křemencova 8 
115 24 Praha 1

Termín ukončení příjmu přihlášek: 
15. dubna 2021 ve 14:00 hodin

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z. s.

Změna ve vedení sekretariátu ČSV
Nejen covid nám přidělal spoustu starostí, 
ale ani personální změny v tuto chví
li neprospívají zaběhlé práci kolektivu 
sekretariátu. V listopadu 2020 ukončil 
svůj pracovní poměr redaktor Včelařství 
RNDr. Petr Kolář. Ostatně v prosincovém 
čísle časopisu jsme si o tom mohli přečíst. 
Vzápětí současný tajemník ČSV Ing. Petr 
Šerák z rodinných důvodů požádal o ukon
čení pracovního poměru ke dni 31. 12. 
2020. Bylo mu vyhověno. Bohužel děje se 
tak v tu nejnevhodnější dobu, pár měsíců 
před konáním sjezdu svazu. Za jeho téměř 

pětiletou práci na sekretariátu svazu mu 
patří poděkování. Jeho rady ekonoma, bý
valého státního úředníka a především zku
šeného včelaře mi budou chybět. Na rozdíl 
od svých tří předchůdců byl na sekretariátu 
pět let tajemníkem PAN VČELAŘ. Končí 
sice v práci pro svaz, ale pro svá včelstva 
tu bude stále.

Sekretariát však nemůže být bez velení. 
Proto Předsednictvo RV na svém zasedání 
10. 12. 2021 pověřilo řízením sekretariátu 
a výkonem funkce tajemníka Ing. Fran
tiška Krejčího, člena ZO Jehnice v okrese 

Brnoměsto, bývalého člena PRV, předsedu 
naší IT komise a současného zaměstnance 
v odborném oddělení sekretariátu. Pověře
ní je časově omezeno do doby jmenování 
nového tajemníka, který vzejde z výběro
vého řízení – podmínky viz níže. Výběr 
nového tajemníka by měl proběhnout 
po sjezdu tak, aby o jeho jmenování 
rozhodovalo již nové vedení.

Doufám, že se tato komplikace příliš ne
dotkne práce sekretariátu.

Mgr. Jarmila Machová

Výběrové řízení na pozici tajemníka ČSV, z.s.

Usnesení RV ČSV, z.s., per rollam č. 2/2020 
4.–11. 11. 2020
Republikový výbor ČSV, z. s., rozhodl 62 hlasy členů 
RV z celkového počtu 79 zvolených členů RV (17 členů 
se hlasování nezúčastnilo) formou hlasování per 
rollam ve dnech 4.–11. 11. 2020 takto:

Republikový výbor ČSV, z.s.

A. SCHVÁLIL:
1.  přeložení konání XI. sjezdu ČSV na termín 24.–25. 4. 2021,
2.  podle čl. 34 odst. 6 stanov ČSV prodloužení funkčního období 

nejvyšších orgánů 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.

B. ULOŽIL:
Předsednictvu:
1.  předložit změny stanov svazu, zprávu o činnosti mezi sjezdy, 

zprávu o plnění hlavních směrů činnosti svazu mezi sjezdy 
a další materiály spojené s přípravou a konáním sjezdu na jed
nání březnového RV 2021,

2.  zajistit organizačně přeložení konání XI. sjezdu ČSV.
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iZeptali jste se…
Píši za naši základní organizaci. Potře-
bovali bychom poradit, jak postupovat 
v následující situaci. Jedna společnost 
umístila na území naší ZO svá včelstva, 
a to bez jakékoliv komunikace, dohody 
nebo konzultace s místními včelaři.

Umístění včelstev proběhlo pouze 
na základě dohody s majitelem pozem-
ku, který nevčelaří a v obci ani nemá 
trvalé bydliště, a za příslib výnosu 
z prodeje medu. Tedy žádné informace 
o majiteli, původu včelstev ani o způso-
bu jejich léčení apod. Firmu jsme pro-
to kontaktovali sami a dostalo se nám 
odpovědi, že uvedený postup je pro ni 
standardní a zcela v souladu s platnou 
legislativou.

Na dotaz o původu včelstev nám bylo 
sděleno, že v rámci jednoho kraje není 
žádné potvrzení nutné a také že nemají 
povinnost cokoliv komukoliv hlásit. Na-
bídku léčení včelstev v rámci naší ZO od-
mítli s tím, že nejsou členy ČSV a léčí si 
včelstva sami. Péči o včely zajišťují tak, 
že jejich zaměstnanci údajně do místa 
dojíždějí. Vzhledem k uvedenému jsme 
pochopitelně znepokojeni, protože takto 
máme na území ZO včelstva, která jsou 
zcela mimo naši kontrolu, a obáváme 
se tudíž případného rozšíření varroázy 
nebo zavlečení jiné nákazy. Prosím o in-
formaci, zda je uvedený postup společ-
nosti v pořádku. 

Nikoho nepodezříváme z nezodpo-
vědného přístupu, ani nemáme v úmy-
slu nikomu bránit v jeho podnikání, 
naopak každého příznivce včelaření 
vítáme, ale na druhou stranu máme 
pochopitelnou potřebu ochránit vlast-
ní včely.
 J. A.
 
Chápu obavy o dobrou nákazovou situaci 
na území ZO, ale je nutné si uvědomit, že 
ČSV je spolek. Není to orgán, u kterého se 
žádá o povolení, nebo jemuž se mají hlásit 
přesuny včelstev, léčení včelstev či cokoli 
jiného, co se týká chovu včel.

Je pravda, že k umístění včelstev je nut
ný souhlas majitele pozemku. Je však také 
třeba, aby chovatel naplnil povinnosti 
dané veterinárními předpisy včetně plat
né metodiky kontroly zdraví zvířat. Cho
vatel nemá vůči vám žádné povinnosti. 
Kdo jej může kontrolovat, zda splnil ve
terinární předpisy, je příslušná KVS. Ta 
jako dozorový orgán může prověřit, zda 
má chovatel včelstva řádně vyšetřena 
podle platné metodiky. A pokud nemá, 
pak může uložit sankci. Pokud přesun 
probíhal v rámci kraje, veterinární osvěd

čení být nemusí. V případě, že se přesun 
provedl za hranice katastrálních území 
tvořících obec (platí pro přesun v roce 
2020), je nutno mít negativní vyšetření 
včelstev na mor včelího plodu (náklady 
na vyšetření hradí chovatel). Vy můžete 
své KVS dát podnět k prověření a vyžádat 
si zpětnou informaci, zda jsou včelstva 
chovatele v pořádku. Nečlenové tento 
postup označují za práskačství, ale je to 
jen pochopitelná obava o zdravotní stav 
vašich včel.

Vy jakožto ZO se můžete podívat 
na úroveň hospodaření chovatele nečlena 
jen v případě, že ten požádá o dotaci 1.D, 
v rámci prohlídky a ověření údajů uvede
ných žadatelem v jeho požadavku. To je 
jediný případ, kdy funkcionářům svazu 
(ČSV je žadatelem o dotaci 1.D) chovatel 
musí umožnit vstup na svoje stanoviště.

Včelař na cizím pozemku (v tomto pří-
padě obecním) bez písemného souhla-
su majitele vysadil stromy, míněné jako 
nektarodárné, ale i ozdobné, a dále se 
o ně prakticky nestaral. Může po letech 
již vzrostlé stromy považovat za svůj 
majetek, nebo jsou ve vlastnictví maji-
tele pozemku?
 J.M.
  
Podle § 507 nového občanského zákoníku 
je součástí pozemku rostlinstvo na něm 
vzešlé. Toto ustanovení vychází z obno
vené právní zásady, kdy povrch ustupuje 
půdě. To znamená, že rostliny neodděli
telně spojené s pozemkem patří k tomuto 
pozemku, a stromy jsou tak ve vlastnictví 
majitele pozemku. A bylo to tak i za starého 
občanského zákoníku, podle kterého bylo 
součástí věci vše, co k ní podle její povahy 
náleží a nemůže být odděleno, aniž by se 
tím věc znehodnotila.

Připravujeme nové internetové stránky 
pro naši základní organizaci. Potřebu-
jeme v této souvislosti schválení užití 
znaku ČSV. Prosím, na koho se máme 
obrátit?
 M.N.

Podle Směrnice ČSV č. 3/2016 o průmy
slovém vlastnictví logo svazu mohou při 
své činnosti používat organizační jednot
ky svazu. Není k tomu třeba žádné zvlášt
ní povolení. Při tom používání loga však 
do něj nesmí zasahovat.

Vím, že jste někde odpovídala na obdob-
ný dotaz týkající se postupu v případě 
úmrtí žadatele o dotaci 1.D před její vý-
platou, ale nějak to nemohu najít. Kon-
krétně se u nás jedná o to, že zemřel člen 
naší ZO (7. 12. 2020). Jeho včelstva pře-
vezme jeho dcera, která je také členem 
naší ZO. Jedná se mi o to, jestli a případ-
ně jak máme upravit žádost o dotaci 1.D, 
aby dotaci obdržela jeho dcera.
 J. G.
 
K tomu, že v mezidobí podání žádosti 
a výplaty dotace dojde k úmrtí žadatele, 
dochází při počtu požadavků o dotaci více 
než 51 tisíc poměrně často. Žádost o dotaci 
není třeba upravovat. Dcera se při převze
tí dotace prokáže nejpozději v den výplaty 
dokumentem vystaveným notářem, který 
osvědčí její dědické právo k dotaci, jinak 
její nárok zaniká. Tento dokument přiloží
te k seznamu vyplacených dotací, kde bude 
též místo podpisu zemřelého podpis jeho 
dcery.

Mgr. Jarmila Machová
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Ačkoli nikdy nevčelařil, jeho znalosti o včelách a o včelaření jsou překvapu-
jící. Není divu, vždyť při své práci naráží na včely, které chovali staří Egyp-
ťané již před pěti tisíci let. „Egyptské včely jsou specifické, velmi pracovité, 
ale také velmi útočné. To se nezměnilo ani za tisíce let,“ říká přední český 
egyptolog prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 

Měl jste někdy možnost přičichnout 
ke včelaření?
Manželka měla včelaře v rodině, pradě
dečka a dědečka. První včelařil v Motole, 
druhý na Záhrabské, kousek nad Berou
nem mezi Svatým Janem a Vráží. Krát
ce po válce tam koupil dům a včelařil až 
do 90. let, tedy po čtyři desetiletí. Moje 
rodina pochází z Polabí z oblasti mezi No
vým Bydžovem a Mladou Boleslaví. Pra
dědeček tam měl zdědit statek, ale nezod
povědný poručník ho o něj připravil. Já 
jsem se narodil v Plzni, rodiče byli učitelé, 
kteří dvacet let putovali po pohraničí, než 
jsme se vrátili do mého rodiště. Takže já 
jsem z „rodné hroudy“ u Bydžova vzdálen 
už pátou generaci. Tím pádem jsme nikdy 
žádné pozemky nebo zahradu neměli. Na
nejvýš tak pár květináčů za oknem, takže 
o včeličky ve smyslu klasického včelaření 
jsem v životě nezavadil. Nanejvýš jsem si 
vytahoval žihadla.

Čeští egyptologové kopou v Abúsíru již 
sedmačtyřicet let. Našli jste za tu dobu 
nějaké doklady o včelaření ve starém 
Egyptě?
Za těch necelých 50 let jsme na nic nenara
zili, ale zato jsme tam zažili egyptské včely 
na vlastní kůži.

Jak vlastně vypadají?
Egyptské včely jsou specifické – malé, žlu
té, velmi pracovité, ale také velmi útočné. 
Jak jsem se dočetl v odborné literatuře, 
v úlu je až stovka královenmatek, takže 
včely se značně rojí. Setkání s nimi moc 
příjemné nebylo.

Dají se považovat za stejné včely, jaké 
žily v Egyptě před třemi nebo čtyřmi ti-
síci let?
Ano, je to prakticky stejná včela Apis melli-
fera lamarckii. Pojmenovaná je podle fran
couzského přírodovědce JeanaBaptista 
Lamarcka, autora první ucelené evoluční 
teorie. Rozdíl je pouze v tom, že od konce 
19. století ji v Egyptě kříží s kraňkou do
váženou z Balkánu. Existují doklady, že 
v průběhu právě 19. století došlo k poku
sům zdomácnit egyptské včely v Evropě. 
Ale vzhledem k tomu, že v Egyptě je dva
náct měsíců v roce 10 stupňů nad nulou 
a více, tak se tady nepřizpůsobily.
 
Jaké tedy existují doklady o včelaření 
ve starověkém Egyptě?
Jedním z nejlepších článků, který shrnuje 
toto téma, je článek německého egypto
loga Ludwiga Keimera. Mimo jiné v něm 
uvádí, že chov včel v Egyptě se v době, 

kdy on tam působil (zemřel v Káhiře v roce 
1957, pozn. aut.), vlastně příliš nelišil 
od starého Egypta. Úly tvořily nejčastěji 
válce z rákosových rohoží, někdy pomaza
né blátem, o průměru přibližně 25–30 cm 
a délce až půldruhého metru. Později to 
byly keramické nádoby podobné velikosti 
i tvaru. Plásty byly uloženy napříč a válec 
byl z obou stran uzavřený hlínou, přičemž 
z jedné strany byl ponechán otvor, který 
tvořil z dnešního pohledu česno. Válce se 
skládaly na sebe, což ukazuje nejstarší zob
razení včelaření ve starém Egyptě. Pochází 
ze Slunečního chrámu faraona Niuserrea 
v Abú Gurábu, což je asi dva kilometry 
od místa, kde my dnes v Abúsíru kopeme. 
V podstatě jde o scénu zobrazující medo
braní. Na obrázku jsou vidět čela úlů a lidé, 
kteří přelévají med do hrnců. Ty se pak za
kryly víkem a šňůrky, které z nich visely, se 
zapečetily. Dále je tu postava, která fouká 
do hrnce. Je otázkou, o co se jedná. Zda 
jde z dnešního pohledu o použití kouře, 
tedy dýmáku, aby se včely zklidnily, nebo 
do hrnce fouká vzduch, který v něm vy
tváří zvuk příjemný včelám. Keimer píše, 
že v době jeho působení v Egyptě se tam 
ke včelám „mluvilo“, včelaři speciálním 
hlasem „lákali královny“.

Blok, ze kterého tato včelařská scéna po
chází, je z období asi 2 500 let před Kris
tem, je značně poničený a je uložen v ber
línském muzeu. Mimo jiné se na něm vy
skytuje slovo „nefet“, o němž dodnes nikdo 
neví, co znamená. Snad jakési vyvolávání 
včel nebo bzučení, aby se včely uklidnily.

Včelaření ve starověkém Egyptě
„Když chcete 
zobrazit lid oddaný 
králi, namalujete 
včelu. Neboť ona má 
jako jediné ze všech 
zvířat svého krále, 
kterého následuje 
celé včelstvo, 
právě tak jako lidé 
poslouchají krále. 
S dobrotou medu 
a silou žihadla 
tohoto zvířete se 
odkazuje na to, že 
král je dobrotivý 
a zároveň horlivý, což 
se týká spravedlnosti 
a správy.“

Hieroglyphica, 
Horapollo,  

přelom  
4. a 5. století n. l.Prof. Ladislav Bareš před obrazem Františka Lexy, jenž byl zakladatelem české egyptologie a prvním profesorem 

egyptologie na Karlově univerzitě 
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Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Narozen 11. 4. 1952 v Plzni, český 
egyptolog a arabista s dlouholetou 
archeologickou a epigrafickou pra
xí v Egyptě (od roku 1974), v letech 
2006–2012 ředitel Českého egypto
logického ústavu FF UK. Ve vědecké 
práci se zaměřuje především na otáz
ky egyptské archeologie a dějin v prv
ním tisíciletí před naším letopočtem, 
dlouhodobě se podílí na výzkumu po
hřebiště velkých šachtových hrobek 
v Abúsíru z doby těsně před polovinou 
1. tis. př. n. l. V roce 1996 objevil ne
vyloupenou hrobku egyptského kněze 
Iufay. Zabývá se i otázkami vývoje sta
roegyptského náboženství (zejména 
v 1. tis. př. n. l.) a dějinami egyptolo
gického bádání u nás. Při vý uce oboru 
egyptologie na FF UK v Praze se podílí 
na přednáškách a seminářích egypt
ského jazyka, dějin, archeologie a ná
boženství, vedení a oponování baka
lářských, diplomových a disertačních 
prací; je garantem studijního oboru 
Egyptologie a předsedou příslušné 
oborové rady. Je členem The Egypt 
Exploration Society (Londýn), The 
International Association of Egypto
logists a Společnosti českoarabské. 
Profesorem egyptologie byl jmenován 
v roce 2006. Je autorem řady odbor
ných monografií a článků. 

Další scény, na kterých se vyskytují 
zmínky o včelaření, jsou mladší, pocházejí 
z 18. dynastie, tedy z let 1 500 až 1 300 před 
naším letopočtem, a to z hrobky Rech
mirea, velkovezíra faraona 18. dynastie 
Amenhotepa II. Na nich jsou například 
jasně patrné plástve s medem.

Co naznačují včelařské scény nalezené 
v hrobkách egyptských panovníků?
Scény ze Slunečního chrámu Niuserrea, 
což je polovina 5. dynastie z let 2 480 až 
2 450 před Kristem, pocházejí z takzvané 
Síně ročních období, kde byly zaznamená
ny všechny činnosti spjaté s daným ročním 
obdobím. Lov ptáků, včelaření, páření ovcí 
či koz, rybolov, poušť, po níž běhají zvířa
ta. Scény měly symbolizovat posmrtnou 
existenci faraona v záhrobí. Jinými slovy 
řečeno: co Egypťané viděli kolem sebe, 

znázornili do hrobek, aby faraonovi za
jistili, že až přejde na onen svět, bude mít 
kolem sebe pořád to samé, na co byl po celý 
život zvyklý.

Jaký význam měla včela pro staroegypt-
skou společnost?
O tom svého času hodně psal kolega Bře
tislav Vachala. Hieroglyfická značka pro 
včelu byla symbolem pro vládce Dolního 
Egypta. Dlouhodobě se vedou spory, zda 
tento znak představuje včelu, včelí králov
nu, tedy matku, nebo vosu. To nemění nic 
na tom, že nešlo o symbol Dolního Egyp
ta, ale o označení krále ve smyslu „velkého 
a silného muže“. Egypťané totiž měli včelí 
královnu v mužském rodě. Znak se po
jil i s některými dalšími tituly spojenými 
s Dolním Egyptem. Podle některých názo
rů symbolizoval i dávná božstva.

Egyptský učenec a kněz Horapollo, který 
žil na přelomu 4. a 5. století našeho leto
počtu, napsal dvoudílný spis Hieroglyphi-
ca, v němž vysvětluje některé hieroglyfické 
znaky. Znak včely vysvětluje tím, že včely 
jsou pilné, pracovité a královské. Svým 
způsobem přirovnává včely k lidské spo
lečnosti.

Břetislav Vachala přeložil jeden z literár
ních textů Naučení Chetiho, v němž mudrc 
Cheti odváží svého syna do sídelního města 
a nabádá ho, aby byl ve škole snaživý a pil
ný a stal se písařem. Cestou mu vykládá 
výhody a nevýhody jednotlivých profesí. 
A zmiňuje se i o holiči, který běhá po ulici 
od rána do večera, aby našel někoho, koho 
by oholil. A přirovnává ho ke včelám, které 
také bez přestání létají od rána do večera, 
aby si našly nějakou potravu.

Med se například objevuje i v některých 
rčeních, která se v Egyptě uchovala do
dnes. Například neoficiální pochvala mezi 
kamarády zní „Enta asal“ čili „Ty jsi med“ 
nebo „medový“. Další je „Jóm asal, jóm ba
sal“, což doslova znamená „Den medu, den 
 cibule“. Jinými slovy to odpovídá našemu 
„Jednou jsi dole, jednou nahoře“.

Existuje legenda, která říká, že když bůh 
Re plakal, jeho slzy se měnily ve včely. 
Má nějaký reálný podklad?
Na stěnách hrobek je výjevů ze včelaření 
sice poskrovnu, ale zmínky o medu a exi
stence včely mezi hieroglyfickými znaky 
jasně svědčí o tom, že chov včel byl součás
tí každodenního života starých Egypťanů. 
Včely jako slzy boha Rea jsou doloženy 
v původních egyptských textech, například 
v papyru pocházejícím z doby 350–300 let 
před Kristem. Ve srovnání s nejstarším 
zobrazením včel je tedy o více než dva ti
síce let mladší, ale my netušíme, kdy tato 
představa vznikla. O sto, pět set, dva tisíce 
let dříve? To dnes nikdo není schopen říct 
aspoň do té doby, než se na to najde odkaz 
v nějakém starším textu.

Byl med pro staré Egypťany pouze potra-
vinou, nebo měl také jiné využití?
Med se ve starém Egyptě používal přede
vším jako jedno za základních sladidel. 
Kromě medu měli staří Egypťané pouze 
datle. Med však nebyl dostupný všem. 
Egypťané znali několik druhů medu a ten 
nejlepší, který označovali jako bílý med, 
přičemž dnes nevíme, co to přesně zna
menalo, tak ten byl určen pro panovníka 
a obětiny bohům. Ty jsou zobrazovány 

Roj včel, který přilétl na místo českých archeologických výzkumů v Abúsíru. Předák míst-
ních dělníků Ahmad Masúd se ho chystá přilákat do dřevěné bedny, do níž položil misku 
s cukrovou vodou (Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK, foto: Martin Frouz)
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Fotografie včelínu sestaveného z vodo-
rovně uložených úlů, střední Egypt (před 
polovinou 20. stol.)  (archiv L. Bareše)

Včelařská scéna v hrobce hodnostáře  
Pabasy (7. stol. př. n. l.), Západní Théby  
 (foto: D. Bělohoubková)

Scéna přinášení obětin z hrobky hodnos-
táře Čenra (18. dynastie, kolem 1450 
př. n. l.); služebník nese v pravé ruce košík 
s plástvemi medu, na nichž ještě sedí 
včely, Západní Théby (archiv L. Bareše)

Překres nejstarší dosud známé staroegyptské včelařské scény, pocházející ze slunečního 
chrámu faraona Niuserrea  (archiv L. Bareše)

Překres včelařské scény z hrobky vezíra Rechmirea (18. dynastie), Západní Théby 
 (archiv L. Bareše)

Rojící se včely, které se usadily na plotě 
ohraničujícím prostor českých archeologic-
kých výzkumů v Abúsíru  
 (Archiv Českého egyptologického ústavu 
 FF UK, foto: Martin Frouz)

Detail roje včel  
 (Archiv Českého egyptologického ústavu 
 FF UK, foto: Martin Frouz)

Včela jako symbol vládce Dolního Egypta v titulu egyptského faraona Setchi I. z počátku 
13. stol. př. n. l. (překres z architrávu v chrámu boha Usira, vládce podsvětí, v Abydu)
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v době, ze které pochází zmíněná nejstarší 
scéna včelaření, jsou už v hrobkách vyso
kých hodnostářů seznamy obětin. Mají 
podobu tabulky, kde bývá osmdesát až sto 
různých produktů – třeba čtyři druhy hus, 
tři druhy piva, vína, množství pečiva, pří
padně i nějaké vnitřnosti, ale nikdy se tam 
neobjevuje med. Takže ten byl původně ur
čen pouze pro panovníky a pro bohy. Ale 
od Nové říše, což je přibližně 1 500 let před 
Kristem, se med nebo jeho produkty běžně 
objevují jako jeden z milodarů ve scénách 
přinášení obětin.

Je známo, že staří Egypťané používali 
med také v lékařství.
Nedávno byl publikován, bohužel již po
smrtně, překlad kolegy Břetislava Vachaly 
staroegyptského Ebersova papyru, což je 
největší kompendium lékařských receptů ze 
starého Egypta. Je v něm tuším 877 receptů, 
přičemž ve třech stovkách z nich se objevu
je med jako přísada. Používal se ve vnitřním 
lékařství, ale například i k léčení zánětů očí. 
Avšak řada přísad, které se v lékařství vy
užívaly, není identifikována a můžeme se 
jen dohadovat, o co vlastně šlo.

Používal se med k mumifikaci?
Prakticky vůbec, máme doloženo, že tento 
zvyk pochází z Persie. V Egyptě používa
li do určité míry vosk a možná i propolis. 
Vosk k uzavírání tělních otvorů – oči, uši, 
nos, do kterých se vkládala vosková zátka. 
V dobách, kdy Egypt dobyl Alexandr Ma
kedonský a potom Římané, se včelí vosk 
používal na výrobu svíček nebo voskových 
tabulek ke cvičení psaní. Nešlo však o čistý 
vosk, byl smíchaný se smolou a pryskyřice
mi, aby byl tvrdší. Tradičně sporné téma je 
použití včelího vosku v malířství, protože 
vosk je součást enkaustiky. Tato malířská 
technika je antického původu a využívá 
horký včelí vosk, do kterého byl přidán 
barevný pigment. Tekutá pasta se pak na
nášela na upravené dřevo, případně plátno 
nebo leštěný papír. V Egyptě je doložena 
také až z antické doby, a to z pohřebních 
portrétů z let kolem 100–300 po Kristu. 
Jestli se používala již dříve, než se Egypt 
dostal do sféry vlivu antického Řecka a pak 
Říma, není v současnosti jasné. Ve staro
egyptských hrobkách se občas objevují 
stopy vosku na barevných reliéfech, ale 
převládá názor, že se tam dostal až při je
jich kopírování v 19.  století.

A jak tomu bylo s propolisem? 
Původní egyptské včely údajně propolis 
nevytvářely, ale asi před dvaceti lety vydal 
francouzský kolega Thierry Bardinet, kte
rý se zabývá také lékařstvím, sérii článků 
o využití propolisu ve staroegyptské me

dicíně. Je fakt, že v lékařských papyrech, 
jako je Ebersův a další, se objevuje slovo, 
které kolega Vachala přeložil jako „muši
nec“. Slova, která se tam objevují, označují 
„výkal mouchy“, ale slovo pro mouchu se 
v řadě případů používalo i pro včelu. Vedou 
se o tom dlouhé spory. Mušinec jako přísa
da do léků je poněkud zvláštní představa 
a právě Bardinet vysvětluje, že šlo o pro
polis. Ale proti tomu stojí tvrzení, které 
nejsem schopen ověřit, že egyptské včely 
propolis nevytvářely.

První jeskynní malby, které dokládají 
sběr medu pračlověkem, jsou staré asi 
25 tisíc let. Sbíral se med i v Egyptě, kte-
rý již představoval vyspělou starověkou 
civilizaci?
Doklady o tom, že Egypťané sbírali v poušti 
med divokých včel, pocházejí již z období 
počátků Egypta, tedy z doby 3 000 let před 
Kristem. O tisíc let později již existovaly 
chov a sběr medu souběžně.

Mluvíte o poušti, jaká tam byla včelí pas-
tva? 
Tehdy to nebyla poušť v tom smyslu, jak 
ji známe dnes. Ještě do přelomu dru
hého a prvního tisíciletí před Kristem 
byla v nejbližším okolí Nilu suchá step, 
ve vlhčích místech se dokonce dalo mluvit 
o savaně. Rostly zde nejrůznější květiny, 

trávy, keře, akácie, různé plevelné rost
liny, rákos, včely sbíraly i sladkou šťávu 
datlovníků. Když se Nil rozvodnil, rostlo 
v zaplavených oblastech ledacos, obzvlášť 
v jeho deltě. Půda byla tak úrodná, že lze 
s nadsázkou říct, že když se do země zara
zilo koště, tak vyrostlo. Ještě někdy kolem 
roku 1 400 před Kristem lovili egyptští 
faraoni lvy kousek od sfingy a pyramid 
v Gíze. Krajina tehdy vypadala jinak a to 
se týká jak flory, tak fauny. Lvi tam museli 
z něčeho žít.

Existují nějaké nálezy či doklady o tom, 
jak ve starém Egyptě, řečeno dnešní ter-
minologií, probíhal včelařský rok?
Bohužel scén zobrazujících alespoň ně
které úseky ze staroegyptského včelařství 
je minimum a textových dokladů ještě 
méně. Takže se můžeme jen dohadovat, 
jak to před třemi až čtyřmi tisíci lety pro
bíhalo. Nicméně je známo, že v některých 
částech Egypta se v obdobných úlech, jaké 
po užívali staří Egypťané, tedy v keramic
kých válcích, včelaří dodnes.

Text: Petr Kolář, Augustin Uváčik
Foto: Petr Kolář

Použitá literatura: 
Faraon „včelařem“? První egyptská vyobrazení 
včely, Břetislav Vachala, Vesmír 93, 504, 2014

S profesorem Barešem se během chvilky vrátíte o 5 000 let zpátky. Naslouchat jeho 
vyprávění o starověkém Egyptu je skutečný zážitek



12 •leden 2021

vč
el

ař
s

k
á 

pr
ax

e Hlídání včelstev 
Co trh nabízí a jak na to?
Jaro roku 2020 bylo velmi zvláštní. Po dlouhých obdobích sucha, teplém 
podzimu a zimě došlo k namnožení varroázy a mnohým včelařům uhynula 
včelstva. Většina tuto situaci zjistila už na podzim, jiní až při první jarní 
prohlídce. Někteří přišli o všechno, někteří „jen“ o pár včelstev. Málokdo 
si však uvědomil sekundární efekt těchto plošných úhynů a tím byla velká 
poptávka po vyzimovaných včelstvech.

Poptávka vysoce převýšila nabídku. Někdo 
včelstva nakoupil, jiný se rozhodl, že si 
v průběhu roku nová včelstva vytvoří. Na
šli se však i takoví, kteří tuto situaci vyřešili 

„přemístěním“ cizích včelstev na svá sta
noviště a původnímu chovateli zůstaly oči 
pro pláč a skřípění zubů. Někteří přišli 
i o genetický materiál v matkách, které 

šlechtili dlouhá léta. V plné nahotě se tak 
ukázal velký problém chovatelů včelstev. 
A tím je nehlídané, zdánlivě opuštěné sta
noviště včelstev daleko od civilizace.

Kdysi jsem se pokoušel vyvinout zaří
zení na hlídání včelstev. Dokonce i na ně
kolika veletrzích jsme ho předváděli 
a s mnoha včelaři jsme o tom debatovali. 
Co mě hodně překvapilo, byla směs naivi
ty a neochoty investovat jakoukoliv částku 
do hlídání svého stanoviště. Proč naivita? 
V diskuzích s chovateli padaly takové ar
gumenty, jako „mně to neukradnou, já to 
mám schované v lese“ nebo „když tam 
toho zloděje chytím, tak ho vezmu šlau
chem po nohách“ a další úsměvné argu
menty.  Pak přišlo letošní jaro a včelstva 
se začala krást.

V hlavě mi víří mnoho otázek. Proč cho
vatel nemá zabezpečené své stanoviště? 
Zvykl si od včel jen brát a dát jim zpět jen 
to nejnutnější k přežití? Neumí si spočítat 
cenu svého stanoviště? Neví, kolik ho bude 
stát obnova odcizených včelstev? Neví, ko
lik času stráví s policií při sepisování pro
tokolu, hledání včelstev a dokazování, že 
nalezená včelstva jsou jeho? Co se stane, až 
on sám naběhne na zloděje „se šlauchem“? 
Schovává hlavu do písku s tím, že se mu 
to nemůže stát? No, je nás chovatelů přes 
60 tisíc, tak to bude nejspíš od každého 
trochu. Na druhou stranu musím konstaSrovnání se zápalkou ukazuje velikost hlídací jednotky

Zařízení je před umístěním do úlu vloženo do vodotěsné krabičky Kdepak je? Při běžném pohledu je lokátor takřka dokonale skrytý
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etovat, že zájem o zabezpečení stanovišť se 
naštěstí pomalu zvyšuje. 

V tomto článku se nechci zabývat mecha
nickými zabezpečeními, jako jsou ploty, 
ostnaté dráty, přišroubovaná dna, lanka 
a další. Chci se především zaměřit na elek
tronické zabezpečovací systémy.

Na našem trhu už existuje celá řada za
řízení, která se dají použít ke hlídání úlů. 
Komunikují přes IoT (internet of things 
– internet věcí) nebo GSM sítě. Tato za
řízení pravidelně posílají včelaři informa
ce o svém stavu. K ceně těchto přístrojů 
je ovšem třeba vždy připočítat i cenu 
za použití komunikační sítě příslušného 
operátora.

Pro lepší orientaci si dovolím tyto pří
stroje rozdělit do několika skupin.

1. Otřesová čidla
Výhodou zařízení se zabudovaným otře
sovým čidlem je levný provoz, většinou 
komunikuje přes IoT. Nevýhodou je, že se 
nedozvíte nic jiného, než že se hlídaný ob
jekt otřásá. A navíc hlídá pouze úl, ve kte
rém je umístěno. O změně umístění úlu 
se tak nedozvíte nic. Takže když zloděj úl 
odváží nebo rozebírá, tak o tom víte, ale už 
nezjistíte nové umístění, tedy kam úl od 
vezl. Na jedno nabití vydrží takové zařízení 
přibližně dva roky a náklady na provoz se 
pohybují kolem tisíce korun ročně.

2. GPS lokátory
Tato zařízení v sobě mají zabudován GPS 
modul plus další senzory, zpravidla otře
sové a teplotní. Tato kategorie zařízení 
už zpravidla vyžaduje SIM kartu někte
rého operátora (pokud není již součástí 
pronájmu). Pronájem je dražší než u prv
ní kategorie, ale za více peněz dostanete 
i více služeb. Nejzásadnější je pak jistě 
skutečnost, že jste neustále informováni 
o poloze zařízení. Takže při neautorizo
vaném přemístění úlu o tom ihned víte 
a zároveň vidíte aktuální polohu na mapě. 
Nevýhodou je opět zajištění jen jednoho 
úlu. Na jedno nabití takové zařízení vydr
ží 7–12 měsíců a provoz stojí mezi čtyřmi 
a šesti tisíci korun ročně.

3.  Zařízení na komplexní monitoring 
včelstev

Je to sestava zařízení obsahující komu
nikační GSM bránu, která sbírá úda
je z mnoha senzorů ve svém dosahu 
(zpravidla do 100 metrů) a odesílá je 
na server, kde jsou tato data vyhodnoco
vána, převáděna do grafů atd. Senzory 
mohou registrovat hmotnost, teplotu, vi
brace, zvuky, vlhkost, sluneční svit a další 
parametry. Pořizovací cena takové sestavy 
je v řádu desítek tisíc korun a něco stojí 
i připojení a zpracování dat. Tyto systé
my však nejsou vybaveny GPS lokátorem, 
ale jsou velmi vhodné na pozorování včel 
a výzkum. Co se týká hlídání úlů před od
cizením, tak senzory mohou být nastaveny 
tak, že např. váha při poklesu na 0 kg ohlásí 
poplach. Víte tedy, že se na včelnici něco 
děje. Pokud však úly někdo odveze, tak už 
nezjistíte, kde jsou.

4.a  Fotopast s lokálním záznamem 
na vnitřní paměť

Výhodou je nižší cena, nevýhodou pak 
skutečnost, že pokud je fotopast odhalena, 
tak je většinou i ukradena, včetně záznamu 
v ní. 

4.b  Fotopast s odesíláním obrázků 
do e-mailu

Výhodou je okamžitá informovanost, že 
se něco děje. V případě, že zloděj foto
past zničí nebo ukradne, měli bychom mít 
v emailové schránce alespoň jeho obrázek. 
Ale pokud úly přemístí, tak fotopast nám 
jejich novou polohu samozřejmě nesdělí.

Moje osobní zkušenost

Již půl roku testuji GPS lokátor od Tesly 
Hloubětín, vhodný i pro použití ve včel
stvech. Zařízení se dosud jeví jako spo
lehlivý hardware s výbornou výdrží na ba
terii. Nezaznamenal jsem jediný planý 
poplach. Naopak zařízení je tak citlivé, 
že mi ohlásí i otřes při sundání stříšky 
nebo zavření česna. Po šesti měsících za
tím zbývá ještě 40 % z kapacity baterie. 
A jak to celé funguje?

Zařízení nabijeme, aktivujeme a vloží
me do jakéhokoliv plástu v úlu. Lze vlo
žit i do kapsy zatepleného nástavku. Pro 
zloděje se tak lokátor stane neviditelným 

a včelám nevadí. Rozměry jsou 88 × 56 × 
22 mm.

Veškerá další komunikace a nastavování 
zařízení probíhá přes internetový portál. 
Při koupi obdržíme přístup do portálu, 
ve kterém můžeme obsluhovat více těchto 
zařízení. Po přihlášení si z menu vyberu, zda 
chci jen sledovat, co se děje, nebo nastavo
vat, nebo přidat dalšího uživatele, který smí 
zařízení spravovat. Sledované veličiny jsou 
GPS poloha, teplota, rychlost, nadmořská 
výška, perimetr a stav baterie. Pomocí in
ternetového rozhraní si mohu zvolit, co se 
má stát, když některý z těchto parametrů 
dosáhne nebo přesáhne mnou nastavenou 
hodnotu. Mohu si zvolit, zda mi hlídač pošle 
jen email, případně SMS, nebo mi dokon
ce zavolá. Lze tedy například nastavit, že při 
překročení teploty 35 °C mi zařízení pošle 
email. Nebo při více než pěti otřesech pošle 
SMS. Nebo pokud zařízení opustí perimetr 
(okruh) 1 km, tak mi zavolá a řekne mi, že 
z daného stanoviště někdo krade včelstva. 
Možností je opravdu mnoho.

Ano, lze namítnout, že je zařízení pořád 
pouze v jednom úlu. Nicméně pokud se 
umístí do strategicky atraktivního úlu, je 
vysoká pravděpodobnost, že bude odne
seno společně s ním.

Ale jak nám lidová pranostika říká, tak 
jedna vlaštovka jaro nedělá. A stejně tak 
ani jedna zabezpečovačka nám nezajis
tí absolutní bezpečnost. Ideální je proto 
kombinace několika způsobů zabezpečení. 
Například mechanické (plot, zámek, špat
ná dostupnost), cejchy vypálené na úlech, 
GPS lokátor a fotopast.

Možná si teď říkáte, že jsem se asi zbláz
nil, avšak je třeba si uvědomit dvě věci. 
Zaprvé jakou cenu má moje stanoviště. 
A nejde tady jen o okamžitou ztrátu, ale je 
nutné započítat i ztrátu do budoucích let. 
A zadruhé je potřeba myslet i na to, že až 
své odcizené úly naleznete, musíte policii 
dokázat, že jsou opravdu vaše.

Co svět světem stojí, běhají po něm 
vlastníci a přivlastňovači a probíhá mezi 
nimi nekonečný boj, který se dotýká nejen 
nás včelařů. Koneckonců Adam s Evou by 
mohli vyprávět.

Přeji vám všem úspěšný včelařský rok.

Ing. František Krejčí

Sledované parametry PoziceGraf průběhu teploty
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e Metodika včelaření v nejpoužívanějších 
úlových sestavách
Po prvních letech zkoušení toho správného postupu vedení včelstev si 
každý včelař osvojí ve svém typu úlu vlastní způsob včelaření. Ve své praxi 
jsem se setkal s mnoha velmi šikovnými včelařskými přáteli, kteří díky 
svým znalostem a schopnosti vypozorovat, jak včelám prospět, dosahují 
trvale velmi dobrých medných výnosů a chovají mírná, silná včelstva. Jsou 
to zkrátka „šikulové, kteří umí včelařit“.

Vedle nich je ovšem skupina „také vče
lařů“, kteří lpí na starých a naprosto ne
vyhovujících úlech. Často jsou spoutáni 
příslovečnou železnou košilí zlozvyků při 
naprosto špatných zásazích do včelstev. 
Výsledkem bývají slabý medný výnos, vyso
ká rojivost, bodavost, černé dílo plné cho
roboplodných zárodků i časté úhyny. Je to 
škoda, vždyť máme nádhernou zájmovou 
činnost, pracujeme s dokonalým společen
stvím a je nanejvýš nutné, abychom včelám 
vytvořili ten nejvhodnější „domov“ a dávali 
jim tu nejlepší péči. Pojďme si tedy přiblí
žit nejčastější typy úlů a základní principy 
vedení včelstev.

Dvouprostorové úly

Jsou u nás stále poměrně hojně rozšířené. 
V různých podobách vznikaly před více než 
sto lety po zavedení Adamcovy míry rám
ku 39 × 24 cm. Postupně byly vyráběny se 
vznikem dalších rámkových měr prostor
nější úly s výškou rámku 27,5 nebo 30 cm. 
Změna nenastala ani při snaze sjednotit 
rámek na 37 × 30 cm u typu Čechoslovák 
a většího rozšíření se nedočkala (na roz
díl od Slovenska) ani „Béčka“ s rámkem 

42 × 27,5 cm. Z některých rámkových měr 
sice později vznikly prostorné nástavkové 
úly, ale původně se téměř výhradně včela
řilo v úlech složených z jednoho plodiště 
a medníku.

Způsob včelaření je poměrně jednodu
chý, včelstva jsou zimována v jednom plo
dištním prostoru. Rozšíření o medník se 
provádí na začátku snůšky a zpravidla se 
to děje metodou převěšení několika plodo
vých plástů se zavíčkovaným plodem nad 
mateří mřížku do středu medníkového ná
stavku. Ten je doplněn buď postupně, nebo 
naráz soušemi. Uvolněné místo v plodišti 
je vyplněno mezistěnami a zpravidla jed
ním stavebním rámkem. V závěru kvetení 
řepky jsou odebírány medné plásty, které 
včelař po vytočení medu vrací k dalšímu 
naplnění. 

Včelaři dbalí potřebné obměny díla 
(nejméně jedné třetiny plodiště) odeberou 
v květnu plod pro tvorbu oddělků. Po me
dobraní opět převěsí do medníku několik 
plástů se zavíčkovaným plodem. Jakmile 
skončí snůška (polovina až závěr červen
ce), včelař odebere a vytočí medné plásty 
a po úpravě plodiště začne do konce srpna 

postupně podávat cukerný roztok ze dvou 
dílů vody a tří dílů cukru.

Nevýhodou většiny dvouprostorových 
úlů s nejčastěji používanou rámkovou 
mírou 39 × 24 cm v uspořádání od devíti 
do dvanácti plástů v plodišti i medníku je 
u kraňského plemene vysoké riziko vyro
jení kvůli tísni při mohutném jarním roz
voji. I plně obsazený úlový prostor pojme 
maximálně do 50 tisíc včel, což odpovídá 
chovu slabších až středně silných včel
stev. Jeden medník neumožní pojmout 
občasnou mimořádnou nabídku nektaru 
i medovice. Zimování v jednom prostoru 
znamená často omezení výkonu matek 
při zakládání zimní generace včel, kdy 
jsou volné buňky současně zaplňovány 
medem a pylem.

Nástavkové úly

Používají širokou škálu rámkových měr 
od nízkých (výšky 12 až 17 cm) přes střední 
až po vysoké (od 18,5 do 30 cm). U délky 
rámku jsou nejčastěji používané míry 39, 
37, 42 a 44,8 cm. Nástavkové úly vznikly 
na základě potřeby chovat silná včelstva 
v prostoru, který poskytuje dostatečně 
velké plodiště pro zakladení velkých ploch 
plodu a větší medníkový prostor pro ulo
žení a vyzrání medu při nárazových a bo
hatých snůškách. Většina těchto úlů tvo
ří sestavu tří a více půdorysem stejných 
nástavků s odnímatelným dnem a víkem. 
Umožňují snadno dezinfikovat nebo vymě

V nové výstavní hale při SOU včelařském v Nasavrkách se můžeme seznámit nejen s aktuální situací na poli včelích úlů…
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enit jednotlivé díly. Největší výhodou takové 
sestavy je možnost plynule rozšiřovat nebo 
zmenšovat prostor úlu v závislosti na růstu 
nebo zmenšování početnosti včelstva. Po
dle potřeby a svých zkušeností může včelař 
nástavky vzájemně zaměnit.

U nízkonástavkového systému včel
stva zimujeme ve třech i více nástavcích, 
při vysokonástavkovém, kombinovaném 
a v Dadant systému je to zpravidla ve dvou 
nástavcích. Takový prostor poskytuje včel
stvu dostatek plástové plochy pro uložení 
glycidových a pylových zásob a současně 
matce umožňuje zaklást na dostatku vol
ných buněk silnou zimní generaci včel. 

Po jarní prohlídce máme několik mož
ností, jak budeme včelstva v sezoně vést. 
U včelaření ve středních a vysokých ná
stavcích můžeme ponechat sestavu v ta
kovém uspořádání, jak byla zazimována 
(nástavky tzv. netočíme). Tato skupina 
včelařů rozšiřuje na počátku snůšky 
medníkový prostor klasickou metodou 
postupného převěšování plodových plás
tů a uvolněné místo v plodištním prostoru 
je vyplňováno mezistěnami. Tato obměna 
díla by měla proběhnout stejnoměrně 
z obou plodištních nástavků při zacho
vání pravidla každoroční výměny plás
tů alespoň z jedné třetiny plodiště. Jako 
protirojové opatření a pro možnost zakla
dení dostatku trubců je třeba včas vložit 
do každého nástavku v plodišti nejméně 
po jednom stavebním rámku.

Většina „nástavkářů“ využívá ve svém 
způsobu včelaření skutečnost, že v horním 
nástavku jsou medné zásoby a ten spodní 
je zpravidla prázdný. V období těsně před 
rozkvětem prvních ovocných stromů pro
vedou záměnu, kdy jsou zásoby umístěny 

na dno a spodní nástavek je přemístěn 
nahoru. Včelstvo začne přenášet zásoby 
a matka je podnícena k intenzivnímu kla
dení. Tento zásah je možný pouze u do
statečně silných včelstev a má být citlivě 
proveden v období, kdy se v přírodě oteplí. 
Zvlášť nutné je to tehdy, když je v přemis
ťovaném horním nástavku větší plocha 
plodu. 

Při rozkvětu ovocných stromů se ve včel
stvu rozvine schopnost stavět voskové 
plásty a v této době je nutné vložit staveb
ní rámky a mezistěny. U nízkonástavkářů 
se to děje celým nástavkem mezistěn, kde 
plásty jsou pouze jako krajní, u vyšších 
rámkových měr můžeme vložit nový násta
vek vybavený střídavě žemlovými soušemi, 
stavebními rámky a dostatkem mezistěn. 
Vybavené nástavky vkládáme u nízkoná
stavkového systému zpravidla mezi dva 
plodištní, u vyšších rámkových měr je 
většinou umisťován mezi plodiště a med
ník. Včelaři, kteří používají mateří mříž
ku, ji vkládají pod medník nejpozději 25 
dnů před medobraním. Po této době bude 
medníková část úlu s čistým medem bez 
plodových buněk. Do deseti dnů po vložení 
mateří mřížky je nutné prohlédnout v med
níku plodové plásty, abychom měli jistotu, 
že zde neklade matka a včelstvo zde nemá 
vytažené nouzové matečníky. Pokud jeden 
z těchto dvou problémů nastal, napravíme 
jej buď přemístěním matky pod mřížku, 
nebo pečlivým zrušením matečníků.

Během snůšky květového medu sleduje
me plnění medníku a podle intenzity snůš
ky vkládáme další nástavky mezi plodiště 
a medník. To je aktuální zvláště u nízkoná
stavkového včelaření a v systému Dadant. 
V souladu s mohutným růstem včelstva 

rozšiřujeme u silných včelstev o další ná
stavek i plodištní prostor.

V průběhu května je nejlepší doba i pod
mínky na chov matek a hlavně tvorbu od
dělků. Minimálně je třeba odchovat jeden 
na každých deset včelstev. Jsou to velmi 
důležité „zálohy“ pro případ bezmateč
nosti nebo úhynu včelstva. Současně je 
třeba každoročně odchovat matky na vý
měny těch starých a nevýkonných, nebo 
celé oddělky na posílení slabších včelstev 
spojené s výměnou matek. U nízkonástav
kářů je možné použít pro tento chov buď 
celý proplodovaný nástavek, nebo něko
lik plodových plástů dobře obsednutých 
včelami. Při odchovu ve vysokonástav
kovém způsobu včelaření použijeme 
v květnu jako základ pro vznik silného 
včelstva z oddělku zpravidla dva plodové 
plásty se včelami. Kvalitní matky vznikají 
pouze odchovem z plemeniva od včelstev 
s nejlepšími vlastnostmi, tedy s vysokým 
medným výnosem, mírností a dobrým 
zdravotním stavem.

Po skončení medovicové (v teplých ob
lastech další květové) snůšky v červenci 
postupně odebíráme a vytočíme nástavky 
v medníkové části úlu. Na upravené plo
diště nasadíme krmítka a do konce srpna 
pravidelně krmíme. Podle vyhodnocení 
denních spadů roztočů provedeme letní 
ošetření včelstev proti varroáze. Prostor 
pro zimování včelstva zvolíme tak velký, 
aby zde mohlo být uloženo nejméně 20 kg 
glycidových zásob, podle potřeb včelstva 
i pylové plásty a aby zde zůstal dostatek 
volných buněk pro neomezené kladení 
matek.

Jiří Sláma

...ale i s jejich bohatou historií
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Včely, eusocialita a biologické hodiny
Samotářské včely přicházejí na svět s plně funkčními biologickými hodina-
mi, zatímco včela medonosná si se spuštěním vnitřní časomíry dává na čas. 
Je to její klíč k eusocialitě?

Společenský čili eusociální hmyz, jako jsou 
mravenci, vosy nebo včely, se vyvinul ze sa
motářských předků. Jedním z charakteris
tických rysů eusociálního hmyzu jsou změ
ny aktivit v závislosti na věku. Když se nový 
jedinec vyklube z kukly, věnuje se činnostem 
v hnízdě. Obvykle pečuje o potomstvo. Pro
tože v hloubi hnízda panuje absolutní tma, 
nepotřebuje tento jedinec udržovat čtyřia
dvacetihodinový režim a pracuje nepřetr
žitě bez ohledu na denní dobu. S přibývají
cím věkem se tento jedinec přesouvá z nitra 
hnízda na jeho periferii a nakonec hnízdo 
opouští a vyráží za potravou. Výpravy mimo 
hnízdo podniká většinou ve dne. To je také 
důvod, proč se jeho původně nepřetržité ak
tivity stávají závislými na denní době. 

Samotářští příbuzní sociálních druhů 
hmyzu podřizují své aktivity čtyřiadvace
tihodinovému rytmu od samého počátku. 
Jak vyplynulo z nové studie německých 
bioložek Kathariny Beerové a Charlotte 
HelfrichFoersterové z JuliusMaximilians
Univesität ve Würzburgu, publikované 
ve vědeckém časopise Frontiers in Cell and 
Developmental Biology, u společenských 
a samotářských včel stojí za tímto význač
ným rozdílem v aktivitách odlišný nástup 
funkcí vnitřních biologických hodin.

Jak tikají biologické hodiny

Beerová a HelfrichFoersterová sledovaly 
vývoj biologických hodin u včely medonos

né (Apis mellifera) a samotářské včely zed
nice rezavé (Osmia bicornis). Samotářská 
zednice patří k významným volně žijícím 
hmyzím opylovačům. Areál jejího výskytu 
se táhne od Blízkého východu do Evropy 
a severní Afriky. Samičky zednice rezavé 
přezimují ve svém rodném hnízdě. Zjara 
vylétají ven, páří se a budují si vlastní hníz
do v dutých stoncích. Sbírají pyl a nektar 
mnoha rostlinných druhů a skladují jej 
v hnízdě tvořeném řadou vzájemně oddě
lených komůrek. Do každé komůrky klade 
samička jedno vajíčko a k němu dodá zá
sobu pylu a nektaru potřebnou pro zdárný 
vývoj larvy. 

Německé bioložky pozorovaly aktivi
tu včel a zároveň analyzovaly produkci 
bílkoviny PDF (zkratka pojmu pigment 
dispersing factor), která diriguje chod 
vnitřních hodin. Do experimentu zařadi
ly jak čerstvé mladušky včely medonosné, 
tak i samičky a samečky zednice rezavé 
vyklubané z kukly. 

Jak se dalo očekávat, mladé včely medo
nosné během čtyřiadvaceti hodin nemě
nily svou aktivitu. Naopak aktivity 88 % 
samiček i samečků zednice podléhaly 
zřetelnému čtyřiadvacetihodinovému ryt 
mu. Zbývajících 12 % zednic, u nichž se 
čtyřiadvacetihodinový životní rytmus 
neprojevoval, záhy uhynulo. U včel me
donosných se změny ve čtyřiadvacetiho
dinové aktivitě objevily až po dvou dnech 

života. Znamená to, že samotářské vče
ly přicházejí na svět s vyvinutými a plně 
funkčními biologickými hodinami, za
tímco společenské včely medonosné mají 
v prvních dnech života biologické hodiny 
nefunkční. 

Co se děje v neuronech

Beerová a HelfrichFoersterová se podíva
ly do hlavních nervových uzlin obou dru
hů včel a pátraly tam po bílkovině PDF. 
Její produkci mají na starosti specializo
vané neurony. Ty vyrábějí bílkovinu PDF 
v nárazech a ovlivňují tak životní aktivity 
hmyzu. Zatímco u zednic se periodická 
produkce PDF v příslušných neuronech dr
žela na stabilní úrovni, u včely medonosné 
produkce PDF postupně zesilovala s tím, 
jak nervový systém a biologické hodiny 
vyzrávaly. 

Právě nefunkčnosti biologických hodin 
u velmi mladých včel přisuzují Beerová 
a HelfrichFoersterová schopnost mla
dušek pracovat nepřetržitě čtyřiadvacet 
hodin denně. Jde podle nich o adaptaci 
na eusocialitu. Odchov včelího plodu je 
pro včelstvo klíčová záležitost a schop
nost včel se mu věnovat na sto procent 
představuje významnou evoluční výho
du. Včelstva, kde by měly mladé včely 
vyvinuté vnitřní biologické hodiny a pod 
jejich diktátem by pracovaly jen část dne, 
by nedokázala odchovat tolik potomstva 
a byla by slabá.

 
Jaroslav Petr 

Foto: František Krejčí

Včely žijící ve společenstvech se na začátku života nepřetržitě starají o potomstvo
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Milí čtenáři,
do nového dobrého Božího roku 2021 vám, vašim 
rodinám i blízkým přeji a vyprošuji hodně zdraví, 
štěstí, lásky a Božího požehnání. Ať máte dobré 
matky, zdravá včelstva, dostatek času a plno ra
dosti z práce u včel. Kéž vám ten celý nový rok voní 
a chutná třeba právě tak jako vánoční perníčky 
s vaším medem napečené podle receptu z časopisu 
Včelařství. Nebojte se!

P. Jan Martin Bejček, OSB
Letonice u Vyškova na Moravě 

Do nového roku 2021
přejeme mnoho štěstí,
zdraví, osobních
a pracovních
úspěchů.

Český svaz
včelařů, z. s.

PF 2021



Objektivem  
Pavla Štempela

Vážení přátelé, včelaři,
přes rok jste na tomto místě mohli sledovat 
působivé záběry fotografa a přítele Zdeňka 
Dukáta. Jeho snímky jistě našly místo 
v nejedné včelařské zasedačce nebo klubovně 
včelařských kroužků mládeže. Moc mu za ně 
děkujeme. 
V nadcházejícím roce jsme se rozhodli pro 
malou změnu. O fotografickou dvoustranu 
s nejrůznější včelařskou tematikou nepřijdete, 
ale otevřeli jsme obsáhlý fotoarchiv naší 
redakce a postupně z něj budeme vybírat 
ty nejzdařilejší fotografie, které jste nám 
v průběhu uplynulých let posílali do redakce. 
Ať již to bylo v rámci soutěží, které se 
uskutečnily v letech 2015, 2016 a 2017, 
nebo jen tak z vlastní iniciativy. A těšíme se 
na další, třeba i na ně se jednou dostane.
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V České republice se pěstuje ovoce na ploše kolem 14 500 hektarů in-
tenzivních sadů. Na této výměře se každoročně vyprodukuje průměrně 
150–200 tisíc tun ovoce. Kromě tohoto množství se pak na českém území 
v extenzivních sadech a zahradách vypěstuje ještě dalších 200 tisíc tun 
ovoce, které je využíváno samozásobiteli a na průmyslové zpracování.

Jednoznačně nejrozšířenějším ovocným 
druhem jsou jabloně, které se pěstují 
na 57 procentech plochy, a s velkým odstu
pem následují višně, které zabírají deseti
nu celkové plochy. O procento méně pak 
mají slivoně a na dalších místech najdeme 
červený rybíz, hrušně, třešně, maliny, ost
ružiny a ořešáky.

Na úrodu a kvalitu má vliv dokonalé 
opylení, o něž se starají především včely 
medonosné, částečně pak včely samotářky 
a také čmeláci. Ti dokonce bzučí mezi květy 
i při teplotách pod deset stupňů, kdy včely 
raději zahřívají plod.

Bzukot nad třešňovkou

O významu včel pro opylení se před lety 
přesvědčili velkopěstitelé třešní u Bratisla
vy. Po celou dobu, kdy třešně kvetly, bylo 
neustále chladno a pršelo. Reálně tedy hro
zilo, že úroda z třešňové plantáže nevydá 
ani na bublaninu. Pouze na dva až tři dny 
svitla naděje na teplejší slunečné počasí, 
v němž by včely mohly vylétnout. Ovocnáři 
se tak rychle dohodli se včelaři na přesunu 
jejich včelstev. Do akce se zapojili nejen 

místní, ale také včelaři vzdálení až několik 
desítek kilometrů od sadu. Ve dnech, kdy 
se oteplilo, tak do třešňovky létaly včely ze 
stovek úlů. Po třech dnech opět přišel déšť 
a stromy mezitím odkvetly, avšak k radosti 
pěstitelů nasadily hojnost plodů. Ovocná
ři od Bratislavy tak byli jediní v kraji, kteří 
obchodům nabídli třešně.

Sady na okraji Železných hor

Na tuto událost jsem si vzpomněl při ne
dávné návštěvě podniku Helot Kojice, 
s.r.o., který byl založen na okraji Železných 
hor, poblíž Chvaletic, v roce 1993. Ob
hospodařují tam 160 hektarů půdy, z níž 
postupně ukrajují pro ovocné sady, které 
v současnosti zabírají něco přes 42 hek
tarů. Z toho na 32 hektarech jsou jabloně 
s převážně zimními odrůdami, na 6,5 hek
taru jsou hrušně a další 3,6 hektaru za
ujímají ponejvíce slivoně, meruňky, rybíz 
zpracovávaný na džem, maliny, ostružiny 
a je zde i několik ořešáků.

Ovocnáři oceňují význam včel pro úrodu
v sadech helotu kojice mají vlastní 
včelařské středisko

Rozkvetlé sady na více než 42 hektarech mají dostatek včel pro opylení 

Hlavní stanoviště včelařského provozu
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Založení zdejších sadů má rodinnou 
historii. „Můj praděda zde měl ovocný 
sad, ze kterého byl vyhnán a posléze byly 
stromy vytrhány. Po navrácení pozem
ku otec v roce 1993 obnovil původní sad 
a začali jsme ovocnařit,“ sdělil  jednatel 
společnosti Ing. Martin Vaněk. K několika 
vlastním hektarům rodina Vaňků přiku
povala další výměru. S jejím zvyšováním 
přibývalo postupně i včelstev, aby jich bylo 
v průměru tři až čtyři na hektar.

S opylením vsadili na jistotu

Aby zde totiž nebyli závislí na vůli okolních 
včelařů přisunout v době kvetení do sadů 
včelstva, tak už při zakládání sadů vsadili 
na jistotu a pořídili si včelstva vlastní. Do
konalé opylení totiž samozřejmě výrazně 
zvyšuje výnos, ale zároveň i zlepšuje sou
měrnost plodů a tím i jejich kvalitu.

„Máme vlastní včelařský provoz se 
150 nástavkovými úly s rámkovou mírou 
39 × 24 cm. V minulých letech byly téměř 

všechny úly plné včel, avšak ani nám se 
nevyhnul v poslední době celorepublikový 
větší úbytek včelstev. V současnosti máme 
přibližně polovinu plné kapacity, kterou 
však chceme v nejbližších letech opět na
plnit,“ popisuje aktuální situaci ovocnář 
Martin Vaněk.

Ale ani přes současný „poloviční stav“ 
není práce s tolika včelstvy jednoduchá. 
Plné, medem zaplněné nástavky totiž při 
medobraní vyžadují značnou fyzickou sílu, 
a proto si pravidelně najímají na výpomoc 
brigádníka.

Příležitost pro dva včelaře

V sadech je práce pro dva včelaře, kteří 
mimo svou hlavní sezonu vypomáhají v sa
dech při ošetřování stromků, sklizni úrody, 
jejím třídění a zpracování.

„Problém však je, že se do této profese 
nikdo moc nehrne. V okolí je dost velká 
konkurence ekonomicky zdatnějších, 
a tím pádem i finančně přitažlivějších prů
myslových firem. Včelařina spojená s prací 
v sadech je tak v prvé řadě pro někoho, kdo 
se cítí dobře uprostřed přírody a má cit pro 
rozmanitou, ale velmi zodpovědnou práci 

s chovem včel,“ nastiňuje Martin Vaněk 
jistá specifika této práce.

Provází mě staršími i novými výsadbami 
ovocných stromů, v nichž jsou včelstva 
umístěna na pevných stanovištích a na pří
věsech, s nimiž je možný převoz za okolní
mi zdroji pozdnější snůšky ve smíšených 
lesích. Největší z dřevěných domků má 
i elektrickou přípojku a slouží pro vytáčení 
medu.

Med s visačkou kvality

Po odkvětu ovocných stromů nacházejí 
včely zdroje snůšky i u blízkých akátů a lip, 
takže i z nich bývá, stejně jako z ovocných 
stromů, chuťově vynikající med, pro který 
si do podnikové prodejny jezdí zájemci 
z okolí. O kvalitě jejich medu svědčí i certi
fikát Český med, který jim udělil Výzkumný 
ústav Včelařský v Dole u Libčic.

Ale podle Martina Vaňka je příjem z pro
deje medu sice příjemný, ale nikterak roz
hodující. Hlavní ekonomický přínos chovu 
včelstev tak v jejich případě spočívá přede
vším v opylovací činnosti, zajišťující úrodu 
ovoce. 

Opět se tak potvrzuje to, co říkali naši 
předkové a co zjevně platí i pro součas
nost a nepochybně i pro budoucnost: včely 
zkrátka do ovocných sadů patří.
      
 Ing. Zdeněk Kulhánek

Ing. Martin Vaněk, vedoucí ovocnář  
v sadech Helotu Kojice

Zásluhou včel je i více ovoce na prodejZázemí pro včelařský provoz 

Certifikát dokládající kvalitu medu z Kojic Jablka v sadech Helotu Kojice
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V minulém čísle Včelařství jsme vás seznámili s novinkami v organizování 
přednášek, jejichž pořádání se po dobu nouzového stavu přesunulo ze za-
plněného přednáškového sálu učiliště do soukromí každého účastníka. To 
je však podmíněno technickým zázemím pro vysílání i příjem. Ve Středním 
odborném učilišti včelařském a vzdělávacím centru v Nasavrkách má tento 
způsob vzdělávání na starost Josef Přepechal. Na otázky týkající se zavede-
ní a zprovoznění informačních technologií (IT) potřebných ke vzdělávání 
prostřednictvím internetu nám tedy odpověděl právě on.

Jaký hardware a software bylo zapotře-
bí pořídit, aby bylo možné organizovat 
na dálku přenášené konference?
Pro vysílání je podstatné, jakou aplikaci 
nebo službu zvolíte. Podle toho jsou kla
deny nároky na IT. Je naprosto nezbytné 
mít stabilní datové připojení. V tomto 

případě vyznávám krédo „kabel je kabel“. 
Samozřejmě, že i bezdrátové připojení přes 
WiFi je možné a převážně dostačující, stej
ně jako mobilní datové připojení, nicméně 
tento způsob je závislý na intenzitě pokrytí 
signálem, přímé viditelnosti, „přehlcenos
ti“ atd. V naší škole jsme ze široké nabídky 

podobných aplikací (v okamžiku volby přes 
42 možných způsobů) zvolili pro distanč
ní výuku aplikaci Microsoft Teams, která 
je součástí softwaru Microsoft Office 365.

Počítačové vybavení je „standardní“ 
s operačním systémem Microsoft Win
dows 10 v aktuální verzi. Kvůli online 
přenosům jsme pořídili vizualizér, který 
umožňuje prezentovat tištěné materiály, 
různé pomůcky a manipulaci s nimi nebo 
i osoby. Je to výborná technika, která pře
vyšuje běžnou webovou kameru.

Dalším vybavením je bezdrátový mik
rofon, který vylepšuje zvukový přenos bez 
nutnosti kabelového spojení. Pro předná
šejícího máme také dva monitory. Na jed
nom má otevřenou prezentaci a na druhém 
samotnou aplikaci Microsoft Teams, kde 
komunikuje s účastníky a vidí i případnou 
konverzaci.

Jak jste systém prověřovali, než jste ho 
uvolnili k běžnému využití?
Systém jsme zkoušeli v několika fázích. 
Nejprve bylo nezbytné vyřešit licencování. 
Potom byla ověřena funkčnost a možnosti 
využití v individuálních přenosech. Spoje
ní jsme zkoušeli mezi kolegy. Zatěžkávací 
zkouška se konala s žáky jednotlivých tříd 
konkrétních ročníků, kdy jsme při zkušeb
ním spojení vyzkoušeli zobrazení prezen
tací, a to již přímo nahraných do přenosu, 
nebo formou sdílení konkrétního okna 
v prezentujícím počítači, případně nasdí
lení celé plochy (jako by za vámi účastníci 
stáli a dívali se vám přes rameno).

Prvním ostrým zatěžkávacím spojením 
byla dvouhodinová přednáška Ing. Pavla 
Cimaly pro naše žáky druhého ročníku, 
kdy prezentující byl připojen ze svého síd
la v Jeseníkách a žáci sledovali přednášku 
ve velkém přednáškovém sále naší školy. 
Tato přednáška se povedla po všech strán
kách a potvrdilo se nám, že jsme se vydali 
správnou cestou.

Vyskytly se problémy před spuštěním 
do ostrého provozu?
Obecně nemám rád slovo problém. Spous
ta lidí za tímto slovem maskuje svoji ne
schopnost. Můj bývalý kolega měl rčení: 
„Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se 
najde nějaký blbec, který neví, že to nejde, 
a udělá to.“ Takže mám toto na paměti 
a snažím se podle toho chovat.

Tok informací se nesmí zaseknout 
v nasavrkách posunuli možnosti  
v dálkovém vzdělávání

Josef Přepechal, pracovník SOU včelařského v Nasavrkách, ve školním studiu připravuje 
techniku k online přednáškám
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Náročné bylo vygenerovat všem žákům 
přístupové údaje a následně každému ro
zeslat to, co bylo pouze pro něho. Neméně 
náročná pak byla i technická pomoc s na
stavením některým účastníkům, kteří toho 
nebyli schopni svépomocí. Potom jsme 
základní informace o ovládání přednesli 
a předvedli při zkušebních spojeních. Zku
šenosti s připojením ostatních uživatelů (ať 
už přednášejících, vedoucích včelařských 
kroužků mládeže, nebo účastníků našich 
online přednášek) mě přinutily nachystat 
návody, kde jsem krok za krokem uvedl, 
co a jak je nezbytné provést k úspěšnému 
spojení.

Lze mimo stolního počítače či notebooku 
využít i tablet nebo mobil?
Mám vyzkoušeno, že přenos funguje 
na všech zmíněných zařízeních. U nás 
ve škole vysílání probíhá přes notebooky. 
Samozřejmě zařízení musí být takové, 
aby na něm bylo možné aplikaci Micro
soft Teams (která je pro uživatele zdarma) 
spustit ať už formou stažení a následné 
instalace samotné aplikace, nebo přes 
webový prohlížeč. Opět zde platí nezbyt
nost stabilního datového spojení.

Kolik konferencí jste takto v roce 2020 
uspořádali? 
Není týden, kdy by nějaké spojení nepro
běhlo. Nejnáročnější je distanční výuka 
našeho dálkového studia, což jsou dva 
víkendy v měsíci. Nyní jsou naplánovány 
online testy z vyučovaných předmětů. Rov
něž pořádáme online přednášky pro širo
kou veřejnost, a to v poslední době dvakrát 
týdně. Pořádali jsme i online semináře pro 
přednášející (jeden víkend) a pro vedoucí 
včelařských kroužků mládeže (dvakrát). 
Správní rada také měla své jednání touto 
formou a samozřejmě využíváme této plat
formy i mezi kolegy.

V čem systém online konferencí ukázal 
oproti tradičním přednáškám své před-
nosti a nevýhody?
S oblibou při odborném výcviku žákům ří
kám, že vše má své plusy i minusy. Záleží 
na úhlu pohledu. Výhoda online přednášek 
je pro některé účastníky určitě v tom, že se 
jich mohou zúčastnit, aniž by k nám mu
seli jezdit. To platí zejména pro vzdáleněj
ší místa, kdy doprava do Nasavrk a zpět je 
delší než samotné přednášky.

Na druhou stranu většina účastníků 
přednášek využije nabídky naší prodej
ny včelařských potřeb, případně jedná 
s ostatními mými kolegy. Často využíva
jí i možnost se podívat na rozmanité úly 
a další včelařské potřeby v technologickém 
pavilonu. I když preferujeme, aby předná
šející prezentoval od nás kvůli stabilitě pře
nosu i možnosti technické pomoci, tak není 
problém přednášku uspořádat (po nezbyt
ném ověření funkčnosti) i s přednášejícím 
„na dálku“.

Možnou nevýhodou pro některé účastníky 
určitě bude absence odpovídajícího vy
bavení s internetem, což je pro tento způsob 
přednášek nezbytné, nebo i samotná ob
sluha informačních technologií. Další za
znamenanou nevýhodou je skutečnost, 
že někteří přednášející se odmítají touto 
formou prezentovat. V případě přednášek 
ve zdejším prostředí máte okamžitou 
zpětnou vazbu a vidíte, jak posluchači 
reagují na vaši přednášku. Naproti tomu 
při online spojení mluvíte pouze k počítači 
a ne pro každého je to akceptovatelné.

Jistým nepříznivým jevem, známým 
i z ostatních diskuzí, sociálních sítí atd., je 
potřeba některých účastníků zviditelnit se 
za každou cenu. Určitá anonymita domácí
ho prostředí, kde je jen se svým počítačem, 
dává účastníkovi větší odvahu. V plném 
přednáškovém sálu takoví lidé většinou tu 
sílu sdělit svůj názor postrádají.

V případě online přenosu je také ne
zbytné si uvědomit, že pokud má účastník 

Při klasické výuce mohou účastníci o přestávkách zajít do technologického pavilonu prozkou-
mat novinky

V „necovidové“ době se v posluchárně nasavrckého učiliště při vzdělávacích akcích setkávali včelaři z celé republiky. Mnozí se těší, až to 
zase bude možné
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Online výuka je skvělý výdobytek moderní doby, ale stále ještě nedokáže nahradit mož-
nost si vše vlastnoručně vyzkoušet, osahat či přeměřit

zapnutý mikrofon nebo kameru, je slyšet 
a vidět vše, co se v blízkosti zařízení děje.  

Jak se zejména seniorská generace vy-
pořádává s novým způsobem získávání 
poznatků?
Z mého pohledu nelze škatulkovat ani ge
neračně, ani podle toho, zda jde o muže, či 
ženy. Během těch posledních měsíců, kdy 
jsem měl nespočet telefonátů, SMS, emai
lů a kdy jsem se k účastníkům připojoval 
vzdáleně, tak nemohu říci, že by měli pro
blém jednoznačně ti, nebo oni. 

Doporučuji vyzkoušet si spojení před sa
motným přenosem, protože je tak možnost 
vyřešit případný problém včas.

Ne každý například kvůli nemoci nebo 
pracovnímu vytížení může být v potřeb-
ný čas online na příjmu. Bude, nebo už 
je možnost si nechat e-mailem poslat vi-
deozáznam z přednášky?
To je velmi diskutované téma. V naší škole 
bylo domluveno, že se přednášky nenahrá
vají. V případě, že přednášející poskytne 
svoji prezentaci, tak ji zájemcům rozesílám. 
Jsou však přednášející, kteří si nepřejí žádný 
záznam, ať už zvukový, nebo obrazový. 

Samotná aplikace Microsoft Teams 
umožňuje nahrávat přenos. Je to jen otázka 
nastavení. Ale jsou i další možnosti, které 
zde popisovat nebudu.

Jaké přednášky připravujete v nejbližším 
období a budou i na portálu školy?
Veškeré námi pořádané akce zveřejňujeme 
na našich webových stránkách www.souv
nasavrky.cz. Pevně věříme, že situace dovolí 
setkávat se zase osobně, nicméně určitě 
chceme zachovat online formu, abychom 
mohli vyhovět co nejširšímu počtu zájem
ců. Ať už v případě prezenční, nebo distanč
ní formy přednášek, tak vždy je nezbytné 
uskutečnit rezervaci na konkrétní přednáš
ku. Uhradit účast na přednášce je již mož
né okamžitě v elektronickém bankovnictví. 
Po rezervaci je zasílán automaticky email 
s potvrzením. V případě prezenční formy již 
není nic dalšího potřeba. U distanční formy 
dostanete instrukce s odkazem na připojení.

Připravujete v IT technologiích pro školu 
i online účastníky nějaké novinky a počí-
táte s jejich využitím i po skončení „rouš-
kové“ doby?
Oblast informačních technologií je velmi 
obsáhlá a využití je možné ve všech mož
ných směrech a oborech, včetně včelař
ství. Vše záleží na konkrétních rozhodnu
tích, pořizovacích nákladech, na obsluze, 
na využití. Doufejme, že se nám bude dařit 
i nadále posouvat se dopředu.

 Ing. Zdeněk Kulhánek

Z pohodlí domova mohou účastníci vzdělávacího programu prostřednictvím programu Micro-
soft Teams sledovat prezentaci přednášejícího na počítači, notebooku, tabletu či v mobilu
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Med se pravidelně objevuje v první desítce mezi nejvíce falšovanými po-
travinami na světě. Většinou se umísťuje někde kolem pátého až sedmého 
místa hned za top produkty, jako jsou například káva, olivový olej, parma-
zán nebo mořské plody.

Je to proto, že med je jedním z nejdražších, 
ale také v kvalitní formě nejzdravějších sla
didel a je relativně jednoduše falšovatelný. 
Nepravý med ovšem ztrácí své nejdůle
žitější složky a vlastnosti, a přestává tak 
být tělu prospěšný. Na globálním trhu je 
však vysoká poptávka po medech levných 
a ve velkých množstvích.

Jak se vyrábí průmyslový med v Číně, 
popisuje Walter Haefeker, předseda ev
ropského sdružení profesionálních včela
řů, například v článku v Bavorském země
dělském listu Wochenblatt z března toho
to roku, který se nedávno objevil v českých 
včelařských fórech na sociálních sítích. 
Walter Haefeker se problematikou falšo
vaného čínského medu zabývá dlouhodo
bě a publikoval na toto téma řadu dalších 
informací. Není divu. Čína je největším 
importérem medu do Evropy a především 
do Německa.

A o čem tedy Walter Haefeker píše?
Podle statistik porovnávajících počty 

včelstev a produkci medu jsou čínské včely 
ty nejvýkonnější na světě, prostě supervče
ly. Evropa jako druhý největší producent 
medu na světě produkuje při dvojnásob
ném počtu včelstev jen asi 70 % objemu 
medu ve srovnání s Čínou. Jedním z vysvět
lení je pohled na čínský způsob průmyslo
vého včelaření. 

„Med“ je v Číně při průmyslové výrobě 
vytáčen v ještě nezavíčkovaném stavu s ob
sahem vody i 30 %. V tomto skoromedu 
tak chybí řada enzymů a látek, které vzni
kají v dalších fázích procesu zrání. Takový 
materiál je proto třeba okamžitě upravovat 
tak, aby nezačal kvasit. Tento proces začí
ná v obrovských průmyslových sušičkách, 
ve kterých je zahuštěn na požadovanou 
hodnotu. Včely jsou tak „ušetřeny“ práce 
spojené s vysoušením sladiny a mohou se 
dále věnovat snůšce. Aby tato snůška byla 
co nejvyšší a kontinuální, jsou průběžně 
přikrmovány rýžovým sirupem.

Když byly tyto praktiky odhaleny, čín
ští producenti museli okamžitě reagovat. 
Ale jejich reakce je bohužel přesně opač
ná, než jaká by byla v zájmu konzumentů. 
Místo přechodu na skutečnou včelařskou 
produkci medu investují do lobbování 
a snaží se tyto produkční postupy legali
zovat.

Ale chyba není jen na čínské straně. 
Na globálním trhu je totiž požadován levný 
med s potvrzením o původu a zárukou, že 
tyto metody pančování medu nebudou la
boratorně odhalitelné. Takže výrobci inves
tují do metod, které ztěžují jejich identifi
kaci. Použití tohoto postupu lze odhalit jen 
při podrobných laboratorních postupech. 
Takže odhalování takto falšovaného medu 
se stalo soutěží mezi technology a techno
logiemi falšování medu a evropskými labo
ranty a laboratorními metodami.

Pikantní na tom je skutečnost, že stoupá 
vývoz Evropského medu do Číny. Bohat
noucí vyšší vrstvy čínské společnosti totiž 
dnes s oblibou nakupují pravý, kvalitní 

med z Evropy, protože vlastní produkci 
přestávají věřit.

Takže až příště budete kupovat v ob
chodě med s původem v EU a mimo EU, 
pomyslete na to, na čem si budete pochut
návat.

Ing. Luděk Kühr
Ilustrační foto: WikiMedia

Zdroje:
Imkern auf Chinesisch, Walter Haefeker, Europäischer 

Berufsimkerverband, 18.02.2020
Annual production volume of honey in China from 

2009 to 2019 
EU – Market presentation, spring 2020
https://www.euractiv.com/section/agriculture-fo-

od/news/honey-gate-how-europe-is-being-floo-
ded-with-fake-honey/

https://globalnews.ca/news/4014182/food-fraud-
-avoiding-fake-product/

Falšované medy 
a závody v jejich odhalování



26 •leden 2021

zd
r

av
í v

č
el

Začátkem prosince minulého roku dorazil do naší redakce e-mail přítele Petra Stanislava, člena ZO ČSV Doksy, 
v němž uvádí následující: „Na serveru Lidovky.cz se objevil článek Masivní úhyny včelstev? Nepřiznají to, ale je 
to hlavně vina samotných včelařů, míní jejich svaz. Mohli byste, prosím, požádat někoho z vedení Svazu (snad 
přímo tajemníka pana Šeráka, který je v článku zmíněný), jestli by v některém z příštích čísel Včelařství nemohl 
rozvést publikovanou informaci o úhynu včelstev a především uvést nějakou studii nebo jiný ověřený zdroj, ze 
kterého čerpal informaci, že za úhyn včelstev v tuzemsku převážně mohou včelaři?“
Vzhledem k tomu, že ne všichni včelaři mají přístup k internetu, přetiskujeme článek, který byl na zmíněném 
serveru publikován dne 4. 12. 2020 v plném znění. Ing. Petr Šerák mezitím skončil ve funkci tajemníka, takže 
jsme o vyjádření požádali člena chovatelské komise Ing. Pavla Cimalu.

masivní úhyny včelstev? nepřiznají 
to, ale je to hlavně vina samotných 
včelařů, míní jejich svaz
Kromě slabé sezony, co se týče produkce 
medu, si někteří ze včelařů stěžují i na ma
sivní úhyny včelstev. Podle Českého sva
zu včelařů se však nejedná o žádný trend. 
Na rozdíl od malého množství medu si 
za masivní úbytky včelstev prý mohou pře
vážně včelaři sami.

Poslední sezona se zdá být pro včelaře ne 
úplně šťastnou. Nejen, že počasí zapříčini
lo malé množství medu, někteří včelaři si 
také stěžují na masivní úhyny včelstev. „Až 
dvě třetiny včelstev z poslední sezony jsou 
pryč,“ říká včelař, jehož jméno redakce 
zná, z Ústecka.

Přestože malé množství vytočeného 
medu je faktem, který ovlivnily především 
klimatické podmínky, za úhyny včelstev 
nesou podle Českého svazu včelařů zod
povědnost především samotní včelaři.

Co se týče úhynu, ani loňský rok totiž 
podle Svazu nijak významně nevybočoval. 
Meziroční úbytek včelstev v České repub
lice je podle Svazu mezi 10 a 15 procenty, 

a přestože některé organizace uváděly 
v posledním roce až sedmdesátiprocent
ní úhyny, naopak u jiných organizací to 
bylo kolem dvou procent, případně vůbec 
žádné.

 „Ač si to mnozí chovatelé nechtějí při
znat, tak ve většině případů mají na úhy
nech svůj podíl. Například vytáčí med 
a spoléhají na to, že si včely donesou nové 
zásoby, přitom zdroje v okolí již nejsou. 
Také aplikaci léčiv provádí nesprávně, 
opožděně, případně vůbec, chovají slabá 
včelstva, která rozhodně nepřežijí zimní 
období a tak dále,“ uvedl pro server Li
dovky.cz tajemník Českého svazu včelařů 
Petr Šerák.

S problémem předčasného vytáčení pak 
podle včelařů souvisí i mnohá onemocnění, 
které mohou být dalším důvodem úhynu. 
Jedná se například o takzvanou varroázu, 
tedy onemocnění včel způsobené roztočem 
Varroa destructor. „Po vytočení medu jsou 
včely oslabené, jelikož nemají zásoby. V tu 

chvíli se mezi nimi tento roztoč namnoží 
o to snáz, a v důsledku toho dojde k jejich 
úhynu,“ uvedl pro server Lidovky.cz včelař 
Roman Ř.

Vzhledem k narůstajícímu trendu vče
lařství je otázkou, zda se na velkém úhynu 
nepodílí především začínající včelaři, kte
ří ještě nemají s chovem tolik zkušeností. 
Vinu však podle ministerstva zemědělství 
nelze svádět pouze na ně. 

„Stejně jako v případě chovu jiných hos
podářských zvířat, tak i v případě chovu 
včel je zásadní, aby chovatelé včel dodržo
vali v průběhu roku základy správné cho
vatelské praxe a preventivně předcházeli 
případnému onemocnění svých včelstev, 
což se týká jak začínajících, tak dlouho
době zkušených včelařů,“ uvedl pro server 
Lidovky.cz tiskový mluvčí ministerstva 
zemědělství Vojtěch Bílý. I podle něj se 
na zdravotním stavu včelstev odráží pře
devším zodpovědnost přístupu každého 
chovatele včel.

Jaká je příčina toho, že se intenzita 
varroázy v roce 2020 tak zvýšila?  
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ká republika vede dobře. Podle Českého sva
zu včelařů je v Česku celkově propracovaný 
systém chovu a ošetřování včelstev, a oproti 
okolním státům jsou uváděné úhyny na po
loviční i třetinové výši. „Některé okolní stá
ty uvádí třiceti až čtyřiceti procentní úhyny 
každoročně, v loňském roce uváděly až 
padesát procent počtu zazimovaných včel
stev. Nízké meziroční úhyny v Čechách jsou 
důkazem správného chovu včel a sousední 
včelařské organizace se zajímají o postupy, 
jak toho dosahujeme,“ dodal pro server Li
dovky.cz tajemník Šerák.

Množství medu včelaři neovlivní

Úhyn včelstev je něčím, co mohou včelaři 
správnou péčí ovlivnit. Mimo jejich síly je 
ale množství získaného medu. „Loni jsem 
byl na úrovni šedesáti kilogramů na jedno 

včelstvo, letos jsem vytočil jen něco málo 
přes polovinu,“ uvedl již zmíněný včelař 
Roman Ř. pro server Lidovky.cz.

Všeobecně menší množství vytočeného 
medu je však trendem posledních několika 
let, způsobeným především klimatickými 
podmínkami, které v uplynulém období vče
lám příliš nepřály. „Bylo chladněji a deštivo. 
Pro včelstva bylo zdrojů dostatek, přebytek 
pro včelaře byl podstatně menší. Někteří 
včelaři uvádí, že tak špatnou sezonu nepa
matují, jiní naopak tvrdí, že se snůškou byli 
spokojeni. Odvíjí se to od zdrojů kolem sta
noviště včel a klimatických podmínek v dané 
lokalitě,“ uvedl Šerák.

Na ceně se však již v této sezoně nedo
statek nijak významně neprojeví. Rok totiž 
podle včelařů zpočátku nepůsobil zdaleka 
tak špatně. Zdražit med v průběhu sezony 
je pak pro většinu z nich nemyslitelné.

Postupný nárůst ceny medu je však 
trendem posledních několika let. Skleni
ce květového medu tak letos vyjde zhruba 
na 170 korun, přičemž také záleží na lo
kalitě, odkud med kupujete. V Praze totiž 
mohou lidé za kilo medu zaplatit i 200 ko
run za kilo, ceny lesního medu se šplhají až 
ke 250 korunám.

I přesto však spotřeba medu podle Čes
kého statistického úřadu v Česku stále ros
te a Češi ho za posledních deset let zkon
zumují zhruba dvojnásobek, což odpovídá 
přibližně kilogramu medu na osobu.

Andrea Řepková

Publikováno se souhlasem serveru Lidovky.cz
Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/masivni-uhy-

ny-vcelstev-vcelari-na-nich-maji-svuj-podil-mini-
-svaz-vcelaru.A201203_095951_ln_domov_lianr

komentář ing. pavla Cimaly, člena 
chovatelské komise čsv
Evidentně nezanedbatelná množství roz 
točů Varroa destructor přežila v ne   
ošetřených či špatně ošetřených včel 
stvech zimu 2019/2020. Tito přeživší 
roztoči způsobili během jara a léta 2020 
ohromný nárůst populace roztočů Varroa 
destructor ve včelstvech v doletové vzdále
nosti. Z roku na rok se natolik zvýšila rein
vaze roztočů, že při podletním a podzimním 
ošetření konstatujeme dvojnásobný nárůst 
celkového počtu roztočů ve včelstvech pro
ti minulému roku. Mnohá včelstva zeslábla 
na velikost čmeláčího hnízda či zcela pad
la. To je zdokumentováno na včelstvech, 
která byla v podletí 2019 dvakrát ošetřena 
fumigací a preventivně ošetřena i na jaře 
2020 nátěrem plodu a fumigací. 

Je pravděpodobné, že kvůli horším snůš
kovým podmínkám na jaře a v létě 2020 
včely daleko více slídily ve svém okolí a ra
bovaly neošetřená a v té době již kolabující 

včelstva. Tím se i ošetřená včelstva mohla 
výrazně infikovat velkým množstvím roz
točů a během září a října začala znatel
ně slábnout. Současná situace intenzity 
varroázy je evidentně nejhorší za posled
ních 40 let.

Za této aktuální zdravotní situace Stát
ní veterinární správa vydala dne 19. 11. 
2020 „Metodiku kontroly zdraví zvířat 
a nařízené vakcinace na rok 2021“, která 
vůbec nereaguje na výrazně zhoršenou 
zdravotní situaci včelstev. Naopak učini
la nepochopitelné rozhodnutí a uvolnila 
pohyb včelstev bez povinnosti vyšetření 
na mor včelího plodu z původního ome
zení daného katastrem obce nově na de
setikilometrový okruh kolem zimního 
stanoviště včelstev, což je území o rozlo
ze 314 km2. Jedná se o nařízení ExM110 
– MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) 
výše zmíněné „Metodiky 2021“.

Zásada, že kdo chce přesunovat včelstva 
na vzdálenost do 10 km, nemusí svá včelstva 
vyšetřovat na mor včelího plodu, je zcela ne
logická a potenciálně hrozí i v dalším rozši
řování varroázy. Včelstva budou mít ve své 
doletové vzdálenosti daleko více včelstev, 
která nepodléhají přísnější zdravotní kont
role a vliv reinvaze mezi zdravými a nakaže
nými včelstvy se ještě zintenzivní. 

V tomto bodě „Metodika 2021“ nikoho 
nechrání, ale zcela uvolňuje prostor pro 
živelné rozšiřování nákaz nevyšetřenými 
včelstvy. 

Byli bychom rádi, kdyby Státní veteri
nární správa při plánování ochrany zdraví 
včelstev na další rok brala v potaz aktuální 
stav rozšíření nákaz a nepřijímala opatření, 
která stávající stav ještě více zhoršují.

Ing. Pavel Cimala
Ilustrační foto: František Krejčí
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á Získávání včelího vosku pomocí 
vlastního slunečního tavidla
Přátelé včelaři, chci se s vámi podělit o zkušenost, jak získávám vosk ze 
včelího díla. Při mém menším počtu 30 včelstev jsem zvolil pro mě nejefek-
tivnější způsob, což je používání slunečního tavidla. Sluneční tavidlo jsem 
si navrhnul a vyrobil sám a velice se mi osvědčilo. Použít se dá již od prv-
ních teplejších slunečných dnů, tedy zhruba od začátku dubna až do polo-
viny září.

Vytavuji plásty, které včely dobře nedosta
ví, plásty, které jsou nějakým způsobem 
poškozené, dílo ze stavebních plástů a sta
ré dílo, které matka mnohokrát zakladla. 
Tavidlo mám umístěné na osluněném mís
tě přímo na včelnici, abych mohl plásty se 
včelím dílem přímo vkládat do tavidla a ne
musel jsem je nikde uskladňovat. Slunce 
zde svítí jak v dopoledních hodinách, tak 
také odpoledne, kdy je intenzita slunečního 
svitu největší.

Do tavidla mohu vložit až šest plástů na
jednou a při intenzivním slunečním svitu 
mám vytaveno za necelou hodinu. Vosk, 
který se taví, stéká po rozpáleném pozin
kovaném plechu do připravené vaničky, 
která je z nerezového materiálu. Musím 
upozornit, že vanička i plech jsou oprav
du hodně rozpálené. Košilky ze včelích 
plástů, které zůstanou na plechu, odstra
ním škrabkou a používám je jako hnoji
vo na zahrádce. Vytavené rámky očistím 
od košilek, které na nich zůstaly, a uložím 
je ve včelíně.

Při tomto způsobu tavení vosku nepo
škodím drátky. Při přípravě těchto rámků 
drátky pouze opravím napínákem a mám 
připraveno na novou sezonu.

Vytavený vosk nechám ještě jednou 
přetavit, abych dosáhl jeho vyšší čistoty. 
Nečistoty, které se usadí na dně vosku, 
odstraním. Připravený vosk odevzdávám 
ve včelařské prodejně, kde ho vyměním 
za patřičné množství voskových mezistěn.

U zde popsaného způsobu tavení vosku 
jsou potřeba pouze sluneční paprsky a sa
mozřejmě je to způsob, kdy je třeba více 
času, ale při častější návštěvě včelnice to 
není nic, co by se nedalo v pohodě zvlád
nout.

Náklady na výrobu tohoto slunečního 
tavidla byly necelé dva tisíce korun.

Josef Brodecký 
místopředseda ZO ČSV Vracov

Rád bych poděkoval za výbornou a hlav
ně jednoduchou instruktáž. Dne 26. 11. 
jsme vyzkoušeli spojení přes Google Meet 
za účelem výborové schůze OO ČSV Jih
lava. Abych se v organizaci procvičil a vy
zkoušel místní sítě, tak jsem se domluvil 
s přítelem B. Musilem ze ZO ČSV Brtni
ce a navázali jsme spojení, které proběhlo 
bez potíží.

Videokonferenci jsem pak naplánoval 
na 3. 12. v 19:00 pro 12 připojených osob. 
Sám jsem aplikaci spustil již v 18:30 a vzá
pětí se připojil přítel Straňák za ZO ČSV 
Jihlava a přítel Zvěřina za ZO ČSV Luka 
nad Jihlavou a okolo 19:00 se začali při
pojovat také další pozvaní ze ZO v okrese. 

Schůze skončila v cca 21 hodin a zůstal 
jsem ve spojení s přítelem Křenem, se 
kterým jsem potřeboval vyřídit záležitosti 
v naší ZO ČSV Telč.

Spojení fungovalo velmi dobře i přes 
počáteční potíže se zvukem a technikou 
přihlášených, které jsme však postupně 
dokázali vyřešit (mikrofony a kamery, 
zpětná vazba atd.). Naštěstí má vět
šina z nás doma nějakou mládež a vy
kouklá hlava signalizovala okamžitou 
pomoc.

Program schůze se povedlo naplnit včet
ně diskuse, do které se účastníci po prvot
ních potížích hlásili postupně, nebo jsem 
jim přidělil slovo.

 Příští výborovou schůzi jsme naplánova
li na první týden roku 2021 a to již v plném 
počtu všech členů delegovaných do Okres
ního výboru plus Kontrolní a revizní komi
se, tedy cca 25 účastníků. Na této schůzi 
musíme vyřešit hlasování tak, abychom se 
mohli usnášet a být plně provozuschopní.

Jako organizátor schůze musím ještě 
vyřešit, jak mít na obrazovce více dlaždic 
tak, abych měl lepší přehled, kdo se hlásí 
o slovo a kdo právě mluví.

Se spojením jsem byl mile překvapen, 
nepadalo a bylo možné komunikovat 
v reál ném čase.

Zdeněk Šindler, předseda OO ČSV Jihlava 

Videokonference v praxi
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Dne 22. října 2020 byla otevřena naučná stezka Chlebovická medová  
stopa. ZO ČSV Frýdek-Místek a spolek Včelařský naučný areál nabízí  
návštěvníkům Včelařského naučného areálu v Chlebovicích možnost  
poznat obor včelařství a zajímavosti obce Chlebovice. 

Stezka byla otevřena u příležitosti 25. vý
ročí založení včelařského muzea a 700 let 
znovuobnovení obce Chlebovice. První její 
veřejné představení proběhlo 30. srpna 
na Včelařských slavnostech, kde ji posvětil 
místecký děkan P. Daniel Vícha.

Na celkem pěti stanovištích se účastníci 
mohou seznámit se dvanácti včelařskými 

tématy a dvanácti zajímavými místy v Chle
bovicích a nově nabyté znalosti si následně 
mohou ověřit v Medulinčině kvízu.

Tato naučná stezka je zpestřena i her
ním prvkem. Pro ty návštěvníky, kteří si 
procházku chtějí něčím ozvláštnit, tak je 
k dispozici hrací karta Medovka, kterou si 
mohou vyzvednout ve Včelím obchůdku 

nebo ve schránce u Včelařského naučné
ho areálu v Chlebovicích. Prostřednictvím 
správných odpovědí na otázky včelky Me
dulinky pak získají klíč k odhalení podstaty 
našeho bytí. Po předložení správné odpo
vědi obdrží ve Včelím obchůdku upomín
kový list. Vše lze zajistit i elektronickou 
formou.

Trasa vede obcí Chlebovice po žluté turi
stické značce k rozhledně Panorama a dále 
až ke kříži Milénia.

Chlebovická medová stopa vznikla za fi
nanční podpory Moravskoslezského kraje, 
Statutárního města FrýdkuMístku, firmy 
Vyncke, ZO ČSV FrýdekMístek a Včelího 
obchůdku.

Poděkování patří také společnosti Svět
lo v zahradě a firmě MamiArt. Grafické 
ztvárnění včelky Medulinky provedla paní 
Blanka Vostrá. Po celou dobu příprav pak 
pomáhali členové Včelařského kroužku 
mládeže FrýdekMístek, který si vzal i pa
tronát nad údržbou této jedinečné naučné 
stezky.

Podrobné informace o stezce Chlebo
vická medová stopa najdete na stránkách 
www.medovastopa.cz.

Marie Knödlová  
autorka projektu Chlebovická medová stopa

Chlebovická medová stopa

www.medovastopa.cz

MEDOVÁ STOPA

Naučná stezka, na které včelka Medulinka 
představuje 12 zajímavostí z oboru včelařství  

a obce Chlebovice. Správné odpovědi na kvízové 
otázky odhalí návštěvníkovi základ našeho bytí.

CHLEBOVICKÁ MEDOVÁ STOPA

Stezku posvětil místecký děkan P. Daniel Vícha

Instalace naučné stezky

S přípravami pomáhali i členové včelařského kroužku
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1. Alkoholický nápoj z medu.
2. Horký nápoj, k jehož slazení se může použít med.
3. Název jednodruhového medu, který má původ 

v našem národním stromě.
4. Doplňte rčení: _____ jako včelka.
5. Název „bonbonů“ s čokoládovou náplní, k jejichž 

leštění používáme také včelí vosk.
6. Název známého dortu, jehož hlavní přísadou je 

med.
7. Vedle medu se pro pečení tohoto sladkého „pe

čiva“ používá i koření. Tímto výrobkem je slavné 
například město Pardubice.

Soutěžní doplňovačka
Opět tu máme soutěž, která je určena všem čtenářům, nejen členům včelařských kroužků mládeže. Zadávání soutěžních odpovědí 
bude 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
Dnes se podíváme na fyzikální jevy a veličiny, které se využíva
jí ve včelaření. Do následujících vět doplňujte vhodné fyzikální 
pojmy.

1.  Včela se dokáže orientovat i při zamračené obloze, protože vní
má tzv. ________ světla.

2.  Při měření obsahu vody v medu pomocí refraktometru využí
váme jevy, jako jsou odraz světla a __________ .

3.  Při používání tzv. úlové váhy měříme přírůstky nebo úbytky 
________ včelstva a jeho zásob.

4.  Pro měření obsahu vody v medu můžeme použít také _______, 
který je kalibrován přímo na obsah vody v medu. Tento přístroj 
se ponořuje do medu.

5.  Po vytočení každý med dříve či později změní své „skupenství“. 
Tomuto jevu říkáme ______ a je to přirozená vlastnost medu.

6.  Pro určení druhu medu (květový, medovicový) se využívá pří
stroj, který se jmenuje ________ . Měří elektrickou vodivost 
medu.

Lednové 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

Přesmyčky
V následujících přesmyčkách vyluštěte části včelího těla. Nakres
lete schéma včely a danou část ukažte.

1. LČEOS
2. KČOŠÍEK
3. TKADYLO
4. DLIHOŽA
5. VSKOVÁO ZDÉLCAAKR
6. DLŘÍAK
7. SKSOÁ
8. HÁNJEDDUCO OKAČ

Skrývačky
Ve skrývačkách najděte včelí produkty.

1. Madla myje dřevěnou podlahu.
2. Tomovi k svátku dáme drahý dárek.
3. Cestovatel si koupil mapy Laosu, Kambodže a Vietnamu.
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Vybraná řešení z minulého čísla

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

Přesmyčky
1. varroáza
2. tumidóza
3. mor včelího plodu
4. zvápenatění včelího plodu

Z botaniky
Na fotografiích byly plody následujících stromů: švestka, hrušeň, broskvoň.

Skrývačky
1 – med; 2 – jed; 3 – pyl; 4 – česlo

Včely, včelaření a škola
Řešením byly následující obce nebo jejich části:
1 – Jiříkovice, 2 – Včelákov, 3 – Vlachova Lhota, 4 – Miroslavské Knínice

Osmisměrka s tajenkou
Tajenkou osmisměrky bylo přání k vánocům: Veselé Vánoce.

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

Vylosovaný 
výherce soutěže
listopad 2020

Lucie Dytrychová
14 let
kroužek: ZO Bystřice 
pod Hostýnem

Kvízové otázky
Při řešení následujících kvízových otázek 
si procvičíme znalosti zeměpisu i botaniky. 
Zaměříme se na národní rostliny různých 
států světa.
 1.  Náš národní strom je lípa. Ta je ovšem 

i národním stromem jiných států. 
Kterých?

  (a) Slovinsko
  (b) Kanada
  (c) Slovensko

Osmisměrka s tajenkou
V následující osmisměrce je schováno deset různých včelařských nástrojů. Zkuste je 
nalézt co nejdříve. Udělejte si v kroužku závody.

 2. Borovice lesní je národním stromem
  (a) USA
  (b) Skotska
  (c)  Švédska

 3.  Olivovník je národním stromem více 
států. U kterého to však neplatí?

  (a) Itálie
  (b) Řecko
  (c) Peru

 4.  Irsko, Itálie, Moldavsko i Estonsko 
mají stejný národní strom. Který?

  (a) břízu
  (b) dub 
  (c)  buk

 5.   Bambus a rýži má za své národní rost
liny jedna asijská země. Která?

  (a) Japonsko
  (b) Vietnam
  (c) Jižní Korea

 6. Symbolem Švédska, Ruska i Litvy je
  (a) bříza
  (b) ořešák
  (c) cedr

 7. Buk je národní strom
  (a)  Finska
  (b)  Švédska
  (c)  Dánska

 8. Platan je národním stromem
  (a) Francie
  (b) Velké Británie
  (c) Španělska

 9. Japonským národním stromem je
  (a) bambus
  (b) sakura
  (c)  lípa

10.  Země větrných mlýnů – Nizozemsko 
– má také národní strom. Který to je?

  (a)  topol
  (b) bříza
  (c) smrk

Nápověda pro řešení kvízových otázek
Mnoho informací se dá naljít na internetu 
v anglickém jazyce. Zde si uděláme malý 
slovníček stromů.
· Birch = It is a tree with a white and 

black trunk.
· Linden tree = It is our national tree.
· Poplar = It is a very high tree. This tree 

is mentioned in a very famous Czech 
poem: „On a poplar next to rocks 
a green man clapped.“  

· Spruce = We have got a lot of dried 
spruces in the Czech Republic. 

· Pine tree = Many people in our country 
have this tree as a Christmas tree in 
their homes.

· Oak tree = During winter we can see 
leaves on this tree.

· Beech tree = Pigs like beechnuts.
· Plane tree = It can bee a very high tree. 

We can see it in parks.

V tomto seznamu jsou stromy, jejichž čes
ké názvy jsou (pořadí nemusí odpovídat): 
dub, borovice, platan, buk, smrk, bříza, 
topol, lípa.
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ám Ambrožíci a svátek sv. Ambrože
Legenda nám vypráví, že když byl svatý 
Ambrož malý, usadil se mu v kolébce včelí 
roj, ale žádná včela ho nepíchla. Jinde se 
můžeme dočíst, že když spal, včely mu 
nanesly do úst a na jazyk med. Jeho hlas 
pak zněl medově a kázání byla výmluvná, 
a proto si včelaři vybrali svatého Ambrože 
za svého patrona.

Z životopisu svatého Ambrože se však 
také můžeme dozvědět, že to byl biskup 
a svůj úřad vykonával v Miláně. Byl menší 
postavy a lidé mu říkali „malý velký biskup 
milánský“. Říkalo se mu také dobrotivý 
otec chudých. Svatý Ambrož vždy říkal, že 
jeho skromný majetek patří chudým. Urov
nával rozepře, smiřoval nepřátele, ujímal 
se utlačovaných, byl zastáncem především 
vdov a sirotků. Jeho dům byl neustále oblé
hán prosebníky. Od jeho dveří nikdo neod
cházel nepotěšen nebo neobdarován.

Pro Ambrožíky je svatý Ambrož vzo
rem pro své charakterové vlastnosti. Již 
od svého založení v roce 2010 navštěvují 

pravidelně vždy 7. prosince, tedy v den 
svátku svatého Ambrože, některé sociál
ní zařízení na území města Havířova, kde 
klientům darují med. Ambrožíci navštěvují 
rovněž krevní centrum, kde skleničkou 
medu odměňují dárce krve. Od roku 2014 
mezi sebou navíc provádějí sbírku peněz, 

jejíž výtěžek zasílají na konto adventních 
koncertů ČT. Celkem již přispěli částkou 
10 277 korun, z toho 7. prosince 2020 za
slali částku 3 650 korun.

Jiří Vavřík 
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

Zazimované včely
Vážená redakce,
chci se s vámi i se všemi čtenáři Včelařství 
podělit o krásnou fotografii, kterou jsem po
řídil při návštěvě na včelnici v lese. Tyto vče
ličkyoddělek jsem zazimoval pouze v jed
nom nástavku. Při podzimním krmení měly 
buňky obsazené líhnoucím se plodem zimní 
generace, proto si dostavěly toto krásné dílo. 
Nakrmil jsem je dostatečným množstvím 
cukru, proto se usadily uprostřed nástavku 
dole pod rámky v podmetu.

Brodecký Josef 
místopředseda ZO ČSV Vracov

Milý a vysoce ctěný pane Volejníku,
v úterý 22. 12. 2020 jste oslavil 91. naroze
niny, a proto mi dovolte, abych Vám jmé

nem svým i jménem svého otce Vlastimila 
Svobody popřál z celého srdce především 
pevné zdraví, vitalitu a spokojenost a také 
aby Vám vydržel co nejdéle životní elán, se 
kterým se už mnoho desítek let úspěšně vě
nujete Vašim dětem Slunce – včelám.

Jste nejstarší a nejúspěšnější následov
ník Otakara Brennera, nestora Českého 
včelařství, od kterého jste v roce 1972 
převzal jeho poselství objevu včelího hníz
da a zákonitostí života včelstva, na jehož 
základě jste vytvořil a dlouhodobě ověřil 
plně funkční, vysoce efektivní unikátní 
komplexní systém vedení chovu včelstev.

To, co jste za svůj dlouhý život dokázal, 
je naprosto obdivuhodné a úctyhodné. Váš 
význam a Vaše zásluhy pro české včelařství 

si naštěstí uvědomilo vedení Pardubické
ho kraje, které Vás dne 13. 5. 2019 ocenilo 
čestným titulem Osobnost Pardubického 
kraje, a také vedení města Přelouče, které 
Vás dne 18. 12. 2019 ocenilo čestným titu
lem Osobnost města Přelouče.

 Zároveň bych chtěl, aby se k mému 
přání připojili i všichni čestní a pokrokoví 
včelaři, Vaši přátelé, příznivci, obdivovate
lé, žáci a Vaši následovníci, pro které jste 
nejvýznamnějším včelařským odborníkem 
současnosti, respektovaným a velice uzná
vaným včelařským vzorem.

  Váš oddaný žák, obdivovatel a přítel
Jiří Svoboda

Tanvald
Josef Volejník se starostkou Přelouče 
Irenou Burešovou
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Dne 1. 1. 2021 oslaví pan Antonín Malenovský, člen ZO Traplice, 
významné životní jubileum 90 let. Včelaření se věnuje dlouhou 
řadu let a 25 let vedl naši ZO jako předseda. Na svém včelíně pořá
dá kurzy chovu včelích matek, podílí se na organizaci tematických 
zájezdů spojených s přednáškami o chovu a léčení včel. Je vždy 
ochotný pomoci při léčení včelstev aerosolem, stále se sám vzdělá
vá a své mnohaleté zkušenosti rád předává našim členům. Za jeho 
obětavou práci mu děkujeme a do dalších let přejeme vše nejlepší.

Členové a výbor ZO ČSV Traplice

Životní jubileum přítele 
Antonína Malenovského

Vážená redakce, 

listuji naším časopisem a libuji si, jak vysoké úrovně dosáhl. Ale 
myslím, že není důvod neusilovat o jeho ještě další vylepšení. Se 
zájmem si v něm přečteme, jak se včelaří i jinde ve světě, nebo 
jak věda odhaluje nová tajemství ze života včel.  Přesto si myslím, 
že by i ostatní včelaři uvítali třeba i stálou rubriku různých rad, 
nápadů, zkušeností, příběhů, ale i malérů jako varování, ve které 
by si čtenáři mezi sebou sdělovali zkušenosti. Je škoda, že ty cen
né zkušenosti obyčejně odejdou spolu s aktéry, protože je nikdo 
nezaznamená.  Uveřejnění příběhů, někdy i úsměvných, by jistě 
pozvedlo atraktivitu časopisu, hlavně pro většinu čtenářů a ti by jej 
o to více brali za svůj. Myslím, že by se čtenáři nedali příliš pobízet 
k utvoření jakési burzy nápadů a rádi by se pochlubili. Jsou bohu
žel i koumáci, kteří svá vylepšení tají a mají pochybnou radost ze 
svého úspěchu a výlučnosti. Těch je ale mizivá menšina.  

Když jsem začínal včelařit, čerpal jsem vědomosti z učebnic, ale 
hotovou „univerzitou“ pro mě byly zkušenosti dvou starších včela
řů, se kterými jsem pracoval v jednom výrobním oddělení. Téměř 
o každé svačině jsme se sesedli a „včelařili“.  To mi velmi pomohlo.  

Nebylo by od věci vysondovat, jaký by si čtenáři přáli časopis 
mít, o co by měli zájem. Já bych měl dva příběhy, které by snad 
mohly zaujmout.

Vážení přátelé, přeji vám hezké svátky a pevné zdraví v novém 
roce.

Zdeněk Myslivec, Bozkov

Konec chorvatského včelaře
         
Při každé návštěvě ciziny jsem se zajímal o tamní chov včel. V Chor
vatsku jsem se seznámil se včelařem, bohužel již bývalým. Mimo 
jiné mi ukazoval rostlinu, která je prý největším zdrojem nektaru 
v oblasti Středomoří. Je to levandule, jejich řečí kadulja.

Byl to veliký chlap, dá se říct přímo hromotluk, ale s velkým 
postižením. Měl jen jednu ruku. Přesto, či právě pro ono neleh
ké uplatnění, obsluhoval na sto včelstev, která jej zřejmě slušně 
živila, dokud nepřišla varroáza. Léčení včel si tam každý včelař 
musel provádět sám zakoupením léků. Protože na to peníze neměl, 
všechna včelstva mu zahynula.

To by mohlo být varováním pro ty, kteří by raději neléčili. I přes 
svízele, které tito paraziti způsobují, je dobré si uvědomit, že zase 
jsme zbaveni škůdců, jako byla včelomorka či roztočíci, kteří na
padali průdušnice včel. Zatím jiné řešení nemáme, a tak se s tím 
musíme smířit.

Stěhování úlu
Původně jsem včelařil v patrovém včelínu umístěném na svahu. 
V přízemí se mi moc nedařilo, myslím že tam nebyla dobrá výměna 
vzduchu v úlech. Objevovalo se zvápenatění včelího plodu a dost 
bezletných včel. Jelikož jsem stejně chtěl počet včelstev omezit, 
obsazoval jsem jen první patro. Před zazimováním jsem chtěl po
slední úl z přízemí přemístit do patra. Protože byl ze tří nástavků, 
sám bych jej celý nevynesl a jeho rozebrání by se včelkám nelíbilo, 
takže jsem s tím otálel. Doufal jsem v lepší řešení a to se taky na
skytlo, když mě navštívili dva statní přátelé včelaři, otec se synem. 
Moji prosbu přemístit úl vyslyšeli. Ale ani pro ně to nebyl lehký 
úkol. Zvolili kratší cestu do kopce, kde otec musel couvat. Takže 
se stalo, že zakopl, upadl na záda a úl dopadl na něj. Tím pádem 
úl s uzavřeným česnem naštěstí tvrdě nenarazil a nerozpadl se, 
včelky měly nástavky dobře stmelené. Ošklivě vypadající přího
da naštěstí dobře dopadla, a úl se tak nakonec dostal delší cestou 
na místo určení. Zůstal jsem velkým dlužníkem a uvědomil si, jak 
je důležité mít dobré přátele.
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100 let
Randus Alois · ZO Ústí nad Labem

99 let
Svoboda Jan · ZO Vysoká u Mělníka

97 let
Kořínek František · ZO Dačice

95 let
Hýža Pavel · ZO Lukov 
Šulc Vladimír · ZO Trutnov 

94 let
Kudláč František · ZO Velké Meziříčí
Žďárský Josef · ZO Ronov nad Doubravou

93 let
Adámek Jan · ZO Holešov
Kahoun Josef · ZO Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 
Michálek Josef · ZO Žinkovy 

92 let
Licinberg Vladimír · ZO Chomutov 
Vala Imrich · ZO Chrudim 
Zelený Stanislav · ZO Broumov 

91 let
Hnátek Emil · ZO Jílové u Prahy 
Janatka Jaroslav · ZO Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 
Kačer Jaroslav · ZO Týnec nad Labem 
Krakovský Josef · ZO Rohatec 
Tomica Rudolf · ZO Třinec 
Vašek Josef · ZO Rosice 
Veverka Vladimír · ZO Vamberk 
Vyhlídal Ondřej · ZO Plesná  

90 let
Blažková Květoslava · ZO Radomyšl 
Dovrtěl Josef · ZO Šternberk 
Hembera Josef · ZO Dačice 
Hořínek Milan · ZO Kroměříž 
Hrubý Josef · ZO Nová Bystřice 
Charvát Hynek · ZO Kopřivnice 
Juráň Jan · ZO Vizovice 
Klus Kazimír · ZO Bukovec - Písek 
Kyselová Jarmila · ZO Lužany u Jičína 
Malenovský Antonín · ZO Traplice 
Plucnar Josef · ZO Ostravice 
Podešva František · ZO Chudčice 
Rusnok Miroslav · ZO Hnojník 
Štufka Jaroslav · ZO Aš 
Zmrzlý Stanislav · ZO Židlochovice 

85 let
Černý František · ZO Brodek u Prostějova 
Eisner Zdeněk · ZO Teplice 
Handa Karel · ZO Nový Knín 

Homola František · ZO Jihlava 
Hulva František · ZO Bílovec 
Kirchner Hubert · ZO Velká Kraš 
Kolář Vladimír · ZO Chotoviny 
Kolář Jiří · ZO Chlum u Třeboně 
Kyncl Josef · ZO Frýdlant 
Mader Jiří · ZO Morávka 
Marek Jiří · ZO Nedvědice 
Matoušek Karel · ZO Studená 
Míková Marie · ZO Branice 
Nádvorník Julius · ZO Osek nad Bečvou 
Nosek Erich · ZO Opava 
Pátek František · ZO Ronov nad Doubravou 
Pavlovec Josef · ZO Nová Paka 
Petrák  Jiří · ZO Kdyně 
Prát Josef · ZO Velké Pavlovice 
Sedláčková Jarmila · ZO Příbor 
Sláma Josef · ZO Havlíčkův Brod 
Sysel Karel · ZO Velké Meziříčí 
Šamal František · ZO Kamenice nad Lipou 
Šimák Jaroslav · ZO Jehnice 
Šverma Vratislav · ZO Mnichovo Hradiště 
Valihrach Jaroslav · ZO Kyjov 
Volfík Zdeněk · ZO Trhanov 

80 let
Anton Vladimír · ZO Krňany 
Bartoň Jan · ZO Hodslavice 
Borák Stanislav · ZO Kozlovice 
Burian Štefan · ZO Petřvald 
Buš Václav · ZO Valašské Meziříčí 
Černý Eduard · ZO Bavorov 
Čupr Jan · ZO Litomyšl 
Daníček František · ZO Klecany 
Danko Pavel · ZO Radnice 
Ehrenberger Karel · ZO Starý Svojanov 
Fišák Josef · ZO Jehnice 
Hájevský Richard · ZO Vroutek 
Halfar Dieter · ZO Kobeřice 
Hroneš Jaroslav · ZO Dvůr Králové nad Labem 
Hyška Petr · ZO Železnice 
Charvát Jiří · ZO Rakovník 
Janda Vladislav · ZO Přelouč 
Jelínek Bohumil · ZO Kutná Hora 
Kamler Josef · ZO Šumperk 
Klímová Marie · ZO Příbram 
Kocián Jiří · ZO Lubno 
Kohout František · ZO Nechanice 
Kochánek Jaroslav · ZO Železný Brod 
Kolář Jindřich · ZO Knínice u Boskovic 
Kolář Jiří · ZO Mikulášovice 
Kolínský Bohumil · ZO Nové Město na Moravě 
Kovářík Pavel · ZO Bučí 
Krejča  Jaroslav · ZO Jaroměřice nad Rokytnou 
Kučera František · ZO Chotěboř 
Kyjonka Václav · ZO Dětmarovice 
Martínek Karel · ZO Česká Skalice 

Mišák Josef · ZO Choceň 
Mitáš Josef · ZO Rožná 
Němeček Zdeněk · ZO Jihlava 
Nováček Rostislav · ZO Lelekovice 
Novák Antonín · ZO Chyšky 
Novotný Jan · ZO Nové Veselí 
Opatrný Stanislav · ZO Rokycany 
Pečiva Bohuslav · ZO Kojetín 
Procházka Josef · ZO Moravské Budějovice 
Procházka Zdeněk · ZO Frýdlant n. O. 
Pulkrábek Jan · ZO Pardubice 
Siuda Vladislav · ZO Hnojník 
Sláma Eduard · ZO Nové Město na Moravě 
Staroba Karel · ZO Luhačovice 
Stehlík František · ZO Hrušovany nad Jevišovkou 
Stránský Vladimír · ZO Turnov 
Šilha Jaroslav · ZO Staré Sedliště 
Štěpánová Marta · ZO Frymburk 
Tindlová Marie · ZO Třebíč 
Třešňák Jaroslav · ZO Vlašim 
Valjent Ludovít · ZO Litoměřice 
Volenec Josef · ZO Vlašim 
Žůrek Antonín · ZO Fryšták 

75 let
Bartoš Alois · ZO Velké Meziříčí 
Bednařík Oldřich · ZO Vracov 
Benda Jaroslav · ZO Nový Rychnov 
Beran Antonín · ZO Šebrov 
Brus Josef · ZO Moravské Budějovice 
Bureš Jan · ZO Kostelec nad Orlicí 
Čapek Václav · ZO Litomyšl 
Čermák Petr · ZO Semily 
Čermák Zdeněk · ZO Uhlířské Janovice 
Dosoudil František · ZO Olomouc 
Dušík Stanislav · ZO Křinec 
Elbl Emil · ZO Klatovy 
Friedl Bedřich · ZO Vranová Lhota 
Gančarčík Karel · ZO Město Albrechtice 
Hála Jan · ZO Pištín 
Hejduk Alois · ZO Zvole 
Hojdar Jan · ZO Hluboká nad Vltavou 
Hubáček Jiří · ZO Boršice 
Hyža Jan · ZO Kralovice 
Janata Antonín · ZO Loukov 
Kadlec Jan · ZO Holešov 
Kaufman Jiří · ZO Štědrá 
Kinkal Josef · ZO Chříč 
Kodet František · ZO Kublov 
Konopásek Václav · ZO Slabce 
Koutský Josef · ZO Hrob-Osek 
Kovář Jaroslav · ZO Slavonice 
Kovář František · ZO České Velenice 
Krutina Josef · ZO Staré Sedliště 
Kuklová Jana · ZO Dolní Hbity 
Lehký Zdeněk · ZO Jablonné nad Orlicí 
Lísal Jiří · ZO Trhové Sviny 

V lednu 2021 slaví… 
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Listík Jaromír · ZO Uničov 
Lounek Josef · ZO Poděbrady 
Machaň Oldřich · ZO Liberec 
Marklík Josef · ZO Chanovice 
Matoušek Josef · ZO Rokycany 
Mázdra Josef · ZO Březnice 
Mikoláš Jan · ZO Trhové Sviny 
Mikulík Tomáš · ZO Horní Stropnice 
Mráz Emil · ZO Netolice 
Mrázek Karel · ZO Sedlčany 
Nečas Zdeněk · ZO Velké Meziříčí 
Nerad František · ZO Jankov 
Novotný Ladislav · ZO Rohozec 
Pakr Ladislav · ZO Šumperk 
Peka Zdeněk · ZO Vranovice 
Poborský Josef · ZO Zbýšov 
Pour František · ZO Dobříš 
Proutkovský Petr · ZO Davle 
Provazník Jindřich · ZO Rataje nad Sázavou 
Rampula Zdeněk · ZO Bílovice nad Svitavou 
Rejlek Václav · ZO Želeč 
Roman Jiří · ZO Velká Polom 
Říčny Josef · ZO Litultovice 
Řízek Václav · ZO Roudnice nad Labem 
Snížek Jan · ZO Kutná Hora 
Staněk Vlasta · ZO Statenice 
Straka Josef · ZO Dolany u Klatov 
Šašlák Jan · ZO Úpice 
Ševců Ludmila · ZO Slušovice 
Šich Zdeněk · ZO Benešov 
Šimbera Rostislav · ZO Otnice 
Štětkář Petr · ZO Kojetín 
Šulda Jaroslav · ZO Kralupy nad Vltavou 
Tomášek Jan · ZO Vodňany 
Tošovský Jan · ZO Proseč u Skutče 
Tykal Václav · ZO Švihov 
Urbanová Božena · ZO Čestín 
Vacek Ivan · ZO Lysá nad Labem 
Válek Štefan · ZO Nová Paka 
Vepřek Jaroslav · ZO Zábřeh 
Věříšová Milena · ZO Týnec nad Labem 
Vích Jaroslav · ZO Jičín 
Vlach František · ZO Trněný Újezd 
Vlček Václav · ZO Cheb 
Warmuth Arnošt · ZO Hradec nad Moravicí 
Wirth Zdeněk · ZO Klatovy 
Zajíc Břetislav · ZO Bílovice u Uh. Hradiště 

70 let
Antoš Vladimír · ZO Chodov 
Babinec Zdeněk · ZO Mniší 
Barda Jiří · ZO Vlašim 
Benč František · ZO Prachatice 
Beneš Josef · ZO Bystré u Poličky 
Bradna Josef · ZO Litoměřice 
Brtník Miloslav · ZO Luka nad Jihlavou 
Cejnek Pavel · ZO Rosice 
Cihlář Milan · ZO Vítkov 
Čáp Josef · ZO Dobruška 
Červenka Jiří · ZO Žirovnice 

Čičmanec Valentin · ZO Střítež nad Ludinou 
Diviš Josef · ZO Ruda nad Moravou 
Dvořák Jiří · ZO Trutnov 
Fabeš Milan · ZO Telč 
Fikejz Zdeněk · ZO Trutnov 
First Stanislav · ZO Jeneč 
Foršt Otto · ZO Přelouč 
Frank Tomáš · ZO Opava 
Hájek Zdeněk · ZO Švihov 
Hajský Ladislav · ZO Slabčice 
Hák Jaroslav · ZO Studenec 
Hanuš Lubomír · ZO Nový Knín 
Hanuš Zdeněk · ZO Jilemnice 
Henek Hubert · ZO Blansko 
Hodina František · ZO Litovel 
Hochman Josef · ZO Ptení 
Horsák Josef · ZO Lukov 
Hořínek Miroslav · ZO Traplice 
Charvát Josef · ZO Plesná 
Chlum Miloslav · ZO Vrchlabí 
Izák František · ZO Luby 
Jaroš Josef · ZO Humpolec 
Jedlička Václav · ZO Švihov 
John Antonín · ZO Zábřeh 
Karfík Vladislav · ZO Velemín 
Klíma František · ZO Pištín 
Kolář Václav · ZO Kutná Hora 
Komarov Václav · ZO Želeč 
Konečný Jan · ZO Rychvald 
Kopřiva Zbyněk · ZO Šumná 
Koutecký Václav · ZO Rakovník 
Koutný Stanislav · ZO Prachatice 
Kovář Miroslav · ZO Zlín 
Kovář Jaroslav · ZO Zdounky 
Kozlovský Miroslav · ZO Jablonec n. Nisou 
Kronowetter Petr · ZO Liberec 
Kšica Karel · ZO Jehnice 
Kulhánek Zdeněk · ZO Žďár nad Sázavou 
Ledvina Jaroslav · ZO Hradec nad Moravicí 
Ludl Miroslav · ZO Prachatice 
Mach Lubomír · ZO Žďár nad Sázavou 
Majer Karel · ZO Kaplice 
Malec Miroslav · ZO Kublov 
Merta Zdeněk · ZO Kuřim 
Musil Josef · ZO Svitavy 

Mynář Jindřich · ZO Brno - Maloměřice 
Nácovský Zdeněk · ZO Zruč nad Sázavou 
Nečas Karel · ZO Radiměř 
Nehyba Ladislav · ZO Louny 
Nikl Miroslav · ZO Krpy 
Novák Jiří · ZO Štětí 
Novotný Stanislav · ZO Stříbrná Skalice 
Okénka Miroslav · ZO Velká nad Veličkou 
Opletal Jan · ZO Blansko 
Ouředníček Václav · ZO Klášterec nad Ohří 
Patka František · ZO Slavičín 
Pokorný Vladimír · ZO Železnice 
Pospíchal František · ZO Šumná 
Ritter František · ZO Sušice 
Roubal Ladislav · ZO Třemošná 
Rückl Zdeněk · ZO Kyjov 
Rukavičková Marie · ZO Kardašova Řečice 
Scheinherr Jiří · ZO Blatná 
Smolíková Růžena · ZO Hradec u Stoda 
Soumar Adolf · ZO Bystré v Orlických Horách 
Stalmach Bohuslav · ZO Mikulovice 
Stavinoha František · ZO Frýdek- Místek 
Stejskal Stanislav · ZO Žihle 
Stoupa Zdeněk · ZO Ústí nad Labem 
Strupek Václav · ZO Jeseník 
Šlapanský Miloslav · ZO Ivančice 
Šponar Vladislav · ZO Lanškroun 
Štichauer Jaroslav · ZO Nymburk 
Tolman Václav · ZO Žihle 
Trgala Miroslav · ZO Prachatice 
Vácha Josef · ZO Zaječov 
Vácha Josef · ZO Vimperk 
Válek František · ZO Frýdlant 
Valenta Lubomír · ZO Trhanov 
Velíšková Žofie · ZO Podbořany 
Vjačka Jan · ZO Petřkovice 
Volena Jiří · ZO Holýšov 
Vondráček Petr · ZO Brandýs nad Orlicí 
Vondrák Rudolf · ZO Jihlava 
Vránek Miroslav · ZO Nedvědice 
Zaviačič Karel · ZO Pleše 
Zbořil Josef · ZO Litovel 
Zpěvák Arnold · ZO Pohořelice 
Žák Milan · ZO Hlinsko 
Žák Jiří · ZO Vranová Lhota 
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Jubilantům upřímně blahopřejeme!

Odešli z našich řad

Beneš Josef (87) · ZO Veltrusy
Gapko Milan (75) · ZO Seč

Hajzler Josef (63) · ZO Hořovice
Hanák Jiří (72) · ZO Zlín-Malenovice
Haškovec Josef (87) · ZO Bechyně
Chvosta Vojtěch (82) · ZO Volyně
Janusz Ervín (75) · ZO Karviná

Kaňka František (79) · ZO Velvary
Knápek Karel (68) · ZO Svatobořice - Mistřín

Kosour František (76) · ZO Velké Meziříčí
Kut Miroslav (77) · ZO Nové Strašecí
Kytner Stanislav (81) · ZO Nedvědice

Mac Josef (66) · ZO Litultovice
Mička Petr (64) · ZO Mořkov

Myška Jan (93) · ZO Seč
Popov Penko (78) · ZO Paskov

Sajfert Pavel (83) · ZO Nové Strašecí
Salač Marek Ing. (50) · ZO Kostelec nad Labem

Smetana Bohuslav (81) · ZO Chotěboř
Svoboda Jan (79) · ZO Petroupim
Šlajch Miroslav (80) · ZO Chotěšov

Švec František (86) · ZO Čkyně
Vaculík Antonín (80) · ZO Ostrov

Čest jejich památce
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Vzpomínka na přítele Stanislava Kytnera
Byl v plné práci, včelstva zazimoval, připravoval výplatu dotace pro členy základní orga
nizace a chystal se na novou sezonu. Ale všechno bylo jinak, když přítel Stanislav Kytner 
2. 11. 2020 náhle zemřel. 

Včelaření bylo, jak sám říkal, jeho největším a nejkrásnějším koníčkem. Časem k němu 
přidal práci pro základní organizaci, kde byl od roku 1993 až do svého nečekaného odchodu 
jednatelem. Byl chovatelem matek. Choval je od roku 1967 a od roku 2013 měl vyšší šlech
titelský chov. Se včelařením mu pomáhala jeho manželka. V chovu matek byla její pomoc 
nezastupitelná. Byli jsme zvyklí chodit za naším přítelem pro rady, pro včelí matky nebo si 
jen tak popovídat. Nikdy nás neodmítl. 

S těžkým srdcem jsme přijali zprávu o jeho smrti. Už ho neuvidíme u jeho včel, už nebu
de řídit schůzi naší základní organizace. Budeme na hodného člověka, výborného včelaře 
a našeho přítele vzpomínat. 

Včelaři ZO ČSV Nedvědice

Odešel přítel Ing. Evžen Kastl
Dne 27. září 2020 přišel 
svět včeliček o velkého 
obdivovatele jejich života, 
dlouholetého chovatele, čle  
na a předsedu ZO Cheb 
Ing. Evžena Kastla v nedo
žitých 89 letech.

Zasvětil velkou část své
ho života právě včeličkám, 
v 80. letech natočil na 16mm 
film snímek Kdo a co je vče

lař, který pak působivým hlasem namluvil Otakar Brousek.
Zastupoval ÚV ČSV na mezinárodním kongresu Apimon

dia. V roce 2009 obdržel vyznamenání Vzorný včelařský pra
covník. Byl členem ÚV ČSV, učitelem včelařství a vedoucím 
včelařského kroužku.

Ti, kdo ho znali, ať mu věnují tichou vzpomínku. 
                                                                                                      

Ervin Janusz
Dne 16. 11. 2020 zem
řel v nedožitých 76 le
tech dobrý kamarád 
a pracovitý včelař Ervin 
Janusz. Do ZO ČSV 
Karviná vstoupil v roce 
1982 a brzy začal dělat 
účelového důvěrníka. 
V roce 2008 byl na vý
roční členské schůzi 
zvolen předsedou RK 
ZO. Za práci pro ZO 
byl oceněn Čestným 
uznáním ZO a odzna
kem Vzorný včelař. Věnujte mu tichou vzpomínku jako po
děkování. Čest jeho památce.

Výbor ZO ČSV Karviná

Zemřel přítel Inocenc Janalík
V říjnu tohoto roku zemřel ve věku 87 let rodák z Dobrotic u Holešova přítel Inocenc Janalík. Jeho celoživotním koníčkem a zába
vou bylo včelaření. Byl pedagogem v Karlovicích, později v důchodu působil v rodné ZO ČSV Holešov, protože měl svá včelstva 
umístěna v rodných Dobroticích. Přestože jeho bydlištěm byl Hulín, zastával svědomitě funkci jednatele ZO Holešov v letech 

2001–2010. Byl učitelem včelařství, s oblibou prováděl přednášky a předával své zkušenosti, 
metodiku ošetřování a léčení nejen začínajícím včelařům.

Pronikl rovněž do tajů apiterapie, preferoval včelí produkty a jejich úpravy pro zdraví včelařů 
a jejich známých a kamarádů. O této problematice dokázal působivě a se zaujetím přednášet.

Později s přibývajícím věkem, kdy se mu hromadily zdravotní problémy, své aktivity utlumil, 
nicméně včely ho doprovázely až do konce života.

V roce 2012 mu bylo u příležitosti 110. výročí založení základní organizace Holešov uděleno 
ocenění Vzorný včelařský pracovník.

Rozloučení s přítelem Janalíkem proběhlo v úzkém rodinném kruhu při bohoslužbě v kostele 
Nanebevzetí Pany Marie v Holešově dne 9. listopadu 2020.

Kdo jste jej znali jako přítele včelaře nebo pedagoga, věnujte mu tichou vzpomínku. Čest 
jeho památce.

Antonín Václav Vyňuchal
člen ZO ČSV Holešov



Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Pažitka
Domnívám se, že představovat se je zbytečné, protože mě určitě znáte. Mám sice botanické jméno Allium schoeno-
prasum, ale jsem prostě obyčejný šnytlík (na Moravě šnytlich), vznešeněji pažitka pobřežní. Vytvářím 20–40 cm 
vysoké trsy, složené ze vzpřímených jednoduchých dutých listů tmavě zelené barvy.

Nechci se chlubit, ale patřím k z nejoblíbenějším bylinkám. Mám 
typickou jemně cibulovou chuť a použít mě můžete v různých 
omáčkách, polévkách, salátech, dipech apod. Jsem vynikající 
i v kombinacích s vejci, ve formě bylinkového másla nebo nasy
paná na vařených bramborech nebo chlebu s máslem. A samo
zřejmě i jako ozdoba pokrmů. Ale jsem i velmi prospěšná vašemu 
zdraví. Moje listy obsahují mnoho vitaminů a minerálů. Ve 100 g 
čerstvých listů najdete až 100 mg vitaminu C, provitamin A, vita

min B2, silici se sírou a z minerálních látek soli vápníku, fosforu, 
draslíku, železa a další.

Pravidelným sestřihováním získáte stále dostatek nových listů. 
Ale zkuste mě jednou neostříhat a odvděčím se velmi dekorativní
mi květy. Vypadají jako fialové kuličky a jsou také jedlé. Vykvétají 
od května do srpna a jedno květenství vydrží kvést 3–4 týdny.

A proč mě pěstují právě ve Včelařském arboretu? No samozřej
mě pro včely. Pro ty jsem velmi atraktivní a sbírají u mě jak nektar, 
tak bělavý pyl. Nektarodárnost mám okolo 1,1 mg, cukernatost 
přibližně 45 %. A proto tam, kde mě pěstují na velkých plochách 
na semeno, jsem pro včely velkým přínosem. Teď tedy již víte, proč 
máte vždycky nechat několik sazenic vykvést.

Kromě využití v kuchyni a pro zdraví vás potěším i nenároč
ností pěstování. Stačí mi slunné stanoviště, kyprá výživná půda 
a pravidelná zálivka. Jsem úplně mrazuvzdorná a na stanovišti bez 
problémů vydržím více let. Množit mě můžete semenem nebo jed
noduše dělením trsů. A pokud chcete mít čerstvou nať i během 
zimy, je velmi snadné mě rychlit. 

U nás roste i moje „bílokvětá“ kamarádka, která včelám chutná 
úplně stejně. 

A bílými květy se chlubí i naše další přítelkyně a tou je pažitka 
čínská, botanicky Allium tuberosum. Ode mě se liší plochými lis
ty a hlavně typickou česnekovou příchutí, proto se jí někdy říká 
česnekopažitka nebo pažitka česneková. Stejně jako já se hojně vy
užívá v kuchyni a také nejlépe v syrovém stavu. A pokud nás chcete 
uchovat na zimu, prosila bych mrazit, sušení nemáme rády. A co 
včely? Ještě koncem srpna u ní mimo nektaru sbírají i hnědavý pyl. 
Rosteme všechny na jednom záhonu, protože máme stejné nároky.
Takže pokud chcete mít na zahradě něco pro své zdraví a chuť 
a také něco pro včely, pěstujte nás pažitky.

Vaše pažitka pobřežní alias šnytlík
Připravila Ing. Miroslava Novotná

Dekorativní květenství pažitky čínské Fialové pohárky se sladkým nektarem



Pažitka čínská
Allium tuberosum

Pažitka pobřežní
Allium schoenoprasum


