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Žijeme online
Březen, za kamna vlezem. Hmm, tak to
už dávno neplatí. Klima se prostě mění, ať
už věříme v globální oteplování, nebo ne.
Severní magnetický pól se nám přesunuje
čím dál rychleji k jihu. Kvůli covidu vláda
mění svá rozhodnutí často a ze dne na den.
Astrologové pořád píší něco o Uranu a Sa
turnu a o tom, že rok 2021 bude plný změn.
Nevím, jak to cítíte vy, ale já si myslím, že
těch změn je za kousek tohoto roku až až.
A to jsme zatím v první čtvrtině. Co bude
dál? Ví Bůh. Hlavně, aby to nebyl výbuch.
Raději mysleme pozitivně a změny vnímej
me jako nedílnou součást našeho života.
Vždyť i sám klasik říká: Změna je život.
Český svaz včelařů už od počátku roku
zažívá jednu změnu za druhou. A v prů
běhu roku jich bude mnohem více. První
změnou je, že jsem byl od ledna oficiálně
„pověřen funkcí tajemníka“. Výběrové ří
zení proběhne až po volbě nového vedení.
Mnozí mě znáte jako člena PRV, kterým
jsem ještě před rokem byl. Ale práce ta
jemníka, to je zcela jiná práce. Postupně
se seznamuji s rozsahem této odpovědné
funkce. Komunikuji se včelaři a pracovní
ky partnerů svazu. Celé dny zvoní telefony,
konají se online schůzky, online semináře,
online přednášky. Doba už je taková, žije
me online.
Bohužel online sjezd si nikdo z nás ne
umí představit a termín konání, na který
byl sjezd přeložen s nadějí, že rozvolnění
umožní jeho klasické konání, se pravděpo
dobně rozplyne v covidovém oparu. Těžko
v době nouzového stavu cokoli odhadovat.
Reakce na změny a nové technologie
jsou i obsahem některých článků v tom
to čísle Včelařství. Najdete zde například

první část seriálu o úlových vahách. V Ka
lendáriu se dozvíte, že březen je měsícem
mnoha změn v přírodě i v počasí. Včelky
čekají přívětivější, sluncem prohřáté dny.
Přinesou si do úlů a pochutnají si na čerst
vých pylových rouskách z kvetoucích jív.
A včelstva se začnou zase rozvíjet a sílit.
V článku o výběru členských příspěvků
najdete informace, jak úspěšně vybírají
příspěvky od svých členů některé základní
organizace. Oslovili jsme tři ZO, malou,
střední a velkou, kterým se příspěvky po
dařilo vybrat do konce ledna 2021. Za vaše
názory a zkušenosti s výběrem členských
příspěvků v rámci této ankety budeme rádi.
O věcech a zejména o problémech se má
mluvit.
Další článek se zmiňuje o „revolučním“
rozvolnění opatření proti moru včelího
plodu v rámci Metodiky kontroly zdraví
zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021.
Je pochopitelné, že naši chovatelé matek
se nechtějí smířit se změnami, které jejich
práci se včelami nepomáhají.
Reagujeme na přání mnohých z vás
a uveřejňujeme anketu, ve které se ptáme,
zda byste kromě stávající papírové formy
Včelařství přivítali i elektronickou verzi.
Doba a zejména mladší včelaři si to žádají.
Přece jen bychom trochu ušetřili naše lesy
a náklady zejména za poštovné.
Na včelařskou omladinu pak pamatuje
me další sérií křížovek, kvízů a lušťovek.
Vážení přátelé, i když je svět čím dál více
online, s našimi včelami to nejde. Ty nás
potřebují naživo. A je to tak dobře.
Přeji vám všem pěkné počtení a hlavně
pevné zdraví.
Ing. František Krejčí

Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství
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Aktivita u česen dává předpoklad úspěšného vyzimování

Březen je měsícem mnoha změn v přírodě i v počasí. Dny jsou stále delší,
až nastane na počátku poslední dekády jarní rovnodennost. V březnu už
bývají pravidelně dny nebo celá období, která umožňují včelám létat pro
pyl i nektar. Prvními cennými pylodárnými zdroji jsou líska, olše a osika.
Díky teplým dnům postupně rozkvétají i nektarodárné sněženky, bledule, podběl a zvlášť cenné jívy. Pro včelaře je březen obdobím posledních
příprav všeho potřebného na nastávající sezonu a při hezkých dnech má
možnost správně upravit a ozdravit svá včelstva.
Život včelstva
Jsou roky, kdy chladný únor neumožní vče
lám hromadný očistný prolet. Ten se potom
zpravidla uskuteční právě v březnu. Podle
mých záznamů se mi ani na naší jinak drs
nější Vysočině nestalo, že by se včely v prů
běhu března neprolétly.
Je až obdivuhodné, jak dokonale doká
žou v úlu reagovat na vnější změny teplot.
Ty bývají v tomto měsíci velmi časté –
od mrazivých dnů až po ty na jaro příjemně
teplé. Dobrý pozorovatel pohybu na česně
může podle aktivity včel téměř přesně ur
čit, kdy dochází k teplotní změně. Jistě se
každému z vás naskytla příležitost vidět
a slyšet, jak byl hromadný let včel jako
mávnutím kouzelného proutku vystřídán
úplným klidem a ztišením.
V průběhu března se včelstvo při ochla
zení mnohokrát pevně semkne do tepla
chomáče, aby se po oteplení nad hranič
ních 10 °C rozvolnilo a s přibývající teplo
tou obnovilo aktivní let za životně důležitý
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mi zdroji výživy. V závislosti na vnější tep
lotě a nabídce pylu, nektaru a vody může
me pozorovat bohatý přínos rouskovaného
pylu a po rozkvětu prvních dárkyň nektaru
uvidíme na plástech lesklé věnce čerstvého
medu. U nás na Vysočině a možná i u vás
jsou lokality, kde v březnu a dubnu rozkve
tou na rozsáhlých plochách okolo potoků
bledule jarní. Pokud v té době nastane teplé
období, včelaři v jejich blízkosti rádi vyprá
vějí o zaplněných mednících. Podobné je to
i tam, kde zarostly větší územní celky vrbou
jívou, která dokáže při dobrých snůškových
podmínkách včely přinejmenším podnítit
k aktivnímu plodování i výživě nové gene
race včel.
S přicházejícím jarem se postupně mění
skladba celého společenství včel. Zhruba
před půlrokem byla letní generace včel na
hrazována dlouhověkou a nyní bude od
cházející zimní generace včel nahrazena
krátkověkou. V závislosti na vývoji počasí
a zdrojích výživy zakládají včelí matky stále

větší plochy plodu. Zkušenost ukázala, že
v tomto období neplatí výrazné omezení
plodování při poklesu medných zásob pod
jinak kritických pět kilogramů. Bude to
zřejmě tím, že včelstvo v březnu a dubnu
očekává možnost získat první zdroje nek
taru, pylu i vody. V dobře namnoženém
společenství přibývá i plodových plástů.
Pokud v tomto období nastane kombina
ce delšího ochlazení a vyčerpání medných
zásob, může i silné včelstvo náhle uhynout
hladem.
Je tomu již vcelku dost let, kdy jsem
na jedné přednášce slyšel „dobrou radu“
o zbytečnosti jarní prohlídky, když před
nášející tvrdil, že stačí „číst z česen“ a vše
potřebné víme. Právě v tom předjaří bylo
vše opravdu zdánlivě v pořádku – aktivní
let včel i bohatý přínos pylu, a moje lenost
tak zvítězila. Ale když jsem šel v dubnu
vkládat mezistěny, byl jsem z rady nedělat
jarní prohlídku rázem vyléčen. U něko
lika včelstev jsem zaznamenal úhyn hla
dem, ale s tím, že na plástech byly velké
plochy plodu i zoufale zalezlých mrtvých
včel. V duchu jsem se zbytečně uhynulým
včelám omluvil a pokorně jsem se vrátil
k osvědčené praxi jarních prohlídek.
Stále je mezi námi řada včelařů, kteří se
při krmení včelstev v podletí řídí naprosto
nesmyslným pravidlem „krmím, dokud
berou“. Často jsou to navíc ti, kteří zimují

Práce včelaře
Ve vyšších polohách a při chladném průbě
hu února je zpravidla až v březnu možnost
provést jarní prohlídku včelstev. Měla by
být vždy rychlá, abychom zbytečně nestre
sovali včelstvo únikem drahocenného tepla
a ochlazením plodu. Stačí potěžkáním zá
sobních plástů odhadnout množství medu
a při objevení prvního zakladeného plo
dového plástu máme důkaz o přítomnosti
matky. Přes průhlednou fólii, nebo ihned
po otevření úlu zhodnotíme rozsah obsed
nutých uliček a do evidence si zapíšeme náš
odhad síly včelstva. Čím více uliček bude
včelstvo obsedat, tím bude početnější –
silné. Předpoklad dobrého výkonu budou
dávat i včelstva střední, která obsedají více
než polovinu plodiště. Naopak ta, která
neobsedají ani polovinu nástavku a mají
i málo zakladených plástů, vyhodnotíme
jako slabší. U těch je třeba posoudit jejich
zdravotní stav a podle svých zkušeností
rozhodneme, jestli jim dáme šanci na poz
dější rozvoj. I relativně slabší a střední včel
stva lze „vylepšit“ osvědčenou metodou
komorování.
Osobně tuto metodu používám tak, že
styrodurovou přepážku vložím za posled
ní neobsednutý plást. Za přepážkou jsou
zásobní plásty. Důležité je dobře uteplit
strůpek a včelstva napájet. Velmi dobře
tuto metodu popsal přítel František Kamler
v Kalendáriu ve Včelařství 2/2020.

Za mnoho let včelařské praxe jsem něko
likrát vyhodnotil vyzimovaná včelstva jako
relativně slabší a některý rok skutečně dala
jen podprůměrný medný výnos. Vyskytly se
však i sezony, kdy se vydařil v plné nádhe
ře bohaté snůšky červen a v červenci jsem
od nich měl plné medníky tmavého medu.
To samozřejmě neplatí o typických „sla
boších“, kteří zjara sotva obsáhnou malá
kolečka plodu a živoří na několika málo
plástech. Často u nich současně zjišťujeme
známky nosemózy, zvápenatění nebo průj
mového onemocnění. Taková „včelstvíčka“
zrušíme a pokálené plásty nikdy nedáváme
ostatním. Spojit slabá a jinak zdravá včel
stva se stejnými „troskami“ znamená zís
kat dalšího „slabocha“. Pokud uznáme, že
může takové včelstvo ještě prospět jinde,
připojíme ho vždy k silnějšímu.
Při jarní prohlídce můžeme u jednotli
vých včelstev zjistit značné rozdíly v množ
ství zbylých glycidových zásob. Zatímco
jedno bude mít několik desek medu, jiné
může být na pokraji vyhladovění. Ve své
praxi jsem si zvykl odebírat plást s přebytky
za plodovým tělesem a na jeho místo vložit
žemlovou souši. Tam, kde je naopak méně
zásob, můžeme prázdný plást nahradit
medným. Na svých přednáškách k tomu
rád používám výraz „systém Jánošíka“,
kdy bohatým bereme a chudým dáváme.
Pokud jsme byli v podletí velmi šetrní
a nyní mají všechna naše včelstva nouzi,
můžeme jim pomoci pravidelným pokrmo
váním mírně zředěným medným roztokem.
Jestliže nemáme svůj med, zvolíme ředění
jednoho dílu cukru ke stejnému množství
vody. Pokrmovat nebo podněcovat může
me s úspěchem i medocukrovým těstem.
Snad každý včelař se zjara setkal s ne
příjemným zjištěním, kdy je některé včel
stvo bezmatečné. Včely zpravidla zoufale
mávají křídly, vydávají nepřirozený zvuk
a na plástech není plod. Pokud se jedná
o nedávný úhyn matky a včelstvo je dosta

První květy (zde lýkovec) poskytují včelám pyl i nektar

tečně početné, lze ho zachránit přidáním
záložního oddělku. Máme-li k dispozici
oplozenou matku (např. ze zrušených slab
ších včelstev), můžeme ji snadno přidat
takříkajíc naostro. Horší případ bezma
tečnosti je ten s hrboplodem od neoploze
ných trubčic. Takové včelstvo bývá i velmi
zesláblé a každá snaha o jeho záchranu je
marná.
O prospěšnosti napajedla pro včely jsem
se zmínil již v minulém čísle a to samé platí
i o důležitosti zajistit včelám v předjaří dob
ré uteplení, hlavně teplodržným strůpkem.
Zdůraznili jsme také nutnost prevence pro
ti varroáze. Na doporučení použít osvěd
čenou kombinaci nátěru a fumigace jste
někteří oponovali, že jsou i jiné možnosti.
Tato metoda je dobrá, pouze může dojít
k nižší účinnosti v těch oblastech, kde jsou
roztoči rezistentní na tau-fluvalinát v pří
pravku M1-AER.
Mnozí včelaři začali používat v různých
formách (pokapem, sublimací, napuště
nou v savých papírech) kyselinu šťavelo
vou. Při správné aplikaci je i zde vysoká
účinnost, ale pozor na mnohá rizika – vy
soká smrtnost včel při chybné koncentraci
a množství, při nadechnutí bez respirátoru
poškození zdraví včelaře, zvláště u subli
mační metody, a oslabení včelstev při opa
kovaných aplikacích.
Ptáte se, proč pro jarní přeléčení nedo
poručuji velmi účinný, nechemický a čistě
přírodní ruský přípravek Ekopol. Ten proti
varroáze používají včelaři v zemích na vý
chod od nás, včetně přátel na Slovensku.
Souhlasím, tyto informace mám také a vše
by hovořilo v jeho prospěch, ale z Meto
dického pokynu Státní veterinární správy
pro rok 2021 (Včelařství 1/2021) zjistíte,
že pro předjarní ošetření včelstev můžete
použít pouze registrované léčivé přípravky.
A Ekopol u nás tuto registraci nemá.
Jiří Sláma

Zateplená styrodurová přepápážka poslouží při zúžení, rozšíření
i komorování
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v jednom plodištním prostoru. Důsledkem
takového počínání bývá včelstvo s deskami
zásob a omezenou plochou na zakladení
bohaté zimní generace včel. Stejná situace
může nastat i nyní v předjaří, kdy zásobní
plásty omezují matky v zakládání jarní ge
nerace včel. Také zde bude platit, že pouze
vzdělaný a zkušený včelař s citem pro po
třeby včelstva zvládne umění nakrmit tak,
aby jeho včely nestrádaly nedostatkem,
nebo naopak nadbytkem zásob.

téma

Otázky kolem členských příspěvků
S potížemi kolem dotace 1.D jdou ruku v ruce potíže s placením členských
příspěvků. Vlivem trvající pandemie, kdy není možné konat členské schůze
tradičním způsobem, a s přibývajícími hlášeními úhynů včelstev a také
úmrtí členů se objevily dotazy ohledně způsobu a výše plateb členského
příspěvku ze včelstva. Neochota platit členský příspěvek na zazimovaná
včelstva v této mimořádné době je způsobena tím, že je velký časový rozdíl
mezi hlášením zazimovaných včelstev a výplatou dotace 1.D, která dosud
neproběhla.
Nejlepší bude vysvětlit si problemati
ku členských příspěvků a vůbec pohled
na stanovení výše a formy jejich výběru
prostřednictvím dotazů a odpovědí. Zde
jsou tedy dva typické dotazy:
1. Pracuji na seznamu členských pří
spěvků pro naši ZO a potřeboval bych
ujasnit počty včelstev, na které má být
zaplacen členský příspěvek jednotlivých
včelařů. Konzultoval jsem to s pracovni
cemi sekretariátu a bylo mi řečeno, že
členové svazu by měli platit na počet za
zimovaných včelstev v září 2020.
Nejasnost nastává, když v průběhu
léčení bylo důvěrníkem zjištěno, že
v průběhu října a listopadu 2020 došlo
k úbytku počtu včelstev. Proto bych se
rád zeptal, jestli budeme vybírat členské
příspěvky na počet zazimovaných včel
stev od včelařů členů, kteří nežádali o do
taci 1.D a došlo u nich ke snížení počtu
včelstev v období říjen až listopad 2020
či později. Předpokládám, že tito budou
preferovat platbu členských příspěvků
na počet včelstev v lednu 2021.
2. Rád bych poznamenal, že Směrnice
ČSV č. 1 z roku 2016 vznikla za poněkud
jiné situace, než je nyní. Je pravda, že
členské příspěvky, jakož i náklady za lé
čivo jsme sráželi z vyplácené dotace, tak
že vše muselo být vyřízeno do konce lis

Ilustrační snímek: Michael Mlynář
76 •březen 2021

topadu, tedy tři měsíce po hlášení počtu
zazimovaných včelstev. Přitom část pod
zimních úhynů byla včelaři zjištěna až
během prosince po posledním ošetření
a pak v lednu při odběru měli. V tu dobu
už byly příspěvky zaplaceny. V současné
době, kdy úhrada členských příspěvků
je odtržena od výplaty dotace a navíc
se přesunula na leden, tedy pět měsíců
od zmíněného hlášení ČMSCH, navíc
když už při odběru měli většina včelařů
zjistila, jak si stojí s počty včelstev, bylo
by vhodné, aby na to zareagovala i meto
dika výběru členských příspěvků.
Protože se nedá očekávat, že by se
situace stran výplaty dotací, poté co ji
převzal SZIF, nějak radikálně změnila,
bylo by asi vhodné se zamyslet i nad tou
to otázkou.
Členské příspěvky se historicky platí
za zazimovaná včelstva, zpravidla to je
na počet, na který se žádá dotace 1.D.
Rozdíl tam být může, ale počet včelstev,
na který se platí členský příspěvek nesmí
být nižší než počet včelstev, na který se
žádá dotace nebo který se hlásí do ústřední
evidence Českomoravské společnosti cho
vatelů, a.s. (ČMSCH).
Co je zazimované včelstvo
a)	
Podle aktuálních Zásad, kterými se
stanovují podmínky pro poskytová
ní dotací 1.D, je předmětem dotace

včelstvo, které je v příslušném roce
zazimováno, přičemž zazimovaným
včelstvem pro účely této dotace se
rozumí včelstvo, které plně obsedá
nejméně sedm plástů rámkové míry
39 × 24 cm (odlišná míra se přepočí
tává).
b)	Podle Směrnice ČSV č. 1/2016 o člen
ských příspěvcích je povinností člena
svazu zaplatit členský příspěvek na ná
sledující kalendářní rok na zazimované
včelstvo, tj. včelstvo, které skýtá záru
ku úspěšného přezimování.
c)	Co se rozumí včelstvem, které chovatel
hlásí ČMSCH k 1. 9., říká § 2 písm. n)
Vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodář
ství a osob stanovených plemenářským
zákonem: Včelstvem se rozumí spole
čenstvo včel, schopné přezimovat, kte
ré plně obsedá nejméně sedm plástů
rámkové míry 39 × 24 cm; odlišná mí
ra rámků se přepočítává.
Výše uvedené předpisy definují, co je zazi
mované včelstvo. A nezáleží na tom, jestli
člen žádal o dotaci, nebo ne. Není možné,
aby si člen sám rozhodoval, na jaký počet
včelstev členský příspěvek zaplatí. Je jas
ně dán termín, který se považuje za roz
hodný a ve kterém se udává počet zazimo
vaných včelstev, tj. k 1. 9. kalendářního
roku. Je to termín stanovený pro účely
dotace 1.D, pro účely hlášení do ústřední
evidence včelstev (ÚE) a stanovený naší
směrnicí. Pokud by to bylo jinak, že by
např. členové, kteří zaplatí členský pří
spěvek v prosinci, kdy by mohl být počet
jejich včelstev jiný, zpravidla nižší oproti
počtu včelstev, na který obdrželi dotaci
1.D nebo který nahlásili na ČMSCH, pak

Mimořádná doba nepřeje tomu, aby se
změny mohly prodiskutovat v komisích
nebo orgánech svazu, proto diskuze
na toto téma ve Včelařství je vhodným ře
šením. Od výběru příspěvku ze zazimova
ného včelstva by nebylo dobré ustupovat,
protože tento stav se dá nejlépe zkontro
lovat, je také relativně stabilní oproti vče
lařské sezoně a také jsme na něj historicky
zvyklí. Jinak by to mohlo dopadnout tak,
že příspěvek zaplatí člen podle toho, jak se
rozhodne sám. Což by určitě nebylo dobré
pro pokladnu jak ZO, tak OO a RV ČSV, ale
ani pro člena samého.
Svépomocný fond a členský příspěvek
Výše zaplaceného členského příspěvku
ovlivňuje výši plnění ze Svépomocného
fondu. To všichni víme. Maximální plně
ní se odvíjí od počtu včelstev, na která byl
zaplacen členský příspěvek, násobeno
čtyřmi tisíci. Ten, kdo zazimoval a zaplatil
členský příspěvek za čtyři včelstva, může
dostat maximálně 16 tisíc korun. Ale může
se stát a stává se, že např. chovatel zazimu
je 20 včelstev a nahlásí tento počet do ÚE.
Členský příspěvek zaplatí za 10 včelstev.
Neznámý pachatel mu odcizí 15 včelstev.
K žádosti o příspěvek ze SF je povinnost
přiložit Hlášení počtu včelstev k 1. 9. roku
předcházejícího vzniku škody. Tento ža

datel ze SF neobdrží žádné plnění. Že
příspěvek na odcizených pět včelstev ne
bude, o tom asi nikdo nepochybuje. Ale
příspěvek nebude ani na těch deset odci
zených včelstev, neboť nikdo nemůže určit,
zda se škoda stala na včelstvech, na která
byl zaplacen členský příspěvek. I když ne
pochybuji, že poškozený bude tvrdit, že
zrovna ta odcizená včelstva byla „pojiště
ná“. Ale Statut SF tento problém řeší sro
zumitelně v § 4 odst. 2 písm. i): Příspěvky se
neposkytují ke zmírnění, popř. úhradě škod,
nesplní-li člen povinnost řádně uhradit členský příspěvek na zazimovaná včelstva dle
směrnice o členských příspěvcích.
A když už zde píšu o plnění ze Svépomoc
ného fondu, je třeba ještě zdůraznit, že
na příspěvek ze SF není nárok také v případě, že škoda vznikne na stanovišti, kde
má včelstva umístěna i chovatel, který není
členem svazu, a jejich hospodářství není jednoznačně odděleno – viz § 4 odst. 2 písm. h)
Statutu SF. Tato úprava byla ve Statutu SF
provedena jako následek množících se pří
padů, kdy na stanovišti jsou včelstva více
chovatelů, většinou příbuzných, z nichž
jeden je člen a platí členský příspěvek
a další nikoli. Kdo ví přesně, komu patří
která včelstva a související včelařský maje
tek? Stane-li se pak škoda, je podle tvrzení
poškozeného člena škoda vždy na včel
stvech, která jsou „pojištěná“ Svépomoc
ným fondem.
Zajištění léčiv pro členy a členský
příspěvek
Dalším tématem je obstarání léčiv základ
ní organizací pro své členy. Jaké množství
se objednává? Podle počtu zazimovaných
včelstev, na která byl zaplacen členský
příspěvek, nebo podle požadavků členů?
A objednává se také na včelstva příbuz
ných člena nebo i cizích, kteří členy svazu
nejsou?
Těch oblastí činnosti, která jsou spoje
na s placením a výší členského příspěv
ku, je více, než by se mohlo zdát. Otázek
je mnoho a snaha některých našich členů
mít maximální servis funkcionářů svých
organizací a přitom nejlépe zadarmo tu
byla, je a bude. Je jen třeba si uvědomit,
že se může stát, že sice na jedné straně
ušetřím, ale na druhé straně mohu ztratit
mnohem víc.
Protože v letošním roce je to s výběrem
členského příspěvku problematické, požá
dali jsme tři různě velké základní organi
zace o odpovědi na stejné otázky týkající
se jejich organizace výběru členského
příspěvku, jejich zkušeností. Za odpově
di uvedené na dalších stranách moc dě
kujeme.
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téma

by nešlo o členský příspěvek na zazimova
ná včelstva, ale na včelstva, která v době
platby podle svého tvrzení člen má. A to
není v souladu se směrnicí ČSV č. 1/2016
o členských příspěvcích.
Kdyby výplata dotace 1.D a výběr člen
ského příspěvku proběhly v minulém roce,
jak bylo zvykem, tyto problémy by nebyly.
Současná situace nás tak nutí položit si ná
sledující otázky.
– Je dobré spojovat dotaci s výběrem
členského příspěvku? Ono by se také
mohlo stát, že se dotace bude vyplácet
např. v červnu. A my bychom s výbě
rem příspěvku čekali do poloviny roku,
protože je zvykem platby provést při
jednom. Také jsme si členy vychovali
tak, že dají členský příspěvek bez řečí,
pokud současně dostanou dotaci ales
poň ve výši příspěvku. To vyvolává další
otázku.
– Jsou naši členové ve svazu jen nebo
hlavně proto, že svaz jim poslouží
a přitom je platba členského příspěvku
po obdržení dotace tolik nebolí? A jak
mile by měli něco doplácet ze svého, ra
ději členy nebudou?
– Nebylo by lepší výběr členského pří
spěvku spojit s podáním žádosti o dota
ci 1.D, tedy v září, a dotaci pak vyplatit
v lednu?

téma

Výběr členských příspěvků v mimořádné době
V některých organizacích to jde bez problému
Protože v letošním roce je to s výběrem členského příspěvku problematické, požádali jsme tři různě velké základní organizace o odpovědi na stejné
otázky týkající se jejich organizace výběru členského příspěvku, jejich
zkušeností.

ZO Luleč

23 členů
Odpovídá pokladník Jaroslav Srna
1. Máte na výběr příspěvků zavedený ně
jaký ustálený/prověřený systém?
Ne, výběr příspěvků probíhá standardně
na členských schůzích.
2. Jak dlouho obvykle trvá, než příspěvky
vyberete?
Velkou většinou je vybereme přímo
na členské schůzi. Ne vždy se sejdeme
v plném počtu. Nepřítomné členy obvolá
me a příspěvky od nich vybereme zhruba
do týdne.
3. Byl v tomto ohledu poslední rok v ně
jakém směru nestandardní?
Počítali jsme s touto situací. Výbor rozho
dl, že své povinnosti a poplatky vyrovná
me ke konci roku, jak nám určily směrnice
RV. K tomu jsme využili rezervy v poklad
ně ZO. Rezervu jsme získali díky finanční
podpoře obecních úřadů, kterých máme
v „našem“ katastru pět, a jedné země
dělské akciové společnosti, za což jim
patří dík.
Rezervu vedeme od doby, kdy byl v části
organizace diagnostikován mor a museli
jsme zaplatit vyšetření. Dotace 1.D bude
vyplacena na účty členů. Budou infor
mováni o dluhu vůči ZO a určen termín
k zaplacení buď na účet ZO, nebo osobně
v pokladně.
4. Všude se najde někdo, kdo dané pro
cesy nějakým způsobem zdržuje. Kolik
takových máte ve vaší organizaci a jsou
to každý rok ti samí? Máte nějakou me
todu, takříkajíc jak na ně?
Máme asi tři až čtyři takové členy. Ale
většinou po urgenci telefonem provedou
vyrovnání se ZO.
5. Máte nějaký způsob, jak členy vaší
organizace motivovat? A to nejen při
výběru příspěvků, ale i v případě růz
ných jiných administrativních i dalších
povinností.
Snažíme se všem vysvětlit, proč musíme
dodržet termín pro vyplacení dotací. Také
aby to neztěžovali těm, kteří to dělají pro
ně a dobrovolně.
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6. Co byste poradili funkcionářům v or
ganizacích, kde tyto procesy neprobíhají
ani zdaleka tak hladce jako u vás?
My máme předsedu, který je velmi pečlivý
a zodpovědný. A s nadsázkou řečeno nám
nedá pokoj.

ZO Pardubice

207 řádných včelařů, 2 včelařské
kroužky
Odpovídá jednatel Milan Krulich

1. Máte na výběr příspěvků zavedený ně
jaký ustálený/prověřený systém?
Výběr příspěvků jsme vždy měli spojen
s předáváním dotace 1.D. V tomto duchu
to jistě praktikovaly i ostatní ZO. Vzhledem
k tomu, že jsem od začátku zavedení CISu
měl možnost s tímto programem pracovat,
začali jsme po dohodě s pokladní vyplácet
dotace bezhotovostně. Mohli jsme přehled
ně evidovat čísla účtů a to bylo pro nás plus.
Bohužel jsme narazili na problém sloučení
příspěvků a dotace v jednu cifru. Je jasné,
že není možné nechávat do budoucna tyto
dvě odlišné platby sloučené. Asi před třemi
lety jsem se tedy rozhodl, že zavedu systém
výběru příspěvků odloučený od dotace 1.D.
Vytvořil jsem si předlohu, abych mohl pro
každého jednotlivce připravit příspěvky
zvlášť. Ještě ale bylo potřeba vše včas roze
slat. Máme internetovou dobu, používám
tedy e-mailovou komunikaci. Každý člen
obdrží detailní rozpis příspěvků a zároveň
datum splatnosti se zaplacením pochopi
telně na účet.
2. Jak dlouho obvykle trvá, než příspěvky
vyberete?
Jak jsem již uvedl, do e-mailu zadávám
datum splatnosti. Bohužel ne všichni vče
laři mají e-mail u mě v CISu uvedený. Buď
skutečně nemají počítač, nebo ho nechtějí
poskytnout. Je však pravda, že počet e-mai
lových adres se nám navyšuje. Můžu říct,
že z původních padesáti procent nám dnes
již chybí pouze pět procent adres. To samé
platí o poskytování čísel účtů jednotlivých
včelařů. Zdálo by se, že když se mi poda
řilo dát dohromady adresy a čísla účtů, že
jde vše jako po másle, ale není to tak. Stále
pracujeme s lidmi. Ti řekněme poctivější,
nebo možná rychlejší zaplatí příspěvky

včas do data splatnosti. Pak je tady skupina
včelařů, kteří z různých důvodů včas plat
by nepošlou. Možná zapomenou, možná
si nepřečetli včas e-mail, nebo je tam ještě
nějaký jiný, pro mě neznámý důvod. Nic
méně ty, kteří do uvedeného data nezapla
tili, musíme bohužel obvolat. Tuto činnost
již obstarává naše paní pokladní. Ona totiž
vidí průběžně na účet. Po dohodě se mnou
stanovíme náhradní datum. Potom už je
nom zkontroluje z výpisu, kdo je pořádný
a má zaplaceno a kdo ne. Případně znovu
urguje nezaplacené příspěvky.
3. Byl v tomto ohledu poslední rok v ně
jakém směru nestandardní?
Nestandardní byl hlavě v tom, že jsme
všichni byli zvyklí po mnoho let na výplatu
dotace 1.D v listopadu. Jak se ale rýsuje,
vypadá to, že rok 2019 byl poslední pro
zavedený zvyk výplaty dotace před kon
cem roku. Už při výběru podkladů pro
dotace 1.D jsem oslovoval a žádal včelaře,
kteří u mě ještě neměli zapsaná čísla účtů
a e-mailové adresy, aby mi vše dodali. Pře
ce jen je to dnes, jak se zdá, nejsnadnější
způsob komunikace. Máme celostátně,
vlastně celosvětově problém s covidem,
a tak je tato forma informací nejrychlejší.
Scházet se nemůžeme. Na výběr příspěvků
to ale nemá vliv. Těm, kdo zaplatili včas,
samozřejmě moc děkuji. A ty, kteří zaplatili
až po následném upozornění, bych popro
sil o sledování zpráv a rychlejší odezvu, ale
pochopitelně jim také děkuji. Víte, vše stojí
neuvěřitelně moc času, který celé agendě
věnujeme v podstatě zdarma. Přitom by
chom mohli dělat něco pro sebe nebo pro
svoji rodinu. Také je třeba si uvědomit, že
veškeré obvolávání kromě zmiňovaného
času stojí také peníze člověka, který dělá
pro ostatní v podstatě něco navíc. To by
měli všichni včelaři respektovat.
4. Všude se najde někdo, kdo dané pro
cesy nějakým způsobem zdržuje. Kolik
takových máte ve vaší organizaci a jsou
to každý rok ti samí? Máte nějakou me
todu, takříkajíc jak na ně?
V naší základní organizaci se nám počet
pohybuje poslední dobou okolo 210 členů.
To si myslím, že už je slušná řádka včelařů.
Každoročně mám okolo 190 žádostí o do
taci 1.D. Než se vše zpracuje, tak to zabere
fůru času. A pak vám skoro přijde až líto, že
si pro dotaci přijde třeba pouze sedmdesát
procent lidí. To samé je s příspěvky, které
mají včelaři zaplatit. Po dalším a dalším ob
volávání a vyzývání se nakonec vše stihne

5. Máte nějaký způsob, jak členy vaší
organizace motivovat? A to nejen při
výběru příspěvků, ale i v případě růz
ných jiných administrativních i dalších
povinností.
V klasickém roce máme vždy jednu výroční
a osm pravidelných schůzí a před každou
schůzí je vždy výborovka. Kromě výroční
se na ostatních schůzích snažíme mít vždy
přednášku. Samozřejmě, že na každém za
čátku jsou vždy provozní informace s novin
kami, které se v tom období udály. Vidíte,
že se snažíme včelaře přilákat na každou
schůzi a zároveň je obohatit o nové poznat
ky z přednášek nebo zopakovat, co pomalu
zapomínáme. Účast je vždy pouze třetinová.
Každoročně pořádáme na začátku října Dny
medu s krásným průvodem městem. Bohatá
účast návštěvníků je nám odměnou. Vše je
to jenom velmi složitá práce s lidmi. O hod
nocení naší úspěšnosti nebo neúspěšnosti se
však musí vyjádřit někdo jiný. Z našeho po
hledu se snažíme, aby všichni včelaři v par
dubické organizaci byli spokojení, a doufá
me, že nám v tom oni budou nápomocni.
6. Co byste poradili funkcionářům v or
ganizacích, kde tyto procesy neprobíhají
ani zdaleka tak hladce jako u vás?
Jak jsem již psal v předchozím textu, vše
stojí na velkém úsilí a časové a finan
ční náročnosti. Nesmím ale zapomenout
na ostatní členy výboru. Pracujeme jako
tým a každý má svůj určitý úkol. Ono by
to ani jinak nešlo. Při tomto množství čle
nů totiž není možné hrát si na všeuměla
a dělat všechno sám, to by nefungovalo.
Nevím, jak to dělají v ostatních ZO, ale po
kud si všichni rozdělí úkoly, které se jasně
budou týkat daného funkcionáře bez slu
čování a překrývání, bude to fungovat. Ale
prosím, neberte mě, jako že chci někoho
poučovat. Ale takto si to myslím já i ostat
ní u nás ve výboru. Snad závěrem bych se
pouze zmínil, že všechny příspěvky jsme
měli vybrané už k 15. 12. 2020 a začátkem
letošního roku jsem administrativně uza
vřel rok 2020 a naše pokladní prostředky
řádně odeslala.

ZO Trhové Sviny

88 řádných členů,
4 registrovaní členové, 16 nečlenů
Odpovídá jednatel Petr Marek
1. Máte na výběr příspěvků zavedený ně
jaký ustálený/prověřený systém?
Pokud se jedná o příspěvky od nových vče
lařů, pak čekáme, až příspěvek obdržíme,

a teprve poté včelaře založíme do CISu.
Tak by to i správně mělo být, ale leckdy se
k nám dostane přihláška daleko dřív než
samotná platba. Kterou upřednostňujeme
převodem. Příspěvky od řádných členů,
kteří mají zažádáno o dotaci 1.D, vybírá
me při jednom, dotaci vyplatíme a příspěv
ky vybereme. Tento způsob je jednoduchý
a šetří nám i samotným členům čas i práci.
Bohužel jsou mezi námi i takoví, které je
třeba uhánět, aby si dotaci přišli vybrat.
A to nám trochu komplikuje celý proces,
zpomaluje ho.
2. Jak dlouho obvykle trvá, než příspěvky
vyberete?
Vzhledem k tomu, co jsem zmínil dříve,
je výběr příspěvků rychlý. Ideálně by nám
trval jeden, dva dny, čas, kdy se vyplácí
dotace. Ale jsou tu i členové, kteří o dotace
nežádají, a to pak celý proces prodlužu
je. Plus, jak jsem již také zmínil, některé
včelaře je třeba téměř prosit, aby si pro
výplatu dotace přišli. Nicméně v průměru
bych řekl, že jde tak o jeden, maximálně
dva týdny, než máme všechny příspěvky
zaplacené. A rád bych dodal, že je to výsle
dek celého organizačního týmu, který se
na výplatách podílí.
3. Byl v tomto ohledu poslední rok v ně
jakém směru nestandardní?
Bavíme-li se o roku 2020, pak byl jiný
v tom, že s novým systémem schvalování
dotací a posunutím termínu výplaty až
na leden roku 2021 jsme i výběr příspěv
ků přesunuli na tento rok. Je třeba si uvě
domit, že mezi našimi členy je velký podíl
dříve narozených, kteří jsou sice zkušený
mi včelaři, ale často nebývají vybaveni po
třebnou výpočetní technikou nebo s ní tak
říkajíc válčí. K platbě příspěvků převodem
na účet by museli požádat o pomoc něko
ho ze svého okolí. I toto je jeden z důvodů,
proč jsme se rozhodli náš systém zachovat
i pro letošní rok.
Nicméně, vzhledem k epidemiologické
situaci budeme muset vyplácení provést
jiným způsobem než hromadně a to bude
znamenat více organizace a více času.
4. Všude se najde někdo, kdo dané pro
cesy nějakým způsobem zdržuje. Kolik
takových máte ve vaší organizaci a jsou
to každý rok ti samí? Máte nějakou me
todu, takříkajíc jak na ně?
Ano, to je pravda, všude se najdou tací, kte
ří se „bouří“ proti zavedeným pravidlům.
Jak na ně? Moc způsobů není. Můžete jim
pohrozit, že je vyloučíte, můžete jim po
hrozit, že jim přestanete dodávat léčivo,
pomáhat léčit. Ale v konečném důsledku
na tom stejně tratí organizace a všichni
poctiví včelaři. Přece nechcete mít v okolí

někoho, kdo neléčí svá včelstva a potenci
álně může nakazit ostatní. Takže nakonec
se postaráte i o tyto včelaře. A oni to vědí.
Jediné, co zkoušíme a jakž takž to funguje,
je domluva, apel na ohleduplnost a stále se
připomínat.
5. Máte nějaký způsob, jak členy vaší
organizace motivovat? A to nejen při
výběru příspěvků, ale i v případě růz
ných jiných administrativních i dalších
povinností.
Je to současná situace se včelařením v ČR.
Naštěstí není lhostejná alespoň našim
řádným členům, a tak není příliš složité je
přesvědčovat o tom, co je třeba dělat, co
je důležité nebo jaká případná další léčení
a vyšetření podstoupit. A většina členů si
také uvědomuje, co pro ně organizace dělá
a že bez její podpory by to vše šlo daleko
hůře.
Zároveň si uvědomují, že nemáme jen
povinnosti. Jsme kolektiv se stejným zá
jmem – jsme včelaři a chceme se setkávat
i při jiných příležitostech, například při
medobraní. Jsme součástí společenského
života našeho okresu.
6. Co byste poradili funkcionářům v or
ganizacích, kde tyto procesy neprobíhají
ani zdaleka tak hladce jako u vás?
Trpělivost. Trpělivost a nevzdávat to. Bylo
pár momentů, kdy jsme to jako organi
zace chtěli vzdát. Bylo těžké se na něčem
domluvit, prosadit plán práce, donutit
spolupracovat ostatní. Ale nakonec se to
vždy podařilo. Je třeba vytrvat, i když se to
nepovede napoprvé, i když výsledek není
podle očekávání. Je třeba se znovu zved
nout a zkusit to napodruhé, napotřetí, tře
ba i jinak. Je také nutné se podívat do svých
řad a najít ty, kteří se budou aktivně zapo
jovat. Ne vždy se přihlásí sami, ale stačí je
jen požádat a nastartovat. Pravdou je, že
organizaci táhne výbor a pár jedinců. Ale
to je v pořádku. Jen je třeba tuto skupinu
mít homogenní, spolupracující, s rozdílný
mi názory, to ano, ale konstruktivní. A to se
nám, myslím, daří.
Vážení přátelé,
Pokud se také chcete podělit o své ověřené
postupy v rámci vašich ZO, budeme rádi,
když nám odpovíte na stejné otázky. Uvítá
me i názory na výběr členského příspěvku.
Ale zkuste se prosím na problém podívat
objektivně, nikoli po vzoru přísloví „Bližší
košile než kabát“.
Jak to však nakonec bude, záleží na vás,
našich členech a funkcionářích, protože
vše je v lidech.
Mgr. Jarmila Machová
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téma

do daných termínů, ale jak jsem již uvedl,
stojí to mnoho času, dřiny a prostředků.
Takže zaručenou metodu nemám.

zdraví včel

Fatální selhání Státní veterinární správy

Zdravé včely a zdravý plod jsou základem vitálního včelstva

Od 1. 1. 2021 platí nová Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021 (dále jen Metodika 2021). Toto opatření vydalo Ministerstvo zemědělství ČR na návrh Státní veterinární správy (dále jen SVS) dne
19. 11. 2020.
Revoluční rozvolnění
V odstavci ExM110 MOR VČELÍHO
PLODU – VyLa (BV) výše citované Meto
diky 2021 je provedena změna ve smyslu
umožnění přesunu včelstev do vzdálenos
ti 10 kilometrů bez povinného vyšetření
na mor včelího plodu. Do roku 2020 byla
tato vzdálenost omezena katastrem obce,
ve kterém se nacházelo zimní stanoviště
dotčených včelstev.
Odůvodnění
SVS odůvodnila tuto změnu ve své odpo
vědi na můj návrh novelizace Metodiky
2021 dopisem ředitele SVS MVDr. Zbyňka
Semeráda ze dne 8. 12. 2020:
„Vyšetření při přesunu na vzdálenost
větší než 10 km (myšleno vzdušnou čarou)
určuje limit vzdálenosti přemístění s ohle
dem na velkou různorodost rozměrů kata
80 •březen 2021

strálních území a obcí mnohem přesněji
a hlavně jednotněji než dosud požadovaná
povinnost provést vyšetření při přemístě
ní včelstev mimo katastrální území tvořící
obec.“
Faktický dopad
Umožnění volného přesunu včelstev
po krajině v 10km okruhu, aniž by to SVS
evidovala či vyžadovala vyšetření na MVP,
znamená možnost zavlečení všech poten
ciálních nákaz na plochu 314 km2. Pro
představu: jediná obec, jejíž katastr je větší
než 314 km2, je Praha s katastrem 496 km2.
Další v pořadí jsou Brno (230 km2), Ost
rava (214 km2) a například na 13. místě
Hradec Králové (106 km2). V zájmu jed
notného posuzování tak došlo k radikál
nímu zvětšení území, ve kterém SVS dala
volný průběh šíření nemocí včel.

Zdravotní situace
Výše uvedené rozvolnění provedla SVS
v situaci, kdy se výrazně zhoršuje zdravotní
stav včelstev v ČR.
SVS na svých webových stránkách
ve zprávě o činnosti konstatuje za rok
2019 nárůst ohnisek moru včelího plodu
o 15 %. Tedy ze 113 ohnisek v roce 2018
na 134 ohnisek v roce 2019. Správný údaj
je navýšení o 18 %. Zároveň bylo vyhláše
no 16 ohnisek hniloby včelího plodu (viz
Zpráva o činnosti). Celkem za rok 2019
došlo ke zhoršení výskytu nebezpečných
nákaz plodu o 33 %.
Podle údajů, uvedených na www.svscr.cz
(viz tabulka), došlo v roce 2019 i k rapid
nímu nárůstu varroázy. Tento trend vy
chází z údajů o vyšetření vzorků zimní
měli z ledna a února 2020. Tyto vzorky do
kumentují stav napadení v roce 2019, re
spektive stav po léčení v podletí a na pod
zim roku 2019. Aby toho nebylo málo,
SVS v Metodice 2020 zrušila povinné
podzimní ošetření včelstev proti varroá
ze. Současný stav je tedy nejen výsledkem

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2019 nově na webu SVS
Nejčastějším zdravotním problémem v chovech včel, který byl řešen SVS v roce 2019,
byl mor včelího plodu. V roce 2019 bylo v ČR potvrzeno celkem 134 ohnisek moru vče
lího plodu, meziročně cca o 15 procent více. V roce 2019 se na stanovištích včel v Libe
reckém kraji prokázal výskyt hniloby včelího plodu. Celkem bylo za rok 2019 vyhlášeno
16 ohnisek hniloby včelího plodu, všechny případy nákazy se vyskytly v okrese Semily.


Zdroj: www.svscr.cz

a kvůli tomu neprovede podzimní ošetře
ní, dojde ještě během teplých dnů v říjnu
či v listopadu k reinvazi již přeléčených
včelstev v okolí. Silná ošetřená včelstva
v takovém případě vyslídí kolabující ne
ošetřená včelstva a vyloupí je. Donesou si
nejen sladinu, ale i stovky roztočů. Jen pro
představu: v nadmořské výšce 500 metrů
bylo takovýchto dnů s odpolední teplotou
nad 10 °C (kdy včely mohou létat) v období
od 21. 10. do 7. 11. 2020 plných dvanáct!
K reinvazi evidentně došlo a spady při ošet
řování aerosolem to potvrzují.
Bohužel hned pro následující rok při
pravila SVS další nepochopitelné opat
ření, a to uvolnění režimu přesunování
včelstev bez vyšetření na MVP v okruhu
10 km, zavedené Metodikou 2021. Vzhle
dem k tomu, že tyto přesuny mohou včelaři
provádět bez vědomí SVS, není pod kon
trolou ani stav těchto včelstev z hlediska
napadení varroázou. To vše za situace, kdy
varroáza decimuje naše včelstva. SVS tento

Vyhodnocení intenzity varroázy 2020
Za rok 2020 byla v České republice vyšetřena zimní měl na pří
tomnost roztoče Varroa destructor z celkového počtu 60 768
stanovišť včel. V porovnání s loňským rokem je z výsledků
vyšetření zimní měli patrný nárůst podílu stanovišť s průměrným

trend potvrzuje zveřejněním zdravotní si
tuace na svém webu a přitom přijímá zcela
opačná opatření, než která by mohla pů
sobit proti stoupajícímu stupni zamoření.
Důsledky
Konstatuji, že nekontrolovaný pohyb včel
stev po krajině bude mít fatální vliv nejen
na rozšiřování moru včelího plodu, ale
i na navyšování míry napadení včelstev
roztočem Varroa destructor. Je-li možný
nekontrolovaný přesun včelstev po krajině
do deseti kilometrů, nebude nikdo kontro
lovat ani výsledky vyšetření těchto včelstev
na varroázu a zda byla případně na jaře
přeléčena. Bohužel v případě varroázy do
chází k rozšiřování napadení exponenciál
ní řadou a následky laxního přístupu SVS
se dostavují velice rychle.
Zkrácení platnosti vyšetření na MVP
na čtyři měsíce se již projevuje. Včelaři
odkládají vyšetření měli na MVP do jarních
měsíců tak, aby jejich platnost pokryla co

nenulovým počtem roztočů do tří (58,7 % stanovišť) a nad tři
(19,2 % stanovišť). Stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů je
o téměř 11 % méně něž v předchozím roce. Podrobnější ana
lýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky
2017–2020 je znázorněna v tabulce. 
Zdroj: www.svscr.cz
Počet stanovišť

Průměrný počet
roztočů na včelstvo

Rok 2017

%

Rok 2018

%

Rok 2019

%

Rok 2020

%

0

21 772

36,60 %

16 611

26,90 %

20 854

32,90 %

13 450

22,10 %

0–3

31 839

53,50 %

34 708

56,10 %

34 294

54,10 %

35 686

58,70 %

Nad 3

5 876

9,90 %

10 517

17,00 %

8 285

13,00 %

11 632

19,20 %

Celkem

59 487

100,00 %

61 836

100,00 %

63 433

100,00 %

60 768

100,00 %
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zdraví včel

rapidně se zvyšujícího zamoření našich
včelstev varroázou, ale ještě bohorovným
přístupem SVS. Opět cituji ze stanoviska
ředitele SVS MVDr. Zbyňka Semeráda ze
dne 8. 12. 2020:
„Povinné preventivní podzimní ošetře
ní včelstev proti varroáze bylo vypuštěno
z Metodiky pro rok 2020. Tato změna však
neznamená omezení nebo zákaz provádění
tohoto ošetření, ale pouze změnu principů,
na jejichž základě je prováděno. Povinnost
provádět preventivní ošetření včelstev proti
varroáze stanovená v Metodice v předcho
zích letech ukládala ošetření včelstva ploš
ně bez zohlednění výsledků sledování vý
skytu roztočů nebo výsledků laboratorního
vyšetření. Plošné antiparazitární ošetření,
které je prováděno jako preventivní, tj. ne
jako cílené léčebné ošetření, nelze považo
vat za odborný postup při tlumení výskytu
parazitů. Plošné preventivní ošetření nejen
že neumožňuje sledovat skutečný výskyt
nákazy, ale současně i zvyšuje riziko vzniku
rezistence roztoče na jednotlivé antipara
zitární přípravky. Efektivní tlumení para
zitárních onemocnění je třeba provádět
cíleně, pouze v indikovaných případech
a na základě pravidelného monitoringu
výskytu roztoče prováděného chovatelem
individuálně na jednotlivých stanovištích.
K tomuto účelu byl vypracován v součin
nosti s Výzkumným ústavem včelařským,
Českým svazem včelařů a Pracovní spo
lečnosti nástavkových včelařů Metodický
pokyn státní veterinární správy pro cho
vatele včel k prevenci a tlumení varroázy
č. j.: SVS/2019/114754-G, který je dostup
ný na webu Státní veterinární správy na:
https://www.svscr.cz/wp-content/files/
dokumenty-a-publikace/Metodicky-po
kyn-SVS-pro-chovatele-vcel-k-prevenci
-a-tlumeni-varroazy-2019-11-26.pdf.“
K tomu konstatuji, že podzimní ošet
ření včelstev nelze nazývat preventivním,
když včelstva v ČR jsou zamořena plošně.
Najde-li se v doletové vzdálenosti našich
včelstev jediný včelař, který nebude dě
lat monitoring napadení svých včelstev

zdraví včel
Mikroskopický snímek roztoče Varroa destructor na včele

Hniloba včelího plodu

Foto: Wikipedia

Foto: Dr. Ing. František Kamler

nejdelší část včelařské sezony. Potenciální
záchyt nákazy se zákonitě posunuje o ně
kolik měsíců. Případné veterinární opat
ření bude prováděno až v plné včelařské
sezoně, kdy se potenciální nákaza již bude
šířit v doletové vzdálenosti včelstev plus
vzdálenost 10 kilometrů, na kterou se nově
žádné omezení nevztahuje.
Nejsmutnější na celé situaci je fakt,
že autorita SVS, kterou včelaři vždy ctili
a brali ji za rozhodující sílu, které zdraví
včelstev není lhostejné, těmito protichůd
nými rozhodnutími upadá. Uvádím postoj
ředitele SVS MVDr. Zbyňka Semeráda ze
dne 8. 12. 2020 na mou výzvu k novelizaci
Metodiky 2021:
„Obě výše zmíněné úpravy diagnos
tických a preventivních úkonů zahrnu
tých v Metodice v oblasti kontroly zdraví
včel pro letošní i příští rok byly navrženy
po konzultaci s chovateli včel a s Mini
sterstvem zemědělství, které tyto doku
menty následně schválilo. Nepovažujeme
za vhodné nová pravidla měnit, dokud ne
bude nový režim kontroly zdraví realizován
tak dlouho, aby bylo možné vyhodnotit
jeho efektivitu a případný dopad na náka
zovou situaci.“
Závěr
Přiznávám, že z toho nejsem moudrý. Můj
selský rozum mi říká, že rozšiřuje-li se vý
skyt moru včelího plodu i varroázy, jsou
na místě opatření vedoucí k omezení šíření
nemocí. Nikoliv přijímání opatření, která
šíření nákaz usnadní. Nemohu to chápat
jinak než jako jasný vzkaz státního úřed
níka, že než aby provedl úřední výkon, kte
rým by včas napravil katastrofickou chybu
v Metodice 2021, tak nechá obor včelařství
klesnout až k hranici likvidace. Nevíme, jak
dlouho bude trvat, než vedení SVS uzná, že
jeho „rozvolňování“ se ve včelařství proje
vuje devastujícím účinkem, a bude schop
no přikročit k opatřením, která by zmírnila
rozsah nákaz včelstev v České republice.
Je tu někdo, kdo chápe, proč to Státní
veterinární správa dělá?
Návrh
Navrhuji urychleně přijmout novelizaci
Metodiky 2021 ve znění Metodiky 2019,
která by vrátila volný pohyb včelstev
na původní hranici, danou katastrem úze
mí zimního stanoviště včelstev, a platnost
vyšetření na MVP ponechat v původním
rozsahu 12 měsíců. Je šance to stihnout.
Jde jen o úřední akt, který jde stihnout,
bude-li na straně SVS vůle. Jakmile začne
včelařská sezona, bude pozdě.
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Foto: Dr. Ing. František Kamler

Ing. Pavel Cimala
www.vcelimed.cz
www.carnica-cimala.com

Chtěla jsem ukončit členství v místní zá
kladní organizaci. Doručila jsem písem
ně dopis o vystoupení z organizace k datu
1. 2. 2021. Na základě toho mi bylo sděle
no, že jsem to doručila pozdě a musím být
členem další rok. Můžete mi prosím sdě
lit, k jakému datu mohu ukončit členství?
M.H.
Český svaz včelařů, z.s., je dobrovolný
spolek a nikdo k členství nesmí být nu
cen. Vystoupit ze svazu můžete kdykoli
– viz čl. 5 Stanov ČSV – členství ve svazu
zaniká mimo jiné i vystoupením. Ozná
mení o vystoupení ze svazu podává člen
písemně té základní organizaci, ve které
je veden v členské evidenci. Funkcionáři
ZO měli zřejmě na mysli zaplacení člen
ského příspěvku na rok 2021. Ten je roční,
a skončí-li členství v průběhu roku, na kte
rý je placen, příspěvek se nevrací, ani jeho
alikvotní část. To však neznamená, že člen
nemůže své členství kdykoli ukončit.
Obracím se na vás s dotazem ohledně
náhrady člena v kontrolní a revizní ko
misi v naší základní organizaci. Máme
problémového člena, který nereagoval
na e-mail, ani mu nebylo možné se telefo
nicky dovolat. Na jeho adrese jsem zjistil,
že daný člen již včely nemá a na uvedené
adrese nebydlí již téměř rok. Členské
příspěvky dosud nezaplatil, tak jsme se
rozhodli, že jej vyloučíme. Tento člen je
však jeden ze tří zástupců v kontrolní ko
misi spolku. Chci se tedy zeptat, jak je to
se zvolením náhrady do této komise. Zda
musí nového člena KK odsouhlasit všich
ni členové spolku, nebo zda stačí souhlas
výboru či zbylých dvou členů KK. Budu
rád za vaši radu, jak postupovat, aby to
bylo v souladu se stanovami svazu.
L.P.
Předně je třeba říci, že funkce člena or
gánu, ať už jakéhokoli, zaniká dle Stanov
ČSV čl. 37 odst. 1 písm. e) ukončením
členství ve svazu. Upozorňuji, že k zápisu
nového člena kontrolní komise do spolko
vého rejstříku je třeba mimo zápisu o volbě
dodat důvod k ukončení členství dosavad
ního člena v orgánu. Proto než podstupo
vat proces vyloučení, je jednodušší volit
ve vašem případě ukončení členství „au
tomaticky“ podle čl. 5 odst. 11 písm. b) tj.
„zrušením členství dnem 1. 3. kalendářního
roku, na který nemá člen zaplacen členský
příspěvek“, s použitím čl. 37 odst. 1 písm.
e) stanov. Nemusíte pak soudu prokazovat
příslušnými dokumenty, že jste jej vylouči
li, nebo že rezignoval sám.

Co se týče volby nového člena kontrolní
komise, toho volí členská schůze, viz čl.
12 odst. 5 písm. d) Stanov ČSV: Členská
schůze volí a odvolává členy výboru a členy
kontrolní komise základní organizace. Jiný
orgán tuto pravomoc nemá. V této mimo
řádné době však podle zákona č. 191/2020
Sb. lze situaci řešit per rollam, tj. výbor
stanoví podmínky hlasování per rollam
a seznámí s nimi členy základní organiza
ce např. e-mailem spolu s návrhem na hla
sování o volbě konkrétního člena kontrolní
komise. Ke zvolení je třeba nadpoloviční
většiny všech členů ZO.
Jak správně postupovat v souladu se sta
novami a s vládními protiepidemickými
opatřeními, potřebujeme-li doplnit čle
ny výboru za ty, kteří ze zdravotních či
osobních důvodů odstoupili, případně
zcela ukončili členství? Za „normální“
situace bych zařadil do programu VČS
bod Volba členů výboru. Ale v této neleh
ké době nevím, jak to řešit. Byla by plat
ná korespondenční forma volby? Čekal
bych na příznivější dobu, kdy bude mož
né zorganizovat VČS, ale všichni víme,
že momentálně není vidět světlo na konci
tunelu.
L.K.
Máte pravdu, členy výboru volí členská
schůze. Stanovy neumožňují konání člen
ských schůzí korespondenčně, tzv. per
rollam. Ale máme nouzový stav. Proto
lze využít zákon č. 191/2020 Sb., který to
umožňuje, i když stanovy nikoli. Postup
by byl obdobný jako v předešlém dotazu.
To znamená, že můžete obeslat své členy
e-mailem s návrhem na doplnění výboru
touto formou online, dát termín k hlaso
vání – pro, proti, zdržuji se – a čekat, jestli
pro zvolení navržených funkcionářů bude
hlasovat ve stanoveném termínu nadpolo
viční většina všech vašich členů.
Chtěl jsem si letos koupit léčivo Api
guard, ale nějak ho nemohu sehnat.
Kdybych si daný nebo obdobný produkt
obstaral v zahraničí sám, mohl bych ně
jakým způsobem dosáhnout na unijní
dotaci?
L.S.
Vážený příteli, věc není úplně jednodu
chá, proto jsem raději požádala o odpo
věď pracovníka Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF), poskytova
tele unijní dotace, Jana Verfla. Tady je jeho
odpověď:

V případě, že se vám podaří nakoupit
léčivo od domácího/zahraničního prodejce
za plnou/nedotovanou cenu, nic nebrání
tomu, abyste si o dotaci prostřednictvím
žadatele požádal vlastním jménem. Uzna
ným žadatelem pro opatření Boj proti
varroáze je v období 2020/2021 Český svaz
včelařů, z.s. V porovnání se způsobem zís
kání výhody z dotací nákupem léčiva za do
tovanou cenu (kdy si vyřizování dotace
provádí distributor) je v případě nákupu
léčiva za plnou/nedotovanou cenu nutné
učinit následující:
–	Musí se jednat o léčiva uvedená v přílo
ze č. 2 k NV 148/2019 (vámi zmíněné
léčivo je tam uvedeno jako Apiguard
25 % – gel).
–	Léčivo musí být pořízeno v rozhodném
období určeném dotačním rokem
(v aktuálním dotačním roce 2020/2021
budou dotována léčiva pořízená od 1. 8.
2020 do 31. 7. 2021).
–	Je nutné do data stanoveného žadatelem
doložit žadateli pořízení léčiva daňovým/
účetním dokladem (fakturou), pokud
je doklad v cizí měně, bude pořizovací
cena při výpočtu výše dotace přepočtena
kurzem ČNB k datu vystavení dokladu
(nebo DUZP, je-li na dokladu uvedeno),
související náklady jako dopravné či bal
né se do ceny léčiva použité pro výpočet
dotace nezapočítávají.
–	Je nutné do data stanoveného žadatelem
doručit žadateli vyplněný a podepsa
ný formulář „Požadavek na poskytnutí
dotace na opatření boj proti varroáze –
r. 2020/2021“ včetně následujících příloh:
• s oupiska dokladů pořízených léčiv
(soupiska daňových dokladů prokazu
jících pořízení léčiva)
• soupiska druhů prodaných/pořízených
léčiv (soupiska prodaných/pořízených
léčiv v rozlišení podle druhu a počtu
jednotlivých prostředků)
• přehled – hromadné objednávky chova
telů (předkládá se v případě léčiv poříze
ných prostřednictvím hromadné objed
návky a společného daňového dokladu
pro více chovatelů a jedná se o soupis
chovatelů včetně jejich registračních
čísel, pro které bylo léčivo pořízeno)
Všechny další informace potřebné
k čerpání včelařské eurodotace podle
nařízení vlády 148/2019 Sb. naleznete
na webu www.szif.cz v příručce pro cho
vatele včel „Včelařské dotace krok za kro
kem“. Podmínky týkající se včelařské eu
rodotace stanovené žadatelem naleznete
na stránkách vcelarstvi.cz v menu Dotace.
Mgr. Jarmila Machová
březen 2021• 83

zadáno pro předsedkyni

Zeptali jste se…

ČSV

ČSV nabízí k prodeji provozní areál
bývalé včelařské stanice Jabloňany
Český svaz včelařů, z.s., prodává provozní areál bývalé včelařské
stanice Jabloňany v okrese Blansko. Přednostně do 30. 4. 2021
nabízíme nemovitost ke koupi členům svazu. Pokud se nenajde
zájemce z řad členů ČSV, bude nemovitost inzerována a nabídnuta
na realitní trh standardním způsobem. V případě zájmu o koupi
a doplňující informace kontaktujte sekretariát ČSV prostřednic
tvím e-mailu miksovska@vcelarstvi.cz.
Katastrální území: Jabloňany
Okres:
Blansko
Kraj:
Jihomoravský
Areál se nachází
v krásném roman
tickém prostředí při
hranici lesa na okra
ji lokality rodinných
domů a zeměděl
ských usedlostí obce
Jabloňany.

Příjezd k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Všechny objekty
jsou napojeny na elektrickou instalaci, provozní objekt je připojen
i na rozvod pitné vody. Objekty nejsou v dobrém stavebně tech
nickém stavu.
Součásti areálu:
Sklad na pozemku parcelní číslo st. 111 o výměře 209 m2. Zděný
nepodsklepený jednopodlažní objekt se sedlovou střechou z roku
1960, původně určený pro chov drůbeže.
Sklad na pozemku parcelní číslo st. 112 o výměře 61 m2. Ne
podsklepená jednopodlažní stavba s pultovou střechou, pravdě
podobně také součást bývalé drůbežárny.
Provozní objekt z roku 1988 na pozemku parcelní číslo st. 149
o výměře 197 m2. Zděný nepodsklepený dvoupodlažní objekt
s pultovou střešní konstrukcí a přistavěnou garáží. Objekt vyka
zuje známky statického narušení. Statický posudek je k dispozici.
Parcely č. 1336, 1337 a 1338 ostatní plocha a neplodná půda
o celkové výměře 7477 m2.
Cena podle znaleckého posudku 2 168 970 Kč k jednání.

Anketa o vydávání elektronické verze
časopisu Včelařství
Vážení přátelé, včelaři a včelařky, členové ČSV, na základě požadavků
mnohých z vás vyhlašujeme anketu k možnosti vydávání elektronické
varianty časopisu Včelařství (e-Včelařství). Předpokládáme, že časopis by
i nadále vycházel také v papírové podobě, jen v menším nákladu. Člen ČSV
by tak podle svého rozhodnutí obdržel buď papírovou formu Včelařství,
nebo dostane přístup k elektronickému e-Včelařství. Obojí najednou nelze.
Snížení nákladu časopisu by pro ČSV
znamenalo především snížení ceny za tisk
(menší počet výtisků) a dále pak přede
vším nižší náklady na poštovné. Ochrana
přírody bude z elektronické verze také
profitovat, a to v podobě ušetřeného pa
píru i energie potřebné k jeho výrobě a po
tištění.
Výhodou pro čtenáře elektronické verze
Včelařství by byla možnost v časopise rych
le vyhledávat podle klíčových slov. Elek
tronické Včelařství by tak bylo dostupné
kdykoliv, kdekoliv a z různých počítačů,
tabletů a mobilů.

Technicky to znamená, že zájemce
o e-Včelařství (člen ČSV) obdrží přístupové
údaje k serveru, kde bude časopis uložen.
Po přihlášení si bude moci zobrazit dvanáct
posledních čísel a pracovat s nimi. Systém
automaticky pozastaví zasílání časopisu
v papírové podobě.
Čísla starší než jeden rok jsou už nyní
volně k dispozici na svazovém webu
vcelarstvi.cz.
Rozhodnutí o tom, zda se spustí vydává
ní e-Včelařství, bude záviset na výsledcích
ankety. Podle nich srovnáme současné
náklady s náklady souvisejícími s tvorbou

✂

Identifikace hlasujícího a anketní otázky:
Číslo chovatele*:_ _ _ _ _ _ Datum narození*: _ _ / _ _ / _ _ _ _ (DD/MM/RRRR)
Varianta A**:

Chci papírové Včelařství

Varianta B**:

Chci e-Včelařství (elektronická forma)

*Hlasy bez registračního čísla chovatele a data narození jsou neplatné.
** Zvolenou variantu zakroužkujte.
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elektronické formy časopisu. Pokud úspora
nebude nijak zásadní, zůstaneme výhrad
ně u papírové verze. Je třeba rozhodnout
v první polovině tohoto roku, protože
na podzim roku 2021 bude nutno vyhlásit
výběrové řízení na výrobu, grafiku a dis
tribuci Včelařství pro další období, neboť
příslušné smlouvy nám letos končí.
Anketu naleznete na webových strán
kách vcelarstvi.cz.
Anketa probíhá v období do konce červ
na 2021.
Každý člen ČSV může hlasovat pouze
jednou.
Pokud jste člen ČSV a nemáte dosud
číslo chovatele, můžete hlasovat e-mai
lem. E-mail s vaší identifikací (jméno,
příjmení, bydliště, datum narození) a vy
jádřením, o kterou variantu časopisu
Včelařství máte zájem, pošlete na adresu
sekretariat@vcelarstvi.cz.
Pokud nemáte přístup k počítači, můžete
hlasovat i korespondenčně. A to tak, že vy
střihnete a vyplníte anketní lístek a pošlete
ho na adresu Český svaz včelařů, Křemen
cova 8, Praha 1, 115 24.
Váš hlas bude zapsán a přidán do celko
vého hlasování.
O výsledcích ankety budeme informovat
v červenci na webu svazu a v srpnovém čís
le časopisu Včelařství.

V takzvaném Rudém lese, jehož borovice sežehl v roce 1986 výbuch reaktoru v černobylské atomové elektrárně, žijí čmeláci. Tedy nejenže sem zalétají
za pastvou, ale dokonce tu i hnízdí. Tento fakt zaujal i skotskou radiobioložku Katherine Rainesovou z University of Stirling. V Rudém lese totiž čmeláci
čelí dávkám záření kolem 200 mikrosievertů za hodinu, což je úroveň
radiace, při které se u člověka už po pár hodinách zvyšuje riziko nádorových
onemocnění. Naproti tomu pro hmyz, jako jsou čmeláci, považovali vědci
za neškodné dávky až do 400 mikrosievertů za hodinu. A pozorování z černobylského Rudého lesa jako kdyby dávala těmto údajům za pravdu.
Výzkum vedený před několika lety
v černobylské „zakázané zóně“ o ploše
2 600 kilometrů čtverečních týmem Timo
thyho Mousseaua z University of South
Carolina ovšem naznačoval, že je tu vý
skyt čmeláků citelně nižší než v jiných ob
lastech. Platilo to i pro lokality s poměrně
nízkou úrovní radiace od 0,01 do 1 mikro
sievertu za hodinu. Tyto studie však byly
podrobeny tvrdé kritice, přičemž experti
měli výhrady především k metodám měře
ní úrovně radiace. Jiní autoři přinášeli ze
zakázané zóny podstatně příznivější zprá
vy a dokazovali, že výskyt živočichů včetně
hmyzu se tam neliší od nepostiženého oko
lí. Platilo to i pro oblasti s úrovní radiace
kolem 30 mikrosievertů za hodinu.
Katherine Rainesová se tedy rozhodla
otestovat vliv radiace na čmeláky v kont

rolovaných podmínkách laboratoře. Umís
tila boxy s koloniemi čmeláků do různých
vzdáleností od zdroje radiace tak, aby čme
láci čelili dávkám od dvaceti do tří tisíc mi
krosievertů za hodinu. Hmyz byl vystaven
záření po dobu čtyř týdnů a poté byly kolo
nie přeneseny do univerzitní zahrady, kde
našly optimální podmínky.
Optimistické náhledy na dopad černo
bylské radiace na čmeláky se ovšem ne
potvrdily. Dokonce i při radiaci na úrovni
100 mikrosievertů za hodinu měli čmeláci
silně narušenou plodnost. Kolonie odcho
vávaly jen polovinu matek, což znamená
drasticky sníženou schopnost založit pří
ští sezonu novu kolonii. Ale na druhé stra
ně to jsou dávky, jaké se v přírodě běžně
nevyskytují a živočichové jim mohou být
vystaveni skutečně jen ve výjimečných

co říká věda

Čmeláci a Černobyl
Hmyz je k radiaci vnímavější,
než jsme byli ochotni připustit
případech, jako je například právě život
v černobylské zakázané zóně.
Rainesová uvádí, že se svými kolegy ne
zjistila negativní efekt u kolonií vystave
ných dávkám záření pod 50 mikrosievertů
za hodinu. To je ale úroveň radiace, která
zhruba dvěstěkrát přesahuje dávky, jaké
dostává člověk z přírodních zdrojů záření.
Vědci nicméně připouštějí, že počet čmelá
čích kolonií použitých ve studii nebyl dost
vysoký, aby bylo možné postihnout nějaké
mírnější dopady. Zčásti za to může očeká
vání, že se při dávkách pod 400 mikrosie
vertů čmelákům nemůže nic zlého stát, což
se ovšem nenaplnilo.
Vědci se nyní chtějí detailněji zaměřit
na vlivy nižších dávek považovaných dříve
za neškodné. Katherine Rainesová by také
ráda zkoumala kombinované negativní do
pady. Mimo jiné ji například zajímá, zda ra
diaci odolávají stejně dobře zdraví čmeláci
jako čmeláci napadení parazity.
Jaroslav Petr
Zdroj: Raines, K. E., Whitehorn, P. R., Copplestone,
D., & Tinsley, M. C. (2020). Chernobyl-level radiation exposure damages bumblebee reproduction:
a laboratory experiment. Proceedings of the Royal
Society B, 287, 20201638.

Čmelák zemní
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Vážíme si vah?

Obr. 1: Starší dřevěná úlová váha, vyrobená asi v roce 1949

Úlové váhy nám poskytují informace o hmotnosti daného včelstva. Ta včelaře zajímá zejména v průběhu snůšky z hlediska množství medu, ale může
leccos napovědět i v ostatních částech včelařského roku. Dnešní moderní
zařízení jsou schopna poskytovat další informace o stavu včelstva, případně stanoviště.
Historicky se úlové váhy konstruovaly jako
decimálky, které s větší nebo menší přes
ností poskytovaly informace o hmotnosti.
Byly zajímavé svojí jednoduchostí, tomu
odpovídající přesností a spolehlivostí,
snadnou přístupností, vysokou váživos
tí a jednoduchou obsluhou. Nevýhodou
byla velikost těchto vah a také bylo po
třeba s přiměřenou pravidelností prová
dět měření hmotnosti a tyto údaje ručně
zaznamenávat. Časem se ovšem objevily
i váhy, které hmotnost samy zaznamená
valy na papírový pás.
Dnešní systémy překonávají tyto váhy
svojí sofistikovaností, kdy jsou nová za
řízení vybavena potřebnou elektronikou
a požadované údaje sbírají automaticky,
případně rovněž automaticky předávají
na určené místo, kde jsou tato data uklá
dána. Je velmi těžké současnou nabídku
přesně rozdělit s ohledem na jejich použití.

analogová váha s váživostí do 32 kg. Cena
takového zařízení se pohybuje zhruba
do 300 korun. Podle provedení mohou ta
kové váhy včelařům poskytnout informace
např. o hmotnosti oddělku, roje a podobně.
Postupem času se tato zařízení digitalizo
vala. Často je využívají například rybáři,
své místo mohou najít ve včelařství. Jejich
váživost je do 50 kg a váží s přesností 10 g.
Schematicky znázorněné orientační vá
žení úlů je uvedeno na obrázku 2. Úl je při
vážení na jedné straně trvale opřen o stojan
a váha ukazuje poloviční hmotnost oproti
skutečnosti. Hmotnost, kterou je třeba tla
čit, je dána poměrem délek ramen R2 a R1.
Například při poměru 4:1 stačí tlačit vahou

K jednoduchým vahám patří závěsné
váhy, tzv. mincíře. Ty jsou na trhu již velmi
dlouho a v řadě variant. Jednou z nich je
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Váhy s pevným umístěním
– autonomní
Mezi starší mechanické a léta používané
váhy, které se podsouvaly pod vážený úl,
patří například úlová váha Mája (viz obr. 4)
a starší váha VSM (obr. 5). Váživost těch
to vah je do 150 kg a mohou být používány
jak ve včelíně, tak i ve venkovním prostředí,
například na včelnici.
Elektronika zasáhla i do této oblasti
a v současné době jsou na trhu dražší váhy,
které jsou schopny vážit a současně přená
šet naměřené hodnoty na externí displej
připojitelný k váze kabelem. Některé váhy
umožňují přenášet data do počítače (nebo
případně tabletu) i bezdrátově. Maximál
ní váživost těchto vah dosahuje hodnoty
až 300 kg s přesností až 50 g. Lze je rovněž
použít jak ve vnitřním, tak venkovním pro
středí. Váhy bývají vyráběny jako nízkopro
filové, tedy o výšce do 4 cm, ale k dispozici
jsou i váhy vyšší, s výškou i více než 10 cm.
Váhy jsou napájeny z baterie, jejich výdrž
je řádově v desítkách hodin provozu. Elek
trická část vah je chráněna mechanicky
i proti stříkající vodě.

Úlové váhy se vzdáleným
přenosem dat

Mobilní váhy

Obr. 2: Schéma mobilní váhy

10 kg, i když celková hmotnost úlu je 80 kg.
Prakticky je váha zobrazena na obrázku 3.
Mezi mobilní váhy patří i výrobky vče
lařů-kutilů. Ty lze rovněž postupně využít
k vážení celého stanoviště a to ve velmi
krátké době. Jsou sofistikovanější a vy
užívají elektroniku, která je podobná jako
u vah stacionárních. S vyšší přesností váží
jednotlivé úly a s naměřenými a zazname
nanými údaji lze dále pracovat. Podsunu
tím váhy pod úl a s využitím jednoduchého
mechanismu se celý úl zvedne a elektroni
ka pak zaznamená jeho hmotnost. Na in
ternetu lze dokonce najít návody, jak si
takovou váhu sestrojit.

Možnosti přenosu dat
Autonomní úlové váhy umožňují přenášet
data na krátkou, případně i velkou vzdále
nost, a tak je není nutno mechanicky při
pojovat k zařízení, které umožňuje požado
vané údaje zobrazit. K přenosu těchto dat
slouží technologie a sítě, které se používají
i pro jiná zařízení. Je to například WiFi při
pojení počítačů, zasílání SMS a podobně.
Pro orientaci uvádím zjednodušený popis
dostupných technologií.

Obr. 3: Praktické použití mobilní váhy

IrDA – infračervené světlo
Vysílačem v rámci této technologie je LED
dioda, přijímačem bývá fotodioda. Výrob

Přenos dat pomocí Bluetooth
Tato technologie postupně nahradila in
fračervený přednos dat. Setkáváme se s ní
u řady běžně používaných zařízení, jako je
například připojení periferií (myši, kláves
nice) k počítači, bezdrátových sluchátek
a podobně. Bluetooth technologie byla vy
vinuta na konci minulého století se standar
dizovanými protokoly. Tato technologie je
provozována v několika verzích a převážně
pracuje na kmitočtu 2,4 GHz. Dosah závisí
na použité verzi a vysílacím výkonu. Pohy
buje se od 10 do 240 metrů a dostupnost je
ovlivněna prostředím, tedy zda je například
komunikace uskutečněna ve volném terénu,
nebo v budově. Tuto technologii můžeme
s výhodou využít nejen k připojení zařízení
snímajících např. hmotnost jednoho z úlů,
ale i k připojení několika vah na daném sta
novišti. V zásadě se však jedná o přenos dat
z bodu do bodu. Náklady jsou rovněž spoje
ny pouze s cenou za pořízení zařízení.
Přenos dat pomocí technologie WiFi
Technologie WiFi byla vyvinuta v přibližně
podobné době jako Bluetooth a pracu
je ve stejném nelicencovaném pásmu
2,4 GHz, případně 5 GHz. Využívá růz
né přenosové rychlosti. Zásadně se liší
v tom, že přenášená data jsou formátovaná
do tzv. internetového protokolu – IP. Ten
se využívá k budování bezdrátových sítí
i tzv. LAN (místních počítačových sítí).
Rovněž jej využívá celá řada operátorů pro
připojení mezi poskytovatelem internetu
a zákazníkem. Kvalitnější sítě jsou pak
budovány na licencovaných kmitočtových
pásmech. Bezpečnost a spolehlivost těch
to připojení je dána typem použitého hard
waru. Kvalita může být ovlivněna rušením,
případně povětrnostními podmínkami

Obr. 4: Úlová váha Mája

(např. hustým sněžením). Rychlost pře
nášených dat se liší použitými standardy.
Propojení jednotlivých zařízení je dáno
konfigurací tzv. IP adres. Náklady jsou
spojeny jednak s cenou za použité zařízení
a případně také s poplatky za využití sítí
operátorů.
Internet věcí – IoT
Tato profesionální technologie je produk
tem 21. století. Je využívána ke spolehlivé
mu přenosu malého objemu dat na větší
vzdálenosti. Pokrytí je závislé na tom, jak
jej na území České republiky poskytují jed
notliví operátoři, obvykle pro další služby.
V současné době jsou na našem území tři.
Propojení jednotlivých zařízení je na rozdíl
od sítí WiFi dáno speciálně konstruovaným
modemem na straně zákazníka, kterým
jsou jednotlivá zařízení připojována přes
síť IoT. Tato síť je využívána k připojování
dalších, převážně telemetrických zařízení.
Objem dat bývá limitován, ale pro potřeby
přenosu dat o stavu včelstva je dostačující.
Pokrytí území ČR je na podobné úrovni
jako u sítě GSM. Roční poplatky za použití
IoT jsou do tisíce korun.
Systém SMS
Přenosem textových zpráv lze také získávat
potřebné informace. Tento způsob je hojně
využíván a zkoušen několik desetiletí. Pře
nos zpráv je dán kvalitou pokrytí jednotli
vých míst stávajícími operátory mobilních
telefonních sítí. Způsob komunikace může
být obousměrný. Data jsou z místa sběru
přenášena do specifikovaného místa pří
jmu, ale i opačným směrem mohou být
přenášeny např. pokyny ke změně režimu či
četnosti sběru dat. Náklady za přenos jsou
dány jednak cenou za použitý hardware, ale
také cenou za přenos SMS. Obvyklá cena
za jednu SMS je asi 1,50 Kč, ale na trhu jsou
i operátoři, kteří ve spojení s jinými služba
mi SMS nezpoplatňují. V případě nedo
stupnosti přijímacího zařízení (např. vybitá
baterie, zařízení je mimo signál) se techno
logie operátorů snaží opakovaně zprávu
doručit. Délka doby opakování pokusů
o doručení SMS se u různých operátorů liší,
a to od 72 do 96 hodin. Ale v současné době
se zdá, že SMS zprávy už „mají nejlepší léta

za sebou“ a prostřednictvím modernějších
chytrých mobilních telefonů na jejich místo
nastoupily různé komunikační aplikace jako
WhatsApp, Viber apod.
Metalické připojení váhy
Pro připojení úlu např. ke zobrazovací jed
notce je možné na kratší vzdálenost použít
i metalické vedení, lidově řečeno kabel. Po
dle druhu požitého vedení je možné propo
jit úlovou váhu s počítačem na vzdálenost
až 500 metrů. Takové řešení je spojeno
pouze s prvotními náklady na vybudování
přípojky, je dostatečně spolehlivé a odolné
proti rušení.
Každé z výše uvedených připojení úlových
vah má vedle svých předností samozřejmě
i jistá omezení. Internet věcí a SMS zprá
vy jsou vhodné spíše pro přenosy menších
objemů dat. Naopak systémy WiFi a Blue
tooth zvládnou přenášet podstatně větší
datové objemy, a jsou tedy vhodné pro
multimediální přenosy, kde mimo různých
číselných údajů můžeme přenášet například
i obraz a zvuk. Oba tyto přenosové systémy
jsou však náchylné k rušení a WiFi může být
rizikem i z pohledu bezpečnosti.
Jednotlivé systémy se liší i energetickou
náročností, ale všechny ke svému provozu
potřebují elektrickou energii zálohovanou
bateriemi. Typem připojení a způsobem
využití jednotlivých systémů je dána
i spotřeba zařízení. Obvykle mají všech
na zařízení své vlastní hodiny ke snímání
požadovaných údajů v danou dobu, což
vyžaduje trvalé připojení ke zdroji. Úlové
váhy, které snímají pouze údaje s omeze
ným objemem dat (hmotnost, teplota ven
kovní a vnitřní), jsou energeticky velmi
úsporné. Baterie jsou v těchto případech
schopny napájet váhu někdy až 10 let.
Naopak systémy, které přenášejí velké
objemy dat (obraz, zvuk, způsob trvalého
připojení), jsou energeticky náročnější
a je nutné zdroje dobíjet, např. v terénu
pomocí solárních článků nebo přenosné
ho zdroje.
Ing. Pavel Řehořka

Pokračování v příštím čísle

Obr. 5: Váha VSM, rok výroby 1987
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technologie

ci dodávají tato zařízení jako komplety
přijímače a vysílače. Obě části je třeba na
pájet. Tato technologie pracuje na vzdá
lenost do jednoho metru a přenosovou
kapacitou a rychlostí bohatě převyšuje
nároky na přenos telemetrických údajů.
Mezi vysílačem a přijímačem však nesmí
být žádná překážka. Náklady na pořízení
a provoz jsou spojeny pouze s cenou za ná
kup použitého zařízení.

včelařská praxe

Včelařství je poezie hospodářství
Přelom zimy a jara je důležité období
Kouzlo čtyř ročních období v našem
podnebném pásmu ovlivňuje vegetaci i jednotlivé živočichy. Po jaru
nastává léto a to pozvolna přechází
do podzimu, kdy rostliny odkvétají
a uvadají a ze stromů opadává listí.
Aby byly ochráněny před poškozením mrazem, míza se stahuje
do kořenů. Pro zachování reprodukce však stromy po celé zimní
klidové období vyživují své pupeny.
Pud reprodukce se však vyskytuje
i u živočichů. Některá zvířata si
připravují zásoby potravin na zimu,
stěhovaví ptáci odlétají do teplých
krajů. Dny jsou kratší a chladnější.
Obilí je sklizeno a pole jsou zoraná,
neboť správný hospodář pole nechá
promrznout a tím i odpočinout.
A do tohoto nekonečného koloběhu
patří i včela.
Včely jsou zázrak přírody. Pilně pracu
jí na opylování vegetace a sbírají nektar
a pyl k zachování své existence. Ale jejich
výjimečnou sounáležitost s přírodou pře
rušil již dávno člověk, když jim například
nahrazuje vlastní zásoby převážně cukrem.
Dříve byla včelstva ponechávána na medu.
Byl jim odebírán až před Velikonocemi,
kdy se včelstvo s probouzející přírodou
opět dokázalo o sebe postarat. Ale součas
nost je jiná. Včelaří se intenzivně, mnohdy

Včelstvo je úžasný superorganismus
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převážně pro zisk včelaře. Jsou tu nemoci,
které za našich předků nebyly. Včelstva již
nejsou jen u hospodářství, ale na mnoha
dostupných místech, a v mnoha krajích
tak dochází spíše k převčelení. O to více
se musí každý včelař starat o svá včelstva.
Musí je řádně přeléčit a hlavně nakrmit
a řádně zazimovat.
Jejich zimování závisí nejen na způsobu
včelaření v různých typech úlů s uložením
rámků na teplou, nebo studenou stavbu,
ale na i dostatečných zásobách pro období
nastávajícího zimního období. Dostatek
zásob je klíčový k obnovení včelstva dlou
hověkými včelami, které se shlukem v zim
ní chomáč dokážou postarat o svou matku
a zajistit jí podmínky k další reprodukci
včel. Život v úlu zdánlivě jakoby ustane,
ale jen na čas.
S příchodem zimního slunovratu se zač
nou prodlužovat dny. Nastává dvanáct
svatých nocí, po kterých krůček po krůč
ku přebírá den svou opětovnou vládu nad
nocí. Přichází leden, převážně měsíc mra
zu, ledu a sněhu. Život v přírodě zdánlivě
vymizel. Přesto se ptáci živí plody, které
zůstaly na stromech, tokají krkavci, kaň
kují lišky, honcují zajíci. Včely překonávají
zimu shluklé do zimního chomáče a udr
žují potřebnou tepelnou ochranu matky
a posléze i plodu pro vlastní přežití tohoto
superorganismu. Dokonalá práce včelího
společenství v chomáči dokáže udržet

teplotu okolo matky v rozmezí od 18 °C
do 32 °C. Některé matky podle daného
prostředí začínají plodovat.
V období jejich přirozeného klidu je
nevyrušujeme, pouze dbáme, aby česna
nebyla ucpaná, a včely tak měly dostatek
vzduchu. I sebemenší vyrušení včelstva má
za následek rozvolnění chomáče. Jakákoli
následná činnost přitom snižuje vnitřní
teplotu, zvyšuje spotřebu zásob a plní vý
kalové váčky včel. Pokud nevhodné počasí
zamezuje potřebnému proletu, končí to
obvykle kálením v úlu.
I odebírání měli pro laboratorní vyšet
ření provádíme co nejopatrněji. Výhodou
jsou varroadna s konstrukcí vyjímatelné
podložky pod sítem zadní stranou úlu. Je
to nejtišší způsob sběru měli, kdy je zde
odstraněno nebezpečí zvlnění vložené fó
lie v prostoru česna, což včelám mnohdy
brání v předjarních proletech. Nezřídka je
v takovémto případě česno ucpáno včelími
mrtvolkami.
Hojnost sněhu je nejlepší zimní ochra
nou úlů na včelnicích. Sníh chrání nejen
rostliny coby budoucí včelí pastvu, ale je
i jakousi peřinou, která tlumí eventuální
hluk kolem úlů. Krátkodobé zavátí česna
prachovým sněhem nevadí, neboť sníh ob
sahuje vzduch, který může proudit všemi
směry. Ale česnem vychází z úlu dýcháním
včel ohřátý vzduch, takže sníh taje, násled
ně na česně zamrzá a tím se česno stává ne

v zimním období, množství zásob, rozto
či, průvan v úlu) značně vyčerpán, v mno
hých případech i zdecimován. Citlivost
a zranitelnost včel se tak zvyšují hlavně
při přechodu zimy do jara, zvláště dojde-li
ke spotřebování zásob. Prudké přechody
těchto dvou ročních období velmi dobře
známe i z posledních let.
Včelař, který nepodcenil péči o zdraví
svých včel, nemá včelstva příliš napadena
roztočem Varroa destructor. Se začínajícím
plodováním totiž dochází i k rozmnožování
tohoto roztoče, parazitujícího na samot
ném plodu. Jeho přítomnost ve včelstvu lze
snížit nátěrem plodu nebo jeho vyřezáním
a následným ošetřením včel. Znám mistry
včelaře, kteří nátěr plodu dělají pravidel
ně již na konci února a začátkem března.
Vím také, že i při počtu tří set včelstev jim
ročně uhyne jen jedno až pět z nich. Svá
včelstva pravidelně ošetřují, nevytáčejí je
jich med do úplného vyprázdnění plástů,
ale ponechávají jim část jejich produkce.
Zahájí podněcování ihned, jakmile se pro
jeví přírodní nedostatečnost ve snůškovém
období. Dostatečně zajištěná silná včelstva
jsou pak při nastávajícím probouzení pří
rody včelařovou velkou radostí.
Se zvyšující se sluneční intenzitou v tep
lejších dnech předjaří obyčejně dochází
k proletům včel, a je proto potřeba rozšířit
česna a vyčistit je od zemřelých dlouhově
kých včel. Z proletů můžeme rozpoznat
zdravotní stav včelstva, jejich sílu i mož
né osiření. Nebo naopak, u ojedinělých
proletů v ustáleném zimním období bez
teplotních výkyvů si můžeme být jistí, že
včelstvo je v pořádku a jarní prolet ještě
nepotřebuje. Ale pokud nepozorujeme
žádnou činnost na česně a při poklepu
nebo poškrábání po úlu neslyšíme žádnou

Prachový sníh na úlech nevadí, problém nastává, až když zmrzne

odezvu, je téměř jisté, že včelstvo je hlado
vé a na pokraji uhynutí.
Za přijatelné venkovní teploty již nad
10 °C můžeme provést jarní prohlídku,
abychom zjistili skutečný stav včelstva. Za
měříme se hlavně na stav zásob a kontrolu
plodování. Způsob kontrol se významně
liší u jednotlivých typů úlů. Můžeme prová
dět vizuální kontrolu přes strůpkovou fólii,
nebo přes zadní skleněnou přepážku. Po
kud je činnost včel dostatečná, je v úlu vše
v pořádku. Tímto způsobem však nezjistí
me velikost plodového tělesa a množství
zásob. V teplejším dni proto krátce roze
bereme dílo a zkontrolujeme stav včelstva
i plodu, tedy zda nejsou u plodu propadlá
víčka nebo zda dokonce nezapáchá. V ta
kovém případě musíme informovat náka
zového referenta a situaci řešit vyšetřením
příčiny v akreditované laboratoři.
V době prohlídky už známe výsledky
laboratorního rozboru měli na početnost
roztoče Varroa destructor. Podle nich pro
vedeme nátěr včelího plodu s následnou
fumigací, nebo plod vyřežeme. V jistém
smyslu tím sice zbrzdíme jarní rozvoj včel
stva, ale v prvé řadě snížíme riziko rozšíře
ní napadení tímto parazitem. A než dojde
k reinvazi tohoto parazita zpětně do úlu,
včelstvo stihne zesílit. Takovéto ošetření,
které pravidelně dělají profesionální vče
laři, se nám v průběhu roku vrátí v podo
bě bohaté snůšky. Ale samozřejmě pouze
tehdy, pokud příroda poskytne dostatek
snůškových zdrojů.
Zkušenější včelaři poznají i zdravotní
stav včelstev. Zdravé a vyprášené (vykále
né) včelstvo má úl většinou vzorně uklize
ný. Všímáme si i výskytu eventuální plísně
na stěnách úlu. Je převážně černé barvy a je
nebezpečná i pro samotného včelaře. Včel
stvo z takovéhoto úlu tedy klidně, ale velmi
šikovně a rychle přeložíme do úlu čistého.
Při nedostatku potravy doplníme včel
stvu zásobní plásty, které zvlhčíme vodou.
Nemáme-li takovéto zásobní plásty odlo
ženy, podáme včelstvu medocukrové těsto
v podobě placky umístěné na horních louč
kách. Nemáme-li k dispozici med, svaříme
krystalový cukr a ten následně promíchá
me s práškovým cukrem. Rád bych však
upozornil, že rafinovaný bílý cukr je kyselé
povahy a nadměrně zatěžuje trávicí systém
včel. Daleko lepší tak je krystalový cukr
zkaramelizovat, neboť karamel je zásaditý
a je pro včely lépe stravitelný.
A samozřejmě nesmíme zapomínat ani
na vodu, kterou v této době dokrmování
včely potřebují. Za příznivého období vy
užijeme venkovní napáječku v bezprostřed
ní blízkosti úlu, nebo napáječku konstruo
vanou pro vložení do česna.
Jan Šmíd
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prodyšným. Tehdy je nutné tento námrazek
z česna opatrně odstranit.
Dalším nebezpečím je přílišné utěsně
ní úlu s neprodyšným strůpkem, které
má za následek srážení par ze včelami
vydýchaného vzduchu. V tomto případě se
na stěnách tvoří námraza, která se po čás
tečném oteplení rozpustí a vlhkost způso
buje růst černých plísní. Ideálním řešením
je polopropustný strůpek, který v horní části
úlu zadržuje teplo a zároveň odvádí přeby
tečné páry. Jako výplň strůpku může sloužit
třeba dřevitá nebo ovčí vlna. Je nutno zajistit
mírné proudění vzduchu v úlu pomocí ote
vřeného česna a jednoho očka v nejvyšším
nástavku. Včely totiž nejen pro dýchání, ale
i pro metabolismus cukru potřebují dosta
tečný přísun kyslíku ze vzduchu. V předjaří
je nutno strůpek více zateplit.
V zimním období kontrolujeme včelstva
podle momentálních povětrnostních pod
mínek vizuálně pouze na letácích nebo po
slechem zvuků v úlu. Ze stavu a počtu nale
zených mrtvolek dokážeme zjistit, zda jde
o přirozený úhyn dlouhověkých včel, nebo
je to důsledek nemoci. Nalezneme-li mezi
mrtvolkami i uhynulé trubce, značí to osi
řelost. Sílu a zdraví včelstev poznáme oby
čejně poslechem zvuků zimujícího včel
stva. Lze rozpoznat i jejich sílu s nutností
opětovně rozšířit česno. Ze zvuků můžeme
rozpoznat i osiřelost, vyhladovělost nebo
včelstvo trpící nedostatkem vody.
S přibývající intenzitou slunečního zá
ření a ustupující zimou matka intenziv
něji klade. Takzvaný biologický rok se liší
od toho kalendářního. Například podle
čínské medicíny, astrologie a také znalos
ti života včel tak biologický rok začíná až
v polovině února. Organismus včel je vli
vem všech možných aspektů (výkyvy teplot

Objektivem
Josefa Permedly
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V chráněné dílně vyrobí ročně přes
100 tisíc rámků
A plánují dokonce výrobu úlů

Rámky z jihlavské chráněné dílny

Při návštěvě chráněné dílny Lilacosta v Jihlavě jsme si povídali s majitelkou
společnosti Kristýnou Kučerovou. Ukázala nám provoz, výrobu a nastínila
i plány na rozšíření produkce.
Čím se vaše dílna zabývá?
Naše dílna se specializuje na výrobu vče
lích rámků, kooperační činnosti (jako jsou
například výroba dřevěných propisek, pře
balování a polepování různých produktů)
a vyrábíme i vlastní přírodní dekorativní
kosmetiku Pure Harmony. Myslím si,
že toho neděláme málo, veškerá činnost
vychází z šikovnosti našich pracovníků
a možnosti uplatnění naší práce a výrob
ků na trhu. Aktuálně teď máme dvě dílny,
ta největší je v Jihlavě, kde na přibližně
800 m2 pracuje 110 lidí, a druhá dílna se
nachází v Miroslavi, kde máme i vlastní
sídlo společnosti. Na dílně v Miroslavi se
vyrábí naše kosmetika. A nesmím zapo
menout ani na naši levandulovou plantáž
v Klentnici u Mikulova.
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Jak jste vůbec přišli k tomuto nápadu?
Při založení dílny, kde pracují osoby se
zdravotním postižením, jsem přemýšlela
nad produktem, který by se uchytil na trhu.
Samozřejmě se na dílně dělají ještě nějaké
kooperace, ale vlastní výrobek je v mnoha
ohledech daleko výhodnější. V dílně pracuje
spousta šikovných lidí, kteří mají většinou
mnohaleté zkušenosti z předchozích
zaměstnání a nějakým způsobem jim
kupříkladu jejich zdravotní stav nedovolil
pokračovat v práci na jejich tehdejších
místech. V chráněné dílně se však našli
a jsou velmi plnohodnotnými kolegy.
A proč tedy zrovna včelí rámky?
Můj strýc má včely, takže jsem v minulosti
i já sama zažila doby „stresu“, kdy musela

rámky stloukat pomalu celá rodina. A tak
mě napadlo, že s nadsázkou řečeno by
chom mohli tímto naším výrobkem pomoci
spoustě rodin.
Ale vyrobit a prodat 100 tisíc rámků ur
čitě není jen tak.
Ano, to máte pravdu. Také nám to dalo
kus práce, abychom vhodně přizpůsobili
pracoviště, proškolili všechny kolegy a vy
tvořili systém objednávek, výroby a expe
dice. Na stloukání včelích rámků aktuálně
pracuje přes 35 lidí a celkově má naše dílna
okolo 110 zaměstnanců.
Je vůbec možné u takového množství
rámků udržet stejnou kvalitu?
Než jsme začali s vlastní výrobou, tak jsme
si koupili různé rámky od různých výrob
ců z České republiky i ze zahraničí. A je
to možná k nevíře, ale jejich kvalita byla
značně rozdílná, téměř by se dalo říci, že

Jak probíhá výroba?
Nejprve přířezy naskladníme na předem
určené místo, poté mistr rozdělí práci,
a pokud se mají vyrábět nové rámky, tak
se všechny přířezy překontrolují. Po kon
trole dochází k předvrtání děr na horní
a spodní loučce, pokud si zákazník ne
přeje jinak. Následně ještě předvrtáváme
na horních a spodních loučkách dírky
pro hřebíčky, aby nedocházelo k praskání
dřeva. Pak se přířezy stlučou ve stloukací
místnosti, která je odhlučněná, aby nebyl
na dílně velký hluk. Po stlučení se vypletou
nerezovým drátkem a případně osadí
kovovými zděřemi, kudy prochází drátek.
A teď už zbývá buď dotlouct čtyři mezerní
ky na jeden rámek, nebo už putují přímo
na výslednou kontrolu. Nakonec se rámky
zabalí do balíků po deseti kusech a mohou
k zákazníkovi.

Když vyrábíte včelařské vybavení, máte
i vlastní včely?
To je velmi citlivá otázka. Když jsme začí
nali, tak většina včelařů, která nám volala
a vysvětlovala svoje potřeby (jak drátek,
jak mezerníky, jak vypletené, jak napnuté
atd.), tak se vždy odkázala na to, že „však
to znáte“. No, my jsme to tehdy moc ne
znali. Když jsme potom „proflákli“, že vče
ly nemáme, a že tedy ne vždy víme, o čem je
řeč, protože v rámci telefonátu se včelařem
dojde na všechno možné, tak jsme se roz
hodli, že si jeden úl pořídíme. Bereme jej
jako hobby a náš testovací úl. Ale možná
časem naše včelky rozšíříme.
Jaké jsou vaše další kroky?
Celkově chceme stabilizovat dodávky pří
řezů na naši dílnu, proto bychom během
léta měli spustit vlastní výrobu přířezů
s roční kapacitou 450 tisíc kusů, což je
opravdu velké množství, ale máme i spous
tu velkoobchodních zákazníků, kteří by
měli zájem o přířezy, a to nejen v rozměru
39 × 24. Jako další krok plánujeme výrobu
včelích úlů. Mimo našich vlastních aktivit

pak rozvíjíme výrobu včelařských potřeb
také u našeho partnerského družstva
HelpSoul v Bystřici pod Hostýnem, kde
v areálu společnosti Ton rovněž stloukají
včelí rámky a budou koncem roku vyrábět
také přířezy.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Spektrum našich zákazníků je široké.
Zakládáme si na kvalitě a přijatelné ceně,
to je pro nás priorita. A vzhledem k tomu,
že rámky nevyrábíme prvním rokem, tak
je vidět, jak se nám stále vracejí naši stálí
zákazníci. Dodáváme například univerzi
tám, velkoobchodům, e-shopům, kamen
ným prodejnám, ale i samotným včelařům,
kteří mají klidně jen tři, nebo naopak třeba
400 úlů.
Je něco, co bysta ráda sdělila našim čte
nářům?
Hlavně zdraví včelařům i samotným včel
kám! To je v současné době to nejdůleži
tější.
Augustin Uváčik

V jihlavské chráněné dílně vyrobí ročně až sto tisíc rámků

Rámky se stloukají ve speciálních formách
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od nuly do sta. Chápeme, že když jich musí
člověk nabouchat tisíc za den a je na to celé
sám, tak první kousky jsou pěkné, ale pak
ta kvalita klesá. Není to však jenom stlou
káním, záleží i na zpracování přířezů. Ne
bylo jednoduché najít výrobce, který by
měl tolik volných přířezů pro naši výrobu
a ještě v požadované kvalitě. Jednou se
nám přihodilo, že jsme stloukali rámečky
pro zákazníka, který si dodal vlastní
přířezy, a to byl poplach na dílně! Rámky
neseděly ve formách a na sbíjení to byla
šílená práce. Naštěstí vše dobře dopadlo
a teď od nás odebírá i naše přířezy. V těchto
chvílích si vždy vzpomenu na citát „Nejsem
tak bohatý, abych si kupoval levné věci.“
Ale abych nezamluvila váš dotaz. Určitě
to je o disciplíně a koncentraci na svoji
práci. Snažíme se, aby naši pracovníci
dělali ve výrobním procesu na určité čin
nosti, která je baví a jde jim od ruky. Ale
samozřejmě si pozice občas i prostřídají,
aby se jim pak už o té jedné činnosti v noci
nezdálo.

Historie

Nasavrcká škola v proměnách sedmi
desetiletí
První žáci nastoupili v roce 1951
V listopadu roku 1951 vyšel v 11. čísle časopisu Včelařství článek, v jehož
úvodu se psalo: „V překrásném prostředí Pardubického kraje, v nově
upravené školní budově bývalé rolnické školy v Nasavrkách, byla v sobotu
29. září o deváté hodině dopolední slavnostně otevřena první dvouletá
včelařská výběrová škola.“ Jejím prvním ředitelem byl zkušený pedagog
a včelař Josef Joska.
Při zahájení výuky 1. září nastoupilo
do prvního ročníku 35 žáků, kteří ukončili
základní školní docházku a kterým bylo
určeno dvouleté studium. Dva chlapci byli
ze Slovenska. O měsíc později do druhého
ročníku nastoupilo 17 starších žáků, pře
vážně z jednotných zemědělských druž
stev, ze státních statků a lesů, kteří zde
následně studovali rok. O rok později, tedy

Josef Joska byl ředitelem nasavrcké včelařské školy od jejího vzniku v roce 1951 až
do roku 1967

v roce1952, kdy vyšli první absolventi, byla
zřízena mistrovská škola pro pracovníky
z praxe, zaměřená na praktickou činnost
ve velkých včelařských provozech.
V roce 1957 v Nasavrkách otevřeli dvoule
tou učňovskou školu, obor včelařský, která
byla v roce 1961 nahrazena jednoletou ná
stavbou se zaměřením na včelařství. Další
změna nastala v roce 1965 otevřením Země
dělského odborného učiliště s tříletým učeb
ním oborem včelař–ovocnář. Jako náhrada
za Mistrovskou školu včelařskou (ukončení
v roce 1971) byla pro dospělé zřízena Od
borná škola včelařsko-ovocnářská, ale už
v roce 1973 tam trvalé vzdělávání v oboru
včelařském pro dospělé skončilo.
Znovuobnovená výuka včelařství
V roce 1978 vzniklo SOU s učebním obo
rem pěstitel–ovocnář, včelař a později
přibyl i učební obor včelař–ovocnář, sa
dovník. V roce 1995 na nějakou dobu skon
čila výuka včelařství jako učebního oboru.
V souvislosti s nárůstem počtu děvčat
neumístěných v jiných oborech byl v roce
1991 otevřen učební obor provoz služeb
pro domácnost s rodinnými i ekonomic
kými předměty.

Reliéf na zdi původní rolnické školy, postavené v roce 1927, v níž
je od roku 1951 umístěno včelařské učiliště v Nasavrkách
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Se změnou ekonomického systému se
škola musela postarat o další existenci roz
šířením nabídky učebních a studijních obo
rů. Byly zavedeny obory truhlář, zahradník
a tři varianty nástavbového studia Podni
kání v oboru. Přestože v roce 1996 posílilo
školu asi 40 žáků ze zrušeného Středního
odborného učiliště v Hlinsku, bylo kvůli
stálému úbytku žáků tehdejším zřizo
vatelem rozhodnuto o zrušení státního
subjektu SOU Nasavrky. Byl vypracován
projekt transformace SOU na soukromý
subjekt zřizovaný Českým svazem včelařů
Praha s názvem Soukromé střední odborné
učiliště včelařské, s.r.o. I po dobu, kdy se
včelařství ve škole nevyučovalo, zůstaly za
chovány výukové včelnice, což bylo prozí
ravé z hlediska návratu školy k původnímu
zaměření.
Vzdělávací centrum
Snaha o osamostatnění vedla školu k dal
šímu jednání a výsledkem bylo založení
Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s.,
ke dni 1. 3. 2001, přičemž zakladateli se
staly Ministerstvo zemědělství ČR a ČSV
Praha. Od 1. 9. 2001 byly oba tehdejší
subjekty sloučeny a škola od té doby nese
název Střední odborné učiliště včelařské –
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., který
je snad na delší dobu názvem trvalým.
V období transformace ze státního sub
jektu na soukromý usilovala škola o zave
dení nové formy vzdělávání v oblasti vče
lařství. Tato snaha byla završena úspěchem

Dobová fotografie nasavrcké školy otištěná po zahájení výuky
v časopise Včelařství, ročník 1951

Seznam absolventů I. ročníku v roce 1951/52
Jméno a příjmení:
rodiště:
Karel Bednář
Březová nad Svitavou
Zdeněk Bočánek
České Budějovice
Zdeňka Brunová
Ledkov
Otakar Císař
Kalinovo
František Ducháček Mirošovice
Aladar Forgón
Michalovce
Hana Hejlová
Praha
Přemysl Jireš
Rokytnice v Orl.horách
Josef Leňo
Nový Drahoš
Alois Maleček
Lhota
Zdeněk Másílko
Velký Osek
Jaroslav Matěcha
Jablonec nad Nisou
Jan Mucha
Suchohrdly
Josef Nosek
Urbanov
Marie Nývltová
Batňovice
Milan Ondráček
Hradec Králové
František Pachovský Polička
Zdeněk Pecina
Hůrka
Marie Petráková
Hosty
Rudolf Pluhař
Kralupy nad Vltavou
Františka Pospíšilová Troubelice
Antonie Rašpličková Červ. Poříčí
Josef Stodola
Proseč
Václav Strnad
Drahonice
Josef Suchý
Telč
Vladislav Synek
Velim
Lidmila Štěpánková Lukavice
Miťa Švestka
Bohuslavice
Ludovít Telek
Šankovce
Marta Tocháčková
Šumná
Miloslav Tomeš
Loužnice
Lidmila Unzeitigová Třebčín
Bohumír Urban
Krucemburk
Věra Víšková
Stakčín
Jiří Zelinka
Opava

jem oddělků a v posledních letech i insemi
nací v rámci výuky učebního oboru.
V roce 2001 učiliště požádalo minister
stvo zemědělství o uznání šlechtitelského
chovu podle nového plemenářského zá
kona. Škola vždy pracovala s odbornou
veřejností a vzešli z ní významní odborníci
v oborech včelařství a zemědělství. I dnes
je hlavní snahou udržet vzdělání v oblas
ti včelařství pro budoucí generace. Vedle
vzdělávání žáků v učebních oborech nepře
stali v Nasavrkách zajišťovat ani vzdělávání
dospělých formou odborných včelařských
i zájmových kurzů, seminářů a školení.
Vzhledem k současné koronavirové situaci
se uskutečňují distančně prostřednictvím
internetových online přenosů.
Jakmile to situace dovolí, bude škola
pro využití kapacit i nadále organizovat
krátkodobé pobyty s odbornou tematikou,
přednášky a exkurze, kam lze zařadit také
rekreačně vzdělávací pobyty pro děti i do
spělé, pobyty pro zájmové skupiny a krouž

ky zaměřené na přírodu. Významným úko
lem tohoto vzdělávacího zařízení je rovněž
práce s mládeží a dětmi v rámci Českého
svazu včelařů, jejich sdružování ve včelař
ských kroužcích a organizování soutěží pro
včelaře i širokou veřejnost.
Uvítáme foto se vzpomínkou
Vedení učiliště v Nasavrkách a redakce
časopisu Včelařství uvítají, když se absol
venti včelařského učiliště podělí o dobové
fotografie a vzpomínky z doby, kdy byla
tato škola takříkajíc jejich dočasným do
movem. Vaše příspěvky prosím zasílejte
poštou na adresu SOU včelařské, Slatiňan
ská 135, 538 25 Nasavrky, nebo e-mailem
do schránky info@souvnasavrky.cz. Vaše
materiály rádi zveřejníme na stránkách
časopisu a vedení školy je použije pro
účely sborníku připravovaného k sedmde
sátému výročí existence učiliště v Nasavr
kách.
Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

Seznam absolventů II. ročníku 1951/52
Jméno a příjmení:
rodiště:
Karel Engler
Drahkov
Bohuslav Hladík
Svinary
Josef Houdek
Jihlávka
Mojmír Husar
Chuchelná
Antonín Chroust
Větrný Jeníkov
Věra Chlebečková
Skalice
Josef Kaňkovský
Trutnov
Ladislav Kasal
Kutná Hora
Josef Malíř
Pamětník
Josef Prnka
Wickendorf
Jaroslav Rotbauer
Vitice
František Řezníček
Jeníkov
František Stratil
Kurovice
František Tauš
Dědice
Štěpán Dittendorfský Lhota za Červeným 	
Kostelcem
Václav Vallo
Šany
Josef Vomáčka
Lubná
Seznamy žáků obou ročníků, kteří nastoupili v roce 1951 do včelařské školy
v Nasavrkách

Na snímku L. Janoštíka je na obálce Včelařství 3/71 včelařka Zdeňka Synková, rozená
Brunová, která na učiliště nastoupila v roce 1951
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v podobě nově zavedeného učebního oboru
včelař pro uchazeče s ukončeným středním
odborným vzděláním, který se otevírá ale
spoň v dálkové formě. V případě zájmu
může škola pro absolventy základních
škol otevřít i tříleté studium v oboru pěsti
tel–ovocnářství a včelařství v denní formě,
rovněž tak při dostatečném počtu zájem
ců škola nabízí i denní formu předchozího
učebního oboru. I přes období, kdy se obor
nevyučoval, škola včelstva podržela.
V současnosti má učiliště 385 včelstev
na deseti stanovištích, zabývá se rozmno
žovacím chovem matek, produkcí a prode

historie

Úsvit včelařského vzdělávání

Marie Terezie podpořila vznik odborných škol
V souvislosti s celkovým růstem zájmu o přírodní vědy, především
o zoologii a botaniku, zažívalo v tehdejším Rakousku-Uhersku ve druhé
polovině 18. století rozkvět české včelařství. Zejména to bylo v období vlády
jedné z nejmocnějších evropských panovnic, rakouské arcivévodkyně
a české a uherské královny Marie Terezie.
Marie Terezie (1717–1780) se snažila po
vznést celkovou hospodářskou prosperitu
habsburského Rakouska, Uher, Čech a Mo
ravy. Navíc včely a včelařství byly její „srdeč
ní“ záležitostí a po celou dobu svého vlád
nutí chov včel propagovala a organizovala.
Její první přímé podpory včelařství se v roce
1775 dočkala Morava (Čechy o rok později)
vydáním patentu, který obsahoval ochranná
a podpůrná opatření pro majitele a chovatele
včel, platná ve všech zemích mocnářství. Šlo
o volný a nezdaňovaný prodej medu a vosku,
zbavení povinnosti placení mýtného při pře
vážení úlů, možnost vlastnit jakýkoliv počet
včelstev, svobodný pohyb na panských a sel
ských polích a další zvýhodnění.
První ve světě
Vědoma si úlohy odborného vzdělání pro
další rozvoj průmyslu a zemědělství, za
ložila Marie Terezie již v roce 1769 v Bel
vederu, vídeňském barokním palácovém
komplexu jihovýchodně od centra města,
první státní včelařskou školu na světě.
Škola nesla její jméno Theresianische Im
kerschule (Tereziánská včelařská škola).
Žáci, kteří měli výuku, celodenní zaopat
ření a bydlení zdarma, se učili vše o chovu
včel a získávání medu.
První státní včelařská škola na světě
ve Vídni byla sice založena na rakouském

území v německém jazykovém prostředí,
řídil ji však a odborné předměty vyučoval
Moravan Antonín Janša (1734–1773), au
tor tehdy ojedinělého spisu Podstatná učení,
a zpráva o chování včel. Některé prameny
uvádějí jméno Antona Janschiho (Antona
Janscha), údajně pocházejícího ze Slovin
ska. V každém případě byl ředitelem Slovan.
První včelařská škola ve Vídni si záhy
získala vynikající pověst, ačkoliv existovala
pouhých osm let. Pro následníka trůnu, císa
ře Josefa II., totiž ztratila na atraktivitě, a tak
ji rok po matčině smrti zrušil spolu se všemi
dalšími školami podobného zaměření.
Výuka v Novém Kníně
Další škola podobného zaměření vznikla
v Brně (později byla přemístěna do Vsetí
na) a v roce 1776 ve středočeském Novém
Kníně. Byla oficiálně zřízena na základě
patentu, který v roce 1776 vydala Marie
Terezie. V něm se píše, že Nový Knín leží
v „kraji polohou i pastvou nejpříhodnějším
včelám“. Škola měla původně sídlit v dom
ku č. p. 161 v Kostelní ulici, učitelem byl
jmenován Jan Hallmann.
Výběr objektu, ale i učitele, se však ča
sem ukázal jako nešťastný. Původně za
koupený domek v Kostelní ulici byl svým
umístěním pro školu nevhodný a učitel,
který neuměl česky, nejevil o výuku včelař

ství zájem. Až později byl zakoupen dům
č. p. 9 Na Salaši se zahradou a dvaceti
včelstvy. Učitel ve škole zůstal, byl mu však
krácen plat. Někdejší sídlo školy v barokní
budově najdeme na jižním okraji historické
zástavby Nového Knína při silnici do Lib
čic, v lokalitě Na Salaši, přibližně 250 me
trů od knínského náměstí.
Zachráněná barokní památka
Po úmrtí poslední obyvatelky domu začalo
stavení chátrat. Nikdo se tam nenastěho
val a dědicové neměli o opravy zájem. Pro
silničáře byla dopravní překážkou, proto ji
chtěli zbourat, ale díky místním lidem se
tuto myšlenku dařilo oddálit až do převratu
v roce 1989. V následujících letech byla
barokní stavba prohlášena za kulturní pa
mátku.
Do budovy dlouhá léta střechou zatékalo.
Tehdejším majitelům se sice podařilo objekt
alespoň zakonzervovat a zamezit tak dalším
škodám, budova však i nadále chátrala.
V minulých letech ji koupil malíř a restaurá
tor, který památku probouzí k životu. V jed
né z místností by měla vzniknout expozice
připomínající zdejší včelařskou školu.
Soukromá škola v Kolči
V minulosti vznikaly v Čechách i na Slo
vensku soukromé včelařské školy. Neda
leko Kladna, v obci Koleč v roce 1914 Vác
lav Švarc, vyrábějící známé úly Budečák,
v místní části Týnec založil včelařskou
školu, kde se až do roku 1939 konaly kur
zy pro začátečníky. Dokonce sem včelaři
vozili z Itálie matky, jejichž potomstvo má
genetickou stopu i v mnoha současných
zdejších včelstvech. Tím se Koleč stala po
krokovým a osvětovým místem pro rozvoj
včelařství. Na Slovensku údajně byla vče
lařská škola v Humenném.
V období Československa
Od vzniku Československa až do období
po skončení druhé světové války probíhalo
vzdělávání včelařů formou kurzů, pořáda
ných zpravidla včelařskými spolky. V pade
sátých letech minulého století se ve státních
statcích, lesích a jednotných zemědělských
družstvech začaly budovat včelařské pro
vozy, pro něž bylo zapotřebí vyškolit odbor
níky. Pro jejich vzdělávání byla v roce 1951
v Nasavrkách na Chrudimsku otevřena
dvouletá včelařská škola, o níž si můžete
přečíst na předcházejících stranách.

V barokní budově v Novém Kníně byla na základě patentu rakousko-uherské panovnice
Marie Terezie zřízena první včelařská škola v Čechách
Zdroj: pribram.cz
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Ing. Zdeněk Kulhánek

Významné výročí Českého svazu včelařů, kdy oslaví 150 let své existence,
je sice ještě relativně daleko, ale již nyní se probíráme různými archivními
a historickými materiály. A při tom jsme narazili i na přesně sto let starý
včelařský časopis.
Tedy, fakticky vzato ještě není starý úplně
přesně sto let, protože zatímco březnové
Včelařství, které právě držíte v rukou, vyšlo
už koncem února, tak třetí číslo 55. ročníku
Českého včelaře vyšlo až 15. března 1921.
Ale to mu na zajímavosti a historické hod
notě zcela jistě neubírá vůbec nic.
I když ani s tou zajímavostí to tehdy pro
řadové včelaře asi nemuselo být tak žha
vé. V lednu a únoru měl sice časopis jen
16 stran, zatímco v březnu jich bylo celých
28, tedy téměř dvojnásobek, ale na polovi
ně z nich jsou otisknuty nejrůznější výroční
zprávy. Začíná se samozřejmě zprávou celo
svazovou a přes zprávu finanční, zde ozna
čovanou jako Účet pokladní za rok 1920,
a zprávy zemských ústředí se dostane řada
i na „literární novinky redakci zaslané“.
Nutno ovšem podotknout, že v někte
rých místech jsou výroční zprávy poněkud
nepřehledné. Je zde patrný tradiční sou
boj množství článků s omezeným prosto
rem stránek, a tak jsou některé seznamy

vypsány jako standardní text do řádků
a jednotlivé položky jsou odděleny jen
čárkami. Na druhou stranu je ovšem fakt,
že hlavním posláním tohoto včelařského
periodika byly zcela jiné věci než dokonalá
typografie.
Pohled do Zpráv ze stanic pozorovacích
ovšem odhalí, že i před sto lety včelaře trá
pily prakticky stejné problémy jako dnes.
Mimo jiné tam totiž najdeme tuto informa
ci: „Dobrá voda hlásí, že na celém včelínu
a celém vůkolí řádí úplavice a nosema;
mimo to pozorováno množství mrtvých
mladušek. Snad je to následek krmení
cukrem, který nebyl čistý, nýbrž surový.“
Nicméně hlavním tématem je stále vče
lařina, o čemž svědčí sestava článků na ně
kolika úvodních stranách. První strana
tehdy ještě nebývala titulní, jak ji známe
dnes, takže hned pod záhlavím už začíná
rozprava Antonína Hofmanna z Želeni
ce s názvem Podněcování včel v přírodě.
V úvodu jeho článek přibližně odpovídá na

šemu dnešnímu Kalendáriu a ve druhé čás
ti popisuje svoje zkušenosti právě s oním
jarním podněcováním mimo úly. Uvozuje
ji větou v krásné dobové češtině: „Tu nale
ji do nádob, pokrytých krátce nařezanou
slamou, aby se včely neutopily, cukrovou
vodu, do které přimísím něco medu, aby se
včely rychleji přivábily.“
Tři strany jsou pak vyhrazeny sloven
ským autorům a dění na Slovensku. Václav
Jakš nebyl spokojen s tím, že jeho článek
otiskli pozdě, a moc mu nevoněl ani tehdej
ší jednatel v Lubochni: „Já som proti tomu
nemal nič, len to, že o včele nevie ani to, že
má 8 noh. (Ne omyl, len ironia).“ Michal
Holmík z Trenčína apeluje na používání
vhodných napajedel a neuvedený autor se
pak zabývá Boconádiho úly.
Zajímavá je i poslední strana, kde mimo
jiné Velkovčelařství Zámostný ze seve
romoravského Paskova inzeruje výrobu
láskyplně zdrobnělých mezistěnek, které
ovšem mají dodnes standardní rozměr
24 × 39. Hned v první větě inzerátu se snaží
zákazníky nalákat na zpracování s využitím
blíže neurčeného speciálního amerického
válcového stroje.
A stojí za to přečíst si i tiráž na sa
mém konci časopisu, kde se do
zvídáme, že redaktorem tehdy byl
Doc. MUDr. a Ing. Dr. techn. Antonín
Schönfeld. V redakční radě pak zasedali
prof. Josef Žofka, řídící učitel František
Vohnout a senátor Národního shromáž
dění a státní školní inspektor Jur Babka.
Michael Mlynář
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před 100 lety

Nahlížíme do časopisu Český včelař
z března 1921

SPOLKOVÝ ŽIVOT

Oslava 120 let spolkového včelaření
v Lysé nad Labem

Slavnostní setkání se uskutečnilo v bývalé evangelické škole

Původní plány narušila nejen pandemie koronaviru, ale díky úsilí mnoha
zainteresovaných jsme si nakonec významné výročí našeho spolku mohli
připomenout nejen vydáním almanachu, ale i setkáním s ostatními včelaři
a dalšími hosty.
Oslava výročí založení spolkového včela
ření byla původně naplánována na první
čtvrtletí minulého roku, avšak kvůli epide
miologické situaci v ČR jsme byli nuceni
ji zrušit. A druhý, dlouho plánovaný ter
mín kvůli protinákazovým opatřením také
málem nevyšel. V prostorech Skolarestu
se nám totiž setkání včelařů spojené s os

lavou výročí nepovedlo realizovat, a tak
jsme byli nuceni hledat na poslední chvíli
jiné prostory. Díky evangelické farnosti
v Lysé nad Labem, zastoupené farářem
Mgr. Lukášem Pešoutem, se nám tedy
nakonec povedlo oslavu realizovat v re
prezentativních prostorech bývalé evan
gelické školy.

O nemocech a škůdcích včel přednášel Ing. Dalibor Titěra, CSc.
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Přestože jsme včelaře a ostatní pozvané
hosty upozornili na možné riziko šíření ná
kazy ve skupině více lidí a doporučili jsme
všem zvážit návštěvu setkání včelařů, potě
šilo nás velké množství příchozích.
Program celé akce byl rozdělen na dvě
části. První část byla neveřejná, určená
jen pro členy naší základní organizace
a byla spojená s úkony souvisejícími s ad
ministrací dotací pro včelaře. Ale pak už
následovala veřejná část oslavy, která za
počala přednáškou včelařského odborníka
na téma Nemoci a škůdci včel. Velmi fun
dovaně a poutavě přednášel Ing. Dalibor
Titěra, CSc., vedoucí zkušební laboratoře
ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole.
Jsme velice rádi, že za město se přednáš
ky zúčastnil i místostarosta Mgr. Havelka.
Celé včelařské setkání bylo zakončeno
předáním včelařských ocenění a vyzname
nání významným členům našeho spolku
a symbolickým křestem včelařského al
manachu.
Včelařský almanach je prvotním poči
nem mapujícím historii našeho spolku.
Musím bohužel konstatovat, že historické
materiály spolku jsou již dávno ztraceny,
a jsme tedy schopni podrobně zmapovat
pouze posledních pár desítek let. O to
více jsem vděčný, že se přítelkyni Martině
Zacháriášové povedlo nalézt informace
i z období založení spolku, z období mezi
válečného i těsně po druhé světové válce,
přestože ve spolku nemáme téměř žádné
pamětníky.
Po celé dopoledne bylo návštěvníkům
k dispozici i drobné občerstvení a na zá
věr účastníci dostali malý dárek v podobě
čerstvě pokřtěného almanachu a rozpěrá
ku, který upomíná na 120. výročí založení
spolku v Lysé nad Labem.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
sponzorům, díky kterým se povedlo akci
realizovat. Naším největším sponzorem
je společnost Botanicus. s.r.o., dále pak
město Lysá nad Labem a v neposlední řadě
Včelařský obchod Františka Baladrána
v Lysé nad Labem. Ale akci by nebylo mož
né realizovat ani bez mnoha nadšených lidí
pracujících nad rámec svých povinností
v čele s přítelkyní Martinou Zachariášovou
a bez členské základny, tedy bez vás všech
včelařů, kteří nás podporujete a posouváte
tak celý spolek dále.
Děkujeme.
Za výbor ZO ČSV Lysá nad Labem
Libor Opluštil, jednatel

V Kopřivnici se v Domě dětí a mládeže třetím rokem schází ve včelařském
kroužku osm dětí ve věku 8 až 13 let. Pokud to situace dovolí, scházejí se
každé pondělí. Již předloni si za peníze z dotace Moravskoslezského kraje
pořídily čtyři úlové sestavy, do kterých loni usadily dvě včelstva.
V loňském roce nabídla Nadace České poš
ty možnost na zvolený projekt získat dota
ci ve výši deset tisíc korun. Pokladní naší
ZO ČSV paní Kostelníková podala žádost
o získání grantu a podařilo se. S ředitelkou
Nadace České pošty Mgr. Selicharovou
bylo dohodnuto, že finance budou využi
ty na postavení včelínku pro již zmíněná
včelstva. Po získání povolení od městského
úřadu jsme se do toho tedy pustili. Zhotovi

li jsme nákres, nakoupili a dovezli materiál
a začalo se stavět.
Realizace se zhostil vedoucí kroužku
Oldřich Němec a pomáhal mu kamarád
Josef Heryán. Za dva dny měli včelínek
postavený a poté se věnovali dodělávkám
a úpravám interiéru. Materiálně nás pod
pořil pan Krysmánek z prodejny ProfiCo
lor. Upravili jsme také okolí včelínku. Teď
už tedy zbývá jen doufat ve zlepšení celkové

situace, abychom se s dětmi mohli scházet.
Zatím se to děje pouze přes počítač.
Pokud by byl mezi dětmi zájemce o tento
obor, tak každého takového mezi námi rádi
přivítáme. Přijďte do DDM Kopřivnice,
třeba jen nakouknout.
Závěrem bych ještě jednou chtěl poděko
vat Nadaci České pošty, Josefu Heryánovi,
panu Krysmánkovi a za podporu pracovní
kům DDM v čele s paní ředitelkou.

VČELAŘSKÁ MLÁDEŽ

Včelaříci mají svůj včelínek

Oldřich Němec
Předseda ZO ČSV Kopřivnice

Nový včelínek kopřivnických včelaříků

Učebnu označil syn bývalého ředitele,
Ing. Jaromír Kolář mladší

Článek s tímto titulkem jste v časopise
Včelařství před časem jistě již četli. Pokud
si vzpomínáte, psalo se v něm o otevření
učebny, která nese jméno prvního ředitele
naší školy, pana Josefa Josky. Nápad, aby
chom podobně, jako jsou pojmenovány
ulice a náměstí, pojmenovali nejen učebny,
ale i další prostory naší školy jmény těch,
kteří významnou měrou přispěli k jejímu
rozvoji, se ujal. A tak od 26. ledna 2021
najdete před další učebnou jméno dalšího
ředitele, tentokrát toho druhého v pořa
dí, Ing. Jaromíra Koláře, který stál v čele
naší školy v letech 1968–1985. Označení
učebny se ujal syn bývalého pana ředite
le Ing. Jaromír Kolář mladší, který nese
nejenom jméno svého otce, ale v posled
ních letech se také začal věnovat ušlech
tilému koníčku, kterým včelařství zcela
nepochybně je. Se současným ředitelem,
panem Josefem Lojdou, si připomněli ně

které z myšlenek Ing. Koláře, například tu,
že „každý včelař by si měl vychovat svého
nástupce, když ne syna, tak vnuka, které
mu by mohl předávat letité a nenahraditel
né zkušenosti.“
Cílem myšlenky pojmenovávání učeben
je nezapomínat v dnešní hektické době
na ty, kteří před sedmdesáti lety položili
základ naší školy a budovali a rozvíjeli ji
i v letech dalších. V září 2021 si právě se
dmdesáté výročí založení nasavrcké vče
lařské školy připomeneme. Rádi vás tak
všechny, naše bývalé studenty, pedagogy,
přátele a příznivce, u nás přivítáme a spo
lečně zavzpomínáme na léta minulá. A také
budete mít možnost posoudit, jak se naše
škola změnila. Informace o průběhu oslav
budete moci nalézt na našich webových
stránkách www.souvnasavrky.cz.
Ing. Miroslava Novotná
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V Nasavrkách nezapomínáme

jak to dělám já

Včelaření s podněcovacím krmítkem
Přátelé včelaři, v zimních měsících jsem měl dost času, a tak jsem si pročítal starší ročníky časopisů Včelařství. A nakonec jsem se tedy osmělil také
něco napsat.
Včelařím teprve na včelařské poměry doce
la krátkých 14 let a ještě se toho budu mu
set hodně naučit. Včelnici mám v oblastech
Chřibů v nadmořských výškách 270, 350
a 400 metrů ve zhruba čtyřkilometrovém
trojúhelníku. Rozvoj probíhal na každém
stanovišti jinak. Snažím se o silná a zdra
vá včelstva. V podletí vyjmu ze spodního
nástavku stavební a z druhého nástavku
stavební a jeden další plást. Při zakrmová
ní používám dvourámkové krmítko na pět
litrů. Po dodání zásob ho odstraním a ne
chávám vzadu mezeru na proudění vzdu
chu (netvoří se mi tam plíseň). V sezoně
se starám o 35 včelstev s rámkovou mírou
39 × 24 na teplou stavbu.
V loňském roce pro mě skončila sezona
v prvním týdnu v červenci, když odkvet
la lípa, přičemž na medovicovou snůšku
v naší lokalitě nečekám. Podle síly včelstev
si udělám deset až třináct smetenců a v zá
loze mám 10 matek, přes zimu umístěných
v šestirámkových plemenáčích. Někdy se

mi stane, že matka je ještě dobrá a výkon
ná, ale u včelstva proběhne tichá výměna
v září a na osiřelce přijdu až v říjnu. Vyjmu
ze včelstva čtyři plásty a vložím záložní
matku z oddělku tak, aby byla mezi dvěma
rámky. To stejné dělám zjara u slabších
včelstev na posílení, kdy ještě nejsou matky
v prodeji od chovatelů. Vyměněnou matku
nezabíjím, ale vkládám ji do odebraných
oddělků (podnítím – může ještě naklást
plod, který využiji).
V roce 2016 došlo na Slovensku ve vyš
ších polohách v důsledku podzimního
sucha a studeného jara (teploty, déšť)
k nedostatku pylových zásob. Z toho
plyne, že zimní včely nedokázaly vycho
vat novou generaci mladých včel a došlo
k úhynům. Abych se nedostal do stejných
potíží (i u nás byl dlouhý suchý podzim
2019 a propršené studené jaro 2020), dě
lám v únoru prohlídky. Pouze se podívám
přes průhlednou fólii a vidím, v jaké síle je
včelstvo a kolik má zásob. Každý to máme

nějak – někdo matky klíckuje, někteří pře
věšují pylové rámky do horního nástavku
a zebrují, ale většina z nás zjara podněcuje,
dodáváme vodu, rozškrábáváme rámky se
zásobami. Já dávám medocukrové těsto
s přídavkem pylu. Nevýhoda toho je, že
když udělám řidší těsto, tak propadává
na síto – na jaře to u včel vyvolává slídivost
a já mám upatlané ruce od medu a cukru.
Na podzim 2018 se v Olomouci usku
tečnila výstava Hanácká včela za účasti
zlepšovatelů. Bylo představeno pět centi
metrů hluboké podněcovací krmítko, které
se umísťuje za plodové těleso místo jedno
ho rámku. Objem je 0,5–0,65 litru podle
velikosti (i víkendový včelař ho může vy
užít). Do něj dávám velmi řídké medocuk
rové těsto s přídavkem pylu a jako plovák
dávám čtyři špejle. Přes fólii vidím, kolik
včely odebraly. Zimní zásoby postupně
odebírám a nahrazuji je soušemi. Výhodou
je lehká manipulace – doma si to v klidu
nachystám a pak jen vyměním za prázdné.
Krmítko je omyvatelné, hygienické a kónic
ké. Využívám ho na doplnění zásob včel
stvu, k podněcování a při tvorbě oddělků.
Aby oddělek rostl, musí mít matka pocit,
že je přísun nektaru a pylu, jinak omezuje
kladení. Při vkládání tohoto krmítka mu
sím mít na paměti, abych ho nevložil vedle
nového nevystavěného stavebního rámku
(prostaví se dohromady). Pokud má včel
stvo silný stavební pud, musí být výměna
pravidelná, jinak mi vystaví nový trubčí
plást pod tímto krmítkem.
Přeji vám, aby současné nepříznivé ob
dobí už skončilo a mohli jsme se potká
vat na výstavách a akcích, které pořádáte
ve vašich ZO. Zdravé včely – hodně medu.
přítel Štefan Strýček
tel.: 606 044 917

Podněcovací krmítko pro Adamec 390, objem 0,55 litru

Ilustrační umístnění krmítka v plodišti
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Když se nedá včas mezistěna

uznávaný včelařský praktik byl několik let
na seznamu přednášejících oborníků ČSV.
Byl nositelem vyznamenání Vzorný včelař
a Vzorný včelařský pracovník.
Včelaření věnoval hodně životní energie
a lásky. Celoživotní oporou a pomocnicí
mu byla manželka. V naší ZO bude chy
bět při schůzích a přednáškách se svý
mi diskusními příspěvky.
Čest jeho památce.
Ing. František Mach
ZO ČSV Havlíčkův Brod

Vážení včelaři a lidé, kteří se s dědečkem
různě potkávali. Děkuji vám za milé
provázení, naslouchání a za vše, co jste
pro dědečka udělali. Jsem si jistá, že ne
vždy to bylo snadné, naopak. Leč snažili
jste se mít porozumění. Děda včelaření do
slova zasvětil celý svůj život, měl velké sny,
přání, vize. Já jakožto vnučka a také jeho
milovaná manželka Růženka, bytost jeho
srdci nejbližší, jsme mu častokrát chtěly
něco „vymluvit“, ukázat mu cestu. Byl to
boj. Já v něm příliš smyslu nevidím, ale on
ho žil. Do posledních chvil svého života.
Nepochybuji o tom, že jste slyšeli, viděli,
zažili ledacos, kde bylo těžké hledat dialog.

Promiňte mu to, prosím. Myslím, že kdyby
jeho včeličky uměly mluvit, zpívat, bylo by
to moc krásné. Zasvětil jim svůj život. Ro
zuměl jim asi více než lidem.
S láskou a vděčností
Dana Ivanko, vnučka

Elektronická soutěž pro děti a mládež
Příroda kolem nás
I letos je 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 1. 3. do 30. 4. 2021.
•	Soutěžní otázky budou složeny z témat včelařství, rybářství,
myslivosti a zahrádkářství.
•	Soutěžních otázek bude 28 a na jejich zodpovězení je stanoven
časový limit jedné hodiny.
•	Kritérium úspěchu je počet bodů (1 správná odpověď =1 bod),
ale zároveň i čas.
•	Prvních deset výherců bude pozváno na výstavu Natura Viva
2021 v Lysé nad Labem.

Odkaz na soutěžní otázky naleznete v časopisech a na webových
stránkách jednotlivých svazů a na webu Středního odborného
učiliště včelařského – Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s.,
Nasavrky, a to www.souvnasavrky.cz/elektronicka-soutez.
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 vyplnit ho najednou. Pozor na zavření okna prohlížeče, došlo
by ke ztrátě vyplněných údajů.
S nejlepšími deseti řešiteli se stejně jako v loňském roce setkáme
po předchozím písemném vyrozumění na výstavišti v Lysé nad La
bem, kde bude probíhat výstava Natura Viva 2021. První desítka
nejlepších získá vstup pro sebe a jednu další osobu jako doprovod
na výstavu zdarma, ostatní náklady si hradí sami.
Přejeme vám příjemné chvíle strávené řešením soutěžních
úkolů.
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SOUTĚŽ

Dne 4. února 2021 opustil náhle rodinu,
své včeličky a nás včelaře přítel Josef Ja
roš z Věžnice u Polné. Ve svých dvanácti
letech převzal starost o tatínkovy včely,
když tatínek zemřel. Jako absolvent střední
zemědělské školy zastával v místním JZD
funkci zootechnika, kde na tehdejší dobu
dosahoval výborných výsledků – chovu
hospodářských zvířat rozuměl. Postupně
poznal život včel a přemýšlel o nejvhod
nějším a nejefektivnějším způsobu včela
ření. Byl obdivuhodně manuálně zručný
v truhlářské i strojařské práci. Tatínkovy
budečáky brzy nahradil nástavkovými
úly. V roce 1970 si zhotovil stavebnici „A“
(odnímatelné dno, nástavky 4–5, rámková
míra 37/30).
V roce 1995 pak vyrobil stavebnici „B“
(rámková míra 40,5/30, nástavky 3–4),
kterou považoval za nejvhodnější pro chov
včel. Při dobrých snůškových podmínkách
dosahoval medového výnosu přes 100 kg
na včelstvo.
Ve zděném včelíně na zahradě uplatnil
své zdvihací zařízení při převěšování plo
dových rámků z plodiště – jeden nástavek.
Zimování upravil na jeden nástavek plus
jeden zavíčkovaný rámek do úschovy.
Matky choval z 2–3denního vajíčka. Jako

Vzpomínáme

Vzpomínka na přítele Josefa Jaroše

zadáno nejen pro včelaříky

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

Včely, včelaření a škola

Botanika

V březnovém dílu se zaměříme na zeměpis. Vaším úkolem bude
najít na mapě (ČR, Evropy, světa) místa, která jsou popisována
v krátkých textech souvisejících se včelařením.

Poznáte na fotografiích jarní rostliny?

1. Vědci našli v myanmarském jantaru pravěkou včelu.
2. Dne 12. března 1819 se ve Vídni narodil budoucí vynálezce me
dometu Franz von Hruschka. Zemřel 8. května 1888 v italských
Benátkách.
3. V 50. letech minulého století vědci v Brazílii zkřížili evropskou
včelu se včelami z Afriky. Nový druh je mnohem agresivnější
než naše včela medonosná.

Pokud byste rostliny nepozna
li, můžete zkusit dát dohro
mady jejich druhová a rodová
jména, která jsou v následují
cím seznamu zapsána špatně.

4. Bezžihadlové včely druhu Melipona žijí na poloostrově Yuca
tan. Velikostí jsou poloviční ve srovnání s naší kraňkou a jejich
včelstva tvoří jen několik stovek včel. Místní včelaři tyto včely
chovají ve speciálních úlech a během jednoho medobraní ze
včelstva odeberou jeden až dva kilogramy medu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5. Sídlo ČSV se nachází v Křemencově ulici v našem hlavním
městě.
6. Říká se, že med, který má svůj původ z nektaru stromu manuka,
je velmi zdravý. Tento strom roste na Novém Zélandu.

sněženka jíva
bledule podsněžník
vrba jarní
vřesovec lékařský
šafrán pleťový
prvosenka jarní
pampeliška obecná
líska bezlodyžná

Soutěžní doplňovačka
Opět tu máme soutěž, která je určena všem čtenářům, nejen členům včelařských kroužků mládeže. Zadávání soutěžních odpovědí
bude opět na webu soutěže, kam se můžete dostat ze stránek mšenských včelaříků (https://sites.google.com/site/kmvmseno/),
nebo na stránkách ČSV.
Tématem tajenek je v tomto školním roce je opět zeměpis, ale tentokrát se zaměříme na botanické názvy obcí a měst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pokud má včelstvo na zimu málo zásob, může se stát,
že zahyne na ______ .
Nádoba určená pro chytání rojů
Včela vylíhnutá z neoplozeného vajíčka
Hlodavec, který se může v zimě dostat do úlu a včel
stvo zničit.
Pomocné česno v nástavku
Včele, která sbírá vodu, nektar a pyl se také říká
_________ .
Buňka, ze které se líhne největší včela v úlu.
Vosková deska se šestiúhelníkovým reliéfem
Párový orgán včely, který obsahuje velké množství
smyslových zakončení.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kvízové otázky

V tabulce máme v jednom sloupci vybrané včelí produkty a ve druhém jejich zdroje. Jsou
však promíchané. Dokážete je správně přiřadit k sobě?

1. Který druh včel v úlu se vyvíjí od vajíč
ka po vylíhnutí nejkratší dobu?
(a) dělnice
(b) matka
(c) trubec

med

pupeny rostlin

pyl

hltanové žlázy včel

propolis

medovice a nektar

mateří kašička

květy rostlin

Osmisměrka
V osmisměrce jsou ukryta příjmení vybraných vědců a vynálezců i jejich vynálezy (ob
jevy). Zkuste nalezená příjmení správně přiřadit k patřičným vynálezům (objevům).

2. Které látky nepřemisťuje v těle včely
hemolymfa?
(a) kyslík
(b) minerální látky
(c) vitaminy
3. Jak se nazývá orgán včely, který obsta
rává vylučování zplodin jejího metabo
lismu?
(a) ledviny
(b) játra
(c) Malpighiho trubice
4. Jak se nazývá přirozené množení včel
stev?
(a) pučení
(b) rojení
(c) vylétání
5. Při výrobě medoviny se využívají kva
sinky. Jsou to jednobuněčné houby,
které spotřebovávají cukry. Co nevylu
čují do okolí?
(a) kyslík
(b) oxid uhličitý
(c) alkohol

Přesmyčky

6. Kolik má včela párů tzv. voskových
zrcadélek?
(a) dva
(b) tři
(c) čtyři
(d) pět

V přesmyčkách se skrývají názvy částí vče
lařského roku. Vyluštíte je?
1.
2.
3.
4.
5.

LOEPDTÍ
JAEDŘPŘÍ
RJOA
OÉTL
MAZI

Vybraná řešení z minulého čísla

Vylosovaný

Kvízové otázky
výherce soutěže
1c; 2a; 3b; 4a; 5d; 6b; 7a; 8b; 9c; 10b
leden 2021
Přiřazování botanických názvů
Řešením byly tyto rostliny: vrba jíva, jírovec maďal, líska
Jan Fabík
obecná, komonice bílá, jetel plazivý, hloh obecný, divizna
11 let
velkokvětá, javor klen, slunečnice topinambur.
Přesmyčky
1: varidol, 2: formidol, 3: kyselina mravenčí, 4: kyselina šťavelová
Činnosti včel v úlu
Včely za svůj život vystřídají mnoho činností. Nejpravděpodobněji se věnují svým úkolům
v tomto pořadí: 1. čističky buněk, 2. kojičky, krmičky, 3. stavitelky, 4. přejímatelky
a zpracovatelky potravy, 5. víčkovačky plodu, 6. vynašečky odpadků, 7. strážkyně
Včely, včelaření a škola
Správné odpovědi na kvízové otázky byly: 1b, 2b, 3b, 4b, 5c
6. Skrývačky
1: roj, 2: pyl, 3: očko, 4: med
Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra

7. Jaký je rozdíl mezi víčkem buněk plodu
a víčkem medných buněk?
(a) Rozdíl mezi víčky není žádný.
(b) 	Víčko plodových buněk je nepro
dyšné a víčko buněk s medem je
prodyšné.
(c) 	Víčko plodových buněk je pro
dyšné a víčko buněk s medem je
neprodyšné.
8. Kde včela sbírá nejdůležitější materiál
na výrobu propolisu?
(a) na pupenech rostlin
(b) v květech stromů
(c) 	na větvích jehličnanů, kde sbírá
jejich mízu

vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)
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Přiřazování

napsali jste nám

Oprava protrženého obrazu s využitím vosku
Několikrát se mi stalo, že mě někdo požá
dal o opravu poškozeného plátna. Často
jsem viděl, k jak nenávratnému poško
zení dojde, je-li použito nějaké chemic
ké lepidlo. Díky radám mého spolužáka
z Hollarky jsem pár roztržených obrazů
zachránil, jeden byl dokonce rozsekaný
na kusy. Co je k tomu potřeba? V kast
rolku, který ponoříme do vody ve větší
nádobě, rozehřejeme včelí vosk. Když je

vosk tekutý, přilijeme do něj terpentýn.
Výsledná směs zůstane ve formě pasty.
Obraz položíme malbou dolů na rovnou
plochu pokrytou novinami. Potom štět
cem, nebo jen rukou, pokryjeme tímto
voskem. Pak přiložíme záplatu nebo nové
plátno na celou plochu a zažehlíme ho,
aby se přilepilo. Používám k tomu starou
žehličku, kterou manželka dávno vyřadila.
Může se stát, že to nedrží a musím postup

opakovat a pak čekat, dokud obraz úplně
nevychladne. Následuje opětovné napnutí
na rám. V místě poškození vosk proteče.
Odstraním ho skalpelem a mohu retušo
vat, pokud je to potřeba.
Na závěr chci říci, že zmíněná směs se dá
použít i na dřevo. Natřel jsem s ní rojáček
po mém dědečkovi a jak prokouknul.
Jaroslav Mokrý, Lysá nad Labem

Sluneční tavidlo
Již několik let používáme sluneční tavidlo vlastní konstrukce,
které se nám velmi osvědčilo svou účinností při tavení vos
ku díky stavitelnému úhlu náklonu i otáčení celého tavidla
směrem ke slunci. Přínosem je i efekt ze sálavého tepla, které
vzniká použitím sluncem ohřívaného kouřového skla, umís
těného na celé ploše dna tavidla. Obvod skla je osazen nalepe
nými (lepidlem na sklo) tři centimetry vysokými „obrubníky“
z téhož druhu skla, které usměrňují vytékání vosku. Než vosk
steče do vaničky, jsou nečistoty, zejména tedy košilky z včelího
plástu, zachyceny snadno odnímatelnou (při čistění) zábra
nou, vyrobenou z mateří mřížky.
Tavidlo je opatřeno skleněným víkem, které je sklopné
na pantech. Podle potřeby se výška otevření snadno zajišťuje
pomocí přípravku. Ten tvoří dřevěná kulatá tyčka (např. ze
smetáku), na které je nasunuta měkká izolační hadice. Kon
ce jsou opatřeny konzolkami, kterými je možno se posouvat
po bočních stěnách tavidla a tím lze nastavit i zajistit výšku
otevření.
Výměna rámků pro tavení a těch vytavených je při troše
zručnosti snadná, ale hlavně se odkryje malý prostor pro do
tírající a slídicí včely a vosy, které by chtěly vniknout dovnitř
tavidla.
S pozdravem
včelařka Ludmila Filipczyková
Chotěbuz

Historie a nápady se opakují
Vážení přátelé, již několikrát jsem si při
čtení našeho časopisu uvědomil, jak jsem
starý (nebo si toho jen hodně pamatuji?).
Dalo by se vzpomínat na mnoho z včelaření
za těch 63 let, co se tomuto celoživotnímu
koníčku věnuji. Začal jsem v devíti letech
u řídícího učitele Karla Krčíka a nejvíce
mě pak naučil skvělý člověk a velký Sokol
František Saska. V patnácti letech jsem
se stal členem ČSV (prý to dříve nešlo –
všechny průkazy mám uloženy, až do doby,
kdy skončily) v ZO Městec Králové. Začí
nal jsem v budečácích (v tom prvním byl
ještě leták Bratři Švarcové Koleč). Dovezl
mi ho můj tatínek na dvoukoláku připoje
ném za jízdním kolem z Výrobního druž
stva Dřevotvar Chlumec nad Cidlinou. Úl
byl vybaven rámky, krmítkem, mřížkou,
uteplivkami a krabičkou sponek na rych
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lé upevnění mezistěn – vše za 230 Kčs.
Sponky bylo možno koupit i samostatně
– krabička 100 kusů za tři koruny. V horní
loučce byl trojúhelníkový výřez, do něho se
vložila mezistěna a zajistila se přiloženým
dřevěným klínkem, který se přibil třemi

slabými, centimetr dlouhými hřebíčky.
Ke svislým loučkám se poté mezistěna při
pevnila čtyřmi sponkami – dvě a dvě proti
sobě, cca 5 cm od spodní loučky. Včely tyto
sponky zcela zastavěly, takže nebyly v ploše
plástu vidět, a běžně do buněk ukládaly pyl
a med, v plném rozvoji byl nad nimi i plod.
Sponka byla vylisována z pozinkovaného
plechu o šíři 4 mm a délce 5 cm a po vyli
sování měla délku cca 3 cm. Jednu jsem
našel v krabičce s různými včelařskými
drobnostmi, a tak přikládám její foto (pro
srovnání vedle tužkové baterie). Určitě nás
bude víc, kdo s těmito sponkami pracoval
a případně potvrdí, že si nevymýšlím.
S díky za skvělý časopis a přáním všeho
dobrého.
Josef Šlechta

Co s plásty po uhynulých včelstvech?

Vážení přátelé, v září 2020 jsme přihlá
sili našeho synka (10 let) do včelařského
kroužku, který pořádá Základní škola Oře
chov u Brna, kam syn Vítek chodí. Nejsme
nikdo z rodiny včelaři, ale máme rádi pří
rodu a vše, co k ní patří, a snad v budouc
nu – až se synek zaučí – bychom si mohli
nějaké včelstvo pořídit. Bohužel, kroužek
kvůli koronavirovým opatřením velmi záhy
skončil, což nás všechny hodně mrzí.
Ale proč píši – velmi mile mě překvapilo,
že do schránky začal přicházet časopis Vče
lařství, který je moc pěkně udělaný a já, ač
naprostý laik, si ho velmi ráda prohlédnu
a přečtu.
Ještě bych chtěla opravdu moc poděko
vat za nádherný nástěnný kalendář s krás
nými fotografiemi. Je úžasné vidět svět včel
zblízka. Moc děkujeme.

V průběhu ledna jsem na svém stanovišti
zjistil úhyn dvou včelstev. Úly byly bez včel,
zůstaly pouze zásoby. Lze je použít v dal
ších včelstvech?

Jana a Vítek Varechovi

včelař z Kyjova

Na dotaz našeho čtenáře odpovídá
MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.:
K tomu, jak zacházet se zásobami, případně
i s plásty po uhynulých včelstvech, je třeba
jako příčinu uhynutí vyloučit nebezpeč
né nemoci, především mor včelího plodu.
Na toto onemocnění uhynou včelstva pře
devším v zimním období, a pokud bychom
použili zásoby, případně i souše z takových
to včelstev a přidali je do včelstev zdravých,
rychle bychom onemocnění rozšířili na celé
stanoviště. Proto je nutné odebrat z každého
uhynulého včelstva část plodového plástu
bez zásob, pokud možno se zbytky plodu
a nejméně 10 × 15 cm velkou, a zaslat tento
vzorek k vyšetření do příslušného státního
veterinárního ústavu (obdobně jako zimní
měl). Až po vyloučení moru včelího plodu
můžeme uvažovat, že se jednalo o v součas

né době nejčastější příčinu hynutí včelstev,
a sice o varroázu spojenou s virovými one
mocněními, případně i s nosemózou. Ale
i v tomto případě jsou na plástech i na rám
cích původci onemocnění, a pokud bychom
takovéto plásty se zásobami přidali do zdra
vých včelstev, přenesli bychom s nimi i pů
vodce nemocí. Proto je nutné zásobní plásty
odvíčkovat, zásoby vytočit na medometu
a zředit je vodou v poměru dva díly cuker
ných zásob a jeden díl vody. Takto zředěné
zásoby pak převaříme 15 minut při mírném
varu a teprve pak je můžeme bezpečně zkr
mit včelám.
Protože jsou po uhynulých včelstvech
původci nemocí i na plástech, doporu
čuji všechny plásty (a to i ty i vytočené)
z takovýchto včelstev vyřezat a roztavit je
na vosk, který lze použít k výrobě mezistěn.
Rámky po vyřezaných plástech doporučuji
spálit, nebo je dokonale očistit a ožehnout
plamenem. Stejně tak úly po uhynulých
včelstvech doporučuji důkladně oškrábat,
naškrábanou hmotu spálit a pak stěny vy
dezinfikovat plamenem.

Výročí 120 let včelaření na Dačicku
Psalo se datum 12. května 1901, když An
selm Spálenka – páter kláštera v Dačicích,
Antonín Sevelda – zahradník, František Si
chra – lesník a soukromníci Vostrý a Pro
cházka založili spolek Dačických včelařů.
Veškeré události zapisovali do kroniky, ale
ta byla v roce 1940 zabavena německým
gestapem a už se nevrátila. Proto máme
o činnosti v tomto období jen stručné zprá
vy z časopisu Včela moravská či z místních
novin.
Ve dvacátých letech zde působil pan
farář Stojdl, vynikající včelařský odbor
ník a nositel vyznamenání z roku 1927.
Ve třicátých letech vedl spolek propagá
tor moderního včelařství Jan Uhlíř, jenž
ve spolku zavedl úly Budečáky, přičemž
do té doby včelaři používali Moravské
stojany či slamáky vlastní výroby. Spolek
měl zavedené takzvané pozorovací včelař
ské stanice. V Budči tuto stanici vedl pan
učitel Jan Bajgl, v Lipolci zase pan učitel
Tvrdík.
Po roce 1936, kdy také zemřel Jan Uh
líř, nastal hluboký útlum v činnosti spolku
a oživení nastává až po roce 1948. Spolek
v té době čítá 286 členů. Později, v roce
1951, dochází k rozdělení spolku dačic
kých včelařů na dačický, slavonický a ru
dolecký. Za zmínku stojí rok 1954, kdy
v důsledku řádění roztoče včelařům uhy
nula téměř polovina včelstev.

V červenci 1957 přestává existovat Da
čický spolek včelařů a je zahájena činnost
Základní organizace Československého
svazu včelařů Dačice (ZO ČSV). Dochází
k územní reorganizaci a obce se formují
do současné podoby. Významnou osob
ností začíná být pan Antonín Kříž, který se
zasloužil o organizování přednášek a kul
turních akcí.
V sedmdesátých letech se rozchováva
la kraňská včela a rozvíjelo se i kočování
za vedení pana Karla Pospíchala. Osmde
sátá léta se nesou ve znamení boje s nemo
cemi, zejména s varroázou. Proti roztočí
kovi se podával lék BEF, proti nosemě Fu
magilin. Varroáza se začala léčit na podzim
roku 1985. V roce 1988 byli přátelé Slavík,
Toman a Krejčí ve Výzkumném ústavu vče
lařském zaškoleni k práci s aerosolovým
vyvíječem. V této době již působí ve svazu
legenda dačických včelařů pan František
Karásek – vynikající organizátor a znalec
bující administrativy.
Doba od devadesátých let až po sou
časnost proběhla ve znamení politických
změn. Včelaře stále trápí nemoci včel či
nízká cena medu, existují však možnosti
čerpání různých dotací. Zajímavostí nové
ho tisíciletí je výroba plastových úlů firmou
Pokorný z Dačic. Přítel Jaroslav Pokorný je
sám včelař a sám nám tyto úly představil
na výroční včelařské schůzi.

Z historických záznamů a sdělení je
možno vyzdvihnout významné osobnosti,
které zásadně ovlivnily působení včelařské
ho spolku v Dačicích od jeho počátku:
Anselm Spálenka – zakladatel spolku, uči
tel včelařství
Páter Stojdl – dvacátá léta, učitel včelařství
Jan Uhlíř – propagátor moderního včelař
ství
Antonín Kříž – předseda, jednatel
František Karásek – jednatel, organizátor
Pro zajímavost uvádíme ještě jednotlivé
předsedy ZO ČSV Dačice od roku 1957:
Pan Suchý z Dačic, Antonín Kříž z Da
čic, Stanislav Straka z Peče, Bedřich Barta
z Dačic, Jaroslav Svoboda z Dačic, Franti
šek Houžva z Dačic, Vladislav Slavík z Dol
ních Němčic a Jiří Svoboda z Dobrohoště.
V současné složité době pracuje užší
vedení ve složení Jiří Svoboda (předseda),
Zuzana Heinige (jednatelka) a Jaroslav
Stránský (pokladník).
Závěrem chceme naší organizaci popřát
hodně zdaru, dostatek síly a hlavně zdraví
členům a jejich rodinám. Včelařství ať je
i nadále důležitou součástí přírody a na
šich životů.
ZO ČSV Dačice
František Krejčí
Kateřina Marková
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napsali jste nám

Poděkování

jubilea

V březnu 2021 slaví…
100 let
Stoklasa Ludvík · ZO Velké Karlovice
95 let
Mach Josef · ZO Zdounky
Noga Jan · ZO Bystřice nad Olší
94 let
Abraham Josef · ZO Kaplice
93 let
Těžký Karel · ZO Šenov
Vais Josef · ZO Heřmanův Městec
92 let
Janoušková Františka · ZO Křemže
Netolický Jaroslav · ZO Skuteč
Rinn Jaroslav · ZO Studnice
91 let
Bárta Alois · ZO Starý Hrozenkov
Dokoupil Jiří · ZO Velký Újezd
Frühauf Miroslav · ZO Zaječov
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
90 let
Divišová Miluše · ZO Český Brod
Holešinský Josef · ZO Hovorany
Hromádka Miloslav · ZO Vysoké Mýto
Král Zdeněk · ZO Stupno
Milde Pravoslav · ZO Šumperk
Ondroušek Vladimír · ZO Znojmo
Sochora Antonín · ZO Pozděchov
85 let
Bajer Rudolf · ZO Jesenice
Bednář František · ZO Hrochův Týnec
Běhalová Růžena · ZO Kroměříž
Bernášek Josef · ZO Bohutín
BukáčeK Josef · ZO Nové Město na Moravě
Drbálek Jaroslav · ZO Třebíč
Edl Jiří · ZO Plzeň Újezd
Forejt Jiří · ZO Čížová
Havel Jaroslav · ZO Dolní Bousov
Heděnec Milan · ZO Šumperk
Hlína Zdeněk · ZO Vodňany
Klec Radomír · ZO Vamberk
Kolda Jaroslav · ZO Nové Město nad Metují
Kudělová Marie · ZO Bílovec
Lhotský Rudolf · ZO Červená Řečice
Líska Jiří · ZO Mělník
Makovec František · ZO Pacov
Novák Josef · ZO Čestín
Paštika Jaroslav · ZO Rychnov nad Kněžnou
Rada Antoním · ZO Ústí nad Labem
Růžička Rudolf · ZO Tábor
Sebera Josef · ZO Bavorov
Skřivánková Julie · ZO Pozořice
Stuchlík Drahomír · ZO Lázně Bělohrad
Šedivec Stanislav · ZO Němčice
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Šiklová Blažena · ZO Čáslav
Škabraha Alois · ZO Slušovice
Tůma Josef · ZO Mohelno
Vondrák Adam · ZO Budyně
Vyvlečka Josef · ZO Slušovice
80 let
Bajgl František · ZO Moravské Budějovice
Bartoníček Jiří · ZO Černošice
Bečan Josef · ZO Mohelnice
Bleha Daniel · ZO Klášterec nad Ohří
Brýl Zdeněk · ZO Vlašim
Březík Miroslav · ZO Tábor
Buriánek Josef · ZO Liberec
Burianová Hedvika · ZO Náměšť nad Oslavou
Čtrnáctová Zdeňka · ZO Radnice
Čurda Josef · ZO Kaplice
Čužna Josef · ZO Vlachovo Březí
Dědek František · ZO Česká Skalice
Dohnal Josef · ZO Strmilov
Doležal Jiří · ZO Velké Meziříčí
Doležal Jaroslav · ZO Třebíč
Dostál Karel · ZO Nové Město na Moravě
Fejt Jaromír · ZO Kostelec nad Černými lesy
Filipcová Emilie · ZO Hnojník
Frank Jaroslav · ZO Šumperk
Hájek Bohumil · ZO Jesenný
Halašta Vojtěch · ZO Valašské Meziříčí
Hanus František · ZO Městečko Trnávka
Hebelka Vlastimil · ZO Jevíčko
Hudousek Vladimír · ZO Rokytnice v Orlických
Horách
Chaloupka František · ZO Děčín
Chytka František · ZO Temelín
Jakl Jiří · ZO Mělník
Janeček Ludvík · ZO Koloveč
Kabrhel Václav · ZO Litomyšl
Karpišek Břetislav · ZO Nová Říše
Kaufmann Alfréd · ZO Jablonné nad Orlicí
Kopecký Ladislav · ZO Halenkov
Kott Jindřich · ZO Chraštice
Koutský Jiří · ZO Zdounky
Kroutil Ivan · ZO Náměšť nad Oslavou
Krůs Jaroslav · ZO Klatovy
Kubíček Josef · ZO Stráž u Tachova
Kynčl František · ZO Jilemnice
Ličman František · ZO Břeclav
Mahr Jaromír · ZO Moravské Budějovice
Machart František · ZO Jindřichův Hradec
Malena Jiří · ZO Bučovice
Mareček Zdeněk · ZO České Budějovice
Matásek Miroslav · ZO Volyně
Musil Josef · ZO Velké Meziříčí
Novotná Marie · ZO Dubné
Paldus Miroslav · ZO Huntířov nad Jizerou
Pilík Josef · ZO Petrovice
Pohl Bohumil · ZO Bystré v Orlických Horách
Průdek Josef · ZO Humpolec
Řezníček Václav · ZO Blížejov
Sisr František · ZO Lanškroun
Slavík Jindřich · ZO Ořechov
Sobota Vlastimil · ZO Prostějov
Spálenský Miroslav · ZO Blatná
Srb Stanislav · ZO Rakovník
Škvára František · ZO Hořovice

Šorman Miloslav · ZO Nymburk
Štěpánek Jiří · ZO Zruč nad Sázavou
Švadlenka Jaroslav · ZO Luže
Tikovská Marie · ZO Sedlčany
Tomášek Alois · ZO Zábřeh
Vacek Zdeněk · ZO Olomouc
Valeš Václav · ZO Louny
Wojnar Jan · ZO Hnojník
Ženíšek Josef · ZO Vlašim
Žižka Josef · ZO Stachy
75 let
Adamec Václav · ZO Horní Bečva
Babka Miroslav · ZO Klatovy
Báča Pavel · ZO Rousínov - Vítovice
Balejík Vladimír · ZO Rožnov pod Radhoštěm
Bartl František · ZO Třebíč
Běžel Josef · ZO Kralovice
Brabec Otakar · ZO Ledeč nad Sázavou
Brhel Jiří · ZO Střítež nad Ludinou
Brož Josef · ZO Malšice
Buřič Josef · ZO Olešnice
Canini Alfredo · ZO Postoloprty
Cihlář Emanuel · ZO Nýrsko
Doležal Jindřich · ZO Jílové u Prahy
Dudek Stanislav · ZO Český Těšín
Faltýnek Stanislav · ZO Moravská Třebová
Florián Jaroslav · ZO Brno - Žabovřesky
Gergel Jan · ZO Kralupy nad Vltavou
Grepl František · ZO Ptení
Hájek Pavel · ZO Pelhřimov
Handl Oldřich · ZO Morkovice - Slížany
Havlíček Petr · ZO Jindřichův Hradec
Havlín Jiří · ZO Hrušovany nad Jevišovkou
Hillebrandová Marie · ZO Loket
Hlaváč Bohumil · ZO Nejdek
Hodr Bohuslav · ZO Modřany
Hoffman Pavel · ZO Holešov
Holický Jiří · ZO Planá nad Lužnicí
Hruška Jiří · ZO Jablůnka
Huml Josef · ZO Cheznovice
Humplík Karel · ZO Rožná
Husáková Věra · ZO Nové Město pod Smrkem
Chaloupka Josef · ZO Bystré u Poličky
Chvoj Miroslav · ZO Rokycany
Juriš František · ZO Javorník
Kadlec Josef · ZO Vranová Lhota
Kadlecová Stanislava · ZO Ronov nad Doubravou
Kment Václav · ZO Hostinné
Korous Ladislav · ZO Stod
Košec Zdeněk · ZO Velká Polom
Koudelka Vladimír · ZO Velká Kraš
Kovář Jiří · ZO Prachatice
Kratochvíl František · ZO Lysá nad Labem
Kučera Jan · ZO Příbram
Kupka Pavel · ZO Malšice
Kvasnička Josef · ZO Tábor
Lenčuk Zdeněk · ZO Žacléř
Lhota Ladislav · ZO Strašín
Liška Karel · ZO Strážov
Martinec Lubomír · ZO Bezno
Mašát Jan · ZO Měčín
Maxa Jiří · ZO Mirošov
Mazánek Jaromír · ZO Mohelnice
Medřický Jaroslav · ZO Praha 4

70 let
Adamíra Josef · ZO Libštát
Báchor Evžen · ZO Pardubice
Bartušková Božena · ZO Albrechtice nad Vltavou
Bednář Miroslav · ZO Doudleby nad Orlicí
Bílek Bohumil · ZO Velké Pavlovice
Bláha Vlastimil · ZO Hostomice
Blažek Karel · ZO Chotěboř
Brabenec Josef · ZO Ořechov
Brůha Josef · ZO Šťáhlavy
Brychta Josef · ZO Ivančice
Calta Petr · ZO Třemošná
Čermák Antonín · ZO Třebíč
Červenka Dobromil · ZO Boršice
Červenka Josef · ZO Ostravice
Dubina Jan · ZO Jeseník nad Odrou
Dumek Arnošt · ZO Rosice
Fajt Antonín · ZO Loštice
Fínová Jindřiška · ZO Ivančice
Frimel Josef · ZO Velemín
Gago Mieczyslav · ZO Brno - Maloměřice

Plecitý Bohumil · ZO Příbram
Podhajský Tomáš · ZO Říčany
Podolský Radko · ZO Krpy
Prchlík Josef · ZO Mladá Vožice
Prokeš Josef · ZO Hranice
Racek Josef · ZO Hlinsko
Randáková Pavla · ZO Vimperk
Rouš Josef · ZO Žďár nad Sázavou
Rýgl Václav · ZO Horní Kruty
Řehák Jiří · ZO Lužany u Jičína
Sedláček František · ZO Rožná
Seidl Jaroslav · ZO Merklín
Seidl Bohumil · ZO Městečko Trnávka
Sikorová Anna · ZO Bystřice nad Olší
Slánský Jiří · ZO Bílá Lhota
Smolík Jaroslav · ZO Praha 4
Staněk Josef · ZO Vysoké Mýto
Stašek Ladislav · ZO Čakovice
Stonjeková Květoslava · ZO Mníšek pod Brdy
Straka Josef · ZO Jindřichův Hradec
Stříteský František · ZO Litomyšl
Suchý Zdeněk · ZO Prosiměřice
Suchý Vladimír · ZO Hořice
Svoboda Josef · ZO Karlovy Vary
Sýkora Josef · ZO Jihlava
Szilagyi František · ZO Štětí
Szuscik Jan · ZO Český Těšín
Šefl Tomáš · ZO Chlumec u Chabařovic
Šigut Jiří · ZO Čeladná
Šimko Vojtěch · ZO Krňany
Šimůnek Bohumil · ZO Černivsko
Šlápota Josef · ZO Suchdol nad Lužnicí
Šnábl Rudolf · ZO Loket
Štelcl Adolf · ZO Jedovnice
Štibinger Vladimír · ZO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Šubarský Bohumil · ZO Veselí nad Lužnicí
Teplý Jiří · ZO Chrudim
Todt Milan · ZO Louny
Tolar Vladimír · ZO Hořice
Tolasz Jaroslav · ZO Havířov
Turčín Vavřinec · ZO Dolní Dunajovice
Valový Petr · ZO Petřvald
Vančura Antonín · ZO Hutisko-Solanec
Vlášek Jiří · ZO Písek
Vohnout Zdeněk · ZO Velké Popovice
Vojtek Jiří · ZO Kvasice
Vrba Miloslav · ZO Chanovice
Vychodil Emanuel · ZO Horní Planá
Žaroský Jan · ZO Bučovice

jubilea

Hajátková Vlasta · ZO Bzenec
Halama Josef · ZO Mariánské Lázně
Havlíček Jan · ZO Bělá nad Svitavou
Holý Bohuslav · ZO Dymokury
Chmelař Pavel · ZO České Budějovice
Janák Ferdinand · ZO Tichá
Jarnot Josef · ZO Jablunkov
Jelínek Lubomír · ZO Znojmo
Jurák Antonín · ZO Hřivínův Újezd
Kadlec Václav · ZO Kladno
Kalhous Lubomír · ZO Jaroměř
Kalkuš Jiří · ZO Boršov nad Vltavou
Karban Václav · ZO Malá Skála
Klégr Jiří · ZO Kostelec nad Černými lesy
Kocián Milan · ZO Šumperk
Kohoutová Hilda · ZO Mimoň
Kolář Tomáš · ZO Město Touškov
Konečný František · ZO Veselí nad Moravou
Kopecký Vladimír · ZO Říčany
Kotas Miloslav · ZO Sychrov
Kotyzová Věra · ZO Vrbno pod Pradědem
Koucká Květuše · ZO Křivoklát
Kožich Bohumil · ZO Počátky
Krýda Vlastimil · ZO Litomyšl
Křen Jaroslav · ZO Luby
Kubálková Marie · ZO Čechtice
Kuchynka Václav · ZO Štěnovice
Kumsta Karel · ZO Mnichovo Hradiště
Kyselý Zdeněk · ZO Mořkov
Mach Josef · ZO Kardašova Řečice
Machač Václav · ZO Přelouč
Martinec Vladimír · ZO Aš
Matyášová Mariana · ZO Valašské Klobouky
Million Jiří · ZO Lelekovice
Minařík Jiří · ZO Konice
Molek Vojtěch · ZO Lidečko
Morávek Ladislav · ZO Horní Sloupnice
Mühlová Marie · ZO Studenec
Němeček Karel · ZO Rakovník
Novák Rostislav · ZO Holešov
Novák Josef · ZO Vlachovo Březí
Odvárka Josef · ZO Přelouč
Ouda Jiří · ZO Rakovník
Parma Vilém · ZO Krnov
Partyka František · ZO Velké Němčice
Paulus Zdeněk · ZO Chrudim
Petrů Zdeněk · ZO Týnec nad Sázavou
Pfeifer Vladimír · ZO Tábor
Pinc Vlastimil · ZO Tábor
Písařík Vojtěch · ZO Kostelec nad Černými lesy

Jubilantům upřímně blahopřejeme!
Odešli z našich řad
Broukal Jaroslav (80) · ZO Soběslav
Fox Jaroslav (85) · ZO Vlašim
Franěk Jan (92) · ZO Kostelec
Graja Radomír (69) · ZO Javorník
Grohmann Emil (77) · ZO Sedlnice
Heřman Vlastimil (73) · ZO Volyně
Horák Václav (81) · ZO Dobrovice
Hroneš Jaroslav (80) · ZO Dvůr Králové nad Labem
Hurt Václav (89) · ZO Suchdol nad Lužnicí
Chalupný Jiří (70) · ZO Strašín
Jandora Mojmír (67) · ZO Břeclav
Jilemnický František (70) · ZO Hradec Králové
Kapr Ladislav (82) · ZO Veltrusy
Kašný Jan (86) · ZO Napajedla
Kohoutek Jan (54) · ZO Hovorany

Kozák Jiří (70) · ZO Vyškov
Lukášek Jaroslav (83) · ZO Hradec Králové
Matějka Libor (88) · ZO Klatovy
Navrátil Karel (92) · ZO Brno-Královo Pole
Pečiva Bohuslav (80) · ZO Kojetín
Samek Josef (72) · ZO Hustopeče
Soukup Josef (85) · ZO Kosova Hora
Staffin Leopold (85) · ZO Pustá Polom
Šnaidr Josef (70) · ZO Klatovy
Tocháček František (84) · ZO Český Brod
Třešňák Jaroslav (98) · ZO Teplice
Veselovský Miroslav (78) · ZO Blovice
Voslař Gabriel (75) · ZO Veltrusy
Zajíc Jaroslav (77) · ZO Ruda nad Moravou
Čest jejich památce
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Mihaličková Oluška · ZO Úštěk
Míchal Karel · ZO Nová Včelnice
Mikeš Bohumír · ZO Konstantinovy Lázně
Molík Jan · ZO Žirovnice
Mošna Pavel · ZO Planá u Mariánských Lázní
Moucha Václav · ZO Křivoklát
Neshyba Josef · ZO Dačice
Nesvadba Josef · ZO Luštěnice
Novák Milan · ZO Kostelec nad Labem
Olšák Oldřich · ZO Holešov
Patera Otto · ZO Hudlice
Pavelka Josef · ZO Štěkeň
Pavlík Antonín · ZO Němčice nad Hanou
Poležal Vladimír · ZO Vysoká u Mělníka
Přeček Jan · ZO Šenov
Resl Josef · ZO Česká Skalice
Rožek Jan · ZO Litomyšl
Růžička Zdeněk · ZO Orlová
Sajič Lubomír · ZO Uničov
Sháněl Jaroslav · ZO Holice
Sliwka Josef · ZO Těrlicko
Srna Jaroslav · ZO Luleč
Stolarik Jan · ZO Bartošovice na Moravě
Studeník Stanislav · ZO Janová
Svrčina Josef · ZO Ostravice
Šafanda Josef · ZO Dobřany
Šilhánová Jana · ZO Struhařov
Šimeček Jan · ZO Opava
Šturc Josef · ZO Divišov
Šubr Josef · ZO Hořice
Šůs Vojtěch · ZO Nepomuk
Švub Zdeněk · ZO Ruda nad Moravou
Talpa Josef · ZO Šumperk
Trojovský Jiří · ZO Žatec
Týfa Josef · ZO Nové Město nad Metují
Vácha Emil · ZO Stříbro
Valuch Josef · ZO Valašské Meziříčí
Vaněk Zdeněk · ZO Spálené Poříčí
Veselák Josef · ZO Pocinovice
Vítovják Josef · ZO Chvalčov
Vlachová Hana · ZO Pardubice
Záhoř Bohumil · ZO Konstantinovy Lázně
Závodný Stanislav · ZO Broumov
Zdražil Jiří · ZO Mimoň
Žák Václav · ZO Zlín-Malenovice
Živica Milan · ZO Ledeč nad Sázavou

vzpomínáme

Odešel přítel
Ladislav
Konečný

Vzpomínka
na Františka Novotného
z Korouhve u Poličky

S velkým zármutkem oznamuje
me přátelům včelařům, že 5. 1.
2021 nás opustil přítel Ladislav
Konečný v nedožitých deva
desáti letech. Byl dlouholetým
členem ZO Lubno, působil de
set let ve výboru a byl úsekovým důvěrníkem. Obětavě praco
val pro spolek na zvelebování včelařského areálu na Krásné
a na realizaci všech akcí spolku. Rád se podělil o své zkušenosti
a uměl poradit ostatním včelařům. Byl nositelem ocenění Vzor
ný včelař. Věnujme mu tichou vzpomínku. Čest jeho památce.
Za obětavou práci za rozvoj včelařství v našem spolku mu
děkuje

Můj tatínek, od jehož úmrtí uplyne 11. dubna už pět let,
byl včelař jak se říká tělem i duší. Včelařství se v naší ro
dině tzv. dědilo. Včelaři byli už můj pradědeček, dědeček
i strýc. Včely na naší zahradě byly od mého dětství a i její
osázení se řídilo tím, aby bylo pro včeličky. Nezapome
nutelné pro mě i sestru byly tatínkovy snídaně. Celý rok,
každý den byl
chleba s más
lem a medem.
Po tatínkově
smrti však vy
vstala otázka,
kdo se včel ujme
a bude pokračo
vat. Vůbec niko
ho nenapadlo,
že by to byla
jeho vnučka Ve
runka se svojí
rodinou. Touto
cestou bych jí
chtěla poděko
vat. Tatínek by
měl velkou ra
dost.

výbor ZO ČSV, z.s., Lubno

Opustil nás přítel Čech
Se zármutkem v srdcích oznamujeme, ze nás 20. 12. 2020
ve věku 86 let navždy opustil dlouholetý člen ČSV Židlocho
vice a učitel včelařství Dis. Jan Čech. Díky svému milovanému
povolání na dráze celý svůj život cestoval na veškeré včelařské
akce v republice a později
i v Evropě. Jeho znalosti
prostředí v ČSV bylo vždy
neuvěřitelně poutavé po
slouchat. Byl neskutečně
pracovitý, slušný, moud
rý, skromný. Je těžké po
psat tak dobrého člověka.
Nechť je více lidí takových,
jaký byl náš drahý přítel
Jan Čech. Tato pilná včelka
se už ze zimního proletu
nevrátí.
Za ZO Židlochovice
předseda Jindřich Kříž

Odešla báječná žena
S hlubokou bolestí v srdci oznamujeme všem členům, přátelům
a známým, že nás dne 29. 1. 2021 navždy opustila paní Eliška
Otisková, dlouholetá členka výboru základní organizace Olo
mouc a okresní organizace Olomouc. Celý včelařský svět tím
ztratil dlouholetou včelařku, skvělou přítelkyni, spolupracovnici
a báječnou ženu.
S úctou budeme všichni vzpomínat.
Jan Seichter
předseda ZO Olomouc
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Iva Vlčková

Vzpomínka na přítele
Jaroslava Kubíčka
S lítostí oznamujeme, že v lednu ve věku 65 let z našich
řad odešel náš dlouholetý kamarád a rádce přítel Jaroslav
Kubíček. Působil dlou
ho ve funkci nákazové
ho referenta i na okres
ní úrovni. Rozdával
odborné rady, vždy
ochotně pomohl. Zís
kal ocenění Vzorný
včelař. Jeho odchodem
ztrácíme silnou a re
spektovanou osobnost.
Jeho zkušenosti a rady
nám budou chybět. Jar
do, na tvoji příkladnou
práci pro spolek neza
pomeneme.
Za členy
ZO Týnec nad Labem
jednatel Petr Jehlička

Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Vajgélie
Pokud do své zahrady nebo na včelnici hledáte keř, který vyniká krásnými květy a bude přitahovat pohledy všech
návštěvníků nebo kolemjdoucích, tak se určitě zastavte u mě. Jsem zástupkyní rodu vajgélie, botanicky Weigela.
Moje celé jméno je vajgélie květnatá, ale najdete u nás i další druhy. Nejčastěji se pěstují zahradní hybridy – vajgélie křížená (Weigela x hybridum).

Většinou dorůstáme do výšek v rozmezí 1,5–2,5 metru. Listy
máme až 10 cm dlouhé, vejčitě elipsovité a na okrajích pilovité.
Některé kultivary mají i odlišné zbarvení listů, a působí tak oz
dobně během celé sezony. To, co je na nás ovšem nejkrásnější, to
jsou květy. Kveteme velmi bohatě od konce května až do konce
června. Naše květy jsou zvonkovitě trubkovité, v malých úžlabních
vrcholících. Můžeme kvést bíle, růžově, červeně nebo až karmíno
vě. V následující tabulce najdete příklady některých z nás a můžete
si tak udělat představu.
Druh

Kultivar

Výška

Barva květů

Barva listů

vajgélie
květnatá
Weigela
florida

Variegata

2m

tmavě růžové

zelené – žlutavě bíle
lemované

Purpurea

1,5 m

tmavě růžové,
uvnitř světlejší

hnědočervené

vajgélie
křížená
Weigela x
hybridum

Bristol Ruby

3m

karmínově
červené

středně zelené

Candida

3m

čiště bílé

světle zelené

Samba

1m

červené

zelené s měďnatým
nádechem

Můžete nás sázet do skupin a kombinovat druhy a kultivary
s různými barvami květů i listů. Samozřejmě vynikneme i v kom
binaci s jinými keři jako například s trojpuky, tavolníky nebo s pus
toryly. Hodíme se i do volných živých plotů.
Aby se nám u vás líbilo, vyberte nám plně osluněné stanoviště,
v polostínu pokveteme méně. Nejraději máme půdy propustné,
výživné a přiměřené vlhké. Sice pocházíme z Asie, ale u vás se nám
dobře daří. Jsme poměrně nenáročné, mrazuvzdorné a netrpíme
chorobami ani škůdci. Péče o nás spočívá pouze v občasném zmla
zení – každý rok odstraňte několik nejstarších větví. Můžete nás
i radiálně sestřihnout, ale v tomto případě musíte počítat s tím, že
jeden rok nepokveteme. Množit nás můžete snadno z bylinných

i dřevitých řízků. Protože dobře snášíme městské prostředí, často
se s námi setkáváte i ve veřejných parcích a zahradách. Patříme
ke keřům, které se běžně dožívají okolo 50 let. Jsme tedy velmi
krásné.
A co nám říkají včely? A měli by nás tedy včelaři pěstovat? Urči
tě. V době květu nás totiž včely velmi intenzivně navštěvují a sbírají
u nás jak nektar, tak bílý až krémový pyl. Určitě se jim líbí i naše
poměrně dlouhá doba květu.
Až tedy budete hledat ozdobu zahrady i pochutnání pro včely,
vzpomeňte si na nás.
Vaše vajgélie
Připravila Ing. Miroslava Novotná

Vajgélie
Weigela

