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To nám to ten rok pěkně začíná
Mimořádná opatření trvají a zlepšení si tuace 
je v nedohlednu. Jsme netrpěliví, nervózní, 
naštvaní. Chceme zpátky svůj život před 
pandemií. Chceme-li žít zase normálně, je tu 
světlo na konci tunelu – očkování. Omlou-
vám se všem, kteří už toho vetřelce covida 
mají dost a radši by si četli o něčem pozitiv-
ním. Ale nežijeme v izolaci a covid zasahuje 
i do našeho včelařského života chovatelské-
ho a v současné době zejména spolkového. 
Níže uvádím aktuální informace, které jsou 
hlavně o tom našem spolkovém životě.

K výplatě 1.D: V lednu 2021 SZIF při 
provádění křížových kontrol dat z žádosti 
ČSV, potažmo požadavků chovatelů včel, 
vůči datům v ústřední evidenci zjistil na-
dále vysoký počet chyb. Dle pokynů MZe 
je v současné době prioritou odstranění 
chyb a minimalizace jejich výskytu a tím 
zkvalitnění evidence chovatelů včel v ČR 
a nikoliv rychlost výplaty dotace. Vzhle-
dem k tomu MZe a  SZIF, případně ve spo-
lupráci s ČSV, přistoupí k dalším výzvám 
jednotlivých chovatelů, aby bylo možné 
dosáhnout menšího výskytu chyb. Na zá-
kladě výše uvedených skutečností je teore-
ticky možné očekávat případné dokončení 
administrace, vydání rozhodnutí a výplatu 
dotace na rozhraní února a března 2021.

Výběr členských příspěvků je další pro-
blém. Je dlouholetým zvykem platit členský 
příspěvek při jednom s výplatou dotace. 
Povinnost platby členského příspěvku pro 
člena je daná směrnicí o členských příspěv-
cích do 31. 1. Stanovy k tomu říkají, že po-
kud člen nezaplatí členský příspěvek ani 
do konce února, automaticky mu členství 
končí 1. 3. Výjimečná doba si však žádá mi-
mořádný přístup a toleranci i v oblasti pla-
teb členského příspěvku. Není možné kvůli 
tomu měnit předpisy a pak se zase vracet 
k původnímu znění. Proto doporučujeme 
a předpokládáme určitou míru tolerance 
od ZO ČSV. V každém případě ústřední 
orgány svazu a sekretariát tolerantní bu-
dou a vůči ZO ČSV nebudeme účtovat 
žádné vícenáklady za pozdě došlé platby 
členských příspěvků za rok 2021. Zároveň 
však upozorňuji, že ZO, OO a hlavně sekre-
tariát svazu mají své mandatorní výdaje, 
a to od počátku roku, a svou činnost zajiš-
ťují zejména z členských příspěvků. Spolé-
háme proto na pochopení členů a funkcio-
nářů ZO a na odvod příspěvků do rozpočtu 
RV ČSV i v této mimořádné době, pokud 
možno do termínu podle směrnice, tedy 
do konce ledna. Zároveň doufáme, že tuto 
výjimečnou situaci nebude nikdo zneužívat.

A do třetice – v dubnu by měl být XI. Sjezd 
ČSV. Ale vzhledem k trvajícímu nouzovému 
stavu stále nemohou pracovat komise, ani 
předsednictvo RV. Podle našich zjištění 424 
základních organizací a 30 okresních orga-

nizací nemá ve spolkovém rejstříku dosud 
řádně zaevidovány změny svých orgánů 
a 17 okresních organizací ještě neabsol-
vovalo své konference. Bez delegátů, kteří 
z konferencí musí vzejít, se sjezd konat ne-
může. Informaci o prodloužení možnosti 
konat okresní konference, případně členské 
schůze online do konce června tohoto roku 
najdete na straně 51. Podle informací v mé-
diích se ohledně konání hromadných akcí 
předpokládá, že budou moci být v rámci roz-
volňování povolovány podle toho, jak bude 
narůstat proočkovanost a jak se zavede sys-
tém antigenního testování. To znamená, že 
pokud se lidé prokážou očkováním nebo 
negativním testem, budou se moci akce 
zúčastnit. Z uvedeného lze usuzovat, že 
na sjezdu, pokud se v plánovaném termínu 
koncem dubna bude moci vzhledem k úrov-
ni PES konat, bude jistě potřeba dodržovat 
velmi přísná hygienická opatření.

Ale je třeba trochu optimismu, alespoň 
v článcích našeho časopisu. Kalendárium 
Jiřího Slámy jako vždy pohladí na duši. 
Stejně tak hodnocení absolventů školy 
v Nasavrkách, co jim učiliště dalo do je-
jich včelařského i lidského života. Téma 
úlů je stále živé, jak se přesvědčíte v člán-
cích Dr. Ing. Františka Kamlera, předsedy 
racionalizační komise, a Jana Šmída, který 
v rámci maloobchodu úly prodává.

Vážení přátelé,
doba nás nutí improvizovat a přijímat 

netradiční řešení problémů. Podle před-
povědí odborníků se s restrikcemi dá po-
čítat do března a mezi dubnem a červnem 
má docházet k postupnému rozvolňování. 
A od června by měla platit jen mírná opat-
ření korespondující s loňským létem. Bez 
roušek bychom mohli být o prázdninách. 
Ministr zdravotnictví to vidí optimističtěji 
zhruba o měsíc. 

Jsme součástí této společnosti a máme 
odpovědnost vůči sobě i svému okolí. Bu-
deme odpovědní, nebo nás čeká třetí vlna? 
Spousta otázek, žádné odpovědi. Možná ten 
nejtěžší boj je teprve před námi. Říká se, že 
když plánujeme, Bůh se směje. V tomto pří-
padě se směje i covid.

Mgr. Jarmila Machová
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Únor je sice dalším zimním měsícem, byť nejkratším, ale v mnoha ohle-
dech je plný naděje. Každým dnem přibývá světla, slunce již má větší sílu 
a ve zdánlivě neživé přírodě se vše připravuje k novému rozpuku. V závěru 
měsíce už se zpravidla objeví první dárkyně pylu – lísky a olše, které jsou 
signalizačními rostlinami včelařsky významného období časného jara.

Život včelstva

Pokud je únor po většinu měsíce typicky 
zimní, udržuje chlad celé společenství i na-
dále v teple chomáče. V některých letech 
jsou včely nuceny pobývat v úlu bez proletu 
i více než čtyři měsíce. Ale i takto dlouhé 
období bez možnosti vyprázdnit své výka-
lové vaky zvládnou včely přečkat celkem 
bez problému za podmínky, že byly jejich 
glycidové zásoby lehce stravitelné. Toho 
lze dosáhnout zimováním na květových 
medech a čistém cukru.

Rychlé plnění výkalových vaků naopak 
způsobují těžce stravitelné medovicové 
a melecitózní medy, které včely získaly 
v pozdních podletních snůškách. Takové 
jaro bývá poznamenáno větším výskytem 
nosematózy a vyššími úhyny.

Tuhé zimy, jaké jsme prožívali ještě před 
několika desetiletími, jsou v posledních 
letech spíše výjimkou. V závěru února, ale 
často i dříve v jeho průběhu, pravidelně 
přicházejí krátkodobá oteplení s teplotami 
nad 10 °C. Včelstvo reaguje rozvolněním 
chomáče a při teplotách nad 12 °C se vče-
ly doslova vyhrnou z úlu, aby vyprázdnily 
výkalové vaky. Obdivuhodné je, že hned 

po tomto očistném proletu objeví pátrač-
ky první zdroje pylu a na česnech můžeme 
pozorovat přínos prvních zářivých rousek. 
Srdce včelaře se v takových chvílích radost-
ně rozbuší, protože aktivní let včel a přínos 
pylu je znamením, že je včelstvo s nejvyšší 
pravděpodobností v naprostém pořádku.

Pokud je početně silné, má dostatek zá-
sob a kladoucí matku, budou v této době 
na plástech první plochy plodu. Ten musí 
být zahříván teplotou okolo 35 °C, ale také 
dokonale vyživován „sesterskou kašičkou“ 
z medu, pylu a vody.

Ihned po oteplení a rozvolnění zimního 
chomáče začne v úlu, a zvláště na jeho dně, 
úklid spadlé měli a mrtvolek. Včely inten-
zivně uklízejí a vynášejí vše, co by mohlo 
infikovat prostředí úlu.

Práce včelaře

Bude-li únor trvale chladný, ponecháme 
včelstva stejně jako v předešlých měsících 
v klidu. Stále dbáme na to, aby nedochá-
zelo k vyrušování nebo udušení při ucpání 
česna mrtvolkami nebo ledovou krustou.

Při oteplení s prvními prolety se budeme 
snažit „být při tom“. Při pečlivém sledo-

vání jednotlivých česen můžeme poměrně 
přesně vyhodnotit situaci uvnitř úlu. In-
tenzivní pohyb na česně a později i bohatý 
přínos pylu svědčí o tom, že je v úlu zřejmě 
vše v pořádku. Slabá aktivita s občasným 
výletem i návratem včel bude znamenat, 
že je včelstvo buď zesláblé, nebo bezma-
tečné. To se projeví i tím, že přínos pylu 
do úlu je téměř nulový. Pokud bude česno 
i po větším oteplení prázdné a bez pohybu 
včel, bude to v lepším případě znamenat, 
že včelstvo ještě nepotřebuje očistný prolet, 
v tom horším ovšem půjde o úl bez života. 
Kdo má pod víkem průhlednou fólii, může 
rychle zjistit pravý stav. 

V souvislosti s tím je dobré se zamys-
let nad příčinami zimních úhynů. Dokud 
jsme dříve měli nižší výskyty varroázy, 
viróz a méně agresivní Nosemu apis, po-
hybovaly se u nás zimní ztráty v průměru 
okolo deseti procent. Současně platilo, že 
mnoho dobrých včelařů mělo tyto ztráty 
trvale nepatrné a u těch „méně dbalých“ 
byly v několika desítkách procent. 

Vyšší úhyny bývaly pravidelně v letech, 
kdy byla zima s dlouhým obdobím bez 
proletu a předešlé podletí a podzim byly 
bohaté na výskyt melecitózy. V současné 
době se i mnoha pečlivým včelařům stává, 
že jim už na podzim nebo během zimy část 
včelstev „odejde“.

Často od nich slyšíme, že v létě aplikovali 
Formidol a Gabon, na podzim provedli tři 

Líska je na počátku časného jara důležitou dárkyní pylu
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né. A právem se ptají na příčinu. Bývá to 
zpravidla následkem velkého ochromení 
včelstva varroázou, s níž se navíc často pojí 
i zhoubné viry. Vysoký podíl na ztrátách 
včel má v současné době stále rozšířenější 
a bohužel i velmi odolná Nosema ceranae. 

Ztráty bolí vždy, ale jak je minimalizo-
vat? U varroázy je nutné si uvědomit, že je 
potřeba již od časného jara provádět pre-
ventivní zásahy. Kdo má v úlech desítky 
samiček roztoče Varroa destructor a nechá 
je bez účinného zásahu rozmnožovat, do-
čká se v létě toho, že tisíce roztočů ochro-
mí dlouhověké včely. Spolu s působením 
virů z nich budou včely krátkověké, které 
do zimy uhynou. Při prevenci a léčebných 
zásazích proti roztoči Varroa destructor je 
důležité, aby ji důsledně prováděli všichni 
včelaři v dané oblasti. Stačí několik „méně 
pečlivých“ jedinců, aby na jejich lajdáctví 
doplatili i ti nejpečlivější. Při vzájemných 
podletních a podzimních loupežích včel-
stev si potom včely přinášejí do úlu nemalé 
množství roztočů. Ti napadají plod i včely 

a často zapříčiní úhyn celého společenství.
Důslednou prevenci proti nosemóze sice 

také provádí mnoho včelařů, ale opět jsou 
tu takoví, kteří „se postarají“ o její rozšíře-
ní. Abychom minimalizovali její výskyt, je 
nutná pravidelná dezinfekce úlových dílů 
(zvláště dna), minimálně třetinová obmě-
na díla, kvalitní glycidové a pylové zásoby 
a hlavně chov silných včelstev. Převaha čer-
ných plástů v úlu a stěny nasáklé zárodky 
nemocí jsou dobrým „podhoubím“ právě 
pro nosemózu.

V teplejších oblastech bývají v závěru 
měsíce prosluněné dny s teplotami, kte-
ré umožňují nahlédnout do úlu a provést 
rychlou prohlídku. Ve vyšších polohách 
přichází takové oteplení často až v břez-
nu, ale na první přímý kontakt se včelami 
jsme natěšeni snad všichni stejně. Včasnou 
prohlídku vyzimovaných včelstev považuji 
za velmi důležitou. Většinou bývá k radosti 
včelaře vše v pořádku, ale při zjištění nedo-
statku zásob nebo bezmatečnosti můžeme 
snadno nedostatek napravit a včelstvo za-
chránit před jistým úhynem.

Ani povinné, nebo dobrovolné přeléčení 
proti varroáze není dobré odkládat a vy-
užijeme k tomu časné oteplení. Čím menší 
jsou na plástech plochy zavíčkovaného 
plodu, tím jednodušší a účinnější tento 
preventivní zásah bude.

Pokud chceme podpořit matky k inten-
zivnějšímu kladení nové generace včel, 
můžeme již při prvních návštěvách včelstev 
natlačit na rámky, nebo vložit do krmítka 
placku medocukrového těsta. Současně 
s tím je třeba instalovat buď uvnitř úlu, 
nebo v jeho blízkosti funkční napajedlo. 
Nejprve naučíme včely odebírat nasládlou 
medovou vodu, později jen čistou a mírně 
osolenou. Současně je třeba se postarat 
o to, aby napajedlo takříkajíc nevyschlo 
a stále v něm byl dostatek vody.

Jestliže po oteplení přibývají na plástech 
plochy plodu, včely je budou nuceny pat-
řičně zahřívat. Jak důležité je udržet teplo 
v úlu, to dobře vystihli už naši předchůdci 
ve známém rčení „na zimu kabát, na jaro 
kožich“. Správně konstrukčně řešený úl 
s dobře zatepleným strůpkem podstatně 
zmenší spotřebu cukerných zásob a zlepší 
hospodaření s teplem.

Jste na sezonu připraveni?

Předjaří s prvními výlety včel a první pří-
mé kontakty se včelstvy – na to se těší snad 
všichni včelaři. Po krátkém únoru jsme 
opět „ožili“ při prohlídce včelstev a rychle 
se přiblíží doba, kdy bude nutné rozšířit 
prostor o nové rámečky a mezistěny. Vět-
šina z nás provádí tradičně drátkování rá-
mečků a později zatavujeme mezistěny. Je 
sice důležité být na sezonu včas připraven, 
ale s nadrátkováním je lépe příliš nespě-
chat. Ti horlivější, kteří vypínají drátky už 
z podzimu nebo mají ještě zbylé z minulé 
sezony, zjistí, že došlo k jejich povolení 
a k jejich opětovnému vypnutí je pak třeba 
použít zvlňovač. Podobné je to i se zata-
vením mezistěn. Pokud jsou v rámečcích 
zatavené příliš dlouho, mají při změnách 
teplot tendenci ke zvlnění.

Vždy jsem měl relativně hodně včelstev 
a tuto práci jsem lehce stíhal, i když jsem 
ji nechával na hezké dny v březnu a na po-
čátku dubna, kdy k jejich prohřátí pomáhá 
jarní slunce.

V prvních měsících roku organizují zá-
kladní organizace ČSV výroční členské 
schůze. Většina z nás se vždy těší na přá-
telská setkání, kde zhodnotíme minulý rok 
a naplánujeme akce v tom novém. Letos 
ovšem rozhodne o možnostech společen-
ského života vývoj covidové pandemie. 
Přejme si tedy její co nejrychlejší ústup, 
abychom už brzy mohli „volně dýchat“ 
a vzájemně se společensky obohacovat.

Jiří Sláma

Únor je ideálním měsícem na výrobu všeho potřebného pro nadcházející sezonu

Bez rušení včelstva se přes průhlednou fólii přesvědčíme o životě v úlu
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První povinností včelařů v letošním roce je odběr směsných vzorků zimní 
měli k vyšetření na varroázu z každého stanoviště včelstev. Vzorky musí být 
dodány k laboratornímu vyšetření nejpozději do 15. února.

V komplexu opatření, která děláme pro dobrý 
zdravotní stav našich včelstev, to není žádná 
novinka. Je však vhodné se o tomto vyšetření 
zmínit právě nyní, kdy ho začínáme zajišťo-
vat. A to nejen s úzkým zaměřením na varroá-
zu, ale i v širších souvislostech.

Co je to měl?

Jsou to drobné voskové úlomky, pocházející 
hlavně z víček, která včely odstraňují, když 
spotřebovávají pod nimi v plástových buň-
kách uložené glycidové zásoby, případně 
i z víček, pokud je ve včelstvech vybíhající 
plod. V zimním období se na podložkách 
vložených na dna úlů vyskytují i včelí mrt-
volky nebo v malém množství končetiny 
včel a části kukel. Protože při přítomnosti 
roztočů Varroa destructor ve včelstvu do-
chází i k přirozenému úhynu těchto parazi-
tů a včelího plodu, nacházejí se v měli také.

Proč se vyšetřují směsné vzorky zimní 
měli na varroázu?

V období prosince a ledna bývá v našich 
klimatických podmínkách plodování ve 
včelstvech utlumeno až úplně přerušeno. 
Z toho vyplývá, že samičky roztočů, které 
nebyly usmrceny zákroky prováděnými 
v předchozích měsících, přežívají na včelách 
do doby, než se začnou znovu rozmnožovat 
na novém včelím plodu. Všeobecně se 
udává, že jejich přirozená úmrtnost bývá 
okolo 5 % za měsíc a právě tyto odumře-
lé jedince najdeme zachycené v měli. Ze 
zmíněného poznatku vychází i povinnost 
stanovená pro chovatele včel v Metodice 
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, 
kterou na návrh Státní veterinární správy 
ČR s platností pro každý kalendářní rok vy-
dává ministerstvo zemědělství. Pro včelaře 
jde o nejsnazší kontrolu výskytu varroázy. 
Chovatel zajišťuje jen směsné vzorky zim-
ní měli od všech včelstev na stanovišti a ty 
po řádném označení musí být doručeny k la-
boratorní diagnostice do některého státního 
veterinárního ústavu nebo do Výzkumného 
ústavu včelařského v Dole, a to nejpozději 
do 15. února. Toto vyšetření je ve zmíněné 
„Metodice“ zařazeno pod kódem EpM300 
mezi povinné preventivní a diagnostické 
úkony hrazené ze státního rozpočtu.

ZO ČSV chovatelům pomáhají

Český svaz včelařů prostřednictvím svých 
základních organizací zajišťuje hromadné 
odesílání vzorků se všemi náležitostmi, 
zpětně chovatele informuje o výsledcích 

těchto vyšetření a také organizačně pomá-
há při provádění případných nápravných 
opatření, která vyplývají ze získaných vý-
sledků.

Co je důležité pro správný odběr 
a zacházení se vzorky?

Je třeba zajistit, aby se do vzorku nedostali 
roztoči spadlí po podzimních zákrocích 
proti varroáze. Proto chovatelé musí za 7 až 
10 dnů po poslední aplikaci veterinárních 
léčivých přípravků důkladně očistit podlož-
ky a znovu je vložit do úlů na dobu nejméně 
30 dnů. Je pochopitelné, že podložky musí 
pokrývat celé dno úlu, protože v zimním 
období jsou včely staženy do chomáče 
jenom v části úlového prostoru.

Ze vzorku je třeba odstranit mrtvolky 
včel a další nepatřičné materiály, nejčastě-
ji se vyskytují drť a zbytky uteplivek po ne-
žádoucí činnosti myší a jiných drobných 
škůdců. Tyto nečistoty laboratoře označují 
jako cizí příměsi, které zhoršují a často až 
znemožňují počítání roztočů na hladině 
kapaliny používané při flotačním způsobu 
vyšetření.

Důležité je vysušení měli při běžné poko-
jové teplotě, rozhodně ne např. na radiátoru 
ústředního topení. Měl musí zůstat sypká, 
aby se dala snadno prosypat přes síto s roz-
měry ok přibližně 4 mm. Z takto správně 
připravených vzorků měli laboratorní pra-
covníci navíc mohou zjistit i případnou pří-
tomnost malého úlového brouka (Aethina 
tumida). Ten se sice zatím na území ČR ne-
vyskytl, ale to neznamená, že by se nemělo 
sledovat jeho případné zavlečení.

Nakonec se vzorek měli vloží do vhodné 
vzorkovnice. Často se používají plasto-
vé kelímky od jogurtů, uzavřené tenkou 
tkaninou nebo papírem, propouštějícími 
vzduch, po obvodu obtažené gumičkou. 
Každá vzorkovnice musí být opatřena štít-
kem, na kterém se uvádí jméno chovatele, 
registrační číslo chovatele i stanoviště a po-
čet včelstev. Odesílající ZO ČSV prostřed-
nictvím CISu vyhotoví ucelený seznam 
v objednávce vyšetření a podle něj očísluje 
jednotlivé vzorky.

Výsledky vyšetření mohou být někdy 
ovlivněny

Správně odebrané a zpracované vzorky 
mají vysokou míru směrodatnosti výsled-
ků. Ale někdy se mohou projevit okolnosti, 
které je při interpretaci výsledků třeba brát 
v úvahu. Při dlouhodobě působících nízkých 

teplotách se omezuje pohyb včel a zejména 
u sestav více nástavků nad sebou se spadlí 
roztoči částečně zachytávají na níže umís-
těných plástech a rámcích. Naopak při ně-
kolika teplých a slunných dnech v průběhu 
sledovaného období dochází k intenzivním 
proletům včelstev. To je pro včely velmi příz-
nivé, protože se zbaví zátěže výkalů, ale také 
se snaží vynášet veškeré nečistoty, které jsou 
na podložkách. Proto uvážliví a zodpovědní 
včelaři k těmto okolnostem většinou přihlí-
žejí při posuzování výsledků vyšetření. Čas-
to se na základě místní znalosti všech vlivů 
dohodnou členové celé základní organizace 
ČSV na společném systematickém a plošně 
prováděném postupu při tlumení varroázy, 
protože si uvědomují, že proti nákazám včel 
je třeba provádět zákroky organizovaně, 
ve stejnou dobu a na co největším území. 

Limit je stanovený

Metodika kontroly zdraví stanovuje 
pod kódem ExM 310 povinnost provést 
předjarní léčebné ošetření všech včelstev 
na stanovištích při nálezu vyšším než 
tři roztoči v průměru na jedno včelstvo. 
K tomu se použijí registrované veterinár-
ní léčivé přípravky v souladu s příbalovou 
informací. S ohledem na skutečnost, že 
v tomto období už je ve včelstvech v men-
ším či větším rozsahu zavíčkovaný plod 
a vnější teploty se pohybují ještě poměrně 
nízko, je výběr přípravků dost omezený. 
V praxi se nejčastěji používá metoda nátě-
ru zavíčkovaného plodu emulzí přípravku 
M1AER s ještě ve stejný den provedenou 
fumigací Varidolem 125 mg. Zejména při 
větších počtech včelstev na stanovišti je 
výhodné, když si včelaři po domluvě vzá-
jemně pomohou. Zákroky se potom prová-
dějí rychleji, při jarním nestálém počasí se 
tak snižuje ochlazování úlového prostoru. 
Z hygienických důvodů je třeba, aby plochy 
zavíčkovaného plodu při provádění nátěru 
byly co nejmenší. Proto je nutné ošetření 
dělat co nejdříve. „Metodika“ stanovuje 
ukončení do 15. dubna.

Zimní měl má i další využití

Mrtvé včely, které z měli odstraňujeme, 
je účelné vyšetřit na nosemózu. Vzorek se 
tvoří z každého úlu samostatně. Pro vyšší 
směrodatnost a srovnatelnost výsledků vy-
šetření se doporučuje, aby vzorek obsahoval 
30 včelích mrtvolek. Chovy matek mohou 
ze stejného vzorku požadovat i vyšetření 
na akarapidózu. Pro většinu včelařů by sil-
né zamoření nosemózou mělo být podnětem 
k zamyšlení, jaká chovatelská opatření by 
mohli zavést, a také i varováním, aby ne-
spojovali včelstva takto nemocná.

Vyšetření zimní měli na varroázu je povinné
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včelího plodu

Na závěr je třeba upozornit na jednu pod-
statnou změnu, která se zimní mělí souvisí 
a vyplývá z Metodiky kontroly zdraví na rok 
2021. V minulých letech si včelaři osvojili 
vyšetřování vzorků zimní měli na přítom-
nost původce moru včelího plodu. Nega-
tivní výsledek těchto vyšetření byl platný 
po dobu 12 měsíců a včelařům umožňoval 
přemísťovat včelstva mimo katastrální úze-
mí tvořící obec nebo při kočování za snůš-
kou. Při přemísťování mimo území kraje 
byl povinným podkladem pro vystavení 
veterinárního osvědčení od místně pří-
slušné krajské veterinární správy.

Letos má být v novele veterinárního 
zákona zrušeno vydávání veterinárního 
osvědčení při přemísťování včelstev, vče-
lích matek i oddělků mimo území kra-
je. Tato předpokládaná změna zákona 
se stala podnětem k některým změnám 
„Metodiky“ v části II, v níž jsou uvedeny 
povinné preventivní a diagnostické úkony 
hrazené chovatelem zvířat. Kód ExM 110 
stanovuje nově některé odlišnosti, které 
se týkají moru včelího plodu a včelařům 
značně komplikují získání vzorků měli. 
Včely, oddělky i včelí matky se přemísťují 
převážně od druhé poloviny dubna do kon-
ce srpna. Potřebné vyšetření vzorku měli 
s negativním výsledkem, nyní povinné 
pouze pro přemístění na vzdálenost vět-
ší než 10 km a pro včelstva kočovná, má 
platnost pouze čtyři měsíce a rozhodné je 
datum odběru vzorku. Tak nejsnáze získá-
vaný vzorek zimní měli pro toto vyšetření 
se stal prakticky nepotřebným. Komise 
pro zdraví včel, PRV, a oficiálně tedy ani 
ČSV tyto změny nejen nenavrhoval, ale 
i s omezenými možnostmi je také písemně 
odmítal. Dodatečně některé další včelařské 
spolky také protestovaly a snažily se vysvět-
lovat obtížnost zajišťování vzorků při ztíže-
ných možnostech jejich odběru v různých 
používaných chovatelských zařízeních. Ne-
povedlo se a četné dotazy, které se daného 
nového problému týkají, se velmi obtížně 
vysvětlují. Současné rozjitřené emoce vče-
lařů se však určitě postupně změní v ra-
cionální uvažování a hledání způsobů, jak 
úkony nařízené současně platnou „Meto-
dikou“ provádět. Vždyť hlavně z iniciativy 
včelařů a s podporou krajských úřadů 
byla v průběhu několika posledních roků 
zjištěna mnohá skrytá ohniska moru vče-
lího plodu právě pomocí vyšetření vzorků 
zimní měli. Bylo by nezodpovědné nedávno 
vynaložené úsilí znehodnotit zjednoduše-
ným přístupem, tedy nedodržováním vete-
rinárních nařízení.

MVDr. Jan Krabec 
předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV

Foto: Dr. Ing. František KamlerPodložka po řádění škůdců

Slabé včelstvo sedí u stěny

Standardní stav na podložce
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V listopadu loňského roku většinu včelařů překvapila Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 
na rok 2021, která pokračuje v revolučních změnách v přístupu Státní veterinární správy ke zdravotní proble-
matice včelstev. Zdá se, že vedení Státní veterinární správy podlehlo módnímu trendu „rozvolňování“, který 
prosazují některé vrstvy naší společnosti, a odsouvá výkon státní správy v oblasti zdraví včel na okraj svého zájmu. 
Oslovili jsme včelaře několika generací a zeptali se na jejich názor na směřování výkonu státního dozoru v oboru 
včelařství v posledních dvou letech. 
 Ing. Pavel Cimala

K upravené metodice kontroly zdraví 
zvířat na rok 2021
Se zájmem jsem si přečetl novelizaci metodiky 
SVS platnou pro chov včel na letošní rok s oče-
káváním, jaké změny nám přinese, aby se lépe 
zdolávaly nákazy v chovech včel.

Dochází k zásadní změně v uvolnění pře-
sunů včelstev bez vyšetření na mor do vzdá-
lenosti 10 km od stanoviště včelstev, zatímco 
dosud bylo třeba nechat vyšetřit včelstva již 
při přesunech mimo katastr. Co tato změna 
může přinést? Každé rozvolnění má za násle-
dek zhoršení nákazové situace, což ostatně 
vidíme i v současné pandemické době covidu. 
Mor včelího plodu se zatím díky všem dosavadním opatřením 
udržel v přijatelných mezích. Navíc metodika obsahuje, že plat-
nost vyšetření na mor se zkracuje z dvanácti měsíců na čtyři.

Jako bývalý chovatel matek považuji za velmi špatnou sku-
tečnost, že bez vyšetření včelstev může kdokoliv dovézt včelstva 
i do chovatelských okrsků šlechtitelských chovů včely kraňské. 
Ohrožené budou tyto chovy jak z hlediska nákazového, tak 
i z hlediska pracně udržované plemenné hodnoty chovu. 

Za mého dlouholetého působení v tehdejším Oblastním 
chovu pokusného včelínu Kývalka VÚVč, Okresní veterinární 
správa Brno-venkov pod vedením ředitele MVDr. Bohumila 
Pantůčka a také později, kdy již vykonával funkci pověřeného 
pracovníka pro chov včel, vždy plně respektovala chovatelský 

okrsek v okruhu 5 km a nikdy do něho nepo-
volila dovoz cizích včelstev. Tato opatření se 
vždy uplatňovala i u ostatních chovů v celém 
okrese Brno-venkov. Mělo to svůj význam jak 
z hlediska nákazového, tak i z hlediska ochra-
ny chovů v cenných a šlechtěných genetických 
zdrojích. Tento postup byl příkladný a SVS by 
jej měla zapravit do aktuální legislativy.

V současné době, kdy je varroáza na vzestu-
pu a způsobuje značné ztráty včelstev, došlo 
již v rozhodnutí SVS v roce 2019 ke změnám 
v podzimním ošetřování včelstev. Z původní-
ho povinného ošetření proti varroáze se roz-
hodnutí o léčení přeneslo na uvážení každého 

chovatele ošetřit včelstva podle nákazové situace. Je známo, že 
většina včelařů monitoring na varroázu nedělá. Výsledkem je 
přemnožení varroázy již od podletí do podzimu, reinvaze rozto-
čů, virózy a úhyny včelstev. Odnesou to i včelaři, kteří včelstva 
pečlivě ošetřují. To byl první chybný krok SVS a současný je také 
velmi neuvážený. Výsledkem bude jenom zhoršování nákazové 
situace.

Plně tedy podporuji vyjádření Českého svazu včelařů k Meto-
dice kontroly zdraví zvířat na rok 2021, zveřejněné v časopise 
Včelařství 1/2021.

Ing. Josef Janoušek 
Rosice

Riskantní rozvolnění
Změny v metodice kontroly zdraví pro rok 2021 
považuji za riskantní rozvolnění v době, kdy 
na spoustě míst v ČR krajské veterinární správy 
neúspěšně bojují s nebezpečnou nákazou moru 
včelího plodu.

V okrese Hodonín máme bohaté praktické zku-
šenosti s úspěšným zdoláváním a prevencí proti 
moru včelího plodu. Vždyť právě díky vyšetřová-
ní měli na původce MVP v našem okrese, který 
do roku 2005 patřil k nákazou nejvíce zamoře-
ným oblastem v ČR, se nám podařilo MVP zcela 
utlumit.

Bohužel musím konstatovat, že naše snaha a opatření k pre-
venci moru jsou již několik roků ohroženy nepříznivou nákazo-
vou situací v sousedním Zlínském kraji, kde z nejasných důvodů 
až do roku 2014 nebylo nařizováno v mimořádných veterinár-
ních opatřeních krajskou veterinární správou vyšetřování měli 
v ochraných pásmech po jednom roce, ani kontrola měli po pěti 
letech. To podle mého názoru způsobilo diametrální rozdíl v ná-
kazové situaci v porovnání mezi jednotlivými kraji. A také po-
tvrdilo, že preventivní vyšetřování je účinné v boji proti MVP. 
Proto nerozumím, když SVS rozvolňuje při přesunech včelstev 
vyšetření z dosavadních území katastrů na desetikilometrový 

okruh. Např. v katastru obce Hovorany a Svato-
bořice – Mistřín se nachází akátový les, do kte-
rého každoročně kočuje několik desítek včelařů 
ze sousedních katastrů. Podle staré MKZ museli 
mít vyšetřenu měl na MVP. Podle nové metodiky 
mohou přemístit svá včelstva do této lokality vče-
laři z dalších sedmi katastrů bez vyšetření měli. 
Z logiky věci je jasné, že pokud některý ze včelařů 
bude mít klinický mor a nakazí třeba jen jedno 
stanoviště včelstev, tak v příštím roce ho můžeme 
hledat na 300 km2 místo na 40 km2. To jen pro 
představu, co znamená rozvolnění z katastrů 
na 10 km.

Tvářit se, že zkrácení doby platnosti na čtyři měsíce přinese 
v praxi zpřísnění, je naivní. Moc dobře vím z praxe, jak obtížné 
je odebírat vzorky v sezoně, kdy včelstva podmety čistí, a proto si 
nedělám iluze o jejich věrohodnosti. Chovatelé matek, prodejci 
včelstev a včelaři s více stanovišti vzdálenými od sebe nad 10 km 
budou muset vzorky posílat dvakrát až třikrát ročně. Tím s vel-
kou pravděpodobností neodhalí více pozitivních včelstev a ani to 
nijak nepomůže v prevenci proti MVP. Považuji to za nesmyslný 
a neuvážený krok SVS.

Vít Marada 
zdravotní referent OO ČSV Hodonín
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Vyšetřování včelstev na mor včelího 
plodu je důležitý nástroj prevence 

Mor včelího plodu je pro každého hospodáře velký 
strašák, protože to je onemocnění, které se nedá 
léčit. Jediné, co můžeme proti šíření této nemoci 
udělat, je včasná diagnostika včelstev pozitivních 
na mor. Důležitost vyšetření zimní měli je nezpo-
chybnitelná.

Velmi mě mrzí, že došlo ke změně metodiky, bo-
hužel musím konstatovat, že jsme udělali krok zpět. 

Snížení doby platnosti vzorků z jednoho roku 
na čtyři měsíce je špatné rozhodnutí. Dříve chovatel odebral 
vzorky v lednu a v únoru měl výsledky na mor. Při záchytu moru 
měl chovatel možnost dohledat problémové včelstvo v době, kdy 
včely nelétají, a mohl to řešit. Snížení platnosti na čtyři měsíce 
bude znamenat, že chovatelé budou posílat vzorky těsně před 
začátkem včelařské sezony, laboratoře nebudou stíhat vzorky 
vyšetřit, a pokud bude ve vzorku nález moru, tak již bude plná 
včelařská sezona a může dojít k dalšímu šíření.

Jsem toho názoru, že každý, kdo přesunuje 
včelstva, měl by mít vyšetření na mor. Změnu 
v povinnosti vyšetřovat včely při přesunech do de-
seti kilometrů považuji za nesystémové opatření, 
které bude mít za následek šíření nákazy. Pokud 
bude chovatel kočovat jen v okolí, tak nebude mu-
set vyšetřovat a nákazu odhalí až v době, kdy bude 
rozšířená na stanovišti a v jeho okolí.

Vyšetřování měli na mor je preventivní kontrolní 
nástroj, kde úzká skupina včelařů provádí na svo-
je náklady monitoring zdravotního stavu včelstev 

v okolí svých stanovišť. Jsou to chovatelé, kteří mají vyšetřená 
včelstva několik let zpětně a nejsou těmi, kteří rozšiřují mor 
po okolí. Proto nerozumím tomu, proč mají vyšetřovat včelstva 
dvakrát za rok. V letním období se musí chovatel věnovat moni-
toringu varroázy a ne moru.

Petr Cihlář, Úžice 
držitel ocenění Farma roku 2017

Mám tři otázky
Když jsem se 22. 12. 2020 oficiálně dozvěděl 
o změnách metodiky ošetřování včelstev pro rok 
2021 (dále jen „Metodika 2021“), vůbec jsem 
nepochopil, co je cílem této změny. Začátkem 
nového roku jsem kontaktoval pracovníky okres-
ních SVS v Olomouckém a Moravskoslezském 
kraji s prosbou o vysvětlení důvodu takto výrazné 
změny pravidel. 

Pokusím se být velice stručný. Když bych při-
stoupil na argumentaci SVS s tím, že během roku používají jed-
norázové sběrné obálky u podezřelých včelstev na mor včelího 
plodu (pozn.: jednotky včelstev), tak by to pro chovatele včelích 
matek znamenalo odebírat měl navíc dvakrát ročně (po čtyřech 
měsících). To čistě technicky znamená vkládat v květnu do 120–
150 oddělků a 60–80 plemenných včelstev obálky pro odběr měli 
a to samé pak opakovat v září.

Druhá má otázka byla, proč se SVS domnívá, že vyšetření zim-
ní měli je nevypovídající. Ano, chtějí zabránit šíření moru včelího 
plodu během roku, ale to já také. Preferuji rozmnožování míst-
ně příslušného plemenného materiálu. Díky úpravě metodiky 
se bohužel rozšiřuje pásmo bez ochrany na až 314 km2 (pozn.: 

ochranné pásmo při prokázané nákaze MVP je 
jen 28 km2, tedy jedenáctkrát menší oblast pod 
kontrolou). 

Proč není v Metodice 2021 řešena otázka stále 
vzrůstající nákazy varroázou? Čistě mým pohle-
dem byl včelařský rok 2020 nejhorší za posledních 
deset let. Nejsilnější plemenná včelstva kolabovala 
již v polovině září. Podotýkám, že všechna včelstva 
dlouhodobě ošetřuji schválenými léčivy a postupy 
(jarní nátěr plodu s fumigací –> Gabon Flum –> 

první fumigace –> druhá fumigace –> aerosol). 
Samotná Metodika 2021 se většiny zájmových včelařů aktuálně 

nedotkne, pokud se včelstvy nekočují. Ti budou vyšetřovat zimní 
měl jako v minulých letech. Včelstva zájmových včelařů budou 
vystavena riziku až následně, když se v jejich okolí rozšíří nemoci 
z nevyšetřených kočujících včelstev. Tedy nejde o zpřísnění stáva-
jících podmínek, nýbrž o jeho zásadní rozvolnění. Jako chovatel 
včelích matek doufám, že situace ještě není ztracená a po řádné 
diskusi se všemi zainteresovanými stranami dojde k nápravě.

Ing. Václav Divín
Vcelnicepodlipou.cz 

Petrov nad Desnou

Likvidační síla reinvaze
Před dvěma roky jsem začal mít problémy 
s občasnými úhyny včelstev. Včelařím více než 
35 let a mám 90 včelstev. Do té doby jsem ni-
kdy problémy neměl. Se včelaři v širokém okolí 
se dobře známe, vyměňujeme si zkušenosti, 
mimo jiné samozřejmě i s léčením včel. Vždy se 
dohodneme, kdy a jak budeme léčit. A když se 
objeví nový včelař, vezmeme jej k sobě a pomá-
háme mu. Ovšem v posledních sedmi letech se 
objevují včelaři, kteří nemají zájem komunikovat 
a mají na včelaření a na léčení dost odlišný názor. 
Nechtějí být organizovaní, chtějí včelařit po svém. Včelstva jim 
bohužel pravidelně v podletí hynou, vesměs jsou vyloupena. Vždy 
pak koupí nějaké oddělky a za další rok jsou zase bez včel.

Jsem poctivý včelař, který léčí podle metodiky, spady rozto-
čů v měli byly vždy v normě. Poslední dva roky jsem ještě okolo 
7. března natíral zavíčkovaný plod přípravkem M1–AER a hned 
fumigoval Varidolem FUM. Spad od dvou do dvanácti roztočů. 

Po celou sezonu provádím monitorig počtů roz-
točů v úlech. Stavy jsou na jaře a v létě nízké. 
Chovám silná včelstva a v podletí po doléčení 
Gabonem jsou u mnohých včelstev tisíce roz-
točů (po léčení provádím monitoring smyvem 
práškovým cukrem a tam, kde je problém, pro-
vedu kontrolní fumigaci). Bohužel tuto zkuše-
nost mají poslední roky i mí kolegové v blíz-
kém okolí. Včelstva jim hynou v září a v říjnu. 
Přitom léčení děláme včas, ve stejnou dobu, 
stejnými přípravky, hlídáme si účinnost. Jsem 
přesvědčen, že je to reinvazí roztočů, kdy zdra-

vá a silná včelstva vyloupí ta dožívající, plná roztočů, která patří 
včelařům lajdákům. Nová metodika Státní veterinární správy pak 
odstraňuje poslední překážku a umožňuje volný pohyb včelstev 
v okruhu 10 km. Včelaři lajdáci tak mohou zcela legálně zamo-
řovat okolí. 

Radek Pospíšilík 
Přerov
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plodu
Platnost vyšetření na čtyři měsíce místo 
dvanácti považuji za zbytečnou byro-
kracii. Navíc se ony 
čtyři měsíce počítají 
od odebrání vzorku, 
přičemž vlastní vy-
šetření trvá vzhledem 
ke kultivaci vzorku 
25 a více dnů. To si 
navrhovatelé změny 
neuvědomili, že ve vý-
sledku bude vyšet-
ření platit tři měsíce 
a méně? Největší rizi-
ko nákazy a přenosu 
MVP je na podzim. Případný pozitivní 
nález je právě z vyšetření ze zimní měli. 
V květnu a červnu jsou včely již rozplo-
dované a díky čisticímu pudu případné 
náznaky moru odstraní včely samy, a tedy 
již záchyt nebude.

Nově zavedený limit 10 km k přemístě-
ní včelstev bez nutnosti vyšetření na MVP 
bude v praxi úplně stejně nevymahatelný 
jako limit dvou tun medu při prodeji 
ze dvora. Taky ho nikdo nekontroluje. 
Všichni tak budou tvrdit, že překočovali 
do limitu 10 km. Pokud by bylo vše podle 
pravidel SVS, musel by včelař, který měl 
loňský rok úhyn 100 % a chce obnovit 
stav včelstev, mít doklad o původu včel-
stev od prodávajícího s řádným vyšetře-
ním na mor. Má ho? Kdo to kontroluje? 
Stejně tak to platí o začínajícím včelaři. 
Není možné, aby dovezl včely v roce 2020 
bez vyšetření na MVP. Přesto se tak děje. 
Včelař, který takto prodal včely bez vy-
šetření na MVP, porušil nejen veterinární 
nařízení pro rok 2020, ale i živnostenský 
zákon, protože prodej oddělků a matek 
spadá pod živnost soukromý zemědělec 
a dozor finančního úřadu.

Výhodu v této situaci mají okresy 
a kraje, kde se provádí plošné vyšetře-
ní na MVP. Zde jsou ohniska nalezena 

a „pod kontrolou“. Pokud se podíváme 
na mapu výskytu MVP na webu SVS, 
pak jsou zde kraje prosté MVP. Např. 
v Karlovarském kraji není mor žádný 

a je tomu tak již řadu 
let. Důvod bude ten, 
že se zde MVP nikdy 
nevyšetřoval plošně. 
Podle MKZ 2021 to 
v těchto krajích bude 
s možností přesunů 
do 10 km bez vyšetření 
dost zajímavé. Pokud 
se podíváme na mapu 
moru v Německu, tak 
již za hranicemi mor 
je nebo byl. Takže pro 

plošně nevyšetřený kraj bude mít MKZ 
2021 velký dopad, očekávám rozšíření 
MVP jako na Zlínsku, kde s morem bojují 
již roky. Pokud toto je cílem MKZ 2021, 
tak jsme ji správně nasměřovali. 

Řešení vidím v zavedení povinnosti 
vyšetřovat plošně pro všechny chovate-
le včelstev a vyšetření hradit na náklady 
včelaře.

Stav a vývoj varroázy
Česká republika je z hlediska množství 
včelstev na plochu lokálně převčelená 
a tomu odpovídá i zdravotní stav včelstev. 
Můžeme se snažit léčit co nejlépe, bohu-
žel vlivem toho, že včela má křídla, a tedy 
volně létá, nejsme právě v lokalitách s vět-
ší hustotou převčelení schopni zajistit 
nulový stav roztoče varroa. Trend dnešní 
doby, začínající včelaři, kteří mají v jedné 
ruce rozpěrák a v druhé kalkulačku, stavu 
nepřidá, spíš naopak. Že si včelař vyzved-
ne léčivo, ještě neznamená, že jsou včel-
stva řádně ošetřena. Komisionální léčení, 
tak jak tomu bylo před 30 lety, dnes nikdo 
dělat nebude. Českému včelařství v tomto 
směru chybí včelařský zákon.

Ing. Kamil Kurtin 
včelí farma Kurtinovi 

Račice

Chovy v ohrožení
Vzhledem k mé mnohaleté činnosti 
ve šlechtitelském chovu se obávám, že 
tato nařízení, která nevyžadují vyšetření 
včelstev na mor včelího plodu při pře-
sunech do 10 km, vystavují můj chov, 
a tedy nejen ten můj, v ohrožení.

Chovy jsou celoročně pod veterinární 
kontrolou a hrozí, že nás budou ohrožo-
vat přicházející noví včelaři, po kterých 
podle nové metodiky nikdo vyšetření 
na mor nebude požadovat. 

Něco podobného se stalo s varroázou. 
Veterinární nařízení zrušilo podzimní 
ošetření včelstev proti varroáze a po-
ciťujeme to všichni. I po třetí fumigaci 
(kolem 20. 12. 2020) jsou spady v desít-
kách, ojediněle i stovkách roztočů.

Je ke škodě věci, že zavedené metodi-
ky léčení, zpracované před léty VÚ Dol, 
se bez přítomnosti odborných komisí 
mění. 

Pro mě není problém dát svůj chov ne-
chat vyšetřit třikrát do roka na mor. Ale 
tu samou povinnost by měli mít alespoň 
jednou za rok i včelaři, kteří přemisťují 
včelstva. Chovatelský okrsek se totiž bu-
duje desítky let a nezodpovědný včelař, 
podporovaný veterinárním nařízením, 
může vše zničit. 

Jaroslav Sedláček 
šlechtitelská stanice Příchovice

SVS nastavila podmínky k masivnímu 
šíření moru včelího plodu
Problematikou moru včelího plodu se zabý-
vám více než deset let a věřte, že ve Zlínském 
kraji, kde působím, není o dané případy nouze.

Zajímám se hlavně o původ. O to, jak mor 
na stanovišti vznikl, jeho další možné rozšíře-
ní i samotnou likvidaci stanoviště. Dosavadní 
veterinární opatření pro přesun, které platilo 
do konce loňského roku, bylo nastaveno spra-
vedlivě a velmi dobře. Za této situace bylo 
možné efektivně zasáhnout tak, aby se infekce 
nešířila na další stanoviště. Při přesunech se 
nám v praxi ještě osvědčilo požadovat výsledky 
na vyšetření MVP.

Po přečtení nové metodiky kontroly a zdraví 
včelstev pro rok 2021 jsem byl šokován. Po-
strádá to logiku ve včelařské praxi. Není mož-
né, aby jeden chovatel vyšetřoval až třikrát 
za rok a druhý si mohl přemísťovat nevyšet-
řená včelstva do desetikilometrové vzdálenos-
ti, jak ho napadne. Desetikilometrový přesun 
je možný klidně přes dva až tři katastry, kde 
může být úplně jiná nákazová situace.

Jsem přesvědčen, že za současné metodiky 
SVS pro přesun včelstev se situace ohledně 
MVP rapidně zhorší a bude mít nedozírné 
následky.

Josef Gabriel 
Boršice
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přípravek balení cena vč. DPH

Formidol 41 g proužky do úlu karton 120 desek 3 660 Kč

Formidol 41 g proužky do úlu karton 20 desek 650 Kč

Formidol 81 g proužky do úlu plast. krabička 4 desky 256 Kč

Gabon PF 90 mg proužky do úlu – jen na veterinární předpis balení 50 proužků 775 Kč

Gabon Flum 4 mg proužky do úlu – jen na veterinární předpis balení 50 proužků 725 Kč

Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel – jen na veterinární předpis 5 ml lahvička v krabičce 55 Kč

Varidol 125 mg/ml v kompletu s fumigačními pásky – jen na veterinární předpis 5 ml lahvička + 50 fum. pásků v krabičce 117 Kč

M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel – jen  
na veterinární předpis 2,5 ml lahvička v krabičce 80 Kč

MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včelstva fumigací – jen na veterinární předpis 5 ml lahvička + 50 fum. pásků v krabičce 124 Kč

VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml disperze do úlu 555 ml lahev 700 Kč

Fumigační pásky balení 50 ks 72 Kč

Velkoobchodní ceník a distribuce 
léčivých přípravků 2021
pro organizace čSv 
Tento ceník platí pouze pro organizace ČSV. Ceník pro individuální odběr léčiv naleznete  
na www.beedol.cz/cenik-lecivych-pripravku

Pokud se nejedná o osobní odběr u výrobce, zasíláme všechny 
zásilky přepravní společností Der Kurier, která splňuje legislativ-
ní podmínky pro distribuci léčiv (zákon o léčivech č. 378/2007 
Sb.). 
  
Orientační ceník přepravného Der Kurier včetně DPH: 
Zásilka do 3 kg – 350 Kč, 5 kg – 486, 15 kg – 494 Kč, 25 kg – 
675 Kč, 50 kg – 860 Kč, 75 kg – 1 076 Kč, 100 kg – 1 330 Kč.
Cena paletové přepravy je individuální podle hmotnosti a hodnoty 
zboží.   
Každé balení je označené číslem výrobní šarže. Garantujeme do-
dání minimálně pět měsíců před datem exspirace.  
 
Hromadné objednávky OO ČSV: 
Přijímáme pouze objednávky zpracované v systému CIS. Postu-
pujte dle návodu na www.beedol.cz/objednavky-leciv-oo-csv.  
 
Hromadné objednávky ZO ČSV: 
Přijímáme na formuláři „Hromadná objednávka léčivých 

 přípravků pro včely pro ZO a spolky“, který je ke stažení na  
www.beedol.cz/objednavky-leciv-zo-csv-a-spolky.  
 
V případě objednání léčiva na veterinární předpis MUSÍ být 
objednávky potvrzeny PRAKTICKÝM veterinárním lékařem 
nebo musí být přiložen recept.   
Objednávka musí obsahovat správné fakturační údaje, telefonní 
číslo a e-mail na objednatele, požadovaný termín a způsob dodání.
  
Dotace pro období 2020/2021 je 40 % z ceny. VÚVč Dol vy-
řizuje dotace pouze pro OO ČSV zpravidla na tři hromadné 
objednávky (faktury) v jednom kalendářním roce.  
U ostatních objednávek dotaci z kapacitních důvodů nevyři-
zujeme.

Objednávky přijímáme e-mailem nebo poštou:  
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. 
Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou 
leciva@beedol.cz   

Dotace na včelařská opatření v roce 2021 
Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., v platném znění, zveřej-
ňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2021 na dotace na vče-
lařská opatření.

Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/974 ze dne 
12. června 2019 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2021 příspěvek 
Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci České-
ho včelařského programu 1 266 168 EUR.

Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 
34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit 
směnný kurz ECB ze dne 31. 12. 2020 ve výši 26,242 CZK/EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelař-
ská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU 
využít, tak činí 66 453 561 Kč.

 Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace, SZIF
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Pokusný včelín Kývalka, jedno ze šesti detašovaných pracovišť Výzkum-
ného ústavu včelařského v Dole, najdete přímo u exitu 182 naší nejstarší 
dálnice D1. Ale napoprvé ho asi budete hledat s obtížemi, leží totiž dole 
u dálnice v zarostlém zářezu. Je třeba odbočit z dálnice na 182. kilometru 
směr Popůvky na silnici Rosice-Brno a u samoty Kývalka sjet po rozbité 
asfaltové cestě dolů k bráně do areálu.

První informace o budování včelína 
na Kývalce pocházejí z poloviny 50. let mi-
nulého století. Jako student tu při budová-
ní pomáhal Ing. Vladimír Veselý, pozdější 
ředitel Výzkumného ústavu včelařského. 
V roce 1957 přešel včelín na Kývalce 
do správy VÚVč v Dole. Areál včelína ov-
šem zasahoval do tělesa nově budované 
dálnice, a tak se budovy i včelstva v letech 
1970–71 stěhovaly výše do uměle vytvo-
řeného zářezu. To už bylo za působení 
Ing. Josefa Janouška, který zde spolu se 
svou manželkou Janou pracoval v letech 
1966–2004.

Ale po přestěhování se objevily kompli-
kace, když včelstva trpěla silným větrem 
přicházejícím od západu z Boskovické 
brázdy. Tento problém nakonec odstranila 
výsadba stromů a keřů, provedená ve spo-

lupráci s místními lesníky, která za 45 let 
areál dokonale ukryla před zraky kolemje-
doucích včelařů. Od roku 2004 je vedou-
cím včelína Ing. Oldřich Veverka.

Hlavním posláním pracoviště na Kývalce 
je plemenitba včel, tedy rozchov matek vče-
ly kraňské, konkrétně linie Singer. Dodává-
me inseminované matky do poloviny sítě 
šlechtitelských chovů a odtud míří jejich 
dcery do vašich včelnic a včelínů. Singrov-
ka, jak jí včelaři lidově říkají, je velmi mírná 
včela s velkou plodnosti, vytváří silná včel-
stva a dobře využívá ranou i pozdní snůšku. 
V České republice je asi nejrozšířenější linií 
včely kraňské.

Celkem na Kývalce každý rok odchováme 
přes 200 inseminovaných matek, 400–500 
přirozeně spářených výběrových matek 
a několik desítek oddělků. K tomu slouží 

plemenná základna 130 včelstev, chovaných 
v zateplených úlech na rámkových mírách 
39 × 24 a 37 × 30, umístěných kromě Kýval-
ky i na dalších čtyřech stanovištích.

Další významnou oblastí naší práce je 
produkce otevřených a zralých mateční-
ků. Tento prodej fungoval velmi dobře 
už za Ing. Janouška. V současné době 
připravujeme pro včelaře v průběhu 
května a června několik tisíc matečníků 

Co nového na Kývalce
vedle chovu se pokusný včelín podílí 
i na výzkumu

Dobová fotografie z období přesunu včelína 
na nové místo

Včelnice i včelaři nabírají v zimě síly na další sezonu
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jde často o dodávku matečníků pro celou 
základní organizaci: včelaři se domluví 
na společném termínu podle stavu a roz-
voje včelstev, objednají dohromady mateč-
níky podle jednotlivých požadavků a poté 
pro ně vyšlou svého zástupce. Získají tak 
kvalitní plemenný materiál pro tvorbu od-
dělků. Co neumíme ovlivnit, je to, s jaký-
mi trubci se vylíhlé matky spáří. Protože se 
trubec vyvíjí z neoplozeného vajíčka, jeho 
budoucí genovou výbavu si nese matka už 
v matečníku bez ohledu na to, s kým se spá-
ří. Při opakovaných odběrech matečníků 
řadu let po sobě vidíme postupné zlepšo-
vání trubčí populace v daném místě.

I když jsou matky linie Singer u nás vel-
mi oblíbené, je zapotřebí se snažit udržet 
pestrost naší včely. Správnou cestou není 
vyměnit vše za matky stejného původu, 
ale snažit se udržet a rozchovávat svůj 
místní osvědčený materiál. Pokud se vám 
na včelnici některé včelstvo mimořádně 
líbí co do vlastností, výnosu medu a vitality, 
zkuste rozchovat jednoduchým způsobem 
tento svůj plemenný materiál. V období pl-
ného rozvoje včel, např. v první polovině 
květu řepky, zkuste z vybraného včelstva 
přelarvit čtyřdenní larvičky do připrave-
né matečníkové lišty, vložte ji nad mřížku 
do medníku silného produkčního včelstva, 
kam přeložíte z plodiště dva plásty otevře-
ného plodu. Po jedenácti dnech ve stadiu 
zralých matečníků vytvořte dvourámkové 
oddělky zavíčkovaného plodu s jedním 
zásobním plástem a zralým matečníkem. 
Ideální nádobou na oddělky jsou pěti až 
šestirámkové plemenáče nebo rezervní 
nástavky na nízkém dnu, které přehradíte 
posuvnou přepážkou pro omezení tepel-
ných ztrát.

Nová Metodika kontroly zdraví pro rok 
2021 sice z pohledu tlumení nákaz před-
stavuje krok zpátky, ale současně umožňu-
je každému včelaři převézt nově vytvořené 
oddělky o 5–10 km, aby zamezil ztrátám 

létavek. Oddělky po rozkladení matky potře-
bují ke svému rozvoji mírnou snůšku nebo 
podněcování. Odměnou nám jsou vitální 
krásná včelstva s mladou matkou, která 
můžeme použít buď na výměny matek, nebo 
na doplnění stavu. Hlavní úskalí popsaného 
chovu matek bude pro řadu z nás přelarvo-
vání – zde doporučuji absolvovat některý 
kurz chovu matek ve vašem okolí (až nám 
to koronavirová doba dovolí) nebo popro-
sit o pomoc některého mladšího rodinného 
příslušníka s lepšíma očima a jistou rukou. 

V oblasti výzkumu mimo ověřování účin-
nosti léčiv z produkce VÚVč Dol a hledá-
ní nových nosičů se podílíme na projektu 
QK1910286 NAZV Mze Efektivní postu-
py a strategie pro zvládání včelích chorob 
a udržitelný chov včelstev. Proto bylo vy-
tvořeno zvláštní pokusné stanoviště mimo 
dolet včel s dostatečnou prostorovou izo-
lací od okolních včelařů, kam byla na jaře 
2019 umístěna včelstva s vysokým počá-
tečním napadením roztoči. Tato včelstva se 
pravidelně taxují každých 14 dnů co do síly 
a množství plodu, napadení roztoči se ově-
řuje metodou otřepu práškovým cukrem. 
Vědci z Masarykovy univerzity v Brně, Uni-
verzity Palackého v Olomouci, Výzkumné-
ho ústavu veterinárního lékařství a našeho 
Výzkumného ústavu včelařského si odtud 
odebírají vzorky v různých stadiích poško-
zení včelstev varroázou, aby sledovali dy-
namiku imunitních a fyziologických reakcí, 
napadení viry a nosemózou.

Z pohledu včelařské zootechniky je 
na těchto pokusných včelstvech krásně 
vidět, jaký je v daném roce tlak varroázy. 
Včelstva se díky nulové konkurenci včel 
v okolí a nadbytku pylu intenzivně roz-
plodují a v období letního slunovratu mají 
130–160 dm2 plodu. Během léta začne 
narůstat napadení až na hodnoty tisíců 
roztočů, na podzim při otřepu práškovým 
cukrem bývá na 800 dělnicích 150–400 
roztočů. Virus deformovaných křídel se 
projeví až dva až tři týdny před kolapsem 

včelstva. V silně varroázním roce 2019 zko-
labovala všechna včelstva v pokusu v obdo-
bí září až prosinec, úly zůstaly plné zásob, 
stejně jako u řady včelařů v České republi-
ce. V roce 2020 v nově založeném pokusu 
uhynulo zatím jedno včelstvo, ostatní se 
i přes napadení tisícovkami roztočů zřejmě 
dočkají jara. Potom ovšem můžeme čekat 
velmi rychlý kolaps.

V současné době však vidím velkou hroz-
bu pro české včelaření také v nekontrolova-
telném šíření včely buckfastské na našem 
území. Varroázní úhyny nebo pořizování 
nových včelstev začínajícími včelaři vede 
k nákupu velkého množství oddělků a ma-
tek. Bohužel na území jižní Moravy (ale 
současně i na celém území České repub-
liky) zaznamenáváme v posledním roce 
prudký nárůst oddělků s dělnicemi s výraz-
nými oranžovými proužky na zadečku, kte-
ré jsou prodávajícími vydávány za zvláštní 
linie včely kraňské. V řadě případů ovšem 
jde o hybridy, nebo přímo o včelu buckfast-
skou. Cestou oplozování matek na trubčích 
shromaždištích se tyto geny začnou šířit 
do okruhu zhruba pěti kilometrů okolo 
stanoviště těchto včel a začne docházet 
k výrazným změnám doprovodných vlast-
ností našich včel. Proto apeluji na všechny 
naše včelaře: při koupi oddělků chtějte 
vidět, jaké včely ve skutečnosti kupujete. 
Při výskytu oranžových proužků u dělnic 
provádějte ve svých včelstvech to, co dě-
lali naši předkové (tzv. šlechtění na barvu) 
a nahrazujte okamžitě matky v takovýchto 
úlech matkami včely kraňské. Nenechme 
si zkazit práci desítek let našich předních 
chovatelů na rozšíření včely kraňské. 

Přejme si vzájemně, abychom se mohli 
v novém roce potkávat bez omezení na růz-
ných včelařských akcích a aby tento rok byl 
pro včely i včelaře příznivější než ten mi-
nulý. Rádi vás uvítáme u nás na Pokusném 
včelínu Kývalka.

Ing. Oldřich Veverka
olda.veverka@gmail.com

Experimentální stanoviště slouží ke sledování vlivu varroázy 
na změny imunitních a fyziologických parametrů včelstva

Takto vypadá pohled na plást se včelami, jejichž matka je 
křížencem kraňské a buckfastské včely
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Letos v září tomu bude 70 let, co bylo v srdci Železných hor, nedaleko 
Chrudimi, založeno Včelařské učiliště, jehož prvním ředitelem byl Josef 
Joska. Jeho podpis je na mém výučním listu z roku 1966. Od té doby prošlo 
učiliště, stejně jako naše společnost, řadou změn jak z hlediska kvality vý-
uky, tak po stránce špičkového vybavení. Význam učiliště, pro které se vžil 
název NASA, oceňují studující z řad absolventů středních i vysokých škol. 
Z loňských 88 absolventů tříletého dálkového studia jich 22 před nástu-
pem mělo vysokoškolské vzdělání. Tedy rovná čtvrtina. Ti, kteří zde chtějí 
získat základy pro úspěšné včelaření, mohou k letošnímu zahájení dálko-
vého studia poslat přihlášku do 1. března.

Vizitkou každého vzdělávacího zařízení je 
hodnocení jeho absolventů. Čtyřem z nich 
a jedné současně studující jsme položili an-
ketní otázky směřující k tomu, co jim učili-
ště dalo či dává pro jejich včelařskou praxi.

1.  Odkud jste a co vás přivedlo ke včela-
ření?

 
2.  Pokud jste včelařili před podáním při-

hlášky na učiliště, kolik jste měli včel-
stev a v jakých úlech?

 
3.  Které předměty vás nejvíce zajímaly 

a které pro vás byly svou odborností 
velmi náročné?

4.  Získali jste mimo znalostí z odborných 
předmětů mezi spolužáky i přátele, 
s nimiž udržujete kontakt?

5.  Upřednostňujete chov včelstev na 
med ný výnos, na chovatelskou čin-
nost, nebo obojí?

 
6.  Jak se změnilo vaše včelaření po absol-

vování učiliště?

7.  Uvažovali jste, že byste se v budoucnu 
věnovali včelaření profesně?

 
8.  Chcete být nebo jste učitelem včelařství? 

A pokud ano, tak ve kterém oboru?

Manželé Mgr. Jiří Kolář – absolvent 
v roce 2018 a Mgr. Alena Kolářová – 
nyní studuje druhý ročník.

1. Žijeme na úpatí Českomoravské 
vrchoviny v obci Radiměř, nedaleko města 
Svitavy. Zde také máme převážně svá 
stanoviště včelstev. 
Jiří: Ke včelaření mě v dětství přivedli naši 
sousedé, manželé Kučerovi. Na prvním 

Nasavrcké včelařské učiliště přijímá  
uchazeče o dálkové studium 
základem úspěšného včelaření je patřičné vzdělání

Mgr. Jiří Kolář při jarní prohlídce včelstev

Areál včelařského učiliště v Nasavrkách
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stupni základní školy jsem navštěvoval vče
lařský kroužek, který pan Bohumil Kučera 
vedl. Kromě práce se včelstvy během roku 
jsme se zde učili i základy chovu matek a to 
mě již tehdy fascinovalo. Doma jsem včel
stva mít nemohl, měli jsme malou zahrád
ku a moji rodiče se velmi báli případných 
žihadel. Doopravdy jsem začal včelařit 
až po svatbě, kdy jsem převzal včelstva 
po tchánovi. 
Alena: Jako dítě jsem sledovala při včela
ření svého tatínka. Ten se o mě ale velmi 
bál, ke včelám mě proto moc nepouštěl. 
Doma jsem pomáhala hlavně při vytáčení 
medu. Po tatínkově smrti nás s maminkou 
okolnosti donutily začít se o včelstva sta
rat více, ale obě jsme měly hodně strachu 
a málo zkušeností. Když jsem se vdala, 
péče o včelstva padla na mého manžela a já 
jsem mohla pomáhat zase jen při vytáčení 
medu. Postupem času mě ale práce u včel 
začala zajímat stále více.

2. Jiří: Aktivně včelařím od roku 1995. 
Začínal jsem v Moravských univerzálech 
a Budečácích po mém učiteli panu Kučero
vi. Po tchánovi jsem převzal včelstva v Ta
chovských nástavkových úlech. Poté jsem 
během dalších patnácti let vyzkoušel úly 
typu Langstroth, Zander i Adamec v růz
ných kombinacích výšek nástavků. Kromě 
chovu matek se tak zrodila se má další 
záliba – nástavkové technologie. Začínal 
jsem asi s deseti včelstvy, jejichž počet se 
postupně zvyšoval. 

V současnosti s manželkou obsluhujeme 
kolem čtyřiceti včelstev. Včelaříme pře
vážně v úlech Langstroth (LR) s tloušťkou 
stěny 2 cm. Plodiště dvounástavkové 1/1, 
medníky ve výškách 3/4, 2/3, 1/2 LR podle 
potřeby. Na nové oplozovací stanoviště 
ve výšce 750 m.n.m. připravujeme i kombi
naci Dadant, plodiště 1xJumbo s medníky 
1/2 LR. Pro chov matek používám nástavek 
3/4 LR rozdělený na čtyři díly. Ve světě je to 
již obvyklá technologie, která v posledních 
letech pronikla i do Evropy, u nás je 

v malých šestiplástových nástavcích známá 
jako miniplus.
Alena: S manželem včelaříme převážně 
společně, ale mám jedno své stanoviště 
s pěti včelstvy, které slouží hlavně 
k získávání plástového pylu, mateří kašičky 
a panenského vosku pro výrobu mastí. 
 
3. Jiří: Kromě odborného výcviku, kde 
jsem nasbíral mnoho praktických zkuše
ností, mě zajímaly předměty Včelařství, 
Včelí nemoci, Stavby a zařízení včelnic 
a Chov matek. Náročné pro mě naopak 
byly například Včelí produkty.
Alena: V letošním roce jsem ve druhém 
ročníku. Z předmětů mě nejvíce baví Bio
logie včely medonosné, Včelí pastva a Včelí 
produkty. Náročný je pro mě odborný vý
cvik a další technicky zaměřené předměty, 
dílna je spíše doménou manžela.
 
4. Jiří: Získal jsem nové přátele a s řadou 
z nich jsem v kontaktu i nadále. Komunika
ce mezi včelaři a výměna jejich zkušeností 
je vždy obohacující. Včelaři si mají stále 
o čem povídat.
Alena: Ano a mám z toho velkou radost. 
S řadou spolužaček sdílíme i jiné než jen 
včelařské radosti i strasti.

5. Jiří: Zajímá mě obojí. Jako zdravotník 
naší ZO se zabývám i chovem F1 generací 
ušlechtilých včelích matek pro naše čle
ny. Medný výnos je jednou z významných 
součástí posuzování kvality včelstev, při 
výběru plemeniva pro chov matek je to 
důležitý ukazatel, ale ne jediný. Zvláště 
v dnešní době jsou důležité i hygienické 
chování včel, odolnost proti infekčním 
tlakům a také mírnost včelstev. 

6. Jiří: Na samotnou kombinovanou tech
nologii a provozní metodu, kterou použí
vám, nemělo studium zásadní vliv. Navýšil 
jsem však počet včelstev a vylepšil postup 
chovu matek. Uvědomil jsem si také, jak 
důležité je včelařské zázemí. Od ukončení 
studia v roce 2018 proto pracuji na rekon
strukci části našeho domu na medárnu 
a skladovací prostory. Za největší přínos 
studia na učilišti považuji systematické 
vzdělávání v oboru. To také vedlo k tomu, 
že v současnosti zde studuji navazující kurz 
Včela v širších ekologických vztazích. 
 
7. Jiří a Alena: I tuto možnost zvažujeme, 
byť v současnosti není úplně aktuální. Vizi 
naší rodinné včelařské farmy bereme jako 
prevenci proti vyhoření v našich součas
ných povoláních. Psychorelaxační prvek 
včelaření je pro nás velmi významný.

8. Jiří: Po absolvování učiliště jsem využil 
možnost otevření ročního kurzu nových 

učitelů včelařství, který jsem ukončil v roce 
2019. Mými obory jsou Chov matek, Racio
nalizace včelařství a Zootechnika včelstev. 
Alena: Do budoucna to nevylučuji, ale spíše 
bych se chtěla věnovat práci se včelařskou 
mládeží. Po ukončení mého studia s manže
lem plánujeme založení včelařského krouž
ku při naší včelařské základní organizaci.

PhDr. Petr Hruška, MBA – absolvent 
v roce 2020 (společně s manželkou), 
Mgr. Blanka Hrušková

1. Jsme manželé z Brna, ale včelaříme 
na Českomoravské vrchovině v blízkosti 
malebného a z historického hlediska krá
lovského věnného města Polička. Ke včela
ření nás přivedla celoživotní společná láska 
k přírodě a touha porozumět životu včel. 

2. Včelařit jsme začali v průběhu studia 
na učilišti, kdy jsme získali důležité infor
mace, jak správně přistupovat k chovu včel 
a jak se co nejvíce vyvarovat začátečnic
kých chyb. Začínali jsme se čtyřmi včelstvy 
a od začátku včelaříme v úlech Eurodadant.

3. Nejvíce nás zajímaly odborné předměty 
– Včelařství, Včelí pastva, Nemoci a škůd
ci včel, Biologie včely medonosné, Včelí 
produkty, Využití včelích produktů, Chov 
matek a samozřejmě Odborný výcvik, ze
jména práce na školních včelnicích, v labo

Mgr. Jiří Kolář při jarní prohlídce včelstev Mgr. Alena Kolářová

PhDr. Petr Hruška

Mgr. Blanka Hrušková

 



50 •únor 2021

vz
d

ěl
áv

án
í

ratoři a v truhlářské dílně. Studium všech 
těchto předmětů bylo náročné, avšak velmi 
užitečné pro vlastní včelařskou praxi. Na-
víc jsme se během studia vzájemně podpo-
rovali a pomáhali si.
 
4. Při studiu jsme se spřátelili s řadou spo-
lužáků – včelařů z celé České republiky. 
S mnohými udržujeme kontakty i po ukon-
čení studia. Osobní seznámení s učiteli 
a spolužáky považujeme za obrovský pří-
nos tohoto studia. 

5.  V současné době upřednostňujeme chov 
včelstev na medný výnos, ale včelaření nám 
především přináší radost a příležitost pro 
společné objevování.
 
6. Po ukončení studia jsme začali k cho-
vu včel přistupovat výrazně cílevědoměji 
a systematičtěji. Rozšířili jsme počet cho-
vaných včelstev, zakoupili jsme nový poze-
mek, na kterém budujeme novou včelnici, 
začali jsme pěstovat rostliny, keře a stromy 
pro včelí pastvu a rozšířili jsme si knihovnu 
o odbornou včelařskou literaturu.

7. Včelaření si chceme udržovat jako naši 
společnou zálibu.

8. Ne, stále se sami učíme a poznáváme 
nové věci ve včelařství. Být učitelem vče-
lařství vyžaduje dlouholetou praxi a zkuše-
nosti, které my teprve získáváme.

Mgr. Libuše Vlasáková – absolventka 
v roce 2019

1. Jsem z Prahy, ale včely mám na chalupě 
zhruba 65 km od Prahy. Jsem absolventka 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy a pracuji v oblasti mezinárodní ochrany 
přírody. Ve své agendě se věnuji i opylova-
telům, a i když včela je v kategorii hospo-
dářského zvířete, tedy nikoli volně žijící 
živočich, tak se k ní profesně dostanu pro-
střednictvím ochrany biodiverzity.  

Ke včelaření mě přivedl zájem o přírodu, 
rozlehlá zahrada na chalupě a také setkání 
se včelaři v horách Bosny a Hercegoviny 
v rámci projektu rozvojové spoluprá-
ce. Včelaření jim pomohlo zapomenout 
na útrapy války a dokonce říkali, že jim 
doslova zachránilo život. O včelách mluvi-
li s láskou a pokorou, považovali je za boží 
stvoření. Jak jsem později poznala, stejně 
láskyplně o včelách mluví i včelaři v Če-
chách. A myslím, že už jim rozumím.

2. Včelařit jsem začala v roce nástupu 
do SOUV. V únoru jsem v Nasavrkách ab-
solvovala kurz včelaření od A do Z a tam 
jsem se dozvěděla o možnosti dálkového 
studia včelařství. Náplň studia mě zauja-
la, a když nám pan ředitel na přednášce 

o studiu ukázal graf věkového průměru 
studentů, bylo o podání přihlášky rozhod-
nuto. Včely jsem si pořídila v dubnu a školu 
jsem začala studovat v září.

3. Nejvíce mě zajímalo včelařství, včelí 
pastva a nemoci včel. A pak samozřejmě 
praktická část studia, na tu jsem se jako 
novopečená včelařka těšila snad ještě více 
než na teorii. Pro začínajícího včelaře je 
náročné všechno, protože je to nové. Od-
borné výrazy, pochopit systém včelaření 
na různých typech nástavků, jak a kdy lé-
čit. Do toho skutečnost, že školní léta už 
měli všichni dávno za sebou, takže testy, 
zkoušení a příprava do školy byly o to ná-
ročnější. Naštěstí přístup našich učitelů byl 
nejen odborný a profesionální, ale hlavně 
přátelský a otevřený. Také zázemí školy, 
ať už se to týká několika školních včelnic, 
kvalitně vybavených učeben praktické vý-
uky, nebo včelařského arboreta, přispělo 
k úspěšnému zvládnutí studia.

4. Toto byl významný a popravdě nečekaný 
bonus studia. Naše třída (absolvovali jsme 
v roce 2019) byla výjimečná. Skamarádili 
jsme se prakticky první den školy a naše 
přátelství trvá stále. Po výuce ve škole 
následovaly diskuse, výměny zkušeností 
a názorů. Bylo to hodně podnětné. Každý 
z jiného koutu republiky, každý měl jiné 
zkušenosti, byli mezi námi pokročilí a znalí 
včelaři i včelařská embrya, ale všichni jsme 
měli společný zájem, prakticky vášeň. To 
velmi spojuje. Organizovali jsme dokon-
ce i společenské akce a setkání. Získali 
jsme nezapomenutelné zážitky a v našich 
kontaktech pokračujeme i po absolvování 
studia. Máme i svoji skupinu v aplikaci 
WhatsApp, pořádáme společné výjezdy, 
navštěvujeme se, radíme si. Jsem v kon-
taktu s většinou spolužáků a s mnohými 

jsme se stali přáteli. A znovu se i setkává-
me na kurzu Včelaření, životní prostředí 
a změna klimatu, který jsme s vedením 
školy připravili a navazuje na naše studium 
a rozšiřuje ho o předměty, které považuje-
me za potřebné a na které v rámci klasic-
kého výukového programu nebyl prostor. 
Kurz je financovaný z prostředků Státního 
fondu pro životní prostředí a byl o něj velký 
zájem. Rozjetý kurz narušil až Covid-19.

5.  Medný výnos není priorita, se včelami se 
dělím, nikdy jim neberu všechno. Pro mě je 
hlavní proces chovu a poznávání života včel. 
Fascinuje mě jejich tajemnost, pospolitost 
a neuvěřitelná dokonalost jejich titěrného 
těla. Včelaření mi také velmi rozšířilo so-
ciální vazby, zapojila jsem se do činnosti 
naší ZO a poznala spoustu nových a zají-
mavých lidí. „Být u včel“ znamená naprosté 
soustředění, voňavou práci v přírodě. Ještě 
kdyby se nemuselo léčit, to by byla pohádka.

6. Po studiu jsem počet včelstev zvýšila ze 
šesti na současných patnáct. Vzhledem 
k tomu, že jsem víkendovou včelařkou, 
považuji tento počet z časových důvodů 
zatím za maximální. Původně jsem včela-
řila na rámkové míře 39 × 24, ale loni jsem 
začala souběžně včelařit na rámkové míře 
39 × 17. Sice nás i ve škole varovali před 
dvojí rámkovou mírou, ale mě včelaření 
na rozdílných rámkových mírách zajímá 
a nevadí mi.

7. V současnosti na to nemám kapacitu. 
Ale nikdy neříkej nikdy.

8. Ráda bych se stala učitelkou včelařství, 
profesně a z hlediska zájmu je mi nejbližší 
včelí pastva.

Připravil Ing. Zdeněk Kulhánek

Mgr. Libuše Vlasáková se učí správně přelarvovat
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iZeptali jste se…
Prosím o radu. Máme 60 včelstev a chce-
me si jich pořídit víc. Má otázka zní, jak 
je to s finančním úřadem ohledně osvo-
bození od placení daní. A jestli už daně 
budeme muset platit, pak to bude jen ze 
včelstev nad 60 kusů? A těch 500 korun 
příjmu na včelstvo platí i tehdy, když bu-
deme mít více než 60 včelstev?
 J.H.

Do 60 včelstev jste jako zájmový včelař 
od daní z příjmů z nepodnikatelského 
včelaření osvobozen. Budete-li mít včel-
stev více než 60, musíte podat daňové 
přiznání. Ale to ještě nutně neznamená, 
že budete platit daň. Záleží totiž na tom, 
jaký bude rozdíl mezi příjmy a výdaji, tak-
že můžete být i ve ztrátě. Daňové přiznání 
musíte podat z příjmů ze všech včelstev, 
nikoli jen těch, která přesahují počet 60. 
A kalkulace 500 korun na včelstvo se po-
čítá jen v případě, že jde o osvobození 
od daně, tj. máte-li do 60 včelstev včetně. 
Je to proto, že po vynásobení tato čísla dá-
vají částku 30 tisíc korun, která je hranicí 
pro osvobození od daní z příjmů i u ostat-
ních drobných zemědělců. Budete-li mít 
více než 60 včelstev, kalkulace 500 korun 
příjmu na včelstvo padá a počítají se sku-
tečné příjmy a výdaje.

Prosím o váš právní názor na rozhodnu-
tí výboru ZO, které odmítlo kandidaturu 
člena ZO na funkci v ústředních orgá-
nech svazu. Výbor ZO hlasoval nadpolo-
viční většinou tak, že nevidí důvod nomi-
nace kandidáta. Myslím, že rozhodnout 
o tom, kdo bude, nebo nebude navržen 
jako kandidát do Republikového výbo-
ru ČSV, má podle stanov výroční členská 
schůze.
 K.J.

Máte pravdu. Správný postup je takový, 
že výbor může jména kandidátů samo-
zřejmě projednat, může na výroční člen-
ské schůzi (VČS) předložit i svůj názor 
na onu osobu, ale vždy a výhradně rozho-
duje podle čl. 12 odst. 5 písm. g) výroční 
členská schůze. Jestliže rozhodl výbor ZO, 
pak toto rozhodnutí nemá žádný význam 
a ten, který hodlal kandidovat, může sám 
požádat o schválení návrhu své osoby 
výroční členskou schůzi. Nikde ve sta-
novách není konference omezena tím, že 
může volit svého zástupce do RV výhrad-
ně z kandidátů navržených základními 
organizacemi. Okresní konference podle 
čl. 18 odst. 7 volí zástupce do RV a na-
vrhuje kandidáty do ÚKK. To znamená, 
že se může stát, že zájem být členem RV 
bude mít více kandidátů, které navrhne 
jejich ZO na jednání svých VČS, nebo 
kteří budou navrženi přímo na jednání 
konference, aniž by prošli volbou na VČS. 
Konference tak může zvolit jako svého zá-
stupce do RV i někoho, kdo není navržen 
jako kandidát základní organizace. Tento 
postup je logický i proto, že ne každá ZO 
najde zástupce do republikového výboru, 
a kdybychom se striktně řídili tím, že se 
budou volit jen navržení kandidáti ze zá-
kladních organizací, pak by se mohlo stát, 
že okresní organizace nebude mít koho 
volit. Na podobný dotaz jsem již odpoví-
dala v dubnovém čísle Včelařství v roce 
2020. Volbu zástupce okresu do RV již 
nemůže sjezd změnit. Ten pouze schvaluje 
složení RV en bloc a teprve tímto okamži-
kem již nový RV může začít pracovat.

Měl bych prosím dotaz. Tak nějak tápe-
me v některých informacích. Doba ne-
přeje tomu, abychom udělali konferen-
ci tradičně, takže připravujeme průběh 

online. Mám dotaz k zastoupení okresu 
na sjezdu. Kolik delegátů můžeme zvolit 
a jak je to se zástupcem do RV?
 P.Č.

Klíč k počtu delegátů, které vysílá okres 
na sjezd, stanovil RV na svém jednání 
v listopadu 2019 tak, že se volí jeden de-
legát na 600 členů i započatých (aktuální 
stav členské základny bude zjišťován k 1. 1. 
2020). Informace proběhla též v Oběžníku 
ČSV č. 1/2020, který byl rozeslán organi-
začním jednotkám svazu počátkem roku 
2020 (najdete jej též na našem webu). 
Stanovy ČSV upravují tuto problematiku 
v čl. 24 odst. 4 tak, že klíč k počtu delegá-
tů stanovuje republikový výbor a zvolení 
kandidáti do Republikového výboru jsou 
současně delegáty sjezdu. To znamená, 
že podle toho, jak je okres velký, může mít 
buď jednoho delegáta, který je současně 
zvoleným zástupcem do RV, nebo dva de-
legáty, z nichž jeden je současně zvoleným 
zástupcem do RV atd.

Informace pro organizační jednotky svazu, které v roce 2020 
neuskutečnily jednání svých nejvyšších orgánů (výroční členské 
schůze, konference)
Podle našich aktuálních zjištění 424 základních organizací a 30 okresních organi-
zací nemá ve spolkovém rejstříku dosud řádně zaevidovány změny svých orgánů. 
Je to buď proto, že nám dosud neposlaly podklady k tomu, abychom změny u rejst-
říkového soudu zajistili, nebo jednání těchto orgánů dosud neproběhlo. Pokud jde 
o druhou možnost, podáváme vám tímto následující důležitou informaci:

Koncem prosince minulého roku byla 
novelou zákona č. 191/2020 Sb. v sou-
vislosti s trváním mimořádných opatření 
prodloužena doba pro konání výročních 
členských schůzí a konferencí mimo zase-

dání do 30. 6. 2021 a to bez ohledu na tr-
vání těchto mimořádných opatření. VČS 
a konference jsou orgány, kterým stanovy 
nedovolují formu jednání per rollam, avšak 
zákon i přesto právě s odkazem na nouzový 

stav tuto formu jednání povoluje. Podmín-
ky jednání per rollam určuje statutární or-
gán ZO, respektive OO, tj. výbor ZO, u OO 
předsednictvo. Tyto podmínky musí být 
členům orgánu oznámeny v dostatečném 
předstihu před rozhodováním. Na rozho-
dování delegátů per rollam se použijí § 652 
odst. 1 a § 653 až 655 zákona o obchodních 
korporacích obdobně.

Mgr. Jarmila Machová
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Včela medonosná jako jedinec je schopna přežívat při teplotách nad 10 °C, 
při nižší teplotě samostatná včela hyne. Proto včely žijí ve společenstvích, 
čítajících desetitisíce jedinců.

Při teplotách nižších než 10 °C se včely 
stahují do chomáče, prací létacích svalů 
vytvářejí teplo a navzájem se zahřívají. 
Čím je teplota okolí v úlovém prostoru 
nižší, tím více se chomáč stahuje, vče-
ly zalézají do prázdných buněk a tím se 
zmenšuje relativní únik tepla. Ke svalové 
práci a výrobě tepla potřebují včely cu-
kernou složku potravy, jednoduché cukry 
glukózu a fruktózu, popřípadě disacharid 
sacharózu (u nás je nejběžnější cukr řep-
ný). Příliš vysoká potřeba výroby tepla 
má ovšem za následek větší upracovanost 
včel a kratší délku dožití. Zimní chomáč 
tak musí být ve styku s glycidovými záso-
bami, pohybuje se za nimi po plástech. 
Pohyb chomáče ovšem může negativně 
ovlivnit také nevhodná konstrukce úlu, 
včetně postavení plástů.

Ekonomicky nejvýhodnějším tvarem 
chomáče z hlediska hospodaření s teplem 

je koule. Při daném objemu, odpovídají-
cím v tomto případě počtu včel, má totiž 
ze všech těles nejmenší povrch. A teplo 
z chomáče, popřípadě z plodového tělesa, 
uniká do prostoru právě jeho povrchem. 
Proto se včelstvo naučilo během svého 
vývoje po miliony let podle možností za-
ujímat tvar koule, především tedy u zim-
ního chomáče. U plodového tělesa je tato 
závislost volnější, uplatňuje se především 
brzy na jaře a u slabších včelstev. V zimním 
chomáči bez plodu včelstvo udržuje teplotu 
20–25 °C, s plodem pak kolem 35 °C. Včely 
vytápějí jen chomáč, ne úlový prostor.

Do tepelné izolace vůči venkovnímu 
prostředí se zapojují plásty a meziplásto-
vé neobsazené uličky při stěně úlu. V me-
zerách do jednoho centimetru neproudí 
samovolně vzduch a také vzduch v prázd-
ných buňkách je velice dobrým izolantem. 
Izolace chomáče proti venkovnímu chladu 

je komplikovaný systém ovlivněný nesčet-
nými faktory.

Otázka, zda používat úly tenkostěnné 
s 25 mm dřeva, nebo úly uteplené s dvo-
jitou úlovou stěnou, byla a je častým 
předmětem diskuzí. Pokud se někdo sna-
žil hodnotit výsledky pokusů na toto téma, 
zpravidla se dopracoval k neprůkazným 
výsledkům. Mezi hodnotami pokusných 
úlů byly velké rozdíly, a tak tyto hodno-
ty vykazovaly velký rozptyl, takže rozdíl 
mezi pokusnými skupinami nebylo možné 
spolehlivě kvantifikovat, výsledky zkrátka 
bývaly statisticky neprůkazné. A takové 
výsledky pak mají v praxi jen velice malou 
využitelnost, pokud tedy vůbec nějakou.

Koncem minulého století jsme se 
na pracovištích ústavu snažili založit po-
kus s cílem na tuto otázku alespoň čás-
tečně odpovědět. Při uspořádání pokusu 
jsme využili osvědčená pravidla pro expe-
rimenty. Pokusnou jednotkou byla skupina 
včelstev na jednom stanovišti, minimální 
počet úlů byl 20. Polovina úlů měla jedno-
duchou stěnu ze dřeva o síle 25 mm, druhá 

Ovlivňuje izolace úlové stěny včelstvo?

Paleta s úly s pokusnou úlovou stěnou
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úlové stěny 60 mm. Úly v obou skupinách 
byly samozřejmě stejného typu. Celá tato 
pokusná jednotka pak byla osazena stej-
ným plemenným materiálem a ošetřová-
na podle stejné metodiky. Včelstva u obou 
skupin, s jednoduchou i s izolovanou stě-
nou, tedy měla úplně stejné podmínky pro 
život, jen se lišila izolace úlové stěny, nic 
jiného.

Pro pokusy jsme vybrali tři stanoviště. 
V nejteplejší lokalitě Máslovice Dol byla 
úlová soustava K-39 s deseti plásty 39 × 24 
v nástavku. Další pokusná jednotka byla 
na pokusném včelíně Zubří v úlech Opti-
mal s jedenácti rámky 42 × 17 v nástavku 
a poslední na pokusném včelíně Pekařov 
v Tachovských nástavkových úlech s de-
víti rámky o rozměru 39 × 24 v každém 
nástavku.

V průběhu čtyř let jsme u každého úlu 
sledovali tyto parametry:
•	 	plochy	 plodu	 koncem	 července	 až	 po-

čátkem srpna, plochy plodu při jarní 
prohlídce, plochy plodu přibližně týden 
před snůškou,

•	 	obsednuté	uličky	v	termínech	zjišťování	
ploch plodu,

•	 	množství	zásob	v	podletí	a	při	jarní	pro-
hlídce,

•	 	celkový	dojem	ze	včelstva	jsme	hodnotili	
známkami 1–3 

•	 	sklon	k	rojení,	popřípadě	rojení,
•	 	výnos	medu	při	 jednotlivých	medobra-

ních,
•	 	nenormálnosti	v	chování.

Při hodnocení po dvou letech jsme se 
nedopočítali žádného průkazného roz-
dílu, především pak ve výnosu medu. Ale 
pokusili jsme se včelstva při jarní prohlídce 
rozdělit podle síly, a tak jsme vytvořili slab-
ší podskupinu (do 1 kg včel) a podskupinu 
silnější (nad 1 kg včel). Po tomto zohled-
nění se již ukázaly rozdíly, ze kterých lze 
usuzovat na vliv tepelné izolace na život 
včelstva.

Máslovice Dol, úly K-39, v nástavku 
10 rámků, 220 m n.m.

Včelstva v tenkostěnných úlech vykazovala 
pomalejší jarní rozvoj především u slabších 
včelstev, medobraní z řepky bylo menší než 
u podskupiny uteplených úlů se slabšími 
včelstvy. U druhého nebo popřípadě i tře-
tího medobraní se rozdíly zmenšily, medný 
výnos u neizolovaných úlů byl o 10–20 % 
nižší. Celkový dojem včelstva jako celku 
v izolovaných úlech byl především v jarním 
měsíci lepší.

Pekařov, tachovské úly s 8–9 plásty 
39 × 24 v nástavku, 680 m n.m.

Stanoviště je v chladnější pozdnější oblasti 
v porovnání s Dolem, z čehož plyne i krat-
ší včelařská sezona. Hodnocení je obdob-
né jako na Dole, jen rozdíly mezi včelstvy 
v uteplených a neuteplených úlech byly 
výraznější. Včelstva v neuteplených úlech 
byla na jaře výrazněji slabší a byly zazna-
menány i zimní úhyny.

Zubří, úly Optimal nízkonástavkové 
s 12 plásty v nástavku, 450 m n.m.

Na tomto stanovišti byly rozdíly mezi pod-
skupinami nejmenší, na hranici průkaznos-
ti. Zkusili jsme tedy založit pokus se zatep-
lením stropu. Uteplený strop se 60mm po-
lystyrenem měl v porovnání s neutepleným 
velice pozitivní vliv na rozvoj včelstev a  jejich 
užitkovost. Takový rozdíl jsme neočekávali.

Shrnutí výsledků využitelných pro 
včelařskou praxi:

•	 	Hlavním	problémem	včelařství	jsou	silná	
včelstva na jaře, která přežila v pohodě 
zimní měsíce.

•	 	Čím	 silnější	 včelstva	 chováme	na	 rám-
kové šíři 42–44,8 cm, tím jsou nároky 
na uteplení úlové stěny nižší. Soustava 
plástů, uliček a především prázdných 
buněk tvoří v zimě samostatnou izolač-
ní vrstvu a pro zimní chomáč a plodové 
těleso zbývá dostatek prostoru.

•	 	Včelstva	na	šíři	rámků	39	cm	jsou	vděč-
ná za lepší tepelnou izolaci úlové stěny, 
zvláště s nižším počtem rámků v nástav-
ku (tachováky).

•	 	Vysoký	efekt	pro	život	včelstev	má	utep-
lený strop, pokusy v menším rozsahu 
pokusných případů byly průkazné při 
izolaci stropu 6 cm polystyrenu.

•	 	Pokud	pečujeme	o	slabší	včelí	společen-
ství, věnujeme uteplení celého úlového 
prostoru patřičnou pozornost. Mám 
na mysli komorování, tvorbu oddělků, 
oplodňáčky. Dnes máme k dispozici vel-
ké množství kvalitních izolačních hmot 
vhodných pro výrobu úlů, nejvhodnější 
je 3–4cm styrodur.

 Dr. Ing. František Kamler Rozdíl v konstrukci jednoduché a uteplené stěny je patrný





Objektivem  
Petra Chvátala
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O včelích příbytcích ve skalních průrvách, brtích, klátech, koších, košni-
cích, různých truhličkách, stojanech, ležanech a i nástavcích už bylo v růz-
ných obdobích napsáno velmi mnoho. A to včetně pojednání o uspořádání 
na teplou, nebo studenou stavbu nebo zda šlo o zadovák, stropovák, za-
souvák, případně sklopňák. Byla popsána i různá provedení od slaměných 
po dřevěné různého pojetí v podání mnoha průkopníků z různých koutů 
světa. To vše se nakonec ustálilo na několika základních sestavách různého 
provedení a s různými velikostmi rámků.

Někteří kolegové dodnes včelaří ve starých 
úlech se zadní posouvatelnou proskle-
nou přepážkou, která sloužila ke zúžení, 
nebo naopak k rozšíření včelstev v jarním 
rozvoji. Tyto úly byly jedinečné užším 
splynutím včelaře se svými včelstvy. Jiní 
zase třeba nedají dopustit na úly typu 
Dadant. V dnešním moderním včelařství 
se pracuje s takzvanými rozběrnými úly, 
sestávajícími ze dna, nástavků a vík, 
kombinovaných i s vrchními krmítky 
v jedné sestavě.

Dá se říci, že dnes už se víceméně jed-
ná o nástavkové včelaření s různě velkými 
rámky v úlech celodřevěných, nebo zatep-
lených. Zateplení úlu typu „čechoslovák“ 
impregnovanými vlnitými deskami z pa-
píru, případně výplněmi z pilin bylo 
nahrazeno polystyrenem o síle dva až tři 
centimetry, to podle individuálního pojetí 

výrobce a přání včelaře. Zato ty celodřevě-
né s tupými šroubovanými, nebo cinkova-
nými spoji mají různou sílu stěn, pohybu-
jící se v rozmezí 24–30 milimetrů.

Zůstává otázkou, které provedení je vý-
hodnější. Zda zateplené palubkové, nebo 
celodřevěné. Vynechám-li výrobce, u nichž 
je na první pohled patrné spíš přání dosa-
ženého zisku než kvalita, mohu ze svých 
zkušeností jako včelaře i jako prodavače 
ve včelařské prodejně zhodnotit současný 
stav.

Výrobci zateplených úlů, které jsme si 
vybrali ke spolupráci, osazují stěny buď 
palubkami v provedení péro–drážka, nebo 
obložkovými prkénky ve tvaru Z, v zásadě 
však širokými nejvíce 6–7 cm. Používání 
klasických palubek o šířce 10–12 cm totiž 
následně vede k jejich deformaci a v dů-
sledku toho vznikají daleko větší mezery 

mezi konstrukčními rámy a vlastním oblo-
žením. Konce stěn v rozích jsou dokonale 
začištěny převážně se sraženou hranou. 
Provedení nosných rámů vykazuje pro-
fesionalitu a při digitálním měření není 
odchylka větší než setina milimetru a to 
na jakékoli straně. Rozdílnost je mnohdy 
jenom v síle zateplení (dva, nebo tři cen-
timetry). Otázkou z mého pohledu je nut-
nost zateplení v našich klimatických pod-
mínkách, které nejsou extrémní. V každém 
případě při čištění stěn a eventuálním ošet-
ření otevřeným plamenem jsou palubky 
určitou nevýhodou. Navíc přes preciznost 
výrobce jsou mezi konstrukčními rámy 
a palubkami určité skulinky, které včelař 
v žádném případě nevyčistí, nevydezinfi-
kuje a v některých případech jsou i dobrým 
místem k přežívání plodu zavíječe. Pokud 
má včelař tyto úly na volném stanovišti, te-
pelná izolace v žádném případě nepřenáší 
„poselství“ jarního slunce k povzbuzení 
včel. Tím chci říct, že včely jsou v tomto 
provedení úlu ochuzeny o přirozený styk 
s přírodou.

Naproti tomu celodřevěné provedení 
svou určitou absorpcí slunečního záře-
ní zaručuje včelám daleko větší citlivost 
a vnímavost ke svému přirozenému pří-

vč
el

ař
S

k
á 

Pr
ax

e Úly a rámky z pohledu prodavače

Důsledek nesprávných rozměrů. I při předepsané přesnosti 
vyrobeného nástavku je rámek uložený na „hraně“, nebo se 
dokonce může i propadatSprávné uložení rámků
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rodnímu okolí. Navíc se tento typ daleko 
lépe čistí mechanicky, dezinfekčně i pla-
menem. U tohoto provedení záleží spíš 
na technologickém provedení nástavků. 
Z hlediska praktické trvanlivosti je lepší 
provedení z takzvaných spárovek na cin-
kovaný spoj, navíc když jsou spoje mezi 
jednotlivými stěnami ještě jištěny vruty. 
Zde má včelař jistotu, že v povětrnostních 
podmínkách daného stanoviště nebude 
docházet k různým trhlinám ve dřevě 
a deformacím. Naprosto ideálním mate-
riálem by bylo použití takzvaných send-
vičových desek lepených ekologickým 
lepidlem bez formaldehydu. Pevnost tako-
vého úlu je naprosto dokonalá. Otázkou 
zůstává pouze síla použité desky do na-
šich podmínek. V našem podnebném 
pásmu je plně dostačující síla 28 mm. 
Síla 38 mm pak předčí jakýkoli jiný sys-
tém nejenom v komfortním zateplení, ale 
hlavně v odpovídající hygienické údržbě. 
Naproti tomu nástavky, které mají každou 
stěnu vyrobenou z jediného kusu dřeva, 
skrývají nebezpečí deformace vlivem stří-
dání povětrnostních podmínek. Může zde 
docházet i k určité nerovnosti (přetočení 
čtvercového profilu), která má za násle-
dek nedostatečné dosedávání nástavku 
na nástavek. Pokud to není příliš enorm-
ní, tak si to včely dokážou na zimu zajistit 
zatmelením.

Je velká škoda, že v době, kdy na všechno 
existují normy, nemáme k dispozici nic, co 
by bylo doporučující. Mnozí včelaři si úly 
vyrábějí sami, od bedniček až po skutečné 
úly s parametry dobrého provedení. Větši-
nou vycházejí z toho, co si kde změří, a to 
v některých případech i s jednotlivými chy-
bami, mnohdy zásadními. Když mi jeden 
včelař přinesl na ukázku nástavek a přemě-
řili jsme ho, vycházela mezera mezi rámky 
v jednotlivých nástavcích na 26 mm. Pokud 
je tedy silnější včelstvo zimováno ve dvou 
nástavcích, tak se zimní chomáč v mrazu 
přes tuto mezeru nepřesune, bude trpět hla-
dem a následně vymře. Dá se říci, že u profe-
sionálních výrobců tento problém odpadá. 
Jejich konstrukce se na výšku obecně liší 
spíše v milimetrech než v centimetrech.

Zásadní problém na včelařském trhu 
ovšem trvale zůstává v dodávaných rám-
cích. Vezmu-li za příklad nejpoužívanější 
rámkovou míru 39 × 24 cm při sestavě 
11 rámků, pak vychází vnitřní rozměr 
nástavku čtvercového průřezu 405 × 405 
× 249 mm a s roztečí drážky na uložení 
rámků 423 mm. Horní loučka předmět-
ného rámku pak má být 420 mm (390 + 
2×7,5 mm = 405 mm + uložení na každou 
stranu 7,5 mm = 420). V tomto případě by 
na každé straně vznikla vůle 1,5 mm, která 
je dostačující k volnému uložení nebo vy-
jmutí rámku z úlu. V tomto daném ideál-

ním stavu rámky v nástavku takzvaně „ne-
kloktají“ a při manipulaci s jednotlivými 
nástavky se nesesouvají například k jedné 
straně. Nedodržování tohoto rozměrového 
pravidla má za následek, že rámky i propa-
dávají. Moudří předkové na koncích hor-
ních louček zkosili obě strany a udělali tam 
zaoblení, takže manipulace s rámky při 
posouvání pomocí rozpěráku byla snazší.

Považuji proto za zásadní chybu, že v od-
borných publikacích je uváděna délka hor-
ní loučky 417 mm +/- 1 mm. Při toleranci 
+ 1 mm a celkové teoretické délce 418 mm 
by to ještě šlo. Výrobci se však ustálili u vý-
roby přířezů většinou o délce 415 mm, což 
ve svém důsledku při nepřesnosti čtverco-
vého průřezu úlu má za následek propadá-
vání rámků.

Tvrzení výrobců, že odchylky od těchto 
rozměrových pravidel jsou jejich know-
-how, je neseriózní, zvláště pokud odbě-
ratele neinformují, že prodávané přířezy 
nejsou kompatibilní s jinými nástavky.

Je proto na každém včelaři, pro co se 
rozhodne, v jakém úlu bude včelařit a v ja-
kých rozměrech a kvalitě si vše pořídí, ale 
samozřejmě je třeba mít na paměti známé 
úsloví o dvojím měření a jednom řezání. 
A v tomto případě to vlastně platí praktic-
ky doslovně.

Jan Šmíd
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I při dokonalé řemeslné výrobě vznikají mezi palubkami mezery, 
které se špatné čistíNástavek vyrobený z prkna na tupý spoj

Nástavek vyrobený ze spárovky s cinkovaným spojem
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Tato otázka trápí čím dál více včelařů. První zprávy o prázdných úlech 
v září začaly přicházet v roce 2019. Při mnoha debatách jsme hledali 
příčinu ve špatně zvoleném léčivu, v účinnosti léčiv, případně v termínu 
léčení. V roce 2020 se situace opakovala, ale už v daleko větším měřítku. 
Zimu na mnoha místech přežívají značně oslabená včelstva a také jejich 
počet je mnohem menší než na začátku září.

Včelaři používají k léčení včelstev poměrně 
širokou škálu léčiv, která mají různou účin-
nost. Ale nelze je hodnotit paušálně, pokud 
si včelař nevede záznamy o spadech rozto-
čů před a během léčení. Pohled na podlož-
ku nestačí, musíme počítat a zapisovat. 

Cíl pokusů

Cílem pokusů bylo porovnání účinnosti 
Gabonu PF 90 mg a Gabonu Flum 4 mg. 
Tyto pokusy jsem prováděl ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem včelařským v Dole, 
který dlouhodobě vyhodnocuje účinnost 

léčiv na stanovištích v různých klimatic-
kých podmínkách. Nabízím vám nyní pře-
hled mých pozorování během uplynulých 
pěti let.

Podmínky

Pozorování probíhalo na včelnici v nad-
mořské výšce 500 metrů. Včelstva jsou vol-
ně umístěna na osluněné louce orientované 
k jihozápadu. Úly jsou od sebe vzdáleny 
přibližně 75 cm a jsou barevně odlišeny, 
aby se omezilo zalétávání létavek. Při poku-
su jsem pracoval s osmi až deseti včelstvy.

Postup léčení během včelařského 
roku

Každoroční postup při léčení sestává z říj- 
nové fumigace Varidolem 125 mg, kterou 
provádím dvakrát. Na jaře dobrovolně natí-
rám plod přípravkem M1 AER 240 mg a fu-
miguji Varidolem 125 mg. Během července 
sleduji přirozený spad na zasíťovaných pod-
ložkách a v srpnu vkládám Gabon. 

Křížový pokus

Princip křížového pokusu spočívá v roz-
dělení pokusných včelstev na sudá a li-
chá a postupné vkládání zvolených léčiv. 
Do lichých včelstev vkládáme na 15 dnů 
Gabon Flum 4 mg a zároveň do sudých 
včelstev Gabon PF 90 mg. Po 15 dnech 
pásky z lichých včelstev vyjmeme a vložíme 
je do sudých včelstev. Pásky ze sudých 
včelstev pak vložíme do lichých. Doba 

Proč naše včelstva likviduje varroáza?
ověření účinnosti léčiv

Pokusná včelnice při jarním proletu
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vylíhl všechen zavíčkovaný plod a roztoči 
se dostali do kontaktu s účinnou látkou. 
Po skončení pokusu se provede fumigace 
Varidolem 125 mg a za 12 hodin se zkon-
troluje spad. 

Výsledky

Při zběžném pohledu na tabulky se spady 
z jednotlivých let uhodí do očí velký ná-
růst celkového počtu roztočů v roce 2019. 
V tomto roce jsem neprovedl jarní nátěr 
plodu. Byl jsem trochu ukolébán nízkým 
počtem roztočů v uplynulých letech a dů-
ležitost jarního ošetření jsem podcenil. 
Okamžitě se to projevilo a při podletním 

léčení jsem v pokusných včelstvech napo-
čítal osminásobné množství roztočů oproti
roku 2018. V roce 2020 jsem se vrátil k pů-
vodnímu postupu a provedl jarní nátěr. 
Nicméně celkový počet roztočů se zvýšil 
na více než dvojnásobek. Netuším, kolik 
bych tedy napočítal roztočů, kdybych jarní 
nátěr neprovedl.

Účinnost zkoumaných léčiv vycházela 
poměrně stabilně každý rok. Potvrdila, že 
na mé včelnici má Gabon PF 90 mg nízkou 
účinnost, která tam osciluje kolem 30 %. 
Zato Gabon Flum 4 mg v prvních třech 
letech vykazoval účinnost 65–75 %. Opro-
ti očekávání vykazuje v posledních dvou 
letech ještě vyšší účinnost, konkrétně až 

kolem 90 %. Rozdíl je možná dán silněj-
ším napadením, ve kterém byla účinnost 
léčiva průkaznější.

Závěr

Domnívám se, že příčinu mizení včelstev 
nelze hledat v neúčinnosti léčiv. Výsledky 
vyšetření zimní měli vykazují každoročně 
velmi nízkou míru zamoření. Nejpravděpo-
dobnější příčinu tak vidím v nakažení pře-
léčených včelstev roztoči z neošetřených 
včelstev na jaře a v létě. Ať už jsou to volně 
žijící včelstva v přírodě, či včelstva mimo 
evidenci, která nikdo nevyšetřuje.

Ing. Pavel Cimala

2016

Kontrola účinnosti léčiva Gabon Flum 4 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon Flum 4 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

4 0,33 6 2 0 8
43 0,33 116 10 5 131

125 0 6 4 10 20
57 0 18 7 12 37

Celkem 146 23 27 196 75 %

Kontrola účinnosti léčiva Gabon PF 90 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon Flum mg,  
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

97 0,33 27 37 13 77
89 0,17 13 9 7 29
60 0 5 6 12 23

124 0,33 62 103 17 182
Celkem 107 155 49 311 34 %

Průměrné celkové napadení pokusných včelstev = 63 roztočů na včelstvo

2017

Kontrola účinnosti léčiva Gabon Flum 4 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon Flum 4 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

97 0 14 0 3 17
43 0 89 1 1 91
89 0 9 0 3 12

124 0,2 63 8 42 113
Celkem 175 9 49 233 75 %

Kontrola účinnosti léčiva Gabon PF 90 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon Flum mg,  
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

81 0 0 0 1 1
77 0 7 2 0 9
4 0 20 63 27 110

42 0,2 3 72 12 87
Celkem 30 137 40 207 14,5 %

Průměrné celkové napadení pokusných včelstev = 55 roztočů na včelstvo
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Kontrola účinnosti léčiva Gabon Flum 4 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon Flum 4 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

81 0 14 0 0 14
72 0 8 2 1 11
4 0,1 35 0 10 45

89 0,05 15 4 30 49
52 0 28 1 6 35

Celkem 100 7 154 65 %

Kontrola účinnosti léčiva Gabon PF 90 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon Flum mg,  
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

136 0,1 9 15 4 28
97 0 9 32 9 50
43 0,2 8 23 22 53
3 0 3 3 9 15

78 0 3 5 15 23
Celkem 32 78 59 169 19 %

Průměrné celkové napadení pokusných včelstev = 32 roztočů na včelstvo

2019

Kontrola účinnosti léčiva Gabon Flum 4 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon Flum 4 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

72 0,8 81 3 4 88
52 2,1 270 3 20 293

136 0,8 190 2 7 199
30 2,8 644 12 31 687

107 2,5 221 8 14 243
Celkem 1406 28 76 1510 93 %

Kontrola účinnosti léčiva Gabon PF 90 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon Flum mg,  
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

78 0,9 46 37 38 121
53 1,5 46 51 147 244
20 1,2 20 114 31 165
66 1,4 25 142 42 209

101 0,7 24 151 7 182
Celkem 161 495 265 921 17,5 %

Průměrné celkové napadení pokusných včelstev = 243 roztočů na včelstvo

2020

Kontrola účinnosti léčiva Gabon Flum 4 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon Flum 4 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

53 0,1 535 7 8 550
34 0,1 593 3 69 665
30 0,3 861 46 228 1135
19 0,5 340 9 16 365

Celkem 2329 65 321 2715 86 %

Kontrola účinnosti léčiva Gabon PF 90 mg

Včelstvo Přirozený  
denní spad

Gabon PF 90 mg, 
spad za 15 dnů

Gabon Flum mg,  
spad za 15 dnů Spad po fumigaci Celkový spad Účinnost

78 0 71 127 114 312
52 0 67 380 26 473
42 0 208 156 14 378

124 0 94 252 13 359
Celkem 440 915 167 1522 29 %

Průměrné celkové napadení pokusných včelstev = 530 roztočů na včelstvo
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Izraelští vědci popsali podivuhodný příklad rostliny, která naslouchá zvu-
ku křídel a na přílet včel reaguje zahuštěním nektaru.

Rostliny postrádají smyslové orgány ži-
vočichů, ale přitom reagují na nejrůznější 
podněty. Notoricky známá je jejich reak-
ce na světlo. Citlivka stydlivá (Mimosa 
pudica) sklápí i při slabém dotyku listy 
a demonstruje tak jakousi obdobu hmatu. 
Americká pupalkovitá rostlina Oenothera 
drummondi je jednou z mála rostlin, u kte-
rých se vědcům podařilo prokázat reakci 
na zvuk. S mírnou nadsázkou se tak o ní dá 
říci, že slyší. A je to velmi vybíravý poslu-
chač. Reaguje pouze na zvuky s frekvencí 
blízkou zvukům vydávaným jejími letícími 
hmyzími opylovači.

Oenothera drummondi je domovem v Již-
ní Americe, odkud ji člověk zavlekl na další 
kontinenty od Středomoří až po Austrálii. 
Plazivé trvalce dodávají chloupky na lis-
tech stříbřité zbarvení a trochu tím tak 
připomíná naše mochny. Dobře se jí vede 
na pobřežních písčinách. Vykvétá až tuc-
tem žlutých květů o průměru tři až čtyři 
centimetry. Opylují ji včely a noční motýli. 

Tým vedený Lilach Hadanyovou z uni-
verzity v Tel Avivu si tuto pupalku vybral 
pro studium reakcí rostlin na zvuky. Vědci 
vyšli z předpokladu, že rostlina má zájem 
odměnit svého opylovače vydatnou porcí 
nektaru. Zároveň však nemůže nabízet 
nektar každému na potkání, protože ně-
kteří živočichové se chovají jako nektaro-
ví lupiči. Vysají nektar, ale květy neopylí. 
Produkovat nektar dlouho předem „pro 

strýčka příhodu“ se také nevyplácí, pro-
tože po nějaké době ho začnou v květech 
rozkládat mikroorganismy. Zkvašují ho 
například divoké kvasinky. Opylovač by 
však měl dostat nektar čerstvý.

Pro rostliny by bylo výhodné, kdyby 
mohly operativně zvýšit množství a kvalitu 
nektaru v reakci na přílet žádoucího druhu 
hmyzu. Hadanyová a její spolupracovníci 
se rozhodli prověřit, jestli to pupalka ne-
dělá v odezvě na zvuky, které vydávají její 
letící hmyzí opylovači. Výsledky bádání 
izraelských vědců zveřejnil vědecký časopis 
Ecology Letters. 

Opylovači z playbacku

Vědci v experimentech přehrávali roz-
kvetlým pupalkám nahrávku letu včely 
medonosné a vedle toho i syntetické 
zvuky o různě vysokých frekvencích. 
V reakci na zvuk včelích křídel došlo 
v květech ke zvýšení koncentrace cukrů 
v nektaru o plnou pětinu, zatímco objem 
nektaru zůstal stejný. Lze tedy říci, že 
v reakci na přílet včely připravuje pupalka 
vydatnější odměnu za opylení.

Kromě včelích křídel vydávají podobné 
zvuky také křídla nočních motýlů, kteří 
rovněž patří k žádoucím opylovačům pu-
palky Oenothera drummondi. O tom, že 
pupalka nereaguje specificky na zvuk včel 
a také motýlům by zřejmě připravila vydat-
nější nektar, svědčí fakt, že podobně jako 
na včelí „playback“ reagovala rostlina také 
na syntetický zvuk o odpovídající frekven-
ci. Při zvucích o jiných frekvencích nebo 
v naprostém tichu se koncentrace cukrů 
v nektaru neměnily. 

Rostlina detekuje přílet opylovače na 
základě rezonance, která rozechvívá její 
okvětní lístky. O tom, že rostlina reagu-
je skutečně na zvuk, se vědci přesvědčili 
v experimentu, kde pupalky přiklopili skle-
něným zvonem pohlcujícím zvuky z okolí. 
Takto izolované rostliny koncentraci cukru 
v nektaru nezvyšovaly ani v reakci na na-
hrávku zvuku letící včely.

Ke zvýšení koncentrace cukrů v nekta-
ru dochází asi tři minuty poté, co pupalka 
zachytila zvuk včely nebo nočního motýla. 
V té chvíli už může být opylovač, který re-
akci rostliny spustil, dávno pryč. Jak ovšem 
výzkumníci zjistili pozorováním rozkvet-
lých pupalek v přírodě, po příletu jednoho 
opylovače se s vysokou pravděpodobností 

záhy objeví další a ten už může z nabídky 
koncentrovanějšího nektaru těžit. Často 
navíc u rostliny zůstává i iniciátor reakce 
pupalky. Ke zvýšení koncentrace cukrů do-
chází ve všech květech dané rostliny, takže 
i když opylovač propásne odměnu u první-
ho či druhého květu, u dalších už se mu jí 
dostane plnou měrou.

Rizika hlukového znečištění

Včely dokonce dokážou rozlišit i jedno-
procentní rozdíl v koncentracích cukru 
v nektaru. Dvacetiprocentní nárůst tedy 
zcela jistě zaznamenají. „Štědrý“ rostlin-
ný druh si pamatují a vyhledávají ho. To 
pak jde k duhu i samotné pupalce, která 
se dočká kvalitního opylení. Její „cukerná 
investice“ tak nepřichází nazmar a přináší 
zisk v podobě bohatší úrody semen.

„Předpokládáme, že květ slouží jako 
ucho, kterým rostlina zachytí zvuky vy-
dávané opylovačem,“ konstatují autoři 
v závěru své studie a dodávají, že podobně 
mohou „naslouchat“ opylovačům a reago-
vat na jejich přílet i další rostliny. Velikost 
květů tak může být kromě jiného dána i po-
třebou zachytit zvuky o frekvencích typic-
kých pro ty opylovače, kteří jsou pro danou 
rostlinu důležití.

Hadanyová a spol. upozorňují na fakt, že 
dnes dochází k velmi intenzivnímu „hlu-
kovému znečištění“ životního prostředí, 
ale prozatím se jeho dopady na přírodu 
studovaly především v souvislosti s živoči-
chy. Je například známo, že některé druhy 
žab žijících ve vodních nádržích u hlučných 
silničních komunikací už se při námluvách 
pořádně neslyší. S podobným problémem 
se ovšem mohou potýkat i rostliny a jejich 
opylovači. Zvuky vydávané za letu křídly 
včel, čmeláků nebo nočních motýlů mají 
poměrně nízké frekvence a na pozadí níz-
kofrekvenčního hluku silniční dopravy se 
mohou ztrácet. Rostlina pak jejich přílet 
„přeslechne“ a nepřipraví pro ně odměnu, 
což může mít za následek pokles zájmu 
opylovačů a méně kvalitní opylení.

Jaroslav Petr
Zdroj: 
Veits, M., Khait, I., Obolski, U., Zinger, E., Boonman, 

A., Goldshtein, A., Saban, K., Seltzer, R., Ben-Dor, 
U., Estlein, P., Kabat, A., Peretz, D., Ratzersdorfer, 
I., Krylov, S., Chamovitz, D., Sapir, Y., Yovel, Y., & 
Hadany, L. (2019). Flowers respond to pollinator 
sound within minutes by increasing nectar sugar 
concentration. Ecology letters, 22(9), 1483–1492. 
https://doi.org/10.1111/ele.13331

Pupalka slyší letící včely 
a připraví se na ně

Pupalka Oenothera drummondi je první 
rostlina, u které byla prokázána reakce 
na zvuky vydávané křídly letících hmyzích 
opylovačů
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Co včelař, to jiný pohled na rámkovou míru, velikost úlu, umístění česna 
a vlastně i všechno ostatní, co se včelařením souvisí třeba i jen okrajově. 
A je i nemálo takových, kteří koumají, jak si včelařskou rutinu usnadnit 
a ušetřit čas. Mezi takové činnosti pak bezesporu patří i příprava rámku  
na upevnění mezistěny.

Nejdříve je potřeba podélné či postranní 
loučky provrtat, někdo do otvorů dává ko-
vové výztuže-zděře, pak se musí protáh-
nout a zafixovat drátek a pomocí horkého 
rádýlka či odporovým teplem z transformá-
toru drátek zatavit do mezistěny. Ta se ov-
šem občas zlomí a rázem je tu práce navíc. 

Všechny tyto činnosti ovšem dokážou 
nahradit pružné plastové klipy, jimiž vče-
lař do rámku mezistěnu zafixuje za několik 
sekund. Od prvotní myšlenky přes proto-

typ až k sehnání velkovýrobce uvedl klipy 
na svět Jiří Hejnic. Zajímalo nás, co všech-
no předcházelo uvedení prvotního záměru 
do běžné praxe.

Můžete krátce představit vaše včelaření?
Tuto zálibu, které se ve Višňové u Příbrami 
věnuji dvě desetiletí, jsem zdědil po otci, 
který včelařil ještě v Moravských univer-
zálech. Na svou dobu to byly velmi dobré 
úly pro včely, avšak kvůli hmotnosti plných 

medníků, a to nezřídka i přes 30 kilogramů, 
byly již podstatně méně vhodné pro záda 
včelaře. Postupně jsem z rámkové míry 
39 × 24 cm přešel na čtvercové nástavko-
vé úly, v nichž používám podmet s varroa-
dnem. Ve Višňové jsem loni zazimoval de-
set včelstev a od loňského roku mám též se 
souhlasem Galerie Hlavního města Prahy 
dvě včelstva v Trojském zámku v Praze. 
Rád přemýšlím, jak si usnadnit práci při 
obhospodařování včelstev a některé nápady 
se mi podařilo zrealizovat.

Kdy jste se začal zabývat myšlenkou na-
hradit drátkování mezistěn jiným a hlav-
ně méně pracným a přitom finančně 
přijatelným systémem? Inspiroval jste 
se na internetu podobnými udělátky ze 
zahraničí?
Myšlenka náhrady drátkování mi vrtala 
hlavou delší dobu a vlastně mě k tomu 
nepřímo dotlačily okolnosti krátce po na-
rození dětí, dnes už devatenáctiletých. 
Postupně jsem rozšiřoval počet včelstev ze 
čtyř na deset až čtrnáct a současně jsem ne-
chtěl šidit rodinu o čas a víkendové výlety 
do přírody. Přemýšlel jsem tedy, jak snížit 
otravnou práci na minimum. Na každé 
drátkování a natavování rámků jsem se tě-
šil, ale u dvacátého, padesátého rámku už 
ta rutina přestává bavit asi většinu včelařů. 
Rešerši jsem si dělal poměrně důkladnou, 
ale nic podobného jsem nenašel.

Kudy vedla cesta k dnešním klipům?
Cesta k fixaci voskové mezistěny pomocí 
úchytů/klipů vedla přes plastové rámky. 

Mezistěny v rámku za několik sekund
Jiří Hejnic zapojil 3d tiskárnu  
k uskutečnění nápadu

Jiří Hejnic u 3D tiskárny

Prototyp klipu vyrobený na 3D tiskárně

Historický předchůdce klipu
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z Dačic, ale cena u prodejců pro mě byla 
poměrně vysoká. A pokud jsem je kombi-
noval s dřevěnou klasikou, tak se neosvěd-
čily. Ač jsem rámky poctivě natíral voskem 
sebelépe, vždy se jim včely spíš vyhýbaly. 
Jednoznačně dávaly přednost voňavé 
voskové mezistěně a stavba na plastovém 
rámku byla nedotažená, nerovnoměrná 
a někdy v částech plochy zcela chyběla.

Napadlo mě tedy vyvinout plastové „po-
lorámky“, do kterých se vosková mezistě-
na „zaklapne“ a vyhnete se tak drátkování 
a zatavování a včelám dopřejete voskovou 
mezistěnu. 

Tuto myšlenku jsem zrealizoval a za-
klapávací rámky (viz Včelařství 1/2017 
a 1/2018) používám pátým rokem. Ně-
kolik desítek včelařů je používá taktéž, ale 
reakce mnoha jiných byla odmítavá. Přes-
tože dnes skoro všichni pijeme vodu, která 
teče v trubkách ze stejného plastu jako tyto 
rámky (polypropylen), řada včelařů zkrát-
ka na dřevo nedá dopustit. 

Po čase mě napadlo, že by se uchycení 
voskové mezistěny dalo vymyslet i na dře-
věnou klasiku. Myslím, že zejména pro 
starší a pokročilé ta náhrada drátkování 
může mít své kouzlo.

Taková realizace vyžaduje vytvořit nej-
dříve prototyp, což bývá finančně velmi 
náročné. Jak jste k tomu přistupoval?
První prototypy byly vlastně velice primi-
tivní, vytvořené pomocí 3D pera a zbytků 
plastu, které jsem natloukl hřebíčkem 
na loučky rámku. Zdaleka to nebylo ideál-
ní, ale zkušenost ukázala, že je to cesta. 
Další vzorky jsem už kreslil tak, jak by měly 
optimálně fungovat, a první prototypy mi 
„3D tiskli“ v Prusa-labu v domovských 
Holešovicích v Praze 7. Jak padaly ceny 
3D tiskáren, vybavil jsem se i vlastní tech-
nikou. Tedy prototypy z plastu lze do urči-
tých rozměrů velmi dobře připravit na 3D 
tiskárně. Výhodou je možnost úpravy 

a opětovného zkoušení, aniž by bylo třeba 
hned investovat do drahých forem.

Jak dlouho s touto technikou pracujete, 
co jste k tomu použil a kolik stojí jen ma-
teriál na výrobu jednoho klipu?
V oblasti 3D tisku jsem určitě ještě amatér 
a začátečník, zabývám se jím teprve zhru-
ba sedm měsíců, ale je to skvělý způsob, 
jak rychle přejít od myšlenky k prototypu. 
Navíc při dnešních cenách 3D tiskáren 
do deseti tisíc korun je to technika ceno-
vě srovnatelná s cenou běžného jízdního 
kola. Na prototypy jsem používal mate riály 
označované PLA a ABS. Materiál PLA má 
tu výhodu, že je ekologicky rozložitelný, 
naopak ve prospěch ABS hraje skuteč-
nost, že je to dobře tvarovatelný termoplast 
a jednotlivé díly plastu se dají „slepovat“ 
pomocí acetonu – tedy můžete z několika 
částí „slepit“ výsledný prototyp.

Při běžných cenách materiálu a času 
vychází jeden klip na šest až deset ko-
run, což je na vyzkoušení snesitelné, ale 
pro hromadné použití, respektive výro-
bu ve větších objemech je to katastrofa. 

Sériová výroba vždy výrazně zlevňuje 
cenu finálního výrobku. Jak složité bylo 
najít výrobce? A jakou technologií se 
nyní klipy vyrábějí?
V mém případě to bylo snadné, protože už 
jsem si toto kolečko oběhal při zadávání 
výroby plastového „zaklapávacího“ rámku. 

Protože jsem se spoluprací spokojen, po-
kračuji v ní dále. Klipy se vyrábějí na vstři-
kolisu, což znamená, že roztavený plast se 
pod velkým tlakem pomocí šneku nažene 
do ocelové formy, která je chlazena vodou. 
Ve formě plast okamžitě ztuhne a pomocí 
„vyhazovačů“ je výrobek vystrčen z formy 
ven. Celý tento proces trvá jen pár sekund 
a s výkonem či spíše produktivitou 3D 
tiskárny se to vůbec nedá srovnávat. Tam 
čekáte desítky minut. 3D tisk dokáže být 
přesný, ale je pomalý.

U kolika včelstev a na jaké rámkové míře 
jste klipy vyzkoušel v praxi?
Úchyty/klipy jsem zkoušel na třiceti 
rámcích o rozměrech 39 × 24 ve čtyřech 
včelstvech. Rámek s takto fixovanou me-
zistěnou jsem vkládal do plodiště a po vy-
stavění a zakladení jsem rámek se zavíč-
kovaným plodem převěšoval v přibližně 
dvaceti případech do medníku. 

Rámky jsem vytáčel v automatickém 
zvratném medometu a nestalo se mi, že by 
mi některá plástev „zůstala“ v medometu. 
Podobnou zkušenost mám ostatně i se za-
klapávacími rychlorámky, kde je celé dílo 
drženo de facto pouze po obvodu rámku.

Domnívám se, že na hroucení díla má 
mnohem větší vliv kvalita vosku, ze kterého 
si necháte zhotovit mezistěny. Já poslední 
čtyři roky jednoznačně preferuji válcované 
mezistěny u menšího zpracovatele a zásad-
ně z vlastního vosku. Problémy s hrouce-
ním nemám.

Zabýváte se už dalším nápadem, který by 
měl usnadnit včelaření? A pokud to tedy 
můžete prozradit, tak z jaké je oblasti?
Nyní bych se rád zaměřil na „termotera-
pii“, tedy známé hubení roztoče Varroa 
destructor zvýšenou teplotou tak, aby to 
bylo pro včelaře cenově dostupnější.

Termosolární úly nebo termoboxy 
z Rakouska jsou zejména pro mnohé menší 
včelaře cenově drahé. Navíc termobox mi 
přijde provozně nešikovný. Rozebírat 
včelstvo a pak nástavky po jednom dávat 
do boxu? Možná u dvou včelstev, ale ne 
u dvanácti. Pár pokusů už mám za sebou, 
ale největší problém bude kromě teploty 
zvládnout i regulaci vlhkosti, jinak to bude 
při schopnosti včelstva snižovat teplotu 
odparem ze sladiny časově nesmyl. Pokud 
by měl někdo jakékoli užitečné tipy, rád je 
budu sdílet na www.vcelarsketipy.cz, po-
dobně jako ty klipy.

Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

Detail klipu na rámku s částečně vystavěnou mezistěnouZaplodovaný plást fixovaný klipy
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Nejsem až tak velký pamětník, abych věděl, kdy Český svaz včelařů začal 
vydávat Odborné včelařské překlady. Vím však, že můj život spojený se 
včelařstvím provázejí zřejmě půl století. Kdykoliv jsem navštívil redakci 
Včelařství, věděl jsem, že mi rádi darují některé z „přebytečných“ výtisků. 
Až donedávna byly překlady tištěné černobíle a připomínaly spíše skripta 
s nevalně vyhlížejícími fotografiemi, které přetištěním dost ztratily na kva-
litě. O to víc mě zaujalo loňské vydání. 

Už jeho barevná obálka naznačovala, že se 
mám na co těšit. Ještě větší překvapení mě 
pak čekalo v obsahu, vytištěném na kva-
litním, takřka křídovém papíru, na němž 
i po přetištění vynikají barevné snímky 
v jemném rozlišení. Výsledkem je v podsta-
tě magazín, který vychází v bezmála čtyř-
tisícovém nákladu. Je rozesílán učitelům 
a dalším včelařským odborníkům, různým 
institucím u nás i v zahraničí a také těm, 
kteří si jej předplatí.

Za obsah každého čísla, vydávaného do-
sud dvakrát ročně, odpovídá Ing. Aleš Voj-
těch, CSc., který k působení v Odborných 
včelařských překladech řekl: „Před více než 
čtvrt stoletím jsem byl členem překladatel-
ského týmu, který vedl včelařský odborník 
doktor Jan Drašar. Po letech spolupráce 
se mě zeptal, zda bych po něm tuto práci 
nepřevzal, takže se tvorbou a takříkajíc 
kompletací překladů zabývám už přes dvě 
desetiletí“.

Příprava každého vydání trvá přibliž-
ně půl roku. Začíná v knihovně ústředí 
Českého svazu včelařů, kde Jitka Frajová 
vybere až třicet zahraničních časopisů 
s různou periodicitou. Jsou jak z Evropy, 
tak ze zámoří. Do obsahu se dostávají do-
konce i články z Afriky, kde má včelaření 
zcela odlišný charakter než na ostatních 
kontinentech.

Ing. Aleš Vojtěch, jenž je znalý včelařské 
terminologie ve všech světových jazycích, 
pak z těchto zdrojů vybere články a podle 
jejich odbornosti je předá překladatelům, 
kteří se samozřejmě také bezpečně orien-
tují ve včelařské problematice a nezřídka 
jsou to skutečné kapacity ve svých oborech. 
Mezi nimi připomněl například již nežijící 
prof. Ing. Sylvii Kubišovou, CSc., která vy-
učovala obor včelařství na Mendelově uni-

verzitě v Brně. Její překlady byly na začátku 
Alešovy spolupráce s Odbornými včelař-
skými překlady součástí každého vydání.

Jakmile dostane Ing. Vojtěch přeložené 
stránky zpět, tak je všechny pečlivě přečte, 
neboť takzvaně otrocký překlad nevčelaře 
není pro včelaře zcela srozumitelný, a je 
tedy potřeba jej upravit do „čitelné“ po-
doby.

S tím ovšem Aleš nemá problém, protože 
v Býšti na Pardubicku začal s tátou včela-
řit už od klukovských let. V současnosti se 
v maringotce stará o deset včelstev, takže 
s letitou praxí zrediguje všechny články 
do překladů, které vynikají jak vysokou od-
borností, tak od minulého čísla i vynikající 
kvalitou barevného tisku.

Ing. Zdeněk Kulhánek 

Odborné včelařské překlady se vybarvily

Původní a současná obálka odborných včelařských překladů

Za obsah každého vydání Odborných vče-
lařských překladů je odpovědný Ing. Aleš 
Vojtěch, CSc. 

Stránky z minulého čísla OVP

Některé z řady časopisů, z nichž členové
týmu vytipované články přeloží do češtiny
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Chtěl bych se podělit o mou zkušenost se získáváním včelího jedu. Asi není 
potřeba nijak zvlášť vysvětlovat, kde má včela jed a k čemu jí slouží. Každý 
jistě ví, že je v žihadle a slouží k obraně. A obecně známá je i skutečnost, že 
pokud nás včela bodne, žihadlo nám zůstává v kůži a včelka zahyne. Lidem 
pak včelí jed slouží v rámci řady aplikací, mimo jiné například při léčení 
revmatických bolestí. Jedná se o světlou krystalickou látku a dá se říci, že 
vypadá zhruba jako cukr.

Ale ještě než se dostanu k samotnému pří-
běhu, musím zdůraznit, že se odehrál před 
snad už i třiceti lety v době, kdy jsem byl 
stále ještě v podstatě včelařským začáteč-
níkem. Ale jak ostatně ukazuje i sama tato 
historka, tak začátečníkem značně horli-
vým a nadšeným.

Jednoho krásného dne jsem tak v ča-
sopise Pčelovodstvo, což rusky znamená 
včelařství, narazil na článek, v němž autor 
popisoval návod, jak si jednoduše sestavit 
přístroj pro humánní získávání včelího 
jedu. Slovo humánní ovšem v tomto pří-
padě nemá nic společného s lidmi, zkrát-
ka to jen vyjadřuje skutečnost, že včelu 
tato procedura nezabije. Celé zařízení bylo 
založeno na jednoduché elektronice a jeho 
součástí pak bylo i mělké korýtko z plastu 
se dvěma drátky.

Princip byl popsán také velmi jednoduše. 
Do drátků jdou krátké proudové pulzy a le-

zoucí včela ty dva drátky na okamžik zkra-
tuje, dostane do zadečku malý elektrický 
výboj a ten jí způsobí drobnou křeč svalu 
kolem jedového váčku. V důsledku toho 
dojde k ukápnutí malého množství jedu, 
který pak okamžitě zkrystalizuje, a včela 
jde dál, aniž by si víceméně čehokoliv všim-
la. Tolik tedy k teorii.

Byl jsem z toho neskonale nadšen. Už 
jsem se viděl jako velkoproducent včelího 
jedu a vedle toho jsem pak zejména viděl 
ty hromady peněz, které na tom vydělám. 
Pustil jsem se tedy do výroby. S elektroni-
kou mi pomohl kamarád, korýtko jsem si 
vyrobil sám a jako napájení sloužily dvě 
ploché 4,5V baterie. Za týden bylo vše při-
pravené a šel jsem na to.

Korýtko jsem vložil zezadu do včelího 
úlu, zapnul vypínač a nic. Včely o zařízení 
nejevily nejmenší zájem. Tak jsem jedné 
trochu pomohl a k drátkům jsem ji přistr-

čil tak, aby je začala přelézat. V tu chvíli se 
zablesklo a včela se rozpadla na tři kusy. To 
mě tedy popravdě řečeno trochu zarazilo 
a pochopil jsem, že zařízení je nejspíš di-
menzováno na nějaký speciální druh rus-
kých odolných včel. S kamarádem jsme 
tedy elektroniku trochu poladili a snížili 
výstupní výkon. Mimo jiné se to také pro-
jevilo tím, že mi ty dvě ploché baterie vydr-
žely několik dnů a ne jen deset minut, jak 
tomu bylo u původní konfigurace přístroje. 
A taky bylo fajn, že zmizelo to nepříjemné 
vysokofrekvenční pískání.

Vložil jsem to opět do úlu, přistrčil 
včelku, ta zkratovala drátky, chytla se 
jich začala do nich zuřivě bodat a bzučet. 
Pokud nějaký jed ukápl, tak krystalky hned 
rozfoukala. Navíc se k ní začaly sbíhat 
její družky, aby jí s útokem na nepřítele 
pomohly. Výsledkem bylo to, že po deseti 
minutách pokusu jsem měl jedno pěkně 
naštvané včelstvo, na dvou drátcích jsem 
z úlu vytahoval kouli opravdu fest napru-
žených včel a odhazoval je, co nejdál to šlo. 
Jed samozřejmě žádný, tedy s výjimkou 
toho v mé kůži.

Vyzkoušel jsem to ještě několikrát, ov-
šem vždy s obdobným výsledkem. Včelstva, 
na kterých jsem to zkoušel, byla pak něko-
lik dnů rozrušená a dala velmi nízký výnos 
medu. Z těchto důvodů jsem se rozhodl, 
že tento výzkum odložím na jindy a ze včel 
budu raději získávat jen med a propolis.

Ale nějaká pozitiva to při pohledu s od-
stupem času vlastně přece jen mělo. V prvé 
řadě jsem totiž objevil cestu, jak včelí jed 
získávat opravdu nejde. Nelze tak v této 
souvislosti nevzpomenout slova nehynou-
cího klasika: Tudy ne, přátelé. Započítat 
se pak dá i skutečnost, že jsem po nějakou 
dobu měl kvalitně prokrvená některá místa 
na své kůži. A když na to teď tak vzpomí-
nám, tak jsem si to „bádání“ tehdy vlastně 
i dost užil.

Ing. František Krejčí
Foto: Ing. Dalibor Titěra

Jak nezískávat včelí jed

Ilustrační snímek: následek žihadla

Funkční zařízení pro odběr jedu vypadá takto Žihadlo Hrot žihadla



66 •únor 2021

za
d

án
o

 n
eJ

en
 P

r
o

 v
č

el
ař

ík
y

1. Orgán včely, který slouží k její obraně.
2. Orgán včely, který zabraňuje natrávené potravě 

dostat se ze žaludku zpět do medného váčku.
3. Části včely, které slouží k létání.
4. Trubice, které odvádějí z těla včely škodliviny 

a odpadní látky.
5. Základní nástroj včelaře, který se používá 

například k odlepování přilepených nástavků 
od sebe.

6. Druh pečiva, jehož přísadami jsou med a koření.
7. Sladká šťáva v květech.
8. Zdroj bílkovin pro včely.

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

Včely, včelaření a škola
V dnešním dílu se zaměříme na fyziku létání. 

Na vše, co má letět, musí působit směrem vzhůru síla tak velká, 
že přinejmenším vyrovná tíhovou sílu, kterou je těleso přitahováno 
k Zemi.

Podíváme-li se na letadlo, tak touto nadnášecí silou je aerodyna-
mická vztlaková síla. Ta vzniká tak, že nad křídlem vzduch proudí 
rychleji než pod křídlem. Nad křídlem tak vzniká podtlak a výsled-
ná síla pak míří vzhůru a nadnáší letadlo. 

Podíváme-li se do světa zvířat, tak můžeme například vidět la-
buť, která se musí po hladině „rozběhnout“, aby nabrala rychlost 
a mohla vzlétnout.

Nyní si představme, že by se rozbíhala například včela. Vzlétla 
by? Fyzikálním rozborem bychom mohli dojít k závěru, že její kří-
dla jsou příliš malá na to, aby se mohla vznést. Jak je tedy možné, 
že včely umí létat?

Teprve v 90. letech minulého století vědci přišli na fyzikální vy-
světlení včelího letu. Během něj vznikají nad včelími křídly „malá 
tornáda“, přesněji řečeno malé víry. A vznikají i za křídlem. A prá-
vě tyto víry urychlují proud vzduchu nad křídly, čímž vzniká po-
třebný vztlak, který včelce umožňuje létat.

Křídla včel ovšem skrývají i další zajímavé věci. Zkuste doplnit 
následující věty. 

Únorové hrátky
Vítáme vás při dalším řešení různých kvízů a úloh.
Jakékoli náměty a připomínky rádi uvítáme na e-mailu 
jan.podpera@gmail.com.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Včela medonosná má _______ křídel.
 (a) jeden pár
 (b) dva páry
 (c) tři páry
2.  V klidu jsou křídla rozpojená a za letu se spojí pomocí 

__________ . Během letu to pak vypadá, jako kdyby včela 
měla jen jeden pár křídel.

 (a)  zubů
 (b)  háčků
 (c)  zipu
 3.  V křídlech včely je vidět „žebrování“. Tato „žebra“ obsahu-

jí ___________ , které rozvádějí do buněk křídel potřebný 
kyslík.

 (a)  vlásečnice
 (b)  vzdušnice
 (c)  žíly
 4.  Během letu křídla včely kmitají ________ za sekundu.
 (a)  100krát
 (b)  230krát
 (c)  500krát
5.  Včela dokáže letět rychlostí až 30 _____________ .
 (a)  metrů za sekundu
 (b)  kilometrů za minutu
 (c)  kilometrů za hodinu
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Vybraná řešení z minulého čísla

Kvízové otázky
1a; 2b; 3c; 4b; 5b; 6a; 7c; 8a; 9b; 10a

Osmisměrka
V osmisměrce se nacházely tyto pojmy: rozpěrák,  
kuřák, pylochyt, medomet, přelarvovací lžička,  
odvíčkovací vidlička, klícka, refraktometr, očko,  
tavidlo vosku.

Přesmyčky
V přesmyčkách byly schovány tyto části včelího těla: česlo, košíček, tykadlo, žihadlo, 
vosková zrcadélka, křídla, sosák, jednoduchá očka.

Včely, včelaření a škola
Pojmy, které se doplňovaly: 1 – polarizace, 2 – lom světla, 3 – hmotnosti, 4 – hustoměr, 
5 – krystalizace, 6 – konduktometr

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

Vylosovaný 
výherce soutěže
prosinec 2020

Prokop Dytrych
12 let
kroužek Bystřice pod 
Hostýnem

Kvízové otázky
  1.  Který název nepatří mezi části včelař-

ského roku?
  (a)  podletí
  (b)  předjaří
  (c)  předletí

  2.  Jak se nazývá zařízení na odběr rous-
kovaného pylu?

  (a)  pylochyt 
  (b)  pylorohož
  (c)  pylochňapka

  3.  Co vynalezl Franz von Hruschka?
  (a)  mateří mřížku
  (b)  medomet
  (c)  tavič vosku

  4. Vyberte úl, který není nástavkový.
  (a)  ležan
  (b)  langstroth
  (c)  warré

  5.   Která z polních rostlin nekvete žlutě?
  (a)  hořčice
  (b)  řepka olejka
  (c)  slunečnice
  (d)  mák

  6.  Ze které části včely vyrůstají křídla?
  (a)  z hlavy
  (b)  z hrudi
  (c)  ze zadečku

  7.  Jak se nazývá vnější „kostra“ včely, 
která je složena zejména z chitinu?

  (a) kutikula
  (b) kutiplazma
  (c)  kutiderma

 8.  Jak se nazývají voskové kousky na dně 
úlu, které vznikly odvíčkováním med-
ných zásob?

  (a)  voskové zbytky
  (b)  měl
  (c)  prášek

  9. Kolik má včela očí?
  (a)  dvě
  (b)  tři
  (c)  pět

 10.  Jaký je maximální dolet včel od úlu?
  (a)  2 km
  (b)  5 km
  (c) 15 km

Přesmyčky
Zkuste v přesmyčkách najít názvy léčiv pro 
včely.

1. RIOLDVA
2. MIFODORL
3. ASELKYIN RAVENÍMČ
4. KINELAYS VOŤAŠVÁEL

Přiřazování botanických názvů
Spojte rodové a druhové názvy rostlin.

Skrývačky
V následujících větách najděte pojmy, které 
se týkají včel a včelaření, a poté je vysvětlete.

1.  Paní učitelka řekla: „Vezměte si 
všichni pero, jen Pepíček si vezme 
tužku. Budeme psát diktát.“

2.  Pojedeme na Slapy, lehneme si tam 
na pláž a budeme celý den odpočívat.

3.  Doktor vzkázal pacientovi, aby si 
vzal s sebou ranní moč. Kontrola tak 
bude úplná.

4.   Uvaříme dobrý oběd. Potom půjde-
me na vycházku.

VRBA BÍLÁ

JÍROVEC TOPINAMBUR

LÍSKA PLAZIVÝ

KOMONICE KLEN

JETEL JÍVA

HLOH VELKOKVĚTÁ

DIVIZNA MAĎAL

JAVOR OBECNÝ

SLUNEČNICE OBECNÁ

Činnosti včel v úlu
Včely mohou plnit různé úkoly v úlu i mimo 
něj. Mladušky pracují v úlu většinou podle 
svého stáří. Zkuste jejich činnosti seřadit 
tak, jak jdou za sebou právě podle jejich 
věku. Dále k názvům činností napište po-
drobnější popisy.

•	 stavitelky
•	 strážkyně
•	 čističky buněk
•	 kojičky, krmičky
•	 víčkovačky plodu
•	 vynašečky odpadků
•	 přejímatelky a zpracovatelky potravy
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Vážení přátelé včelaři, v příspěvku Získávání včelího vosku po-
mocí vlastního slunečního tavidla v časopise Včelařství 1/2021 
jsem omylem napsal, že vosk který se taví, stéká po rozpále-
ném pozinkovaném plechu do připravené vaničky, která je 
z nerezového materiálu. Správně jsem chtěl napsat, že plech, 
po kterém vosk stéká, je pochopitelně pocínovaný a nikoliv 
pozinkovaný, jelikož jak známo, zinek nedělá vosku vůbec 
dobře, a s voskem by tedy vůbec neměl přijít do styku. Popravdě 
řečeno by mě samotného zajímalo, jak se mi ten zinek při psaní 
do textu připletl. Takže vosk, který je v tomto tavidle vytavený, 
je ve výsledku skutečně krásně žlutý a čistý.

Děkuji všem přátelům včelařům za mnohdy bleskové upozornění 
na tento politováníhodný omyl, první ohlasy se ke mně dostaly snad 
ještě v ten samý den, kdy zmíněné číslo časopisu vyšlo.

Zároveň bych ještě rád doplnil, že u tavidla nepoužívám 
polykarbonát, ale sklo o síle 0,8 mm a pod sklem je těsnění, které 
zaručuje vysokou teplotu.

Děkuji všem přátelům včelařům za upozornění.
Josef Brodecký

místopředseda ZO ČSV Vracov

Dobrý den,
 
když k nám na rozhraní Jihočeského kraje a kraje 
Vysočina přijde zima, tak se nám naskytne tento 
krásný pohled. Fotografie je z oblasti v nadmoř-
ské výšce okolo 600 metrů. Jen to nejlepší v no-
vém roce vám v redakci i všem včelařům přeje

Petr Chvátal
včelař z Horní Slatiny

Vážení přátelé  
v redakci Včelařství,
chtěl bych vám poděkovat za příspěvky Jiřího Slámy, 
které se v posledních měsících pravidelně objevují 
ve Včelařství. Nejen Kalendárium, ale i další články, 
které jste publikovali v posledních dvou nebo třech 
číslech. Jsem již v důchodu, včelařím necelých šest let, 
ale pořád se považuji za začátečníka. Jako kluk jsem 
pomáhal dědovi, který měl nedaleko Lysé nad Labem 
asi třicet včelstev. Učil mě všechno, co je při chovu včel 
potřeba. Jenže pak přišla vysoká škola, zaměstnání, 
rodina, děti a na včely už nezbýval čas. Až teď v dů-
chodovém věku jsem se rozhodl pokračovat v dědově 
tradici, jenže za ty roky jsem řadu věcí pozapomněl. 
A tak si nechám poradit od zkušených včelařů, cho-
dím na přednášky, které dnes bohužel nemohou být. 
Na jedné z nich jsem asi před třemi lety poznal přítele 
Slámu a musím říct, že mě okamžitě nesmírně zaujal. 
Bylo vidět, že je to člověk, který svému řemeslu oprav-
du rozumí a dokáže svoje zkušenosti a znalosti předat 
ostatním včelařům. Opět mě o tom přesvědčily zmi-
ňované články, v nichž si své najde jak začátečník, tak 
zkušený včelař. Za těch šest let jsem poznal, že včelař-
ství je obor, ve kterém se člověk pořád učí. Porozumět 
tomu úžasnému organismu, kterým včely bezesporu 
jsou, není vůbec jednoduché. O to víc mě těší, že jsou 
mezi včelaři takoví, kteří nedrží svoje zkušenosti tak-
říkajíc pod pokličkou a dokážou je předat i ostatním, 
méně zkušeným. Vždyť nám všem by mělo jít o jednu 
společnou věc – aby naše včely byly zdravé a produko-
valy hodně medu, za který se čeští včelaři rozhodně ne-
musí stydět. Přeji všem včelařům, aby jim jejich včelky 
dělaly radost a vám v redakci především zdraví a štěstí 
v novém roce a hodně takových článků, jako jsou ty 
od přítele Slámy.

Martin Láník
Příbram

Poznámka redakce:
Přítel Petr Chvátal nám 
do redakce poslal ještě 
jednu krásnou fotogra-
fii, a pokud jste ji ještě 
nezaznamenali, najdete 
ji přímo uprostřed toho-
to čísla Včelařství.
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Vážená redakce,
chci vám tímto poděkovat za krásný článek o perníčcích ve vá-
nočním čísle Včelařství. Díky němu jsem se totiž do jejich pe-
čení poprvé pustila i já. A povedly se! Nebyly sice tak krásné 
jako u vás v časopise, ale byly vynikající. „Na zkoušku“ jsem 
jich pár roznesla i sousedům a rodině a všichni je moc chválili. 
Aby také ne, když jsem měla recept od samotné PerníKáči, 
která je nepochybně mistryní svého oboru, když na fotogra-
fiích v časopise ukazuje taková mistrovská umělecká díla.

A PerníKáča mě také inspirovala k mému vlastnímu pečení. 
Když jsem si přečetla, že s pečením začala úplně náhodou, 
dalo mi to nový impuls. „To přece musím zvládnout taky,“ 
řekla jsem si a hned začala sepisovat seznam, co všechno si 
k pečení té dobroty potřebuji koupit.

Teď už vím, že budu perníčky péct i dál a nejen na Vánoce. 
Takového mistrovství jako PerníKáča asi nikdy nedosáhnu, 
ale stejně se budu snažit svoje perníčky dál vylepšovat, aby 
byly ještě lepší a ještě hezčí. PerníKáči i vám v redakci tak 
ode mě patří obrovský dík za inspiraci, díky které jsem zase 
objevila něco nového. Člověk se zkrátka pořád něco učí.

S přáním všeho dobrého v novém roce
Alena Novotná

Poznámka redakce: Děkujeme za milá pochvalná slova, určitě 
je předáme i autorce zmíněného článku. A vůbec se nebudeme 
zlobit, když nám příště, paní Aleno, pošlete i pár fotek. Při-
kládáme tedy pro další inspiraci alespoň snímek pátera Jana 
Martina Bejčka, jenž se, jak vidno, pustil do pečení perníčků 
podle našeho receptu také s velkou vervou.

Vážená redakce,
chtěla bych vám poděkovat za lednové čís-
lo časopisu Včelařství. Nejsem včelařka, 
včelaří můj přítel, který má na zahradě 
u našeho domku osm včelstev. Já nanejvýš 
pomáhám při vytáčení medu, ale do vaše-
ho časopisu, který přítel pravidelně dostá-

vá, se občas se zájmem podívám. V ledno-
vém čísle jsem si s chutí přečetla rozhovor 
s profesorem Barešem z Egyptologického 
ústavu. Vyvolal totiž ve mně vzpomínku 
na moje mládí. Už od školních let mě bavil 
dějepis, hlavně starověk. Jako studentka 

gymnázia jsem měla velký sen – studovat 
na vysoké škole dějiny starověkého Egyp-
ta. Po maturitě v roce 1977 jsem úspěš-
ně absolvovala přijímačky, na kterých se 
sešlo asi deset uchazečů. Bohužel brali 
jenom dva. Na rozdíl od pana profesora 

jsem tedy měla smůlu, nicmé-
ně po celý život se zajímám 
o práci našich egyptologů 
v Abú Síru. Jakmile se v ně-
kterém časopise objeví nějaký 
článek na toto téma, doslova 
ho hltám. Je to pro mě fasci-
nující čtení. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat našim věd-
cům za skvělou práci v Egyp-
tě, kterou dělají naší zemi vel-
kou reklamu ve světě. Daleko 
větší a lepší než naši současní 
politici. Ale to sem asi nepa-
tří, jen jsem chtěla říct svůj 
názor. Přeji všem včelařům 
hodně medu a vám v redakci 
další pěkné články, jako byl 
ten s profesorem Barešem.

Hana Chalupová
Zbraslavice



70 •únor 2021

Ju
b

il
ea

96 let
Soldán Rudolf · ZO Rozstání

95 let
Augustín Adolf · ZO Varnsdorf 

94 let
Pecháčková Věra · ZO Kostelec nad Černými 
lesy
Švec Jan · ZO Bučovice
Vlasák Bohumil · ZO Brno - Žabovřesky

93 let
Horáček Václav · ZO Skalička 
Koštejn Josef · ZO Český Dub 
Suk Jaroslav · ZO Šlapánov

92 let
Hofman Josef · ZO Konice 
Melezinek Josef · ZO Trutnov 
Palla František · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Piontek Josef · ZO Hradec Králové 
Pospíšil Alois · ZO Hořice 
Šidlo Vlastimil · ZO Šumice 
Štolfa Rudolf · ZO Vyškov 

91 let
Granzer Reimund · ZO Opava 
Jung Josef · ZO Plzeň střed 
Kavka Josef · ZO Dobré u Dobrušky 
Král Jiří · ZO Veltrusy 
Louda Josef · ZO Městec Králové 
Smola Václav · ZO Dobřany 
Šenk Pravdomil · ZO Lysá nad Labem 
Vysloužil František · ZO Prostějov 

90 let
Beneš Antonín · ZO Božice 
Čermák Josef · ZO Nová Paka 
Eliáš Karel · ZO Hluboká nad Vltavou 
Nodžák František · ZO Most 
Pražák František · ZO Nový Bydžov 
Procházka František · ZO Otrokovice 
Suchý Jiří · ZO Kutná Hora 

85 let
Benda Josef · ZO Mšeno
Brychta Ludvík · ZO Velká Bíteš 
Burda Václav · ZO Rýmařov 
Fremuth Ladislav · ZO Holice 
Hawliczek Alois · ZO Mosty u Jablunkova 
Hlaváček Josef · ZO Solnice 
Horký Jan · ZO Písek 
Jiroušek Jan · ZO Sedlice 
Kohout Vítězslav · ZO Kolinec 
Kollert Vladimír · ZO Česká Skalice 
Kuneš Josef · ZO Domažlice 

Lesse Stanislav · ZO Ronov nad Doubravou 
Melichar Petr · ZO Příbram 
Němec Ladislav · ZO Náměšť nad Oslavou 
Němec Josef · ZO Vémyslice 
Novotný Jiří · ZO Hořice 
Prokop Matěj · ZO Milín 
Rutte Václav · ZO Holice 
Soviš Vladimír · ZO Uherské Hradiště 
Štastný Antonín · ZO Brumov-Bylnice 
Tesař František · ZO Rakovník 
Vorba Václav · ZO Moravec 
Walczak Rudolf · ZO Žacléř 
Zíka Jaroslav · ZO Hořice 

80 let
Bartoš Miroslav · ZO Nové Město na Moravě 
Binar Pavel · ZO Tišnov 
Boháč Petr · ZO Hostinné 
Boška Václav · ZO Skočice 
Bureš Antonín · ZO Jablonec n. Nisou 
Cimrman Josef · ZO Louny 
Čech Josef · ZO Jaroměřice nad Rokytnou 
Dobečka Josef · ZO Štramberk 
Hanzlíček Vladimír · ZO Nová Cerekev 
Havelka Antonín · ZO Moravské Budějovice 
Chladil Zdeněk · ZO Knínice u Boskovic 
Chyba Jaromír · ZO Hutisko-Solanec 
Janovský Josef · ZO Zbraslavice 
Jaroš Miroslav · ZO Týn nad Vltavou 
Jarošek Pavel · ZO Hodonín 
Jindřichovský Blahoslav · ZO Nasavrky 
Kalčík Jiří · ZO Rumburk 
Lakatoš Vítězslav · ZO Brandýs nad Labem-Sta-
rá Boleslav 
Lenc František · ZO Olešnice 
Macek Josef · ZO Bystré v Orlických Horách 
Mareš Josef · ZO Rokytnice v Orlických Horách 
Müller Jan · ZO Mariánské Lázně 
Němec Jaroslav · ZO Jedovnice 
Roub Antonín · ZO Strašice 
Růžička Václav · ZO Česká Lípa 
Sikora Jan · ZO Ústí nad Orlicí 
Stehlíček Josef · ZO Osečná 
Šimánek Ladislav · ZO Bohutín 
Štefek Jiří · ZO Prostějovičky 
Šturma František · ZO Zliv 
Tkadleček Pavel · ZO Nový Hrozenkov 
Vasko Ivan · ZO Roztoky 
Voborník Josef Sl. · ZO Jaroměř 
Zátková Milena · ZO Jesenice 

75 let
Bajer Svatopluk · ZO Nový Jičín 
Bartůňková Anna · ZO Velké Březno 
Baxa Josef · ZO Stod 

Belza Václav · ZO Seč 
Benda Josef · ZO Milevsko 
Běťák Vladimír · ZO Rosice 
Boháč Petr · ZO Habry 
Broukal Jiří · ZO Soběslav 
Círman Ladislav · ZO Hradec Králové 
Čížek Stanislav · ZO Zaječov 
Dařílková Vlasta · ZO Lanškroun 
Děkanovský Jan · ZO Říčany 
Dočekal Oldřich · ZO Křenovice 
Doležal Josef · ZO Chrudim 
Dračka Alois · ZO Letovice 
Filipek Stanislav · ZO Dolní Lomná 
Frundl Pavel · ZO Bučí 
Gerstberger Ladislav · ZO Úštěk 
Hnojílek Boleslav · ZO Chodov 
Hoblík Emil · ZO Rokycany 
Chábová Ludmila · ZO Tábor 
Ingr Petr · ZO Vracov 
Jedlinský Ladislav · ZO Pěčín 
Jícha Luděk · ZO Kolín 
Karlík Josef · ZO Nivnice 
Kasal Vladimír · ZO Horní Planá 
Klaudy Jiří · ZO Úštěk 
Klíma Milan · ZO Trhanov 
Klimeš Josef · ZO Přepychy 
Klobouček Petr · ZO Veltrusy 
Kopecká Zdena · ZO Nový Bor 
Kotouček Jindřich · ZO Olešnice na Moravě 
Kovář Jiří · ZO Libštát 
Kozák Miroslav · ZO Milevsko 
Kozel Václav · ZO Doudleby nad Orlicí 
Krčmář Jan · ZO Hranice 
Krejčí František · ZO Třebíč 
Křiklava Jaromír · ZO Kozojedy 
Kříž František · ZO Mníšek pod Brdy 
Kukačková Růžena · ZO Prachatice 
Kvita Pavel · ZO Chotěboř 
Langr Jaroslav · ZO Vlašim 
Lhota Václav · ZO Vráž 
Loučková Ivana · ZO Holčovice 
Ludický Pavel · ZO Kralupy nad Vltavou 
Macnarová Hana · ZO Hořice 
Macháček Jan · ZO Soběslav 
Macháček Pavel · ZO Heřmanův Městec 
Markup Vladislav · ZO Unhošť 
Melmer Jan · ZO Křemže 
Misík Jaroslav · ZO Bezno 
Motloch Petr · ZO Petřvald 
Mrňávek Jaroslav · ZO Hejnice 
Nosek Josef · ZO Beroun 
Novák Jiří · ZO Soběslav 
Novotný Jaroslav · ZO Nový Bydžov 
Orieščik Stanislav · ZO Poběžovice 

V únoru 2021 slaví… 
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Paděra František · ZO Lysice 
Pavlišta Josef · ZO Vamberk 
Pecha Jaroslav · ZO Jindřichův Hradec 
Petíra Josef · ZO Česká Skalice 
Pražák Jaroslav · ZO Polička 
Rauš Jiří · ZO Litomyšl 
Rolný Jaroslav · ZO Radvanice - Bartovice 
Staník Josef · ZO Břidličná 
Šejnohová Milada · ZO Polička 
Šíma Jiří · ZO Opařany 
Šimáček Jiří · ZO Liteň 
Šimáček Mikuláš · ZO Jesenice 
Šteger Jan · ZO Tábor 
Štěpánek Jan · ZO Horní Dubenky 
Štěpánek Milan · ZO Rokytnice nad Jizerou 
Šupol Zdeněk · ZO Křižany 
Tomášek Václav · ZO Koloveč 
Toušek Jan · ZO Zbýšov 
Trnka František · ZO Zbraslavice 
Tulach Milan · ZO Loukov 
Večeř Milan · ZO Králíky 
Vitvarová Iva · ZO Hostinné 
Vlasák Zdeněk · ZO Jistebnice 
Vojáček Ladislav · ZO Sedlec-Prčice 
Volf Josef · ZO Poběžovice 
Vošahlík Arnošt · ZO Milín 
Weber Jaroslav · ZO Varnsdorf 
Zeller Josef · ZO Studnice 
Zoubek Josef · ZO Větřní 
Zyta Karel · ZO Dolní Dobrouč 

70 let
Aišman Josef · ZO Krsy 
Alinčová Marie · ZO Chrudim 
Andrášek Pavel · ZO Nové Strašecí 
Baron Josef · ZO Český Těšín 
Bečvář Jan · ZO Šumperk 
Beneš František · ZO Vroutek 
Bradáč Petr · ZO Smržovka 
Brodský Mojmír · ZO Chlumec nad Cidlinou 
Brožek Stanislav · ZO Vítkov 
Caha Bohumil · ZO Třebíč 
Čermák Vladimír · ZO Poběžovice 
Dokoupil Vojtěch · ZO Prostějov 
Duda Ladislav · ZO Horažďovice 
Dušek Jan · ZO Větřní 
Dušek Václav · ZO Olbramkostel 
Elich Bedřich · ZO Nový Bor 
Fejks Jiří · ZO Heřmaničky 
Ferusová Milena · ZO Ostrov 
Fotr Miroslav · ZO Velký Osek 
Fuglík Vojtěch · ZO Velký Ořechov 
Gereg Jaromír · ZO Teplice nad Metují 
Geršl Antonín · ZO Knínice u Boskovic 
Gütler Václav · ZO Třebechovice pod Orebem 
Halaxa Jiří · ZO Sloup v Moravském Krasu 
Hofericová Jaroslava · ZO Skalná 

Hondl Karel · ZO Jihlava 
Hora Václav · ZO Liberec 
Hrachovec Petr · ZO Nejdek 
Hrdina Jaroslav · ZO Dvůr Králové nad Labem 
Hron Zdeněk · ZO Tábor 
Chocenský František · ZO Nový Bydžov 
Chudík Jiří · ZO Písek 
Jašek Václav · ZO Opava 
Kadlec Karel · ZO Krsy 
Kahoun Vlastislav · ZO Louňovice pod Blaníkem 
Kalous Pavel · ZO Paskov 
Karásek Josef · ZO Moravské Budějovice 
Kelíšek Vojtěch · ZO Uherský Brod 
Kincl Josef · ZO Divišov 
Kočenda Karel · ZO Kladno 
Kofroň Vlastimil · ZO Modřany 
Koleňák Josef · ZO Křišťanovice 
Kopecká Zdeňka · ZO Pardubice 
Kopecký Milan · ZO Letovice 
Kotlín Josef · ZO Čížová 
Král Stanislav · ZO Králíky 
Krátký Josef · ZO Mirošov 
Krčmář Jiří · ZO Žamberk 
Krejčí Antonín · ZO Vimperk 
Kubík Pavel · ZO Jehnice 
Kubita Josef · ZO Březová nad Svitavou 
Kydlíček Jiří · ZO Nečtiny 
Les Bohumil · ZO Třemošná 
Lodl Jiří · ZO Šťáhlavy 
Malovaný Rostislav · ZO Velká Polom 
Mareček Josef · ZO Jeseník 
Mazanec Stanislav · ZO Libáň 
Medřický Jiří · ZO Struhařov 
Mevaldová Lenka · ZO Jablonec nad Jizerou 
Michna Jindřich · ZO Město Albrechtice 
Mikšíková Věra · ZO Slušovice 
Moravec Hubert · ZO Šilheřovice 
Motl Jiří · ZO Heřmanův Městec 
Mrakešová Marie · ZO Netvořice 
Nechanický Lubomír · ZO Kynšperk nad Ohří 
Němčic Antonín · ZO Olomouc 
Němec Josef · ZO Jaroměřice nad Rokytnou 

Novák Miloslav · ZO Zábřeh 
Osina Jaroslav · ZO Žulová 
Pánek Miroslav · ZO Rohozec 
Pantůčková Karla · ZO Jeseník nad Odrou 
Pavlík Zdeněk · ZO Chrast u Chrudimě 
Pejzl Stanislav · ZO Přibyslav 
Peštál Jiří · ZO Staré Město 
Petrásek Josef · ZO Trhový Štěpánov 
Podlaha František · ZO Želeč 
Pospíchal Karel · ZO Velká Bíteš 
Pospíchalová Jaroslava · ZO Sázavka 
Prokeš Josef · ZO Jindřichův Hradec 
Roubal František · ZO Mladá Vožice 
Ryba Pavel · ZO Hrádek u Sušice 
Sedláček Jan · ZO Broumov 
Simon Pavel · ZO Hronov 
Souček Josef · ZO Frýdlant 
Starý František · ZO Libštát 
Stejskal Arnošt · ZO Rájec a okolí 
Stejskal Zdeněk · ZO Pelhřimov 
Stříteřský Miroslav · ZO Polička 
Sucharda Zdeněk · ZO Nová Paka 
Svoboda Milan · ZO Moravský Krumlov 
Szotkowski Stanislav · ZO Dolní Lomná 
Šachl František · ZO Lišov 
Šaradin Juraj · ZO Žichovice 
Šípek Bohuslav · ZO Nový Bor 
Škeřík Vítězslav · ZO Litomyšl 
Šobáň Josef · ZO Hradčovice 
Tobiáš Josef · ZO Kopidlno 
Tomaník Jan · ZO Pozděchov 
Valenta Jan · ZO Velvary 
Vašenda Jaroslav · ZO Jindřichov 
Večeř František · ZO Ruda nad Moravou 
Vencl Karel · ZO Králíky 
Věrný Miroslav · ZO Korytná 
Vladyka Miroslav · ZO Kácov 
Votava Josef · ZO Kladno 
Výletová Marie · ZO Svatobořice - Mistřín 
Zálešáková Anna · ZO Hradčovice 
Zechovská Ivana · ZO Nový Bydžov 
Žalman Václav · ZO Strážiště 
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Jubilantům upřímně blahopřejeme!

Odešli z našich řad

Bajza Jan (78) · ZO Lidečko
Bárta Jiří (79) · ZO Čížkov

Hladký Jan (71) · ZO Radiměř
Huml Jiří (79) · ZO Doubí

Komrska František (81) · ZO Volyně
Kotrba Jaroslav (85) · ZO Milevsko
Měsíčková Anna (70) · ZO Předslav

Pokorný Karel (79) · ZO Rájec a okolí
Šípek František (71) · ZO Přelouč
Špinka Josef (76) · ZO Velký Osek
Štorek Karel (70) · ZO Litomyšl
Štros Karel (86) · ZO Bechlín
Vojta Josef (91) · ZO Vlašim

Čest jejich památce
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Vzpomínka  
na Karla Navrátila
Dne 16. prosince 2020 
opustil svá včelstva, 
naši organizaci a všech-
ny přátele pan Karel 
Navrátil.

Včelaření byl věrný 
do poslední chvíle, ce-
lých 76 let. Ochotně 
předával své zkušenosti 
všem, kteří potřebovali 
jeho radu. Vždy se také 
rád pobavil s ostatními 
členy o zdarech i nezda-
rech. Díky včelkám se dožil krásného věku a na jaře by 
oslavil 93.  narozeniny. Měl rád přírodu a kromě včelaření 
byl i zkušený chovatel a pěstitel.

Odvedl poctivou práci. Prosím věnujte příteli Karlovi 
tichou vzpomínku. Děkujeme. 

ZO ČSV Brno-Královo Pole

Vzpomínka na přítele Jana Bajzu
V předvánočním čase nás zastih-
la smutná zpráva: 22. prosince 
2020 navždy odešel do včelař-
ského nebe přítel Jan Bajza z Li-
dečka. Na celé Moravě známý 
učitel včelařství, chovatel matek 
a hlavní osobnost včelařských 
poutí na Svatém Hostýně podlehl 
covidové nákaze ve věku 78 let.

Se včelami se seznámil jako 
kluk ve včelařském kroužku, ale 

naplno včelaření propadl až v dospělém věku, po založení ro-
diny a postavení domu v rodném Lidečku. V Praze absolvoval 
dvouletou Ústřední včelařskou školu, kde se seznámil s pří-
telem Jaroslavem Havlínem, spolupracoval s ním v rozchovu 
kraňské včely a byl i jeho pokračovatelem, bohužel jen krátce. 
Zabýval se i dalšími včelařskými činnostmi, jako byla výroba 
medoviny či mateří kašičky, rodinu zapřáhl do pečení a zdo-
bení perníků, vedl včelařský kroužek, po širokém okolí jezdil 
přednášet, více než 30 let byl předsedou místní ZO, v letech 
1985–2019 byl členem předsednictva OO Vsetín ve funkcích 
místopředsedy, nákazového nebo osvětového referenta a patřil 
k zakladatelům a zapojoval se do činnosti sekce komerčních 
včelařů. Bohužel i jeho postihl mor včelího plodu a ztráta více 
než stovky včelstev jej velice bolela.
Ale optimismus a víra překonaly i tento moment. Když pak 
ležel v nemocnici se srdeční arytmií, řekl mu nejmladší vnuk: 
„Dědo, ty nám nesmíš umřít, kdo by nám dělal med?“ A to byl 
impuls pro jeho tři dcery a jejich rodiny, aby se zamyslely nad 
budoucností rodinného včelařství. Dnes už je v každé z těchto 
tří rodin někdo, kdo včelaří.

Ve své obci patřil k hybatelům společenského života, jeho 
zvučný hlas zněl stejně dobře na jevišti ochotnického divadla 
a v pěveckém sboru jako na odborných přednáškách. Ani v řeči 
v sobě nezapřel, že je rodilý Valach. Hluboká náboženská víra 
jej přivedla k založení a pořádání největšího setkávání včelařů 
– včelařských poutí na Svatém Hostýně. Vytvořil kolem sebe 
tým nadšenců, kteří poutě dělají již od roku 2003. Po pěti letech 
přišel s nápadem na spolkový prapor všech včelařů Čech, Mo-
ravy a Slezska a postavení sochy patrona včelařů sv. Ambrože 
na Svatém Hostýně. K tomu zorganizoval celonárodní finanční 
sbírku, z níž se tyto náklady zaplatily. Byl to právě přítel Bajza, 
kdo pozval také včelaře z ciziny, a tak od roku 2007 přijíždějí 
na poutě zahraniční včelaři, ponejvíce ze Slovenska a Polska, 
ale byli tam vidět hosté i z jiných států.

V Jendovi Bajzovi ztratilo naše včelařství poctivého chlapa, 
člověka přímého, čestného a pracovitého, jenž neměl daleko 
od slov k činům.

Čest jeho památce!
Karel Zahradník

Zemřel  
přítel  
František Švec
Přítel František Švec zasvětil vel-
kou část svého života a volného 
času velkému koníčku – včelař-
ství. S láskou a obezřetnou péčí 
se staral o včely, ale i o místní 
včelaře. Dostal za svůj život 
několik včelařsky významných ocenění a vyznamenání. Jako 
předseda spolku ve Vimperku a později ve Čkyni pečoval o or-
ganizace a o desítky místních včelařů. Jednal vždy s otevřeným 
srdcem a zodpovědností. Během svého působení několikrát bo-
joval v organizacích s nákazou moru včelího plodu a díky jeho 
disciplíně a organizačním schopnostem spolu s několika přáteli 
a veterinární správou situaci vždy zvládl stabilizovat a dovést 
do dobrého konce. Jménem čkyňských včelařů bych mu chtěl 
alespoň takto naposledy poděkovat.

Předseda ZO Čkyně 
Josef Beneš



Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Svazenka
Zatímco většina obyvatel arboreta jsou vytrvalé rostliny, já patřím mezi rostliny jednoleté, a proto nás každoročně 
musejí vysévat znovu. Ale určitě to stojí za to. 

Zastupuji rod svazenka Phacelia, jenž zahrnuje asi 180 druhů, 
které pocházejí ze Severní a Jižní Ameriky. Naše botanické ro-
dové jméno je odvozeno od řeckého slova fakelos, které znamená 
svazek nebo otep – naše květy jsou nahloučeny ve dvouvijanech, 
tedy v jakýchsi „svazcích“. U nás v arboretu pravidelně potkáte 
dva druhy. Já jsem asi ten známější, mé celé jméno je svazenka 
vratičolistá a byla jsem k vám dovezena koncem 19. století. Hned 
vedle mě roste moje kamarádka svazenka shloučená, s jejíž první 
odrůdou se u nás setkáváme až od roku 2010. Čím se lišíme? 
Místo složitého popisování si můžete prohlédnout naše rozdíly 
ve tvarech listů i květů (já jsem v prvním řádku).

A co máme společné? V první řadě včelařský význam. Obě pat-
říme mezi velmi atraktivní zdroje a včelám poskytujeme bohatou 
nabídku nektaru. Mednatost je okolo 300 kilogramů na hektar. 
Med je hnědožlutý, později krystalizuje a má příjemnou chuť. Čas-

to je příměsí ostatních medů podle plochy pěstování. Poskytujeme 
i kvalitní pyl – okolo 200 kilogramů na hektar. Já mám výrazně 
modrý, ze svazenky shloučené přinášejí včely pyl žlutý. Co je pro 
mě typické, je krátká vegetační doba. U mě od výsevu do počát-
ku kvetení uplyne čtyři až šest týdnů, pak kvetu také zhruba čtyři 
týdny a potom postupně zasychám (moje celá vegetační doba je 
zhruba 120 dnů). Je u mě možnost postupných nebo opakovaných 
výsevů, takže lze načasovat dobu mého kvetení.

Svazenka shloučená má pomalejší počáteční vývoj, a kvést proto 
začíná později než já, a to zhruba po 70 dnech od výsevu. Její vý-
hodou ovšem je, že po dozrávání nedochází k zasychání celých 

rostlin, pouze dozrálých květenství a ta navíc začínají nakvétat 
nová, čímž se doba květu prodlužuje. Celková vegetační doba je 
i více než 180 dnů.

Vaše včely nás mohou nacházet jako součásti biopásů, výsevů 
na zelené hnojení nebo jako meziplodinu. Vzhledem k tomu, že 
mezi pěstovanými plodinami nemáme žádný příbuzný druh, jsme 
ideální přerušovače osevních sledů, zabraňujeme erozi půdy a ne-
produktivnímu výparu.

Pokud nás zemědělci v okolí doletu vašich včel nepěstují, můžete 
si nás vysít sami. Hodí se pro nás většina půd s výjimkou těžkých 
jílovitých a budeme prospívat i v různých nadmořských výškách. 
Po vyklíčení snášíme obstojně i sucho. Po odkvětu naše zbytky 
zapravte do půdy a dodejte jí tak tolik potřebný humus. Můžete 
nás pěstovat i jako součást různých směsí nebo při výsevu zkom-
binovat oba naše druhy a prodloužit tak pastvu pro včely. Semena 
není problém získat, a tak se těšíme, že nás ochutnají i vaše včely.

      Vaše svazenka vratičolistá

Připravila Ing. Miroslava NovotnáTypická semena svazenky vratičolisté



Svazenka
Phacelia


