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Duben, ještě tam budem
Tedy za kamny možná ještě budeme, ale
v lockdownu snad už ne. Před rokem jsem
ani v nejmenším nepředpokládala, a asi
jako zřejmě ani většina z vás, že v době
psaní tohoto úvodníku bude ještě naše
země v nouzovém stavu, pohyb osob mezi
okresy bude omezen a střežen policií, naši
zaměstnanci na více či méně povinných
homeofficech, že v podnicích se bude zavádět povinné testovaní zaměstnanců a že
budeme čekat, až na nás přijde řada s očkováním. Doufám, že to vše již brzy bude
minulostí a slova lockdown, smrtnost, koronakrize, covid, promořování či rozvolňování ztratí na frekvenci. Ale než se tak
stane, musíme se přizpůsobit a věřit.
Duben měl být měsícem konání odloženého XI. sjezdu ČSV. Bohužel je jisté, že
ani tento termín nevyjde. Covid je zkrátka
proti. O dalším postupu a termínu tak rozhodne RV koncem března, kdy už dubnové
vydání Včelařství bude na cestě ke čtenářům. O tom, jak to tedy bude, se dozvíte
v květnovém čísle.
Včely ovšem létají covid necovid a v péči
o ně nás nic neomezuje. Často mi voláte
a píšete, jak je to s pohybem mezi okresy,
když máte stanoviště včelstev vzdálené.
Odpověď je jednak na našem webu a také
v mé rubrice na straně 125.
Na naše výzvy k vyjádření, ať již v rámci
ankety o e-Včelařství, nebo k výběru
členského příspěvku, přišla řada reakcí,

o kterých se dozvíte více na stranách 124
a 128. Samozřejmě děkujeme za tuto zpětnou vazbu. Je pro nás velmi důležitá a návodná pro rozhodnutí závazná pro celý svaz.
Potěšitelné je, že s výplatou dotace 1.D
se již dostáváme do finiše. Ostatně je nejvyšší čas, když se administrací zabýváme
již od září minulého roku. Pár čísel kolem
této dotace a jak je to s odvoláním, najdete
uvnitř časopisu. Samozřejmě, že si nějaký čas na rozhodnutí odvolacího orgánu
počkáme. Jak vše dopadlo, snad budeme
vědět do května.
Mezitím už však musíme začít připravovat organizační pokyny pro poskytování
dotace 1.D 2021. Předložit je ke schválení
MZe ČR jsme povinni podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotací pro rok 2021, do 31. 5. 2021. Zatímco v minulosti jsme tuto dotaci administrovali od září do prosince, nyní se z této podpory včelařům stává náplň naší celoroční
práce. Inu, změna je život, a jak říká jedno
čínské přísloví, když fouká vítr změn, někteří staví úkryty a jiní větrné mlýny. Stavět
úkryty by nám asi stejně nepomohlo, a tak
nezbývá než si přát, abychom měli dost sil
na ty větrné mlýny.
Vážení přátelé, přeji vám příjemné čtení, v rámci možností spokojené Velikonoce,
pozitivní myšlení a hlavně negativní testy.
Mgr. Jarmila Machová

Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství
duben 2021• 109
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Kvetoucí keře poskytují včelám hojnost pylu i nektaru

Měsíc s aprílovými šprýmy v nenadálých změnách počasí nám dokáže
připravit mnohé starosti s odklízením sněhu při plískanicích, ale také radost při práci v krásných dnech s téměř letními teplotami. Příroda včelám
poskytuje stále více kvetoucích rostlin bohatých na nektar i pyl. Významné
jsou v průběhu dubna žluté koberce pampelišek, bohatstvím květů prozářené javory a jako „bílé nevěsty“ se obléknou ovocné stromy. Od druhé
poloviny měsíce se zbarví do zářivé žlutě i řepková pole.
Život včelstva
Navzdory proměnlivému počasí jsou
ve zdravém včelstvu zakládány stále větší
plochy plodu. Podmínkou pro jejich dobrou výživu a vyhřívání je dostatek zbylých
zimních zásob a současně bohatý přínos
pylu z kvetoucích rostlin v blízkosti stanoviště. Je až obdivuhodné, jaké úsilí dokáže
včelstvo vyvinout, aby po několika dnech
chladu při novém oteplení zakrátko znovu doplnilo spotřebované zásoby. To je
samozřejmě možné pouze tehdy, když je
v nejbližším okolí stanoviště dostatek pylodárných a nektarodárných zdrojů.
Duben je pro včelstvo zlomový v tom, že
rychle mizí dlouhověká generace včel a početně se začne zvětšovat nová generace včel
krátkověkých. Matky postupně zakládají
i trubce.
V dubnu se také plně rozvíjí stavební pud
a mladé včely začínají v souladu s dobou
rozkvětu ovocných stromů stavět voskové
110 •Duben 2021

dílo. V celé přírodní říši jde o zcela unikátní
schopnost včel „vypotit“ ze svého těla dokonalý materiál – včelí vosk pro vybudování svého domova.
Následkem rozvoje dochází u zdravých
a silných včelstev rychle k obsazení plodiště. Tato situace ovšem může velmi brzy
přerůst v tíseň, kdy začne být stávající
prostor malý. Tento stav vede ke vzniku
rojové nálady, včely narazí matečníkové
misky a matky je dříve či později zakladou.
Časné květnové roje mají původ ve druhé
polovině dubna a příčinou jejich vzniku
bývá zpravidla přetlak včel v malém prostoru úlu.
Po rozkvětu přírody mají včely podstatně
větší nároky na dostatečné proudění čerst
vého vzduchu, protože musí intenzivně odvětrávat celý prostor úlu.
Na relativně velkých plochách plodu
probíhá pro nás nepříjemný populační růst
i v případě parazitárního roztoče Varroa

destructor. Čím více těchto roztočů přečkalo naše léčebné zásahy v bezplodovém
období podzimu a zimy, tím více budou
nyní při jejich mohutné množivé schopnosti napadány a poškozovány larvy i včely.
Činnost včelaře v dubnu
Již při jarní prohlídce včelstva by měl včelař dobře zvážit, zda bude zbývající medná
zásoba dostatečná pro nastávající období. Velké plochy zakladeného plodu musí
být dobře vyživovány a zahřívány. Na tyto
činnosti spotřebuje včelstvo zpravidla více
energetických i bílkovinných zdrojů, než
nabízí probouzející se příroda. Proto musí

Dostatek mezistěn zajistí obnovu díla
i ozdravení včelstva

průvodním jevem je zakládání a živení
matečníků, ochabnutí shromažďovacího
pudu a následné vyrojení. Tomu se mnoho včelařů brání tím, že hned od začátku
snůšky pravidelně prohlížejí svá včelstva,
aby vyhledali a zrušili založené matečníky.
Jde o typický příklad zbytečného vyrušování včelstva, takříkajíc hašení požáru po zanedbání prevence, kde jsou dvě možnosti.
Tou první je, že se podaří vyloupat všechny
matečníky. Rojová nálada bude pokračovat
slabou aktivitou ve využití snůšky a matečníky budou založeny znovu. Jestli včelař
do deseti dnů „nastoupí k akci“ úspěšně
znovu, agónie sběru bude pokračovat
a medu bude nakonec stejně málo. Druhá
možnost je častá – včelař některý matečník
přehlédne a zakrátko stejně nastoupí v roli
sběrače roje.
Vedle nutnosti zajistit spíše v předstihu úměrně velký prostor ve vztahu k početnímu růstu bude dalším protirojovým
opatřením, nebo vlastně spíše nutností,
umožnit včelám přirozenou schopnost
stavět plásty. Víme, že stavební pud se znovu rozvíjí v souladu s rozkvětem prvních
ovocných stromů. V této době se současně
obnovuje potřeba založit dostatek trubců.
Včelař by proto měl včas vložit do blízkosti
plodu první stavební rámek a plodiště začít rozšiřovat o mezistěny. Při posuzování
plástů v dutinách stromů bylo zjištěno, že
si včely vystavěly až 10 % z celkové plochy
trubčinu. Včelaři, kteří dávají do včelstva
klasicky pouze jeden stavební rámek, zde
mají důkaz o tom, že je to málo. Často je
tato chyba příčinou hrboplodu na dělničích buňkách a podmet je podstavován
divokou trubčinou. Současně bylo prokázáno, že dostatek plochy pro založení
trubců podstatně snižuje rojivost. Moje
zkušenost to potvrzuje, protože již asi patnáct let umisťuji do úlů tři stavební rámky
a počet rojů se pohybuje od jednoho do tří
na sto včelstev. K tomu musí být splněno

S rozkvětem třešní a javorů přichází období hojnosti

další protirojové opatření, kterým je pravidelná výměna včelích matek.
Včelstva je nutné včas rozšířit
Osvědčeným ukazatelem pro přidání nástavku – u většiny včelařů medníku – je
zesílení včelstva na začátku kvetení řepky.
Metod rozšíření je mnoho, možná „co
včelař, to odlišný postup“. Většinou se tak
děje u klasického včelaření převěšováním
několika plodových plástů se včelami (bez
matky) z plodiště do medníku, pod který je
zpravidla umístěna mateří mřížka. Metoda umožňuje vložit do plodiště mezistěny
a tím provést první obměnu díla. Pokud
to včelař provede opakovaně, například
po prvním medobraní, jde o přijatelné
množství přibližně jedné třetiny obměněného díla za sezonu. Často se však setkáváme s tím, že včelař převěsí pouze jednou
své dvě až tři mezistěny. Dílo v úlu tmavne
a přibývá v něm mnoho košilek se zbytky
výkalů larev a zárodků nosemózy.
U nízkonástavkářů se rozšíření prostoru zpravidla děje vložením celého nástavku
s převahou mezistěn mezi plodové nástavky a později podsazováním nízkých nástavků s plásty pod zaplňované medníky.
U systému Dadant je podle růstu včelstva postupně mezistěnami a stavebními
rámky rozšiřován plodištní prostor, který
je tvořen jedním vysokým nástavkem nebo
kombinací nízkého a vysokého. Na plodiště jsou poté postupně vkládány nízké nástavky s panenskými plásty.
Ať je naše metoda jakákoliv, vždy je třeba zajistit co největší obměnu díla využitím
rozvinutého stavebního pudu včel a nedopustit vznik chorob z nahromaděných
zárodků v černých plástech. Pokud je převaha takového díla i v medníku, zhorší se
tím i kvalita medu. Proto by zde měly vždy
převažovat plásty panenské.
Jiří Sláma

Koberce pampelišek na pastvinách jsou příslibem bohaté snůšky
Duben 2021• 111
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být na medných plástech ještě úměrně
k tomu dostatek medu i pylu. Mírný nadbytek je vždy lepší než náhlý kolaps hladového společenství.
Ať již máme stálé stanoviště, nebo vybíráme nové, vždy je třeba mít dobře „zmapováno“ okolí z hlediska dostatku pylodárných keřů, stromů a luk. Dostatek pylu
je právě na jaře nesmírně důležitý jak pro
rozvoj, tak i dobrý zdravotní stav včelstva.
Většina rostlin, které poskytují pyl, je zároveň i dobrým zdrojem nektaru. Současný
stav naší přírody a krajiny je co do množství a pestrosti v žalostném stavu. Víme,
že se tak děje kvůli intenzivní zemědělské
velkovýrobě s obrovskými lány monokultur
a brčálově zeleným lukám bez kvetoucích
rostlin, ale také kvůli devastaci lesních porostů, chybějícím remízkům a nedostatku
neobdělaných, přirozeně kvetoucích ploch.
Pokud se nám v této nelehké situaci podaří pro včely významné rostliny vysít nebo
vysázet, půjde vždy o cenné obohacení
pro přírodu i náš obor. V systému, kde má
každý kousek půdy svého majitele, vyznívají snahy včelařů obohatit krajinu o cokoli
pro včely přínosného zpravidla zcela naprázdno. Zde by měly mít orgány ochrany
přírody a ekologická hnutí větší zákonné
pravomoci pro zajištění pestrosti krajiny
a bohatství zdrojů pro vše živé. Že se tak
neděje, můžeme vidět všude kolem nás.
Příroda není chráněna, ale devastována
a živočišné a rostlinné druhy z ní mizí.
Včelaři, kteří mají ve svých dvouprostorových úlech jedno plodiště, by měli zvlášť
pečlivě sledovat rozvoj včelstev a nedopustit tíseň a přehřátí relativně malého prostoru. Jedno z ne příliš chytrých hledisek pro
rozšíření úlu říká, že se tak má dít tehdy,
když je takzvaně „černo za okénkem“,
anebo jsou-li včely v podmetu řádně vyvěšeny. Ale to bývá bohužel již tak pokročilý stav tísně, že půjde spíše o výjimku,
když ještě nevznikla rojová nálada. Jejím

včelařská praxe

Proč jsem si oblíbil včelaření
v systému Dadant

Od poloviny dubna se medníkové části úlů rozšiřují o nízké nástavky

Od té doby, kdy jsem začal včelařit, jsem vyzkoušel několik typů úlů. Nakonec jsem si nejvíce oblíbil úlový systém Dadant, který kombinuje vysoké
a nízké nástavky. Dvě rámkové míry v jednom úlu se mi navzdory kritice
nejeví jako problém, ale naopak jako výhoda.
Na začátku byl Moravský univerzál
Podobně jako u většiny včelařů to i u mě
byla klasická rámková míra 39 × 24 cm,
na které jsem nakoupil první včelstva. Zde
jsem získával první zkušenosti hlavně díky
dobrému včelařskému příteli, který mě
naučil základní metodiku vedení včelstev.
Hned od počátku mě dokonalé společenství včel fascinovalo svým řádem a nesobeckou službou pro úspěch celku. O životě včel jsem chtěl vědět stále více, a proto
jsem se zájmem studoval včelařskou literaturu a po několika letech včelaření jsem
se přihlásil ke studiu včelařského učiliště
v Nasavrkách. Měl jsem štěstí na výborné
učitele a skvělou partu spolužáků, přičemž
řada z nich dnes patří k velmi uznávaným
odborníkům v našem oboru.
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Dalším úlem byl „Třeboňák“
Uznávám, že úl Moravský univerzál byl
ve své době velmi pokrokový, ale již po pár
letech jsem pochopil i jeho nedostatky.
Vedle „drobností“, jako jsou nízký podmet, velký objem až zbytečně tlustých stěn
a chybná mezinástavková mezera, byl pro
chov silných včelstev největší nevýhodou
malý prostor plodiště i medníku. Když
jsem začal pošilhávat po větších úlech,
dostal jsem nabídku koupit nástavkové úly
s větší rámkovou mírou – tzv. třeboňskou
39 × 27,5 cm. Přestože byl úl nástavkový,
stále se jednalo o dvouprostorové včelaření
a pro chov silných včelstev bylo i dvanáctiplástové plodiště malé. Vznikla myšlenka
rozšířit prostor o poloviční nástavek s rámky 39 × 14 cm.

Další zkušenost ukázala mnohá pozitiva
tohoto opatření. Včelstva měla podstatně
větší prostor pro plodování a do spodního
nízkého nástavku bylo možné umístit i několik stavebních rámků pro chov trubců.
Díky většímu prostoru plodiště a dostatku
trubčiny se rázem vyřešil i problém s rojivostí včel, když se počet rojů snížil na naprosté minimum. To se samozřejmě projevilo i na podstatně lepším medném výnosu
oproti minulým „rojovým“ letům.
Zvláště v dobrých letech bohatší nektarové nebo medovicové snůšky se stávalo, že
vysoký medník byl již téměř plný, ale snůška trvala. Silnějším včelstvům jsem tedy při
dobré snůšce začal pravidelně podhazovat
i v medníkové části úlu nízký nástavek. Někdy byl při medobraní naplněn jen zčásti,
ale často byl plný. Výhodou byl relativně
velký prostor úlu, více medu a hlavně možnost vybírat jej v době jeho zralosti.
Přirozeným vývojem se tedy u mě původní vysokonástavkový systém včelaření

Vážení čtenáři, dovolte mi se s vámi velice stručně podělit o zkušenosti z mého
včelařského života. Vyzkoušel jsem už mnoho věcí, přičemž mnoho z nich skončilo
ve slepé uličce, ale vždy jsem v něčem pokračoval a to lepší v mém provozu zůstalo.
Začínal jsem včelařit se svým dědou, když mi bylo šest let. Dostal jsem včelstvo
v almárce a rok nato jsem osadil slaměný úl plodiště-medník s mírou 39 × 24. Mým
průvodcem a učitelem byla především kniha Chov včel pro začátečníky od Josefa
Josky z roku 1958. Postupně jsem stav včelstev rozšiřoval a po smrti dědečka jsem
měl čtrnáct včelstev v úlech plodiště-medník 39 × 24, to bylo ve věku 15 let. V tomto období vycházelo dost včelařské literatury, ze které jsem čerpal nové poznatky.
Zdůrazňovaly se tam různé přednosti, a protože mám sklon k pokusnictví, v krátké
době jsem postupně rozšířil svou včelnici o nízkonástavkové úly s rámky 42 × 17
a 44,8 × 15,9. Některá fakta, především výnos medu, si musím ověřit.
Výnos u nízkonástavkových úlů byl každý rok nižší než u úlů s velkými plásty
v plodišti. Jarní rozvoj byl pomalejší, rozdíl se nejvíce projevil při prvním jarním
medobraní. Pro tento úkaz mám svou teorii, která souvisí s mezinástavkovou mezerou. Po třech až čtyřech letech sledování jsem ke každému úlu postupně přidal dva
vysoké nástavky 42 × 27,5 pro Optimal a 44,8 × 28,5 pro šíři rámků 44,8. Výsledky
těchto systémů ošetřovaných metodou použití vysokých a nízkých nástavků byly vynikající a splňovaly mé představy. Metodika je popsána např. v publikaci Nástavkové
včelaření (Kamler a kolektiv), která vyšla v několika vydáních.
Problém začal s přibývajícími léty a souvisel s nižší fyzickou zdatností obsluhy,
zvláště po šedesátce. Vysoké nástavky plné medu zkrátka nebylo možné uzvednout.
Přejít na systém Dadant nebyl tak velký problém, a to jak u šíře 39 cm, 42 cm, tak
i u 44,8 cm. Manipulace s nízkými nástavky není tak fyzicky náročná. Metodika včelaření v tomto systému je popsána v několika publikacích od různých autorů.
Dr. Ing. František Kamler

Stanoviště Dadant před vytáčením řepkového medu

změnil na kombinovaný. Tolik kritizované
dvě rámkové míry v úlu nebyly problémem,
ale výhodou. Mnoho let jsem takto včelařil a s přibývajícím věkem mě začalo stále
více zmáhat zvedání těžkého medníku.
Proto jsem přemýšlel o jednodušším způsobu včelaření. Oprášil jsem dávnou radu
Ing. Řeháčka, který mi tehdy řekl, že můj
vysoký a nízký rámek společně s prostornými nástavky na 12 plástů umožňuje využít
v praxi systém Dadant. K pochopení, jak
to dělat, mi potom velice pomohla metodická brožurka a DVD od přítele Františka
Kamlera.

Náhradou vysokého medníku za nízké
vznikl Dadant
Tomu se musel přizpůsobit i nový způsob
včelaření. Nespornou výhodou pro včely
bylo ponechání vysokého nástavku v plodištní části úlu. Včelí matky ho upřednostňují, protože umožňuje zakládat plod
do tvaru kruhu. Takzvaně „nad hlavu“ si
přirozeně ukládají medové zásoby. Pokud
tedy vkládáme nad plodiště relativně nízké plástové plochy, nebude prostor šokově rozšířen a ochlazován, jako je tomu při
převěšování do vysokých nástavků. Včelařit je možné bez mateří mřížky, protože

matky jsou přirozeně udržovány na vysokém plodištním nástavku a do panenského díla v nízkých nástavcích zpravidla
nekladou.
Jako nedostatek je u Dadantu uváděna
nemožnost dostatečně měnit dílo ve vysokém nástavku. Toto může platit u převážně používaných čtvercových nástavků
na 10 rámků o šířce loučky 28 mm nebo
na 11 plástů s loučkou 25 mm. U obdélníkového půdorysu na 12 až 14 plástů lze
naopak obměňovat dílo velmi snadno.
Průběh včelařského roku v systému
Dadant
Včelstva jsou zimována zpravidla v jednom
vysokém a v jednom až dvou nízkých nástavcích. Po odejmutí nízkých medníkových nástavků v červenci zůstává sestava
dno, nízký a na něm vysoký. Nejjednodušší
je po úpravě plodiště a nakrmení ponechat
toto uspořádání.
Další možností je přesunout nízký nástavek před krmením na vysoký. V tomto
uspořádání si včelstvo uloží většinu zásob
nahoru – nástavek je příznačně označován
jako krmná komora.
Osobně mám nejraději sestavu dno,
nízký a vysoký nástavek a na něm proplodovaný nízký nástavek obsednutý včelami
s mladou matkou.
Po jarní prohlídce je v době okolo jarní
rovnodennosti vložena přibližně před poslední dva plásty zateplená přepážka – jde
o takzvanou metodu komorování. Za ní
jsou zpravidla zásobní plásty, z nichž včely
přenášejí med k plodovým, což má značný
podněcovací efekt. Současně s touto úpravou je v úlu nainstalováno napajedlo.
Další důležitý zásah přichází ihned
na počátku rozkvětu prvních ovocných
stromů, kdy jsou plásty za přepážkou
odebrány a do blízkosti plodu je vložen
stavební rámek a mezistěna. Přepážka zůstává za posledním plástem. Spodní nízký
nástavek je přemístěn na vysoký a i sem
je vloženo několik mezistěn. Jde o první
„medníček“, do kterého včely ihned ukládají květový med. Plodiště je současně rozšířeno o nízký nástavek, který je vložen pod
vysoký. Vystrojen je žemlovými soušemi,
stavebními rámky a mezistěnami. Ty jsou
v průběhu sezony postupně vystavěny
a matka i v něm klade jak trubčí, tak také
dělničí plod.
Na přelomu dubna a května, tedy v době,
kdy většina včelařů teprve nasazuje medník, bývá nízký medníkový nástavek naplněn medem. Včelstvo zesílilo a je nutné vyplnit plodiště dalšími mezistěnami
na plný počet plástů a současně je pod
první medník vložen další nízký nástavek,
vybavený panenskými plásty a několika
mezistěnami.
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V průběhu měsíce května je v závislosti
na síle včelstva a intenzitě snůšky postupně
přidáván na plodištní nástavek další nízký
medníček s panenskými soušemi a několika mezistěnami. Nejsilnější včelstva mají
zpravidla tři až čtyři medníky. První medobraní bývá u nás na Vysočině pravidelně na přelomu května a června a po dobré
snůšce bývá z jednoho medníku vytočeno
okolo 10 až 15 kg medu.
Po postupném vytočení medných plástů
umístím na začátku června na plodiště dva
nízké nástavky. Pokud bude v přírodě bohatý zdroj medovice a lípy, bude opět pod
naplněné vložen další nízký medník. V letech chudých na „druhý med“ je to zbytečné, protože by stejně zůstaly prázdné. Není-li v přírodě nabídka medných zdrojů, ani
nejsilnější včelstvo medník nenaplní.
Přirozenou součástí metodiky je tvorba
oddělků. Ty tvořím takto: Nízký nástavek,
který byl v době rozkvětu prvních ovocných
stromů přemístěn na vysoký, bývá ihned
zakladen, protože zde je vždy několik žemlových souší. Zavíčkované plodové plásty
odebírám počátkem května a tvořím z nich
pomocí zralých matečníků první oddělky.
Odchovávám je ve čtyřplástových zateplených plemenáčích po dvou vedle sebe.
Po rozplodování matek umístím na jejich
místo úl s nízkým nástavkem a oba oddělky
spojím.

Jedna ze dvou matek poslouží k další
tvorbě oddělků, tentokrát na vysokých
plástech. Ze silných včelstev odebírám
vždy jeden plodový plást se včelami. Oddělky zakládám v šestiplástových plemenáčích
v pořadí zásobní plást, dva plodové se včelami a jeden krycí. Klíckou přidám matku,
a jakmile se rozklade, je prostor rozšířen
o dvě mezistěny. Později je oddělek z plemenáče přeložen do vysokého nástavku
a rozšiřován. Do konce července je z něj
včelstvo k zazimování.

Zateplené plemenáče se pro odchov v oddělcích velice osvědčily

Včelstva jsou zimována ve dvou až třech nástavcích
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Z výše uvedeného vyplývá, že metodika
včelaření v Dadantu je nejvhodnější pro
vyšší rámkové míry, u nichž je možné rozšiřovat o nízké nástavky jak plodiště, tak také
medník. Pro snadnou obměnu díla je výhodný prostorný nástavek, nejlépe na 12 až
14 plástů. Velkou výhodou včelaření v Dadantech je minimum zásahů, úspora času
a tím i možnost při stejné časové náročnosti
obsloužit větší množství včelstev.
Jiří Sláma

Včelařství je v naší rodině již mnohaletou tradicí. Už jako malý kluk jsem
věděl, jak včelařit, a to v té době na rámkové míře 39 × 24. Postupně jsem
přešel na větší míru 37 × 30, ale pro zájem včelařů o oddělky na původní
míře jsem se k ní částečně vrátil s menším počtem včelstev. Rodinnou tradici jsem neopustil ani při výběru chovného materiálu, se kterým včelařil
i otec. Jedná se o alpskou kraňku.
Chov jsem založil především na šlechtění stanoviště, ale přesto pro jeho oživení
každoročně dokupuji dvě až tři chovné
volně pářené matky a jednu matku inseminovanou. Jsou to také alpské kraňky ze
šlechtitelských chovů, protože na svých
stanovištích zásadně dodržuji jednu linii
chovu. Nový chovný materiál zařadím
do sledování a podle vyhodnocení odchované první generace rozhodnu o jejich
zařazení do chovu a pro jeho zlepšení si
ještě nechávám inseminovat další vybraný
vlastní materiál.
Výběr chovného materiálu provádím jednoduchým způsobem na základě výsledků
dosažených v minulých letech. Prvním krité
riem je vyhodnocení medného výnosu. Ten
provádím vážením a klasifikuji od 1 do 3,
tzn. výborný až průměr. Jako řada dalších
včelařů raději vytočím o trochu méně medu
od klidného včelstva než o trochu více
od včel agresivních. Stejnou stupnicí hodnotím i charakter včelstev, kde se zaměřuji
na jarní rozvoj, sezení na plástu, kladení
matky, mírnost včelstva, rojivost a podobně.
Do chovu může jít pouze včelstvo se známkou 1. Po této tvrdé selekci zůstane pro zachování asi pět včelstev z padesáti a nakonec
rozchovávám většinou ze dvou včelstev.
Odchov matek provádím výhradně „při
matce“ a se samotným chovem začínám
v květnu, ke konci kvetení řepky, kdy jsou
včelstva již v mednících. Odchov matek
probíhá v jiném včelstvu než ve včelstvu
určeném pro rozchov. Včelstva pro odchov
určuji během jarních prohlídek a zaměřuji se hlavně na mírnost a stav plodu, aby
larvičky v buňkách měly dostatek mateří
kašičky (musí plavat). Pokud mám určený materiál pro rozchování (cca 5 včel-

Matečníky před školkováním z poloviny srpna

stev) a určená chovná včelstva, mohu
přistoupit k vlastnímu chovu. Vždy raději
chovám ve dvojích včelstvech, protože se
občas stává, že vlivem počasí, snůškových
podmínek apod. včelstva chov zruší nebo
značně omezí. Chovný rámek využívám
s cca 20 matečníky ve dvou rovinách. Po
užívám většinou vlastní voskové matečníky, které lepím na malou dřevěnou podložku a následně na chovnou lištu. Takto mám
provedenou přípravu pro vlastní larvování.
Před larvováním vychytím v chovném
včelstvu označenou matku, vyndám dva
plásty s mladými larvičkami a tyto plásty
ometu do starteru a následně je převěsím
do medníku. V plodišti plásty nahradím
soušemi, případně mezistěnami a vrátím
matku do plodiště. V osazeném starteru
mám již připravené dva plásty s medem
z medníku, které uvolnily místo plástům
s plodem. Pak přidám jednu souš, do které
nastříkám trochu vody. Podle potřeby případně ještě ometu část včel z jiných plástů,
aby byl předpoklad obsednutí vložených
plástů. Při přípravě tohoto starteru včely
nijak „nechytám“, a pokud chtějí odletět,
tak je nechám, protože to jsou staré včely
a ve starteru by byly zbytečně.
Takto připravený starter odstavím na zastíněné místo a jdu pro chovný materiál
do rozchovných včelstev. Larvuji pouze
mladé půldenní larvičky a při samotném
larvování jako podklad do misky pro přilepení larvičky používám med z plástů
s larvičkami. Do buňky s medem namočím párátko a kápnu malou kapku na dno
misky. Do takto připravené buňky larvuji.
Při larvování používám běžnou ocelovou
larvovací lžičku, ale je třeba si přisvítit bodovou svítilnou.

Následně dám nalarvovaný rámek do
starteru mezi medné plásty a takto osazený
starter umístím do temné chladnější místnosti a začnu krmit pomocí podněcovacího víčka, kde používám převážně medovou
vodu. Larvování se snažím provádět v dopoledních hodinách, protože larvičky
se většinou líhnou po ránu. Druhý den
k večeru přemisťuji nalarvovanou sádku
do medníku příslušného včelstva, spíše
do zadní části nástavku mezi převěšené
plodové plásty, mednou vodu dám jako
podněcování na medník a plást, kde byla
voda, nově již s medným roztokem dávám
do podmetu. V případě, že není snůška, je
třeba včelstvo podněcovat a to následně
řeším např. vytočeným plástem v podmetu
apod. Podněcování provádím pět dnů.
Třetí den po larvování provedu kontrolu
počtu tažených matečníků a hlavně zkontroluji, jestli v medníku náhodou včelstvo
nenarazilo nouzový matečník na původně
převěšeném plodu. Školkování provádím
zásadně až 11. den od larvování, a to
i za cenu, že včelstvo matečníky zruší.
Včely musí mít totiž možnost matečníky
ošetřovat. Po vylíhnutí matek, převážně 13.
až 14. den po larvování, provádím selekci
matek. Menší matky se brakují, ty vhodné
k chovu se označí malou tečkou příslušné
barvy daného roku a jdou do oplodňáčků
na oplodnění. Materiál do něj získám ometením včel z plástů z medníků, nasypávám
přibližně 2 dcl a mladou panušku přidávám
„naostro“ a nechávám tři dny v chladnější temné místnosti. U podněcování se
snažím dávat přednost tekutému roztoku
1:1, omezeně dávám i medocukrové těsto.
Kontrolu kladení matky provádím nejdříve
za deset dnů.
Používám polorámkové dvourámkové
oplodňáčky s výškou 24 a 10 cm. Každá tato
míra má svoje výhody a nevýhody, ale to už
by bylo spíše o využití oplozených matek.
Ladislav Toula
toula.cz@post.cz

Rámek připravený na larvování
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Chov matek

CHOV VČEL

Česko a Bavorsko z hlediska
plemenné příslušnosti včelí populace

Typické zbarvení dělnic včely buckfastské

Foto: Aleš Cimala

Na internetových diskusních fórech a sociálních sítích se v nedávné
době začalo opět vcelku hojně diskutovat o buckfastské včele a jejím
chovu. Teoreticky by to mělo mít své výhody, ale realita je značně odlišná.
Skutečnost, že se na našem území organizovaně prosazuje snaha o co
největší souvislé území s převažující populací plemene včely kraňské,
tak není náhodná a vychází jak z obecných předpokladů, tak z letitých
zkušeností.
V září 2017 pořádal Dadantklub exkurzi
za včelaři do Bavorska. Původním záměrem bylo navštívit včelaře, kteří včelaří
v úlech Dadant. Místopředseda Josef Tlapa využil svých příhraničních kontaktů
na druhé straně Šumavy a domluvil návštěvu jednoho zájmového včelaře a jednoho profesionálního provozu. Shodou
okolností v obou případech chovali včelu
buckfastskou, a tak jsme mohli nahlédnout nejen na německou verzi Dadantu,
ale i na okolnosti související s chovem
buckfastské včely.
Zájmový včelař
První provoz se nacházel v Dolnobavorské vrchovině, v nadmořské výšce 350 m
v obci Obermaisbach. Místní včelař tehdy
obhospodařoval 60 včelstev. Včelnici
měl umístěnou na louce za rodinnou
hospodářskou usedlostí. Úly ještě voněly
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novotou, medárna byla vybavena profesionální vytáčecí linkou a včelstva byla
kompletně na novém díle. Jediný rámek
nebyl loňský. Příčinu jsme v tu chvíli nepochopili. Zarazilo nás, že včelstva byla
na začátek září poměrně slabá (včelstva
obsedala 5–8 plástů) a česna byla zúžena
na šířku 5 cm. Evidentně kvůli nebezpečí loupeže. Nepochopili jsme, proč byla
včelstva tak slabá. Zda je to pro buckfastku normální stav, či z jakého důvodu jsou
včelstva poloviční oproti naší kraňce. Při
diskuzi jsme pochopili, že i během řepkové snůšky je záhodno medníkový polonástavek otočit o 180° podél vodorovné
osy, protože včelstva zanášejí polorámky
sladinou jen nad sebou a půlka medníkového polonástavku by pak byla nevyužita. Vyvodili jsme si z toho, že zřejmě tato
včelstva při řepkové snůšce opravdu ještě
neobsednou celé plodiště.

Při sondování vlastností včely buckfastské jsme se dozvěděli, že včelaři mají problém s podzimním léčením proti varroáze.
Podle slov našeho hostitele buckfastské
matky na podzim dlouho plodují a léčení v tu dobu nemá dostatečnou účinnost.
Řeší to vložením teplotních čidel do prostoru plodiště a podzimní léčbu aplikují až
po výrazném poklesu teploty uvnitř plodového tělesa. Předpokládají, že v tu chvíli by
již měla být včelstva bez plodu. Moc jsme
z toho chytří nebyli, ale dojít nám to mělo
až při návštěvě další farmy.
Profesionální provoz
Druhé včelařské hospodářství se nacházelo
v Českém lese, což je Šumava z bavorské
strany. Provoz byl umístěn v obci Harrling
v nadmořské výšce 550 m. Jde o rodinnou
farmu. Řídí ji paní, spolupracují manžel
a syn. Obhospodařují zhruba 200 včelstev.
Hlavním zaměřením je chov buckfastských
matek a specialitou každoroční kočování
včelstev do 500 km vzdáleného Schwarzwaldu za medovicovou snůškou.
Provoz byl taktéž vybaven profesionální
vytáčecí linkou, bohatě vybavenou truhlárnou a mnohými sklady. Jako základna sloužila dvoupatrová budova bývalé školy, která

Zimování buckfastské včely
Srovnáme-li si dojmy z obou farem, tuším,
že to, co jsme u prvního včelaře neměli vidět, jsme viděli u profesionální farmy: pokálené rámky z nezvládnutého zimování.
Podle toho, co jsme viděli, má buck
fastská včela problémy se zimováním
ve středoevropských podmínkách. V jejích
genech je poměrně velký podíl včely italské,
která je známá tím, že matky plodují celou
zimu. Zimují-li včelstva v relativně teplém
podnebí, kdy se včely mohou proletět
a vyprázdnit výkalové vaky každých 10 dnů,
zvládají to. V našich podmínkách to včelaři
zkoušeli ve druhé polovině 19. století a zjistili, že u nás včela italská není schopna přezimovat právě díky snaze o výchovu plodu
i během zimování. Ale protože jsou u nás
běžné zimy, kdy se včely nemohou vyprášit tři až čtyři měsíce, nemají včelstva včely
italské u nás šanci na přezimování. Zdá se
tedy, že u včely buckfastské má právě vysoký
podíl genů včely italské stejný vliv na dlouhodobé plodování matek během zimování.
Buckfastská včela není vhodná pro
střední Evropu
Buckfastské matky, ať už vlivem genů
vlašského plemene, případně přikřížených
afrických plemen, mají tendenci minimalizovat přestávku v kladení během zimního
období. Vzhledem k tomu, že buckfastská
včela byla vyšlechtěna v jižní Anglii, kde
je díky Golfskému proudu mírná zima,
tato vlastnost tam není na překážku. Ale
v podmínkách střední Evropy s drsnější
zimou to podle všeho vadí.
Výchova plodu během zimy stupňuje
nároky na energetické potřeby zimující-

ho včelstva a následuje zvýšená spotřeba
zásob. Dělnicím se rychle plní výkalové vaky
a včelstva nevydrží čekat na pročišťovací
prolet. Následky jsou z obrázku patrné.
Přitom se jedná o trubčí včelstvo na
oplozovací stanici včely buckfastské.

cie. Později přikřížil k již prošlechtěnému
materiálu ještě saharské a horské plemeno
z Afriky.
Bratr Adam včelařil v Buckfastském
opatství v jihozápadní Anglii, která je
známá jako nejteplejší oblast Velké Británie. Zdejší klima je silně ovlivňováno
Golfským proudem a díky tomu jsou zde
velmi mírné zimy. Nedaleký záliv Torbay
je nazýván anglickou riviérou a je známý
promenádami, lemovanými vzrostlými
palmami. Samotné Buckfastské opatství
leží v nadmořské výšce 50 metrů. Bratr
Adam vybudoval pro účely svého šlechtění oplozovací stanici v nedalekém Dart-

Včela buckfastská
Jde o umělé plemeno, které vzniklo šlechtitelským úsilím bratra Adama křížením
několika geografických plemen v průběhu
20. století. Za základ mu posloužili kříženci anglické včely tmavé a včely vlašské ze
severní Itálie. K tomu přikřížil včelu anatolskou z Turecka a včelu tmavou z Fran-

Trubčí včelstvo včely buckfastské na oplozovacím stanovišti dne 9. 9. 2017 nese evidentní stopy nezvládnutého zimování

Vyzimované včelstvo včely kraňské

Porovnání průměrných měsíčních maximálních teplot v jihozápadní Anglii a v české obci Semčice. Obě oblasti se nacházejí ve stejné
zeměpisné šířce (50°22’ s. š.). Průměrná nadmořská výška Buckfastského opatství je 50 m n. m., ale oplozovací stanice v Dartmooru leží ve výšce 350 m n. m., zatímco u Semčic je to 234 m n. m.
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poskytovala ohromný prostor pro včelařský
provoz. Na bývalém školním hřišti teď byla
včelnice a příruční oplozovací stanoviště zároveň. V září tam bylo již jen několik trubčích včelstev a pár posledních oplodňáčků.
Do jednoho trubčího včelstva jsme měli
možnost nahlédnout. Včelstvo obsedalo
deset plástů, tedy na září normální síla. Ale
kromě dvou plástů (evidentně letošní mezistěny) byly všechny plásty pokálené. Vrchní
i boční loučky nesly stopy po nezvládnuté
zimě. Jako chovatel matek jsem nechápal,
proč se včelařka prezentuje takovou úrovní
nezvládnutého zimování včelstev.

CHOV VČEL

mooru, která byla situována v údolí v nadmořské výšce 350 metrů. Okolní o 100 metrů vyšší hřebeny pomáhaly částečně odclonit vliv trubců jiných včelstev. Bratr Adam
používal pro svou šlechtitelskou práci pouze
volné páření.
Buckfastská včela je vizuálně podobná
včele vlašské, neboť má jeden až tři zadečkové články žlutooranžové. Je velmi mírná, plodná, na jaře má pomalejší rozvoj
a není náchylná k rojení. Podle Vítězslava
Marady se však i buckfastská včelstva rojí
(ústní sdělení 2020). Když přijde rojový
rok, tak rakouští včelaři neudrží buckfastská včelstva v úlech.
Z vlastní zkušenosti z Rakouska a Bavorska konstatuji, že tvoří ve srovnání
s kraňkou výrazně slabší včelstva. Maďarští
včelaři, kteří chtějí mít včelstva v dobré
kondici na řepkovou snůšku, proto upřednostňují včelu kraňskou, zatímco ti, kteří cílí
na akátovou snůšku, chovají včelu buckfastskou (informace z roku 2011, ústní sdělení).
Vzhledem k tomu, že buckfastská
včelstva během zimy běžně plodují, mají
zvýšenou spotřebu zimních zásob a nehodí
se do oblastí s dlouhou zimou. Zde se

zřejmě projevuje vliv prostředí, ve kterém
bratr Adam včely šlechtil, protože klima jak
v Buckfastském opatství, tak v Dartmoorském přírodním parku umožňuje během
zimy včelstvům častý prolet. Z hlediska
zimování včelstev nás nejvíce zajímají maximální denní teploty. Průměrné maximální teploty zde dosahují v prosinci 12,3 °C,
v lednu 11,5 °C a v únoru 11,7 °C. To je
zhruba o 10 °C více než v tu dobu v České
republice. Z pohledu včel to jsou luxusní
podmínky pro zimování provázené častými prolety a možností přeskupování zásob
k plodovému tělesu.
Pro srovnání uvádím v přiložené tabulce
na předchozí straně hodnoty odpovídající
našim průměrným podmínkám. Vybral
jsem obec Semčice u Mladé Boleslavi,
která se nachází na stejném stupni severní
šířky jako Buckfastské opatství a zároveň je
jeho nadmořská výška přibližně v polovině
hodnot nadmořské výšky zmiňovaných stanovišť bratra Adama.
Situace v Bavorsku
Podle představitelů Bavorského spolku
chovatelů včely buckfastské dosahoval

Dělnice včely buckfastské na plodovém plástu

Včelstvo včely buckfastské přemetené na mezistěny. Stav z 9. 9. 2017
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podíl buckfastské včely 25 % z celkového
počtu chovaných včelstev. Když jsem
přemítal, proč je tolik Němců ochotno
riskovat špatné zimování, napadlo mě jen
jedno: bratr Adam se civilním jménem jmenoval Karl Kehrle a byl to Němec, přestože
od útlého dětství žil v Anglii. Mám za to,
že německé vlastenectví zde hraje primární důvod oblíbenosti včely buckfastské
v německy mluvících zemích.
Situace v Česku
V českých zemích udělali naši včelařští
předchůdci životní zkušenost s dovozem
cizích plemen včel na naše území ve druhé
polovině 19. století. Výsledná bastardizace
se projevila zvýšenou agresivitou, po
klesem medné produkce i neschopností
včelstev zimovat v podmínkách střední
Evropy. Nyní tvoří včelí populaci v ČR převážně včela kraňská. Za posledních 50 let
se podařilo včelařům vytvořit celistvé území kraňské populace, jejímž základem se
staly matky z nejlepších rakouských chovů.
Od roku 2017 je plemenářským zákonem dovoleno používat k plemenitbě včel
pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské. Zároveň plemenářský zákon dovoluje dovážet včely a jejich
plemenný materiál ze zahraničí na území
České republiky jen se souhlasem ministerstva. Tím je naše území chráněno před
dovozem cizích plemen de iure. Podařilo
se tak zachovat homogenní území kraňky,
jež nám závidí nejen rakouští včelaři, kteří
o svůj status výsostného kraňského území
přišli během 80. let 20. století. Po několika
vlnách plošných úhynů včelstev na varroázu totiž někteří rakouští včelaři doplňovali
včelstva bez ohledu na jejich plemennou
příslušnost a výsledkem je plemenný mix.
Závěr
Bohužel žijeme v době, kdy se nerespektování zákonů bere jako móda a způsob
revolty proti systému. Mnozí včelaři toužící po „adrenalinu“ a vyniknutí svého antisystémového postoje dovážejí potají ze
zahraničí nejrůznější plemenný materiál.
Většinou časem udělají zkušenost s nepřizpůsobivostí dovezeného plemeniva
a o materiál přijdou přirozenou cestou. Ale
do té doby trubci těchto včelstev rozesejí
své geny do okolí, čímž kazí jedinečnost
kraňské populace v ČR. Je to ohromná
škoda a platí zde stará pravda, že národ,
který nezná svou historii, si musí historii
prožít znovu, aby se poučil. A o včelařském
národu to platí beze zbytku také.
Ing. Pavel Cimala
člen Chovatelské komise ČSV
www.vcelimed.cz
www.carnica-cimala.com

Výzkumníci se zatím neshodli na tom, co způsobuje hromadné úhyny včel.
Vědí, že v každém včelstvu je vždy řada choroboplodných zárodků jako
viry, bakterie, plísně, houby, prvoci a spory některých z nich. Ovšem nelze
všechno svalit jen na roztoče.
Zdravotní stav včelstva značně závisí
na tom, které patogeny a v jakém množství včelstvo obsahuje a jak je schopno se
jim bránit. Zvýšení infekčního tlaku může
vést ke zhroucení obranyschopnosti včelstva, k jeho oslabení, případně k zániku.
Viry mimo buňky přežívají několik hodin
až dnů. Bakterie podstatně déle a některé
spory jsou schopny vyklíčit a způsobit nemoc i po několika letech.
Řada včelařů dezinfikuje úly a rámky dříve, než je vrátí zpět včelám. Někdo vypaluje letlampou, jiný vyvařuje v louhu, někdo
stříká Savo či Bee Safe. Ale těmito způsoby
se nedají vydezinfikovat plásty. Přitom jejich povrch je mnohokrát větší než povrch
rámků a vnitřku úlu.
Po vytočení medu vracíme plásty do včel
mnohdy již za několik hodin. Málokdo je
ovšem vrací do těch samých úlů, ze kterých
je odebral. Pokud byly odebrány ze zamořeného včelstva, většina choroboplodných
zárodků v nich ještě přežívá. Vrácením
plástů ze zamořenějšího včelstva se může
v méně zamořeném zvýšit infekční tlak se
všemi negativními důsledky. Uškodit může
i zavlečení jiného patogenu, který zatím
ve včelstvu nebyl.
Nabízí se dezinfekce úlů a plástů ozonem. Ten spolehlivě zahubí všechny aktivní živé organismy a práce některých zahraničních výzkumných pracovišť ukazují, že
významným způsobem sníží i klíčivost spor

Obr. 1

včetně moru a likviduje i zavíječe voskového. Výhodou je, že nezanechává rezidua.
Účinnost ozonu závisí na jeho koncentraci a na době působení. Výrobce například
uvádí, že při použití generátoru s výkonem
10 000 mg ozonu za hodinu stačí pouhých
8 minut ke sterilizaci prostoru o objemu
50 metrů krychlových. Naším cílem je
ovšem dosáhnout co největší koncentrace
ozonu, aby byly podle možností zasaženy
i spory.
Nabízím tedy jednoduché řešení (viz
foto). Držák na upevnění generátoru si
vyrobíme takto:
Do ohrádky velikosti nástavku (stačí jednoduchá prkénka spojená na tupo) vyřízneme v jedné stěně otvor, do kterého lze zasunout čelní stranu generátoru. Pod otvor
připevníme z vnější strany desku, na které
bude generátor stát. Na fotografii je držák
zhotovený z vyřazeného polystyrenového
nástavku a generátor (obr. 1).
Zařízení můžeme využít různě:
1. Na držák s generátorem postavíme komín nástavků s plásty. Výška komínu je
omezena pouze výškou stropu (obr. 2).
2. Komín s plásty postavíme na úlové dno
a necháme otevřené česno. Držák s generátorem dáme zcela nahoru a zakryjeme strůpkem. Pokud nemáme dno, stačí
podložením dolního nástavku vytvořit
škvíru pro odchod plynů. Na obr. 3 vidí-

Obr. 2

te toto podložení a nádobu na strůpku,
která tvoří zátěž a zabraňuje překlopení
lehkého držáku generátorem.
Oběma způsoby dosáhneme v komínu
vysoké koncentrace ozonu.
Ještě vyšší koncentrace by se dosáhlo
vložením generátoru přímo do prázdného
nástavku uvnitř uzavřeného komínu. To
však není v souladu s doporučením výrobce, aby před aparátem bylo alespoň 40 cm
volného prostoru.
Časem pro aplikaci bych nešetřil. Generátor nechávám běžet alespoň půl hodiny,
aby byly zasaženy i spory.
Jakákoliv metoda je pro včelaře bezcenná, pokud je mimořádně náročná na čas,
námahu či finance nebo pokud techniku
pro ni nelze získat. Ale v současné době je
cena vhodného generátoru přijatelná pro
každého. Cena doma vyrobeného držáku
je pak zanedbatelná. Ovšem nakolik dezinfekce úlů a plástů ovlivní úhyny včel, ukážou až delší zkušenosti s jejím používáním.
MUDr. Vladimír Šumera
Použité zdroje:
Efficacy of Gaseous Ozone Against Paenibacillus
Larvae Spores on Hive Material: Erbakan University, Faculty of Science, Department of Molecular
Biology and Genetics, Konya, Turkey
Dezinfekce ozónem při hnilobě plodu: Odborné
včelařské překlady 2020/1 str 60–61
MVDr. Klíma: Příčiny podzimních úhynů
Generátor ozónu: popis výkonu aparátu a účinnosti
ozonu
Wikipedie: Ozon
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Dezinfekce úlů a plástů ozonem

technologie

Elektronicko-mechanické úlové váhy

Zesilovač
Vzhledem k tomu, že změny odporu v důsledku změny působící hmotnosti nebývají
u nejčastěji používaných fóliových tenzometrů velké, je třeba je zvýraznit. K tomu
V současnosti
v nabídce
i prodejích
domi- porové
tenzometry.
Tyto tenzometryfóliových
bývají bývají
mezi tenzometr apůsobící
analogově-digitálVzhledem
k tomu,
že změny
odporu
nejčastěji
používaných
tenzometrů
hmotností
nují úlové váhy elektronicko-mechanické, obvykle kovové. Působením hmotnosti do- ní jednotku vloženy zesilovače.
nejsoukteré
velké,
je třeba tyto změny zvýraznit. K tomu bývají mezi tenzometr a analogově digitální
umožňují pravidelné snímání údajů chází ke změně délky vodivého materiálu
o daném
včelstvu,zesilovače.
případně více včelstvech tenzometru, případně jeho průřezu, a tím Převodník
jednotku
vloženy
na jednom stanovišti. Tyto údaje lze také ke změně odporu prvku využívaného jako K tomu, aby se dala měnící se hodnota
zaznamenávat a v určené době předávat měřeného média. K tomu se využívá něko- odporu (změna stejnosměrného proudu,
případně napětí) dále zpracovávat a přena stanovené místo.
lik speciálně vyráběných slitin.
Odporové tenzometry podle provedení nášet, je potřeba tyto hodnoty digitalizoPojďme se tedy podívat na základní komponenty elektronicko-mechanických vah lze rozdělit na:
vat. A k tomu slouží právě převodník, který
a zároveň si rámcově probereme jejich • 	vrstvové – vakuově nanesené na izolační lidově řečeno převede stejnosměrný signál
možnosti
a funkcionality.
na jedničky
a nuly, tedy
data, se kterými
už
K tomu,
aby se
dala měnící se hodnotapodložku
odporu (změna stejnosměrného
proudu,
případně
napětí)
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Obr. 2: Schéma komunikace prostřednictvím mobilní sítě

Úl s váhou a modemem
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GSM telefon

trnostním vlivům ve všech ročních obdobích, a to jak změnám vlhkosti, tak i teploty. Cenově dostupné váhy bývají vyrobeny
z ocelových prvků s povrchovou úpravou, ty
nejnákladnější pak z nerezových materiálů.
Na trhu jsou i váhy zhotovené z plastů, případně dřevěných součástí, ale i kombinací
všech uvedených materiálů. Kvalitní úlová
váha by zároveň měla být také otřesuvzdorSíť Internetu
ná a eliminovat
i menší nárazy.
Síť
Internetu
Váhy s jedním tenzometrem mají tento
prvek konstruován tak, aby byl schopen
vážit úl do hmotnosti 200 kilogramů.
Konstrukce musí být také řešena tak, aby
váha reagovala i na malé hmotnostní rozdíly. Obvykle úlové váhy zaznamenávají
změnu hmotnosti 100 gramů, což je při
značné hmotnosti celého úlu dostatečná
rozlišovací schopnost.

technologie

se využívá také zasílání SMS zpráv, které K připojení je z důvodu bezpečnosti třeba
mohou obsahovat informace o hmotnos- zadávat identifikační údaje, které obdrží
ti, ale i jiná data. V tomto případě je však od provozovatele serveru. Koncová zařítřeba, aby vysílací jednotka byla vybavena zení mimo internetového prohlížeče nemodemem (obr. 2).
potřebují žádné další softwarové vybavení.
Vyslaná zpráva může být přijata počíDalší variantou je např. připojení přes síť
tačem s modemem. Spojení je iniciováno WiFi (obr. 4), která je buď přímo součástí
z počítače, ve kterém je instalován potřeb- veřejné internetové sítě, nebo je do této sítě
ný software.
propojena.
Síť IOT
Druhou možností je, že příjemcemSíť
in- IOTK úlové váze jsou v tomto případě přiformací je mobilní telefon, který musí mít pojeny kamera a mikrofon, které vyžadují
rovněž nainstalovaný vhodný software, větší přenosovou kapacitu, ale síť WiFi i síť
respektive v mobilním světě se různým internetu by měly být schopny požadované
programům (softwaru) říká aplikace.
informace bez problému přenést k připoDalším způsobem je např. využití sítě jeným terminálům (počítač, notebook)
IoT (internet of things – internet věcí), a tam je zobrazit a v kombinaci s vhodným
které je znázorněno na obrázku 3. Pravi- softwarem na těchto zařízeních i ukládat.
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Obr. 4: Schéma komunikace s využitím WiFi sítě
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Obr. 5: V prvním případě jsou tenzometry umístěny v rozích úlové váhy (podobně jako u osobních vah). Ve druhém případě jsou dva
tenzometry
Obr.4 na obou stranách váhy upevněny mezi horní podložku pod úlem a spodní podložku pokládanou na stojan

Konstrukce úlové váhy musí být dostatečně odolná, jednak aby se nedeformovala při váze i 200kg,
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baterie o potřebném napětí a kapacitě. Oba
dva parametry musí odpovídat náročnosti na spotřebu a stabilitu napětí. Některé
úlové váhy je třeba dobíjet i trvale, například pomocí solárních článků, případně
připojením externího zdroje. Na druhou
stranu se na trhu vykytují i váhy, které se
svou konstrukcí a řízením sběru dat i vysíláním „vydrží“ s jednou baterií v provozu
bez výměny i 10 let.

Včelí váha on-line z projektu Chytré včely 

Úlová váha od firmy Apis Digital 

Úlová váha od firmy Forsage
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Foto: www.chytrevcely.cz

Foto: www.apisdigital.cz

Foto: www.forsage.net

Přídavné snímací jednotky
K úlovým vahám bývají připojovány i další
snímače. Nejčastěji to bývají teplotní čidla,
jednak vnější, ale i snímající teplotu v úlu.
Dále pak čidla monitorující vlhkost (rovněž
v obou prostředích) a další jednotka může
snímat zvuky, které včelstvo vydává. Běžná hodnota frekvence zvuku vydávaného
včelstvy je přibližně 200 Hz. Zvyšující se
kmitočet pak může uživatele upozornit například na přípravu včelstva k vyrojení (zvuk
o frekvenci kolem 300 Hz). A do sestavy je
samozřejmě možné připojit i kameru, která
může snímat třeba pohyb včel na česně. Připojení kamery ovšem vyžaduje vyšší přenosovou rychlost (řešením může být připojení
přes WiFi) a je také energeticky náročnější.
Aplikace
Důležitou poslední částí komunikačního
řetězce je terminál (počítač, tablet, mobilní telefon) s nainstalovanou aplikací (softwarem). Ta by měla uživateli poskytovat
potřebné informace v požadovaném čase
a měla by umožňovat intuitivně měnit některé podmínky pro příjem dat, například
s ohledem na průběh včelařské sezony,
třeba když v zimním období nepotřebujeme tolik informací jako v čase intenzivní
snůšky. Aplikace může být nainstalována
na terminálu (koncovém zařízení), nebo
také na serveru (buď dedikovaném, nebo
virtuálním), přičemž k datům na serverech
se obvykle přistupuje přes internetové prostředí, většinou prostřednictvím internetového prohlížeče. Aplikace by měly umožnit
aktuální data nejen zobrazit, ale také uchovávat pro případné porovnávání s předešlými roky nebo k jinému dalšímu využití.
Na fotografiích na této straně pak můžete vidět tři příklady moderních úlových
vah, které se navíc vyrábějí v České republice. Z obrázků pak je dobře patrné, kde
jsou umístěny tenzometry, řídicí jednotky
a případně prvky pro externí napájení,
pokud je tedy daný model používá. Další
podrobnosti k vyobrazeným zařízením pak
najdete na webových stránkách příslušných výrobců.
Pavel Řehořka
ZO ČSV Zbraslav
pavel.rehorka@iex.cz

Vážení přátelé,
předsedkyně Českého svazu včelařů
Mgr. Jarmila Machová v březnu oslavila významné životní jubileum. A protože u ženy
se nesluší mluvit o věku, zůstaneme tedy
u slova „významné“.
Je absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy. Členkou Českého svazu

včelařů je už od roku 2005 a pro náš svaz
pracuje již 27 let, nejdříve jako vedoucí
právního oddělení a posledních pět let jako
předsedkyně ČSV. Je nejdéle praktikujícím
aktivním odborníkem na včelařské právo
v České republice, aktivní chovatelkou včel
a matkou dvou synů.
Vedle toho je ovšem také pojmem v českém volejbalu, kterému se aktivně věnuje od svých dvanácti let, a v minulosti
v tomto sportu dosáhla mnoha úspěchů
a ocenění. Ostatně více jste se o tom mohli
dočíst v rozsáhlém rozhovoru v časopisu
Včelařství, který jsme otiskli v loňském
říjnovém čísle. Volejbal hrála na profe
sionální úrovni a byla i členkou reprezentačního týmu. Deset let byla také členkou
Správní rady Českého volejbalového svazu pro oblast legislativy. Sport ji naučil
bojovat o každý bod a zápas dotáhnout až
do vítězného konce. Naučil ji vytrvalosti, trpělivosti a přeneseně řečeno i „tahu
na branku“. Tyto vlastnosti ji pak provázejí nejen jejím životem, ale i ve funkci
předsedkyně Českého svazu včelařů.
Uřídit 55 tisíc včelařů chce totiž pořádnou dávku vytrvalosti. Zvláště když se říká,

že deset včelařů má patnáct názorů. Mnozí
z vás jste se s ní setkali osobně na mnoha
včelařských akcích, kde trpělivě odpovídala na vaše otázky. Někdy to byly odpovědi příjemné, někdy méně příjemné. Holt
už je to tak: není na světě člověk ten, aby
vyhověl lidem všem. Její odpovědi na včelařské právní otázky si můžete pravidelně
již mnoho let přečíst na stránkách časopisu
Včelařství v rubrice Zeptali jste se.
Na ministerstvu zemědělství a v Parlamentu ČR ji znají jako neúprosnou bojovnici za práva nás včelařů a včel. Ony ty
dotace nepadají jen tak z nebe a těch rukou,
které by si rády sáhly na peníze včelařů,
také není málo. Navíc hlídá i všechny zákony a směrnice týkající se včelaření v ČR.
Je zde totiž spousta „zájmových skupin“,
kterým výhody včelařů vadí a snaží se je
při každé příležitosti omezit, nebo i zrušit.
Vážená paní předsedkyně, rádi bychom
Vám touto cestou popřáli všechno nejlepší,
mnoho dalších úspěchů na Vaší pouti
životem a hlavně pevné zdraví.
Předsednictvo Českého svazu včelařů
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Ohlasy k anketě o vydávání e-Včelařství
V minulém čísle jsme vyhlásili anketu ohledně čtenářského zájmu o elektronickou verzi časopisu Včelařství. Tuto anketu najdete také na našem
webu a rovnou můžete hlasovat vyplněním anketního lístku. Je to nejjednodušší a nejméně pracné i pro nás, protože hlasy se tam automaticky
načítají. Využijte proto prosím přednostně tuto formu hlasování.

Přeji vašemu časopisu pokud možno jen
samé dobré články. A našim včeličkám, ale
i všem včelařům hlavně hodně zdraví. Snad
se to pomyslné světlo na konci tunelu už pomalu blíží.
čtenářka z Turnova

Zároveň zveřejňujeme některé z dopisů,
které jsme na toto téma obdrželi.
Jsem členem malé ZO a pracoval jsem
ve funkcích tehdy Ústředního výboru,
v okresní organizaci a nyní již 15 let jako
jednatel ZO. Za tu dobu jsme prožili mnohé
a myslím, že se nám i podařilo vytvořit velice
dobrou partu. To by bylo na dlouhé povídání.
Vydávání časopisu elektronickou formou
sám za sebe uvítám. Jsem členem radioamatérské organizace a v ní ještě jednoho
klubu. Tato organizace vydává časopis
v elektronické podobě od roku 2017. Je to
super. Nezabírá to na polici místo a kdykoliv v počítači mohu vyhledat cokoliv. Klub
nabídl členům volbu elektronické, nebo papírové verze. Kdo zvolil elektronickou, platí
roční příspěvek 100 namísto 200 korun.
Ale jsou i takoví, kteří za 300 korun mají
papírovou i elektronickou verzi. Proč o tom
píši? Možná by členy motivovalo omezit
papírování, pokud byste snížili příspěvek
např. o 50 korun. Jistě by to pokryla úspora
za tisk a poštovné. Nemám o tom přehled.
Ale věřím, že i bez toho se velká část členů
pro tu elektronickou verzi rozhodne. Ale
když jsem jako jednatel OO školil jednatele
našeho okresu, narážel jsem v rozhovorech
na to, že část zejména starších členů nemá
počítač. Ti by o časopis přišli. Je to jistě
problém. Možná, že anketa nějaký výsledek
poskytne. Ekonomové jistě spočítají, jak by
finančně vyšlo tisknout např. čtvrtinu nákladu a rozesílat zbytek elektronicky. Ale
bylo by dobré, kdyby ti mladší s počítači byli
solidární a nevyčítali starším, že na jejich
časopis částečně přispívají.

do svých poštovních schránek, kdy minimálně dvakrát týdně je máte přeplněné různými
letáky ze supermarketů. Jejich vydavatelé
by se měli zamyslet, zda ve velké míře neničí
lesy. Měsíčník Včelařství jim nemůže konkurovat. Raději si připlatím za papírovou verzi.
4. Jestli mohu přirovnat elektronické vydání
Včelařství vs. tištěná papírová forma, tak je
to stejné, jako když vám někdo popřeje, ať už
k svátku, narozeninám apod., SMS zprávou
nebo e-mailem. Nikdy toto přání nesahá,
jak se říká, ani po kotníky zaslanému přání
poštou do vaší poštovní schránky. Papírová
forma je zkrátka srdeční záležitost.
Bohuslav Beneš

Vážení přátelé včelaři, v příloze zasílám
hlasovací lístek pro zachování tištěné formy
časopisu Včelařství. Jsem již starší ročník
narození a nemám ráda velké změny. Ani
nemám počítač. Ale na časopis Včelařství se
vždy těším. Některé články čtu několikrát.
Velmi ráda pročítám Kalendárium, neboť
opakování je matka moudrosti. Velmi vydařené je Včelařské arboretum od Ing. Miroslavy Novotné. Svým „holčičkám“ jsem
již několik rostlin a keřů obstarala. Ale
špatně se čtou články typu Fatální selhání
Státní veterinární správy. Je dobře, že i takové články v časopisu jsou a není každému
všechno jedno. Snad se příslušný orgán chytí
za nos a zjedná nápravu.
Časopis Českého svazu včelařů – určeno členům ČSV
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Zdeněk Lenčuk

Dobrý den, píši vám ohledně ankety, zda
upustit od vydávání krásného papírového
měsíčníku Včelařství a nahradit jej elektronickou formou. Jsem důchodce a jsem jednoznačně pro papírovou formu a to z několika
hledisek:
1. Věkový průměr včelařů je vysoký, mnohým
dělá potíže komunikace s webovými stránkami a celkově s internetem.
2. Já osobně a nemalá většina včelařů si
časopis Včelařství zakládá, popř. si jej
mohou nechat svázat. A podstatně lépe se
v něm listuje a čte.
3. Je pravda, že vydáním elektronické verze šetříme naše lesy, ale podívejte se doma
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Zdravotní stav včelstev v ohrožení
Téma: výběr členských příspěvků
Sedmdesát let včelařského vzdělávání
v Nasavrkách

Anketu k případnému vydávání elektronické verze časopisu Včelařství jsme vyhlásili
v březnovém čísle
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I elektronická forma
nás bude něco stát.
Zejména jde
o náklady spojené
se zabezpečením
proti volnému
šíření
Moc děkujeme za reakce k anketě e-Včelařství a také za milá přání a ocenění našeho
časopisu. Názorů bylo mnoho a většinou
hájily klasické papírové Včelařství. Jsme
tomu rádi. Tuto formu samozřejmě nechceme a nebudeme rušit. Anketa má spíše za cíl
zjistit, jak velký zájem by byl o odebírání
elektronické formy, abychom pak případně
mohli vyhovět, pokud to půjde, i zastáncům četby online. K tomu však přikročíme
teprve tehdy, když náklady celkově nepřevýší současný stav. I elektronická forma nás
totiž bude něco stát. Zejména jde o náklady
spojené se zabezpečením proti volnému šíření, přece jen je Včelařství časopis určený
našim členům. Je jednou z výhod, kterou
jim poskytujeme. Není proto možné jej jen
tak zveřejnit, aby byl volně ke stažení. A tyto
náklady na zabezpečení adresnosti čtenáře
s maximálním omezením jeho dalšího sdílení nejsou zrovna malé.
Anketa bude ukončena v červnu tohoto
roku. Na podzim budeme muset vyhlásit
výběrová řízení na tisk, grafiku a distribuci
Včelařství, protože nám na konci roku
končí dodavatelské smlouvy.
Vážení přátelé, je na vás, zda v podmínkách výběrového řízení zůstane předpokládaný náklad stejný jako v současné době,
nebo ponížený o počet výtisků, které půjdou elektronickou cestou. Proto hlasujte
zejména vy, kteří upřednostňujete čtení
v počítači, tabletu nebo telefonu.
Co se týče návrhu na možnost zavedení rozdílného placení členského příspěvku, o tom se neuvažuje. Jednak se jedná
o členský příspěvek na člena, nikoli předplatné časopisu, a jednak předpokládáme,
že o velkou úsporu vzhledem k nákladům,
o kterých jsem psala, nepůjde. Alespoň
zpočátku.
Mgr. Jarmila Machová

Situace ohledně koronaviru nás neustále překvapuje svým vývojem
a na něj reagujícími opatřeními naší vlády. Naposledy to byl zákaz pohybu
osob přes hranice okresu. Jak tedy zajistit péči o včelstva na stanovištích
za hranicemi okresu? To byly v poslední době velmi časté otázky našich
členů, a proto se v tomto čísle časopisu budu věnovat především jim.
Právě jsem si přečetl usnesení Vlády ČR
o přijetí krizových opatření číslo 216 ze
dne 26. února 2021. Zdá se, že výjimky
z omezení pohybu osob nezahrnují péči
o hospodářská zvířata. Znamená to, že
včelař vůbec nesmí ošetřovat a pečovat
o svá včelstva, pokud se jejich stanoviště
nenachází v katastru obce, kde má včelař
bydliště? Pokud nesmí, není to náhodou
v rozporu s jinými právními předpisy, kte
ré mu naopak péči o včely ukládají?

T. CH.
Patřím k víkendovým včelařům a včelstva
mám umístěna na Dobříši. Musím tam
jezdit každý víkend, krom toho jsem vče
lařským důvěrníkem. Vztahuje se na mě
nějaká výjimka, kterou uvedu do formu
láře, aniž bych porušil zákaz cestování
mezi okresy?

V. K.
Nevím, kam se mám obrátit nebo kde se
zeptat, ale mám problém ohledně vyhlá
šeného zákazu cestování od 1. 3. 2021.
Jsem včelař, ale chalupu mám 50 km
od bydliště (kde včelařím), takže přejíž
dím z okresu do okresu. Jelikož bych po
třeboval okolo 10. března udělat kontrolu
a popřípadě přeléčení, tak nevím, co teď.
Ale našel jsem vládní výnos, kde se pra
ví něco o možnosti ohledně zvířat. Jak
víte, březen je pro včelaře dost zásadní.
Je možné využít tuto výjimku i pro vče
laře? Nechci se dostat do problémů. Ně
kde jsem četl, že stačí ručně napsat čestné
prohlášení o účelu cesty.

J. V.
Vím, že vám v dnešní době asi píše mno
ho zájmových včelařů s dotazem o lock
downu a zavření okresů. Přesto se při
dávám. Bydliště mám v Praze a včelky
v okrese Rokycany. Včelařím já i táta
a oba jsme registrovaní včelaři a máme
zaregistrované včely. Jelikož už taťka není
ve věku, kdy vše zvládá, o víkendech mu
pomáhám a starám se o své včely. Stačí mi
k průjezdu mezi okresy klasický formulář
uveřejněný Ministerstvem vnitra ČR se
zaškrtnutím péče o zvířata s tím, že budu
mít s sebou registraci včelaře na Hradišt
ku, nebo je potřeba nějaký speciální for
mulář? Nebo co byste doporučila?

M. D.

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. února
2021 přijala za účelem předcházení šíření
onemocnění Covid-19 s účinností od 1. 3.
2021 krizové opatření, kterým se omezuje
volný pohyb osob na území ČR tak, že se
zakazuje podle části I. všem osobám opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště,
a vstup, pohyb a pobyt na území okresu
nebo hl. m. Prahy všem osobám, které
na území tohoto okresu nebo hl. m. Prahy
trvalý pobyt nebo bydliště nemají.
Podle části II. odst. 2 ze zákazů uvedených v části I. je mimo jiné výjimka, kdy
jde o nezbytnou cestu za účelem zajištění
péče o zvířata. Včela je podle veterinárního
zákona hospodářským zvířetem, a proto se
výjimka vztahuje i na cesty chovatelů včel
na stanoviště včelstev.
Podle části IV. odst. 2 se nařizuje všem
osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku,
využívajících výjimek k uvedenému bodu
II/2 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným dokladem nebo
čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2.
K tomuto účelu připravilo MV ČR formulář nebo čestné prohlášení (obojí naleznete
na webových stránkách ministerstva), kde
je třeba uvést místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor, nebo stačí
prohlášení napsané rukou. Stále však musí
jít o cestu, která skutečně spadá do povolené výjimky. Policie může ověřovat podezřelé
případy. Doporučuji k formuláři nebo čestnému prohlášení mít u sebe kopii Hlášení
počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září
2020, které obsahuje počet včelstev chovaných na jednotlivých stanovištích s uvedením katastrálního území a parcelního čísla.
Tato odpověď byla uveřejněna na našem
webu již 28. 2. 2021 právě na základě vašich telefonátů a e-mailů. Ke dni uzávěrky
časopisu jsme neobdrželi žádné zprávy, že
by včelaři měli problémy při překročení hranic okresů z důvodu péče o včelstva. Doba
omezení pohybu trvá i v době, kdy dubnové
číslo Včelařství vychází, a ne každý náš člen
má počítač nebo přístup na internet. Proto
volíme k jejich informování i tuto cestu.
Tento rok jsme se s ohledem na mimořád
ná opatření rozhodli posílat dotaci 1.D
na účet včelaře. U nás včelaří samostat
ně syn a táta. Oba bydlí na jedné adrese.

Je možné jim zaslat dotaci na jeden ban
kovní účet? Samozřejmě by šlo o dvě sa
mostatné platby.

T. B.
Ano, už přes rok bojujeme s koronavirovou nákazou, pohyb a setkávání lidí je
maximálně omezeno. Proto mnoho našich
základních organizací, kde bylo zvykem vyplatit dotaci hotově na schůzi, musí hledat
jiná řešení. Nabízí se bezhotovostní platby. Naši funkcionáři pošlou dotaci na účet,
který chovatel ve svém požadavku uvede.
Nikdo nezkoumá, čí účet to je. Proto jestliže oba členové, otec i syn, uvedli stejné
číslo účtu, pošlete jim na ně dotaci, dvě
samostatné platby, jak píšete. Jako doklad
o výplatě pak doložíte výpis z vašeho účtu.
Určitě se na tento problém ptá mnoho
funkcionářů zvláště v současné době, kdy
od podání požadavku na dotaci 1.D do její
výplaty uplynulo skoro šest měsíců. Jde
o úmrtí našeho člena. Jak to řešit? Komu
máme dotaci vyplatit?

J. J.
Máte pravdu, počet úmrtí je kvůli délce času
od podání žádosti do výplaty rekordní. Podle
pokynů k poskytnutí dotace 1.D, uveřejněných v příloze Včelařství 8/2020, dědic nebo
předpokládaný dědic se nejpozději v den
výplaty musí prokázat úmrtním listem,
případně dokumentem vystaveným notářem
nebo předběžným opatřením soudu, který
osvědčí jeho dědické právo k dotaci, jinak
nárok zaniká a ZO ČSV dotaci v daném
termínu vrátí. To znamená, že dědic předloží
úmrtní list nebo dokument od notáře (stačí
obyčejný dopis na hlavičkovém papíře s jeho
podpisem, kde bude uvedeno, kdo dědí dotaci). Je dobré v zájmu předcházení problémů, když by se těch dědiců mohlo dostavit
více nebo by výplatu mohli zpochybňovat,
tento dokument od notáře vyžadovat. Pak
proti podpisu dotaci vyplatíte nebo pošlete
na účet a dokument od notáře přiložte k seznamu příjemců dotace. Neexistuje podmínka, že dědic musí pokračovat ve včelaření.
Může včelstva prodat nebo darovat. Pokud
však bude ve včelaření pokračovat, musí se
registrovat jako chovatel u ČMSCH, a.s.,
v Hradištku. Současně je třeba oznámit
zrušení registrace zemřelého. Pokud bude
chtít být dědic členem svazu a členský příspěvek byl již zaplacen, pak se podle směrnice o členských příspěvcích započte tomuto
přijatému členovi členský příspěvek zaplacený zemřelým členem (zůstavitelem).
Mgr. Jarmila Machová
duben 2021• 125

zadáno pro předsedkyni

Zeptali jste se…

Objektivem
Ludmily Krejčové

čsv

Ohlasy k tématu výběru členských příspěvků
V minulém čísle Včelařství jsme článkem o členských příspěvcích zahájili
diskuzi o tom, kdy, v jaké výši a jak příspěvky vybírat a platit. Diskutovat
o penězích není nikdy příjemné. Ale o problémech se má mluvit.

Ve výhledu na příští rok tak předpokládáme, že již nebude žádný důvod k toleranci
plateb příspěvků po termínu.

Na naši výzvu v březnovém čísle časopisu
Včelařství zareagovala řada funkcionářů
základních organizací, za což jim velmi
děkujeme. Do diskuze nám tak přišlo mnoho dalších názorů. A pokud bychom je měli
nějak shrnout v jedné větě, tak se dá říci,
že v podstatě jsou obdobné jako odpovědi
oslovených základních organizací, které
jste si mohli přečíst právě v onom zmíněném březnovém čísle.
Pravdou je, že i pro ty základní organizace, které vybíraly členské příspěvky v hotovosti vždy při jednom zároveň s výplatou
dotace 1.D, nakonec nebyl problém vzhledem k současné situaci tyto platby oddělit.
Dokázaly se přizpůsobit aktuálnímu stavu,
a nakonec si tedy povětšinou našly způsob,
jak včas vybrat členské příspěvky a zároveň
vedle toho řádně vyplatit dotaci 1.D.
Možná tak už nazrál čas na to, aby
platební styk mezi základními organizacemi a jejich členy byl bezhotovostní, ať
již tedy jde o jakékoli platby a výplaty. Je
samozřejmě jasné, že nějaké výjimky se
vždycky najdou, ale pravdou je, že dnes již
žijeme v době elektronické. V obchodech
platíme kartami, nájem, služby a nejrůznější další poplatky hradíme na základě
trvalých bankovních příkazů, důchod
nebo mzdu dostáváme na účet a určitě se najde mnoho dalších případů, kdy
peníze takříkajíc nedržíme fyzicky v rukou. Za dané situace tak asi není mnoho
důvodů, abychom i platby v rámci svazu

A jak členy motivovat ke spolupráci
s funkcionáři?
Za všechny jsme vybrali odpověď jednatele Petra Bujnocha ze základní organizace
Rychaltice:
„Soustředíme se na to základní, tedy
na zajištění léčiva pro včelstva, administraci dotace 1.D, výběr členských příspěvků a informovanost. A zároveň se snažíme
neobtěžovat členy nějakými dalšími povinnostmi. Sami musí cítit, že administrativa,
kterou pro ně výbor dělá, jim usnadňuje život, takže se mohou v klidu věnovat svým
včeličkám. Podařilo se nám omladit výbor
členy, kteří jsou schopni pracovat s počítačem, komunikovat a jsou ochotni přebírat zodpovědnost po svých předchůdcích
a udržet tak devadesátiletou tradici organizovaného včelaření v naší obci. Pokud
nechybí vůle, schopnosti a ochota něco
obětovat pro druhé, tak organizace může
plnit svoji funkci. Ale bez toho to asi bude
skřípat. Řada základních organizací stojí
na jednom člověku a jde to. Všude jsou
také trochu jiné podmínky. Někde může
být problém ve velikosti organizace, jinde
v oblasti majetkové, někde jinde zase mohou potíže činit třeba někteří členové atd.
Znovu tedy opakuji, že podle mého názoru
je důležité soustředit se na to nezbytně nutné a uvědomit si, že když to neuděláme my,
tak to za nás neudělá nikdo jiný.“

nerealizovali zásadně platbami přes bankovní účty.
Proto tedy doufejme, že příští výběr
členského příspěvku a výplatu dotace 1.D
se po letos získaných zkušenostech podaří
zrealizovat mnohem dříve než nyní. V takovém případě by pak již neměl být žádný
problém s dodržením stanovených lhůt.
Vážení přátelé,
pokud současně s podáním požadavku
na dotaci 1.D zaplatíte i členský příspěvek,
ulehčíte svým funkcionářům už tak dost
těžkou práci a odpadnou pochybnosti, jak
to vlastně je s tím počtem zazimovaných
včelstev. A také se tím předejde případným problémům s výplatou příspěvku ze
Svépomocného fondu, například když se
členovi škoda na včelařském majetku stane v lednu a on v tu dobu ještě nebude mít
zaplacený členský příspěvek. Podle Statutu Svépomocného fondu bude žádost
o příspěvek zamítnuta, pokud člen nesplní
povinnost řádně uhradit členský příspěvek
na zazimovaná včelstva podle směrnice
o členských příspěvcích.
A podle Směrnice č. 1/2016 o členských
příspěvcích je třeba členský příspěvek
na kalendářní rok vybrat od člena základní organizace, která jej vede v členské evidenci, takovým způsobem, aby jej mohla
převést sekretariátu Republikového výboru
Českého svazu včelařů na stanovený bankovní účet do 31. ledna.

Mgr. Jarmila Machová

Informace k dotaci 1.D 2020
Na našem webu se chovatelé včel mohli dozvědět, že ČSV 24. 2. 2021 obdržel
do datové schránky Rozhodnutí Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF,
fond), kterým se v rámci dotačního programu 1.D Podpora včelařství
I. 	poskytuje dotace ve výši 99 729 825 Kč,
II. 	poskytuje příspěvek ve výši 5 250 000 Kč
na zajištění administrace dotace,
III. 	
zamítá žádost o poskytnutí dotace
ve výši 1 040 940 Kč.
O dotaci 1.D ČSV, z.s., jakožto žadatel
požádal na základě požadavků 51 844
chovatelů včel na 635 614 zazimovaných
včelstev v celkové výši 114 410 520 Kč.
Po ověření registrace chovatelů včel v ÚE
(ústřední evidenci) a počtu včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s poč
ty včelstev evidovaných v ÚE, fond shledal,
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že na 629 716 zazimovaných včelstev lze
poskytnout dotaci.
Sazba na zazimované včelstvo byla vy
počtena ve výši 158,41 Kč. Při výpočtu
dotace byla výsledná částka zaokrouhlena
na celé koruny dolů.
Celkem nesplnilo podmínky dotace
1 447 chovatelů s 5 783 včelstvy, a jejich
požadavky proto byly zamítnuty, nebo
kráceny.
Částky uvedené v bodech I. a II. jsme obdrželi na náš účet 26. 2. 2021 a v prvním
březnovém týdnu odešly peníze základním organizacím a konečným příjemcům
nečlenům svazu (je jich cca 1 500). Nyní
už je další rozdělení dotace na samotných
základních organizacích. Doufáme, že
i v mimořádné době, kterou prožíváme, to
zvládnou do 15. 4. 2021.

Co se týče zamítnutí 1 447 požadavků
konečných příjemců, kteří nesplnili podmínky dotace, ti byli informováni o možnosti se proti rozhodnutí odvolat. Tohoto
práva využilo 83 chovatelů.
Český svaz včelařů jakožto žadatel podal
řádně a včas odvolání za konečné příjemce.
Nyní musíme čekat, jak odvolací orgán, tj.
Ministerstvo zemědělství ČR, jednotlivá
vyjádření dotčených konečných příjemců
vyhodnotí a rozhodne. Jakmile rozhodnutí
dostaneme, budeme chovatele informovat.
Nový proces administrace národní dotace
1.D 2020 nám všem dal a ještě dává pořádně
zabrat. Po všech těch opravách a porovnáních údajů v ÚE doufejme, že dotace 1.D
2021 již proběhne hladce a hlavně rychle.
Mgr. Jarmila Machová

Čmeláci létají s nákladem, který odpovídá až osmdesáti procentům jejich
tělesné hmotnosti. Zvládají to díky záhadnému úspornému režimu.
Let čmeláka může na první pohled působit neohrabaně, ale hmyz při něm podává
úctyhodný výkon. Už frekvence kmitání
křídel kolem 120 mávnutí za sekundu vyžaduje zvláštní adaptaci svalů. Žádný ze
svalů lidského těla by nebyl něčeho podobného schopen. Ve velehorách létají čmeláci
v nadmořských výškách až do 5 600 metrů. I to je výkon hodný obdivu vzhledem
k tomu, že řídký vzduch hůře nese a obsahuje méně kyslíku. Dělnice čmeláků
nasbírají při svých výpravách za potravou
těžký náklad pylu a nektaru a do hnízda se
mohou vracet se zátěží, která se blíží hmotnosti jejich těla. S takovým nákladem se
obtížně chodí, natož pak létá.
Tým pod vedením Stacey Combesové
z University of California v Davisu podrobil bedlivému zkoumání „těžkotonážní“
výkony létajících čmeláků amerického
druhu Bombus impatiens a výsledky jejich
experimentů zveřejnil vědecký časopis
Science Advances. Combesová a spol. nebyli první, kdo sledoval energetický výdej
hmyzích opylovačů létajících se zátěží.
Dosavadní výsledky jsou však rozporuplné. Jedna ze studií například prokázala, že
když se dělnice včely medonosné vracejí
do úlu s nákladem pylu a nektaru odpovídajícím 20 až 40 % jejich tělesné hmotnosti, vynakládají pouze o 6 % více energie, než
když letí s prázdnou.
Let včel a let čmeláků se však významně liší. Úhel, který opisuje včelí křídlo

Bombus impatiens 

mezi nejvyšším a nejnižším bodem záběru,
je kolem 90°, a včela se tak řadí k hmyzu
s krátkým záběrem. Při takové práci křídel
vzniká významná část vztlaku rotací křídla
na konci záběru. Čmeláci mají naopak
dlouhý záběr, když jejich křídlo opisuje
mezi nejvyšším a nejnižším bodem záběru
úhel kolem 140°. Při tomto způsobu letu se
generuje většina vztlaku při pohybu křídla
nahoru a dolů.
Záhada úsporného stylu
Aby vědci zjistili, jak je pro čmeláky let
s těžkým nákladem náročný, umístili
hmyz do duté plastové komůrky a k tělu
mu připevnili různě těžká závaží z kousků
pájecího drátku. Následně nechali čmeláky létat s tímto nákladem a uvnitř komůrky měřili množství oxidu uhličitého, které
hmyz za letu vydýchal. Vyloučený objem
této metabolické zplodiny přímo odráží
množství spálených cukrů, jež čmelák získává z nektaru. V průběhu pokusů natáčeli
vědci čmeláky vysokorychlostní kamerou.
Výsledky měření výzkumníky zaskočily. Zdravý selský rozum by napovídal, že
s narůstající dobou letu bude čmelák stále
lehčí, protože mu ubyde „spálený“ nektar.
Čmelák by proto měl s postupem času vynakládat na let méně energie. Měření však
ukázala pravý opak. V přepočtu na celkovou hmotnost těla včetně zkonzumovaného nektaru a „nákladu“ spotřebovávali
čmeláci nejméně energie při největší zátěži.

Foto: WikiMedia

Jak se jim ulevovalo, spotřeba energie
na jednotku hmotnosti stoupala.
„Byli při letu energeticky o to úspornější,
oč těžší náklad nesli. A to z hlediska využívání energie nedává smysl,“ komentovala
výsledky Stacey Combesová.
Záběry kamery prozradily, že čmeláci se
při letu vypořádávají s velkou zátěží dvěma
různými styly. V obou případech se snaží
o delší záběr křídla, a úhel záběru tak může
narůst ke 170°. Při prvním způsobu letu
zvýší také frekvenci záběrů křídel. To vše
stojí nějakou námahu a nese to s sebou zvýšený výdej energie.
Ale čmeláci mohou letět s těžkým
nákladem také v „úsporném režimu“, kdy
sice prodlouží záběr křídla, ale nezvýší
frekvenci záběrů. Při tom vydávají méně
energie. Není však jasné, jak si zajistí dodatečný vztlak ke zvládnutí těžkého nákladu.
Vědci spekulují, že čmeláci změní způsob,
jakým rotují křídly na konci záběru. Vypadá to, že si mohou vybrat, jakým stylem poletí. Pokud mají menší náklad nebo si před
letem odpočinuli, dosáhnou potřebného
nárůstu vztlaku zvýšením frekvence záběrů. Ale pokud nesou opravdu těžký náklad,
zvolí záhadný úsporný režim. Frekvenci
záběrů křídel skoro nezvýší a v některých
případech ji dokonce o něco sníží.
I náročný styl má výhody
Vědci sice zjistili, že čmeláci mají pro
přepravu těžkých nákladů tajnou zbraň
v podobě úsporného režimu, ale zatím
zůstává záhadou, jaký trik k šetření silami
používají. Navíc není jasné, proč čmeláci nelétají v úsporném režimu stále. Proč
plýtvají silami na energeticky náročnější
styl letu? Stacey Combesová se domnívá,
že let se zvýšenou frekvencí záběrů křídel
musí čmelákům nabízet nějakou významnou výhodu. Je možné, že napomáhá udržet stabilitu při letu turbulentními proudy
vzduchu nebo dovoluje lepší manévrování
a bezpečnější let kolem překážek. Vědci
studující biomechaniku letu hmyzu pomalu mění náhled na celou problematiku.
„Měli jsme tendenci vidět v hmyzu maličké létající stroje. Mysleli jsme si, že používají jeden styl letu, když nenesou žádný náklad, a druhý styl, když letí s velkou
zátěží. A byli jsme přesvědčení, že to dělají
pokaždé stejně. Teď jsme museli přijmout
jako fakt, že let je chování a hmyz se rozhoduje, jak to udělá. Dokonce i jeden a ten
samý čmelák může v různé dny při podobných příležitostech využívat jiný způsob
mávání křídly,“ říká Stacey Combesová.
Jaroslav Petr
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co říká věda

Tajemný let čmeláka

včelařská praxe

Manipulační včelstvo – užitečná rezerva

LR 20 × 18,5 cm poloviční rámeček z oplodňáčku

V začátcích mého včelaření jsem byl jako většina včelařů postaven před
otázku výběru vhodného úlu. Před více než pětadvaceti lety jsem začínal
s Budečáky, Moravským univerzálem a Tachovským úlem. Již v té době
jsem zaznamenal výrazný rozdíl v pohodovější obsluze včelstev v nástavkovém Tachováku než v úlech dvouprostorových. Pokusy rozšiřovat Univerzál nastavenými medníky pro chov silnějších včelstev většinou vyhodnotila
moje záda jako slepou cestu a porovnáním času potřebného k obsluze včelstev v úlech klasických a nástavkových jsem dospěl k rozhodnutí, že pokud
bude včelaření mým celoživotním koníčkem, pak v nástavkovém úlu, který
budu moci přizpůsobit svému věku a síle.
Tehdy jsem tuto otázku vnímal spíše
z pohledu hobby včelaře s přihlédnutím
ke snadné obsluze včelstev, jednoduché

Manipulační včelstvo na konci února
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manipulaci s nástavky a možnosti snadno
upravit velikost úlového prostoru podle
aktuálních potřeb včelstva a síly včelaře.

Ovšem cesta k výběru vyhovujícího typu
úlu a technologie nebyla tak jednoduchá
a asi patnáct let jsem zkoušel různé rámkové míry i kombinace výšek nástavků,
postupy tvorby oddělků, vícematečná včelstva apod. Proto jsem si včelstva rozdělil
na kmenová (na med) a pokusná.
Velmi mě tedy potěšilo, když jsme měli
na včelařském učilišti v Nasavrkách zadanou ročníkovou práci na téma Volba úlů
na konkrétní stanoviště. Připomněla mi
mé snažení.
Nakonec jsem si vybral úl Langstroth.
V něm dnes chováme většinu našich včelstev, v kombinovaném složení s nízkými
medníky 3/4 nebo 2/3 a dvěma vysokými
plodištními nástavky 1/1 pro snazší každoroční výměnu díla. To mimo jiné umožňuje
oddělit medníkové a plodištní plásty na dva
uzavřené okruhy, což je velmi dobré pro
kvalitu medu.
Později jsem začal s chovem matek a tehdy se ukázala další příjemná stránka nástavkového včelaření. Úl je možné opatřit
řadou doplňků o stejném půdorysu. Jsou to
například mezidna, výkluzy, mřížky, síta, fólie a upravené nástavky, které velmi usnadní
nejen chov matek nebo odvčelení medníků,
ale i přípravu vhodných plástů a včel pro
tvorbu oddělků či chovného starteru v několikadenním předstihu do horního medníkového nástavku. Tak se z našich pokusných
včelstev stala včelstva manipulační.
Manipulační včelstvo
Ve včelařské praxi, zejména při chovu matek, označujeme jako manipulační včelstvo
to, které nám poskytuje zásobní a plodové

Pozdní výměna matky ze sdruženého oplodňáčku pomocí novin a nástavku

Varianty
Protože se jedná o včelstvo, které slouží zejména jako zdroj materiálu pro chov matek,
uzpůsobuje si ho každý včelař podle svých
chovatelských potřeb. V mém případě po
užívám dvě ve světě rozšířené varianty.
Na stanovišti sloužícím pro chov matek
se mi osvědčily nízkonástavkové Langstrothy 3/4. Z nich ve druhé polovině května
odebírám plásty a včely pro chovné oddělky
se zralými matečníky do nízkých nástavků
podélně rozdělených sololitovou přepážkou s přisponkovanou tenkou strůpkovou
fólií. Vznikne tak chovný nástavek pro dva
pětiplástové oddělky. Při použití nízkého
dvoucentimetrového děleného dna s česny na stejné straně. Pro tento účel jsou
do nástavku vyvrtána dvě 2,5cm očka navíc. Po ukončení chovu matek během srpna
vracím plásty přeložené do standardního
3/ nástavku zpět do včelstva, nebo zimuji
4
oddělky jako rezervní. V oddělcích obvykle
vychovám za dobrých podmínek tři matky
za sezonu.
Druhým způsobem kombinuji z vysokého nástavku LR 1/1 a opět nástavkem 3/4,
který je tentokrát rozdělen příčně dřevěnou
trojcentimetrovou přepážkou s drážkami
pro ouška rámků na obou stranách. Ten obsahuje ve dvou řadách celkem 20 rámečků
20 × 18,5 cm.

Sdružený oplodňáček – dno, nástavek, fólie

Jedná se v podstatě o sdružený oplodňáček se dvěma přepážkami, odnímatelným děleným dnem, se čtyřmi česínky
s možností přisponkovat tenkou strůpkovou fólii na horní stranu příčné přepážky
pro snazší práci s chovnými minioddělky.
Mohu tak tvořit jak chovné/rezervní oddělky na vysokých plástech, tak i chovat matky
ve sdruženém oplodňáčku. Oddělky na šesti plástech 1/1 používám na výměnu matek
v kmenových včelstvech v podletí, nebo je
zimuji.
Sdružený oplodňáček slouží k odchování
potřebného množství matek. Jeho dělený
nástavek je možné začátkem sezony vložit
do manipulačního včelstva mezi zaplodované nástavky pro zakladení plástů a jejich zanesení zásobami, pokud již nebyl ve včelstvu
ponechán z předchozího roku. V tom případě se přesune z pozice spodního nástavku
nahoru nad plodové hnízdo a provede se
podle potřeby výměna nástavku za očištěný dezinfikovaný a výměna tmavých souší
za mezistěny ve středu nástavku.
Po zanesení, zakladení a zavíčkování
plodu lze nástavek se včelami, bez matky,
vyjmout, přidat chovné dno, dvě přepážky,
zralé matečníky a umístit na dva dny do stínu nebo převézt. Po odebrání oplozených
matek buď vkládám další zralé matečníky,
nebo odstraním přepážku mezi sousedními oddělky při ukončení chovu a následně
spojuji s manipulačním včelstvem přes noviny, nebo síťovaným mezidnem, po spojení umístím jako spodní nástavek na dno.
V září ho mohu odebrat, nebo ponechám
přes zimu.
Ošetřování během roku
Manipulační včelstva ošetřuji během
roku stejně jako kmenová. Rozdíl je pou-

ze v jejich velikosti, která se mění podle
množství odebraného materiálu. Snažím
se však včelstva neobírat příliš. Na deset
kmenových mám připraveno jedno manipulační. Nasazuji postupně medníky podle potřeby, z nichž ten horní slouží jako
manipulační, kam odkládám souše, mezistěny nebo převěšuji plodové i zásobní
plásty jako přípravu pro tvorbu chovných
oddělků. Velmi to usnadní práci a je jednoduché do horního medníku sáhnout pro
vše potřebné.
Po posledním medobraní včelstva zakrmím a přeléčím společně s ostatními
na stanovišti. Kmenová krmím na 25 kg
a manipulační na 30 kg zásob. Je to rezerva na příští rok. V případě pozdějšího
připojování oddělků a zejména oplodnáčků
po zužitkování matek v září a někdy i říjnu
provádím jarní nátěr plodu.
Pětiplástové rezervní oddělky zakrmuji
na 6 až 7 kg zásob ještě před posledním
medobraním kmenových včelstev jako
prevenci proti loupeži a vkládám Gabon.
Po odebrání Gabonu zkontroluji zásoby
a případně dokrmím. Během října ošetřuji
třikrát fumigací, po stočení strůpkové fólie do středu a přidání prázdného nízkého
nástavku nahoru oba oddělky zároveň.
Na jaře mohou pomoci napravit zimní ztráty matek, nebo z nich další sezonu vyrostou
nová včelstva.
Manipulační včelstvo lze použít i k jiným
servisním účelům. Například pro stavbu
prvních plástů do nízkých medníků, produkci zavíčkovaných zásobních plástů
nebo celého nástavku zimních zásob jako
rezervního zdroje tam, kde z různých důvodů nemůžeme včelstva v podletí krmit.
Jiří Kolář

Vyzimované manipulační včelstvo s nástavkem
pro chovné polorámky
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plásty a včely pro chovné oddělky, případně
jen včely pro plnění nejrůznějších oplodňáčků a sekcí pro chov matek. V zahraničí
jsou také používána včelstva, která během
sezony poskytují včely do smetenců pro
tvorbu paketů na komerční prodej. Domnívám se, že i miniplusy s více „mini“
nástavky bychom mohli označit jako včelstva manipulační.

včelí produkty

Ohlédnutí za Medovými snídaněmi 2020
školách (zejména velkých) se tedy pro
značný zájem a počet dětí koná Medová
snídaně opakovaně. Omezený rozsah přednášky, určený věkem dětí, pochopitelně
neumožňuje prezentovat všechna zajímavá témata spojená s chovem včel a včelami
samotnými. Školy často volají po rozšíření
Medových snídaní i na žáky druhého stupně základních škol.

Foto: Dana Švédová

Oblíbené Medové snídaně probíhají v České republice od roku 2015.
V současné době Zařízení služeb MZe s. p. o. připravuje jejich sedmý
ročník pro rok 2021. Jaké však byly Medové snídaně v roce 2020?
Protiepidemická opatření a nutné restrikce měly zásadní dopad i na Medové snídaně. Jarní turnus, původně plánovaný
na červen, byl v souvislosti s koronavirovou epidemií a nejasnostmi s konkrétním
průběhem školní docházky zcela zrušen.
Uzávěrka přihlášek tak byla postupně posunuta až k polovině června. Pracovníci
Zařízení služeb Ministerstva zemědělství
a Ministerstva zemědělství pak rozhodli,
že se pokusí přesunout nuceně uvolněnou přednáškovou kapacitu do turnusu
podzimního. Ani ten se však neobešel bez
komplikací.

2015 se jejich počet v letech 2018 a 2019
ustálil na 150 vzdělávacích zařízeních.
V roce 2019 bylo zavedeno navýšení počtu
přednáškových dnů na 180. Na některých

Včelaření jako záliba
Cílem Medových snídaní je nejen podpora
zdravého životního stylu, ale i propagace
kvalitních potravin, především pak medu,
a rovněž vedení dětí ke správnému stravování. Nedílnou součástí programu je pak
také seznámení dětí se včelařením i vlastním procesem vzniku medu.
Osobní setkání se včelařem podporuje
identifikaci dětí s přírodou a napomáhá touto formou lokálním producentům
medu, pekařům i dalším subjektům propojit několik základních atributů zemědělství.
Díky Medovým snídaním se pro děti
včely stávají aktivní součástí jejich domova a krajiny (a to i městské), ve které žijí.
Projekt mimo jiné pěstuje lásku ke včelám
a poskytuje dětem emocionální podnět
k přemýšlení o přírodě i jejich budoucích
povoláních a zálibách.
Forma a historie Medových snídaní
v České republice
Projekt v minulých letech postupně spontánně narůstal. Z úvodních 40 škol v roce
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Stav realizace projektu k 11. 11. 2020

Didaktika
Nosným tématem přednášky je význam
včel pro přírodní bohatství krajiny i života v ní a proces vzniku medu. Didaktickou
bází jsou jednoduché interaktivní vzdělávací hry přizpůsobené věku dětí a praktická prezentace včelařského vybavení v duchu principu Škola hrou. Celý programový blok je zakončen ochutnávkou medu
s chlebem a máslem. Na přípravě této
chutné medové snídaně se po přednášce
podle svých možností podílejí i přímo
děti. Délka přednášky se pohybuje kolem
30 minut v mateřských školách a 45 minut na prvním stupni škol základních.

Lektoři a hlavní partner
Hlavním partnerem pro realizaci ročníku
2020 bylo Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.,
Nasavrky, které je akademickou i praktickou chloubou včelařství v České republice. Zajistilo přímou komunikaci s lektory
i školami a vykonávalo kontrolní činnost
nad jednotlivými přednášejícími, jejichž
seznam rozšířilo. Pro účely přednášek
rovněž poskytlo a zajistilo distribuci 300 kg
medu do konkrétních škol.
Lektoři jsou na vysoké úrovni nejen
z odborného hlediska, ale jsou erudovaní
i po stránce výchovně-vzdělávací. Vybíráni jsou nejen z řad členů Českého svazu
včelařů, ale i lektorů SOUV-VVC a jsou
doplněni o přednášející věnující se této
tematice na lokální úrovni v rámci včelařských kroužků.

Medové snídaně nejen o medu
Původní a stále platná témata (např. historie včelařství, význam medu pro zdraví
člověka, péče o včelstvo, opylování, vznik
medu, praktické rady, jak postupovat při
bodnutí včelou atd.) jsou postupně rozšiřována. V průběhu minulých ročníků tak
přibyly například i etologické zajímavosti
ze života včel.
Stále větší důraz je kladen na biodiverzitu krajiny, podíl včel na opylování a jejich
základní význam pro celý potravní řetězec,
včetně produkce potravin na první pohled
vzdálených, například mléka. Záměrem je
v rámci přednášek v mateřských a základních školách posílit osvětu a povědomí
o školním projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol.
Rekordní zájem
Novinkou šestého ročníku se stala cílená
propagace projektu prostřednictvím Facebooku, která přinesla rekordní počet přihlášek. Obrovský zájem o Medové snídaně
několikanásobně překročil kapacitu. K ročníku 2020 se přihlásilo 271 škol s 18 310
žáky. To by úhrnem znamenalo uskutečnit
v celé České republice 581 přednáško-

vých bloků. Nejvyšší počet přihlášených
byl registrován z kraje Jihomoravského
(40 škol), těsně následovaného krajem
Středočeským (36 škol). Z hlediska počtu
žáků naopak vedl kraj Středočeský (2 512
přihlášených žáků), druhý největší zájem
měli učitelé a žáci v kraji Moravskoslezském (2 490 žáků).
Z přihlášených škol a školek jich bylo vybráno 98 a v plánu bylo uskutečnit tam 180
přednáškových bloků. Na Medové snídaně
se tak těšilo 5 426 dětí.
Medové snídaně a Covid-19
Zrušený jarní turnus se podařilo téměř
beze zbytku nahradit. Podzimní turnus
byl zahájen 21. září 2020, ale přes slibný
začátek se epidemická situace začala
zhoršovat a 14. října 2020 došlo k novému
uzavření základních škol. Mateřské školy však podle lokálních možností zůstaly
v provozu, zatímco žáci prvních a druhých
tříd se vrátili do škol až 18. listopadu 2020.
Toto opatření mělo na průběh Medových
snídaní zásadní dopad, neboť bylo za
vedeno v termínu nejvyšší plánované
frekvence přednáškové činnosti.
Toto více než měsíční úplné uzavření
škol a postupné odkládání návratu žáků
vyvolalo nutnost přesunů přednáškových
kapacit mimo rámec již aktualizovaného
plánu. Tyto přesuny se řešily operativně
na denní bázi ve snaze docílit co nejvyššího počtu realizovaných přednášek a zapojených dětí. Zároveň bylo rozhodnuto
o posunutí konce projektu až na přelom
listopadu a prosince.
Celoroční plán z hlediska počtu zúčastněných dětí byl splněn na 79,45 %. Tento
výsledek byl ovlivněn zejména nařízeným
omezením počtu dětí ve skupinách a rovněž přesuny přednášek do mateřských škol
(max. 20 dětí ve skupině) ze škol základních (max. 40 dětí ve skupině).
Výsledky ročníku 2020
Celkově se tedy nakonec podařilo realizovat 169 ze 180 plánovaných přednáškových bloků, což představuje 93,89 %
původního celoročního přednáškového
plánu. Navzdory komplikacím vyvolaným
celospolečenskými omezeními v souvislosti s pandemií Covid-19 bylo dosaženo
stanovených cílů v maximální možné
míře. Medové snídaně 2020 navštívily
83 škol a školek z původně plánovaných
98 vzdělávacích institucí a zúčastnilo se
jich 4 406 dětí.
Již nyní Zařízení Služeb MZe s. p. o.
připravuje nový ročník Medových snídaní
2021, v pořadí sedmý. Věřme, že šťastný.

Výsledná realizace projektu

Jan Remišer
Ing. Mgr. Lubomír Augustín, MBA
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V zájmu zachování didaktické kvality má
každá přednáška omezen počet účastníků na 40 žáků základních škol a 20 dětí
ve školkách. Děti pak dostanou drobné
upomínkové předměty, jejichž podoba
se každý rok mění, ale je vždy spojena se
včelařstvím, včelami a medem.

historie

Založil rodinnou včelařskou tradici
Mojmír Husar, absolvent nasavrcké školy z roku 1952
V minulém čísle jsme zveřejnili článek k 70. výročí zahájení včelařské vý
uky v Nasavrkách. Na naši prosbu o zaslání vzpomínek žijících pamětníků
i rodinných příslušníků již zesnulých absolventů zareagovali Svatava a Jaroslav Fantovi z Bítouchova na Semilsku. Ve svém dopise zmiňují projektovou maturitní práci jejich dcery Kristýny Fantové, jež je vnučkou Mojmíra
Husara, který v roce 1951 nastoupil do druhého ročníku Včelařské školy
v Nasavrkách. Byl tedy jedním z těch, kteří následujícího roku jako první
dostali vysvědčení z této školy.
Mojmír Husar zemřel ve věku 92 let v březnu 2020. Naučil včelařit mnoho včelařů
v Semilech a širokém okolí, včetně svého
zetě, který po něm převzal štafetu a včelaří
dosud. Vnučce Kristýně vedle toho pomohl
vypracovat projektovou maturitní práci
s názvem Chov včelích matek, produkce
mateří kašičky na stanovišti č. 89580943
v Chuchelně a nová hrozba včelařů – melecitóza.
V projektové maturitní práci, z níž vyjímáme pasáže týkající Mojmíra Husara, se
snažila shrnout především poznatky dědy
a otce za léta praxe získané ve včelaření.
Historie včelaření v Chuchelně
Na stanovišti v obci Chuchelná u Semil
začal jako první včelařit Kristýnin dědeček
Mojmír Husar. Od dětství většinu volného
času trávil v lese a u chuchelského potoka.
Jednoho dne s kamarádem na mezi objevili kopečky mechu, ve kterém žili čmeláci. Napadlo je, že by si mohli vyrobit malé
bedýnky – úlky, ve kterých by mohli chovat
čmeláky. A tak se stalo. Bedýnky s kamarádem umístili na zahradu a začal s chovem
čmeláků. To se psal rok 1940.

Závěrečné vysvědčení Mojmíra Husara
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Netrvalo dlouho a oba kamarádi si podle
předlohy vyrobili čtyři úly, tzv. budečáky.
Od místních včelařů získali oddělky a to byl
počátek rodinného včelaření, které se dědí
z pokolení na pokolení. V roce 1945 byl
v Chuchelně postaven malý včelínek pro
čtyři včelstva. V té době již Mojmír Husar
včelstva přihlásil a začal chodit do včelařské organizace. Tehdy byl jejím předsedou
pan František Klazar ze Semil – Podmoklic. Pan Mojmír ho začal často navštěvovat
a učit se všemu potřebnému včetně chovu
včelích matek. Pan Klazar měl velký včelín
pro 20 úlů, ve kterém se Mojmír zhlédl,
a plán byl na světě.
Šlo o včelín pro dvacet včelstev s malou,
tzv. manipulační místností na vytáčení
medu a na jiné pomocné práce, které jsou
s chovem včel spojeny. Časem byl jeden takovýto včelín postaven právě v Chuchelně
a druhý měl Mojmír Husar umístěný v obci
Dlouhý u Železného Brodu. Na Dlouhém
včelařil sedm let a později byl tento včelín
přemístěn do obce Bítouchov u Semil, kde
začal včelařit a dodnes včelaří jeho zeť.
Rok v Nasavrkách
V roce 1951 byla v Nasavrkách otevřena
dvouletá včelařská škola. Mojmír Husar se

rozhodl tuto školu absolvovat a po úspěšných zkouškách byl přijat přímo do druhého ročníku. Po ukončení školy pracoval
jako včelmistr na včelnicích v Jesenném,
Navarově a Vlastiboři.
Na začátku 50. let byla velká poptávka po kmeni matek Nigra. Již zmiňovaný pan Klazar tak hledal někoho, kdo by
mu s chovem těchto matek pomohl. Pan
Mojmír na tuto žádost přistoupil a pořídil
si k těmto účelům patnáct nových sekcí
a zároveň s tím začal uvažovat o racionálně zlepšeném a produktivně zrychleném
chovu matek. Do té doby ve většině případů včelstvo osiřelo, odebraly se z něj plásty
s otevřeným plodem a do tohoto včelstva
se vložil plodový plást z vybraného včelstva s nejmladším plodem (larvičkou).
Rámek se takzvaně podřízl, aby většina
vystavěných matečníků visela dolů, a tak
se v pravou chvíli mohl matečník vyříznout
k samostatnému vylíhnutí matky již mimo
úl, v připravené mateří klícce.
Matečníky v medníku
Pan Mojmír už delší dobu pozoroval, že při
předávání včel do medníku, který je oddělen mateří mřížkou, se některé včelstvo cítí
ze začátku osiřelé a zakládá matečníky.
Tímto okamžikem tedy začal přemýšlet,
jak využít této jejich první nálady k tomu,
aby od těch nejlepších a nejžádanějších
včelstev byly postaveny nové matečníky.
Kristýna zmiňuje i dědečkovo vyprávění,
z něhož se dozvěděla, že včelí matka, která
se chystá k prvnímu snubnímu proletu, se
pozná po hlasu. Taková matka takzvaně
„týtá“. Několikrát se stalo, že dědeček tak

Mojmír Husar (vpravo) a pravděpodobně jeho spolužák Ladislav Kasal z Kutné Hory

Přidávání matek
Pro úspěšné přidávání matek pak Mojmír
po letech praxe zvolil svoji vlastní a nej

osvědčenější metodu. Po odebrání matky
pátý den zrušil všechny nasazené matečníky
a ještě v ten samý den přidal vyjídající cestou v klícce mladou kladoucí matku. Za tři
až čtyři dny zkontroloval přítomnost matky. Úspěšnost jejího přijetí bývá nezvykle
vysoká.
Na stanovišti v Chuchelně bylo tímto
způsobem úspěšně vyměněno 22 matek
a na stanovišti v Bítouchově 12 matek.

Tolik tedy výběr z pasáží, v nichž Kristýna Fantová při psaní projektové maturitní
práce čerpala z celoživotních včelařských
zkušeností svého dědečka. Přikládáme
i pár fotografií, aby připomněly jeho více
než šedesátiletý včelařský život, který začal
ještě před nástupem ke studiu nasavrcké
včelařské školy.
		
		

Z podkladů rodiny Fantových
připravil Ing. Zdeněk Kulhánek

U zrodu byla i Jednota včelařů
Než do včelařské školy v Nasavrkách nastoupili první žáci
Nahlédnutí do časopisu Včelařství z roku 1951 ukazuje, že to bylo období intenzivního zakládání včelnic v tehdejších jednotných zemědělských
družstvech, státních statcích a státních lesích. Pro nové včelařské provozy
bylo zapotřebí vyškolit mladé odborníky, pro něž by práce včelmistra byla
hlavním povoláním. Zprvu se pomýšlelo na středisko pracujícího dorostu.
Když ministerstvo zemědělství vyzdvihlo význam speciálního vzdělávání a dalo
podnět a s ním i možnosti k zakládání
speciálních výběrových zemědělských
škol, byla Jednota včelařů (předchůdce
nynějšího ČSV) mezi prvními, kteří
požádali o zřízení dvouleté výběrové
včelařské školy. Důvodem bylo i to,
že vyškolení nových kvalifikovaných
odborníků by umožňovalo snadněji splnit úkoly, které na Jednotu včelařskou
(1947–57) byly kladeny v souvislosti se
zakládáním a obhospodařováním velkovčelnic a velkovčelínů v zemědělství
a lesnictví.
Ministerstvo zemědělství spolu s pedagogickými odborníky našlo na úpatí Železných hor v Nasavrkách vhodné prostředí,
kde zemědělské školství uvolnilo pro včelařskou výuku budovu bývalé zimní rolnic-

ké školy, postavené v roce 1927. Ke škole
navíc patřilo 10 hektarů pozemků. Ke stravování a internátnímu ubytování byla vy
užita bývalá Hájenská škola v Nasavrkách.
Jednota včelařů se nabídla, že pomůže
vybavit školu, v jejíž těsné blízkosti měl být
postaven menší výukový včelín s botanickou zahradou se zastoupením nektarodárných a včelařsky významných rostlin. Dále
měly být součástmi školy technologická
provozovna, dílna a laboratoř. Při zařizování školy se pamatovalo rovněž na úkoly
fenologické a vybavení meteorologickou
stanicí.
Pro praktickou výuku nabídl podnik Státních lesů dobudování vzorné velkovčelnice
se stovkou včelstev na pasece menšího smíšeného lesa poblíž rybníka. Státní lesy poskytly rovněž svého včelmistra k odbornému
výcviku budoucích včelařů.

Dobová fotografie Včelařské školy v Nasavrkách

Do vedení školy vybrali zřizovatelé včelařského odborníka s praxí a současně
zkušeného učitele Josefa Josku, který je
i autorem výukových materiálů a knížky
Včelařství.
V roce zahájení výuky (1951) bylo zapotřebí zaplnit oba ročníky. Do prvního
byli přijati žáci základních škol, kteří
o tento obor projevili zájem. Do druhého
ročníku o měsíc později nastoupili k jednoletému studiu žáci, kteří již měli včelařskou praxi z malochovů a chtěli se stát
včelaři z povolání. Starší uchazeči museli
předložit k zápisu do školy souhlas okresního národního výboru a doporučení zemědělského či lesnického podniku, pro
nějž měli po ukončení školy pracovat.
Seznam žáků obou ročníků jsme zveřejnili v minulém čísle. Mnozí z nich se
po ukončení školy stali velmi úspěšnými
včelařskými odborníky a učiteli včelařství
a někteří se scházejí dosud, o čemž připravujeme článek do některého z dalších
čísel Včelařství.
		
Připravil Ing. Zdeněk Kulhánek

První žáci Včelařské školy při zahájení výuky v roce 1951
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dlouho čekal na první prolet u úlku, až se dočkal. Viděl i vlastní páření matky s trubcem
ve vzduchu a netrpělivě čekal, až se oplodněná matka opět vrátí do úlku. Největší obavy
vždy měl z toho, že by ji za letu mohl dostihnout kos nebo nějaký jiný pták a sezobl ji.

před 100 lety

Včelařům československým

Nahlížíme do časopisu Český včelař z dubna 1921

Titulek tohoto článku se v dubnu 1921 objevil hned na první straně dubnového čísla časopisu Český včelař a podobně jako známý manifest Mým
národům! předznamenával v jistém smyslu mobilizaci. Následující text
totiž oznamoval konání prvního včelařského sjezdu po první světové válce.
„Doba válečná měla neblahý vliv i na rozvoj
včelařství a soudržnost včelařů. V roce 1913
a 1914 jsme připravovali veliký sjezd všeslovanský, práce přípravné byly již dokončeny
a my s radostí čekali, abychom mohli ve slovanské Praze přijmouti spolubratry včelaře
ze všech zemí slovanských. Zlá litice války
vše pokazila.“ Těmito slovy začíná hlavní
článek dubnového vydání, který vyzývá
k účasti na květnovém sjezdu. „Sejdeme se
opět staří včelaři a přivítáme ve svém středu
nové mladé spolupracovníky, zvláště bratry
Slováky a Moravce z Hlučínska.“
Celý článek dnes může působit už poněkud úsměvně, ale je až neuvěřitelné, jaký
odkaz posílá do dnešních dnů. Ačkoliv totiž
žijeme v poněkud složitějších časech, není
to nic proti tomu, co zažívali naši předkové.
Zatímco my už rok nosíme roušky, před sto
lety se svět stále ještě plně nevzpamatoval
ze strašlivé světové války.
Proto pojďme zase k veselejším věcem,
například k programu tehdejšího sjezdu.
Všechno důležité se probralo a vyřešilo
za jeden den, v pondělí 16. května, ale ofi
ciální program byl připraven už i o den dří-
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ve. „V neděli 15. května: Přátelský večírek
včelařů v hotelu U zlaté husy na Václavském náměstí,“ píše se hned na začátku.
Následuje několik odborných článků.
Josef Žofka se zabývá medováním rostlin,
na něj navazuje Viktor Medlín s pojednáním o jívách, J. Kalina přidává krátký příspěvek o napajedlu a Karel Houška vyzývá
k vysazování stromů.
Blok slovenských autorů otevírá Konštant Orbán, jenž se obsáhle zamýšlí nad
cenou medu, a na něj navazuje příspěvek
s názvem Ozvena na článok „O čom som
mal přednášať v Lubochni“. Asi nikdy se
už nedozvíme, co bylo příčinou, že text
je poněkud neuspořádaný a vcelku obtížně pochopitelný, hlavním sdělením je
podle všeho poděkování Václavu Jakšovi
za přednášku, ale jeho autor i dnes dokázal
zaujmout obsáhlým a podrobným podpisem: „Michal Klein, jednatel včel. spolku
v Sliašovcah, p. Smižany (župa Spišská při
Levoči)“.
Představu o situaci v dané části včelařské
sezony pak dávají Zprávy ze stanic pozorovacích za březen. „Všeobecně se tvrdí,

že již mnoho let nebylo března s tolika slunečnými dny, učiněný to máj,“ stojí hned
v úvodu. Po vyjmenování kvetoucích rostlin ovšem přicházejí jisté rozpaky: „Plodu
jest porozličně. Včelstva na pouhém cukru
jsou ve vývoji pozadu. Jinde zase nedostatek pylu brzdí přiměřený vývoj. Ale celkem
pěstuje se již dosti plodu, nasvědčují tomu
i značné úbytky na váze.“
Ve Zprávách zemských ústředí se pak
mimo jiné dočteme, že v březnu byly rozeslány dva oběžníky, a je zde i jeden účetní apel: „Žádáme důtklivě o vyrovnání
nedoplatků, které činí přes 225.000 Kč.
Potřebujeme peněz nutně.“ Zajímavé jsou
i informace, že cena medu se tehdy pohybovala v rozmezí 22–24 tehdejších korun
za kilogram a stejné množství vosku stálo
kolem 50 korun.
Rubrika Ze včelařského světa pak představuje pelmel různých krátkých sdělení,
mezi nimiž vyniká informace, že v Belgii
vzniká akciová společnost k výrobě šumivé
medoviny. Do méně veselé reality nás pak
vrací zpráva, že se ve Švýcarsku uvažuje
nad možným využitím včelího jedu k prevenci i coby léčiva v boji proti španělské
chřipce, která řádila v letech 1918–1920.
A na konci časopisu pak je důkaz, že dobří lidé tu byli ve všech časech. Jan Vaněček
zde z celého srdce děkuje rolníkovi Josefu
Langmajerovi z Hráze u Přeštic a jeho matce Marii. „Darovali mně 3 včelstva a postavu do 1 úlu, což v nynější době nemohl bych
si poříditi, jsa zmrzačením ve válce omezen
ve své výdělečné schopnosti. Darem tím
bylo mně umožněno nezištnými dobrodinci,
abych se potěšiti mohl včelařstvím.“
Michael Mlynář

Vládní omezení plynoucí z krizových opatření proti šíření nemoci covid-19
zasáhla snad všechny oblasti společenského života. Mimo jiné nám zavřeli
také základní, střední i vysoké školy a s nimi i základní umělecké školy. Ale
naštěstí nám nezavřeli tu nejkrásnější školu s tou nejkrásnější učebnou,
jakou je sama příroda.
Osm Ambrožíků v novém školním roce
2020–2021 projevilo zájem pokračovat
v činnosti včelařského kroužku za takových
podmínek, aby se vyhovělo nařízení vlády
k zamezení šíření nemoci covid-19. To znamená rozestupy, roušky a dezinfekci. První

schůzka se uskutečnila 15. září ve Včelařském areálu Zámecký dvůr. Je potěšující, že
se děti rozhodly nepřerušit včelařské vzdělávání, ale rozvíjet své vědomosti v kolektivu
s kamarády se stejnými zájmy. Většina jich
chodí do kroužku už déle než tři roky.

Včelařský kroužek Ambrožíci je aktivní i ve složité covidové době

Pomocí fonendoskopu jsme poslouchali dění v úlu

Kontrola podložek

U včelařského kroužku došlo se začátkem školního roku ke změně zřizovatele,
stal se jím Zámecký dvůr, s.r.o. Členové
včelařského kroužku Ambrožíci se stali jako
kolektiv členy ZO ČSV Havířov. Na první
schůzce jsme se domluvili na termínech
a programu schůzek. Scházíme se vždy
první sobotu v měsíci dopoledne a pak jednu středu odpoledne vždy v polovině měsíce
ve včelařském areálu Zámecký dvůr.
Pracujeme rovněž s materiály pana
Příhody a pana Cafourka, které využíváme k výuce online. Na této činnosti má
zásluhu člen včelařského kroužku Ondra
Neděla, který rovněž vede a spravuje naše
webové stránky. Práce v areálu je vždycky
dost. Připravili jsme políčka zimní orbou
pro jarní výsev květnatých rostlin, provedli
jsme podzimní úklid areálu a připravili vrbovnu pro výsadbu vrbových řízků na začátku března.
Na schůzce kroužku v sobotu 6. února
jsme si při teplém čaji s citronem a medem
zopakovali zásady úspěšného přezimování
včelstva od včasného a důkladného zakrmení přes léčení včelstva a uteplení úlů až
po zajištění, aby včelstvo mělo dostatek
vzduchu a nebylo ničím rušeno. Připomněli jsme si, jak se včelstvo chová vzhledem
k venkovní teplotě i jak se mění tvar a postavení včel v zimním chomáči. To jsme
měli možnost i zkontrolovat pomocí termokamery a také jsme poslouchali bzukot
včeliček v úlu pomoci fonendoskopu. Nezapomněli jsme ani na kontrolu podložek,
které také hodně napoví o stavu včelstva.
Čas jsme také využili k přípravě rámků, což
spočívalo v jejich čistění a napnutí drátků
a také zhotovení rámků z nových přířezů.
A došlo také na údržbu včelařského nářadí.
Na 20. květen připadá Světový den včel.
V rámci tohoto svátku připravujeme pro
včelařskou veřejnost na sobotu 15. května
kurz chovu matek a na čtvrtek 20. května
zážitkové odpoledne s názvem Včela pod
mikroskopem. Zájemci budou mít příležitost besedovat se včelaři, zhlédnout DVD
s mikroskopickými snímky včel, ale i preparáty včely pod mikroskopem a na závěr
si budou moci prohlédnout včelstvo přímo
v úlu. Během týdne bude po domluvě možné ve včelařském areálu zařídit exkurze
pro školy a školky. Týden bychom chtěli
zakončit v neděli 23. května na sv. Hostýně na včelařské pouti. Doufáme tedy, že
se situace s pandemií koronaviru zklidní
natolik, že budeme moci plánované akce
uskutečnit.
Jiří Vavřík
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov
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Dubnové 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

Lovec vos a sršní

Nyní vám předložíme několik zajímavých faktů ze světa včel, včelaření a přírody. Vaším úkolem bude určit, do kterého školního
předmětu byste danou věc zařadili. Není jediná správná odpověď,
záleží na vašem úhlu pohledu.

Naše včela medonosná má mnoho různých „nepřátel“. Mezi ně
patří i vosy a sršně. Je možné stavy tohoto hmyzu regulovat přírodními cestami? A mají vosy a sršně také nějaké „nepřátele“?
Jednoho si zde krátce představíme.

• Včelí matka za den naklade až 2 000 vajíček, což je více, než sama
váží. Její hmotnost je od 180 mg do 260 mg.

Je to dravý pták, který je u nás chráněný zákonem. Specializuje
se právě na lov vos a sršní. Vyhledává jejich hnízda, kde vybírá celé
„plásty“, nosí je do svého hnízda a krmí jejich larvami mláďata.
Dospělé vosy loví za letu. Ale nepohrdne ani čmeláky, umí totiž
jejich hnízda vyhrabat v zemi.
Pro naše včely medonosné, které chováme v úlech, není nebezpečný. Do úlů se totiž nedostane, a nemůže tak vybírat jejich dílo.
Vzhledem k tomu, že je tento pták silně potravně specializovaný,
tak u nás nepřezimuje, ale stěhuje se na zimu do teplejších oblastí,
kde má potravu i v období naší zimy.
Pokud si tento dravec udělá hnízdo v blízkosti našich včelích
stanovišť, můžeme mít radost nejen z výskytu tohoto chráněného
druhu, ale i v omezení počtu vos a sršní.

• Podle řecké legendy včely vznikly (vylétly) z těl mrtvých zvířat.
Tato pověst má pravděpodobnou příčinu ve vylétávání vylíhnutých pestřenek z těl mršin. Jejich larvy se totiž mohou na rozkládajících se tělech živit.
• V Austrálii se na opylování až ze 30 % podílejí samotářské včely.
Některé z nich mají krásné modré zabarvení. Podrobnější údaje
můžete zjistit na stránce www.aussiebee.com.au.
• V Austrálii žije druh vosiček, který si staví hnízda ve velmi úzkých otvorech. Na letištích si vybírají Pitotovy trubice v trupech
letadel, které tak ucpávají. Čidla startujících letadel pak špatně
odečítají rychlost.

Jeho jméno zkuste vyluštit v následující přesmyčce:
VDČOJEEL ESNLÍ

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 opět zeměpis, ale tentokrát se zaměříme na botanické názvy obcí a měst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Včelí dílo, ze kterého se líhnou včelí samci.
Zařízení (většinou kuželovitého tvaru), které
usnadňuje přemisťování včel do podstavené
nádoby.
Nadměrně vytvořený obranný pud včelstva.
Projevuje se obtěžováním okolí a zesiluje během
práce včelaře.
Přirozené množení včelstev
________ voskový je motýlek, jehož larvy
dokážou zničit uskladněné plásty a poškodit
i dřevěné plásty úlů.
Prostorový útvar přezimujících včel
Ochrana hlavy včelaře
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1
2
3
4
5
6
7

Kvízové otázky

Některé rostliny jsou pro včely výhodné pro svou pylodárnost nebo nektarodárnost. Ale
mohou mít také i jiný užitek pro člověka. Přiřaďte rostliny k jejich využitím. Žlutě pak
vybarvěte rostliny, které jsou nektarodárné.

V tomto čísle se kvízové otázky týkají
včelích matek.

řepka olejka

pícnina, krmivo pro hospodářská zvířata

slunečnice roční

pečivo

jetel luční

pochutina, olej

mák setý

krmivo pro zvířata

kukuřice setá

olej, přídavek do paliv

hořčice setá

olej, krmivo pro ptactvo, pečivo, pochutina

tolice vojtěška

siláž pro zvířata, cornflakes, mouka

Přesmyčky
Hledejte v přesmyčkách části včelího úlu.
1.
AVENTKÁS
2.
DTPMEO
3.
SNČEO
4.
KÁMRE
5.
KOOČ
6.
ÍTMAŘE MKŽAŘÍ
7.
EÍKMERNZ

Osmisměrka

V osmisměrce najděte 12 částí včely medonosné.

V osmisměrce najděte 12 částí včely medonosné.

Vybraná řešení z minulého čísla
Kvízové otázky
1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c, 8a
Přiřazování
med – medovice a nektar; pyl – květy rostlin;
propolis – pupeny rostlin;
mateří kašička – hltanové žlázy včel
Přesmyčky
1 – podletí; 2 – předjaří; 3 – jaro; 4 – léto; 5 – zima

Vylosovaný
výherce soutěže
únor 2021
Jiří Suszka
9 let

1. Jakou barvou budou značeny matky
v letošním roce?
(a) modrou
(b) zelenou
(c) bílou
(d) červenou
(e) žlutou
2. Kolik dnů se vyvíjí včelí matka?
(a) 16
(b) 21
(c) 24
3. Kterou látkou je matka krmena během celého svého života?
(a) mateřím mlékem
(b) mateří kašičkou
(c) mateří vodou
4. Jakého věku se může dožít včelí matka?
(a) až 1 roku
(b) až 2 let
(c) až 5 let
5. Jak se nazývá orgán matky, který dává
vajíčka do buněk plástu?
(a) kladélko
(b) kladívko
(c) trubička
6. Jak se nazývá let matky, při kterém
dochází k jejímu oplodnění?
(a) svatební let
(b) trubčí prolet
(c) snubní prolet
7. Jak se nazývá buňka, ze které se líhne
nová matka?
(a) matečník
(b) mateří miska
(c) matčice
8. Jak se nazývá orgán v těle včelí matky,
který funguje jako zásobárna spermií
po celý její život?
(a) semenná pumpička
(b) semenné skladiště
(c) semenný váček
9. Včelí matka produkuje tzv. mateří
látku. Jakou funkci nemá?
(a) Zajišťuje soudržnost včelstva.
(b) Odpuzuje dělnice z jiných včelstev.
(c) Brání rozvoji matečníků dělnic.
(d) Působí jako sexuální feromon –
přitahuje trubce.
10. Jak se nazývá nově vylíhnutá matka?
(a) mladčice
(b) mladuška
(c) panička
(d) panuška

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

napsali jste nám

Devadesát let
Duben je velice významným měsícem pro
našeho váženého člena a přítele, pana
Ing. Jiřího Vojtěcha. Slaví totiž krásných
devadesát let.
O včely se zajímal už na vesnické dvoutřídce, jejíž řídící učitel bral děti ke včelám
za odměnu. Skutečně však začal včelařit až
později, a to v roce 1951 ve svých dvaceti
letech. Pilně studoval odbornou literaturu,
začal se zajímat o moderní včelaření a vše
si postupně vyzkoušel ve vlastním chovu.
Včelstva pomalu přibývala a v osmdesátých
letech se jejich počet přiblížil ke stovce. Včelstva měl již mobilní, postupně přecházel na moderní nástavkové úly a chov matek byl samozřejmostí. Smutnou epizodou
v jeho životě byla veterinářem nařízená likvidace včelstev v roce 1982 v době, kdy
byl na Pardubicku prvně nalezen roztoč Varroa jacobsoni. Ale do dvou let všechna
včelstva opět obnovil. Včely nikdy neopustil a v počtu padesáti včelstev je chová
dodnes. Do pardubického včelařského spolku vstoupil v roce 1951 a je stálým členem ČSV. V letech 1985 až 1989 se stal předsedou pardubického spolku.
Rád bych mu touto cestou poděkoval za jeho odvedenou práci a ochotu poradit každému včelaři, a to nejen jménem celé pardubické organizace, ale i jménem
svým. Do dalších let, příteli, přejeme hodně štěstí, zdraví, elánu, ale hlavně mnoho
radosti u včeliček.
Milan Krulich
jednatel ZO ČSV Pardubice

Kdo poradí?
Vážená redakce a vážené kolegyně a kolegové,
posílám vám fotografii včelařského dýmáku, který mi věnoval můj kolega ze zaměstnání, a tak bych
se chtěl zeptat, jestli někdo z přátel včelařů nebo
od vás z redakce tento dýmák používal u včel. Ví
někdo, ve kterém roce byl vyrobený? A má třeba
i nějakou historickou hodnotu? Budu velmi vděčný
za odpověď, ať už tedy z redakce, nebo z řad přátel
včelařů, a již předem za ni děkuji.
Josef Brodecký
místopředseda ZO ČSV Vracov

Významné jubileum přítele Chvojky
Dne 7. 4. 2021 oslaví krásných 90 let přítel František Chvojka, člen
naší ZO Žďárky. V organizaci zastával funkci pokladníka a dlouhá
léta působil i jako předseda. Za svoji dlouholetou činnost v organizaci byl oceněn mnoha včelařskými vyznamenáními a v poslední
době i vyznamenáním nejvyšším, a to Zasloužilý včelařský pra-

covník. Svému koníčku se věnuje přes šedesát let. Chtěli bychom
příteli Františkovi popřát ještě hodně příjemných chvil strávených
v blízkosti svých včeliček. Blahopřejeme!
členové místní ZO Žďárky

Školní včelín v Luhačovicích
Pan Jindřich Šimoník se v šedesátých letech zasloužil o postavení
školního včelína v Luhačovicích a zároveň založil Včelařský kroužek
mládeže, který zde úspěšně působí dodnes. Po panu Šimoníkovi se
ve vedení kroužku vystřídalo několik dalších učitelů a od roku 2010
vedu kroužek já. Snažím se děti motivovat k poznávání nejen života
včel a dění v úlu, ale také budovat jejich vztah k bylinkám a přírodě
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jako celku. Jsem vděčný, že děti mohu vést a být jim příkladem a zároveň si také velmi vážím toho, jak mi v tom pomáhají jejich rodiče.
Velkou pomoc pak pro mě představuje i podpora luhačovické ZO
ČSV a velké poděkování patří i místní základní škole.
Pavel Horák
Luhačovice

Jak pravděpodobně málokomu uniklo,
v lednu zesnul v Českém Šternberku ve
věku 97 let významný potomek české šlechty pan Zdeněk Sternberg. Chce se nám
k jeho jménu připojit titul hrabě, ale pamětlivi jeho vlastních slov, kdy k tomu konstatoval, že se narodil až v roce 1923, kdy již byly
prezidentem Masarykem šlechtické tituly
zrušeny, tak nečiníme. Pouze dodáváme,
že i přesto při jeho vysoké autoritě a úctě,
kterou pan Sternberg požíval u občanů
Českého Šternberka a okolí, o něm místní

Zdeněk Sternberg před rodokmenem

lidé zpravidla mluvili jako o „panu hraběti“.
Život a zásluhy Zdeňka Sternberga byly poměrně podrobně popsány v médiích včetně
několika dokumentárních filmů, a tak je
na tomto místě není třeba opakovat.
Můžeme si zde ovšem připomenout, že
od roku 2014 byl rovněž řádným členem
ČSV, konkrétně tedy v ZO Divišov, kam
spadá i Český Šternberk. V lesích v okolí hradu pak choval několik včelstev. Pro
pokročilý věk pana Sternberga se o jeho
včelstva staral vždy některý jeho lesník,

Foto: Petr Hrubeš

jenž ho i zastupoval na schůzích. Přímý
kontakt s přítelem Sternbergem pak probíhal hlavně telefonicky nebo písemně. Poslední dopis od přítele Sternberga obdržela
ZO Divišov v listopadu, kdy přijal nabídku
ZO na brigádní pomoc včelařů při obnově
lesních porostů zničených kůrovcovou kalamitou. Bohužel výsledek této aktivity už
společně neposoudíme a podaří se nám to
snad s jeho nástupci.
Karel Malecký
Předseda ZO Divišov

Zdeněk Sternberg v roce 2018

Foto: Jaroslav Jiřička

Vzpomínka na přítele doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc.
Smutná zpráva nás všechny, kdo jsme Rudu
Rybáře znali, zasáhla jako blesk z čistého
nebe, byla nečekaná, a tedy o to bolestnější.
Dne 6. února 2021 opustil svoji milovanou
rodinu vzácný člověk, skvělý včelař a nepostradatelný člen Komise pro práci s mládeží,
doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
Jeho život naplňovala láska ke svým nejbližším a k přírodě. Po Střední průmyslové
škole vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Po ukončení studia pracoval
v JZD Brťov, poté vyučoval na Zemědělské
technické škole a Střední škole André Citroëna v Boskovicích. Posléze pracoval jako
odborný asistent a později jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole zemědělské
v Brně, kde působil až do svého odchodu
do důchodu v roce 2014.
Rudovou vášní se staly včely. Navázal
tak na práci svého dědy, zakladatele Vče-

lařského svazu v Adamově. Jeho záslužnou
činnost Ruda obnovil a v roce 2013 založil
ZO ČSV v Adamově. Nejvíce času věnoval
a největší radost mu přinášela práce s mládeží, a to nejen studentskou. Vedl kroužky
mladých včelařů v Adamově a Bílovicích
nad Svitavou, kde dětem předával svoje
znalosti a zkušenosti. Několikrát byl pořadatelem soutěže pro včelařskou mládež
Zlatá včela. Mezi veřejností byla oblíbená
tradiční medobraní, ale i besedy, přednášky
a tvořivé dílny, které pro všechny zájemce
připravoval za vydatné pomoci obětavé
manželky Zdeňky. V roce 2020 se zapojil
do projektu Medové snídaně, kterého se
zúčastnila řada mateřských škol z regionu.
Ruda Rybář na sobě soustavně pracoval
a stále se vzdělával. Nebylo mu lhostejné ani
místo, kde prožil celý život. Celkem čtyřikrát
úspěšně kandidoval do Zastupitelstva města Adamova a v letech 2010–2014 byl také
členem Rady města. Vždy se zajímal o problémy spoluobčanů a měl snahu je řešit.
Kdokoliv se na něj mohl obrátit s prosbou
o radu a pomoc, kterou nikdy neodmítl.
Svůj život si neuměl představit bez rodiny, kterou miloval nade vše. Manželka,
dcera, tchyně a tchán, švagrové – ti všichni
měli u něj v srdci svoje místo, ale to největší
patřilo jeho vnoučatům. Byl pro ně dědeč-

kem, který uměl pohladit, poradit, povzbudit a předávat svoje zkušenosti a znalosti.
Hlavně vnučka Rozárka věděla, že se na dědečka může kdykoliv s čímkoliv obrátit.
Říká se, že každý je nahraditelný. Ruda
Rybář bude chybět! Bude chybět své rodině, nám, jeho kamarádům z Komise pro
práci s mládeží, v IT komisi, ale i v SOUV
Nasavrky, kde mimo jiné každoročně předával zkušenosti dětem na Letní včelařské
škole, včelaříkům a na všech místech, kde
zanechal svoji nesmazatelnou stopu.
Poděkování patří paní Lucii za poskytnutí informací o svém otci.
za komisi pro práci s mládeží
Ing. Iveta Mrázková
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Zdeněk Sternberg byl také včelař

jubilea

V dubnu 2021 slaví…
96 let
Kohut Pavel · ZO Dolní Lomná
95 let
Stejskal Josef · ZO Šumná
Urie Ladislav · ZO Slaný
94 let
Maňák Antonín · ZO Stádlec
Volencová Bohumila · ZO Žichovice
93 let
Černík Jaromír · ZO Rohovládova Bělá
Hrušovský Jiří · ZO Kralupy nad Vltavou
Navrátil Karel · ZO Brno - Královo Pole
Prchal Josef · ZO Ledeč nad Sázavou
Secký Rudolf · ZO Heřmanův Městec
92 let
Beneš Jaroslav · ZO Bečov nad Teplou
Celar Lubomír · ZO Děčín
Červová Bedřiška · ZO Český Krumlov
Fryzelka František · ZO Vlachovice-Vrbětice
Hůla Bohuslav · ZO Pečice
Steinz František · ZO Mělník
91 let
Dočekal Jan · ZO Brno- Bohunice
Dvořák Josef · ZO Litovel
Hartman Alois · ZO Velké Meziříčí
Holec Václav · ZO Litomyšl
Jaroš Jaromír · ZO Jihlava
Macek Miroslav · ZO Šumperk
Pelikán Stanislav · ZO Litoměřice
Říha Jaroslav · ZO Heřmaničky
Struček Václav · ZO Tachov
Valouch Vlastimil · ZO Mariánské Lázně
90 let
Boháč Jiří · ZO Bechyně
Coufal Josef · ZO Želeč
Fádi Antonín · ZO Podbořany
Hajzler Jaroslav · ZO Lanškroun
Hlaváček František · ZO Pozořice
Chvojka František · ZO Žďárky
Josífková Anna · ZO Slavkov u Brna
Kořínek František · ZO Trhový Štěpánov
Kuthan Jiří · ZO Rájec a okolí
Vojtěch Jiří · ZO Pardubice
85 let
Čadová Marie · ZO České Velenice
Fiala Josef · ZO Přelouč
Fikejzová Miroslava · ZO Luže
Hrabák Jan · ZO Žebrák
Chavík Alexandr · ZO Stráž u Tachova
Janoušek Josef · ZO Moravské Budějovice
Jirka René · ZO Spálené Poříčí
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Kalousek Josef · ZO Semily
Kubát Jaroslav · ZO Židlochovice
Líkař František · ZO Pleše
Omelka Jaroslav · ZO Šumice
Pešula Jaromír · ZO Klobuky
Proček Milan · ZO Kroměříž
Straka Jiří · ZO Hořepník
Svoboda Oldřich · ZO Hrotovice
Škorpil Jiří · ZO Zábřeh
Škrha Václav · ZO Přelouč
Šmidrkal Oldřich · ZO Lázně Bělohrad
Šťastný Jaroslav · ZO Ledeč nad Sázavou
Štekl František · ZO Červená Řečice
Švaříček Jaroslav · ZO Luka nad Jihlavou
Trhlík Vladimír · ZO Holešov
Wohlmuth Václav · ZO Kdyně
80 let
Balát František · ZO Rovensko pod Troskami
Behenský Petr · ZO Chyňava
Drozdek Jaroslav · ZO Svitavy
Dubek Josef · ZO Zlín
Dušek Jiří · ZO Kostelec nad Orlicí
Dvořák František · ZO Plzeň střed
Fanta Jiří · ZO Golčův Jeníkov
Fojtík František · ZO Olomučany
Fuka Jaroslav · ZO Benešov nad Černou
Gabrielová Anna · ZO Česká Skalice
Gajdoš Viliam · ZO Jílové u Prahy
Hanták Milan · ZO Čížkov
Hataš Jiří · ZO Mělník
Holub Stanislav · ZO Janovice
Holub Jaromír · ZO Bouzov
Holubec Jaroslav · ZO Chrudim
Horký František · ZO Brno - Žabovřesky
Hrad Jaroslav · ZO Žichovice
Hrubec Pavel · ZO Stráž nad Ohří
Jedlovská Jarmila · ZO Bruntál
Jiřík Josef · ZO Trhové Sviny
Kania Jindřich · ZO Morávka
Kemrová Ludmila · ZO Jirkov
Klimt Rostislav · ZO Morkovice - Slížany
Kocan Andrej · ZO Zlín
Kohout Ladislav · ZO Roudnice nad Labem
Konopík Karel · ZO Holýšov
Krapáč Pavel · ZO Karlovy Vary
Krmela František · ZO Zábřeh
Křeháček Jaroslav · ZO Vlčnov
Kučera Jiří · ZO Velké Březno
Kuchtíček František · ZO Vyškov
Kuthan Stanislav · ZO Bystřice
Lopaur Jiří · ZO Svitavy
Matoška Miroslav · ZO Francova Lhota
Můhlfeit Jaroslav · ZO Světlá nad Sázavou
Nožka Jan · ZO Český Krumlov
Paprskarz Roman · ZO Krnov
Pavelec Josef · ZO Chvalčov
Pěček Karel · ZO Bartošovice na Moravě

Pecháček Karel · ZO Vlachovo Březí
Polášek Rudolf · ZO Líšťany
Poledník Josef · ZO Frenštát pod Radhoštěm
Prouza Vratislav · ZO Hrádek nad Nisou
Soukup Jiří · ZO Lomnice nad Popelkou
Svatoň Vladimír · ZO Nový Bor
Šemokrouch Václav · ZO Bušovice
Šenkýř Václav · ZO Bílina
Škoda Josef · ZO Opočno
Šlehofer Zdeněk · ZO Kdyně
Tesař Zdeněk · ZO Dolní Loučky
Turýn Jan · ZO Pozděchov
Valach František · ZO Ústí nad Orlicí
Vrba Bohumil · ZO Klatovy
Zelenka Ladislav · ZO Merklín
Zeman Pavel · ZO Líšťany
Žárský Vojtěch · ZO Frenštát pod Radhoštěm
75 let
Bártek Jiří · ZO Hutisko-Solanec
Bartoš Jiří · ZO Litomyšl
Beneš Jiří · ZO Jindřichův Hradec
Buňata Jiří · ZO Červená Řečice
Cabalka Jiří · ZO Záchlumí
Caha Vladimír · ZO Nová Bystřice
Čumpelík Jiří · ZO Černošice
Doležal Jaroslav · ZO Dříteň
Dostálová Alena · ZO Prostějov
Fiala Jiří · ZO Tišnov
Frantová Božena · ZO Vacov
Fuka Antonín · ZO Stádlec
Hapl Zdeněk · ZO Bruntál
Henych Josef · ZO Moravská Třebová
Hladík Miroslav · ZO Vémyslice
Hlaváček Stanislav · ZO Heřmaničky
Hlaváček Josef · ZO Kostelec nad Labem
Hlobil Pavel · ZO Železný Brod
Hodulák Jan · ZO Halenkov
Horák Jiří · ZO Tachov
Houček Jiří · ZO Batelov
Hudec Vítězslav · ZO Blansko
Hýbl Josef · ZO Vysoké Mýto
Chudárek Jaroslav · ZO Fryšták
Janíčková Františka · ZO Sehradice
Jansa Zdeněk · ZO Rokytnice v Orlických Horách
Jeřábek Miroslav · ZO Tišnov
Ješina Miroslav · ZO Ústí nad Orlicí
Jindra Miroslav · ZO Struhařov
Jůza Jaroslav · ZO Tišnov
Kašpar František · ZO Broumov
Kejval Pavel · ZO Pacov
Kinzel Karel · ZO Pardubice
Knápek Stanislav · ZO Velké Pavlovice
Korsa Václav · ZO Chotoviny
Kotora Ivan · ZO Šťáhlavy
Kozáková Marie · ZO Kyjov
Kratochvíl František · ZO Benešov
Kratochvíl Josef · ZO Ústí nad Orlicí

70 let
Bílek Petr · ZO Javorník
Čajanová Jaroslava · ZO Lažiště
Čepička Miloslav · ZO Dolní Bousov
Česák Miroslav · ZO Přeštice
Dulovec Šimon · ZO Staré Sedliště

Musil Ladislav · ZO Týnec nad Sázavou
Myška Miroslav · ZO Studénka
Nusl Jaroslav · ZO Bohutín
Odložilík Ladislav · ZO Kojetín
Paul Antonín · ZO Příbram
Plášil Jan · ZO Dobřany
Popovič Anton · ZO Nové Město pod Smrkem
Pospíchal Jiří · ZO Mimoň
Pospíšil Pavel · ZO Sobotka
Prášek Antonín · ZO Velké Meziříčí
Procházka Vladimír · ZO Pelhřimov
Přibil Jaroslav · ZO Vodňany
Puschner Karel · ZO Perštejn
Rejda Stanislav · ZO Hlinsko
Rejnek Josef · ZO Čáslav
Resl Jaroslav · ZO Bystré v Orlických Horách
Rohulán Jaroslav · ZO Náchod
Řihák Bohumil · ZO Havlíčkův Brod
Saxl Přemysl · ZO Hrádek u Sušice
Seryn Leopold · ZO Moravská Třebová
Slabý Pavel · ZO Pelhřimov
Souhrada Jaroslav · ZO Tachov
Stejskal Jaroslav · ZO Klášterec nad Orlicí
Stodůlka Zdeněk · ZO Lešná
Straka Milan · ZO Žďár nad Sázavou
Sukop Svatopluk · ZO Kyjov
Suske Petr · ZO Modřany
Svoboda Václav · ZO Orlová
Svoboda Miroslav · ZO Luleč
Šedivý Ladislav · ZO Brandýs n/L.-Stará Boleslav
Šmehlík Rudolf · ZO Moravská Třebová
Švecová Marie · ZO Havlíčkův Brod
Urbánek Václav · ZO Velké Němčice
Vágner Václav · ZO Rokycany
Vančura Josef · ZO Nymburk
Vařečka Jaroslav · ZO Třebenice
Vavruša Stanislav · ZO Holešov
Veselý Jan · ZO Zdounky
Veselý Zdeněk · ZO Krupka
Vitha Miroslav · ZO Zliv
Vlach František · ZO Horní Štěpánov
Vrbka Jiří · ZO Hrotovice
Zach Karel · ZO Moravské Budějovice
Zamrazil Jiří · ZO Nový Knín
Zíbar Jan · ZO Petrovice u Sušice

jubilea

Dupačová Věra · ZO Jablonec n. Nisou
Dušková Milada · ZO Volary
Dvořáčková Zdeňka · ZO Jílové u Prahy
Fišer Václav · ZO Záboří u Blatné
Fouma Jiří · ZO Police u Jemnice
Gorčica Josef · ZO Stěbořice
Grmela Jiří · ZO Rozstání
Hájek František · ZO Loštice
Hladík Jaroslav · ZO Velké Meziříčí
Hladík Josef · ZO Semily
Hosnedlová Miloslava · ZO Klatovy
Hošek Jiří · ZO Kublov
Hübšman Ladislav · ZO Čerčany
Hudec Zdeněk · ZO Račice
Hynšt Jiří · ZO Vyškov - Hamiltony
Chlad Jiří · ZO Nové Město pod Smrkem
Chlebiš Vilém · ZO Šilheřovice
Chmelík Petr · ZO Hlinsko
Chromý Jan · ZO Dubné
Jančálek František · ZO Moravská Nová Ves
Jedlinský František · ZO Vamberk
Jirásek Václav · ZO České Meziříčí
Klášterka Pavel · ZO Předměřice nad Jizerou
Klein Pavel · ZO Podbořany
Kolářová Jarmila · ZO Vyškov
Kolečkář Petr · ZO Frýdek- Místek
Komenda Josef · ZO Borovany
Kopecký Jan · ZO Dolní Dunajovice
Kopřiva Ladislav · ZO Bystřice pod Hostýnem
Koranda Ladislav · ZO Jindřichův Hradec
Kos Zdeněk · ZO Český Krumlov
Kosour Miroslav · ZO Velké Meziříčí
Krais Vladimír · ZO Stěbořice
Krčmář Petr · ZO Kunvald
Kříž Antonín · ZO Černošín
Kudrna Jiří · ZO Nový Hrozenkov
Lefler Svatopluk · ZO Znojmo
Leitkeb Jiří · ZO Dačice
Lindovský Emil · ZO Bílovec
Lipenský Jiří · ZO Letohrad
Malík Michal · ZO Brno - Líšeň
Matula František · ZO Uherské Hradiště
Mihalová Rosalie · ZO Zlín-Malenovice
Michálek Pavel · ZO Břidličná
Michl Vojtěch · ZO Manětín

Jubilantům upřímně blahopřejeme!
Odešli z našich řad
Fila František (64) · ZO Ždánice
Hájek Pavel (74) · ZO Pelhřimov
Hanus František (69) · ZO Jindřichův Hradec
Hřebíček Jan (36) · ZO Blansko
Kajzar Pavel (80) · ZO Bukovec - Písek
Karásek Jaroslav (78) · ZO Spálené Poříčí
Lysák Josef (92) · ZO Valašské Meziříčí
Majer Vladimír (56) · ZO Rakovník
Marek Lubomír (88) · ZO Litomyšl

Mračková Marie (82) · ZO Kojetín
Plaub Vladimír (82) · ZO Nejdek
Prchal Josef (92) · ZO Ledeč nad Sázavou
Soulek Jan (80) · ZO Bezdružice
Šeiner Jaroslav (76) · ZO Rakovník
Šturma František (63) · ZO Přelouč
Taks Jiří (80) · ZO Pacov
Tesař František (85) · ZO Rakovník
Zimola Jaroslav (79) · ZO Lomnice u Tišnova

Čest jejich památce
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Krčmář Jan · ZO Těrlicko
Kroupa Jaroslav · ZO Mohelnice
Krutina Jiří · ZO Trhanov
Kubrtová Jaroslava · ZO Nové Město nad Metují
Lindaur Josef · ZO Štěnovice
Lukeš Jaromír · ZO Ústí nad Orlicí
Mašek Karel · ZO Rudná
Matula Pavel · ZO Kopřivnice
Milán Pavel · ZO Bílovice nad Svitavou
Moravec Josef · ZO Kostelec nad Černými lesy
Moulík Jaroslav · ZO Sedlčany
Musil Jiří · ZO Studnice
Němcová Marie · ZO Znojmo
Nováková Ludmila · ZO Jihlava
Novotný Antonín · ZO Bělá nad Svitavou
Ochrana Radomil · ZO Velké Meziříčí
Ostrý Artur · ZO Praha 4
Paulus Petr · ZO Nasavrky
Pavlík Jiří · ZO Rumburk
Pavliš Václav · ZO Litomyšl
Pěnkava Jaromír · ZO Klášterec nad Ohří
Petrásek Jiří · ZO Polička
Petřík Jiří · ZO Blatnice pod Sv. Antonínkem
Poláček Ladislav · ZO Šebrov
Polívka Josef · ZO Řepín
Pošar František · ZO Měčín
Prachař Zdenek · ZO Choceň
Rokoš Karel · ZO Rychvald
Říha Rudolf · ZO Mšeno
Sedláček Václav · ZO Zdounky
Sedlák Josef · ZO Božice
Schober Vítězslav · ZO Litomyšl
Sivek Ladislav · ZO Poběžovice
Skulina Ivan · ZO Šenov
Sláma Zbyněk · ZO Mimoň
Sláma Jiří · ZO Rájec a okolí
Škaloud Jiří · ZO Rosice
Šolc Antonín · ZO Karlovy Vary
Štěpánek Jiří · ZO Světlá nad Sázavou
Štípek Zdeněk · ZO Kdyně
Štrejn Karel · ZO Konstantinovy Lázně
Táborská Marcela · ZO Jindřichov
Táborský Zdeněk · ZO Prosiměřice
Toulová Ilona · ZO Dvory nad Lužnicí
Trčka Petr · ZO Hutisko-Solanec
Ungr Miloš · ZO Zbiroh
Urban Jiří · ZO Vamberk
Vavřík Jiří · ZO Havířov
Vlas Jiří · ZO Žandov
Výstřela Rostislav · ZO Osek nad Bečvou
Zahořík Jiří · ZO Opočno
Zelenka Josef · ZO Chřešťovice
Zelený Josef · ZO Rožná
Žitný Ladislav · ZO Mšeno 75

vzpomínáme

Zemřel Vladimír Richtr
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem včelařským přátelům, že dne 8. února 2021
nás ve věku 90 let opustil přítel a kamarád Vladimír Richtr
ze Zichovce.
Vladimír se narodil do rodiny, která po mnoho generací
hospodařila. Po absolvování
Hospodářské školy ve Slaném a nucené kolektivizaci nastoupil
do největšího zemědělského družstva v kladenském okrese, kde
se brzy vypracoval do funkce hlavního zootechnika. Se včela-

Odešel
Antonín
Sklenář
Na konci loňského
roku nás ve věku
76 let opustil přítel
Antonín Sklenář.
Včelám se věnoval od dětství, byl
zkušeným včela
řem, ochotným vždy pomoci ostatním nejen
radou. V základní organizaci se jako pokladník
staral o naše hospodaření 45 let, včelaře z okolí svého stanoviště měl na starosti jako úsekový
důvěrník a svůj čas věnoval i práci pro okresní
organizaci ČSV. Bude nám scházet jako přítel, který naplňoval význam tohoto oslovení.
Čest jeho památce!

Robert Plecitý
Kyšice u Kladna
člen RV ČSV

10. ledna 2021 zemřel přítel
Leopold Staffin
Zpráva o úmrtí přítele Leoplolda Staffina z Kyjovic přišla náhle a nečekaně. Ještě
v listopadu loňského roku navštívili funkcionáři základní organizace oslavence
u příležitosti jeho 85. narozenin a nic
nenasvědčovalo tomu, že zakrátko budeme svého dlouholetého člena vyprovázet
na poslední cestě. Přítel Leopold Staffin
i přes vysoký věk a nemalé zdravotní těžkosti stále včelařil. Ještě uvažoval o částečné obnově včelstev po ztrátách způsobených v loňském a předloňském roce. Včely zamlada zdědil po svém
otci Richardu Staffinovi. V něm nacházel dobrého učitele i rádce.
Řádným členem Základní organizace ČSV Pustá Polom se stal
1. ledna 1965. Pro svoji klidnou povahu a smysl pro povinnost byl
oblíbeným členem včelařského spolku. Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Čest jeho památce.

ZO ČSV Struhařov, jednatel Vladimír Uher
OO ČSV Praha východ, jednatelka Věra Chramostová

Zemřel Miloslav Kukačka
V úterý 26. ledna 2021 ve věku 79 let navždy opustil řady Prachatičáků pan Miloslav Kukačka, dlouholetý pracovník Městského úřadu Prachatice a člen prachatických včelařů. Smutná
zpráva hluboce zasáhla všechny jeho přátele, kamarády, známé
a hlavně blízké spolupracovníky.
Na pana Kukačku vzpomínají nejen jeho kolegové, ale hlavně přátelé včelaři. Jejich předsedkyně Miroslava Prokešová se
za všechny členy s Miloslavem Kukačkou loučí:
Milý příteli, kamaráde, nechce se nám věřit tomu, že ty, velký bojovník, jsi ten poslední boj nevybojoval a opustil jsi nás.
Vzpomínám na to, jak jsi mě poprvé přivedl do výboru včelařů
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řením začal ve svých 25 letech a postupně svůj chov rozšiřoval
na dnešních 100 včelstev, která předal svým dětem.
Dvacet let pracoval ve funkci jednatele ZO ČSV Klobuky,
z. s. Patnáct let byl kočovným referentem v OO Kladno, z. s.
Lásku a radost ze včelaření předával všem, se kterými se na své
bohaté pouti životem potkával. Za jeho celoživotní přínos pro
včelařství mu byl udělen odznak Vzorný včelařský pracovník.
Vladimír Richtr se nesmazatelně zapsal do historie a srdcí
nejen kladenských včelařů. Čest jeho památce.

Jozef Sedláček
jednatel ZO ČSV Pustá Polom

s tím, že je třeba nejen včelařit, ale také pracovat pro ostatní.
A to je přesně to, co jsi dělal ty. Členem Českého včelařského
spolku jsi byl od roku 1985 a od té doby ses nevyhýbal žádné
funkci. Jako pokladník ses staral o to, aby organizace prosperovala. Přivedl jsi ke včelaření celou řadu mladých lidí a byl jsi
vždy ochotný pomoci a poradit.
Vím, že tvůj syn, kterého jsi vedl ke včelaření a který jde
ve tvých šlépějích, už tvým včeličkám řekl, že hospodář zemřel,
ale nemusíš mít strach, on se o ně dobře postará. Já ti slibuji,
že se budeme snažit, aby to, na čem ti záleželo, spolkový život
včelařů, dál prosperoval a abychom tě nezklamali.
Čest tvojí památce.

Vladislav Ženíšek
jednatel ZO Prachatice

Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Mateřídouška
Já bydlím ve Včelařském arboretu společně s celou řadou druhů s botanickým jménem Thymus v tzv. Království
mateřídoušek. Bydlíme tady my mateřídoušky, tymiány i celá řada našich kříženců a kultivarů. Orientace v rodu
Thymus je poměrně složitá. Pro vás budou stačit základní rozdíly. První jsou v růstu – tymiány vytvářejí keříky
vysoké 30–40 cm, kdežto my mateřídoušky jsme většinou nižší, spíše plazivé. Druhý rozdíl pak je v době květu.
Tymián kvete o něco dříve, již na přelomu května a června, zatímco my většinou později. Existuje ovšem navíc celá
řada kříženců.

Dnes si tedy popovídáme o skupině nás mateřídoušek a tymiánům
dáme slovo příště. U nás v přírodě roste sedm z asi padesáti druhů mateřídoušek, které jsou domovem v Evropě, severní Africe
a Číně. Nejčastěji se setkáváte se mnou, mateřídouškou úzkolistou
(Thymus serphyllum).
Naše pěstování je poměrně jednoduché. Vyberte nám slunné
místo s dostatečně propustnou půdou. Může být i mělká, písčitá
a velmi dobře snášíme sucho. Vadí nám půdy těžké, zamokřené.
V tomto případě bychom prosily o důkladnou drenáž a půdu smíchat s pískem.
Patříme mezi okrasné rostliny. Naše listy jsou čárkovité – eliptické nebo okrouhlé, lysé i chlupaté. Typicky hluchavkovité drobné
květy v červnu až červenci doslova pokrývají celé rostliny. Nejčastěji jsou světle fialové, ale lze mezi námi nacházet i další barvy.
Můžete nás vysadit na kamenné zídky, jako náhradu trávníků,
na okraje bylinkových a trvalkových záhonů, do záhonů štěrkových atd.
Využít nás lze i pro léčivé účinky. Již staří Egypťané nás využívali při balzamování a ve středověku se věřilo i v naše kouzelné
vlastnosti. Pokud jste natrhali mateřídoušku na sv. Jana na devíti

mezích, ochránili jste tím příbytek před čarodějnicemi a zároveň
jste získali schopnost spatřit skřítky. Mathioli doporučoval vůni
mateřídoušky na posilování mozku a vykuřování místností proti
jedovatým živočichům.
Na vašich zahradách a včelnicích se staneme nejen obdivovanou
okrasou, ale intenzivně nás budou navštěvovat i vaše včely. A pro
ty jsme opravdu pochoutkou. Jsme bohatým zdrojem nektaru
a nabízíme jim i pyl. Můžete tak pro ně vytvořit voňavé a barevné
„restaurace“, kde zbude určitě i pro čmeláky, samotářky, motýly
a další užitečný hmyz.
A jak nás namnožit? Snadno dělením trsů nebo hřížením. A můžete vybírat z různých barev květů.
Nebo chcete kombinaci barvy listů, aby byly mateřídouškové
záhony zajímavé, i když nepokvetou?
Ať se tedy rozhodnete pro jakýkoliv druh nebo kultivar, určitě
vás nezklameme.
Vaše mateřídouška
Připravila Ing. Miroslava Novotná

Mateřídouška
Thymus

