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Žhavé téma – úhyny včelstev
Dění ve světě je samá katastrofa. V Číně je
koronavirus a šíří se nejen po Asii. V Austrálii jsou požáry a nyní ohromné záplavy.
Afriku ohrožuje invaze kobylek. V Evropě
řádí orkán Sabine a panuje strach z klimatické krize. U nás se opět objevila ptačí
chřipka, včelstva hynou, zůstávají prázdné
úly. Někteří mluví o blížící se apokalypse. Jiní oponují, že tak to na Zemi chodí
od nepaměti, jen dříve nebyly sociální sítě
a další média, takže lidé nevěděli, co se děje
na druhé polokouli a vlastně ani za humny.
Nebyli vyděšení, a proto byli šťastnější.
Ale zpět k úhynům. Někde hlásí totální
úhyn, někde 50 procent, jinde 30. Vyšlo
množství článků z různých koutů republiky, proběhly i televizní reportáže, které ukazovaly prázdné úly. Když se však
zeptám konkrétních včelařů nebo členů
přímo na výročních členských schůzích,
úhyny buď nemají, nebo jen minimální,
do 10 % přirozeného úbytku. Tak nevím,
stydí se chovatelé přiznat, že přišli o včely, nebo skutečně ztráty nemají a ty řeči
o úhynech se týkají jen někoho jiného
někde daleko? Pokud někdo telefonicky
na sekretariát hlásí úhyny, pak na dotaz,
jak léčil, čím léčil a kdy, odpovídá, že léčil,
jak se má, tak jako vždycky, určitě je tedy
chyba někde jinde, může za to počasí, pesticidy, špatná úživnost krajiny, velká zavčelenost, neúčinné léčivo… Ano, to všechno

jsou faktory, které ovlivňují kondici včel,
ale málokdo si přizná, že něco neudělal,
nebo udělal špatně, nebo pozdě. Jak si vysvětlit, že jeden chovatel přijde o všechna
včelstva a jeho kolega o kilometr dál úhyny
nemá? Špatným počasím, nebo chovatelskou chybou?
Ošetřování včelstev během roku věnujeme ve Včelařství prostor každý měsíc.
Kolem úhynů diskutujeme v posledních
třech číslech Včelařství. Hledáme příčiny,
dáváme prostor odborníkům i chovatelům.
Vyzvali jsme naše základní organizace
ke sběru informací k úhynům včelstev našich členů k 15. únoru, abychom v tomto
směru předběžně zmapovali celou republiku. Hlášení v současné době vyhodnocujeme. Zatím jsem však obdržela pár
e-mailů od nečlenů svazu, kteří hlásí úhyn,
ač je k tomu nikdo nevyzval, a ptají se, kolik bude dotace na uhynulé včelstvo. Také
máme první zprávy o krádežích včelstev.
To vše s sebou nese současný stav našich
včelstev.
Na odpověď, zda se rok 2020 zapíše
mezi roky s masivními úhyny včelstev, jako
tomu bylo v letech 2007 a 2014, si budeme muset ještě počkat. Konečné slovo, jak
včely zvládly přezimovat, padne v dubnu.
Doufejme, že se prognóza nadprůměrných
plošných úhynů nepotvrdí a že půjde „jen“
o lokální záležitosti, ze kterých se poučíme.
Mgr. Jarmila Machová

Upozornění! Důležité!
Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Veškerou dokumentaci k Eurodotacím zašlete ve dvou vyhotoveních, jeden originál
plus jednu kopii. Originální dokumentace je předávána na SZIF. Kopie dokumentace
musí být k dispozici na ekonomickém oddělení ČSV. Důvodem jsou pravidelné kontroly
externích kontrolních orgánů.
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Kalendárium březen
Sluneční svit se oproti konci února dále prodlužuje, denní teploty stoupají, začíná předjaří. Včelstva již plodují, na Josefa (19. 3.) by měla mít
založeno 10–20 dm². Pak podle obecně známého pravidla mohou 40 dnů
využít snůšku z řepky. Přínos je prakticky celý měsíc nižší než spotřeba.
Probíhá výměna zimní generace a nejsilnější včelstva zakládají koncem
měsíce trubčinu.
Pokud nejsou příznivé podmínky k prohlídce včelstev, pozorujeme aktivitu včel
na česně, donášení pylu, čistotu kolem
česna a na letáku. Přínos pylu znamená,
že včelstvo ploduje, aktivita včel na česně
signalizuje dobrý zdravotní stav. Bezletovost nebo líná aktivita, případně pokálené okolí česna signalizují, že včelstvo je
slabé, nosematické apod.
K hlavním úkolům na včelnici patří
mimo jiné jarní prohlídka. Nutné nápravy
nenormálních stavů vyčtených ze spadu
na podložkách jsme provedli koncem ledna
a v únoru. Pokud se teplota vzduchu blíží
10 °C, dá se předpokládat další růst teploty a je slunečno, pak můžeme bez obav
přikročit k jarní prohlídce. Nejprve si však
samozřejmě připravíme vše potřebné,
např. rezervní zásobní plásty či vhodné
souše k zakladení (tmavší žemlové barvy).
Ve včelstvech pracujeme rychle, aby úlový
prostor zbytečně nevychladl.
Včelstva podle síly rozdělíme do tří skupin: silná a středně silná, která skýtají záruku zdárného rozvoje, třetí skupinu pak
tvoří včelstva slabá. U silných a středně
silných včelstev dbáme na to, aby v každé
uličce byl dostatek zásob. Počátkem měsíce
je to významné zejména u úlových systémů,
kde chomáč nemá v tuto dobu možnost se
přesunout mezi plásty. U nástavkových úlů
je výhodné, když včelstvo ploduje v horním
nástavku a nástavek se zásobami jsme již

Jedna z variant včelího napajedla 
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přemístili pod něj. Včely postupně přenášejí zásoby nahoru a tím se také rozproudí
život ve včelstvu. U zimování ve dvou nástavcích často nastává situace, kdy včelstvo
má založeno plodové těleso v horním nástavku a přitom v horním nástavku je také
mnoho zásob a matka skoro nemá kde
klást. V tomto případě jeden až dva zásobní
plásty přemístíme do spodního nástavku

Nosematické slabochy
nemá smysl
podněcovat a posilovat
a na jejich místo dáme souše vhodné k zakladení – ne panenské, ale spíše tmavší
žemlové barvy. Včely i zde začnou přenášet
zásoby nahoru a tím se „podněcují“.
Nejvíce starostí budeme mít pochopitelně se slabými včelstvy. U nich je užitečné
vědět, zda nejsou nosematická. Kdo odebírá zimní mrtvolky na vyšetření na nosemu, ten má tuto úlohu vyřešenou. Problém
vznikne tehdy, pokud nosematické včelstvo spojíme se zdravým, jelikož spojené
včelstvo je pak nosematické. To může mít
za následek v lepším případě opožděný
vývoj, v tom horším pak včelstvo nemusí
přežít, zejména pokud v dubnu panuje
nepříznivé počasí. Pokud je slabé včelstvo

Foto: Dalibor Titěra

silně nosematické, je lepší ho zrušit usmrcením, mrtvolky spálit, úl řádně vydezinfikovat a plásty vyvařit na vosk. Pro dobrý
účinek dezinfekce musíme dřevěné části
řádně mechanicky očistit, jako dezinfekční
roztok je pak možné použít 5% hydroxid
sodný nebo 10% roztok sody, případně relativně nový dezinfekční prostředek na bázi
jodu BeeSafe.
Na nosemu zatím nemáme lék, z hlediska prevence je tedy důležité chovat silná
včelstva a nechat je hodně stavět. Nosematické slabochy nemá smysl podněcovat
a posilovat. Stojí to totiž hodně pracovního
času a ve výsledku bychom stejně znovu zazimovali včelstvo, které bude s velkou pravděpodobností opět nosematické, a zdroj
nákazy tedy zůstane na stanovišti.
Zlikvidovaná nebo spojená včelstva nahrazujeme oddělky v květnu a počátkem
června. Ty pak vykazují velkou vitalitu
a při dobrém vedení zazimujeme zdravé
včelstvo. Tvorbu oddělků si popíšeme
v dubnovém čísle.
A co dělat se včelstvy, která v nástavkových úlech obsedají jen polovinu nebo
něco málo přes polovinu jednoho nástavku?
Taková včelstva můžeme komorovat, přičemž o této metodě jsem psal v rámci Kalendária v minulém čísle (2/2020). Znovu
ovšem zdůrazňuji, že při komorování je
nutné, aby byl prostor pro plodování dobře
odsednutý včelami a také dobře zateplený
ekvivalentem aspoň 5cm pěnového polystyrenu.
Při jarní prohlídce postupujeme od včelstva ke včelstvu. Nyní si popíšeme prohlídku při zimování včelstva na jednom
patře – nástavku a v případech, kdy včelstvo sedí jen v horním nástavku a nástavek

Kapající kohoutek

Foto: Dalibor Titěra

KALENDÁRIUM
Vrba bílá 

pod ním není obsazen včelami, a jsou tam
tedy jen prázdné souše. Po sejmutí stropní
fólie nebo přes čistou průhlednou fólii vidíme obsazenost uliček. Z centra sezení
povytáhneme plást a podíváme se, zda je
na něm plod, zda je pravidelný a zda není
příliš mezerovitý. Na okraji plodového
tělesa, spíše jako krycí plást, by měl být
aspoň z jedné strany plást pylový. V době
jarní prohlídky by měl být v každé uličce
aspoň minimální věnec glycidových zásob, uprostřed sezení o výšce 2 cm. Musíme si uvědomit, že po prohlídce se může
ochladit a včely pak několik dnů nebudou
moci přecházet mezi plásty. Pokud jsou při
pěti obsednutých uličkách dvě až tři neobsednuté, tak včelstvo zúžíme, případně
zakomorujeme.
V době jarní prohlídky by včelstvo mělo
mít minimálně pět, lépe ovšem osm až deset kilogramů zásob, to záleží na síle včelstva. Kilogram zásob odpovídá přibližně
třem čtverečním decimetrům oboustranně
zavíčkovaného plástu. Není možné počítat
s tím, že si včelstva v březnu pro svou potřebu vše donesou, spotřeba je vyšší než
přínos. Pokud je zásob nedostatek, můžeme přidat zásobní plást na okraj plodového tělesa, nad sezení můžeme dát placku
těsta, případně pokrmit roztokem 1:1. Zde
dáváme důraz na uteplení krmítka.
Někdy naopak nastávají případy, kdy
je v sezení včelstva nadbytek zásob,
a matka tudíž nemá místo ke kladení
a vytvoření plodového tělesa. Zde nezbývá než minimálně jeden zásobní plást
vyměnit za souš vhodnou ke kladení
(ne panenskou) a zásobní plást uložíme
do skříně nebo do nástavku pod sezení
včelstva.
Při přípravě včelstev na zimu jsme dbali,
aby strůpek byl pro vodní páru propustný.
Při jarní prohlídce ho pak upravujeme
např. přikrytím fólie tak, aby byl pro vodní
páru propustný naopak co nejméně.
Při vedení včelstev v nástavkových úlech
se řídíme metodikou ošetřování včelstev
v daném systému, několik zásad je však
společných. Pokud včelstvo sedí a plo-

Foto: Luďka Čížková

duje v druhém nástavku shora a horní
nástavek se zásobami je bez jakéhokoliv
plodu, podsadíme jej pod plodový nástavek. Tato situace někdy nastává u nízkonástavkových úlů, u kombinovaného
použití vysokých a nízkých nástavků, případně i u Dadant systému. Zásoby z podstaveného nástavku včely vynášejí nahoru
a aktivizují včelstvo v potřebné činnosti.
Při záměně nástavků se neřídíme datem
v kalendáři, ale stavem v přírodě (fenologickými fázemi) a hlavně silou včelstev
a obsednutím zaměněných nástavků. Při
záměně musí být horní nástavek obsednut
plně a spodní minimálně z poloviny, lépe
ze dvou třetin. Pokud záměnu uděláme
příliš brzy, včelstvo podtrhneme v rozvoji.
Pokud se se záměnou opozdíme, přijdeme
o „podněcovací efekt“. Často se diskutuje
o otevírání oček v jednotlivých nástavcích.
Toto je zpravidla upraveno v metodice ošetřování v jednotlivých systémech.
Dostatečně velké a během sezony nikdy
nevysychající napajedlo je velice důležité
a mnohdy jeho význam není doceněný.
Napajedlo umisťujeme ve vzdálenosti
desítek metrů od stanoviště mimo hlavní
letové dráhy včel. Je výhodné vybrat slunečné místo a slunce tak využít k ohřevu
vody na odběrném místě.
A jak zařídit, aby se včely v napajedle
netopily? Jednou z dobrých možností je
nechat odkapávat vodu na šikmé prkénko
opatřené šikmými laťkami nebo zářezy,
prkénko je nutné aspoň jednou za týden
očistit a vydezinfikovat. Vhodné je zařídit odběr vody z kamenné drtě, oblázků
nebo hrubého písku v tekoucí nebo stojaté
vodě. Ideální řešení odběru vody je komplikované, protože pokud například včela saje
vodu z vodorovné plochy, může při tom
kálet. To platí především pro nosematické
včely. Lze tomu zabránit např. obrácenými
5kg lahvemi s krmnými víčky nebo úzkým
odběrním prostorem např. u napáječky pro
drůbež.
Důležitá je i vzdálenost raných zdrojů
pylu od stanoviště včelstev. V březnu
i později v našich končinách bývá nestálé

Vrba lýkovcová 
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Líska je zdrojem pylu v předjaří

Foto: Marie Beranová

počasí, kdy dochází k rychlým ochlazením
po dešťových a sněhových přeháňkách.
Pokud včely musí letět daleko, mnoho se
jich při prudkém ochlazení do úlu nevrátí.
Umístění pylodárných dřevin tedy musíme
řešit při jejich plánované výsadbě.
Březen, spíše tedy počátek března, je
doba vhodná k nátěru plodu na stanovištích s nálezem vyšším než tři roztoči
na včelstvo. Jarní ošetření je nařízeno
v „Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020“, vydané
Státní veterinární správou. K ošetření se
používají registrované přípravky v souladu s příbalovou informací. Ošetření musí
být ukončeno do 15. dubna, ale je výhodné
ho provést co nejdříve, dokud jsou plochy
plodu ještě malé. Nejlepších výsledků jsme
v pokusech dosáhli nátěrem zavíčkovaného plodu roztokem fluvalinátu, tj. pět
kapek M-1AER na 50 ml vody, s následnou
fumigací Varidolem 125 mg. Někdy se doporučuje udělat toto ošetření i při nálezu
nad dva roztoče na včelstvo. To platí především v případech, kdy se z objektivních
příčin nevyšetřila veškerá měl spadlá v úlu
za 30 dnů. Například když v období před
odběrem měli došlo k proletu nebo při
manipulaci s mělí k nechtěným ztrátám.
Dr. Ing. František Kamler
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Chystá se změna unijní směrnice o medu,
která se týká značení původu medu
Koncem letošního ledna jsme obdrželi
dobré zprávy od Dr. Petera Kozmuse ze
Slovinského včelařského svazu. Týká se
přípravy změny značení původu medu pro
směsi medů. Text uvádíme ve zkrácené
verzi:
Na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov v Bruselu s podporou podobně smýšlejících zemí vyzvalo Slovinsko Evropskou
komisi, aby stanovila jasnější označování
původu směsi medů a změnila evropskou
směrnici o medu 2001/110/ES, o které se
Slovinsko domnívá, že v současnosti neposkytuje spotřebitelům spolehlivé informace
o původu medu. Směrnice ukládá výrobcům medu mimo jiné povinnost uvést zemi
původu jejich medu. Pokud směs medů
pochází z více než jednoho členského státu nebo třetí země, může být produkt označen jako „směs medů ze zemí EU“, „směs
medů ze zemí mimo EU“ nebo „směs
medů ze zemí EU a mimo EU“. Vzhledem
k tomu, že takové označování směsí medu
neposkytuje spotřebitelům komplexní
a jednoznačné informace o původu medu,
zahájilo Ministerstvo zemědělství, lesnictví
a potravin Slovinska na podnět Slovinského včelařského svazu činnosti, které by
mohly částečně změnit směrnici o medu,
kterou se stanoví označování směsí medů
pocházejících z více než jedné země.
Změna směrnice pomůže předcházet nerovnosti spotřebitelů, pokud jde o kvalitu
informací o potravinách, ke kterým mají
přístup, a je podmíněna cenou produktu. Spotřebitel, který se rozhodne koupit
levnější med, není o nic méně cenný a má
nárok na stejnou kvalitu informací o původu jako ten, který si může dovolit koupit
dražší nebo konkrétněji označený med.
Označování původu směsí medu je důležité téma pro členské státy, které jsou nejdůležitějšími a největšími producenty medu
v EU. Iniciativa získala silnou podporu
v Radě EU. Dříve ji písemně podpořilo
16 členských států, konkrétně Bulharsko,
Česká republika, Kypr, Estonsko, Francie, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Později rovněž vyjádřily podporu Rakousko,
Dánsko, Lucembursko, Malta, Německo
a Švédsko. Podle komisaře EU pro zemědělství Janusze Wojciechowského toto
téma bude přezkoumáno nebo řešeno
v rámci strategie „Z farmy na stůl“.
K výše uvedené zprávě je třeba dodat,
že téma není nové. Je jednou z priorit
a dlouhodobých požadavků Českého svazu
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včelařů, „včelařské“ V4 a bylo diskutováno
i na jednání Apimondie v Montrealu v loňském roce.
K obsahu Směrnice rady 2001/110/ES
o medu je třeba zdůraznit, že je s ohledem na značení původu medu rozporná.
V odst. 5 preambule se říká, že vzhledem
k úzké souvislosti mezi jakostí medu a jeho
původem je nezbytné, aby o nich byly poskytnuty úplné informace, aby spotřebitel
nebyl uveden v omyl, pokud jde o jakost výrobku. Zvláštní zájmy spotřebitele, pokud
jde o geografické vlastnosti medu, a plná
průhlednost v tomto ohledu vyžadují uvedení země původu, v níž byl med sklizen,
na etiketě. A následně se v článku 2 odst. 4
písm. a) dozvíme, že země původu, kde byl
med sklizen, se uvede/uvedou na etiketě,
a pokud med pochází z více než jednoho
členského státu nebo z více než jedné třetí
země, lze názvy zemí původu nahradit podle potřeby jedním z následujících označení:
– „směs medů ze zemí EU“,
– „směs medů ze zemí mimo EU“,
– „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo
EU“.
Tím je směrnice v zásadním rozporu
sama se sebou. Vyhověla de iure spotřebitelům, ale de facto zpracovatelům a obchodníkům, kteří tak mohou legálně míchat cokoli s čímkoli, zatímco informační
hodnota označení původu je nulová.
K tomuto zjištění došel i časopis dTest
ve svém článku v květnovém čísle 2012
a dal dobrou radu na závěr: „Pokud máte
ve svém okolí dobrého včelaře, berte med
od něj. Dávejte přednost medu s jasně určeným původem“. Stejná rada zazněla závěrem i 6. 12. 2019 v deníku Blesk, který
provedl velký test medů se žalostným závěrem. Nadpis testu „Mrtvé“ medy v supermarketech hovoří za vše.
V současné době se připravuje změna vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se
stanoví požadavky pro přírodní sladidla,
med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové
bonbony. V rámci přípravy záměru změn
vyhlášky navrhl Český svaz včelařů mimo
jiné změnu v části označování zemí původu
medu tak, aby spotřebitel věděl, ve kterých
zemích byl med získán, i pokud se jedná
o směs medů, a současně aby bylo zřejmé,
jaký objem ve směsi zaujímá med z jednotlivých zemí. Tak doufejme, že zvítězí zdravý
selský rozum a nikoli zpracovatelská a obchodnická lobby, a že se tedy brzy dočkáme
změny.
Mgr. Jarmila Machová

Tisková konference
Státní veterinární
správy ČR k výsledkům
dozorové činnosti
v roce 2019
Ve čtvrtek 30. ledna seznámila Státní veterinární správa ČR v prostorách svého
sídla ve Slezské ulici v Praze média s výsledky své činnosti v loňském roce. Za SVS
na tiskové konferenci vystoupili ústřední
ředitel SVS Zbyněk Semerád, ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Milada Dubská a vedoucí oddělení veterinární
hygieny Lenka Sedláčková.
Za největší svůj úspěch považuje SVS
to, že se Česká republika stala jedinou
zemí, které se podařilo africký mor prasat
v současné vlně jeho šíření na svém území
vymýtit. To je určitě velký úspěch i z mezinárodního hlediska. Ani ptačí chřipka
se u nás v loňském roce nevyskytla. Zaznamenán nebyl na území ČR ani žádný

Po třech letech se v Česku
vyskytla hniloba
včelího plodu
případ Newcastleské choroby drůbeže.
Meziročně se však zvýšil počet ohnisek
nebezpečných nákaz ryb.
V oblasti veterinární hygieny bylo provedeno téměř 48 tisíc kontrol. SVS loni vybrala na pokutách více než 33 milionů
korun, nejvyšší pokuta činila 2,7 milionu
korun. Obě čísla jsou pak nejvyšší v historii
SVS.
Z hlediska včelařství pak byla zajímavá
informace, že v loňském roce bylo v ČR
134 případů výskytu moru včelího plodu.
Je to o 21 více než v roce 2018, přesto je
to druhý nejnižší počet za posledních šest
let. Po třech letech se v ČR objevil výskyt
hniloby včelího plodu na stanovištích
včelstev v Libereckém kraji (okres Semily), celkem bylo vyhlášeno 16 ohnisek. Byl
zaznamenán zvýšený nárůst hlášení úhynů
včelstev, který může být způsoben také důslednějším plněním povinnosti chovatelů
hlásit KVS úhyny. Celkem bylo loni přijato 172 hlášení o úhynech včelstev, např.
suspektní otravy, vyloupení cizími včelami,
napadení vosami či zavíječem, úhyny v důsledku varroázy na stanovišti. Každoroční
monitoring medu v zájmových chovech
dopadl bez problémů.
Mgr. Jarmila Machová

POZVÁNKA/SOUTĚŽ

Soutěž Včela a člověk
má své finalisty
Celostátní soutěž Včela a člověk, jejímiž
iniciátory a organizátory jsou jednatel MěV
ČSV Praha Augustin Uváčik a Andrea
Hovorka, členka pražského městského
výboru, má své finalisty. Odborná porota pod vedením profesionální fotografky
a ředitelky prestižní fotografické soutěže
Czech Press Photo Veroniky Souralové
a ve složení Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV, z.s., RNDr Petr Kolář,
redaktor časopisu Včelařství, Andrea
Hovorka a Augustin Uváčik vybrala ze
všech zaslaných fotografií 10 nejlepších.
Jejich autoři byli oceněni na slavnostním
vyhlášení, které se 23. února 2020 uskutečnilo v Národním zemědělském muzeu
v Praze na Letné. Reportáž přineseme
v příštím čísle.

Techagro 2020 doplní včelařská výstava i soutěž medovin
Vážení přátelé, zveme vás na včelařskou výstavu, která se uskuteční ve dnech 31. 3. – 4. 4. 2020 v rámci veletrhu Techagro
na brněnském výstavišti v přízemí pavilonu E. Ráno můžete pohodlně zaparkovat v okolí brány č. 4, po zaplnění parkoviště pak
v okolí pavilonu P.
BVV připravilo výstavu netradičně od úterý do soboty. Po celou
dobu výstavy se můžete těšit na vystavovatele včelařských pomůcek a vybavení z celé republiky i ze zahraničí. Pro autobusové
zájezdy (skupina od 15 osob) platí v pátek 3. 4. možnost registrovat si hromadný vstup zdarma. Více informací o akci najdete
na stránkách BVV.
Techagro patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě.
V roce 2020 bude zaměřen na rostlinnou výrobu, počítá se se specializovanými halami. Každý ročník této akce je prezentací trendů
v zemědělství – digitálních technologií, precizního zemědělství,
chytrého zemědělství nebo využití navigačních systémů.

Součástí výstavy budou včelařské
přednášky zaměřené na aktuální
problematiku tlumení varroázy.
RNDr. Jana Prodělalová vás seznámí
s problematikou včelích virů. Dozvíte
se nejnovější informace z probíhajících včelařských výzkumů a poznatky
z oblasti ošetřování včelstev s ohledem na správnou včelařskou
praxi. Přesný rozpis přednášek najdete na www.vcelaribrno.cz.
Přednášky se budou konat v sobotu 4. 4. v 1. patře pavilonu E.
V rámci výstavy proběhne také vyhlášení vítězů soutěže Medovina
roku 2020 a rovněž tradiční ochutnávka jednotlivých soutěžních
vzorků.
Soutěže medovin se mohou zúčastnit amatérští i profesionální
výrobci, a to zasláním přihlášky a vzorku minimálně dvou litrů
medoviny na adresu:
Textilní zkušební ústav, Cejl 12, 602 00 Brno
Termín pro doručení medoviny jsme prodloužili do 9. 3. 2020.
Aktuální informace a další podrobnosti k soutěži najdete
na webu www.soutezmedovin.cz.
Všechny soutěžní vzorky medovin budou vystaveny při bezplatných ochutnávkách během včelařské výstavy ve dnech 31. 3.
– 4. 4. 2020.
Každý účastník soutěže obdrží jako pozornost vstupenku na veletrh zdarma (kód bude zaslán e-mailem).
Přijeďte se podívat na novinky v oboru včelařství a podiskutovat
s předními výrobci a odborníky o tom, co vás zajímá.

Předávání cen vítězům soutěže Medovina roku 2019

Marek Linger (mlinger@volny.cz, tel: 777 576 687)
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Co zaznělo v Montrealu?
V předcházejících článcích jsme čtenáře časopisu Včelařství seznámili s rozsahem vědecké části Apimondie 2019.
Je samozřejmé, že účastník kongresu nemůže být všude. Přednášky probíhající paralelně v pěti sálech, v nichž
vystoupilo 100 řečníků z 25 zemí, si musí posluchač vybírat. Zájemci o všechna sdělení přednesená na kongresu
si pak mohou na webu www.apimondia2019.com stáhnout sborník z celé vědecké části.
Také výstava ApiExpo, zabírající plochu
4500 m² s 241 vystavovateli, si vyžádala
značný čas na prohlídku. O technických
novinkách předvedených na výstavě,
o soutěžích i jejich výhercích jsme již také
informovali. Mě na výstavě nejvíce zaujala
rychlost, s jakou firmy reagovaly na nedostatek pylu a pylové pestrosti ve výživě včel
a nabízely pylové náhražky. Ztrátu pylové
pestrosti mají podle firmy Chemicals Laif
nahradit její výrobky ApiCandy Proteico,
obsahující bílkoviny z kvasinek, ApiHerb
s rostlinnými extrakty a vitaminy skupiny
B, ApiGo s kvasinkovým extraktem a vitaminy a SuperBee, což je krmivo založené
na směsi aminokyselin a vitaminů. Tatáž
firma vyrábí k podpoře imunitního systému při výskytu zvápenatění včelího plodu
Micostop, který obsahuje oleje.
Stejně tak chorvatská firma Apivita nabízela náhražky na bázi přírodních látek,
ale bez udání složení. Totéž platí i o jejím
přípravku Nozevit, který má omezovat
nejen vývojový cyklus Nosema apis, ale
i Nosema ceranae. Firma BeeVital zase prezentovala přípravky BeeStrong s proteiny
z vaječného bílku a Hivealive, obsahující
bílkoviny z mořských řas.
Všechny výše zmíněné produkty se
určitě objeví i na našem trhu. A právě zde
tedy chci upozornit i na negativní stránky
jejich použití. Jak pylové náhražky, tak
sacharózové i fruktózové sirupy totiž snižují schopnost včelstva bránit se otravám
a nemocem. Ve vztahu k varroáze to

na kongresu zdůraznil T. Seeley z USA
ve své plenární hodinové přednášce
na téma darwinovského včelaření.
Již před kongresem se na sociálních sítích
objevila informace o australské firmě Flow,
která vyrobila úl, z něhož přímo vytéká med.
Nemohl jsem tedy její stánek nenavštívit.
Vystavený úl byl bez včel a systém při
ukázkách skutečně fungoval. Na dotaz
mi vystavovatelé sdělili, že jde jen o plásty
v medníku, které jsou vyrobeny z umělé
hmoty tak, že jsou buňky podélně rozděleny. Ve snůšce jsou stěny proti sobě
a po zavíčkování buněk před vytáčením
medu se polovina plástu mechanicky posune, tím se buňky otevřou a med z plástů
vytéká. Vystavený úl byl spíše zajímavost,
ale možná že se někdo této myšlenky ujme
a rozpracuje ji do praktického použití.
Boj proti varroáze
Tak jako na předcházejících kongresech
byla i v Montrealu dominantním tématem
varroáza a s ní spojená virová onemocnění.
Ale na rozdíl od předcházejících kongresů
se mi zdá, že došlo ke kvalitativnímu posunu. Dříve převládaly referáty o použití
a účinnosti jednotlivých přípravků na roztoče Varroa destructor. V Montrealu byla
tato oblast ponechána výrobcům, případně
výzkumným pracovníkům, aby posterovou
(plakátovou) formou seznámili chovatele
včel s jednotlivými přípravky. Mnohem více
času bylo věnováno referátům pojednávajícím o imunitě včelstva.

Úl australské provenience, z něhož přímo vytéká med
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A. Monetti s kolektivem z Itálie prezentovali posterovou formou účinnost 4,2%
roztoku kyseliny šťavelové v glycerinu
místo v cukerném roztoku. Přípravek ApiBioxal vykazoval více než 90% účinnost
na roztoče Varroa destructor při použití
cukerného roztoku i glycerinu. Také pásky
napuštěné glycerinem s kyselinou šťavelovou vykázaly po 41denním použití více
než 95% účinnost. Oba přípravky vyrábí
firma Chemicals Laif z Itálie. Ta dále představila Api Life Var na bázi přírodních lá-

Tak jako na předcházejících
kongresech byla i v Montrealu
dominantním tématem
varroáza a s ní spojená
virová onemocnění.
Ale na rozdíl
od předchozích došlo
ke kvalitativnimu posunu
tek, jako jsou thymol a eukalyptový olej.
Je zajímavé, že pásek se rozstříhá na tři
až čtyři části a každá se vkládá na vrchní
část rámků do rohů úlu. Tatáž firma uvedla na trh k léčení varroázy Apifor na bázi
kyseliny mravenčí.
Kanadská společnost NOD vyrábí na bá
zi kyseliny mravenčí přípravek Formic Pro
TH, který se aplikuje v polysacharidových
páscích. Firma velmi zdůrazňovala, že
kyselina mravenčí proniká skrz víčka k zavíčkovanému plodu. Účinost se pohybuje
od 83 do 97 %.
Na bázi přírodních látek je vyroben také
prezentovaný přípravek Hop Guard II. Je
připraven z výtažků z chmele a aplikuje se
v páscích obdobně jako náš Gabon.
Firma Apivita z Chorvatska nabízela
přípravek Varotil New, obsahující thymol,
kyselinu šťavelovou a eukalyptový olej.
Účinné látky jsou vpraveny do gelu, který
se pokládá na vrchní loučky rámků.
Rakouská firma Beevital ukázala přípravek VarroMed, obsahující kyselinu
mravenčí a kyselinu šťavelovou. Francouzi z Véto-Pharma pak kromě přípravků
na bázi kyselin a rostlinných olejů nabízeli
i Apivar, jehož účinnou látkou je amitraz.
Jedině u něj deklarovali 99% účinnost se
zdůrazněním, že toto léčivo se používá
ve více než 35 zemích u více než 5 milionů
včelstev.

Propolis vs. neonikotinoidy
Několik referátů se zabývalo imunitou
včelstev. Od základních, které se věnovaly
úloze propolisu v úlu, až po působení neo
nikotinoidů společně s roztočem Varroa
destructor na odolnost včelstva. Jak Seeley,
tak M. Spivaková jednoznačně deklarovali kladnou roli propolisu a konstatovali, že
propolis v plodišti zvyšuje imunitu a snižuje výskyt nemocí. Naopak neonikoti
noidy snižují buněčnou odolnost, způsobují buněčnou dysfunkci a zhoršují průběh
nosemy. Také N. Svetkov a kol. z Kanady
prokázali, že neonikotinoidy nejenže zvyšují úmrtnost včel, ale také snižují sociální
imunitu včelstva. V této souvislosti chci
zdůraznit referát N. Morfinové z USA, která u včel napadených roztočem Varroa destructor vystaveným subletálním dávkám
neonikotinoidů zjistila degenerativní změny v mozku projevující se snížením imunity
a ztrátou paměti.
Do této oblasti bych zařadil i referáty věnující se střevnímu mikrobiomu (obsahu
bakterií v trávicím traktu) včel. Výzkumni-
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Novým prvkem v tlumení varroázy je
použití chloridu lithného. O jeho vysoké
účinnosti referovali K. Balázs s kolektivem
z Maďarska. Totéž ve svém referátu potvrdil i P. Rosenkranz z Německa. Přípravek
se aplikuje v cukerném roztoku, přechází
do těla včely a odtud do roztoče Varroa
destructor. Autor upozornil na dvě negativa. Zaprvé je chlorid lithný toxický pro
včelí plod a druhým velkým problémem je
skutečnost, že není organizace, která by se
ujala registrace tohoto přípravku.
Velké pozornosti se těšily přednášky pojednávající o odolnosti včelstev vůči roztoči Varroa destructor a obecně o imunitě
včelstev. L. D. Guzmanová porovnávala
napadení ruských včel se včelou italskou.
U těch ruských zjistila menší napadení
v důsledku vyššího groomingu (pečování
o zevnějšek). Také D. Micholson mluvil
o groomingu, který rozděluje na autogroo
ming, kdy včela sama sobě odstraňuje
roztoče z povrchu těla, a allogrooming,
kdy si včely odstraňují roztoče vzájemně.
Na určitou souvislost mezi odvíčkováním
buněk a napadením včelstva roztočem
Varroa destructor upozornila S. Eynardová.
Na druhé straně jiní autoři (A. Moro) uvádějí, že ani schopnost odvíčkování plodu,
ani grooming neměly vliv na napadení
včel roztočem Varroa destructor a že zřejmě existují i jiné mechanismy, které toto
ovlivňují. Podle něj obecně platí, že místní včela nejlépe odolává roztoči. Z tohoto
pohledu si dovolím brát výsledky prezentované paní Guzmanovou s rezervou, a to
zejména proto, že je předsedkyní Sdružení
pro chov ruské včely.

Detail vytékajícího medu

ce E. Forsgrenová ze Švédska krmila laktobacily zdravá včelstva a včelstva postižená morem včelího plodu. Zjistila, že to
prospívá jen včelám chovaným v laboratoři, zatímco ve včelstvech se tento efekt neprojevil. Se zájmem jsem si poslechl referát
A. Alippiové z Argentiny na téma využití
bakteriofága Paenibacillus larvae při tlumení moru včelího plodu. Autorka provedla vizualizaci bakteriofága a teoreticky
zhodnotila možnosti jeho využití. Skončila
tak na úrovni poznatků Dr. V. Drobníkové,
která je získala již před 40 lety ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole.
Hrozba pro včelařskou Evropu
Ani při nabitém programu jsem nemohl vynechat přednášky o nové evropské hrozbě
pro včelařství, spočívající ve výskytu sršně
asijské (Vespa velutina). Paní J. Poidat-

zová připomněla, že sršeň byla dovezena
do Francie v roce 2004 a ve stejném roce
i do Jižní Koreje. Vytváří až přes metr velká
hnízda s až několika sty matek a několika
tisíci dělnic, které létají za potravou až
do vzdálenosti pěti kilometrů. Loni byl
výskyt této sršně zaznamenán vedle Francie i ve Španělsku, Portugalsku, Anglii,
Belgii a Německu. I přes radikální likvidaci hnízd, chytání sršní do lapačů a použití
insekticidů se jejich kolonie po Evropě šíří
velmi rychle. V průměru o 70 km, ale v některých případech i přes 150 km za rok!
Existuje tak reálné nebezpečí, že během
několika let se tato sršeň vyskytne i v Česku. Přitom ztráty, které působí ve včelařství, jsou značné. Ve Francii ničí až 30 %
včelstev, v Jižní Koreji způsobuje ztráty
ve výši 146 milionů amerických dolarů
(D. Kim).

Jeden z vystavených lapačů sršně asijské
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+ 61 %

+8%
Celkový vývoz
Počet včelstev
Medný výnos
na včelstvo
- 37 %
- 65 %

Produkce
největších
komerčních
včelařů

R. Phipps, American Bee Journal, září 2019

Vývoj exportu medu, stavů včelstev, produkce medu na včelstvo
a produkce u profesionálních včelařů letech 2007–2014

Do této oblasti bych zařadil i problematiku šíření lesknáčka úlového (Aethina tumida). A. Papach ze Švýcarska prokázal,
že larvičky tohoto brouka mohou hladovět
až 60 dnů. Proto mohl P. Neumann ve svém
svérázně pojatém referátu demonstrovat,
jak se lesknáček úlový šíří po světě, a to
stejnými cestami, po nichž proudí obchod
s voskem. Aethina tumida sice nepřežívá ve vosku, ale v obalech, do kterých je
vosk zabalen. Toto zjištění je velmi varující
pro naše obchodníky s voskem.
Falzifikace medu
Jeden z významných faktorů ovlivňujících
včelařství je falzifikace medu. Je obecně
známo, že med je jednou z nejčastěji
falšovaných potravin. Důvodem může být
i skutečnost, na kterou upozornil T. Wiezorek z Německa, když citoval práci Phippse,
který uvádí, že v letech 2007–2014 se export medu zvýšil o 61 %, přitom stavy včelstev se ve světě zvýšily jen o 8 %, produkce
medu na včelstvo se snížila o 37 % a snížení
produkce u profesionálních včelařů se
odhaduje o 65 %. O špatné kvalitě medů
svědčí i vyřazení 46 % vzorků medů přihlášených do soutěže pořádané u příležitosti
kongresu World Beekeeping Award.
Mluvíme-li o falzifikaci medu, tak většina
včelařů si znehodnocení medu představuje jen jako příměsi různých druhů sirupů. J. Gawenis z USA však upozornil, že
za falzifikaci medu se musí považovat nejen
přidání sacharózy a invertů, ale i obsah reziduí antibiotik a pesticidů a také ultrafiltrace medu, při níž jsou z medu odstraňována pylová zrna, přehřátí medu a získávání
nezralého medu. Na tuto poslední příčinu
bych chtěl zvlášť upozornit, protože v posledních letech se stalo „módou“ vytáčet
nezralý med a přebytečnou vodu z něj odpařovat pomocí vakuových odparek. Autor
upozornil, že v takovýchto „medech“ chybí
výměšky žlázového systému, které včely
do medu přidávají při jeho zahušťování
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Sršeň asijská vytváří až přes metr velká hnízda

v úlu. Takto získaný med tedy ve skutečnosti není med, ale zahuštěný nektar.
Na tento referát navázal E. Bedascarrabure
z Argentiny, který upozornil, že v tropických
oblastech lze jen obtížně získat med, který
by obsahoval méně než 20 % vody.
Je pochopitelné, že na téma falšo
vání medu byla přednesena řada referátů,
především z Německa. Na složitost průkazu falzifikace medu upozornil B. Kaemph,
když uvedl, že k identifikaci falzifikátu
potřebuje 11 markerů. Za skutečně nejvhodnější metodu k odhalení falšovaného
medu považuje C. Kunert kombinaci nukleární magnetické rezonance (1H-NMR)
a hmotnostní spektrometrie se stanovením
stabilních izotopů (13C - EA/LC - IRMS).
Kombinací obou metod je možné určit
kompletní chemické i botanické složení

Za falzifikaci medu se musí
považovat nejen přidání
sacharózy a invertů, ale i obsah
reziduí antibiotik a pesticidů
a také ultrafiltrace medu
medu i odhalit cukerné sirupy použité
k jeho falšování.
Nejzajímavější přednášku na toto
téma měl další Němec C. C. Luellmann,
když oznámil patentovanou metodu k odhalení falzifikace medu založenou na měření izotopů ²H a 18O ve vodě. Metoda je
založena na poznatcích o různém obsahu
izotopů ²H a 18O ve vodě v medu a ve vodě
přidávané do sirupů. Metoda vypadá velmi nadějně už i proto, že je podle mých
informací známá i v České republice při
odhalování falzifikace vína.
Největší účast posluchačů jsem zaznamenal na plenární hodinové přednášce
T. Seeleyho na téma darwinovského včelaření. Autor hned v úvodu uvedl, že se
musíme rozhodnout, jak chceme včelařit,

zda pro užitek na produkci medu, nebo
„darwinovsky“ přírodně, kde produkce
medu není prioritou. Protože u nás včelaříme na produkci medu, uvědomil jsem si,
že většina našich zákroků ve včelstvech je
ve prospěch roztoče Varroa destructor. Ale
přesto můžeme i při našem způsobu včelaření některé zákroky vynechat, případně
je omezit na minimum a tím značně posílit
imunitu včelstva. Každý chovatel včel musí
zvážit, která z dále navrhovaných opatření
může realizovat.
Co nejpřirozenější způsob
Hlavním mottem bylo chovat včely nejpřirozenějším způsobem. Včely v přírodě žijí
v menších společenstvech a v dutinách
vystlaných propolisem, které jsou menší
než naše úly. Proto je třeba chovat středně
silná včelstva a ne se snažit za každou cenu
o včelstva příliš silná. Včelám je nutné ponechat v plodišti propolis. Chovaným včelstvům je třeba ponechat dostatek trubčích
buněk. V přírodě je to 15 až 20 %. Včelám
je nutné zajistit pylovou pestrost a nepoužívat pylové náhražky. Je třeba chovat
jen místní včely a nedovážet matky z větší
vzdálenosti. Včelstva je vhodné chovat dál
od sebe, zajistit jim klid, co nejméně je
rozebírat a nepřemisťovat, protože při kočování trpí stresem. A také včelstva chovat
výše od země a ponechat jim na zimu med.
Závěrem mohu konstatovat, že ani
na jedné přednášce jsem neslyšel, že by
někde byla skutečně chována včela medonosná odolná vůči varroáze, a věřím, že
ani na jiných přednáškách to nezaznělo.
Ostatně pokud by se taková zpráva objevila, určitě by se rychle roznesla mezi účastníky kongresu. Zatím nám tedy nezbývá,
než využít některá opatření ke zvýšení
imunity včelstev a při vyšším napadení
včelstva léčit. Ale o tom až v příštím článku.
MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.
místopředseda ČSV, z.s.

je podnikáním. Prodej přebytku medu
zájmových včelařů nesplňuje podmínky
definice podnikání, nepodléhá tedy EET.

Mám dotaz ohledně prodeje medu takzvaně ze dvora. Kolega mi tvrdí, že při
prodeji medu ze dvora potřebuji EET
v případě, že med prodávám soustavně.
Kontrolní orgány státní správy prý
mohou považovat vyvěšení cedulky
„MED OD VČELAŘE“ na plotě u domu
za soustavnou činnost. Mohla byste mi
tuto problematiku osvětlit?
J.G.
Ve vašem dotazu jste se dotkl dvou témat
– jednak, kdy jde o soustavnou činnost,
a jednak EET. Takže popořadě:
1. EET jsem věnovala svou stránku ve Včelařství č. 3/2017.
2. Považovat ceduli na vratech za známku
soustavné činnosti je nesmysl.
3. Soustavnost je jedním z faktorů definice výkonu podnikatelské činnosti. Tj.
činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost
za účelem dosažení zisku. Takovouto
činností však není prodej přebytků
z medného výnosu zájmového včelaře.
Je to podobné jako u výpěstků z vlastní
zahrádky. Pro prodej přebytků z vlastní zahrady není třeba živnostenské
oprávnění, a to ani v případě, že se
jedná o opakovaný nebo každoroční
prodej – nespadá totiž pod živnostenský
zákon. A cedule na vratech tady nehraje
žádnou roli.
4. Jaké příjmy podléhají EET, najdeme
v Zákoně o elektronické evidenci tržeb
č. 112/2016 Sb. Předmětem evidence
tržeb jsou evidované tržby poplatníka
uskutečněné na území České republiky. Evidovanou tržbou je platba,
která splňuje formální náležitosti pro
evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem. A rozhodným příjmem
se pro účely tohoto zákona rozumí u poplatníka daně z příjmů fyzických osob
příjem ze samostatné činnosti, která

Příklad:
Pan Novák chová včelstva jako zájmový
chovatel, není zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství. Podmínky pro dobrý výnos medu
z jeho včelstev byly příznivé, a tak prodal
ze dvora přebytky medu, které jeho rodina
nespotřebovala. Jelikož se jedná o příjem
podle § 10 zákona o daních z příjmů – příjem z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně
příjmů ze zemědělské výroby a lesního
a vodního hospodářství, které nejsou
provozovány podnikatelem, tedy nikoli
o příjem z podnikání, tyto příjmy EET nepodléhají.
Jinými slovy, prodej přebytků medu
není podnikáním, a tudíž nepodléhá
EET v případě, že tuto činnost majitel
nedělá soustavně a za účelem dosažení
zisku, tj. nespadá pod definici zemědělského podnikatele podle zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
Ve Včelařství jsem se dočetl, že novelou rostlinolékařského zákona byl zrušen § 51 odst. 5. o povinnosti včelařů
hlásit pověřené osobě (ČMSCH) údaje
k umístění včelstev. Pokud tomu dobře
rozumím, tak předpokládám, že v LPIS
zůstanou stávající údaje a bude záležet
pouze na včelaři, zdali změny ČMSCH
nahlásí. Trvá povinnost pověřené osoby
změny do LPIS zanést?
H.M.
Hlášení chovatelů k umístění včelstev
ČMSCH, a.s., bylo v rostlinolékařském zákoně vypuštěno proto, že to upravuje jiný
právní předpis, v tomto případě plemenářský zákon a prováděcí vyhláška. Tím se
ustanovení § 51 odst. 5 stalo nadbytečným.
Povinnost zápisu stanovišť včelstev
do LPIS je upravena zákonem o zemědělství a nebyla zrušena. V podstatě se novelou rostlinolékařského zákona pro chovatele nic nemění. Jen bylo vypuštěno jedno
duplicitní ustanovení. Takže pro včelaře
povinnost hlášení ČMSCH, a.s., zůstává
a pověřená osoba předepsané údaje předá
ke zpracování do LPIS tak jako dosud.
Jak nakládat s registrovanými členy,
kteří se dostaví na členskou schůzi ZO?
Ve stanovách jsem našel jen to, že je třeba je zvát na schůze a že jsou povinni se
řídit usnesením orgánů registrující ZO.

Mají registrovaní členové stejná práva
hlasovat jako řádní členové ZO a je třeba je zahrnovat do základu pro zjištění
usnášeníschopnosti schůze? Zejména
pak, mají stejné právo hlasovat jako řádní
členové ZO? Schvalování zpráv, volby výboru, důvěrníků, delegátů, schvalování
usnesení. Na prezenční listině je máme
uvádět jako členy a počítat 50 % pro usnášeníschopnost (na řádné členské schůzi)
z počtu řádných i registrovaných členů,
nebo vést registrované členy jako hosty
a 50 % pro usnášeníschopnost počítat
jen z řádných členů ZO?
V.H.
Ve Stanovách ČSV v čl. 5 odst. 4 je uvedeno, že člen je veden v členské evidenci
pouze v jedné základní organizaci. Z toho
vyplývá, že nemůže být řádným členem
nikde jinde, nemůže jinde vykonávat
členská práva, tj. hlasovat, podílet se
na rozhodování jako ostatní řádní členové.
Na členské schůzi ZO, ve které není člen
svazu řádným členem, nýbrž na jejím území má jen umístěna, a tudíž registrována
včelstva (čl. 5 odst. 9 stanov), může být
účasten jen jako host. Jeho přítomnost
na členské schůzi základní organizace je žádoucí z důvodu zachování dobré
zdravotní situace včelstev (spolupráce při
léčení včelstev, odběr měli). Proto mají tyto
ZO povinnost registrované členy na své
členské schůze zvát a na druhé straně by
se měli registrovaní členové podřídit jejím
usnesením.
Tak jako každý rok jsme komisionálně
prováděli našim členům ošetření včelstev aerosolem. Cestou na stanoviště
zkolaboval náš referent pro zdraví včel
a následně pak v nemocnici zemřel. Byl
to infarkt. Vztahuje se na toto úmrtí
(podle mého názoru se to stalo při včelařské činnosti) pojištění, které svaz pro
své členy uzavřel?
P.H.
Bohužel nevztahuje. Pojištění, které Český svaz včelařů na ochranu svých členů
uzavřel s Českou pojišťovnou, se týká jen
úrazů s trvalými následky včetně smrti,
ke kterým dojde při včelařské činnosti.
Týká se též případů následků působení
imunotoxických látek v případech, kdy
po píchnutí včely došlo k alergickému šoku
a smrti pojištěného. Smrt vašeho kolegy
tak, jak jste ji popsal, měla příčinu v nemoci, nikoli v úrazu nebo pobodání včelami.
Mgr. Jarmila Machová
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Zeptali jste se…

TÉMA

Ještě k úhynům včelstev
V minulém čísle jsme publikovali obsáhlý materiál týkající se příčin loňských úhynů včelstev. Do redakce dorazila
řada e-mailů, dopisů i telefonátů, v nichž se naši čtenáři vyjadřovali k této situaci, svěřili se se svými zkušenostmi.
Za všechny děkujeme a jsme rádi, že materiál vyvolal takový ohlas. Z došlé pošty jsme vybrali několik následujících dopisů, ze všeho nejdříve se však chceme omluvit za nemilou chybu, která byla nedopatřením publikována
v dopisu přítele Jozefa Šefčíka.
Jedná se o označení přípravků Varidol 40 a Varidol 81, které byste na stránkách USKVBL v seznamu VLP hledali marně. Už obě
cifry možná mnohým napověděly, že nejde o Varidol, ale Formidol

40 a 81. Chyba se nám do textu vloudila v redakci při finálních
úpravách tiskového souboru. Jozefu Ševčíkovi i všem čtenářům
se omlouváme.

Roj, který včelaři uletěl a přežil do jara, je šiřitelem varroázy
Loni začátkem října mi poprvé uhynulo
nejaktivnější včelstvo na varroázu.
Nemohl jsem tomu uvěřit. Již 8. července
jsem vložil do včelstev gabonové pásky.
Spad roztočů byl malý (10–20). Současně
jsem doplnil zásoby na zimu. Začátkem
října bylo včelstvo bez včel a bez zásob.
Na pěti rámcích byly zbytky zavíčkovaného plodu.
V minulých letech jsem několikrát zjistil
u nejaktivnějších včelstev velké napadení
varroázou. Tato včelstva po podzimním
ošetření zdárně přezimovala v plné síle.
Tady jsem předpokládal, že došlo k loupení
divoce žijících rojů až po vyjmutí gabonových pásků, kdy už byla zimní generace
včel z velké části vyběhnutá a poškození
roztoči nebylo fatální. U včelstva, které mi
loni zahynulo, zřejmě loupil zalétlý roj pod-

statně dříve (květen až červen). Když v září
ztrácelo sílu, tak tichou loupeží pomohla
ostatní včelstva. Také spad roztočů u ostatních včelstev byl úměrný aktivitě včelstev.
Tato ostatní včelstva vypadají na začátku
února v dobré síle.
Včelařím na západním okraji Havlíčkova
Brodu v údolní nivě řeky Sázavy. Snůškové
poměry jsou tady dobré. U řeky rostou olše,
vrby, jívy. Podél ulice do Perknova je alej
s lípami (asi 80 lip stáří 90 roků). Zemědělsky obhospodařovaná pole jsou v doletu
včel. Zavčelení této části bude asi 10 včelstev na kilometr čtvereční. Podmínky pro
usazení zalétlého roje jsou vhodné a jeho
nalezení téměř nemožné.
Za léta včelaření jsem vypozoroval, že
po roce s pozdní medovou snůškou je
další rok na nákazu varroázou horší. V roce

2018 byla snůška ještě v srpnu a rok 2019
to potvrzuje. Možné přežití zalétlých rojů
v roce 2018 je reálné.
Pokud jde o léčení proti varroáze, léčíme
podobně jako přítel Antonín Zrno (článek
ve Včelařství 2/2020) – jarní start bez roztočů.
Zmírnit tento problém je možné osvětou. Opakovat, že rojení je špatně. Včas
v jarním rozvoji zvětšovat úlový prostor,
využít stavební pud obnovou díla, včas odebrat ze včelstev zralý med, vytvářet oddělky
pro výměnu matek. Vyrojené včelstvo má
medný výkon sotva poloviční, je v ohrožení
a bude osiřelé, když se mladá matka nevrátí
ze snubního proletu.
Ing. František Mach
ZO ČSV Havlíčkův Brod

K příčinám letošních hromadných úhynů včelstev

Vážená redakce,

Často slyším, především od včelařů
s významnými úhyny včelstev v podletí
a na podzim loňského roku, že ČSV, Výzkumný ústav včelařský a Veterinární
správa nic v této věci nedělají. Při rozhovorech ovšem zjišťuji, že tito včelaři nemají
základní vědomosti o varroáze a bohužel
se to někdy týká také funkcionářů. Jak už
jsme na stránkách časopisu Včelařství
v minulých číslech psali. V prvé řadě je potřeba, aby si dotyční sáhli do svědomí a zjistili, co z následujících náležitostí úspěšného
boje s varroázou za poslední dva roky, nebo
aspoň za poslední rok, neudělali vůbec,
nebo neudělali tak, jak se patří.
– Minimalizace roztočů v přezimujícím
včelstvu po podzimním ošetření v období říjen–prosinec, bez přítomnosti zavíčkovaného plodu, nejvíce osvědčené
ve třech opakováních každý měsíc
– Odběr veškeré zimní měli spadlé na podložky za čtyři týdny a její odevzdání k vyšetření
– Jarní ošetření u stanovišť s nálezem nad
tři roztoče na včelstvo
– Monitoring výskytu roztoče ve včelstvech
od konce června do konce srpna

v minulém čísle mě v materiálu věnovaném úhynům včelstev zaujal příspěvek MVDr. Josefa Holejšovského, Ph.D.,
nazvaný Zamyšlení nad současnými
ztrátami včelstev. Touto cestou bych rád
požádal pana doktora o odpověď na moji
otázku.
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– Ošetření včelstev napadených roztočem
na základě výsledku monitoringu, při sil
ném napadení přípravky s dlouhodobou
působností
– V době letu včel se protivarroázní zásahy provádějí současně na větším území a stejnými postupy (celá ZO, více ZO
dohromady, celý okres).
–
Dodržování aktuálních návodů při
aplikaci přípravků
O této problematice se píše na mnoha
místech, ale problém je v tom, že mnoho
včelařů nečte nebo se jim číst nechce.
Včelaři si musí uvědomit, že jsou majiteli
včelstev a jsou povinni se o jejich zdravotní
stav starat. U varroázy to není jen problém
uhynulých včelstev, ale silně napadená
včelstva, především před úhynem, se stávají zdrojem nákazy pro své okolí do vzdálenosti minimálně dvou až tří kilometrů.
Za současného stavu legislativy, pokud
chtějí být úspěšní proti varroáze, a tím pádem i proti virům, musí se včelaři na větším
území domluvit na jednotném postupu.
Dr. Ing. František Kamler

Po cca 25 letech chovu včel se i mně
stalo, že jsem během této zimy přišel
o jedno včelstvo. Stejně jako dalším včelařům se mi z úlu vytratily včely (CCD –
syndrom zhroucení včelstev). Z časopisu
Včelařství vím, že mohu být rád, že jsem
přišel pouze o jedno včelstvo. Je spousta
včelařů, kteří přišli o všechna včelstva
na svém stanovišti.
V souvislosti s tímto problémem, který
v posledních měsících trápil a nejspíš ještě
trápí řadu včelařů, mám jeden dotaz, který jsem nikde neobjevil, ale myslím si, že
je velmi důležitý. Jev CCD je popisován
jako důsledek souboru faktorů, který v konečné fázi vede ke kolapsu včelstva. To chápu. Jedním z faktorů, které jsou uváděny
v souvislosti s CCD, jsou doprovodná virová onemocnění včel. Já se proto ptám,

Miloslav Srba, Chomutov

Děkujeme za dotaz. Toto zajímavé téma
si jistě žádá obšírnější rozbor, a proto se
k němu příští měsíc vrátíme ve větším
rozsahu, než v jakém by to z prostorových
důvodů bylo možné v tomto čísle.
redakce

Ad úhyny včelstev
Do redakce nám zavolal přítel Luboš Boula, kterého v únorovém čísle Včelařství
zaujal článek Zdeňka Kulhánka s názvem
Antonín Zrno o příčinách značných ztrát
včelstev.
„Včelařím krátce, pár let, v podstatě
jsem stále začínající včelař. Časopis Včelařství je pro mě každý měsíc zdrojem
inspirace, s chutí ho přečtu od začátku
do konce. S povděkem kvituji, že jste v minulém čísle publikovali rozsáhlý materiál
o úhynech včelstev, kde mě především zaujal příspěvek přítele Antonína Zrna. To
je cesta, kterou bych se chtěl v budoucnu
ubírat. V článku se mimo jiné hovoří o využití klícky pro přerušení podzimního
plodování matky. Zajímalo by mě, jaký
je nejvhodnější způsob umístění klícky
do plástu.“
O odpověď jsme požádali přítele Antonína Zrna.   
Po prvním vytáčení medu v průběhu června najdu žemlovou souši. V její horní části
plástu položím klícku přibližně 10 cm pod
horní loučku, doprostřed. Místo přizpůsobím tak, aby nešlo přes drátek. Po obvodu
klícky nožem vykrojím čtvercový otvor,
do nějž klícku vmáčknu. Plást s klíckou
vkládám do včelstva mezi prvním a druhým
vytáčením medu. Nejpozději před začátkem krmení v produkčním včelstvu (mimo
oddělků) umístím plást s klíckou od česna
jako šestý v pořadí.
Antonín Zrno

Pozvánka na XXII. mezinárodní
konferenci zlepšovatelů a vynálezců
XXII. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou se koná ve dnech 9. – 10. 10. 2020 v Trenčíně na Výstavišti
Expo Center. Pořadatelem je Slovenský zväz včelárov ve spolupráci s Českým svazem včelařů. Současně probíhají výstavy zahrádkářů Jahrada
2020 a Hurá do zahrady.
Ústředním heslem akce je Výzkum, vzdělávání, praxe = inovace ve včelařství.
Pořadatelé vyzývají všechny pokrokové
včelaře k aktivní účasti jak na výstavě, tak
i na konferenci. Vyzýváme především ty,
kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi. Ostatní včelaři pak mohou při návštěvě
získat neocenitelné poznatky a ty následně
uplatnit na svých včelnicích.
Celá akce se člení na tři části:
– Výstava zlepšovatelů-vynálezců, prodejců
a výrobců včelařských potřeb, doba konání od pátku 9. října 10:00 dopoledne
do soboty 10. října 2020 do pozdních odpoledních hodin.
– Konference zlepšovatelů a vynálezců se
koná v sobotu 10. října 2020, zahájení
9:00.
–
Instalace výstavy ve čtvrtek 8. 10.
2020 8:00–17:00.
Pro jednání konference a pro zlepšovatele
se vyhlašují hlavní tematické okruhy:
1. P
 rostředí pro naše včely – pastva,
úživnost stanoviště, biopásy, ochrana
před pesticidy, bioekonomika
2. Z
 draví včel, jejich ovlivnění – léčebná
a zootechnická opatření v boji proti
varroáze, využití monitoringu varroázy,
organizace protivarroázních opatření
na větším území, rezistence roztočů vůči
léčivům, termické metody ošetření
3. V
 čelí produkty, jejich kvalita, tržní
realizace – získávání kvalitního medu,
plnění do obchodního balení, regionální
a registrované značky medu, problematika ceny medu, apiterapie
4. Šlechtění včel a chov matek – šlechtitelské postupy, šlechtění na čisticí pud
na varroatoleranci, kvalita odchovaných
matek, hodnocení výkonu včelstev
5. O
 šetřování včelstev, včelařské pomůcky – způsoby vedení včelstev, kvalita včelařských pomůcek, úlové soustavy,
výpočetní technika ve včelařství
Pro soutěž vynálezců a zlepšovatelů se vyhlašují následující kategorie:
• Zařízení využitelná hobby včelaři
• Zařízení využitelná profesionálními včelaři
• Audiovizuální a knižní publikace na téma
včelařství
• Dekorativní předměty ze včelích produktů

Na konferenci je možno přihlásit referáty
o délce cca 15 minut nebo postery (plakáty) o maximální šířce 80 cm a výšce
100 cm. Pro přednášející bude k disposici
dataprojektor. Přihlášky referátů a posterů
na konferenci je nutno zaslat na sekretariát
SZV (sekretariat@vcelari.sk) nejpozději
do 15. 9. 2020.
Exponáty na výstavu zlepšovatelů a vynálezců je nutné přihlásit na sekretariát SZV
také do 15. 9. 2020.
Aby byl exponát pořadateli vybrán, musí
především splňovat tyto body: nový nápad, usnadnění práce se včelstvy, efektivní
přínos, nebylo již vystaveno na minulých
výstavách zlepšovatelů.
K dispozici budou kóje o rozměrech 2 × 2
metry. V případě speciálních požadavků
(zásuvka 220 nebo 380 V, větší prostor)
je nutné je s dostatečným časovým předstihem nahlásit na sekretariát SZV. Tito
vystavovatelé však nebudou moci na stánku
provozovat ekonomickou činnost, tedy především prodávat.
Náklady účastníků konference a výstavy
zlepšovatelů–vynálezců hradí pořadatel.
Na jednoho zlepšovatele jeden box, jedno
cestovné a jedno ubytování.
Exponáty v této části budou vyhodnoceny.
Hodnocení zajistí jmenovaná komise, budou hodnoceny odděleně čtyři vyhlášené
skupiny.
Výrobci, vystavovatelé a prodejci včelařských potřeb budou organizováni
výstavištěm EXPO CENTER, a.s.,
Trenčín – Bc. Henrieta Dunčková –
dunckova@expocenter.sk,
tel. 00421/32/7704325, fax
00421/32/7704324, mobil
000421/915771269. Zde je možné dohod
nout pronájem výstavní plochy apod.
Ubytování: www.booking.
com/Trenčín-Hotely
Další kontakt na organizátora Milana
Janca je Janco@stonline.sk,
tel. 00421 903 108 810.
Sledujte webové stánky obou svazů.
			
Milan Janco
za Slovenský zväz včelárov
		
Dr.Ing. František Kamler,
kamler@beedol.cz,
za komisi pro racionalizaci a osvětu při RV ČSV
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POZVÁNKA

jak postupovat při obnově chovu včel v úlu,
ze kterého „zmizely včely“. Svoje úly průběžně čistím a díky tomu nezápasím s viditelnými nemocemi včel (nosema, zvápenatění plodu atd.). Úl a jeho rámky jsou čisté,
bez výkalů a plísní. Vše vypadá stejně, jako
kdyby v létě z úlu vyletěla spousta rojů a porojů až do jeho „vyprázdnění“. Je možné,
že by zde mohla přetrvávat hrozba virové
nákazy, a proto by bylo vhodné takto „postižené“ úly nějak zvlášť dezinfikovat?
Touto otázkou se jistě zabývá i řada
dalších včelařů, a tak by i je jistě potěšila
vaše kvalifikovaná odpověď otištěná v časopise Včelařství. Děkuji vám předem
za vaši odpověď.

VČELAŘSKÁ PRAXE

František Hlaváček z Vlašimi
podněcuje od prvního proletu
Včely si pro vodu dojdou
Životodárná voda, říká se. A u včel to pro zdárný jarní rozvoj platí dvojnásob. Po prvním proletu začíná matka intenzivněji klást, aby přivedla včelstvo do síly k využití snůšky. Pokud má včelstvo dostatek zásob a pylu, potřebuje
pro rychlý jarní rozvoj pouze vodu a teplo. Donáška vody je ovšem velmi riziková. Včely, které létají venku pro
vodu, a zejména pak ty, které uhynou, chybějí v úlu. Matka klade jen tolik, kolik stačí včely zahřát.
Už v knize Snůška z ovocných stromů,
vydané v pražském nakladatelství Brázda
v roce 1948, zmiňuje Ladislav Böhm metodu švýcarského včelaře Dr. Morgenthalera, který uvádí: „Podněcovací krmení je
výborným prostředkem k docílení silného
včelstva. Na jaře podporuje silné plodování
a činí včelstvo schopným využít první jarní
snůšky z ovocných stromů. Na podzim
zase opatřuje množství mladých včel k přezimování.“
V kondici do první jarní snůšky
K začátku podněcování Böhm uvádí první
jarní prolet včel. Po proletu lze začít podněcovat podle obvyklého rozkvětu ovocných
stromů při dodržení „včelího zákona“
40 dnů, které uběhnou od nakladení vajíčka do buňky po dobu, kdy se včela stane
létavkou.
Jsou dvě skupiny včelařů. Jedni ponechávají jarní vývoj bez zásahu, neboť v přírodě včelám také nikdo nepomáhá. Další
skupina podporuje život včelstev tak, aby

byla připravena pro využití první vydatné
snůšky. K nim patří i František Hlaváček
z Vlašimi, kde je předsedou 110členné základní organizace ČSV a k tomu je předsedou okresní organizace ČSV v Benešově.

čal vodu dávat od poloviny března, ovšem
letos přišlo teplé předjarní počasí dříve
a včelstva plodovala už v polovině února,
takže začátek přidávání vody se posunul
na konec února.

Moravské univerzály vyměnil
za nástavky
„Začínal jsem včelařit ve třiadvaceti letech,
a to v Moravských univerzálech. Pak jsem
si po letech udělal nástavkové úly na rámkovou míru 39 × 24 cm po jedenácti rámcích v každém nástavku. Tenkrát jsem
dělal teplený, pak tenkostěnný, neboť
v maringotce bohatě postačují. Nyní mám
48 včelstev, po dvaceti ve dvou maringotkách a osm ve včelínu u rodinného domku.
Všem včelstvům na jaře podávám vodu
přes otvor v zatepleném víku do úlu, takže
včely nemusejí létat do chladného marastu,
pro vodu si takříkajíc dojdou ke strůpku,“
sdělil František Hlaváček.
Včelstva zimuje na dvou nástavcích,
žádné zásahy uvnitř nedělá. Zpravidla za-

Hladina vody ukáže sílu včelstva
„Podněcuji ve velkých 3,65litrových lahvích od okurek a do vody žádný cukr nedávám, jen na 25 litrů přidám velkou lžíci
soli. Na hrdlo lahve dávám podněcovací
plastové víčko s několika otvory. Podávám
vodu teplou přibližně 30 °C, kterou včely
okamžitě začnou brát. Pro udržení tepla
lahve přikryji polystyrenovým boxem a pod
jeho spodní okraje dám molitan, který
vyrovná nerovnosti. Za několik dnů, tak
do týdne, přijdu do maringotky, nazvednu
polystyrenový poklop a vidím, kolik vody
včely odebraly. Čím je jí ve sklenici méně,
tím více včely plodují. Jakmile začnou kvést
trnky a třešeň ptačí, tak už včely z lahve
vodu neberou, nanosí ji v nektaru z květů.
Uklidím lahve i izolační víka. Když nasazuji
medník, tak je horní nástavek plný plodu,
který bývá i ve spodním nástavku,“ popisuje
přítel Hlaváček osvědčený postup.
Proti rojům velký prostor a mladé
matky
Včelstva brzy zjara nebývale zesílí a mohou
mít sklon k rojení. Aby jej omezil na minimum, tak František Hlaváček zavčas
rozšiřuje úl o další dva nástavky. Čtvrtý
přidává na přelomu května a června, včely
mají dost prostoru a nemusejí se „přehřívat“, což by vedlo k rojové náladě. Dalším,
neméně účinným protirojovým opatřením
je výměna nejvíce dvouletých matek. Když
však přijde rojový rok, jako byl loni, tak nějaký roj vyletí. Pokud se to stane v květnu,
tak ještě může do začátku rozkvětu lip
zesílit natolik, že zaplní nástavek medem.

Včely si k plastovému podněcovacímu víčku rychle nacházejí cestu pro vodu
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Zkušenosti předávají mladým
Praktické zkušenosti si František Hlaváček
nenechává pro sebe. Od roku 1984 vede
při vlašimské základní organizaci ČSV včelařský kroužek mládeže, do kterého nyní
chodí osm mladých včelařů.

Lahve připravené k naplnění vodou

v Trhovém Štěpánově a ten vede Jaroslav
Müller.
Loňského oblastního kola soutěže Zlatá
včela se z benešovského okresu zúčastnilo
více než 20 dětí a do celostátního kola postoupili soutěžící převážně z Benešovska.
V benešovském okrese se členská základ-

na v posledních letech mírně omlazuje, což
je zásluha právě řady včelařských kroužků
mládeže a jejich vedoucích. Dokážou zájem mladých udržet a předat jim praktické
zkušenosti k samostatnému včelaření.
				
Zdeněk Kulhánek

Polystyrenový poklop udržuje teplotu vody

Zateplené víko s otvory pro velkou lahev na podněcování či krmení včel
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V okrese Benešov je dalších pět takovýchto kroužků. „Máme výborný včelařský kroužek ve Voticích pod vedením
Miroslava Dvořáka, dva kroužky jsou
v Načeradci, které vedou Jiří Volek a Pavel
Jakubů, jeden je v Neveklově, o něj se stará Přemek Petrák, a šestým je kroužek

ANATOMIE

Endokrinní a oběhová soustava
včely medonosné

Buňky tukového tělesa

Endokrinní soustavu můžeme také nazývat jako soustavu žláz s vnitřní
sekrecí. Podílí se na řízení včelího organismu spolu se soustavou nervovou.
Zatímco nervová soustava funguje prostřednictvím rychlých nervových
vzruchů a reakce na podráždění jsou okamžité, endokrinní soustava
vyžaduje na ovlivnění těla mnohem více času, ale zato působí delší dobu
– až několik hodin. Nervová a endokrinní soustava fungují společně jako
jeden celek, vzájemně se doplňují a souhrnně je můžeme označit jako
soustavu řídicí. Oběhová soustava pak spolu s živinami rozvádí produkty
endokrinní soustavy, odvádí zplodiny metabolizmu a zajišťuje imunitu.
Endokrinní žlázy
Endokrinní žlázy (žlázy s vnitřní sekrecí)
jsou orgány vylučující ve svém nitru hormony, což jsou specifické chemické látky
vyplavované do tělní tekutiny. Hemolymfa
zanese hormony do jiných orgánů, které
jsou pak jimi ovlivněny. U včely rozeznáváme dvě hlavní endokrinní centra, a to neurosekretorický systém mozku a prothorakální žlázy. Mimo tato dvě centra mohou
produkovat hormony ještě neurosekretorické buňky ostatních nervových uzlin,
pohlavní žlázy, endokrinní buňky střeva,
epitracheální buňky a mnoho dalších
endokrinních buněk, jež dosud nejsou
prozkoumány (Kodrík, 2014).
Neurosekretorické buňky jsou pozměněné neurony, které místo vedení nervových
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vzruchů produkují hormony. Nejvíce jich
najdeme v nadjícnovém gangliu v oblasti
zvané pars intercerebralis. Vyprodukované
neurohormony mohou být do hemolymfy
vyloučeny již v místě vzniku, nejčastěji
jsou však prostřednictvím axonů neuronů
transportovány do srdečnicových tělísek
a teprve jimi jsou vyplaveny do hemolymfy.
Takovéto žlázy pak označujeme jako neurohemální orgány a u včely jsou to srdečnicová a přilehlá tělíska (Kodrík, 2014).
Srdečnicová nebo též kardiální tělíska
(corpora cardiaca) leží v blízkosti vyústění
aorty (srdečnice) v hlavě a mají i vlastní
neurosekreci, protože produkují adipokinetické hormony ovlivňující metabolismus
a rovnováhu vnitřního prostředí (homeo
stázu). Podobně jsou na tom i přidružená

neboli přilehlá tělíska (corpora allata),
ležící vedle kardiálních tělísek a vylučující juvenilní hormony. Hrudní (prothorakální) žláza je párovou žlázou umístěnou
v prvním hrudním článku, a protože vyměšuje hormony ovlivňující svlékání (ekdyson), u dospělců přestává být aktivní.

Poškozená kutikula
se již nikdy úplně nezahojí
a poranění se stává
vstupní branou
pro nejrůznější patogeny
Hormony
Hormony jsou biologicky aktivní látky
roznášené tělní tekutinou po těle, přičemž
účinné jsou již při minimálních koncentracích. Hormony řídí většinu dějů probíhajících ve včele: metamorfózu, svlékání,
růst a vývoj, dospívání, rozmnožování,
chování, vylučování vody a mnoho dalších.
Včelí hormony můžeme rozdělit do tří
skupin: juvenilní hormony, ekdysteroidy
a peptidické neurohormony.

ANATOMIE

1. Juvenilní hormony jsou produkovány přidruženými tělísky uloženými
v hlavě. Z nich se vyplavují do hemolymfy. Samotná přidružená tělíska a jejich
funkce jsou regulovány neurohormony
allatotropinem a allatostatinem z nadjícnového ganglia. Juvenilní hormony
patří do skupiny seskviterpenoidů a řídí
především metamorfózu včely medonosné. Přítomnost hormonů v těle zajišťuje, že včelí larva setrvá v tomto mladém
(juvenilním) stadiu a nebude se dále vyvíjet. Odtud také pochází název hormonů.
Jakmile přestanou tělíska hormon produkovat, spouští se proces metamorfózy.
Jednotlivá vývojová stadia včely od larvy
přes předkuklu a kuklu až po dospělce
jsou řízena právě juvenilními hormony.
Tyto hormony hrají důležitou roli i v rozmnožování, sociálním chování, dělbě
práce, kastovém polymorfismu, syntéze
bílkovin, produkci feromonů a dalších
procesech.
2. Ekdysteroidy jsou steroidní hormony vznikající v hrudní žláze, jejíž produkci ovlivňují neurohormony nadjícnového
ganglia, konkrétně prothoracikotropní
hormon. V menší míře jsou tyto hormony
syntetizovány též v pohlavních orgánech
a epidermis. Vzhledem k tomu, že jsou
ekdysteroidy steroidní hormony vznikající z cholesterolu a včelí tělo nedokáže
cholesterol vytvořit, musí ho nejprve
přijmout v podobě rostlinných steroidů
z potravy. K odbourávání těchto hormonů dochází ve střevě, tukovém tělese nebo
Malpighických trubicích. Ekdysteroidy řídí spolu s juvenilními hormony
metamorfózu, rozmnožování a hlavně
svlékání kutikuly. Nejznámějším hormonem je ekdyson, jehož název je odvozen
od svlékání (ekdyze).
3. Neurohormony jsou převažujícím
typem včelích hormonů a jsou důkazem
propojení nervové a endokrinní soustavy.
Produkují je přímo neurosekretorické
buňky nervového systému a kardiální
tělíska. Neurohormony ovlivňují celou
řadu procesů ve včelím těle. Pokud působí na funkci ostatních žláz, říkáme jim
adenotropní neurohormony. Činnost
pohlavních orgánů řídí gonadotropní
neurohormony. Mezi neurohormony
s vlivem na metabolismus a homeostázu
patří adipokinetické, diuretické a antidiuretické hormony. Poslední dva jmenované
neurohormony se podílejí na hospodaření
s vodou. Další neurohormony řídí růst
a metamorfózu, a proto se jmenují morfogenetické. Mezi nejdůležitější morfogenetické hormony patří prothoraciko
tropní hormon, allatotropin a allatostatin.
Etotropní neurohormony ovlivňují chování
včel (Kodrík, 2004).

Průřez hřbetní cévou

Tukové těleso

Oběhová soustava
Včela medonosná má otevřenou cévní soustavu. Její pohonnou jednotkou je dorzální
céva umístěná ve hřbetní části zadečku.
Rozlišujeme na ní zadní část, tzv. trubicovité srdce, a přední část neboli aortu.
Srdce má pět komor oddělených chlopněmi a do každé komory je dvěma otvory –
ostiemi nasávána hemolymfa ze zadečku.
Hemolymfa je tělní tekutina, která rozvádí
živiny, hormony a odvádí odpadní látky
k exkrečním orgánům. Hemolymfa postupně proudí komorami až do aorty. Je to
jediná céva v těle včely a žene hemolymfu
ze zadečku přes stopku a hruď až do hlavy.
Ve stopce se aorta až osmnáctkrát stáčí

a připomíná tak pružinu. Díky tomu se
může aorta za letu nebo při rozpínání zadečku bez problémů podélně protáhnout,
aniž by to ohrozilo oběhovou soustavu
(Veselý, 2003). Aorta vede až do hlavy záměrně, protože jsou zde koncentrovány
nervová soustava a smyslové orgány, které
potřebují velké množství živin.
Aorta končí mezi nadjícnovou uzlinou a jícnem a hemolymfa se zde vylévá
mezi jednotlivé orgány. Odtud protéká
do hrudi, kde živinami zásobuje svaly,
a dále do zadečku. Při omývání trávicí
soustavy přechází do hemolymfy živiny
a Malpighické trubice ji zase zbavují odpadních látek.
BŘEZEN 2020• 87

ANATOMIE
Vzdušnice procházející tukovým tělesem

Samotné srdce by pohyb tělní tekutiny po celém těle nestačilo zajistit, proto
mu pomáhají ještě dvě svalové blanky
(přepážky nebo též diafragmy), které podélně rozdělují zadeček na tři části, dutiny
zvané též siny. Včela má hřbetní přepážku
(dorzální diafragmu), která vytváří samostatnou dorzální dutinu (perikardiální sinus), prostor pro srdce a aortu. Břišní přepážka (ventrální diafragma) zase od zbytku
zadečku odděluje břišní nervovou pásku,
která tak leží ve ventrální dutině zvané perineurální sinus. Pohybem břišní přepážky
je hemolymfa nasávána k nervové pásce,
aby ji dobře zásobila živinami a odvedla
odpadní látky. Zbývající orgány jsou v největší části zadečku, která se jmenuje viscerální dutina nebo také periviscerální sinus
(Schönfeld, 1955). Obě přepážky jsou perforované, a tak přes ně může hemolymfa
proudit k jednotlivým orgánům. Aby se
hemolymfa dostala i do periferií těla, pomáhají jí v oběhu ještě pulzační váčky. Jsou
to drobné svalnaté orgány s chlopněmi připomínající malá srdíčka neúnavně pumpující hemolymfu do nejvzdálenějších částí
tykadel, kráčivých končetin nebo křídel.
Na pohybu hemolymfy v křídlech se podílí
i tlak vzduchu vznikající při letu (Kodrík,
2004).
Pokud si to tedy zrekapitulujeme, hemolymfa je ze zadečku poháněna srdcem
do aorty, která ji vede až do hlavy. Zde
se tělní tekutina vylévá do prostorů mezi
orgány a směřuje do hrudi a následně
do zadečku. Nejprve je břišní přepážkou
nasávána do perineurálního sinu k břišní
nervové pásce a odtud vede do periviscerálního sinu, kde omývá všechny ostatní
zadečkové orgány. Poté je hemolymfa na88 •BŘEZEN 2020

sána hřbetní přepážkou do perikardiálního
sinu a následně ostiemi do srdce.
Hemolymfa
Hemolymfa je mírně nažloutlá tekutina, tvořící 25–30 % hmotnosti včely
(Schönfeld, 1955). Je v ní rozpuštěno
mnoho organických látek, jako jsou bílkoviny, cukry, enzymy, hormony a barviva.
V menší míře obsahuje i minerální látky.
Nejdůležitějším cukrem je disacharid trehalóza. Hemolymfa rozvádí živiny po těle,
přebytečné látky ukládá jako rezervu v tukovém tělese a zároveň z orgánů odvádí
odpadní látky do Malpighických trubic.
Buňkami hemolymfy, tzv. hemocyty,
jsou adipocyty, oenocyty (buňky tukového
tělesa) a bílé krvinky (leukocyty) několika
druhů. Z tělní tekutiny mohou leukocyty měňavkovitým pohybem přecházet
do tkání a díky schopnosti pohlcovat patogeny (fagocytóza) hrají stěžejní roli
v imunitě včely. Při poranění kutikuly se
z barviva melaninu a hemocytů vytváří
sraženina, která ucpává poranění a brání
tak dalším ztrátám hemolymfy. Kutikula
včely se však již nikdy úplně nezahojí a poranění se stává vstupní branou pro nejrůznější patogeny.
Tukové těleso
Je otázkou, kam zařadit tukové těleso, protože plní některé funkce trávicí, vylučovací, endokrinní i oběhové soustavy. Má ho
každá včela bez výjimky. Mohutné tukové
těleso je charakteristické pro zimní generaci včel a včelí larvy, v drobnější podobě
ho však najdeme i u krátkověkých letních
včel, matky i trubců. Barva bývá většinou
nažloutlá nebo nazelenalá.

Tukové těleso má tři podoby a skládá
se z několika typů buněk. Pokud leží pod
kutikulou, kde vytváří polštářovité útvary, říkáme mu periferální tukové těleso.
Je hlavně pod kutikulou zadečku, v menší
míře v hrudi a hlavě. Periviscerální tukové
těleso je v zadečku kolem trávicího traktu
(Kodrík 2004). Volné buňky tukového tělesa se vznášejí v hemolymfě.
Tukové těleso včel má mnoho funkcí a někdy bývá přirovnáváno k lidským
játrům. Díky tuku je to samozřejmě efektivní zásobárna energie. Těmto zásobním
buňkám tukového tělesa říkáme trofocyty (adipocyty) a v jejich cytoplazmě se
vznáší drobné tukové kapénky a zásobní
bílkoviny jako energetické konzervy. Tukové kapénky se syntetizují ze zásobního polysacharidu glykogenu, který je
také součástí trofocytů. Glykogen vzniká
z glukózy, monosacharidu hojně zastoupeného v medu. Velmi důležitým cukrem
kolujícím v hemolymfě je disacharid trehalóza, jehož metabolismus probíhá také
v tukovém tělese.
Urátové buňky (urocyty) vychytávají
odpadní produkty metabolismu včely, zejména kyselinu močovou, proto můžeme
hovořit o vylučovací funkci. Oenocyty jsou
buňky pokožkového původu, které produkují lipoproteiny důležité pro tvorbu nové
kutikuly po svlékání. Mají též endokrinní
funkci, protože vylučují metabolické hormony. Sama funkce tukového tělesa je
ovlivňována juvenilním hormonem a ekdysonem. Pro zdárný rozvoj tukového tělesa
zimní generace včel je třeba bohatý a pestrý
přísun pylu jako zdroje bílkovin.
V poslední době se vedou četné diskuze
o tom, zda se roztoč Varroa destructor při
parazitování včely zaměřuje pouze na tukové těleso, nebo jeho buňky nasává mimoděk spolu s ostatními složkami hemolymfy.
Nové výzkumy jistě brzy přinesou přesné
informace.
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Od podzimu se v Česku množí zprávy o vysokých úhynech včelstev.
Tyto informace se dozvídáme nejen od včelařů, ale také z novin, televize
i internetu. Mezi včelaři se intenzivně debatuje, komu včelstva ještě žijí
a komu nikoliv a co by mohlo být příčinou jejich ztrát. A zdá se,
že podobně jsou na tom i včelaři v okolních zemích.
V letošním roce spouštíme již 7. ročník
projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti
zimování včelstev v ČR, do něhož se může
zapojit každý včelař či včelařka. Pomozte
nám zaznamenat ztráty včelstev pomocí
dotazníku na www.coloss.cz, jehož vyplnění
zabere asi 10 minut. Vám pomůže zamyslet
se nad uplynulou sezonou a navíc poskytne
cenné informace o ztrátách, symptomech
uhynulých včelstev a dalších faktorech, jako
jsou třeba léčení včelstev nebo snůška. Díky
jednotné metodice monitoringu budeme
mít i porovnání se situací v zahraničí.
Jak se zúčastnit?
−− Na webu www.coloss.cz vyplňte elektronický dotazník.
−− Pozor, letošní sběr dat končí už 30. dubna 2020!
−−
Co za to můžete získat?
−− Informace o ztrátách včelstev v ČR
−− Přehled o situaci se ztrátami včelstev
v různých lokalitách ČR na elektronických mapách na www.coloss.cz
−− Vyplněním dotazníku si sami uděláte
přehled o poslední sezoně.

Proč monitorujeme ztráty včelstev?
−− Chceme nezávisle vyčíslit ztráty včelstev.
−− Zajímá nás meziroční dynamika ztrát.
−− Sledujeme trendy v českém včelařství.
−− Chceme se podívat na efektivitu různých včelařských zásahů během roku.

COLOSS

Jaké byly ztráty včelstev
v zimě 2019/2020?
lařů. Monitoringu se v posledních letech
účastní přibližně 1200 včelařů z různých
koutů naší republiky, přidejte se tedy také.
Letos oslovíme na 50 respondentů studie,
kterým zdarma vyšetříme vzorky na nosematózu a virózy. I vy můžete být mezi
nimi.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
katedra biochemie PřF UP Olomouc

K čemu studie směřuje?
−− Mnoho včelařských organizací si vede
kroniku, kde se píše i o „úhynových“
letech. V tomto projektu také tvoříme
jakousi elektronickou kroniku ztrát
včelstev a k tomu sledujeme trendy
v českém včelařství – léčení včelstev,
snůšky i symptomy uhynulých včelstev.
−− Výsledky předáváme ve formě článků
a přednášek do praxe a snažíme se je
využít ke vzdělávání včelařů.
−− Pozorování z terénu nám pomáhají
v další práci v laboratořích.
−− Pracujeme na vhodné formě sdílení získaných anonymizovaných dat se včelařskou veřejností.

Redakční poznámka:
Je škoda, že údaje byly získány pouze
od přibližně 1 200 chovatelů z celkového počtu téměř 60 000 včelařů v ČR. Při
pohledu na publikovaný graf lze předpokládat, že se do monitoringu častěji
zapojili příznivci méně tradičních způsobů tlumení varroázy. V současné době,
kdy jsou místy konstatovány vysoké ztráty včelstev, by bylo přínosné, aby se opakovaně zapojili zejména ti, kteří použili
v létě a v podletí přípravky na bázi thymolu a kyselin šťavelové nebo mravenčí,
případně hypertermická ošetření. Jejich
pravdivě uvedené ztráty včelstev by pomohly správně se orientovat v dalším úsilí
o zachování zdraví včel.

Jednou z nejtěžších částí celé studie je získat reprezentativní počet odpovědí od vče-

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

Zobrazení použití daných ošetření proti varroáze, jak je použili respondenti monitoringu alespoň jednou za danou sezonu. Ve srovnání
s rokem 2014 se v roce 2019 daleko více používá metoda pokapu kyselinou šťavelovou, hojněji se používají i přípravky na bázi thymolu
a častěji se také využívá hypertermie.
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Objektivem
Zdeňka Dukáta
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ZE SPOLKOVÉHO ŽIVOTA

Čtvrt století jednatelem
Čtvrt století je třetina
délky života včelaře
z Rakovníka Josefa
Kindla, kterého letos
v srpnu čekají osmdesátiny. Když v roce 1995 v místní včelařské organizaci se stovkou členů dostal nabídku na funkci jednatele, tak na ni kývnul.
Včelařské zkušenosti od dětství získával
v rodině na Novém Domě na Rakovnicku.
„Míval jsem vždy přibližně patnáct včelstev. Po přestěhování do Rakovníka jsem
je neměl pět let. Chyběly mi, tak jsem se
ke včelám vrátil. V současnosti se starám
o třiadvacet včelstev, která mám jednak
v mém rodišti na Novém Domě a u rodinného domku v Rakovníku,“ řekl ke své
životní zálibě Josef Kindl.
Začal včelařit v kompaktních, dvouprostorových Budečácích, které byly pro rychlý rozvoj kraňského plemene těsné. „Tak
jsem úl proříznul, mezi medník a plodiště
vkládám další nástavek. Všechny části jsou
na 15 rámků. Včelstva zimuji v plodišti
a jak se zvyšuje jejich síla, tak nad mateří
mřížku přidávám medníky.“
Na otázku, co se změnilo ve včelařství
k lepšímu a co k horšímu, uvedl, že dříve

měli lidé na včely více času. „Když jsme jim
řekli, co je potřeba ve včelstvech udělat, tak
si na to čas našli. S 28 důvěrníky jsme řešili distribuci léčiv a podzimní i jarní léčení
včelstev s nátěrem plodu.“
Dnes je to jiné. Včelaří dost mladších
lidí, ale v práci jsou vytížení, a nemají tedy
na včely tolik času. Některým se nedaří vždy
v termínu uskutečnit zákroky ve včelstvech
během roku, ani léčebné povinnosti. Pozdě
rozšiřují včelstva, která se rojí, usadí se v dutinách, kde je nikdo neléčí, a stávají se tak
šiřiteli varroázy a dalších nemocí.
„Po medobraní někteří odjedou na dovolenou s tím, že si včely nanosí. Bohužel
na Rakovnicku od konce července mnohdy nemají odkud. Včelstva začínají loupit,
roznášejí roztoče a nelíhne se v nich dost
včel pro zdárné přezimování a jarní rozvoj a včelaři se pak diví, že koncem srpna
mají úly napěchované včelami a o měsíc
později jsou bez nich. Mám to nastavené
tak, že nejpozději do 22. července vytočím poslední med, hned zakrmím a léčím
proti varroáze. Chci, aby zaléčené včelstvo bylo co nejméně oslabené a mělo
dost energie a času na výměnu letních včel
za dlouhověké zimní,“ sdělil přítel Kindl

svou zkušenost. A všímá si, jak včelařská
organizace stárne. Nejméně je včelařů
do 35 let, nejvíce od 60 do 70 let.
Nyní má rakovnická organizace 174
chovatelů včel, čímž je největší v okrese.
„Je však pro nás složitější uhlídat přesuny včelstev, což mají na starost důvěrníci,
kteří dobře znají svůj obvod. Jakmile zjistí
jakýkoliv nehlášený přesun úlů, tak zjišťují, zda chovatel splnil veškerá veterinární
opatření, zejména zda má osvědčení o tom,
že včelstva nemají mor včelího plodu.“
Během čtvrtstoletí se mnoho změnilo
i v administraci. Psací stroj a šanony se
složkou každého včelaře nahradila elektronická evidence v CISu. „Mám výhodu,
že mi v tom pomáhala dcera Hanka. Ťukne
na klávesnici a potřebné informace vidí
na monitoru počítače,“ pochvaluje si Josef
Kindl. Při organizování schůzí, přednášek,
zájezdů a objednávání léčiv mu po celou
dobu ve funkci pomáhala zase manželka
Jitka.
Před mnoha lety stál u zrodu již tradičních včelařských posezení, která se konají každý první čtvrtek v měsíci navečer
v rakovnické restauraci U Primase. Vítán
je každý, tedy i zájemce o včelaření, který si
chce o včelách jen neformálně popovídat.
Zdeněk Kulhánek

Josef Vašek jubilantem
V lednu letošního roku oslavil pěkné životní jubileum 90 let náš člen Josef Vašek z Javůrku v ZO
ČSV Rosice u Brna.
Včelaří od raného dětství. Vystudoval obchodní
akademii a krátce pracoval jako ekonom. Při zakládání včelaření
u Státních lesů se stal včelmistrem u Lesního závodu v Rosicích,
později LZ Náměšť nad Oslavou. Protože jeho velkou zálibou byla
příroda a myslivost, stal se odborníkem i na prognózu medovicových snůšek a kočovníkem se včelstvy. Později několik let vykonával u Státních lesů funkci krajského včelmistra v působnosti
Jihomoravského kraje. Měl na starosti 45 včelmistrů, kteří obhospodařovali přes 4 500 včelstev.
Protože dobře zvládal techniku chovu včelích matek, stal se
od roku 1973 vedoucím rozmnožovacího chovu Domašov u Brna,
spolu ještě se skupinou čtyř chovatelů, kteří tvořili chovatelský
kroužek. Pod vedením Josefa Vaška odchovali stovky matek pro
nejširší včelařskou veřejnost.
Vykonával také četné funkce v ČSV. Především byl dlouholetým členem OV Brno venkov, kde pracoval jako pastevní referent.
Organizoval přitom velmi rozvinuté kočování a přísuny včelstev
k opylování zemědělských kultur v okrese. Zdařile vykonával
i funkci předsedy rosické ZO. Za svoji dlouholetou činnost obdržel
četná svazová uznání včetně Vzorného včelařského pracovníka.
Rosičtí včelaři jubilantovi ještě dodatečně blahopřejí a děkují
za jeho příspěvek ke zdárné činnosti naší ZO a do dalších let přejeme pevné zdraví a radost z dosavadního včelaření.
Za výbor ZO Rosice u Brna
Ing. Josef Janoušek, místopředseda
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Základní organizace Divišov
oslavila 100 let od svého vzniku
V neděli 9. února oslavila Základní organizace Divišov významné
výročí svého založení. Setkání členů organizace se neslo ve znamení připomenutí historie i zamyšlení, jak dál v budoucnu.
Při této příležitosti členy pozdravili starosta městysu Divišov
a místostarostka spřáteleného místního Sokola.
Takovéto významné výročí bylo i příležitostí poděkovat a ocenit
svého nejdéle sloužícího funkcionáře, přítele Jaroslava Vondru.
Má za sebou 42 let ve službách organizace a ve svých 83 letech
se stará o 30 včelstev. To zaslouží uznání. Členem ZO Divišov
je i Zdeněk Šternberk, potomek starobylého šlechtického rodu
Šternberků a současný vlastník hradu Český Šternberk. Bohužel
ve svém věku 97 let již neopouští hrad. Poslal však za sebe zástupce.
Na závěr oslav výročí všichni členové obdrželi pamětní listy
a popřáli si dalších alespoň 100 let spolku. O své nástupce tu
strach nemají.
Mgr. Jarmila Machová

Mnozí z nás asi zažili situaci, kdy je opravdu každá rada drahá a člověk by dal první
i poslední za to, jak ji získat. Nehovořím ani
o tom, že by nablízku byl člověk, který je vždy
s takovou radou schopen a ochoten pomoci.
My včelaři v ZO Kyselka takovou výhodu máme a členové naší organizace ji
mnohokrát využili. Člověkem, o němž hovořím v nadpisu, je pan Jozef Šefčík, který
v březnu oslaví významné životní jubileum
75 let.
Včelařit začal v roce 1968 a prošel
mnoha funkcemi v základní i okresní organizaci. Jeho včelařská činnost je však
mnohostranná. Od roku 1986 chová
matky, kterých ročně vychová několik
stovek. Svoje poznatky si rozšiřoval in-

dividuálním studiem i studiem Ústřední
včelařské školy, kterou úspěšně ukončil
v roce 1987.
Své bohaté zkušenosti a znalosti si
nenechával a nenechává pro sebe. Byl učitelem včelařství s oficiálním počtem 170
realizovaných přednášek a nepřeberným
množstvím informací předaných mimo
přednáškové místnosti. V neposlední řadě je
záslužná i jeho publikační činnost, z níž nejznámější je kniha Začínáme včelařit, o jejíž
oblibě svědčí již pátý dotisk v roce 2019.
Velmi záslužné jsou i jeho motivační
schopnosti, jejichž prostřednictvím získal k práci ve Svazu včelařů mnoho lidí,
kteří udržují v chodu fungující základní
organizaci.

Milý Jozefe, ať Tě dál Tvoje hodné včely
poslouchají a my ať stále máme možnost
využívat Tvoje bohaté „včelí“ znalosti
a zkušenosti – našeho přítele na telefonu.
Za výbor ZO Kyselka
Václav Svoboda

Výroční volební členská schůze včelařů v Načeradci
První písemný zápis o spolku či ZO ČSV
Načeradec v okrese Benešov je ze dne
22. 11. 1913, kdy se konala ustavující val
ná hromada. Na dlouholetou tradici svých
předchůdců navazují dnešní včelaři, kterých je čtyřicet členů a dále sem patří i dva
registrovaní členové, kteří mají včelstva
v katastru Načeradce, a dva žákovské
kroužky při ZO. František Richtr, předseda
ZO včelařů Načeradec, tuto schůzi zahájil
a také vedl. Členové uctili minutou ticha
památku svých zesnulých kolegů. Také
oznámil, že končí volební období funkcio
nářů na všech úrovních. Přítomno bylo
89 procent členů. Předem se omluvily ředitelka místní ZŠ a starostka Pravonína,
pozváni také byli předseda místního Agrodružstva a starostka Načeradce.
Po schválení programu se konala volba návrhové, mandátové a volební komise. Zprávu o činnosti ZO za rok 2019
přednesl jednatel Vladimír Dědek. Seznámil přítomné s přehledem a obsahem
členských schůzí, s přijetím nových členů
z okolí a s odbornými přednáškami, např.
o racionalizaci chovu včel atd. Nákazový
referent Stanislav Štamberg se zabýval
otázkami léčiv a léčení včelstev. Léčiva jsou
hrazena z pokladny ZO, provádí se odběr
zimní měli na zjištění spadu roztočů, intenzita napadení je velmi různá a závislá
na poctivosti ošetření. Mor včelího plodu
je i v některých ZO a sousedních okresech, uvedl ochranná pásma obcí. Na šíření včelích nemocí má nemalý vliv i hy
giena a čistota provozu včelaření, včetně
rychlého stárnutí úlů. Pokladník Jaroslav
Lukeš podrobně zveřejnil stav pokladny,
včetně zvýšení dotací na včelstva a nákupu léčiv. Výdaje má každoročně spolek pro
žákovské kroužky. František Smetana,

předseda revizní komise, přednesl souhlas s použitím financí pro spolek a pro
kroužky, revizní komise neshledala závady.
Zprávy o činnosti obou žákovských
kroužků přednesli jejich vedoucí
Ing. Bc. Pavel Jakubův a Jiří Volek. Mladí
včelaři, žáci ZŠ Načeradec, se každoročně
účastní celostátní soutěže Zlatá včela a loni
obsadili šesté, osmé a desáté místo ze čtyřiceti účastníků na Kladně. Žáci i vedoucí
mají propagační trička ZO ČSV Načeradec.
Současný předseda ZO František Richtr
poděkoval za práci dosavadnímu výboru.
Karel Smrž, předseda volební komise,
předložil členům návrh nového výboru
v tomto složení: předseda ZO František
Richtr, místopředseda Jana Kříženecká,
jednatel Pavel Jakubův, pokladník Jaroslav Lukeš, nákazový referent Zdeněk
Javorský. Do OO ČSV byl navržen Karel
Smrž. Všemi hlasy členská schůze nový
výbor zvolila, včetně Jiřího Hausera a Jiřího Richtra. Dále zvolila kontrolní výbor
s předsedou Františkem Smetanou a členy Ing. Františkem Kopeckým a Janem
Martínkem. Volbou úspěšně prošli také
důvěrníci pro jednotlivé obce místní ZO:
Jiří Hauser, Jiří Richtr, Antonín Smetana,
Jana Kříženecká, Stanislav Vítek.
V diskusi vystoupil Vladimír Dědek.
Poděkoval dosavadnímu výboru a navrhl
pozvat na léčení včelstev odborníka, např.
přítele Dvořáka, Petráka a Zrna. Nákazový
referent Stanislav Štamberg upozornil
přítomné na zdražení léčiv a jak poznat
hnilobu a mor u včelstev, napadení včel
roztočem, novému referentovi je ochoten pomoci. Karel Smrž předložil návrhy
spolupráce s časopisem Včelařství. František Richtr upozornil na webové stránky

včelařů z Načeradce, využití komunikace
CIS a její význam, poděkoval za sponzorství a významnou spolupráci městysům
Načeradec a Pravonín, ZŠ a Agrodružstvu
Načeradec a také upozornil na možnost
účasti na zájezdech. Jiří Hauser, předseda
návrhové komise, doplnil a přečetl usnesení, které pak bylo všemi hlasy schváleno.
Závěrečné slovo opět patřilo předse-

Nové vedení ZO ČSV Načeradec, zleva:
František Richtr – předseda, Pavel Jakubův
– jednatel, Jaroslav Lukeš – pokladník,
Jana Kříženecká – místopředsedkyně,
důvěrníci Jiří Hauser a Jiří Richtr

dovi Františku Richtrovi, který všem
poděkoval za účast, za aktivní práci a vedoucím kroužků za reprezentaci ZO ČSV
a městyse Načeradec. „Poděkování za podporu patří také bývalému výboru, oběma
obecním úřadům, ZŠ, Agrodružstvu Načeradec a v podstatě našim sponzorům.
Do nové včelařské sezony vám přeji pevné
zdraví, mnoho pracovních úspěchů na včelínech, mnoho medu a málo rojů, zkrátka
to včelařské nebe nad hlavou,“ dodal
F. Richtr.
Text a foto Petra Říhová
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ZE SPOLKOVÉHO ŽIVOTA

Pan Včelař a přítel na telefonu

TECHNOLOGIE

Výzkum a vývoj firmy Forsage
monitoruje život
Pomoci může každý
V minulém čísle jsme dali prostor technologické firmě Forsage, zaměřující se na vzdálený monitoring úlů, o nějž
byl loni na Apimondii v Motrealu nebývalý zájem. Tvůrci pokračují ve zdokonalování systému, aby poskytoval
nejen informace o aktuálním chování včelstva, ale i předvídal jeho další vývoj, např. rozsah plodování, rojovou
náladu, průběh snůšky apod.
Zmínili jsme se o akci na podporu vývoje
a výzkumu na hithit.cz/forsage, která začala 3. února a potrvá do 18. března, takže
je příležitost se do ní zapojit. Ve třinácti
kategoriích spoluúčasti se jednotlivci i firmy mohou podílet na dalším pokračování
projektu částkami od 100 do 25 tisíc korun. Podle vložené sumy získá podporovatel spolu s děkovným dopisem balíček
semen svazenky nebo až tři monitorované
úly a k nim dvě váhy se vzdálenou správou.
Např. za 150 korun si zájemce může adop
tovat a pojmenovat jednu včelu. Bližší
informace nám k tomu podal jeden z organizátorů Martin Špaňhel.
Jakou odezvu má projekt na podporu
vývoje a výzkumu?
Především děkujeme všem, kteří se
do akce zapojili. Bez ohledu na to, zda
projekt sdíleli, nebo jej finančně podpořili.
Za prvních sedm dnů (z celkového počtu
45 dnů trvání akce – pozn. redakce) se podařilo vybrat již čtvrtinu plánované částky.
Naše očekávání se potvrdilo, takže se nám
v rámci akce scházejí tři úplně odlišné skupiny.
Můžete být konkrétnější?
V první skupině jsou nevčelaři, kteří přemýšlejí o přírodě, ekologii a obecně o udržitelnosti. Je zřejmé, že téma včel a jejich
úhynů rezonuje společností a je pro řadu
lidí zajímavé. Ve druhé skupině jsou včelaři, kterým se líbí samotné zařízení a jeho
přidaná hodnota. Navíc velmi oceňují koncepci celého projektu, tzn. spojení produktu s výzkumem a předáním získaných dat
společnosti. A třetí skupinu tvoří firmy,
které chtějí projekt výrazněji podporovat.

S touto skupinou pracujeme přibližně půl
roku. Firmy chtějí mít úly s monitorovanými včelstvy u sebe na střeše nebo u nás
na včelnici. Zaměstnanci tak mají možnost
zažívat emoce, když je snůška a včely produkují med. A ve finále se nám společně
daří nahradit malé komerční balení medu
neurčitého původu kvalitním firemním
medem ve sklenici.

Elektromagnetické záření
bereme
v potaz
a snažíme se
ho minimalizovat
Jakým způsobem zobrazujete
data na váze, případně o teplotě
ve včelstvu?
Základem aplikace Virtuální včelař je
lišta, která informuje o aktuálním stavu
ve včelstvu. Interně v týmu této formě zobrazení říkáme semafory. Zelená
barva znamená, že je vše v pořádku, zatímco barva červená upozorňuje, že něco
v pořádku není. Včelař tak má aktuální
přehled o stavu včelstva, přítomnosti
matky a dalších hodnotách z váhy, teploměru a vlhkoměru (obr. 1).
Na změny hodnot z váhy či z teploměru je možné se podívat také na časové ose.
Včelař si může nastavit, s jakou frekvencí
se sbírají data v průběhu dne (nastavení
má samozřejmě dopad na spotřebu baterie), a má možnost si zvolit, za jaké období
chce sledovat vývoj hmotnosti. Může se

Obr. 1: Lišta informující o aktuálním stavu ve včelstvu
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tedy podívat na jeden aktuální den nebo
například na celou sezonu (obr. 2).  
Je důležité zmínit, že aplikace samotná
se neustále vyvíjí a postupně budeme zapracovávat výstupy z výzkumu. Aktuálně
máme ve vývojářské „dílně“ rozpracovány
například následující funkce: zobrazení
a porovnání sumy denních přírůstků
(obr. 3), zobrazení vývoje hmotnosti a teploty do jednoho grafu, porovnání mého úlu
s úly, které jsou v mé blízkosti, a jako poslední příklad možnost si přímo poslechnout svoje včely.
Čím data přenášíte a jak je to
s elektromagnetickým smogem?
Data se mezi moduly zařízení (Apicula, Bombus) přenášejí pomocí elektromagnetického vlnění. Využívá se přenosu
podobného Bluetooth technologii, např.
jako je ve fitness trackeru a chytrých
hodinkách. Vysílání držíme na minimální
úrovni a samotný vyzářený výkon lze vidět i ze spotřeby baterie – zatímco fitness
tracker vydrží týden až dva, tak naše zařízení napájené knoflíkovou baterií vydrží
rok. Stejně tak i dosah. Na rozdíl od WiFi
technologie, která je všudypřítomná
ve městech a už i na vesnicích, tak naše
zařízení záměrně nemá takový výkon, aby
dosáhlo stejně daleko jako WiFi (stovky
metrů), ale jen 10 až 15 metrů. Modul,
který září nejvíc, je Bombus (využívá
GSM síť) a je schválně mimo úl. Denní
záření z tohoto zařízení je ekvivalentní,
jako kdyby včelař stál každý den u úlu pět
minut s telefonem v kapse, na kterém běží
internet. Ve zkratce lze tedy říci, že záření
bereme v potaz a snažíme se ho minimalizovat.

Na konci bychom měli mít
k dispozici algoritmy,
které budou umět samy
říci, zda jsou včely
v pořádku i příčiny
jejich strádání

Obr. 2: Časová osa hodnot z váhy

Úlová váha Forsage

trum krátkých zvukových oken. Opíráme
se při tom o publikovaný výzkum a vlastní
experimenty ve spolupráci s Mendelovou
univerzitou v Brně.
Není to práce na týden, ani na měsíc, je
to takříkajíc běh na dlouhé trati, mají-li mít
výstupy potřebnou vypovídající hodnotu.
Na konci bychom měli mít k dispozici algoritmy (modely), které budou umět samy
říci nejen to, zda jsou včely v pořádku,
či ne, ale i co způsobuje jejich strádání
(absence matky, nemoc, externí vlivy,
přirozené procesy). Těchto modelů bude
více. Postupně zvyšujeme jejich přesnost.
S větším chápáním toho, co přesně se v úlu
děje, budou zásahy do úlu uskutečňovány
s výrazně větší přesností a včelstvo bude
mít větší šanci na přežití sezony. To platí
zejména pro začínající včelaře, u kterých je
riziko úhynu vyšší než u jejich zkušenějších
kolegů. Nejde však stoprocentně zabránit
úhynům včelstev a ani nesměřujeme k nereálné univerzální metodice obhospodařování včelstev.
Ing. Zdeněk Kulhánek
Foto: Forsage

Obr. 3: Porovnání sumy denních přírůstků
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Čím se aktuálně zabýváte
ve výzkumné činnosti?
Výzkum je spojený hlavně se zjištěním, co
se v získaných datech děje, a s popisem dat
samotných. Z nahraných zvukových dat
počítáme různé údaje, od nejjednodušších,
jako je průměrná hlasitost a intenzita, přes
tónové metriky a záznamy o jednotlivých
frekvencích až po například melové spek-

VČELAŘSKÁ PRAXE

Včelaření v ležanech

Včelaření v ležanech začíná být opět přitažlivou záležitostí. Ačkoliv má
tento typ úlů nemálo odpůrců, kteří tvrdí, že je to krok zpět, tak ležany
mají také mnoho zastánců, kteří zdůrazňují, že ležany nabízejí krásné
a jednoduché včelaření.
Naše cesta k ležanům
Počátky našeho včelaření doprovázela
nejrozšířenější rámková míra 39 × 24.
Vzhledem k tomu, že jsme tenkrát včelařili
v Teplicích, tak tato rámková míra nebyla
velkým problémem. Následně jsme se přestěhovali do Kunvaldu v podhůří Orlických
hor. Dostali jsme dědictvím několik čechoslováků 37 × 30 a také jsme na zkoušku
měli pár úlů 39 × 34,7, takže jsme mohli
porovnat první zimu ve třech typech úlů.
Přezimování v jiných klimatických podmínkách bylo pro rozměr rámku 39 × 24
fatální. První jaro na novém místě a zbyly
nám oči pro pláč. V zimě jsme si vymysleli
nový projekt apidomku a tam mezi úly zvítězil ležan, který padne pod lůžko jak ulitý.
S ležany jsem měl zkušenost už ze svého
mládí, včelařil v nich totiž můj dědeček.
Po té nešťastné zimě jsme tedy zvažovali,
v čem pokračovat dál. Po pečlivém studiu
všech našich úlů a včelstev jsme zjistili,
že na vyšší rámkové míře se zde včelám
nesmírně daří. Po zralých úvahách jsme
nakonec přešli a vyrobili si ležany nejen
v apidomcích, ale i dalších zhruba padesát
u produkčních včelstev. Zvolili jsme si
rámkovou míru 30 × 43,5 s 24 rámky v úlu.
Určitě ještě máme co zdokonalovat, nicmé96 •BŘEZEN 2020

ně jsme spokojení a můžeme říct, že to bylo
správné rozhodnutí.
Dědictví po brtnictví
Brtnictví se stalo natolik náročným, že
se lidé snažili přemístit včelstva blíže
ke svým obydlím, a to stále v klasických
kmenech stromů, tzv. klátech. Podle historických zmínek víme, že v 16.
století bývaly kláty jak postavené na výšku (stojan), tak položené horizontálně
(ležan). S rozvojem řemesel, techniky
a vědy se oba směry vyvíjely současně.
Včelaření ve vertikálním pojetí rozvíjeli např. Charles Dadant či Lorenzo
Langstroth a uchytilo se především v zemích střední a západní Evropy a v Americe. Na východě Evropy se pak rozvíjel
spíše horizontální úl, jedním z hlavních
průkopníků byl v tomto směru Kazimír
Lewicki (Království Haličské).
Se vznikem rozběrného díla (P. Prokopovič, 1814), zdokonalením konstrukce úlu
s upřesněním včelí mezery (L. Langstroth,
1851), s vložením mezistěny (I. Mering,
1857) a dále pak i s vynálezem medometu
(F. Hruschka, 1865) se objevila potřeba
sjednocení a standardizace úlu a rámku.
Vše pravděpodobně z hlediska spolkové

výroby většího množství zařízení pro včelařství i pro zřizování větších provozů. Na území Haliče, které zahrnovalo poměrně
velké území současného Polska a západní
Ukrajiny, se rozmohl úzko-vysoký rámek
Lewického. Následně Halič přijala v roce
1875 za spolkový rozměr úl Slovan s rozměry 22,7 × 48. Na území Ruska a ve velké
části Evropy se prosadil úl Dadant a později
na přelomu 19. a 20. století Dadant-Blatt
s rámkovou mírou 43,5 × 30. Ta se v sou-

Včelaření v ležanech není
pro každého. Nicméně pro ty,
kdo hledají přirozenější,
klidné a pohodové včelaření,
je ležan správnou volbou
časné době používá v Rusku a na východní
Ukrajině, zatímco v Polsku a na západní
Ukrajině je to 30 × 43,5 a v Maďarsku
42 × 36. Na těchto územích a dále třeba
v Litvě nebo v Bělorusku se v horizontálních
úlech – ležanech stále včelaří.
Popis ležanu
Ležany vypadají jako dlouhé boxy nebo
staré truhly. Obvykle se do nich staví 20,
nebo 24 rámků a včelstvo se zde rozšiřuje horizontálně. Objem takového úlu
umožňuje včelstvu plnohodnotný rozvoj. Obvykle jsou na úlu dvě přední česna

Kontrola včelstva v ležanu

Porovnání rámků 43,5 × 30 a 39 × 24

Včelaření v ležanech se v poslední době opět stává populární záležitostí

a dvě horní očka umístěná vepředu. Pokud
to dovolí konstrukce úlu, je použit i nízký
medník. Místo strůpkové fólie na těchto úlech zpravidla najdeme dřevěné
laťky. Střecha je plochá a většinou je výklopná na pantech. Na území Ruska se
takový úl často doporučuje pro začínající
včelaře.
Výhody a nevýhody
Jako každý úl má ležan své plusy, ale
samozřejmě i minusy. Největším kladem
je počet dílů úlu a rámků. U nástavkového úlu se říká, že je k uskladnění rámků,
nástavků a jiných propriet potřeba zhruba
jeden metr krychlový. U ležanu to odpadá. Pokud bychom totiž srovnali nejčastěji
používaný úl 39 × 24 s ležanem 30 × 43,5,
tak na nástavkový úl obvykle potřebujeme
čtyři nástavky a 44 rámků, z nichž třeti-

nu až polovinu musíme někde uskladnit.
U ležanu je to jeden nástavek a 24 rámků, z nichž část můžeme v zimě nechat
za přepážkou, a odpadá tak problém se
skladištěm.
Dalším plusem ležanu je rychlá orientace
a jednoduchá obsluha, na rozdíl od nástavkového včelaření, kde je potřeba při kontrole snímat nástavky a „trhat“ plodové
těleso. Včely tak mohou být rozrušené
a divoké, což se u ležanu neděje, včely jsou
klidné. Také vysoká fyzická náročnost obsluhy nástavkového úlu je zde neoddiskutovatelná. Obsluha ležanu je naproti tomu
velmi jednoduchá a fyzicky o poznání lehčí,
proto se hodí i pro děti, ženy, fyzicky méně
zdatné nebo ty, kteří si zkrátka jen chtějí
šetřit záda.
Včelaření v ležanu má obrovskou výhodu
v tom, že máte rychlý jednoduchý přístup

Alexej Bezrukov, Monika Jindrová
Včelařství Kunvald
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k jakémukoliv plástu v úlu. Rychle naleznete matku bez kompletního rozebrání včelstva. Je totiž velký rozdíl, jestli ji hledáte
na pár rámcích, nebo v několika nástavcích. V ležanu se rychle zorientujete, kde
jsou zásoby, plodové těleso apod. Kontrola
jednoho včelstva v ležanu zabere doslova
pár pohodových minut.
Ze zootechnických postupů bychom
chtěli vypíchnout pozvolné rozšiřování
včelstva o jednotlivé rámky, nikoliv o celé
nástavky, kdy se s tím včely musí chtě
nechtě rychle srovnat, zejména v období
časného jara. Stejně tak je možné dobře
použít mateří mřížku. Dnes moderní metoda optimalizovaného plodiště nebo komorování je uplatnitelná i u ležanů.
V ležanu se velmi jednoduše a rychle
vykonávají protirojová opatření. Ležan
je často opatřen dvěma česny a velkým
prostorem, proto je výhodné za přepážkou
tvořit rovnou oddělek.
Zimování v ležanu, pokud je výška
rámku minimálně 30 cm, je výhodné.
Včely nepřekonávají žádnou nepřirozenou mezinástavkovou mezeru a v klidu
zimují na vysokém rámku, pokud bereme
v úvahu, že zimní chomáč má průměr
28–30 cm a spotřebovává milimetr zásob
za den. Díky důmyslné konstrukci úlu
včelstvo zimuje komfortně bez srážení
vlhkosti a plísní. Krmení, např. sklenicemi, probíhá přímo v prostoru úlu bez
nutnosti nástavku.
Co se týká léčení, tak zde je výhoda
v tom, že opět nemusíme rozebírat nástavky, abychom se dostali k plodovému
tělesu.
Nevýhodou je velikost a hmotnost
celého úlu, což znemožňuje, aby s ním
manipuloval pouze jeden člověk, pokud je
to potřeba. A ležan také zabírá více místa
na stanovišti.
K dalším nevýhodám ležanů patří absence varroadna, nicméně je zde dobře propracovaný systém čištění a je možné vložit
speciálně upravenou varroapodložku.
Dále je nutné si pořídit krabici na převoz
medných rámků k vytáčení a navíc velikost
rámku nemusí korespondovat s medometem. Vytáčení velkých rámků musí být
pozvolné, aby nedošlo k potrhání plástu.
Obtížné je i získání druhových medů bez
použití nástavku.
Závěrem bychom chtěli dodat, že včelaření v ležanech není pro každého. Nástavky jsou výhodnější pro medobraní a je
u nich i lepší dostupnost propriet i včelstev
a informací. Nicméně pro ty, kdo hledají
přirozenější, klidné a pohodové včelaření,
je ležan správnou volbou.
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Vřes chrání čmeláky
před parazitem
Čmeláci preventivně „užívají“ nektar z květů vřesu a chrání se tak před nákazou nebezpečným parazitickým prvokem.
Zvířata užívají přírodní léčiva
Léčivé účinky bylin, hub a dalších darů
přírody znali už pravěcí šamani. Lékařská
věda si k nim nejednou razila cestu jen
s obtížemi. Například v roce 1775 skotský
lékař William Withering zlomil hůl nad pacientem s těžce nemocným srdcem. Došel
k závěru, že nemocnému už není pomoci.
Proto se nestačil divit, když po čase uviděl odepsaného pacienta v mnohem lepší
kondici, než v jaké se s ním při poslední
návštěvě loučil. Ukázalo se, že nemocný si
koupil dryák od cikánky a jeho užíváním
se přímo zázračně uzdravil. Withering
kořenářku vypátral a ta mu prozradila, že
dryák připravuje z náprstníku červeného
(Digitalis purpurea). Withering nejprve
experimentoval s přípravou náprstníkového výtažku a následně testoval jeho dávkování. V roce 1785 pak zavedl léčbu srdce
alkaloidem náprstníku digitalinem.
Přírodní léky neužívají jen lidé, ale
i nemocná zvířata. Například šimpanzi

Čmelák zemní
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a gorily vyhledávají plody zázvorovité
rostliny Aframomum angustifolium, protože ta obsahuje látky se silnými antimikrobiálními účinky. Dropové velcí polykají
brouky majky, aby se s pomocí jejich toxinů
zbavili střevních cizopasníků. Nesmějí to
však s touto medicínou přehnat, protože
nadměrnou konzumací brouků by se mohli
otrávit.
Někteří živočichové užívají léky preventivně. To platí například o jihoamerických
papoušcích polykajících jemné jíly. Částice
jílu na sebe vážou toxické látky z nezralého
ovoce, kterým se tito papoušci příležitostně
živí. Ptáci si proto nejprve opatří „jílovou
ochranu“ a teprve pak se pustí do toxické potravy. Vyhnou se tak zdravotním
komplikacím. Není bez zajímavosti, že
jemný kaolin tvoří důležitou komponentu léků určených k léčbě zažívacích potíží
u lidí a zvířat. Pacientům se uleví poté, co
se na jílové částice navážou toxiny nebezpečných bakterií.

Mezi bezobratlými živočichy je cílená
konzumace přírodních léčivých látek
o poznání vzácnější. V experimentálních
podmínkách se podařilo prokázat, že mravenci otročící (Formica fusca) nakažení
cizopasnou houbou Beauveria bassiana
upřednostňují potravu s příměsí peroxidu
vodíku. Houba je na kyslíkaté radikály peroxidu citlivá a v jejich přítomnosti hyne.
Peroxid ovšem nesvědčí ani mravencům.
Pokud byl přidán do potravy zdravým
mravencům, jejich úmrtnost se významně
zvýšila. Ale pokud dostávali peroxid
ve stejném množství mravenci nakažení
houbou, jejich šance na přežití stoupla. Léčebný efekt peroxidu je tedy významnější
než škody, které tato látka v mravenčím
organismu páchá.
Britští vědci pod vedením Hauke Kochové z Královských botanických zahrad
v Kew nyní zjistili, že přírodními léčivy se
preventivně chrání i čmeláci zemní (Bombus terrestris). Ve studii publikované ve vědeckém časopise Current Biology ukázali,
že čmeláci sbírající nektar vřesu obecného
(Calluna vulgaris) snáze odolají cizopasné-

Léčivý vřes
Čmeláci jsou podobně jako další volně
žijící hmyzí opylovači vystaveni celému
komplexu negativních vlivů a jejich stavy
povážlivě klesají. Nedávná studie mezinárodního týmu vědců odhalila, že čmeláci těžce nesou extrémní výkyvy počasí.
Zvláště obtížně se vyrovnávají např. s letními vlnami horka a není novinkou, že
na čmeláky těžce dopadá používání insekticidů v zemědělství. Na lehkou váhu však
nelze brát ani cizopasníky.
Crithidia bombi patří k nejhojnějším
parazitům čmeláků. Napadá celou řadu
druhů včetně těch nejběžnějších, jako
jsou čmeláci zemní (Bombus terrestris),
zahradní (B. hortorum) nebo mechový
(B. muscorum). Trypanosoma žije v trávicím traktu čmeláků a na sliznici střeva se
„lepí“ svým bičíkem. U matek cizopasník
významně snižuje plodnost, protože narušuje vývoj ovarií. Nakažené oplodněné
samičky tak mají zjara velký problém se
založením kolonie. Dělnice infikované touto trypanosomou jsou oslabené a dochází
u nich k vyššímu úhynu v obdobích, kdy si
kolonie nedokáže zajistit optimální přísun
potravy. Nákazu šíří infikovaní jedinci, kteří vylučují buňky trypanosom ve výkalech.
Můžeme čmeláky před trypanosomou
nějak chránit? Hauke Kochová a její spolupracovníci došli k závěru, že by mohly pomoci některé rostliny, pokud jejich nektar
obsahuje látky, které čmelákům nevadí, ale
zato vážně poškozují prvoka. Otestovali
proto celkem sedmnáct rostlin, jež patří
na Britských ostrovech k nejvydatnějším
zdrojům nektaru pro čmeláky.

Vřes obecný

Nejprve vědci testovali účinky extraktu čmeláčích medů na růst trypanosom
v laboratorních podmínkách. Velmi silně
zabíraly extrakty z medů z vřesu obecného (Calluna vulgaris) a hadince obecného
(Echium vulgare). Ty kompletně potlačily
růst trypanosom. Částečné potlačení růstu
vyvolaly ještě extrakty z medu z lípy (Tilia)
a vřesovcovité rostliny planiky velkoplodé
(Arbutus unedo). Další experimenty zaměřili vědci na vřes obecný, který je pro čmeláky v podmínkách Velké Británie po jeteli
plazivém (Trifolium repens) druhým nejvýznamnějším zdrojem nektaru a který
vykazoval nejsilnější účinky na trypanosomu Crithidia bombi.
Tajemství callunenu
Analýzy v nektaru vřesu obecného odhalily celkem devět molekul, jež měly
na parazitického prvoka nějaký vliv. Mezi
nimi však jasně dominovaly molekuly
4-(3-oxobut-1-enyliden)-3,5,5 (trimetylcyklohex-2-en-1-onu), pro které vědci
z celkem pochopitelných důvodů vymysleli nový kratší název callunen, odvozený
od latinského rodového jména pro vřes.
Jelikož je callunen přítomný jak v nektaru, tak i v medu, tak je zřejmé, že prochází
organismem čmeláků. Jeho koncentrace
v těle čmeláka přitom dosahují hodnot,
které laboratorních podmínkách stačí
ke kompletnímu zničení trypanosomu
Crithidia bombi. Callunen je přítomen
v medném volátku čmeláků pasoucích se
na vřesu, ale nedostává se do dalších částí
trávicího traktu, protože tam je zřejmě velmi silně a rychle metabolizován. Ve střevu
se ho tedy nachází jen stopové množství.
Konzumace callunenu chrání čmeláky
před nákazou cizopasným prvokem.

Pokud se čmeláci pásli na vřesu aspoň
dva dny, byli následně odolní vůči infekci
trypanosomou. Na druhé straně ovšem nebyl pozorován ústup stabilizované infekce
nebo dokonce vyléčení čmeláků, ani když
dostávali med s vysokými dávkami callunenu po dobu jednoho týdne. To souvisí
s rozložením callunenu v těle čmeláka. Crithidia bombi žije hlavně ve střevu, kde bývá
callunenu málo. Pokud však má prvok
proniknout do střeva, pak musí projít
přes medné volátko, kde je koncentrace
callunenu naopak vysoká. Právě tento
průchod medným volátkem a „koupel“
v callunenu jsou pro trypanosomy osudné.
Jak ukázaly jiné experimenty, trypanosoma vystavená callunenu přichází o bičík, který jí zdaleka neslouží jen k pohybu,
ale pomáhá také k přichycení na sliznici
střeva. Bez bičíku tak prvok odchází z těla
čmeláka pryč společně s výkaly. Ochrana
vřesovým nektarem samozřejmě nepracuje
se stoprocentní úspěšností, ale přesto
na trypanosomu působí poměrně razantně.
Chybí hmyzu vřesoviště?
Vřes byl zatím v mnoha oblastech
považován především za významný zdroj
potravy, ale nová studie odhaluje v této
rostlině i významný faktor ovlivňující
zdraví čmeláčí populace. Čmeláci se
nektarem z vřesu obecného nevyléčí
z nákazy, ale jeho konzumace na ně působí
preventivně a před nákazou je chrání.
Autoři studie upozorňují na fakt, že
přirozených vřesových porostů v krajině
rapidně ubývá. Rozsáhlá vřesoviště často
padají za oběť přeměnám na zemědělskou
půdu nebo zástavbě. Čmelákům a dalším
hmyzím opylovačům se tak nemusí
dostávat látek, jež je chrání před chorobami a cizopasníky.
Kromě razantního efektu proti trypanosomě vykazoval vřesový med v experimentech také silně antimikrobiální účinky.
V tomto ohledu překonával dokonce i proslulý manukový med od včel sbírajících
nektar a pyl australského a novozélandského balmínu metlatého (Leptospermum
scoparium). Autoři studie proto vyzývají
k dalšímu výzkumu nektaru vřesu obecného, protože se v něm mohou skrývat neznámé typy antibiotik. A ta jsou potřebná jak
pro humánní, tak i veterinární medicínu.
Vřes obecný ovšem zjevně není jediným
producentem callunenu. Tato látka byla
identifikována i v medu včel na Tasmánii
a to napovídá, že někteří zástupci tamější
flóry callunen v nektaru rovněž vylučují.
Patří k nim zřejmě štavelovitá eukryfie
Eucryphia lucida.
Jaroslav Petr
Foto: Wikimedia
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mu prvoku Crithidia bombi, patřícímu
do příbuzenstva trypanosom.

HSTORIE

Včely a včelaření
z pohledu římských
antických učenců
Včela byla významným symbolickým zvířetem v náboženských a kulturních aktivitách mnoha starověkých civilizací. Nejinak tomu bylo
i ve starověkém Římě. Na rozdíl od jiných civilizací se nám dochovalo
relativně velké množství římských písemných památek. Tyto starověké
texty však na včelu neodkazují pouze jako na symbol mnoha pozitivních
vlastností, ale věnují se překvapivě i biologii včel a včelím produktům.
Mezi nejvýznamnější antická díla pojed
návající o včelách patří Naturalis Historia (knihy XI a XX) od Gaia Plinia
Secunda, známého též jako Plinius Starší (23–79 n. l.), ve kterém autor popisuje
biologii včel, organizaci včelstva, rostliny důležité ve včelí pastvě, včelí produkty a jejich užití v medicíně. Dále je pak
třeba zmínit díla Marca Terentia Varra
(116 – 27 př. n. l.) a Lucia Iunia Columella
(1. stol. n. l.), obě s názvem De Re Rustica, ve kterých je včelaření řazeno mezi
stěžejní zemědělské aktivity a detailně
popsáno. Tato zmiňovaná díla jsou pojata jako naučná s častými odkazy na řecké
učence a jejich znalosti. Ovšem dalším,
již umělecky pojatým, ale neméně důležitým pramenem informací jsou Zpěvy
rolnické (Georgica) Publia Vergilia Mara
(70–19 př. n. l.). V mnohém nelze s těmito
učenci souhlasit, ale i tak jsou jejich pozorování úchvatná a ukazují na úzké propojení antického člověka s přírodou.
Včely s vlastnostmi typickými pro so
ciální hmyz sdílejí řadu podobenství
s lidským společenstvím. Navíc je mnoho
těchto vlastností ceněno nejen v období
antiky, ale napříč všemi věky. Morální kód
přisuzovaný včelám zahrnuje nejen pracovitost, ale i poslušnost autoritě, kterou
si předtím společenství zvolilo. Tato až
alegorická Vergiliova interpretace včelstva
jako příkladného společenství, ve kterém
jedinci neodpírají poslušnost majestátu,
neboť ví, že by se společenství zhroutilo,
odkazuje na občanské války Římanů v dobách po vraždě Julia Ceasara.
Antičtí autoři vyzdvihují i talent a um
včel stavět si svá obydlí, včelí dílo. To je
ještě umocněno antickou zálibou v geometrii, kdy včelí buňka má tvar pravidelného
šestiúhelníku. Tento tvar buněk je podle
Plinia i Varra dán počtem nohou včely.
Další zdůrazněné vlastnosti včel jsou
spořádanost, čistota, cudnost (nehoví si
v páření), dělba práce či umění předpovídat počasí. Včely se nedotýkají nečistých
a zkažených věcí, nezdržují se na místech
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plných zla a naopak usednutí roje je
dobrým znamením. Vergilius obdivuje
i vynášení mrtvých včel z úlu a přirovnává
toto chování včel k pohřbu. Největším zázrakem těchto stvoření je však produkce
medu, podle Varra nejsladší substance,
dobré bohům i lidem.
Takovými schopnostmi obdařený hmyz
podle Varra doprovází Múzy, podle Vergilia se podílí na duši světa a éteru. Rovněž
nemohl podle úsudku antických literátů
vzniknout jen tak. Podle mytologie získaly
včely všechny své schopnosti jako odměnu
od Jupitera za to, že jej za řinčení cimbálů

Plinius Starší

tajně krmily, když byl uvězněn svým otcem
ve sluji. Proto také římští včelaři věřili, že
řinčením je možné přilákat a usadit roje.
Další velmi rozšířenou pověrou spojenou
s antickou mytologií byla možnost získat
roje z těla mrtvého býčka. Podle pověsti
řecký bůh Aristaeus, zakladatel včelařství,
omylem pronásledoval Eurydicu, nevěstu
bájného pěvce Orfea. Ta šlápla na zmiji,
která ji uštkla, a Eurydica zemřela. Or
feovi se ji podle známé báje nepodařilo
vyvést z podsvětí a žalem také skonal. Stihl však ještě z hněvu seslat na Aristaeovy
včely mor. Aby si Aristaeus Orfea usmířil,

Publius Vergilius Maro

obětoval býky, z jejichž rozkládajících se těl
vyletěly nové roje.
Rozmnožování včel bylo pro starověké
učence velkou nerozluštěnou záhadou (to
se podařilo objasnit až J. Swammerdamovi
v 17. století). Hlavní chybou v uvažování
o reprodukci včel bylo špatně určené pohlaví. Ta hlavní velká včela, jediná v každém včelstvu, která má tak velkou autoritu, že ji ostatní následují, musí být samec
– král, tvrdí Plinius. Králem pak označují
včelí matku všichni antičtí učenci. Za samice označil Plinius včelí dělnice, a tak
není divu, že nikdo z těchto učenců neviděl
páření včel s králem. A to ani v pozorovacích úlech, které si již tehdejší včelaři byli
schopni sestrojit pomocí transparentních
kamenů či kousku skla.
Odkud se tedy bere včelí plod? Básník
Vergilius vidí reprodukci tak, že včely
sbírají samovolně vzniklé potomstvo z listů
a květů, a tak jejich těla neochabují láskou.
Plinius nabízí jak tuto teorii, tak si také všímá známek biologické reprodukce, ovšem
neví si s ní rady s ohledem na trubce a nezaznamenaný pohlavní styk. Praktik Varro
pouze konstatuje, že včely se množí ze včel
nebo případně z mrtvých býků.
Všichni si u včel všímají dělby práce,
avšak s tím, že z úlu za potravou vylétávají mladé včely a staré zůstávají v úlu
a stavějí dílo. Shodně se také pohoršují
nad přítomností trubců jakožto lenivých
a neužitečných, med požírajících jedinců
bez žihadla. Plinius se diví, jak může z tak
skvělého jedince, krále, vznikat na jedné
straně dokonalé potomstvo, tedy dělnice,
a zároveň něco tak nedokonalého, jako jsou
trubci – inperfectae apes. Všichni zaznamenali i vyhánění trubců v daném období
roku. Jediný Plinius však na trubcích nachází i jedno pozitivum, tedy že pomáhají
v úlu s termoregulací.
(pokračování příště)
doc. RNDr. Ondřej Vladan, Ph.D.
katedra botaniky PřF UP Olomouc
Foto: Wikipedia

OŠETŘOVÁNÍ VČELSTEV
PO CELÝ ROK

PŘEDNÁŠKA
Vlastimil Zemánek
Ošetřování včelstev po celý rok

21 Sobota 21. března 2020 od 09:00 do 13:00 hodin
Sál staré radnice, Školní 1 Lovosice
Občerstvení zajištěno
Všichni jste srdečně zváni!

za ZO ČSV Lovosice Lukáš William Šmíd
tel.: 731 059 552

Jarní seminář nástavkového včelaření
který se koná dne 14. března 2020
v rodinném pivovaru Neumann Mělnické Vtelno
Hlavní program:
8:00 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:15	
Problémy celosvětového včelaření, poslední kongres
Apimondie v Montrealu
MVDr.Miloslav Peroutka
10:15	Aktuální nákazová situace v českém včelařství

Dr. Ing. František Kamler
11:15 Právní poradna
Mgr. Jarmila Machová
12:15	Oběd (možnost prohlídky doprovodných programů a nákupů včel. pomůcek)
12:45	Praktické včelaření dle Jiřího Slámy (učitele včelařství)

př. Jiří Sláma
15:45 Diskuze a závěr.
V přísálí bude zajištěn prodej včelařských pomůcek a výměna vosku.
V průběhu konání semináře bude podáván oběd a občerstvení. Pro
účastníky semináře bude uvařeno i speciální medové pivo.
Každý je srdečně vítán.

VSTUPNÉ: 70 Kč
Prosíme o potvrzení Vaší účasti.
Ing. Jiří Holub
holub.janzagro@tiscali.cz
mobil: 603 283 994

Elektronická soutěž pro děti a mládež „Příroda kolem nás“
Jako každý rok je i letos pro přátele včelaření, rybaření, myslivosti i zahrádkaření připravena tradiční elektronická soutěž. Organizátorem je opět Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.,
Nasavrky spolu s partnery ČMMJ, z. s., ČRS, z. s., ČSV, z. s., a ČZS, z. s.
• Soutěž je určena všem ve věku od 10 do 16 let.
• Soutěž bude probíhat od 3. 3. do 15. 4. 2020.
• Soutěžní otázky budou složeny z témat včelařství, rybářství,
myslivost a zahrádkářství.
• Soutěžní otázky naleznete na adrese https://www.souvnasavrky.cz/elektronicka-soutez.
• Soutěžních otázek bude 80, časový limit 5 hodin.
• Kritérium úspěchu je počet bodů, ale zároveň i čas.
• Prvních deset výherců bude pozváno na výstavu NATURA
VIVA 2020 Lysé nad Labem.
• První čtyři výherci budou pozváni na poznávací pobyt
do SOUV–VVC, o.p.s., Nasavrky.
Odkaz na soutěžní otázky naleznete i v časopisech
a na webových stránkách jednotlivých svazů a na webu Středního odborného učiliště včelařského – Včelařského vzdělávacího
centra, o.p.s., Nasavrky.

Soutěž je opět vytvořena jako webový formulář technologií
Google
Forms. Po vyplnění kontaktních údajů se přechází
na stránky s otázkami. Před odesláním vyplněného formuláře lze
stránkami listovat zpět a případně upravit odpovědi. Formulář
nelze uložit, takže je třeba ho vyplnit najednou. Pozor na zavření
okna prohlížeče, došlo by ke ztrátě vyplněných údajů.
S nejlepšími deseti řešiteli se setkáme 30. května 2020 v Lysé
nad Labem na výstavě Natura Viva 2020. První desítka nejlepších
získá vstup na výstavu pro sebe a jednu další osobu jako doprovod,
ostatní náklady si hradí sami.
Nejlepší čtyři soutěžící a jejich doprovody budou dále pozváni
do Středního odborného učiliště včelařského – Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s., v Nasavrkách, aby se zúčastnili poznávacího pobytu. Setkání nejlepších soutěžících se uskuteční v termínu
21.–22. července 2020.
Přejeme vám příjemně strávené chvíle nad řešením soutěžních
úkolů.
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SOUTĚŽ/POZVÁNKA

Včelaři ZO ČSV Řepín
si Vás dovolují srdečně pozvat na již dvacátý

ZADÁNO NEJEN PRO VČELAŘÍKY

Březnové hrátky
Vítáme vás při dalších úkolech nejen pro členy
včelařských kroužků. Vaše náměty a připomínky
uvítáme na e-mailové adrese jan.podpera@gmail.com.

Seriál – včely, včelaření a „škola“
V tomto dílu se zaměříme na výtvarnou výchovu. Téma včel a včelaření najdeme například na poštovních známkách různých států,
na mincích i sochách nejen v minulosti, ale i v současnosti.
Na jedné fotografii vidíte minci drachmu z let 202 až 133
před naším letopočtem, kterou
se platilo ve starověké Ionii.
Na druhé pak je 20 kanadských
dolarů z roku 2017. Je zřejmé,
že tehdy i dnes si lidé uvědomují důležitost včel, když je
zobrazili i na platidlech.
Na internetu je možné najít
mnoho fotografií poštovních
známek s motivy včel, úlů
i medu.

V barokním kostele v obci Birnau u Bodamského jezera můžeme obdivovat známou sochu postavy, která pojídá med – německý název má Honigschlecker.
Určitě by bylo zajímavé, kdybyste na svých výletech po naší
republice i v zahraničí hledali umělecká díla, která se včel
a včelaření týkají. Mohli byste
nám o tom i napsat krátkou
zprávu.
A v této souvislosti si uveďme
i dva náměty na činnost nejen
v kroužku. Vytvořte si návrh poštovní známky s motivem, který
se týká včelaření. A můžete také
vytvořit návrh etikety na med.

Soutěž
Opět tu máme soutěž a s ní většinou doplňovačku. Vylosovaný vítěz každého kola dostane drobnou cenu od Českého svazu včelařů.
Odkazy na vyplňování soutěžních formulářů najdete na stránkách kroužku mladých včelařů ve Mšeně (https://sites.google.
com/site/kmvmseno) nebo na stránkách ČSV.
Soutěžní úkoly ve školním roce 2019/2020 budou obsahovat úkoly s tajenkami, které budou zaměřeny na „včelařský zeměpis“.
V tajenkách budou názvy obcí, vrcholů nebo jiných míst, která mají „včelařský název“, nebo jsou jinak „včelařsky více významná“.

Soutěžní doplňovačka
1. Jak se nazývá včelařské období po zimě,
1
kdy začínají kvést první zdroje pastvy?
2
2. Umělý roj, který vznikne přemetením
včel z různých včelstev do jednoho úlu.
3
3. Nápoj, který vznikne zkvašením roztoku
vody a medu.
4
4. Hmyzí škůdce včel. Je agresivnější
a menší než sršeň.
5
5. Mezi plodiště a medník se dává zařízení,
6
které umožňuje pohyb včel jedním směrem z medníku do plodiště. Při večerním
7
vložení do úlu pak druhý den může včelař
medník odebrat prakticky bez včel. Jak se 8
toto zařízení nazývá?
9
6. Rychle krystalizující medovicový med
s vysokým obsahem trisacharidu melecitózy bývá někdy nazýván podle stavebního materiálu. Uveďte tento jiný název.
7. Orgán včely se zpětnými háčky, který je umístěn v zadečku včely.
8. Příjmení amerického včelaře, podle něhož jsou pojmenovány po světě velmi rozšířené nástavkové úly.
9. Vyřazené části a úlomky včelího díla, které je určené k vytavení.
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Včelařský slovní fotbal Kvízové otázky

Poznáte kvetoucí rostlinu na fotografii?
Kde roste? Kdy je významným zdrojem
pylu a nektaru?

Jistě znáte hru slovní fotbal. My si ji však
podmíníme využitím pouze slov, která nějak souvisejí se včelařením. Tuto souvislost
pak musíte před ostatními hráči obhájit.
Ukážeme si jednu možnou řadu slov s odůvodněním.
VČELA (hmyz produkující med)
– AFRIKA (světadíl, odkud pochází tumida)
– AUSTRÁLIE (stát, kde žijí tzv. bezžihadlé včely.)
– EUKALYPTUS (jinak také blahovičník,
strom z čeledi myrtovitých, med z jeho
květů je proslaven svou chutí i léčivými
účinky)
– SRŠEŇ (hmyzí škůdce včel, větší než
vosa)

Tři logické řady
V následující čtyřsměrce jsou ukryty tři slovní řady. Slova v jednotlivých řadách spolu
souvisejí. Řady najděte, vybarvěte a určete společnou věc. Slova však mohou být různě
„zahnutá“ a to i několikrát. Písmena na sebe navazují pouze ve směrech nahoru, dolů,
doleva a doprava.

Vybraná řešení z minulého čísla
Kvízové otázky
1a, 2a, 3c, 4c, 5c, 6a, 7c, 8c
Seriál – včely, včelaření a škola
Do obou prázdných míst doplníme slovo „skupenství“.

Vylosovaný
výherce soutěže

Skrývačky

leden 2020

V následujících větách zkuste najít rostliny nebo jejich plody. O každé rostlině se
pokuste zjistit co nejvíce informací.

Pavla Šafrová, 12 let
VKM Jimramov

Řešení přesmyček
1. tání: tavení vosku při výrobě litých svíček
2. vypařování: léčení včel kyselinou mravenčí, zrání medu v buňkách plástu,
klimatizace včel
3. tuhnutí: výroba mezistěn litím vosku do ručního lisu
4. sublimace: použití kyseliny šťavelové v boji proti varroáze
5. kapalnění: žádný z uvedených příkladů
Okénko do botaniky
Jednalo se o hořčici.

1. (Anatomie) Kolik má včela párů průduchů?
a) 5
b) 8
c) 10
2. (Včelí pastva) Která z rostlin nekvete
žlutě?
a) jírovec maďal
b) slunečnice roční
c) řepka olejka
d) štědřenec odvislý
3. (Pomůcky včelaře) Jak se nazývá
„rohožka“, která slouží k odběru rouskovaného pylu? Vkládá se do česna.
a) pylosběr
b) pylochyt
c) pylochňap
4. (Pomůcky včelaře) Co může včelař
měřit refraktometrem?
a) vlhkost medu
b) slanost medu
c) množství cukru v medu
5. (Morfologie) K čemu slouží včele trn,
který má na druhém páru nohou?
a) k nabírání pylu z květů
b) k vypichování pylu z pylových
košíčků
c) k obraně úlu před slídícími včelami
6. (Včelařské postupy) Kterou číslicí
může končit letopočet, ve kterém je
matka značena modře?
a) dvojkou
b) sedmičkou
c) nulou
7. (Anatomie) Jak se nazývá tekutina,
která rozvádí v těle včely živiny?
a) hemoplazma
b) hemolymfa
c) hemoglobin
8. (Historie) Kdo vynalezl v roce 1814
mateří mřížku?
a) Ivan Lebeděv
b) Prokop Ivan Petrovič
c) Petr Ivanovič Prokopovič

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

1. Udělej dřep, Karle.
2. Pan Novák loví nosorožce v parku.
3. Jeden včelař chtěl odjet do Mali, nakonec nikam neodjel.
4. Kája Hodač snědl všechen med.
5. Jeden makak tu slídil kolem našeho
domu.
6. Velmi malí pardálové lovili zajímavou
kořist.
BŘEZEN 2020• 103

ZADÁNO NEJEN PRO VČELAŘÍKY

Okénko do botaniky

NAPSALI JSTE NÁM

Zveme vás na 18. národní včelařskou pouť na Sv. Hostýně
Ani se tomu nechce věřit, že v neděli
17. května 2020 se na národní včelařské
pouti na Svatém Hostýně sejdou včelaři
a jejich příznivci již poosmnácté.
První akce ovšem se ovšem budou konat již v sobotu 16. 5. odpoledne, a to
odborné přednášky a předvádění pečení
a zdobení perníků. V neděli před mší svatou budou posvěceny spolkové prapory
a kroje a následně se průvodem od sochy sv. Ambrože odebereme do baziliky.
V 10:15 pak začne mše svatá za všechny
včelaře, žijící i zemřelé, za jejich rodiny, za naše včeličky a přírodu. I v neděli na návštěvníky čeká odpolední blok
přednášek, celodenní stánkový prodej
včelařských potřeb a včelích produktů
a k tomu bude vyhrávat známá krojovaná
dechovka Lidečanka.
Jak se dostat na Sv. Hostýn? Výchozím
městem je Bystřice pod Hostýnem, kam
dojedete po silnici i vlakem, a dále pak
kyvadlovou autobusovou dopravou z vlakového nebo autobusového nádraží, případně z autobusové zastávky od parkoviště
u hřbitova. Osobními auty nebo zájezdovými autobusy se na vrchol dostanete jen
s povolenkami. Pro osobní vozy je můžete

zakoupit v automatu u parkoviště za 50 ko
run, ale je jich vydáván pouze omezený počet, proto na ně nespoléhejte. V permanenci jsou také taxíky. Pro zdatné turisty se
nabízí i pěší výšlap po turistických trasách
s převýšením 400 metrů.
Pokud hodláte na Sv. Hostýně strávit
oba dny, je možné se ubytovat v tamních
Poutních domech na včasnou objednávku.
Rezervace ubytování je možná na stránkách www.hostyn.cz/ nebo e-mailových
adresách matice@hostyn.cz a jaroslava.
gomolova@seznam.cz. Pro ubytované
jsou vydávány povolenky výjezdu osobního auta, případně autobusu, dostanete je
s potvrzením ubytování.
Chcete-li na Svatém Hostýně ve stánkovém prodeji nabízet sortiment související se včelařstvím, nahlaste svůj zájem př.
Gomolové (e-mail viz výše).
O stravování je pro návštěvníky také postaráno, a to ve třech restauracích a řadě
kiosků u hlavního schodiště. Pro větší
skupiny zájemců – autobusové zájezdy –
je k dispozici ubytování se stravováním
v Domově mládeže Střední průmyslové
školy nábytkářské a obchodní v Bystřici
pod Hostýnem.

Svatý Hostýn je zapsaný v seznamu národních kulturních památek. Již
od 18. století je to významné poutní
místo, duchovní, kulturní i turistické
centrum. Není tu jen kostel zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie s titulem Bazilika Minor, ale také krásná a umělecky
cenná křížová cesta Dušana S. Jurkoviče, Jana Kohlera a Joži Úprky, dále Vodní
kaple, impozantní schodiště s 256 stupni,
rozhledna, větrná elektrárna a valy
z doby Keltů. Je to také křižovatka i cíl
turistických tras jak pro pěší, tak pro
cyklisty. V Jurkovičově sále, kde budou
probíhat přednášky, je Muzeum přírody
Hostýnských vrchů a historie Sv. Hostýna. Zkrátka, návštěva Sv. Hostýna nabízí
kromě lidských setkání další rozmanité
zážitky.
Na všechny včelaře, krojované a s prapory i ty bez krojů a praporů, na přátele včel
a přírody od nás i z blízkého zahraničí se
těší pořadatelé pouti ze ZO ČSV Bystřice
p. H., Lidečko a Valašské Meziříčí.
Za organizační výbor
Karel Zahradník
karl.zahradnik@seznam.cz

Střížovští na plese představili včelařský rok
Je tradicí, že včelaři ze Střížova využívají svůj ples k propagaci a poučení. Letos 1. února se zaměřili na fenologický
kalendář a na sedm základních období včelařského roku: podletí, podzim,
zima, předjaří, jaro, časné léto a plné léto.
Ve spolupráci se včelařským odborníkem
k tomu vymysleli sedm bannerů. Podklad
tvoří obrázek typický pro dané období
a na něm byly v šestiúhelníku informace
o charakteristických rostlinách důležitých pro včely, o životě včelstva a o práci
včelaře. Textu, grafické úpravy i přípravy
pro tiskárnu se ujal učitel včelařství pří-
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tel Ing. Václav Kříž, čestný předseda ZO
ČSV České Budějovice, který se plesu
i osobně zúčastnil (o jeho 90. narozeninách informoval časopis Včelařství v loňském roce). Takto přitažlivě a poutavě seznámit veřejnost se základy života včel je
jistě ojedinělé.
Dále ples navštívili mimo jiné přítel
Ing. Petr Stibor, člen předsednictva RV,
a přítel Josef Zimen, předseda OO ČSV
České Budějovice, kteří předali překvapenému jednateli místní ZO Bc. Miroslavu Jarošovi, DiS., čestný odznak
Vzorný včelař.

Nejen ochutnávka medoviny, dekorování
každého příchozího samolepkou včelky,
výzdoba včeličkami vytvořenými osmiletými školáky, ale i dobré ohlasy z minulosti a kvalitní místní dechovka Hudbastr
zaplnily sál do posledního místa.
Po půlnoci neplánovaný výpadek elektrického proudu vlivem bouřky navodil romantickou atmosféru, kdy zábava vrcholila
při svíčkách. Místo tradičních videoklipů
se tančilo za doprovodu vynikajícího bubeníka. Snad tedy opět příští rok.
Dr. Václav Pečman, předseda ZO ČSV Střížov

Narodil se 1. 3. 1935 v Ostrově na Benešovsku a žije ve Vlašimi. Navštěvoval
obecnou školu v Kondraci a měš-

ťanku v Louňovicích pod Blaníkem.
Na konzervatoři vystudoval hru na hoboj.
Po základní vojenské službě se dal na cestu hudebního vzdělávání na Podblanicku.
V letech 1966 až 1992 vykonával funkci
ředitele Lidové školy umění ve Vlašimi. Vychoval mnoho muzikantů na dechové nástroje a zaměřil se také na dramatický obor.
Byl dlouholetým kapelníkem Podblanické
dechové hudby, řadu let vedl dechový soubor školy. Stál u zrodu hudebního festivalu
Podblanický podzim. V roce 1989 přebral
vedeni kondrackého sboru, který se záhy

spojil se sborem zdislavským a vznikl tak
Podblanický smíšený sbor, který vystupuje
po Česku. Aktivně pracuje s dětmi a s mládeží, v lidech tak rozvíjí lásku k české
a světové hudbě včetně národního cítění.
Už v patnácti letech byl ve vojenské hudební škole, rád vzpomíná na naše přední
hudebníky. „Muzikantským základem je
trpělivost“, dodává.
Jeho velkým koníčkem je včelaření, jemuž
se věnuje od svých deseti let. Ví, že děti
dnes žijí spíše ve virtuálním světě, kde
mohou dělat cokoliv. Dlouhé roky úspěšně
vede při ZO ČSV v Načeradci jeden ze
dvou žákovských včelařských kroužků,
dobře spolupracuje se ZŠ. Žáci získávají
znalosti nejen ze včelaření, ale i z botaniky
a ze zásad životního prostředí. Každoročně
probíhá příprava na soutěž Zlatá včela, letos se bude konat  25. 4. ve Stránově u Mladé Boleslavi. Při setkání mladých včelařů
dojde i k navázání nových přátelství, k výměně zkušeností, k porovnání znalostí
o chovu včel a k potřebné výchově včelaře.
„Chceme, aby z nich byli zdatní a vzdělaní včelaři, kteří se ke včelám rádi vrátí.
Pokud nebude dostatek včelařů, nemůže
být dostatek včel. Myslím si, že kritická
léta, kdy včelaři stárli a ubývalo jich, snad
postupně budou končit,“ uvedl pan Jiří Volek, kterému přejeme hodně plodné práce
a pevné zdraví do dalších let!

Blahopřání k osmdesátinám
Dne 28. 2. 2020 oslaví významné životní jubileum 80 let přítel Josef Košárek,
dlouholetý člen ČSV.
Přítel Košárek je vzorným a příkladným
včelařem, který svou prací a přístupem
ke včelám přivedl spoustu nových mladých včelařů k tomuto krásnému koníčku.
Ve své dlouhé včelařské praxi vykonával
a vykonává řadu funkcí. Byl jednatelem OO Zlín, předsedou ZO Slušovice
a v současnosti pracuje jako úsekový důvěrník. Chtěli bychom mu touto cestou
poděkovat za práci, kterou pro včelařství
a včelaře udělal a dělá.
Přejeme našemu příteli pevné zdraví,
štěstí, radost z vnoučat a spoustu
krásných chvil u včel, které tak miluje.
Radek Květák
jednatel ZO Slušovice

Petra Říhová

NAPSALI JSTE NÁM

Jiří Volek – muzikant a včelař

99 let
Ludvíka Stoklasy
Na pomezí Slovenské republiky a Moravy
pod hřebeny Javorníku se rozkládá obec
Velké Karlovice. Organizace včelařů zde
byla založena v roce 1926, to bylo našemu oslavenci Ludvíku Stoklasovi pět let.
Matka Ludvíka byla nemocná, zemřela
mladá a chlapce vychovali strýc a teta.
Obec je rozdělená na spoustu malebných
údolí, jedno z nich se jmenuje Podťaté,
zde se Ludvík narodil a žije tu dodnes se
svou manželkou. Jako malý chlapec chodíval na návštěvu ke strýčkovi Cyrilovi
Podešvovi, na Kolvárek, tak místní říkají
místu, kde měl postavenou chalupu. Byl
to dobrý včelař. Když tedy strýček viděl, že
chlapce dění v úlech zajímá, seznámil ho se
vším, co bylo nutno vědět, pomohl mu vyrobit úl a do začátku mu daroval roj. Tak začal Ludvík se včelařením, dobrého včelaře
z něho udělaly životní zkušenosti, znalost
přírody, píle a houževnatost. Členem místní
organizace je od roku 1948 a mnoho let dělal úsekového důvěrníka právě za Podťaté.
Rád baví společnost, umí hezky vyprávět,
jak bylo za starých časů. V jeho letech už
zažil ledacos dobrého i zlého. Členové místní organizace mu přejí zdraví a ať to krásné
jubileum hezky oslaví.
Ludmila Uherková

Zlatá včela
I letos se bude v Olomouckém kraji konat
oblastní kolo soutěže Zlatá včela.
Pořádající ZO Šumvald srdečně zve mladé včelaře obou kategorií (1. až 5. třída ZŠ
a 6. až 9. třída ZŠ) k tradičnímu prověření
znalostí a praktických dovedností ve včelaření. Připraveno je bohaté občerstvení,
odměny a doprovodný program. Termín
konání je 18. 4. 2020 v ZŠ Šumvald. Pro
přihlášení účastníků a detaily prosím
kontaktujte Jana Sušně na telefonním čísle
737 190 611.
Pavel Kasal
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JUBILEA
XXXŽ

V březnu 2020 slaví…
99 let
Hour Jaromír · ZO Kozojedy
Stoklasa Ludvík · ZO Velké Karlovice
95 let
Průšová Marie · ZO Jemnice
94 let
Mach Josef · ZO Zdounky
Noga Jan · ZO Bystřice nad Olší
93 let
Abraham Josef · ZO Kaplice
92 let
Rokyta František · ZO Velký Újezd
Těžký Karel · ZO Šenov
Vais Josef · ZO Heřmanův Městec
Vítek Eduard · ZO Vsetín
91 let
Hořava Otakar · ZO Rozstání
Janoušková Františka · ZO Křemže
Netolický Jaroslav · ZO Skuteč
Olehla Rostislav · ZO Přerov I
Příkopa Josef · ZO Zvole
Rinn Jaroslav · ZO Studnice
Rohlík Josef · ZO Čkyně
90 let
Bárta Alois · ZO Starý Hrozenkov
Dokoupil Jiří · ZO Velký Újezd
Frühauf Miroslav · ZO Zaječov
Hudec Ivan · ZO Božice
Jahelka Josef · ZO Planá nad Lužnicí
Kandzer Bartoloměj · ZO Ivanovice na Hané
Konopík Josef · ZO Poběžovice
Ludvík František · ZO Dvůr Králové nad Labem
Pouchlý Jan · ZO Šaratice
Vyhlídal Josef · ZO Město Albrechtice
85 let
Arnold František · ZO Nechanice
Bárta Josef · ZO Hrotovice
Brouček Miloslav · ZO Jimramov
Dědek Jan · ZO Slušovice
Duchoňová Marie · ZO Olomouc
Ecler František · ZO Bílovice nad Svitavou
Hejtman František · ZO Nová Paka
Horák Josef · ZO Ostrava - Poruba
Horníček František · ZO Olešnice na Moravě
Hošek Josef · ZO Těrlicko
Hruška Josef · ZO Bohutín
Kisling Arnošt · ZO Šumná
Knoflíček Ladislav · ZO Olešnice na Moravě
Korous Ladislav · ZO Prachatice
Luňák Miroslav · ZO Nová Paka
Machačka Josef · ZO Jablonec nad Jizerou
Machek Dalibor · ZO Kraslice
Maixner Jaroslav · ZO Žamberk
Marášek Stanislav · ZO Bílovice u Uh. Hradiště
Michailidis Evangelos · ZO Moravský Beroun
Paseka Václav · ZO Čáslav
Pilařová Anežka · ZO Doksy
Píro Jiří · ZO Vamberk
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Piskač Josef · ZO Pardubice
Pitule Josef · ZO Myslív
Plašil Jaroslav · ZO Borohrádek
Pohanka Miloš · ZO Plánice
Pospíchal Karel · ZO Dačice
Přikryl Jaromír · ZO Letovice
Ráčil Jiří · ZO Náměšť nad Oslavou
Ransdorf Václav · ZO Rakovník
Sauer Jaroslav · ZO Jevíčko
Stodola Josef · ZO Čáslav
Sýkora František · ZO Merklín
Sýkorová Hana · ZO Praha 8
Synek Vladimír · ZO Žďár nad Sázavou
Ševčík Miloslav · ZO Křtiny
Štencl Josef · ZO Mohelnice
Šulc Karel · ZO Habry
Taneček Josef · ZO Halenkov
Trejbal Josef · ZO Jarov
Vaňáčková Marie · ZO Bílovice nad Svitavou
Vaněk Bohumil · ZO Litultovice
Vávra Josef · ZO Mladá Vožice
Volek Jiří · ZO Načeradec
Volf Zdeněk · ZO Ústí nad Labem
Vyhnálek Jiří · ZO Štětí
80 let
Adámková Jaroslava · ZO Ostrava - Zábřeh
Bakula Josef · ZO Borek
Blažek Antonín · ZO Nový Rychnov
Boleček František · ZO Bojkovice
Brožová Hana · ZO Ledeč nad Sázavou
Ciler Josef · ZO Rovensko pod Troskami
Částková Alena · ZO Litomyšl
Čížek Josef · ZO Dohalice
Derda Vladimír · ZO Dvůr Králové nad Labem
Drhovský Miloslav · ZO Malšice
Dusílek Josef · ZO Bystré v Orlických Horách
Dvořák Miloš · ZO Nové Město na Moravě
Faistaver Jaroslav · ZO Jilemnice
Fajmon Jarmil · ZO Polička
Fidrant František · ZO Česká Lípa
Fišar Pavel · ZO Děčín
Helikar Zdeněk · ZO Sobotka
Hetcl Zdeněk · ZO Mohelnice
Hölpert Horst · ZO Tršice
Hrubá Vladimíra · ZO Vyškov
Chaloupka Josef · ZO Mohelno
Ibl Zdeněk · ZO Slaný
Jarošová Marie · ZO Poniklá
Kajzar Pavel · ZO Bukovec - Písek
Kaller Jan · ZO Šumvald u Uničova
Kárník Jaroslav · ZO Přibyslav
Kazilovský Vlastimil · ZO Kynšperk nad Ohří
Klinovská Helena · ZO Davle
Knetlová Anna · ZO Strakonice
Kopřiva František · ZO Kotouň
Košťál Vlastimil · ZO Červený Kostelec
Krameš Jiří · ZO Nymburk
Krejčí Karel · ZO Židlochovice
Kroupa Jiří · ZO Třešť
Křivka Václav · ZO Bystré u Poličky
Kučera František · ZO Strážiště
Kutlvašr Josef · ZO Havlíčkův Brod
Labuda Eduard · ZO Hnojník
Minařík Jiří · ZO Židlochovice

Mistr Jan · ZO Vimperk
Mizera Jaroslav · ZO Český Dub
Mocková Marie · ZO Stěbořice
Musil František · ZO Košetice
Němec Josef · ZO Planá u Mariánských Lázní
Novak Vitalij · ZO Deštná
Novák Zdenek · ZO Šlapanice
Pangerl František · ZO Janovice nad Úhlavou
Pekárek Jan · ZO Šardice
Petříček Jiří · ZO Rokycany
Poláček Miroslav · ZO Boršov nad Vltavou
Polák Miroslav · ZO Veselí nad Lužnicí
Sova Josef · ZO Tábor
Stejskal Josef · ZO Votice
Stodolová Miloslava · ZO Čáslav
Svoboda Miroslav · ZO Telč
Šabata Jaroslav · ZO Solnice
Šotner Bohumil · ZO Luže
Štolovský Josef · ZO Mikulovice
Švec Josef · ZO Volenice
Trávníček Josef · ZO Strážek
Vaculík Karol · ZO Hluk
Vávra Josef · ZO Mladá Vožice
Veselý Miloslav · ZO Moravská Třebová
Vilhelm Josef · ZO Deštná
Vymetálek Josef · ZO Bystré v Orlických Horách
Zanáška Ludvík · ZO Kopřivnice
Zientek Horst · ZO Bystřice nad Olší
Zita Jiří · ZO Nasavrky
Žídek František · ZO Hrabyně
75 let
Adamovský František · ZO Vodice
Baloušek Miroslav · ZO Benešov
Bartůněk František · ZO Železný Brod
Beneš Eduard · ZO Beroun
Beneš Vladimír · ZO Polná
Blabla Vladimír · ZO Kelč
Blaha František · ZO Lysice
Blažek Josef · ZO Pacov
Brančík Jaroslav · ZO Kyjov
Brodi Jiří · ZO Žlutice
Brychta Josef · ZO Telč
Čermák Valeri · ZO Nová Paka
Dorotík Václav · ZO Hutisko-Solanec
Eliáš František · ZO Kopřivnice
Faktor Josef · ZO Veselí nad Lužnicí
Falta Josef · ZO Lično
Folwarczny Josef · ZO Nasavrky
Habětín Jaroslav · ZO Kutná Hora
Hájek Alexander · ZO Davle
Hanč Jiří · ZO Velké Březno
Hanzl Jaroslav · ZO Turnov
Hašek Jiří · ZO Kosova Hora
Hloušek Jan · ZO Opava
Holeček Josef · ZO Uhlířské Janovice
Horák Jiří · ZO Moravská Třebová
Horna Květoslav · ZO Železný Brod
Hübner Milan · ZO Držkov
Janalík Josef · ZO Krnov - Kostelec
Jarý Josef · ZO Bochov
Javořík Miroslav · ZO Lukov
Jehlička Jiří · ZO Poděbrady
Jurný Miroslav · ZO Nedvědice
Juřena Vladimír · ZO Palkovice

70 let
Aronová Dana · ZO Kroměříž
Babor Josef · ZO Nekmíř
Baránek Alois · ZO Kobeřice
Benedikt František · ZO Cheb
Beránková Anna · ZO Jarov
Brůžek Petr · ZO Mimoň
Březík František · ZO Zlín
Bureš Jiří · ZO Radiměř
Burian Josef · ZO Telč
Burian Karel · ZO Tachov

Cieslar Jindřich · ZO Jablunkov
Coufal Josef · ZO Tachov
Crkva František · ZO Trhový Štěpánov
Dobeš Pavel · ZO Janovice
Dohnal Zdeněk · ZO Ořechov
Dvořák Miroslav · ZO Planá nad Lužnicí
Dvořáková Věra · ZO Moravské Budějovice
Eret Bohumil · ZO Pláně
Fenyk Pavel · ZO Jablonné v Podještědí
Flídr Jiří · ZO Litomyšl
Florian František · ZO Davle
Florián Vlastimil · ZO Postoloprty
Fořt Josef · ZO Čechtice
Fořt Zdeněk · ZO Kolinec
Fořt Josef · ZO Spálené Poříčí
Fuňák Ladislav · ZO Nová Říše
Fürst Jiří · ZO Hrob-Osek
Galajda Andrej · ZO Bílá Třemešná
Gregorovič Bohuslav · ZO Kyjov
Gros Miroslav · ZO Bezno
Hahn Leo · ZO Kravaře
Häusler Josef · ZO Prachatice
Hlavatý Jaroslav · ZO Hořice
Holec Jan · ZO Dvůr Králové nad Labem
Horká Hana · ZO Šumperk
Horník Josef · ZO Spálené Poříčí
Hrubý Jan · ZO Trhanov
Hudcová Marie · ZO Štěkeň
Jahna Ivo · ZO Město Albrechtice
Jakl Jaroslav · ZO Hroznětín
Jareš Milan · ZO Sedlčany
Jelének Josef · ZO Hluk
Jerman Václav · ZO Varnsdorf
Jilemnický František · ZO Hradec Králové
Jíra Miloš · ZO Libštát
Jíra Josef · ZO Libštát
Jón Josef · ZO Jilemnice
Juran Alois · ZO Velká Bíteš
Kamír Jiří · ZO Větřní
Klemš Antonín · ZO Slušovice
Klos Svatopluk · ZO Kopřivnice
Komůrka František · ZO Valašské Klobouky
Kondziolka Josef · ZO Karviná
Korbel František · ZO Zbečno
Koreš Arnošt · ZO Třebíč
Kotyza Jan · ZO Davle
Koutňák Vladimír · ZO Morkovice - Slížany
Kovář Jan · ZO Česká Třebová
Krátký Alois · ZO Třebíč
Krčil Zdeněk · ZO Přelouč
Krejčí Jaromír · ZO Zábřeh
Krestýn František · ZO Šumvald u Uničova
Kroupa Josef · ZO Klučenice
Krusberský Jiří · ZO Litultovice
Kubiena Pavel · ZO Havířov
Kudrysová Alexandra · ZO Radvanice - Bartovice
Leeb František · ZO Loučovice
Linhart Josef · ZO Hlinsko
Maarová Libuše · ZO Jehnice
Madronová Marie · ZO Doubravník
Makyňa Marian · ZO Staré Město u Moravské
Třebové
Malý Josef · ZO Rovensko pod Troskami
Marák Petr · ZO Rožnov pod Radhoštěm
Marc Antonín · ZO Hrádek u Sušice
Marek Ladislav · ZO Knínice u Boskovic
Mareš Bohuslav · ZO Třešť
Maroušek Jaroslav · ZO Bechyně

Matyáš Jiří · ZO Žamberk
Meca Ladislav · ZO Dobrá
Melichar Miroslav · ZO Polná
Mohyla Josef · ZO Vrbno pod Pradědem
Moróc Alexander · ZO Chlumec u Chabařovic
Motl Jaroslav · ZO Řevnice
Müller Stanislav · ZO Český Dub
Musil Miloslav · ZO Křemže
Novák Miroslav · ZO Libáň
Novák Miroslav · ZO Vyškov
Obrdová Marcela · ZO Nový Knín
Odvody Josef · ZO Kdyně
Pavlíček Vladimír · ZO Kublov
Pavlík Václav · ZO Chlumec u Chabařovic
Penc Karel · ZO Radonice
Pestr Pavel · ZO Přerov II
Pfau Jiří · ZO Chotěboř
Polák Jiří · ZO Šťáhlavy
Polcar Miroslav · ZO Rakovník
Pour Josef · ZO Dvůr Králové nad Labem
Prajsler Antonín · ZO Rožná
Preisler Oldřich · ZO Jablonec nad Nisou
Procházka Jiří · ZO Šumavské Hoštice
Prušák Josef · ZO Stod
Radil Jaroslav · ZO Malšice
Rapp Tomáš · ZO Nečtiny
Rapušák Milan · ZO Kovářov
Rašner Emil · ZO Klobouky u Brna
Ratajová Alena · ZO Příbor
Rechberg Otto · ZO Krnov
Růžička Václav · ZO Kutná Hora
Sedláček Josef · ZO Lysice
Schovánková Věra · ZO Chlumec nad Cidlinou
Sládek Josef · ZO Liberec
Spáčil Josef · ZO Strážnice
Stránský Antonín · ZO Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
Surý Josef · ZO Uherské Hradiště
Svatoška Jaroslav · ZO Chlumec nad Cidlinou
Šeps Jaromír · ZO Vrchlabí
Škopková Eva · ZO Kdyně
Šmehlík Josef · ZO Rozstání
Šos Josef · ZO Přeštice
Šrámek Jiří · ZO Chotoviny
Štulík Jiří · ZO Rakovník
Šubrt Jaroslav · ZO Velký Újezd
Tomanec František · ZO Uherský Brod
Třeštík Jaroslav · ZO Krnov - Kostelec
Ulich Jaroslav · ZO Česká Skalice
Valenta Milan · ZO Lužany u Jičína
Valenta Josef · ZO Soběslav
Vancová Anna · ZO Pištín
Vavřička Vlastimil · ZO Šťáhlavy
Vavřiník Josef · ZO Strážnice
Vébr Pavel · ZO Hostouň
Vích Jan · ZO Kolinec
Vlček Jiří · ZO Valašské Meziříčí
Vondra Josef · ZO Kostelec
Vondra Josef · ZO Rokytnice nad Jizerou
Vostál František · ZO Újezd u Brna
Vrbický Zdeněk · ZO Týnec nad Sázavou
Vyhnal Jiří · ZO Lomnice nad Lužnicí
Zachr Jan · ZO Zlatá Olešnice
Zelený Václav · ZO Dvůr Králové nad Labem
Zloch Josef · ZO Vacov
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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Kajnar Jaroslav · ZO Zábřeh
Kejval Josef · ZO Dobré u Dobrušky
Kilián Jindřich · ZO Dobříš
Klíč Josef · ZO Boskovice
Kodeš Jaroslav · ZO Sázavka
Kotrla Jaroslav · ZO Jablůnka
Králík Václav · ZO Holešov
Kratochvíl Jiří · ZO Jehnice
Krejčí Ladislav · ZO Městec Králové
Kudláček František · ZO Moravský Krumlov
Kyral Jiří · ZO Přepychy
Líšková Jana · ZO Jankov
Lučín Mikuláš · ZO Cheb
Ludvíkovský Miroslav · ZO Kdyně
Mačát Pavel · ZO Dolní Dobrouč
Maček Josef · ZO Horní Lideč
Mach Bedřich · ZO Lično
Maloch Jan · ZO Ivančice
Marcinko Pavel · ZO Janovice nad Úhlavou
Markes Miloš · ZO Velešín
Mazanec Miroslav · ZO Klatovy
Medáček Miloslav · ZO Černošice
Mílek Jan · ZO Zábřeh
Němeček Josef · ZO Mariánské Lázně
Nováková Anna · ZO Suchdol nad Lužnicí
Pánek Václav · ZO Sušice
Pavlík Josef · ZO Dřevohostice
Pleva Jaromír · ZO Žďár nad Sázavou
Poledník Zdeněk · ZO Morávka
Pospíchal Josef · ZO Luka nad Jihlavou
Příhodová Alenka · ZO Děčín
Řehořek Miroslav · ZO Boskovice
Řezník Stanislav · ZO Vsetín
Říha Jiří · ZO Brno
Sál Josef · ZO Jičín
Simbartl Josef · ZO Konstantinovy Lázně
Singer Václav · ZO Jarov
Slezák Dušan · ZO Zlín
Smolík Josef · ZO Ořechov
Souček Josef · ZO Moravské Budějovice
Studnička Jiří · ZO Nové Strašecí
Stuchlík Jiří · ZO Hrabyně
Suško Jozef · ZO Dvůr Králové nad Labem
Synáč Ladislav · ZO Hradišťská Lhotka
Šefčík Josef · ZO Kyselka
Šíma Ladislav · ZO Bechyně
Škoch Josef · ZO Kovářov
Španihel Jaroslav · ZO Kozlovice
Šrámek Jaroslav · ZO Strunkovice nad Blanicí
Telařík Josef · ZO Studénka
Urbánek Josef · ZO Pláně
Včelík František · ZO Březová nad Svitavou
Voslař Gabriel · ZO Veltrusy
Záhora Jan · ZO Stráž nad Nežárkou
Žert Michal · ZO Divišov
Žlábková Miluše · ZO Strunkovice nad Blanicí

VZPOMÍNÁME

Odešli z našich řad
Beran Václav (84) · ZO Králíky

Konečný Josef (83) · ZO Dobruška

Celta Stanislav (78) · ZO Loket

Kubík Jan (63) · ZO Nová Lhota

Cink Václav (77) ZO Jarov

Nedavaška Bohuslav (83) · ZO Valašské Klobouky

Cvejn Karel (74) · ZO Svoboda nad Úpou

Pfeifer Jaroslav (61) · ZO Jablonné nad Orlicí

David Jaroslav (74) · ZO Humpolec

Rulec Vladislav (88) · ZO Cheb

Doležalová Jarmila (87) · ZO Jevišovice

Tupý Josef (66) · ZO Malšice

Egermair František (76) · ZO Slabce

Verner Jiří (71) · ZO Solnice

Hásek Jiří (88) · ZO Úvaly

Vojáčková Marie (58) · ZO Sázava

Hlouška Jan (82) ZO Blovice

Vonášek František (93) · ZO Černivsko

Kasl Josef (92) · ZO Příkosice

Čest jejich památce

Zemřel
Josef Lundák
S lítostí oznamujeme,
že ve věku 91 let
odešel na věčnost
nadšený včelař
přítel Josef Lundák.
Do svých pozdních
let byl plný elánu,
který ve svém žákovském včelařském kroužku
ochotně předával malým včelaříkům a podílel
se tak na výchově několika generací včelařů. Na jeho přátelskou povahu a ochotnou
spolupráci budou včelaři dlouho vzpomínat.
Včelaři z Českých Budějovic

Na střeše sídla Kraje Vysočina budou mít domov včely
NAPSALI JSTE NÁM

Včely opylují rostliny obvykle až v tříkilometrovém okruhu. Je tedy pravděpodobné, že ty „krajské“ budou prospěšné
i v přilehlých zahrádkářských koloniích.
Podle slov Františka Meduny, předsedy jihlavské organizace včelařů, si tento pracovitý hmyz dokáže najít potravu
i v zastavěné aglomeraci. „Osobně jsem
zvědavý na kvalitu našeho krajského

S příchodem jara se na střeše sídla Kraje
Vysočina v Jihlavě nově zabydlí tři úly, tedy
přibližně 200 tisíc včel. O chov v těchto
úlech se budou starat mladí jihlavští včelaři, jejichž práci můžeme znát z jejich
koutku v jihlavské ZOO. Projekt vznikl z iniciativy Martina Kukly, náměstka
hejtmana Kraje Vysočina, který se včelařství věnuje ve volném čase. „Včely na střeše
sídla Kraje Vysočina mají přispět k osvětě a propagaci práce krajských včelařů,
projekt má podpořit rozvoj biodiverzity
v centru města. Jsme přesvědčeni, že se
svým střešním včelařstvím staneme vzorem pro další, nejen místní veřejné instituce,“ říká Martin Kukla.
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medu. Po prvním medobraní musíme zjistit, jak na tom budeme s kvalitou a také
i s kvantitou. Nepočítáme s jeho prodejem, ale nevylučuji, že ho v budoucnu budou moci ochutnat i návštěvníci krajských
akcí,“ doplňuje Martin Kukla.
František Meduna
předseda OO ČSV Jihlava

XXXŽ

Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Saturejka horská
I já patřím mezi trvalky. Zatímco moje předchozí kamarádky třapatkovku nachovou a agastache uvidíte na dálku,
ke mně musíte přijít blíže a ještě se trochu sklonit. Dorůstám totiž do výšky pouze okolo 30 cm a tvořím bohatě
rozvětvený polokeřík. Nevynikám vzrůstem ani zářivými květy, ale až se se mnou blíže seznámíte, určitě mě budete chtít pěstovat. Jmenuji se saturejka horská a botanici mě znají pod latinským názvem Satureja montana. Moje
botanické jméno je odvozeno od řeckých polobohů, protože prý právě satyrům jsem dodávala sexuální výkonnost.

Pokud byste mě přehlédli vy, určitě si mě všimnou vaše včely.
Vynikám totiž vysokou nektarodárností i dlouhou dobou květu
(od konce června do září). Z jižních oblastí dokonce pocházejí
i saturejkové medy s jemnou chutí a příjemnou vůní. U vás se jich
vzhledem k malým plochám pěstování nedočkáte, ale včely ocení
i menší přínos a navíc jim moje drobnější bělavé květy poskytují
i šedavý výživný pyl. Bez problémů u vás přezimuji, i když pocházím ze Středomoří.
A právě ve středomořské kuchyni jsem velmi oblíbená. Již staří Římané mě používali k ochucování omáček a k výrobě octů.
A od 9. století jsem se stala i součástí staročeské kuchyně. Slavný
Mathioli o mně mimo jiné uvádí: „Saturej dává pokrmům libou

a chutnou ostrost, kterouž vzbuzuje se chuť k jídlu. Obyčejní lidé
koření sobě tutou maso a ryby. Suchou saturej také zadělávají
do klobás, které bývají chutnější a zdravější k jídlu.“
Dnes jsem doporučována jako koření např. k luštěninám, protože
se k nim nejen dokonale hodím svojí chutí, ale dovedu předcházet
i nepříjemnému nadýmání. Moje příjemná, mírně štiplavá kořenitá
chuť je výtečná i do mletých mas, vaječných pokrmů i k dušené zelenině. Stala jsem se součástí provensálského koření a najdete mě
i v balkánské kuchyni ve směsi čubrica. Moji chuť můžete využít
i při dietách jako náhradu pepře a soli. Uplatním se i při sterilování
okurek a zelí a čerstvými lístky ochutím nejrůznější saláty.
Nejsem však pouze kořením, ale lze využívat i moje léčebné
účinky. Obsahuji silice, třísloviny, pryskyřice, slizy, minerální látky
atd., a uplatňuji se proto např. jako prostředek na podporu trávení,
při bolestech v krku, pro celkové posílení organismu a mírně snižuji i krevní tlak. Při zevním použití přispívám k hojení drobných
poranění a aftů. Výluhem z listů se doporučuje potírat bodnutí
hmyzem. Výše jmenovaný Mathioli proto také radí: „Pokropení
komory vodou s utlučenou saturejí moří blechy. Při štípnutí vosou
přilož saturej s vodou, octem a ječnou moukou.“
V zahradách se výborně hodím do bylinkových záhonů a skvěle
doplním i okraje záhonů trvalkových. Lze mě pěstovat i v nádobách. Namnožit mě snadno můžete semenem nebo vrcholovými
a stonkovými řízky. Na jaře a na podzim také jednoduše dělením
trsů. Často se setkáváte také se saturejkou zahradní. Jsme si
podobné, ale já jsem trvalka, takže na vašich zahradách porostu
mnoho let, zatímco jmenovaná kamarádka je letnička.
Vyberte mi slunné místo a lehčí propustnou půdu a pak již nevyžaduji téměř žádnou péči. Na jaře budu vděčná za sestřižení,
které mi zajistí košatý vzhled.
Vaše saturejka horská
Připravila Ing. Miroslava Novotná

Připravila: Miroslava Novotná
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Saturejka horská
Satureja montana

