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Nečtou, nečtou, nečtou…
To jsou slova, která často slyším, když otevřu dveře v ekonomickém oddělení nebo
na sekretariátu a také na jednání předsednictva. Jde vždy o trochu jinou oblast naší
práce, ale podstata je stejná. Kolik telefonátů nebo e-mailů od členů máme nikoli
s doplňujícími upřesňujícími dotazy, ale
s požadavky výkladu celé problematiky.
V ekonomickém oddělení mají vyložit,
jak žádat o dotace, tajemník má vysvětlit,
jak pracovat v CISu, v odborném oddělení
by měli popsat, kdy, jak a čím léčit. Je přece
lepší si informace nechat odvyprávět, než
číst oběžník, předpisy, příručky, články.
Kolik z našich členů časopis Včelařství ani
nevybalí z obalu, tedy kromě čísla 8, ve kterém je formulář žádosti o národní dotaci.
Výsledek je, že tu máme skoro sedm tisíc
chyb v evidenci včelstev u ČMSCH, a.s.,
1 500 zamítnutých žádostí o dotaci 1.D.,
zamítnuté žádosti o příspěvek ze Svépomocného fondu, pokuty za neplnění povinností podle veterinárních předpisů, vratky
unijní dotace kvůli porušení dotačních
podmínek…
A důvody? Neznalost předpisů, neznalost postupů při podávání žádostí, nedodržení stanovených termínů. Ale abych
někomu nekřivdila, tak ne vždy je chyba na
straně chovatele, ale většinou to tak bohužel je. A když něco nevyjde, hledá se viník,
nejlépe někdo ze sekretariátu nebo někdo
z funkcionářů, který členovi nedovezl léčiva až do domu nebo ho neupozornil na
termín podání žádosti o dotaci.
Věřte, že se snažíme své členy informovat
jak na našem webu, tak ve Včelařství a funk-

cionáře i prostřednictvím CISu. Většina členů a funkcionářů ví, co kdy a jak dělat, ale
stále je dost těch, kteří spoléhají na to, že vše
za ně zařídí někdo jiný. Rádi poradíme, když
něčemu nerozumíte z přečteného textu. Ale
kompletní výklad k čemukoli, na to při provozu na odděleních sekretariátu není čas.
Pro ty, kteří chtějí vědět o novinkách na našem webu, jsme připravili službu „odebírat
aktuality“. Pod tímto odkazem na úvodní
stránce si můžete nastavit upozornění na
nový článek, který vám přijde na vaši e-mailovou adresu ihned po zveřejnění.
Máme květen, měsíc nejen lásky, ale
také včelařství. Světový den včel slavíme
20. května. V současné době, kdy se neví,
jestli se mohou setkat dva lidé, nebo deset
lidí, uvnitř, nebo venku, je těžké plánovat
nějaké oslavy tohoto dne. Věřili jsme, že
tradiční výstava Natura Viva v Lysé nad
Labem, pravidelně pořádaná na konci
května, se přece jen uskuteční, a že pro
připomenutí svátku včelařů tedy bude
prostor. Ale vše je nakonec jinak. Člověk
míní, covid mění, a tak výstava Natura
Viva proběhne v náhradním termínu na
začátku září. Bude s mezinárodní účastí
a s podporou MZe ČR. Tak snad to vyjde.
Vážení přátelé,
přeji vám a vašim včelám, ať se po
studeném a deštivém dubnu počasí v květ
nu umoudří, a prosím vás – čtěte, čtěte,
čtěte.
Opatrujte se, očkujte se a buďte zdrávi.
Mgr. Jarmila Machová

Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství
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Kvetoucí lány řepky jsou nadějí na bohatou snůšku

Měsíc plný barev a vůní rozkvetlé přírody přináší radost z krásy, příjemně
teplá období, ale také poslední mrazivé noci i chladné dny. Plně nakvétají
pole řepky i hořčice, podle doby výsevu i cenné svazenky. Většina ovocných stromů je v máji v plném květu a v závěru měsíce jsou vítanými zdroji
nektaru akát a kaštan. Na neobdělávaných plochách a některých loukách
září žluté květy pampelišek a do bílé se oblékne i hloh. V teplých dnech
je květen při dostatku vláhy pro včely rozhodujícím měsícem pro získání
dostatku pylu a hlavně pro snůšku květových medů.
Život včelstva
Zdravé společenství s dobrou matkou nyní
početně roste, protože díky bohatému přínosu pylu a nektaru mohou být zakládány,
dobře živeny a zahřívány stále větší plochy
plodu. Právě v květnu se stává, že po několika dnech velmi intenzivní snůšky je plodiště doslova „zalito“ sladinkou a matky jsou
omezeny v kladení. Nejčastěji je to u včelaření s mateří mřížkou v malém prostoru
plodiště, kde je po několika dnech převážná
část plodu zavíčkována a hojnost mladých
včel – kojiček náhle nemá odliv nahromaděné mateří kaše. Častým důsledkem je
výživa založených matečníkových misek,
tedy příprava na vyrojení. Kombinace malého prostoru a tím vzniklé tísně v plodišti
s omezením matek v kladení je zřejmě nej146 •květen 2021

častější příčinou květnových a červnových
rojů. I když „to neradi vidíme“, nemůžeme
mít včelám za zlé, že využijí příznivého počasí, hojnosti a své početnosti k tomu, aby
se takto přirozeně rozmnožily.
Přibližně od poloviny dubna, kdy začne
příroda poskytovat včelám nektar a pyl, začne včelstvo také velmi dobře stavět plásty
a voskem víčkovat plod i zralý med. Největší stavební aktivita netrvá příliš dlouho
– ustává obvykle po letním slunovratu,
přesto je schopnost mladých včel při dobré nabídce v přírodě vybudovat velké plástové plochy obdivuhodná. Velmi zajímavá
je dovednost rychle vystavět voskové dílo
i u rojů, kdy převážně starší včely znovu
obnoví dříve zaniklou schopnost tvořit
v zadečkové části svých těl vosk.

Další úžasnou schopností včelstva je
přeměna sladkých šťáv s vysokým podílem
vody na med, který je dokonale zahuštěn
na potravu s téměř neomezenou trvanlivostí. V příznivých snůškových dnech je přínos
sladkých šťáv do úlu vysoký. Silné a zdravé včelstvo dokáže přebytek vody rychle
odpařovat. Zvláště v podvečer můžeme
na stanovišti cítit příjemnou vůni nektaru
a uvidíme na česnech řady větrajících včel.
Proto by česna měla být nyní plně otevřená.
U malých česen mají včely značný problém
s odpařením vlhkosti. Důsledkem je vysoká
vlhkost v úlu – tedy ideální podmínky pro
rozvoj plísní i zvápenatění plodu.
V květnu nebývá nouze o dostatek pylu.
Ten je nyní na květech nektarodárných
rostlin, ale včely ho najdou i na některých
stromech a bylinách, které jsou spíše pylodárné. Z těch hlavních jmenujme dub,
břízu, některé vrby, jitrocel a heřmánek.
Pestrá škála pylů má značný význam pro
kvalitní výživu i ozdravení celého společenství. Když příroda pylem přímo hýří,
vidíme přilétat včely, které jím jsou doslova obalené. Tehdy si včelstvo na plástech
vytváří věnce i celé desky pylu.

medník vložíme další nástavek se soušemi,
můžeme se dočkat vyššího medného výnosu a v horním nástavku bude med dobře
odpařen – tedy zralý. Stále je mezi námi
nemálo těch, kteří neznají více než jeden
medník a postupně se snaží odebírat často
i během největší snůšky zralejší med v převážně zavíčkovaných plástech. Aby splnili
zralost medu do normy 18 % vody, musí tak
činit ve velmi časných ranních hodinách,
dříve než začne přínos sladinky.
Pečlivý včelař nechá včelstvo nejvíce stavět nové dílo právě v tomto měsíci. Stále
platí rozumná rada zkušených včelařských
přátel: „Co se nenechá vystavět v řepce, to
se jenom stěží podaří později.“ Při nedostatku místa v úlu, ale i při chybně zhotoveném úlu budou včely stavět i tam, kde to
přinejmenším nechceme. Nyní se projeví,
zda máme správnou šířku mezinástavkové mezery. Všude tam, kde přesahuje maximum jednoho centimetru, budeme mít
problém s prostavěným prostorem, kdy
po odejmutí nástavku musíme nejprve seškrábnout vrstvu buněk s larvami trubců.
Zvláště u starších úlů je chybně řešena
i velikost česna bez možnosti jeho zvětšení.

Refraktometr je dobrá pomůcka na zjištění vody v medu

Pomoci výkluzů lze snadno odvčelit medník

Tam, kde je plně otevřené česno v celé šíři
přední stěny nebo zasíťovaná dna, bude
zajištěno bezproblémové proudění čerst
vého vzduchu do úlu a současně je včelám
umožněno odvětrávat vlhkost.
Pro chovatele matek a na tvorbu oddělků
je měsíc květen tím nejlepším, kdy je vhodné začít matky odchovávat a nová včelstva
založit.
První medobraní
Jakmile řepková pole mění žlutou barvu
na zelenou a v přírodě dojde k odkvétání
většiny rostlin, přichází čas prvního medobraní. Po skončení hlavní snůšky nahlédneme do medníků, abychom zhodnotili
zralost medu. Zřejmě nejlepší pomůckou
pro zjištění obsahu vody v medu je refraktometr. Mnoho zájmových včelařů spoléhá na méně přesnou, ale přesto postačující
metodu, kdy prudkým trhnutím medným
plástem ve vodorovném směru k horní
loučce zjistí, jestli nevystřikují kapičky sladinky. Až poté je možné přistoupit k odběru
medných plástů – ty by měly být zavíčkované alespoň z jedné třetiny.
Nejpracnější a na čas nejnáročnější je
metoda sklepnutí a ometení včel smetáčkem. Velice racionální a rychlé je ometení
pomocí tichého rotačního ometače napájeného z autobaterie.
U nízkonástavkářů se osvědčilo odvčelování pomocí vyfukovačů, kdy silný proud
vzduchu odnese včely z plástu přes zasíťovanou voliéru zpět do úlu.
Osobně jsem vyzkoušel všechny uvedené
způsoby odvčelení plástů, ale v praxi se mi
nejvíce osvědčilo využití výkluzů. Správně
fungují, pokud není na medných plástech
žádný plod, přičemž pod medníkový nástavek musí být vloženy nejlépe na 24 hodin.
Za tuto dobu se včely stáhnou pod výkluz
a například u nízkých nástavků často nebývá v medníku ani jediná včela. A pokud
zde nějaké jsou, je jich v řádu desítek. Při
využití výkluzů je pro snadné vytočení lepší
předem mírně zchladlé medné plásty prohřát v termokomoře.
Podle velikosti svého „včelího hospodářství“ zvolí včelař úměrně výkonný medomet. U takzvaných malovčelařů postačí
menší, kvůli vyvážení raději čtyřrámkový
medomet buď na ruční, nebo lépe elektrický
pohon. Čím je počet včelstev vyšší, tím vyšší
je i potřeba investovat do medometů výkonnějších, nejlépe tangenciálních zvratných,
nebo pro nízké rámky radiálních.
Mít úměrně k velikosti provozu dobré
zařízení je velmi prospěšné pro usnadnění
práce. V souladu s tím by pro nás všechny
měla být tím hlavním pečlivost při práci
s medem a jeho prvotřídní kvalita.
Jiří Sláma
květen 2021• 147
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Činnost včelaře v květnu
Po prvních úpravách úlu v dubnu, kdy jsme
dali do plodiště stavební rámky a mezistěny a zpravidla došlo i k rozšíření prostoru
o medníkovou část, je třeba v souladu s rozvíjející se přírodou v účelných zásazích pokračovat.
Pokud jsou včelstva dostatečně silná,
bude nutné již v první polovině května rozšířit medníkový prostor, u nízkonástavkářů
celým nástavkem také plodiště. Moje osobní zkušenost je taková, že silným včelstvům
právě v máji jeden vysoký medníkový nástavek při dobré snůšce nestačil. U nejběžnější rámkové míry s výškou 24 cm je
třeba mít pro silná včelstva další nejméně
jeden medník, při včelaření v nízkých nástavcích a u Dadantu tvoří medníkovou
část zpravidla dva až čtyři nástavky. Při
denních přínosech okolo pěti i více kilogramů nektaru ubývá v malém prostoru
medníku prázdných buněk na přenášení
odpařované sladinky a včelstvo ve snůšce
ochabne. Se zaplňováním medných plástů
v souladu s početním růstem včel se zvětšuje i riziko tísně v úlu, jehož následkem
je později vyrojení. Pokud pod zaplněný

chov včel

V květnu začíná chov matek

Matka a dělnice včely medonosné kraňské

Zdá se, že jaro je konečně tady. Doufejme. Protože ačkoliv astronomicky
jaro nastoupilo už 20. března, příliš jarního počasí jsme si zatím neužili.
Tři krátká období teplého počasí se pravidelně střídala s dlouhými obdobími chladu s deštěm i sněžením. A ve včelstvech to je vidět.
Souvislé plochy plodu mají včelstva na stanovištích ve vyšších nadmořských výškách,
zatímco v nížinách nastala ve druhé
polovině března výrazná plodová pauza.
Při jarních kontrolách se ve včelstvech
nacházely jen zbytky zavíčkovaného plodu
a vajíčka. Nedostatek pylu kvůli inverznímu počasí přibrzdil jarní rozvoj včelstev
právě v oblastech, kde je během března již
obvyklá bohatá pylová snůška. Myslím, že
letošní jaro je oproti jiným rokům opožděné o dva až tři týdny.
Trubčí shromaždiště
Dříve, než se pustíme do samotného chovu
matek, musíme předem udělat vše pro to,
abychom měli v období prvních snubních
letů dostatek říjných trubců na nejbližším
trubčím shromaždišti. Nejde ovšem jen
o množství, ale také o jejich kvalitu z hledis148 •květen 2021

ka původu. Na tom každý chovatel matek
pracuje dlouhodobě a výsledek se obvykle
projeví až po několikaletém soustavném
budování chovatelského okrsku. Pokud se
v okruhu o minimálním poloměru tři kilometry kolem oplozovacího stanoviště nacházejí jen trubci pocházející z našeho chovu, můžeme očekávat, že námi odchované
matky budou mít vyrovnané vlastnosti
a jejich včelstva se budou svými vlastnostmi
blížit našemu chovatelskému cíli.

výběru, který doplňuje záměrný výběr chovatele ze strany plemenné matky.
Podporujeme-li odchov trubců ve včelstvech na oplozovacím stanovišti, budeme
mít k dispozici pro oplození našich matek
obrovské množství říjných trubců. Podle
přírodních zákonů vyhrají jen ti po všech
stránkách nejvitálnější trubci a jen oni se
dokážou realizovat a předávat své geny dalším generacím. Ať už jsou jejich vlastnosti
dány záměrným výběrem jejich předků, či
jiným předpokladem, který šlechtitel vnímá
jen intuitivně. Přírodní výběr mezi tisícovkami trubců, ke kterému dochází na trubčím shromaždišti, je nejlepší pojistkou pro
rozchov jen těch nejvitálnějších včelstev.

Přírodní výběr
Občas se setkávám s názorem, že záměrné
šlechtění, které je zaměřeno na úzce definovanou skupinu vlastností, nebere v úvahu
jiné vlastnosti včelstev, související s celkovou vitalitou a schopností přežití v extrémních podmínkách. Zde se však projevuje
ideálně vyvinutý mechanismus přírodního

Říjní trubci
Nyní se dostáváme k načasování. Vzhledem k tomu, že trubci mají oproti matkám
o osm dnů delší vývoj ve stadiu plodu a ještě o tři dny později pohlavně dozrávají, tak
musíme s jejich chovem začít o dva až tři
týdny dříve, než se samotným chovem matek. Proto vkládáme do trubčích včelstev

dělit a oba padají na zem, kde zachladnou
a umírají.
Plemenné matky
Výběr plemenných matek je dán chovatelským záměrem každého šlechtitele. Nejdůležitějším faktorem, ze kterého šlechtitel
vychází, jsou vlastnosti a výkon včelstev.
Veškeré záznamy o vlastnostech, výkonech
a původu jednotlivých včelstev výběrové
základny chovu vede šlechtitel v úlovém
deníku. Bez chovatelské evidence nelze
žádné šlechtění a výběr provádět. Všeobecně platí, že čím větší je výběrová základna
chovu, tím je větší pravděpodobnost nalezení výborného materiálu, který následně
může chovatel množit a dále zušlechťovat.
Současný požadavek na minimální
množství včelstev výběrové základny chovu je 40 včelstev. To je ovšem velmi málo.

Vyzimované včelstvo Carnica Cimala při jarní prohlídce 9. 4. 2021

Ukládání pylových zásob na okraji plodového tělesa

Domnívám se, že teprve až dvojnásobné
množství včelstev výběrové základny může
poskytnout minimální množinu variant
matek a vlastností jejich včelstev pro výběr
plemenných matek.
Uznané chovatelské sdružení včely
medonosné kraňské
V České republice působí Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské,
jejímž zřizovatelem je na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství Český svaz
včelařů, z. s. Sdružuje přibližně padesát
chovů, rozdělených do dvou stupňů šlechtitelských chovů. Nižší stupeň tvoří „rozmnožovací chovy“, vyšší stupeň pak „vyšší
šlechtitelské chovy“ Uznaného chovatelského sdružení.
Nositelé osvědčení o rozmnožovacím
chovu velmi často nakupují potenciální
plemenné matky od vyhlášených chovatelů. Nicméně tyto matky musí každý chovatel nejdříve sám otestovat a teprve na základě vlastností a výsledků jejich včelstev
přistoupit k jejich rozmnožování. Pokud
chovatel toto otestování neprovede, může
se dočkat velkého zklamání.
Naproti tomu nositelé osvědčení o vyšším
šlechtitelském chovu se zaměřují na materiál, který si sami odchovají a po jeho vyhodnocení jej zařazují k množení. Ročně
chovatelé Uznaného chovatelského sdružení odchovají pro potřeby českých včelařů
přibližně 30 tisíc oplozených matek.
Chovatelská sezona začíná, a tak je nejvyšší čas začít pozorovat, zaznamenávat
a odchovávat novou generaci matek. Letos
odchované matky budou mít bílou značku,
tak jako matka na úvodním obrázku.
Ing. Pavel Cimala
www.vcelimed.cz
www.carnica-cimala.com

Krásná plocha zavíčkovaného plodu, odchovaná díky pylové snůšce
z lísek v období inverzního počasí 25. a 26. 3. 2021
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chov včel

trubčí plásty do blízkosti plodového tělesa,
aby je matky co nejdříve zakladly. U Eurodadantu je toto ideální místo v manipulačním nástavku pod plodovým tělesem.
Trubčí včelstva jsou na stanovišti ta
včelstva, která mají záměrně odchovanou
matku, pocházející po plemenné matce.
Vzhledem k tomu, že trubci se líhnou z ne
oplozených vajíček, nesou všichni tito trubci genetickou informaci námi zvolených
plemenných matek. Jsou ideálním zdrojem
genetické informace pro naše říjné matky.
Pokud nebudeme včasnému odchovu
trubců věnovat dostatečnou pozornost,
může se stát, že v době snubních letů mladých matek nebude na nejbližším oplozovacím stanovišti dostatek říjných trubců.
Pak může nastat situace, že se matka spáří
s nezralým trubcem. Ale nezralý trubec se
nedokáže od matky po jejím oplození od-

PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Péče o nově získaná včelstva

Pro stanoviště včelstev je potřeba vybrat vhodné přírodní prostředí

Na kurzech pro začínající včelaře je vždy asi polovina těch, kteří ještě
včelstva nevlastní, a tak se právem ptají, jak o ně budou pečovat. Nejčastěji
mají pro daný rok objednané oddělky, ale nemálo je i těch, kteří získají
produkční včelstvo, nebo mají od včelaře slíbený roj na osazení svých úlů.
Také v redakci se objevily dotazy na toto téma, a proto si tuto problematiku
osvětlíme. Článek je určen převážně začínajícím včelařům, ale věřím, že
může být inspirací i pro včelaře zkušenější.
V době, kdy začne zájemce o včelaření přemýšlet o pořízení včelstev, měl by si nejprve
ujasnit, zda splní několik zásadních podmínek pro svůj budoucí chov. Začněme
trochu netradiční otázkou, kterou rád pokládám zájemci o chov včel: „Uvědomuješ
si velikost počáteční a dalších postupných
investic?“ Jinými slovy, zda na to bude mít.
Vyjmenuji vše, co si musí pořídit, a uvedu
průměrné ceny. A pokud někdo oponuje,
že si koupí staré úly a pocínovaný medomet „plecháč“ na kliku, ihned je mu třeba
důrazně připomenout, že levná „veteš“ je
v důsledku spíše prodělkem.
I při představě zájemce o menší včelařský
provoz docházíme u nových věcí k částce
okolo 50 tisíc korun. A to je jen začátek
– další investice budou zákonitě následovat. Zpravidla to hned odradí ty, kteří měli
představu, že si „za pár korun“ pořídí včely a potom už to bude jenom vynášet. Ale
ve včelaření to není jako v pohádce Oslíčku, otřes se. V prvé řadě je to o skutečném
zájmu a láskyplné péči o velmi náročné
společenství a peníze budou až poté, kdy
hodně víme a ještě více v praxi dokážeme.
Dále je nutné předem vědět „kam
s nimi“, tedy dobře rozvážit místo budoucího stanoviště úlů tak, aby nenastal problém
se sousedy, abychom měli ke stanovišti
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dobrý přístup nebo možnost přijet autem,
a pokud to nebude náš pozemek, tak musíme mít i souhlas majitele. Tam, kde chceme umístit včely, bychom měli mít dobře
„zmapováno“ okolí. Zjara zde nesmí být
nouze o pylodárné rostliny, důležitý je zdroj
vody a úživnost včel pro snůšku květového
a následně medovicového medu – tedy nejen širé lány monokultur, ale i pestrá škála
stromů, lépe přímo les, a květnatých luk.
Potíž často nastává s převčelením krajiny. Je nutné mít na paměti, že umístění
našich včelstev v těsné blízkosti stanoviště jiného včelaře nemusí být z jeho strany souhlasně přijato. Nejde jen o to, že
o zdroje včelí pastvy se nyní musí podělit více včelstev, ale okolní včelaři budou
mít obavu o zdraví svých včel. Ten „nově
příchozí“ by si měl jejich oprávněnou starost uvědomit a podle toho se také chovat.
Tím se rozumí trvalá péče o dobrý zdravotní stav včel a důsledná prevence proti
infekčním a parazitárním nemocem. Jinými slovy – začínající včelař musí okolním
včelařům v praxi dokázat, že pečuje o svá
včelstva vzorně i po stránce zdravotní. Jedině pak se může ve vzájemných vztazích
naplnit upřímné oslovení „přítel“, které
v dobře fungující spolkové činnosti vždy
platilo.

Začínající včelaři si často neuvědomují, jak důležitý je soulad mezi nákupem
úlů a objednávkou včelstva na příslušnou
rámkovou míru. Zvláště v naší republice,
která je trošku raritní v desítkách různých
rámkových měr, bude třeba dohodnout
s chovatelem, od kterého budeme nakupovat, jakou má rámkovou míru, a až
potom si pořídit ten správný úl. V tomto
dělají chybu často i letití včelaři, když jim
„odejdou“ včelstva a klidně si objednají
oddělek na jiné rámkové míře, než kterou
mají sami. Běžně se mi stává, že včelař vůbec neví, s jakým rámkem hospodaří, chce
ode mě oddělek a diví se, že také může být
jiná rámková míra, než má on. Často jsou
to až humorné příklady nevědomosti, když
chce do nižších nástavků umístit oddělek
na podstatně vyšších rámcích nebo nacpat
plásty šíře 39 cm do jeho nástavku na rámky široké 37 cm.
Velmi důležité je i rozhodnutí, v jaké
formě chci nová včelstva získat. Možností je několik a dovolím si je seřadit od těch
nejvýhodnějších až po ty „méně šťastné“.
Nákup včelstva vytvořeného z oddělku
a umístěného do nového úlu
Pokud chovatel založí již v květnu oddělky,
můžeme s jistotou předpokládat, že budou
včelí matky zakládat nová společenství již
počátkem června. Ve druhé polovině června budou tyto oddělky natolik silné, že
je bude možné rozšiřovat o další plásty.
V případě chovu v pětiplástových až šestiplástových plemenáčích jsou přeloženy
do úlu, nejlépe nového, a ihned rozšiřovány. Oddělek založený a odchovávaný přímo v nástavku poroste stejným způsobem
na plnohodnotné včelstvo a před začátkem
krmení ve druhé polovině července obsedá
celý vysoký nástavek nebo dva až tři nízké.
Jestliže tedy začínající včelař nakoupí
takto „hotové“ včelstvo v novém úlu, získá
tím hned několik výhod: včelstvo má mladou vitální matku, plásty jsou vystavěné
a bude bohatě prokladeno dlouhověkou
generací včel pro následující podzimní a zimní měsíce. S takovým včelstvem
již mnoho práce není – postačí provést
úspěšné zaléčení přípravky pro letní ošetření proti varroáze a průběžně podávat
do konce srpna krmné dávky cukerného
roztoku. Od druhé poloviny října se pak
podle instrukcí základní organizace ČSV
provede podzimní ošetření – nejčastěji je to
osvědčenou fumigací a aerosolem. Po týdnu od posledního zásahu proti varroáze
včelař omete podložky, vloží je na měsíc
do úlu a směsný vzorek měli následně odevzdá k diagnostice na množství roztočů

Nákup oddělku
Tento způsob získání nového společenství
je nejčastější a vedle výše uvedených výhod

rychlého rozvoje vitálního včelstva s mladou matkou a možnosti přeložit oddělek
do nového úlu, nastane novému zájemci
zpravidla jeden velký problém. A tím jsou
chybějící plásty na rozšíření do plného poč
tu plástů v nástavku. Ve výhodě budou ti,
kteří si koupí silné oddělky v červnu, kdy
včelstvo ještě dobře staví na mezistěnách.
Tato přirozenost ustává po letním slunovratu a lze ji částečně prodloužit pokrmováním, tedy jakousi imitací snůšky, kdy
oddělek ještě několik plástů vystaví. Hůře
na tom budou ti, kteří si přivezou oddělek
až v průběhu července, kdy už včely staví
plásty neochotně.
Obdobná obtíž nastane na jaře při rozšiřování úlu o medník. Chovatel, který takovému zájemci oddělek prodává, by toto

Základním bodem při nákupu včelstva je správná rámková míra

Proplodovaný oddělek v šestiplástvovém plemenáči stačí přeložit do úlu a rozšířit

měl vědět a nabídnout pro začátek i několik
zdravých plástů.
Nákup včelstev ve starších úlech
I toto je častá možnost, jak se získávají
nová včelstva, protože každoročně někteří
včelaři z různých příčin ukončí svoji aktivní činnost a nemají pokračovatele. Potom
je zpravidla celé hospodářství nabídnuto
k odprodeji. Má to své výhody v případě, že
jsou v novějších nástavkových úlech označené matky po pravidelných výměnách,
plásty jsou spíše světlé a veškeré zařízení
je zachovalé a funkční.
Bohužel často jsou k prodeji nabídnuty
úly staré, v horším případě dokonce ještě
zadováky s dílem barvy holínek a osazenstvem se starými matkami, kde včelstvo
bylo vedeno spíše „nadivoko“ a je rozbíhavé, často i silně bodavé. Koupit takové
včelstvo je pro začínajícího včelaře spíše
za trest, protože je třeba „s požehnáním
mnoha žihadel“ vše převést do nových úlů,
vyměnit matky a podněcovat včely k vystavění nového díla.
Darování roje
Zvláště v minulosti byl začínající včelař nucen včelařit nejprve s roji, které mu pro začátek někdo daroval. Relativní výhodou je
nízká cena (často to bylo za lahev dobrého
moku, výslužku ze zabijačky apod.), a pokud se podaří roj úspěšně umístit do úlu,
bude i dílo nově vystavěno. Nevýhodou
je téměř vždy skutečnost, že včelař získal
hodně starou matku, neví nic o zdravotním
stavu, ani o tom, jak se včelstvo projeví,
tedy zda bude mírné, nerozbíhavé, nebo
naopak agresivní. A dokud nevymění matku, budou i ty další se sklonem k rojivosti.
Nepatrně lepší může být obdoba – získání včelstva vytvořeného ze smetence.
Jde o umělý roj, získaný smetením včel
z několika medníků do rojáčku, kam je přidána mladá matka. Pokud není smetenec
vytvořen v době, kdy včelstvo dobře staví,
bývá problém s vystavěním plástů. Takové
včelstvo musí být podněcováno pravidelným podáváním medocukrového těsta
nebo cukerným roztokem. V červenci navíc
s rizikem vyloupení.
Na závěr je nutné přiznat, že každá va
rianta začátku včelaření má své výhody i rizika. Cílem tohoto článku bylo na ty hlavní
upozornit a usnadnit tak začínajícímu včelaři své rozhodování. Ať již bude jakékoli,
vždy je třeba nakoupit včelstvo zdravé –
tedy přinejmenším testované na nepřítomnost zárodků moru včelího plodu. Potom je
již na šikovnosti a píli včelaře, jak úspěšně
bude o včelstva pečovat. K tomu přeji všem
hodně štěstí.
Jiří Sláma
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Varroa destructor. V nové včelařské sezoně potom bude pečovat o plnohodnotná
produkční včelstva. A teprve po vytočení
květového medu přijde první odměna
za vynaloženou chovatelskou péči.
Pokud všechny uvedené činnosti proběhnou úspěšně (včelstva dobře vyzimovala,
varroáza byla potlačena na minimum),
jedna malá obtíž zřejmě nastane: zvláště
v prvním roce musí včely postavit dostatek plástů i do medníkové části úlu. Osobně
jsem takto umožnil začátek včelaření mnoha zájemcům a vždy jsem jim pro první rok
přidal světlé medníkové souše.

VČELÍ PASTVA

Naše včely a cizí rostliny
Včely potřebují rostliny a rostliny potřebují včely. Nicméně v průběhu posledních desetiletí dochází k proměnám naší krajiny, které vedou i k odlišné potravní nabídce pro včely. Ta se v posledních dekádách výrazně mění.

Květ akátu

Některé polní monokultury nabízejí přehršel potravy po krátký časový úsek, ale
ve zbytku roku je to horší. Navíc chemizace
prostředí značně ovlivňuje výskyt plevelů
a negativně působí i na včely. Remízků

Květ komule
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a mezí s druhově pestrou dřevinnou skladbou moc nepřibývá. A zahrady a zahrádky
s téměř golfovými trávníky a minimem
„přírodě ponechaných“ míst tomu také
nepřidají. Nicméně i tam jsou znát okras-

né výsadby několika oblíbených druhů,
které mohou nabídnout nejen včelám, ale
i ostatním organismům útočiště a potravu. Možností, co vysazovat a pěstovat, je
mnoho, kromě našich původních rostlin
je v nabídce i celá řada nepůvodních a dokonce i invazních druhů. A právě na ně se
zaměříme.
Nepůvodní a invazní druhy
Nejprve je potřeba si osvětlit, co jsou vlastně ty nepůvodní a invazní druhy. Nepůvodní jsou takové, které mají svůj původní
areál mimo náš region – může to být jiný
kontinent, ale i odlišná část Evropy, jako je
například Středozemí. Kdybychom spočítali všechny rostlinné druhy u nás, dojdeme
zhruba k číslu 3 700 a z toho je 1 450 druhů
nepůvodních, což je tedy více než třetina.
Z těch nepůvodních se v průběhu času
(mohou to být jednotky až desítky let) mohou vyprofilovat druhy, kterým už nestačí
spořádaně růst na omezeném místě, kam
byly vysazeny, a začnou se nevybíravě šířit
do okolí. Zarůstají velké plochy, do svých
porostů často nikoho jiného nepustí, potlačují původní faunu i flóru a dovedou
měnit i půdní poměry. Takové rostliny pak
označujeme jako invazní. U nás je podle
Seznamu nepůvodních rostlin z roku 2012
takových rostlinných druhů 61.
A právě na ty invazní nebo takové, ze
kterých by se ty invazní stát mohly, je potřeba brát zřetel. Zkrátka podobné rčení
jako pro oheň by šlo vztáhnout i na invazní druh – může to být dobrý sluha, ale i zlý
pán. Na první pohled a při vhodném způsobu pěstování jsou to užiteční pomocníci
– produkují kvalitní dřevo (akáty), potravu
pro nás i zvěř (topinambur), hezky vypadají (tady asi záleží na vkusu každého z nás,
původně sem jako okrasná rostlina byl přivezen i bolševník), hodí se do městských

Šíření komule podél železniční trati

Dřeviny
Podívejme se nyní na některé z těch invazních druhů, které velmi ocení včely
i včelaři. Začněme dřevinami. Trnovník
akát zná asi každý (viz článek o rizicích

invaze akátu ve Včelařství 8/2015). Strom
původem ze Severní Ameriky k nám byl
dovezen již na počátku 18. století. Poskytuje tvrdé dřevo, hodí se do větrolamů,
také jako protierozní dřevina do svahů
a pro svou nenáročnost i do městských
výsadeb. Ale pokud se dostane zejména
na narušená stanoviště či travinné a stepní lokality, intenzivně se šíří a kolonizuje
své okolí. Jeho likvidace je velmi náročná
a vyžaduje dlouhodobá opatření, protože
velmi intenzivně zmlazuje.
Díky produkci nektaru a zejména velmi dlouhé době kvetení ocení včely i další
severoamerickou dřevinu, pámelník bílý.
Tento keř známe především z městských
výsadeb a většinou si vybavíme ony bílé
„praskající“ bobule, na kterých hodují
ptáci. Ve volné přírodě, mimo dohled, však
dovede tento druh také velmi úspěšně expandovat do svého okolí.

Netvařec křovitý

Porost netvařce křovitého v místě původní louky

Podobně se chovají i zástupci tavolníků
či mahonie cesmínolistá, jejíž nápadně
žluté květy včely také nezřídka navštěvují.
Modré bobule zase mají rádi ptáci, navíc se
dají používat např. k dobarvení vína. Dekorativní stálezelené listy se uplatňují při
výrobě věnců. Nicméně v poslední době
přibývá nálezů mahonie ve volné přírodě,
kde se velmi úspěšně rozrůstá, a ač zatím
není zahrnuta v onom seznamu 61 invazních rostlin, má nakročeno se tam brzy
dostat. A jak potvrdí kterýkoli zahradník,
jedná se o velmi obtížně zlikvidovatelnou
rostlinu.
Naopak mezi těmi invazními už je přísavník popínavý, snadno zaměnitelný
za méně častý a ne tak rozpínavý přísavník
pětilistý (lidově nazývaný psí víno). Tato
dřevitá severoamerická liána kvete v létě
a na podzim se její listy zbarvují do dekorativní červené. Avšak pokud se v lokalitě
zabydlí a má-li prostor, je schopna doslova
pohltit vegetaci i budovy a její likvidace je
poměrně náročná.
Dalším keřem, který je taktéž mezi včelaři oblíbený, je netvařec křovitý. Ten se také
velmi často vysazuje podél dálnic a je oblíbený tím, že se velmi snadno pěstuje. Nicméně stejně jako lupina (viz dále) se jedná
o druh, který obohacuje půdu dusíkem.
Poslední dřevinou, kterou si v tomto
výčtu uvedeme, je v současné době velmi
populární komule Davidova (motýlí keř).
Svůj domov má v Číně a má nápadná, až
25 cm dlouhá hroznovitá květenství, lákající zejména motýly. Pěstuje se převážně
jako solitér a dnes se prodává v několika
desítkách kultivarů. Ale opět platí, že pokud má vhodné podmínky, začíná se nevybíravě šířit. V zemích více na západ a jih již
má status značně problémového keře, který
porůstá náplavy a okraje silnic i železnic.
Byliny
A teď byliny. Známou, nápadnou a velmi
často se u nás vyskytující je netýkavka
žláznatá. Původně pochází z podhůří Himálaje, k nám byla dovezena v polovině
19. století. Má pro hmyz natolik atraktivní
květy, že pokud někde roste netýkavka, tak
se v důsledku toho některé rostliny u nás
potýkají s nedostatkem opylovačů. Prostě
jí dávají přednost. Šíří se hlavně podél vodních toků a během sezony hravě přeroste
všechny své konkurenty. Mimochodem
jde o nejvyšší jednoletou rostlinu u nás –
může vyrůst až do výšky ke třem metrům.
Na rozdíl od všech výše zmíněných druhů
se naštěstí poměrně snadno mechanicky
likviduje – stačí ji vytrhnout, protože má
velmi mělký kořenový systém.
Další v přírodě nápadné druhy jsou zlatobýly – zlatobýl obrovský a zlatobýl kanadský. U nás se hlavně dříve vysazovaly jako
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výsadeb tolerujících znečištění (javor jasanolistý) a samozřejmě to můžou být i nektarodárné a pylodárné rostliny. Na druhou
stranu v jiném prostředí se mohou stát exponenciálně se šířící masou zeleně, kde již užitek bývá potlačen problémy a také potřebou
nějakého omezování či dokonce likvidace.
Ta pak může být velmi obtížná a nákladná,
podobně jako požár. Je tedy potřeba zacházet s invazními druhy jako s oním zmíněným
ohněm – nezříkat se jich, ale zároveň jim nedovolit nekontrolované šíření. Nevysazovat
je někam, kde nejsme schopni je ohlídat.
Kde toho schopni jsme, můžeme z nich dále
mít výše naznačený užitek.

VČELÍ PASTVA

okrasné trvalky, dnes je možné najít zplanělé
porosty podél cest a toků a zejména na opuštěných plochách v tzv. nové divočině okolo
měst právě jako důsledek neuhlídaného
útěku ze zahrádek. Oba pocházejí se Severní Ameriky a kvetou až v pozdním létě. Mimochodem v posledním desetiletí proběhlo
po celém světě mnoho výsadeb zlatobýlu
v důsledku mediální propagace téměř zázračných účinků zlatobýlového medu. Ty
tedy sice potvrzeny nebyly, ale internetová
reklama je zkrátka silná zbraň.
U medonosných bylin nelze nezmínit
lupinu mnoholistou (vlčí bob), krásnou
severoamerickou rostlinu s velmi dekorativními květy. Na zahrádce vypadá několik
rostlin pěkně a zvýší to i potravní pestrost
pro včely. Na druhou stranu je zde reálné
riziko, kdy se původně druhově bohatá
podhorská louka se specifickou květenou
může během pár let přeměnit v monokulturu vlčích bobů, které mezi sebe prakticky
nic dalšího nepustí. A to nejen v důsledku
přímé konkurence narostlé biomasy, ale
také proto, že jako bobovitá rostlina obohacuje půdu dusíkem, což může být pro
řadu rostlinných druhů fatální.
Méně nápadně může ze zahrádek zplaňovat a rozrůstat se další okrasná rostlina
– astřička (hvězdnice). Jde o několik druhů
(astřička kopinatá, virginská, hladká, novobelgická), které rády a úspěšně osidlují
narušené plochy a místa podél vodních
ploch. Problémem je, že těch druhů je
mnohem více, přičemž některé tolik ne
zplaňují a bývají jako „bezpečné“ propagovány k výsadbám i mimo zahrady. Nicméně nezřídka dochází k záměnám právě
za ty zplaňující druhy.
Poslední rostlinou ve výčtu je bělotrn
kulatohlavý. Původní domov má v jižní
Evropě, takže i u nás jej nalezneme v teplejších oblastech. Vysazuje se nejen kvůli
včelám, ale i jako okrasná rostlina a používá se i do suchých květinových vazeb. Ale
opět platí, že pokud má prostor a možnosti,
stává se jeho výskyt problematickým.
Všeho s rozumem
Ve většině těchto případů, od jednoleté netýkavky až po vytrvalé zlatobýly a keře, se
jedná o rostliny, které kvetou až do prvních
mrazíků. To je dělá velmi populárními mezi
včelaři, protože domácí druhy už tou dobou
plodí. Chtěli bychom ovšem apelovat na širokou veřejnost, a včelaře jako odbornou
veřejnost zvláště, aby se snažili vyhnout
pěstování problematických druhů v blízkosti vodních toků a cest, odkud mohou
být semena či oddenky dále šířeny. Samozřejmostí by pak měl být ohled na ochranu
přírody v cenných biotopech a jejich okolí.
Uvedený výčet rostlin samozřejmě není
kompletní, jde jen o ukázku těch nejčastě154 •květen 2021

ji zmiňovaných invazních rostlin. Všichni
bychom však měli myslet na to, že v nich
třímá ono nebezpečí rozpínavosti. Takže pokud si je pěstujeme v zahradách či
na pozemcích, které pravidelně obhospodařujeme či kontrolujeme, můžeme se
těšit z jejich užitku. Důležité je myslet také
na to, že pokud se např. ukládá zemina či
zbytky vegetace mimo zahradu, tato masa
obsahuje části rostlin schopné založit nové
populace.
Vědomě je vysazovat do volné přírody by
se pak rozhodně nemělo a pamatuje na to
i naše legislativa. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) je
rozšiřování nepůvodních druhů možné
jen s povolením orgánu ochrany přírody.

Bělotrn kulatohlavý

Vlčí bob

A v chráněných územích je to dokonce přímo zakázáno.
Pokud by vás tato problematika zajímala více, podívejte se na webové stránky
https://invaznidruhy.nature.cz, kde jsou
v jednotlivých rubrikách informace o dalších invazních druzích, legislativě, možnostech likvidace invazních rostlin a dotací
k nim a řada dalších odkazů včetně seznamu nepůvodních a invazních druhů.
RNDr. Tomáš Görner, Ph.D.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
tomas.gorner@nature.cz
Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR

jan.pergl@ibot.cas.cz

Na tvorbě pachové „vizitky“, kterou včely prokazují svou příslušnost
ke včelstvu, se významnou měrou podílejí jejich střevní bakterie.
Ve srovnání s obratlovci má včela medonosná druhově jen málo pestrou bakteriální obsádku trávicího traktu čili
mikrobiom. Ovšem ve srovnání s jinými
zástupci hmyzí říše je včelí mikrobiom
naopak poměrně komplexní. Například
octomilka Drosophila melanogaster hostí
v trávicím traktu obvykle jen několik druhů bakterií a složení jejího mikrobiomu je
navíc náchylné ke změnám vyvolaným vlivy vnějšího prostředí. Naproti tomu včela
medonosná hostí několik desítek různých
bakterií a jejich druhové spektrum bývá
celkem stabilní. Významně k tomu přispívá fakt, že včely žijí pospolitě ve velkých
počtech, a mohou si tedy mezi sebou bakterie vyměňovat. Podobně jako u jiných
živočichů spolurozhoduje mikrobiom včel
o nemoci a zdraví. Vědci však stále častěji narážejí na důkazy o významném vlivu
bakterií trávicího traktu na chování včel.
Nově se ukázalo, že mikrobiom sehrává
významnou roli při identifikaci jedinců
náležejících k danému včelstvu.
Příslušnost ke včelstvu prokazuje
dělnice skladbou uhlovodíků navázaných
na kutikulu. Zčásti jde o molekuly vzniklé
metabolismem včely a determinované
dědičně, ale zčásti se na identifikačním
„pachu“ včel podílejí i molekuly, které
se vyskytují v prostředí úlu. O tom, že
dědičný základ nemá rozhodující vliv,
svědčí výmluvně skutečnost, že jednodenní dělnice lze přemisťovat mezi úly
a k jejich odmítnutí dochází jen v malém
procentu případů.
Odlišení vlastních a cizích je jedním ze
základních principů pro zdárné fungování jakéhokoli společenstva včetně lidské
společnosti. U eusociálního hmyzu pak je
zajištění identifikace „domácích“ a „vetřelců“ obzvláště důležité. V případě včely me-

donosné to například rozhoduje o úspěchu
při obraně včelstva před loupeživými vpády
cizích dělnic.
Mikrobiom a tělesné pachy
Mikrobiom sehrává u zvířat i člověka při
vzniku typického tělesného pachu zásadní roli. „Nejvydatnější“ složkou lidského
tělesného odéru jsou thioalkoholy, které
rozeznáme čichem i v mizivé koncentraci
jednoho pikogramu na litr (pikogram je
miliontina mikrogramu, tedy biliontina
gramu). Smrdutostí dominuje mezi našimi thioalkoholy zcela bezkonkurenčně
látka s chemickým názvem 3-metyl-3-sulfanylhexan-1-ol, zkráceně označovaná jako
3M3SH. Jejím monopolním výrobcem je
bakterie Staphylococcus hominis. Ta se sice
v lidské kůži vyskytuje pouze sporadicky,
ale výsledek jejího působení našim nosům
v žádném případě neunikne.
Cassondra Vernierová z Washington
University v americkém St. Louis se spolu
se svými kolegy pokusila zjistit, jestli a jak
se na vzniku typického včelího „tělesného
pachu“ podílí mikrobiom dělnic. Výsledky
studie, zveřejněné ve vědeckém časopise
Science Advances, dokazují, že role mikrobiomu je pro identifikační pach dělnic
klíčová.
„Jde o první případ, kdy sehrává mik
robiom hmyzu zásadní roli nikoli pro
zdravotní stav, ale důležitým způsobem
ovlivňuje chování. V tomto případě pomáhá včelstvu přežít,“ shrnuje závěry studie
Cassondra Vernierová.
Vizitku „píší“ bakterie
Vernierová a její kolegové provedli nejprve „adopční experiment“, ve kterém
nechávali mladé včely vyrůstat buď v jejich
vlastním včelstvu, nebo je přenesli do cizí-

ho včelstva k adopci. Následně podrobili
analýzám jak střevní mikrobiom těchto
dělnic, tak i uhlovodíky jejich kutikuly.
Ukázalo se, že do skladby mikrobiomu se
promítá jak prostředí rodného úlu, tak i pobyt v úlu, ve kterém včela žila po „adopci“.
Odlišnosti byly patrné v zastoupení celkem
čtrnácti různých druhů mikrobů. Včely
vyrostlé v jednom úlu jich sdílely šest bez
ohledu na to, zda to byl jejich „rodný“ úl,
nebo do něj byly adoptovány.
V dalším experimentu vědci krmili
mladé včely různými kombinacemi mikrobů a sledovali, nakolik se to promítne
do skladby uhlovodíků v kutikule. Pokud
byly včely krmeny stejnými bakteriemi,
sdílely významný podíl uhlovodíků kutikuly a tolerovaly se, i když vůbec nebyly
příbuzné. A naopak, když dostávaly mladé
včely z jednoho úlu v útlém věku drasticky
odlišné mikroby, např. bakterie ze včelího
střeva a bakterie izolované z kůry stromů,
nemohly se vystát. Navzájem se kousaly,
snažily se jedna druhou odvléct pryč nebo
na sebe útočily žihadlem.
Řada expertů považuje poznatky o roli
mikrobiomu pro fungování včelstva
za zcela zásadní. Významná odbornice
na biologii včely medonosné Nancy Moranová z University of Texas v Austinu
například upozorňuje, že mnohé látky
včetně pesticidů mají na skladbu včelího
mikrobiomu ničivý dopad. Mohou například zvyšovat riziko nákazy patogenními
mikroorganismy.
„To jsme dřív netušili, protože tento
efekt pesticidů se neprojeví okamžitě tím,
že před vámi včely padnou a jsou mrtvé.
Prostě se jen nepozorovaně stanou vnímavějšími k infekcím,“ říká Moranová.
Narušení mikrobiomu a tím i oslabení
pachové identifikace ve včelstvech může
mít pro život včel vážné důsledky. Může
například snižovat obranyschopnost včelstev proti loupeživým nájezdům dělnic
z jiných úlů.
Jaroslav Petr

Strážkyně na česně

Foto: František Krejčí
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co říká věda

Mikrobiom včely spolurozhoduje
o její identifikaci se včelstvem

co říká věda

Hlášení z Výzkumného ústavu včelařského

Projekty, na kterých se letos podílíme

Od letošního jara běží nový výzkumný
projekt (3) navržený na České zemědělské
univerzitě, který vychází z výzkumu zdravé
mikroflóry silných včelstev. Cílem je mikrobiální přípravek, který by se formou doplňku stravy mohl podat včelstvům, aby se
vzpamatovala z nějakého stresu nebo oslabení. Zajímavostí je, že technologie výroby
tohoto přípravku je plánována tak, aby se
vedlejší produkty daly využít v potravinářském průmyslu.

Nová proletová hala v objektu infekčního zvířetníku umožňuje pokusy se včelstvy nakaženými morem, které nejsou ve volném terénu možné

Občas když si někdo přečte na našem autě název firmy, kroutí hlavou:
na co potřebují včely výzkumný ústav? Pravda, tato otázka padala hlavně
dříve, kdy se ještě v mediích o včelách a o hmyzu moc často nepsalo. Ale
dnes už je známo, že i včely jsou někdy také v problémech.
Celá problematika se dá rozdělit do několika oblastí. Musíme mít vhodné včely,
pečovat o jejich zdraví, postarat se o jejich
výživu – ať už přirozenou (tedy pastvu),
nebo náhradní (když už jim sebereme jejich med). K chovu včel patří i jejich produkty, které jsou velmi cenné, a svádí tudíž
k falšování.
Co to je vhodná včela? Jak ji poznat, případně dále selektovat? Jednou z nejdéle nepřetržitě provozovaných aktivit Výzkumného ústavu včelařského je cílený chov
matek. Od roku 1960 je běžně používána
přístrojová inseminace, díky které technicky překleneme nevýhodu malé země, která
nemá mořské ostrovy jako Německo, nekonečné pampy jako Argentina, ani hluboká
vysokohorská údolí jako Rakousko, kde by
se daly zřídit oplozovací stanice pro včelí
matky.
Rodičovské kombinace vybíráme tradičně podle vlastností. K těm tradičním
představám o nejlepších včelách přibylo
v poslední době hlavně přání, aby byly
odolnější vůči nemocem a nemuselo se tolik léčit. Vlastnosti související s odolností
včel se hledají jednak podle chování, ale
také na molekulární úrovni. Budujeme
na stanici v Pekařově molekulárně genetickou laboratoř využívající PCR techniky
a další nejmodernější postupy. Tyto postu156 •květen

py se dají využít nejen k rozlišení genetické
příslušnosti včel, ale také k odhalení mutací, které u roztočů Varroa nesou vlohy
rezistence vůči některým léčivům.
Odolnost proti nemocem je vlastností
jednotlivých včel, ale hlavně celého superorganismu, společenstva, kterému říkáme
včelstvo. Ve třech výzkumných projektech,
které řešíme společně s kolegy z dalších
ústavů a univerzit, se snažíme přijít
na kloub biologickým základům fungování vitálního včelstva. O projektu vedeném
na Masarykově univerzitě v Brně (1) jsme
ve Včelařství již několikrát psali. Hlavním
předmětem studia je imunita a také dlouhověkost včel. Zmizí-li včely během zimy
z úlu, nemusí to být nějaký okamžitý problém, ale nedostatek dlouhověkých včel.
Fyziologické mechanismy, které dlouhověkost ovlivňují, souvisí s virózami, varroázou, výživou a dalšími vlivy.
Bacily a další mikroorganismy nejsou
jen choroboplodnými zárodky. Zdravé
včely, stejně jako zdravý člověk, mají v sobě
miliardy jedinců stovek druhů užitečných
mikrobů. Když se tato vnitřní „zoologická
zahrada“ naruší, může to být velmi zlé (2).
Výzkum koordinovaný týmem VÚ rostlinné výroby je zaměřen zejména na vliv tzv.
pesticidových koktejlů a kombinací dalších
stresorů.

Mor včelího plodu
Nejzávažnější nemocí včel je mor včelího
plodu. Původce moru je sporulující bacil
Paenibacillus larvae, který v běžném prostředí vydrží desítky let čekat na svou další příležitost. Tato jeho schopnost velice
omezuje možnosti prevence a léčení moru.
Proto je nejlepší způsob eradikace klinicky napadená včelstva a infekční materiál
spálit. Ale kolem zlikvidovaných ohnisek
jsou ohroženy stovky včelstev latentním
infekčním tlakem tohoto bacilu.
V přírodě je rovnováha udržována
i na mikrobiální úrovni. Existují organismy
zvané bakteriofágy, které se podobně jako
viry rozmnožují v buňkách hostitelských
bakterií. Morový bacil má také několik
fágů, které dovedou překonat jeho buněčnou stěnu a zničit ho zevnitř. Komerčnímu
využití lytických fágů už padesát let brání
legislativní omezení a také to, že se nedají
jednoduše napěstovat jako běžné mikroorganismy. Novou myšlenkou je využití jejich
„strategické dovednosti“ enzymaticky
rozleptat bariéru svého hostitele. Tyto tzv.
endolysiny se laboratorně připravit dají.
Jde tedy o to, zda by se mohly podat
ohroženým včelám, aby případně zlikvidovaly klíčící morové bacily dříve, než se
namnoží a způsobí mor. Pod vedením firmy Dyntec, s.r.o., a ve spolupráci s dalšími laboratořemi, máme nyní za úkol najít
vhodnou aplikační formu a ověřit funkci
takového preparátu (4).
Pokusy s morem pochopitelně nejde dělat v terénu. Nemůžeme mít morové včely
ani v naší proletové hale v Dole, protože
jsou zde jednoduchá okna a dveře a některé včely by se mohly dostat ven. Jediným
prostředím, kde takový výzkum s morem
může bezpečně proběhnout, tak je infek
ční zvířetník v režimu BSL3, kde není riziko úniku nemoci do venkovního prostředí.
V takovém zabezpečeném objektu jsme
postavili zbrusu novou proletovou halu
pro včely. Na základě zkušeností s halou,

Včely s čipem
Z Malajsie, USA, Kanady a Austrálie
sbíráme poznatky a také potřebné elektronické součástky – malinké čipy a antény na jejich snímání. Technologie RFID

Pokusy v malých jednotkách podobných
oplodňáčkům umožňují přidávat jednotlivým larvám potravu nebo léčivo

(radiofrekvenční identifikace) umožňuje
umístit na plastový čtvereček 2,5 × 2,5 mm
elektrickou cívku a také paměť s číselnými
údaji. Čip nalepený na hrudi včely podobně
jako číslo na matce nebrání včelám v běžné
činnosti. Tím, že můžeme zaznamenat pohyb příslušného očíslovaného čipu kolem
dvou malých antén zabudovaných do tunýlku na česně, máme pak v počítači data
o aktivitě jednotlivých včel. Některé včely
se v záznamech objevují dlouhou řadu dnů.
Většinou podnikají krátké několikaminutové lety odpovídající vzdálenosti stovek metrů. Ale občas monitorujeme i včely, zřejmě
pátračky, které se vydávají na lety i více než
půlhodinové, což představuje kilometrové
cesty. Tato RFID technologie spolu s monitoringem hmotnosti úlů poslouží v projektu (5), který sleduje nežádoucí vlivy
intenzivního zemědělství na aktivitu včel.
Projekt zastřešuje Česká zemědělská univerzita.
Analýza tuzemských medů
Je mediálně omletou skutečností, že med
patří k nejčastěji falšovaným potravinám
na trhu. Je to pravda. Falšuje se přídavkem
levných sirupů a spotřebitelé jsou navíc klamáni falešnou deklarací původu. Někdy je
dovážený med vydáván za tuzemský, aby
byl důvěryhodný. Jindy, zvláště když chutná divně, se na obalu dočteme, z jakých pohádkových krajin pochází. Nutno přiznat,
že rozpoznání a hlavně prokázání profesio
nálních padělků vůbec není lehké. Do této
problematiky by měl přispět projekt (6) zacílený na analýzu prokazatelně autentických
medů z Čech, Moravy a Slezska. Medové
plásty pro tento projekt odebíráme přímo
na stanovištích včelařů. Na VFU v Brně se
dělají pylové analýzy, pražská VŠCHT se
podílí analýzami těkavých látek a naší dolskou parketou jsou tradičně cukry. Výsledky přinesou spolehlivé hranice, ve kterých
se parametry našich pravých medů mohou
pohybovat. Je jasné, že medy z širšího středoevropského prostoru budou stejné, ale
chceme umět říci: toto už ne!

Silné včelstvo může mít až 100 tisíc odletů a příletů za den

Výzkumný ústav včelařský v Dole se
od svého založení v roce 1919 zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, výukou a poradenstvím v oboru chovu včel a včelích
produktů. V průběhu těch 100 uplynulých
let se měnil rozsah těchto jednotlivých
činností a také zdroje jejich financování.
Až do roku 1996 jsme byli státním ústavem, od roku 1997 jsme společností s ručením omezeným, a státní příspěvek je tím
pádem nulový. Peníze na výzkum musíme
vysoutěžit ve formě grantu ve veřejných
soutěžích. Tady je ovšem možno vybírat
jen z témat, která grantové agentury vypíšou. Výzkum si může též někdo objednat
jako zakázku. A některé výzkumné práce
si financujeme sami z vlastních prostředků
získaných hospodářskou činností, tedy
prodejem vlastního zboží a služeb. Obvykle
se na projektech podílí několik týmů, což
přináší výhodné spojení různých odborností spoluřešitelů a technického vybavení
příslušných pracovišť.
Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Výzkumný ústav včelařský v Dole
Poděkování poskytovatelům podpory a přehled
řešených projektů podle odkazů v textu:
(1) NAZV QK1910286 Efektivní postupy a strategie
pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov
včelstev (MU, UPOL, VÚVč, VÚVeL, VFU)
(2) NAZV QK1910018 Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik
pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění,
koktejlový efekt a další stresory (VÚRV, UK, VÚVč)
(3) NAZV QK21010088 Vývoj prostředku na podporu
včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií
jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího
produktu (ČZU, VÚVč, UK)
(4) MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015668
Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu
(AFB) na bázi fágových endolyzinů (Dyntec)
(5) TAČR SS03010178 Možnosti snížení negativního
vlivu intenzivního zemědělství na opylovače (ČZU,
VÚVč, Radanal)
(6) NAZV QK1920344 Ověření autenticity medu
pomocí analýzy pylových zrn (VFU, VŠCHT, VUT
Brno, VÚVč)

Některé včely spolupracují s výzkumníky velmi statečně. O této
včele máme za 11 dnů 160 záznamů
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kterou postavil v roce 1971 Ing. Veselý
v Dole, jsme do haly namontovali odpovídající osvětlení, ve kterém včely na rozdíl
od skleníků nenarážejí do stěn, ale orientují
se bez problémů a rouskují spokojeně pyl
pro výživu plodu. Je velice napínavé, zda se
nám v pokusných podmínkách podaří včelstva morem nakazit a zda se projeví typické
klinické příznaky.
Vyvíjené enzymatické preparáty nejsou
zamýšleny k léčení moru, ale především
k pokud možno spolehlivé ochraně včelstev, zejména v okolí likvidovaných ohnisek. Je před námi ještě hodně laboratorní
práce, pak přijdou klinické zkoušky a náročný registrační proces v Bruselu. Kromě
případného nového přípravku se při řešení
projektu jistě přijde na mnoho nečekaných
věcí. Je to vůbec první projekt, kdy můžeme
díky speciálnímu pokusnému zařízení bez
rizika pracovat s klinickým morem.

TECHNOLOGIE

Važme si vah – dokončení
Využití získaných dat
Řadu let se včelaři snažili sledovat, zaznamenávat a hodnotit výsledky
chovaných včelstev, a to zejména při získávání nejzajímavějšího produktu,
tedy medu. Med byl asi od poloviny 19. století tím nejdůležitějším produktem chovaných včelstev. Jednou z možností hodnocení efektivity chovu
bylo a je sledování hmotnosti včelstva.
Velmi komfortním řešením pro sledování
hmotnosti včelstva je využití elektronických vah. Ty umožňují s dostatečnou přesností sledovat změny hmotnosti včelstva
i s úlem během roku. Váhy jsou obvykle
schopny zaznamenávat změnu hmotnosti
s dostatečnou přesností. Získané údaje pak
může chovatel využít k optimálnímu řešení
různých chovatelských zásahů. Pro rychlou
orientaci může využít grafické vyjádření
zaznamenaných hodnot a pro podrobnější analýzy pak číselné údaje, většinou seřazené do tabulky s uvedením dne a času
měření a vlastní hmotnosti.
Údaje o hmotnosti mohou být ukládány na vlastním zařízení chovatele (např.

na počítači, tabletu, případně mobilním telefonu), nebo na serveru umístěném u dodavatele zařízení, případně na serveru virtuálním. Obě varianty mají své přednosti
i omezení. Pokud má data uložená ve vlastním zařízení uživatel-včelař, má k těmto
údajům snadný přístup a bude sám rozhodovat o délce doby uložení dat. Uložení dat
na serveru bývá komfortnější bez nároku
na vlastní kapacitu úložného prostoru, ale
přístup může být omezen např. výpadky
spojení k úložišti, pokud není garantována
dostupnost a zálohování, případně servisními zásahy na straně poskytovatele služby.
Většina výrobců úlových vah nabízí nastavení četnosti snímání hmotnosti od 10 mi-

Obrázek 1: Hmotnost včelstva a venkovní teploty v průběhu kalendářního roku

Obrázek 2
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nut po několik hodin. Ze včelařské praxe
je jasné, že v zimním období není důležité
snímat údaje o hmotnosti často. Důležitá je
vyšší četnost snímání hmotnosti v období
od jara až do konce podletí. Pokud jsou pro
jednotlivá včelstva vedeny úlové záznamy,
mohou naměřené hodnoty nahradit vedení
části písemných záznamů.
Tabulka a grafické vyjádření úbytku zásob v zimním období a předjaří ukazují, že
k úbytku zásob dochází zejména v období
časného jara (tab. 1, obr. 2).
Údaje o hmotnosti včelstva pak mohou
sloužit k optimalizování chovatelských zásahů v období jara, např. podněcování při
nedostatečné snůšce, ale i třeba při rozšíření
sledovaného včelstva v případě jeho rozvoje.
V období druhé poloviny května a měsíce
června dochází zpravidla nejčastěji k vyrojení včelstev. Pomocí úlové váhy jsme schopni
orientačně zjistit čas vyrojení a hmotnost
roje (tab. 2). Zajímavé by bylo, kdyby úlová
váha byla schopna rychle informovat včelaře o významné změně hmotnosti, např.
z důvodu vyrojení nebo nenadálé manipulace se včelstvem.
Z uvedených dat je možné si ověřit, že
k vyrojení došlo dopoledne a hmotnost roje
byla poměrně vysoká, asi 6 kg. Typickým
znakem je i omezení snůšky daného včelstva několik dnů před vyrojením (viz tab. 2).
Ze získaných údajů o hmotnosti váženého včelstva lze zjistit ukončení snůšky. Společně s dalšími informacemi lze určit, zda
ukončení snůšky je spojeno např. s vlivem
počasí (silný déšť smyl medovici, ochlazení apod.), případně z jiných důvodů.
Graficky vyjádřené ukončení snůšky, vytáčení, odstranění medníku, doplňování
cukerných zásob je patrné z obrázku 3
a dokreslující údaje jsou v tabulce 3.
Data z měření hmotnosti na jednotlivých
stanovištích mohou sloužit k porovnání
užitkovosti jednotlivých stanovišť. Pokud
jsou vážená včelstva chována na jednom
Datum

Hmotnost [kg]

29. 09. 2020
29. 10. 2020
29. 11. 2020
09. 12. 2020
29. 01. 2021
28. 02. 2021
14. 03. 2021
31. 03. 2021

48,5
47,3
46,9
45,8
45,2
44,5
42,2
39,9

Tabulka 1

Úbytek hm.
za měsíc [kg]
1,2
0,4
1,1
0,6
0,7
2,3
4,6

26. 05. 2020, 12:00
27. 05. 2020, 12:00
28. 05. 2020, 12:00
29. 05. 2020, 12:00
30. 05. 2020, 12:00
31. 05. 2020, 12:00
31. 05. 2020, 18:00
01. 06. 2020, 06:00
01. 06. 2020, 12:00
04. 06. 2020, 12:00
04. 06. 2020, 18:00

Hmotnost
úlu v kg
76,6
75,7
75,2
75,0
74,7
74,1
74,1
74,0
68,0
54,8
54,4

Poznámka
Úbytek hm. před vyrojením
Úbytek hm. před vyrojením
Úbytek hm. před vyrojením
Úbytek hm. před vyrojením
Úbytek hm. před vyrojením
Úbytek hm. před vyrojením
Úbytek hm. před vyrojením
Úbytek hm. před vyrojením
Vyrojení asi v 11:30 (roj 6 kg)
Zúžení včelstva
Zúžení včelstva

Tabulka 2

Obrázek 3

Hmotnost
[kg]
29. 07. 2020 18:02 44,5
30. 07. 2020 18:03 44,1
Datum

Čas

31. 07. 2020 18:04 39,5
01. 08. 2020
02. 08. 2020
03. 08. 2020
04. 08. 2020

18:06
18:06
18:07
18:08

Poznámka

Poslední
vytáčení

39,1
39,0
39,7
39,8

05. 08. 2020 18:10 34,1

Odstranění
medníku

06. 08. 2020 18:11 35,3
07. 08. 2020 18:13 34,2
08. 08. 2020 18:14 33,6
09. 08. 2020 18:15 39,0

První doplnění
zásob

10. 08. 2020 18:16 38,4
11. 08. 2020 18:17 37,8
12. 08. 2020 18:18 43,4

Druhé doplnění
zásob

13. 08. 2020 18:19 42,7
14. 08. 2020 18:20 49,3
15. 08. 2020
16. 08. 2020
17. 08. 2020
18. 08. 2020

TECHNOLOGIE

Datum a čas

18:21
18:23
18:24
18:25

Třetí doplnění
zásob

48,4
47,6
47,3
47,3

19. 08. 2020 18:26 55,5

Čtvrté doplnění
zásob

20. 08. 2020 18:27 54,6
Tabulka 3

stanovišti v různých typech úlů s využitím
několika vah, lze získané hodnoty využít
ke zhodnocení výhodnosti použití jednotlivých typů úlů.
Hmotnosti úlů se včelstvy jsou ty nejvýznamnější údaje, ale v současné době
používané doplňky úlových vah umožňují
sledovat i další chovatelsky zajímavé parametry. Mezi ně patří zejména sledování
venkovní teploty a často bývá měřena i teplota uvnitř úlu. Sledování vnitřní teploty
a naměřené hodnoty zásadním způsobem
ovlivňuje umístění měřicí sondy a případný
pohyb zimního chomáče včelstva.
Zajímavou, ale složitěji měřenou veličinou je vlhkost v úlu. Tento údaj lze orientačně využít např. pro vyhodnocení obsa-

hu vody v medu. Vyšší vlhkost související
s deštivým počasím v uplynulém roce mohla mít za následek vyšší obsah vody v medu
v některých typech úlů.
Dalším zajímavým parametrem ke sledování jsou zvukové projevy včelstev, která
za běžného stavu vytvářejí zvuk o frekvenci
asi 230 Hz. Vyšší intenzitu zvuku lze zaznamenat u bezmatečných včelstev. Postupný
nárůst frekvence zvuku lze zachytit u včelstev, která se připravují k rojení. Frekvence dosahuje před vyrojením hodnoty asi
300 Hz.
Přesnost hodnot snímaných uvnitř úlu
bývá ovlivněna dokonalostí jednotlivých
senzorů, ale také vlastním včelstvem, které
tyto snímače a jejich vlastnosti může velmi ovlivnit například zastavěním voskem,
případně propolisem. K přenosu získaných
údajů slouží propojení čidel a řídicí jednotky vodičem, nebo je přenos hodnot zajištěn
bezdrátově. Taková čidla jsou vybavena
vlastním malým zdrojem, který je třeba
po určité době vyměnit.
Vlastní výběr úlové váhy
Doporučit jednoznačně určitý typ úlové
váhy je velmi složité. Současný trh nabízí
řadu úlových vah jak od českých výrobců, tak i ze zahraničí. Významnou roli při
nákupu úlové váhy hraje samozřejmě její
cena, ale ta by měla být vždy porovnávána
s „výkonem“ dané váhy. Ceny úlových vah
se přibližně pohybují v rozmezí od pěti
do patnácti tisíc korun a velmi záleží na celkovém vybavení pro komunikaci, napájení
a počtu a druhu čidel. Úlová váha je zařízení, které bude včelaři sloužit po dobu
několika let a tomuto požadavku by měla
odpovídat i vlastní konstrukce váhy a její
umístění. Opotřebení váhy podle konstrukce může více či méně ovlivnit její použití
v otevřené včelnici, oproti jejímu umístění
např. ve včelíně.
Důležitým parametrem pro vlastní nasazení určité váhy je pak pokrytí daného
místa signálem pro uvažovaný přenos dat,
případně vzdálenost mezi místem vážení

a zařízením pro záznam dat při propojení
např. kabelem. Další položkou, se kterou
je potřeba při nákupu váhy počítat, je cena
za přenos dat z místa vážení. Orientační
cena jedné SMS je asi 1,50 Kč, ale ta se
může lišit u jednotlivých operátorů a zvoleného tarifu. Náklady za provoz pak budou záviset na počtu odeslaných zpráv.
Naměřené hodnoty lze přenášet pomocí
SMS do mobilního telefonu včelaře. Roční
poplatek za využití internetu věcí (IoT, viz
Včelařství 4/2021) se pohybuje v rozmezí
300–400 Kč a za tuto cenu mohou být data
přenášena několikrát za hodinu 365 dnů
v roce. Případně se může včelař spokojit
se sejmutím zaznamenaných údajů přímo z váhy pomocí připojovacího kabelu
do daného terminálu (tabletu, telefonu,
notebooku) při každé návštěvě stanoviště.
Dalším parametrem, který může ovlivnit
naše rozhodování, je místo pro ukládání
dat. Tím může být zařízení daného včelaře, případně dalšího poskytovatele těchto
služeb. Vlastní rozhodování může ovlivnit
i vizualizace naměřených hodnot, případně dostupnost sdílení těchto dat s dalšími
zvolenými uživateli.
Mezi důležité faktory při rozhodování by
měla patřit také bezpečnost a spolehlivost.
Jednak zabezpečení váhy proti odcizení,
ale i z pohledu bezpečnosti dat. Dalším
významným činitelem při volbě určitého
typu váhy je pak dosažitelnost technické
podpory při instalaci váhy a řešení případných výpadků. Zajímavým benefitem může
být upgrade hardwarové i softwarové části
úlové váhy vzhledem k vývoji v dané oblasti. A v neposlední řadě může rozhodování
ovlivnit i způsob napájení daného zařízení
a náklady na údržbu zdroje.
Ale v každém případě úlové váhy přinášejí včelařům řadu zajímavých informací,
které mohou pozitivně usměrňovat vlastní chov včel. A tím pádem mohou přispět
i ke zjednodušení evidence, kterou si každý
včelař jistě vede.
Pavel Řehořka
ZO Zbraslav u Brna
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Republikový výbor ČSV proběhl online
XI. Sjezd ČSV bude v prosinci
V listopadu minulého roku, když Republikový výbor svazu per rollam
rozhodoval o přesunu XI. Sjezdu z prosince 2020 na duben 2021, jsme si
přáli, aby po novém roce došlo k rozvolňování výjimečných opatření tak, že
se povede sjezd uskutečnit. Covid je však proti a nejenže nedošlo k rozvolnění, ale mimořádná opatření se naopak ještě zpřísnila.
V sobotu 27. 3. 2021 se konalo zasedání Republikového výboru ČSV prostřednictvím
videokonference. Byla to premiéra jak pro
pořadatele, tak pro členy RV. Před samotným sobotním jednáním proběhla zkouška
připojení tak, aby se při samotné videokonferenci objevilo minimum technických problémů. Připojilo se 59 členů RV z celkových
79 a jednání proběhlo úspěšně. Závěrečné
usnesení bylo potvrzeno per rollam, kdy se
do hlasování zapojili i členové, kteří se nemohli videokonference zúčastnit.
Kromě obvyklých bodů březnových jednání RV, tedy zprávy o činnosti a hospodaření, byl schválen rozpočet na rok 2021,
upravený podle částky přiznané dotace
NNO pro tento rok.
Důležitým bodem jednání byla problematika konání XI. Sjezdu ČSV, který z dů-

vodu trvajících mimořádných opatření,
způsobených koronavirovou pandemií,
byl již jednou přeložen z prosince minulého roku na konec dubna tohoto roku.
S ohledem na to, že je situace stále vážná,
nepřehledná a nepředvídatelná a dubnový
termín konání sjezdu je nereálný, rozhodli
členové Republikového výboru ČSV v souladu se Stanovami ČSV o dalším přesunutí
termínu sjezdu na 11.–12. 12. 2021, kdy
už lze předpokládat maximální rozvolnění.
Důvodů, proč byl zvolen právě tento termín, je několik. Dosud neproběhly všechny
okresní konference, podle posledního průzkumu jich ještě chybí jedenáct. Vzhledem
k věku delegátů je ohrožení covidovou
nákazou vysoké, a je proto rozumné vyčkat na vyšší proočkovanost obyvatelstva.
Omezení pohybu osob ovlivnilo i práci ko-

misí, v tomto případě komise pro přípravu
sjezdu a pro přípravu stanov, které nemohou efektivně pracovat. Prosincové datum
konání sjezdu se jeví jako nejvhodnější
vhledem k harmonogramu prací sekretariátu a k tomu, že v prosinci mnoho práce
kolem včel není, a tudíž je čas schůzovat.
Ostatně všechny předchozí sjezdy ČSV se
konaly v prosinci.
V souvislosti s odkladem sjezdu Republikový výbor ČSV vyhlásil další termín
pro podávání kandidátek na předsedu
ČSV a člena ÚKK do konce října 2021
v souladu s podmínkami kandidatury
schválenými RV 22. 8. 2020, přičemž již
podané kandidátky jsou platné, pokud
splňují stanovené podmínky. Podmínky
kandidatury jsou na našem webu v menu
Dokumenty. Samozřejmě do doby konání
sjezdu byly prodlouženy mandáty ústředních orgánů svazu a do konce října 2021
také těch orgánů ZO a OO, kde dosud neproběhly volby.
Mgr. Jarmila Machová

Usnesení ze zasedání RV a ÚKK ČSV, z.s., konaného online dne 27. 3. 2021
Republikový výbor ČSV, z.s. rozhodl 59 hlasy členů RV z celkového počtu 79 zvolených členů RV (2 se zdrželi, 1 byl proti, 17 členů
se hlasování nezúčastnilo) formou hlasování per rollam takto:
Republikový výbor ČSV, z.s.
A. SCHVÁLIL:
1. Program jednání
2.	Způsob hlasování o jednotlivých bodech v rámci online jednání
orientačně a závěrečné usnesení proběhne per rollam e-mailovou poštou.
3.	Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za r. 2020.
4.	Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za r. 2020.
5.	Účetní závěrku ČSV, z.s. za r. 2020, sestavenou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s českými účetními předpisy, dle výroku auditora, s hospodářským výsledkem
po zdanění v částce 8 029 014 Kč, s tím, že tento hospodářský
výsledek po přerozdělení 255 000 Kč do rezervního fondu bude
převeden na účet 932 nerozdělený zisk, ztráta z minulých let.
6.	Zprávu o plnění hlavních úkolů a směrů činnosti ČSV, z.s. po X.
sjezdu za rok 2020.
7.	Rozpočet ČSV, z.s. na r. 2021.
8.	Vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením spojeným s pandemií koronaviru a v souladu s čl. 34 odst. 6 Stanov ČSV
a) přeložení konání XI. sjezdu ČSV na termín 11.–12. 12. 2021,
b) prodloužení funkčního období nejvyšších orgánů svazu
do 12. 12. 2021 a orgánů ZO a OO ČSV, u kterých dosud neproběhla zasedání nejvyšších orgánů, které volí funkcionáře
na další volební období, do konce října 2021.
B. VYHLÁSIL:
v souvislosti s prodloužením termínu pro konání XI. Sjezdu ČSV
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další termín pro podávání kandidátek na předsedu ČSV a člena
ÚKK do konce října 2021 v souladu s podmínkami kandidatury
schválenými RV 22. 8. 2020, přičemž již podané kandidátky zůstávají v platnosti, pokud ke dni voleb budou splňovat stanovené
podmínky.
C.   VZAL NA VĚDOMÍ
1.	Informace předsedkyně ČSV, z.s. o činnosti od 20. 8. 2020
do 26. 3. 2021.
2.	Zápisy z jednání PRV ze dnů 10. 12. 2020, 24. 2. 2021.
3.	Zprávu ÚKK ČSV, z.s.
4.	Informaci o činnosti SOUV-VVC, o.p.s.
5.	Zprávu o činnosti a hospodaření VÚVč., s.r.o. Dol za rok 2020.
D. ULOŽIL:
Sekretariátu:
1.	Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. na webu svazu
a ve Včelařství.
2.	Publikovat Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z.s. za r. 2020
na webu svazu a ve Včelařství.
3.	Publikovat Zprávu o plnění hlavních úkolů a směrů činnosti
ČSV, z.s. po X. sjezdu za rok 2020 na webu svazu.
4.	Publikovat rozpočet na r. 2021 na webu svazu a ve Včelařství.
Předsednictvu:
1.	Zajistit organizačně přeložení konání XI. sjezdu ČSV.
2.	Zadat studii k revitalizaci nemovitostí svazu v Křemencově ulici
v Praze.
3.	Požádat MZe ČR o zdůvodnění žádosti o změnu zakládací
smlouvy SOUV-VVC, o. p. s. – změna ve složení SR a DR.

Obracím se na vás s prosbou ohledně
neposkytnutí
léčiva
pro
včely
od předsedy a jednatele naší základní
organizace, kdy mi v srpnu 2020 začaly
hynout včely. Při krmení zásob na zimu
jsem zjistil, že včelstva jsou čím dál slabší. Obrátil jsem se na Krajskou veterinární správu, aby přišli na kontrolu, proč
včely hynou. První, co bylo, se doktor zeptal, zda jsem dostal léčivo a včely léčil.
Tak jsem mu řekl, že jsem ještě léčivo nedostal. Včelstva hynula na varroázu, protože mi nebylo dodáno léčivo včas. Včelařím již 57 let a takový nepořádek jsem
nezažil, za jiných předsedů se to nestalo.
Přišel jsem o 18 silných včelstev, v době
snůšky byla v dobré kondici, na rozdíl
od ostatních včelařů v okolí se mi podařilo třikrát vytáčet. Včely si udělaly dost
zásob na deseti rámcích, to je uvedeno
i v protokolu od doktora Krajské veterinární správy. Chtěl bych se zeptat, zda
mám nárok na kompenzaci uhynulých
včelstev u předsedy spolku za to, že mi
nebyl včas dodán lék na léčení včel proti varroáze, protože v době snůšky se
léčit nemůže. Nejenže jsem měl škodu
na včelstvech, ale také na zásobách, které si už včely stihly udělat na zimu, voští
můžu vyřezat a zahodit. Chtěl bych také
vědět, jaká je úřední cena včelstva, protože oddělek stojí 1 600–1 800 Kč a matka
650 Kč, takže mi vznikla škoda na včelstvech. Na koho se mám obrátit, abych
mohl podat trestní oznámení na jednatele za vzniklou škodu za to, že nedodal léčivo včas? Protože osoby, které se týrání
nebo usmrcení kočky nebo psa zúčastní,
jsou trestně stíhány.
J.T.
K dotazu pisatele jsem požádala o vyjádření příslušnou základní organizaci. Zde je
odpověď jednatele:

„K případu úhynu jeho včel mohu sdělit, že žádný člen nebo funkcionář z naší
ZO nikdy neměl v úmyslu příteli T. jakkoli
škodit. Právě naopak jsme se vždy snažili
i vzhledem k jeho věku vyjít mu vstříc s jeho
požadavky např. na dovoz léčiva, odvoz
z členské schůze apod. Přítel T. e-mailovou
schránku nevlastní, na telefony nebo SMS
nereaguje, kontakt je pouze sporadicky přes
manželku nebo nejlépe osobní návštěvou.
Sám jsem mu v posledních několika letech
rozvážel vlastním vozidlem léčivo, odvážel
vzorky apod. Na poslední výroční členské
schůzi dne 25. 1. 2020 bylo členskou schůzí
odsouhlaseno, že léčivo si každý včelař vyzvedne u členů výboru ZO podle svého rozhodnutí a konkrétních podmínek na svém
stanovišti včel. V době léčení včelstev však
přítel T. žádným způsobem neprojevil zájem
si vyzvednout léčivo, ani nikoho ze členů
výboru nekontaktoval. Měli jsme za to, že
si léčivo obstaral z jiných zdrojů než od ZO
(jak to mnozí včelaři dělají).“

Za zdravotní stav
včelstev
odpovídá chovatel
a nikoli spolek
Co dodat:
Nemohla jsem uvěřit, že by někdo chtěl
podat trestní oznámení na jednatele základní organizace za to, že mu uhynuly včely.
Není povinností funkcionářů léčivo zajišťovat a rozvážet každému chovateli. Poslední
dobou se na to, jak se zdá, zapomíná. Proto
je třeba si připomenout znění alespoň těch
zásadních povinností chovatele tak, jak je
upravuje veterinární zákon v § 4:
Chovatel je povinen
–	chovat zvířata způsobem, v prostředí
a podmínkách, které vyžadují jejich
biologické potřeby, fyziologické funkce
a zdravotní stav a předcházet poškození
jejich zdraví,
–	sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout
první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc,
–	bránit vzniku a šíření nákaz a jiných
onemocnění zvířat a plnit povinnosti
stanovené tímto zákonem nebo na jeho
základě k zdolávání těchto nákaz nebo
jiných onemocnění zvířat,
–	
poskytnout nezbytnou součinnost
a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně
provedeno nařízené vyšetření zvířete,
odběr vzorků, nebo jiný odborný
veterinární úkon,

–	podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen podle jeho pokynů,
–	zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů
v rámci veterinární kontroly zdraví,
kontroly dědičnosti zdraví a kontroly
pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách
stanovených Ministerstvem země
dělství (dále jen „ministerstvo“) podle
§ 44 odst. 1 písm. d), uchovávat jejich
výsledky po dobu nejméně 3 let a na
požádání je předkládat úřednímu vete
rinárnímu lékaři. Je-li třeba provést též
laboratorní vyšetření vzorků, musí být
toto vyšetření provedeno v laboratoři
uvedené v § 52 odst. 3.
Z uvedeného vyplývá, že za zdravotní
stav včelstev odpovídá chovatel a nikoli
spolek, který se snaží svým členům pomáhat s jejich povinnostmi. Věřím, že to, co
se stalo, je dostatečným ponaučením pro
chovatele, který už k léčení svých včelstev
přistoupí se vší zodpovědností.
Koupil jsem pozemek mimo zastavěné
území obce. Jedná se o pozemek určený
k funkci lesa, který v současné době zalesňujeme a na kterém bych rád postavil
kočovný vůz s několika včelstvy. Potřeboval bych vědět, zda velikost takového
kočovného vozu je něčím limitována
(mám na mysli celkové rozměry vozu
v metrech čtverečních). Kočovný vůz
nemá SPZ. Je třeba umístění tohoto
vozu se včelstvy na vlastním pozemku
určeném k funkci lesa konzultovat se
stavebním úřadem?

J.V.
Rozměry kočovného vozu nejsou pro umístění na pozemku nijak důležité, a to proto,
že je-li v provozuschopném stavu, jde o dopravní prostředek a nikoli o stavbu. To, zda
má kočovný vůz SPZ, není důležité.
Pojízdný včelín, který má povahu silničního vozidla, resp. zvláštního vozidla podle
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
zhotoveného ke včelařským účelům, které
může být při splnění předepsaných požadavků schváleno k provozu na pozemních
komunikacích, nepodléhá režimu stavebního zákona. Jiné je to např. u dopravních
prostředků, které tuto funkci ztratily. Např.
letadlo, které je ukotvené a uvnitř něj je
zřízena restaurace. To už je stavba, která
podléhá stavebnímu zákonu.
Mgr. Jarmila Machová
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zadáno pro předsedkyni

Zeptali jste se…

Objektivem
Kristýny antové

ČSV

Nová smlouva o úrazovém pojištění
členů ČSV byla podepsána
Členství v Českém svazu včelařů přináší řadu výhod. Jednou z nich
je úrazové pojištění. Toto pojištění zabezpečuje Český svaz včelařů
na základě svých stanov již více než 55 let. V souvislosti s tím, že ČSV
uzavřel novou pojistnou smlouvu, je dobré si zopakovat, komu a za jakých
podmínek pojištění slouží. Pro nové členy to možná bude zcela nová informace a pro ty stávající osvěžení paměti.
Trocha historie
Je třeba říci, že tuto výhodu mají členové
svazu již od roku 1965 na základě pojistné
smlouvy tehdy s Československou pojišťovnou. Samozřejmě se změnou ekonomických
i politických podmínek došlo v průběhu let
k odpovídajícím změnám tohoto pojištění.
Nová smlouva byla uzavřena v roce 1994
pod číslem 37-9771. Tato smlouva byla
s příslušným komentářem uveřejněna v příloze časopisu Včelařství č. 9/1996. K 1. lednu 1998 byla pak změněna dodatkem.
Dne 20. 12. 2000 byla s účinností od 1. 1.
2001 na základě iniciativy Českého svazu
včelařů s Českou pojišťovnou, a.s., uzavřena nová pojistná smlouva o úrazovém
pojištění č. 79995053-10. Při zachování
výše pojistné částky se podařilo dosáhnout nemalých zvýhodnění pojistného
plnění. Došlo k navýšení výplat pojistných částek na dvojnásobek a ke sjednocení pojistných částek pro všechny členy
bez rozdílu věku. To znamená, že i členové včelařských kroužků byli pojištěni
ve stejném rozsahu jako členové svazu.
Výchozí částka, ze které se vypočítávalo
pojistné plnění za trvalé následky příslušným procentem, bylo zvýšeno z 50 tisíc na
100 tisíc korun. Česká pojišťovna taktéž
akceptovala požadavek ČSV na zvýšení
provize za prvotní přípravu dokladů ze
4 % na 10 %. Od roku 2000 prošla pojistná smlouva dalšími změnami, které
zlepšily pojistné podmínky dětí a mládeže
ve včelařských kroužcích.
Vzhledem k tomu, že smlouva již byla
starší než dvacet let, požádali jsme pojišťovnu o uzavření pojistné smlouvy nové,
která by dále zlepšila podmínky pojištění
pro naše členy. Na základě návrhu nové
smlouvy došlo k dohodě a pojistná smlouva s Generali Českou pojišťovnou, a.s.,
byla podepsána 29. března 2021. Principy
pojištění změněny nebyly, jen došlo k navýšení rozsahu nároků, přibyly další přílohy
– prohlášení pojištěného a prohlášení zákonného zástupce pojištěného, a změnila
se doba platnosti. Smlouva je uzavřena
na rok s tím, že pojištění nezaniká, pokud
účastník smlouvy šest týdnů před koncem
pojištění nesdělí druhé straně, že na dalším
164 •květen 2021

pojištění nemá zájem. Jinak se prodlužuje
za stejných podmínek opět o rok.
Pojištěné osoby
Pojištěni jsou všichni řádně registrovaní členové ČSV starší deseti let a osoby
do osmnácti let včetně, organizované
ve včelařských zájmových kroužcích.
Pojištění se nevztahuje na rodinné příslušníky člena ČSV, kteří mu při včelařské
činnosti pomáhají, ale členy svazu nejsou.
Rozsah pojištění
Pojistná smlouva kryje úrazy, které vzniknou při výkonu včelařské činnosti vyplývající z členství a v souladu se stanovami
svazu, včetně cest z bydliště nebo pracoviště k těmto činnostem a zpět. Jde o úrazy,
které člen utrpí vykonáváním včelařských
prací, tedy zejména sbírání roje, krmení,
prohlídka, převážení včelstev apod. Dále
se za včelařský úraz považuje i takový, k němuž dojde při cestě na členskou schůzi nebo
přednášku, školení, léčení nebo za účelem
zjištění škod pro účely svépomocného fondu
a jiné cesty související se členstvím ve svazu. Pojištěni jsou i členové, kteří mají svá
včelstva umístěna mimo své bydliště a jezdí
za nimi. Nerozhoduje, zda jezdí ze svého
bydliště, či pracoviště. Je však důležité, aby
cesty tohoto druhu byly v přímém směru,
nikoliv s nějakou neodůvodněnou oklikou.
Za včelařský úraz je považován také úraz,
který si člen přivodí při práci na cirkulárce
nebo hoblovce při výrobě rámků nebo jiných
pomůcek a včelařských předmětů.
Pojistnou událostí podle této pojistné
smlouvy je úraz pojištěného, ke kterému
dojde při vykonávání výše uvedených včelařských činností a který zanechá trvalé
následky. Dále je sjednáno, že pojistitel
bude plnit i za následky působení imunotoxických látek v případech, kdy po píchnutí
včely došlo k alergickému šoku a smrti
pojištěného. Pro členy včelařských kroužků
pojistitel platí navíc i za dobu nezbytného
léčení v souvislosti s úrazem.
Plnění pojistitele
Povinnost pojišťovny k poskytnutí odškodnění neukládá každý včelařský úraz,

ale jen ten, který buď zanechá trvalý následek, nebo způsobí smrt. Tím se výčet
včelařských úrazů podstatně sníží, protože
mnohé z nich se vyléčí a vyhojí bez následků, i když to někdy může trvat delší dobu.
V případě úmrtí člena vyplatí pojišťovna
pozůstalým 60 000 korun. V případě trvalých následků obdrží poškozený příslušné
procento z částky 120 000 korun. Výše procenta záleží na rozsahu trvalých následků
a na tom, jak jsou tyto následky ohodnoceny v oceňovacích tabulkách pojišťovny.
Pokud se týče členů včelařských kroužků, vyplatí pojišťovna za smrt následkem
úrazu taktéž 60 tisíc korun a v případě trvalých následků podle jejich druhu a rozsahu příslušné procento z částky 120 tisíc
korun. Navíc pojišťovna plní v případě
členů kroužků i za dobu nezbytného léčení tělesného poškození úrazem procentem
z částky 24 tisíc korun.
Pojistné
ČSV platí za člena včelařského kroužku
do 18 let 7,60 Kč, za členy svazu ve věku
nad 10 let 0,40 Kč za každé včelstvo, jehož
je pojištěná osoba majitelem. Je nestandardní, že pojistné se odvíjí nikoli od pojištěných osob, ale od počtu včelstev,
které byly členy svazu zazimovány v roce
předcházejícím termínu platby pojistného. Logika věci spočívá v tom, že s počtem
včelstev roste objem času stráveného včelařskou činností, čímž se zvyšuje pravděpodobnost vzniku úrazu.
Z vypočteného úhrnného pojistného
na další pojistné období, tedy na další rok,
si ČSV odpočte 10 % smluvní provize. Tuto
provizi si svaz ponechává za to, že pojistné
události administrativně připravuje pro lik
vidaci pojišťovnou.
Například pro rok 2021 zaplatil svaz pojistné v celkové výši 223 tisíc korun. Podle
dlouhodobé statistiky však využíváme pojištění jen ze 65 %. Je proto škoda, že vlivem špatné informovanosti členů není tato
pojistka více využívána a mnoho škodních
případů není uplatněno.
Oznamování pojistných událostí
Pojistnou událost oznamuje pojistiteli
osoba, která má právo na plnění. K tomu
je nutné vyplnit formulář „Oznámení
pojistné události Trvalé následky úrazu“
nebo „Oznámení pojistné události Úmrtí
pojištěného“. Tiskopisy jsou k dispozici
na všech pobočkách Generali České pojišťovny, a.s., nebo na jejich webových strán-

Evidence pojistných událostí
Sekretariát ČSV vede evidenci pojistných
případů, provádí prvotní kontrolu do-

kladů a odesílá je pojišťovně k vyřízení.
Oznámení pojistných událostí, které jsou
zaslány pojišťovně, aniž by byly zaevidovány a potvrzeny příslušnou základní
organizací a pracovníkem sekretariátu
RV ČSV, pojišťovna vrátí k doplnění. Sekretariát RV ČSV vede evidenci případů
úrazů od roku 1994. Příčinou úrazů jsou
většinou uříznuté nebo uhoblované články
prstů při výrobě přířezů a pády při sbírání
rojů nebo jiné práci se včelami. Výjimkou
nejsou ani úrazy s následkem smrti. V jednom roce byly zaznamenány i tři smrtelné
úrazy. Ale pozor, vždy musí jít o úraz nebo
úmrtí následkem pobodání včelami. Úmrtí
na stanovišti následkem infarktu není úraz.
Průměrně je za rok vyřizováno 20 případů.
Pokud byl škodní případ uplatněn řádně
a včas, pojišťovna poskytne podle svých
předpisů plnění. Vyřízení případu může
být však časově náročné vzhledem k tomu,
že některé trvalé následky je třeba posuzovat s určitým časovým odstupem.
Promlčení
Pojistná smlouva byla uzavřena podle ustanovení § 2827 a násl. občanského zákoníku. Promlčecí doba je tříletá. Práva na plnění z pojištění se promlčují nejpozději za tři
roky. Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za jeden rok po vzniku
pojistné události. To znamená, že nároky
ze včelařského úrazového pojištění mohou
být uplatněny do čtyř let ode dne úrazu. Pokud se týká možnosti stavení běhu promlčecí doby, lze jej dosáhnout uplatněním
příslušného práva u soudu. Pouhá výzva

k zaplacení řádnému uplynutí promlčecí
doby nezabrání.
Plnění v případě úmrtí pojištěného
Dojde-li ke smrti pojištěného, postupuje se
podle § 2831 občanského zákoníku. Protože
ve smlouvě není určen obmyšlený, tj. osoba
oprávněná pro případ úmrtí pojištěného,
je dědicem manžel pojištěného, není-li ho,
tak děti pojištěného, není-li jich, tak rodiče
pojištěného, a není-li ani jich, tak dědici pojištěného, přičemž jejich podíly jsou stejné.
Závěr
Možná se bude zdát, že plnění z naší pojistné smlouvy jsou nízká. Stejně tak jako
příspěvky ze Svépomocného fondu ČSV, jejichž účelem je překlenutí tíživé situace člena svazu vzniklé následkem škody na včelařském majetku, i plnění z úrazového
pojištění členů svazu má jen doplňkovou
funkci. V současné době existuje mnoho
úrazových a životních pojištění, která nabízí široká síť pojišťoven a která si uzavíráme na svou osobu sami, v jiných cenových
relacích a většinou tak, abychom byli zajištěni my a naše rodiny pro případ ztráty
schopnosti pracovat. Pokud by některý člen
ČSV měl uzavřenu svou úrazovou pojistnou smlouvu, může nároky na odškodnění
úrazu uplatnit i z této smlouvy.
Jestli si některý z našich členů po přečtení tohoto článku uvědomil, že v minulých
čtyřech letech se mu stal úraz, který splňuje podmínky pojistné smlouvy, může
ještě své nároky uplatnit.
Mgr. Jarmila Machová

Potvrzení ZO ČSV (najdete jej také na webu svazu):

✂

Potvrzení
Potvrzujeme tímto, že přítel:
jméno a příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
narozen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bytem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
je členem ZO ČSV:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úraz se jmenovanému stal v souvislosti se včelařskou činností, konkrétně při  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Dne:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.............................................
předseda ZO ČSV

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jednatel ZO ČSV
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kách i na webu svazu. Formulář musí potvrdit ošetřující lékař. Je důležité, aby uvedl, že se jedná o úraz, který zanechá trvalé
následky. Konstatuje-li lékař, že nepředpokládá trvalé následky úrazu, je zřejmě
zbytečné žádat o pojistné plnění. K tomuto tiskopisu vystaví Základní organizace
ČSV potvrzení, že poškozený byl v době
pojistné události jejím členem, že k úrazu
došlo v souvislosti se včelařskou činností
(konkrétní popis činnosti) a že šlo o činnost, na kterou se vztahuje pojištění podle
této smlouvy. Toto potvrzení podepíší dva
funkcionáři příslušné ZO ČSV a tajemník
ČSV. Doložení potvrzení ZO je povinné.
Obdobně se postupuje i v případě úrazu
člena včelařského kroužku, jen tedy s tím
rozdílem, že k potvrzení ZO připojí svůj
podpis samozřejmě vedoucí příslušného
včelařského kroužku. Vyplněné formuláře
s přílohami zašle osoba oprávněná na adresu sekretariátu RV ČSV, Křemencova 8,
115 24 Praha 1.
Důležitou součástí smlouvy zůstává povinná informovanost pojistníka o likvidaci
jednotlivých pojistných událostí, tj. zejména zasíláním kopií rozhodnutí o přiznání
pojistného plnění, jeho výši a datu výplaty
na adresu svazu. K této informovanosti
dává každý poškozený souhlas v rámci
Prohlášení pojištěného. Formulář „Prohlášení pojištěného“ najdete na našem
webu.

historie

Proměny nasavrcké školy
V předchozích číslech jsme se zmínili o tom, co předcházelo vzniku Včelařské školy v Nasavrkách, a o zahájení výuky v září 1951. Do prvního ročníku
nastoupili žáci po dokončení základní školní docházky, do druhého pak
starší, kteří již měli nějakou včelařskou zkušenost a chtěli se věnovat včelařství profesně. Škola od svého vzniku procházela různými proměnami.
Od krav ke včelám
Po prvotním dvouletém studiu následoval
jednoletý učební obor Včelař, který byl
nástavbou na předchozí dvouletý učební
obor Zemědělec-mechanizátor. Aby se
tedy někdo v té době mohl vyučit včelařem, musel se během přechozích dvou let
naučit dojit krávy, řídit a opravovat traktor,
ovládat nakladač hnoje, seřídit sečku obilovin a osvojit si mnoho dalších základních
znalostí potřebných pro zemědělství, podstatně méně však pro samotné včelařství,
byť se leccos z výuky obrábění kovů a dřeva
v životě, a tedy i ve včelařství, hodilo zrovna
tak jako řidičák na traktor.
Tato nesourodost skončila v roce 1965,
kdy s posledními učni jednoleté včelařské nástavby nastoupili žáci základních
škol do tříletého učebního oboru Včelař-ovocnář. Smyslem bylo uplatnění absolventa v průběhu celého roku. Včelař měl
hlavní sezonu od dubna do září a mezi tím

v sadech pracoval při sklizni, skladování
a třídění ovoce i při ošetřování sadů. K dalšímu vzdělávání vyučených včelařů sloužila
tzv. Mistrovská škola se zimní výukou v nedalekém Hlinsku v Čechách. Byla koncipována jako střední odborná škola, avšak
bez maturity, s níž se sice do budoucna
počítalo, ale k dokončení tohoto záměru
nedošlo.
Vyučený včelař si však mohl dokončit
úplné středoškolské vzdělání s maturitou
v každém z tehdejších krajů na vyčleněné střední zemědělské technické škole
ve dvouletém nástavbovém studiu.
Josef Joska byl ředitelem Včelařské školy v Nasavrkách od jejího vzniku do roku
1967, kdy jej v následujícím roce vystřídal
Ing. Jaromír Kolář, který do té doby vyučoval ekonomiku včelařského provozu.
V roce 1985 jej vystřídal Ing. Josef Mandík.
Po každém z nich bude v nasavrcké škole
pojmenována učebna.

Po změně režimu procházela nasavrcká
škola mnoha proměnami. Nezájem o vyučení ve včelařském učebním oboru vedl
k tomu, že původní poslání školy bylo nahrazováno jinými, nevčelařskými obory,
o nichž se zmíníme v některém z dalších
čísel. O návrat k původnímu poslání školy
do současné formy vzdělávání včelařů se
zasloužil Ing. Josef Mandík.
Ve spolupráci s vedením nasavrcké školy
získala redakce Včelařství seznam pedagogických pracovníků, kteří ve škole působili
od roku 1965 do roku 1989. Ti, kteří zde
působili do roku 1965, však v archivu školy
nejsou. Ve vzpomínkách si vybavuji učitelku Ing. Věru Němcovou, učitele včelařství
Františka Kučeru, mistra odborného výcviku pana Svobodu nebo vychovatelku
Lenku Doležalovou. Pro připravovaný dokument k 70. výročí školy její vedení uvítá, když si její absolventi či jejich příbuzní
vzpomenou i na další jména, případně
i vzpomínky na školu a pošlou je e-mailem
na info@souvnasavrky.cz nebo v obálce
na adresu: Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.,
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky.
Dvoustranu připravil Ing. Zdeněk Kulhánek

Seznam zaměstnanců včelařské školy v letech 1965–1989
Příjmení
Burešová
Kutílková
Kolář, Ing.
Hejnová, Ing.
Paclíková
Panýrek
Procházka, Ing.
Rydlo
Liebich
Liebich
Kahoun
Mandík, Ing.
Doležalová
Jirka
Chvojková
Sirůček, Ing.
Ludvíková, Ing.
Kolář, Ing. - ml.
Maříková
Císař
Řeháček, Ing.
Vítková, Ing.
Lojda
Štrajt
Hrstka
Pajtina
Mojžíšová
Mrkvička
Komárková
Šindelářová
Nouzová
Součková

Jméno
Helena
Věra
Jaromír
Jiřina
Hana
Zdeněk
Miloš
Jan
Robert
Jaroslav
Václav
Josef
Emilie
Jan
Eva
Jan
Zlata
Jaromír
Věra
Jaroslav
Vladimír
Alena
Josef
Vítězslav
Josef
Vladimír
Radomíra
Václav
Hana
Marie
Lena
Jana
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Zařazení
mistr OV
mistr OV
ředitel školy
učitelka
mistr OV
učitel
mistr OV
vychovatel
mistr OV
mistr OV
mistr OV
vrchní mistr OV, ředitel
vychovatelka
mistr OV
mistr OV
mistr OV
učitelka
vychovatel
vychovatelka
mistr OV
učitel
mistr OV
mistr OV
mistr OV
mistr OV
mistr OV
vychovatelka
učitel
mistr OV
učitelka
mistr OV
mistr OV

Datum nástupu
01. 10. 1965
28. 01. 1969
01. 09. 1952
01. 09. 1968
01. 09. 1966
01. 09. 1968
01. 09. 1965
13. 09. 1972
05. 09. 1972
01. 01. 1973
03. 09. 1973
01. 10. 1974
01. 08. 1982
01. 08. 1979
01. 09. 1979
01. 09. 1980
01. 09. 1980
01. 10. 1980
01. 01. 1981
01. 06. 1981
01. 09. 1981
01. 11. 1981
01. 10. 1982
01. 11. 1982
01. 09. 1983
01. 09. 1983
25. 09. 1983
20. 09. 1983
01. 10. 1983
01. 10. 1983
01. 03. 1984
01. 09. 1984

Příjmení
Součková
Blažek
Pechr
Holinka, Ing.
Školníková
Drábková
Koubová
Michková
Michková
Drábková
Olšer
Dundáčková
Urban
Kopčák
Bakeš
Skočdopole
Pourová
Michálková
Závorka
Zídková
Pospíchal
Dvořáček
Dorazilová
Májová
Cimala, Ing.
Voženílková
Rochlová
Jelínková
Boukalík
Rejl
Školoud

Jméno
Ivana
Jan
Martin
Vítězslav
Darja
Dana
Jiřina
Blanka
Dagmar
Iva
František
Zdenka
Miroslav
Milan
Michal
Radek
Miloslava
Zuzana
Luboš
Iva
Milan
Jiří
Zuzana
Monika
Pavel
Vanda
Gabriela
Alena
Josef
Jiří
Eduard

Zařazení
mistr OV
vychovatel
mistr OV
mistr OV
učitelka
mistr OV
vychovatelka
učitelka
učitelka
učitelka
mistr OV
mistr OV
učitel
mistr OV
vychovatel
mistr OV
učitelka
učitelka
vychovatel
mistr OV
učitel
učitel
vychovatelka
vychovatelka
mistr OV
mistr OV
vychovatelka
učitelka
učitel
učitel
vychovatel

Datum nástupu
01. 09. 1984
01. 09. 1984
01. 09. 1984
01. 10. 1984
01. 10. 1984
01. 08. 1985
01. 09. 1985
01. 09. 1985
01. 09. 1985
01. 09. 1985
01. 09. 1985
01. 10. 1985
01. 09. 1985
17. 02. 1986
01. 09. 1986
01. 10. 1986
01. 09. 1986
01. 09. 1986
01. 12. 1986
01. 07. 1987
24. 08. 1987
26. 08. 1987
01. 09. 1987
01. 11. 1987
13. 01. 1988
24. 08. 1988
01. 09. 1988
01. 09. 1988
01. 09. 1988
01. 10. 1988
01. 01. 1989

V roce 1951 se v Nasavrkách otevírá odborná včelařská škola. Sjíždíme se
z celé republiky, abychom se stali jejími prvními žáky. V její první třídě se
nás schází celkem 35. Po přivítání ředitelem panem Josefem Joskou jsme
každý dostal prázdný slamník, který jsme si naplnili slámou ze stohu.
Následovalo ubytování. Děvčata jej našla
přímo ve škole, my ostatní v bývalé lesnické škole. V jedné třídě nás spalo 20, ostatní ve vedlejší místnosti. Stravování bylo
ve škole a i tam jsme se podíleli na službách
v kuchyni. Po rozcvičce a snídani bylo vyučování.
Učebnice nebyly žádné
Ředitelem byl Josef Joska, který měl
na starosti nejen vyučování a provoz školy, ale také nám připravoval cyklostylované přednášky. Učebnice totiž tehdy žádné
nebyly. Cvakání jeho psacího stroje bylo
slyšet v brzkých hodinách i pozdě večer.
Díky jeho nesmírné píli a obětavosti jsme
tak měli písemné podklady, ze kterých jsme
čerpali i po ukončení studia.
Řediteli Joskovi se podařilo vybudovat
odborné zázemí, ve kterém jsme získávali
praktické zkušenosti v chovu včel. Velké
úsilí ovšem věnoval také dalšímu rozvoji
školy.
Na jeho práci navázal Ing. Mirek Kolář,
který pokračoval v budování školy, později Ing. Josef Mandík, pozdější úspěšný
předseda Českého svazu včelařů. Provedl
školu i ČSV složitým obdobím a zasloužil
se prakticky o další rozvoj a existenci školy

i svazu. O to usiluje i nynější vedení školy
v čele s ředitelem Josefem Lojdou.
Setkání při medovině
Po dvou letech studia jsme se rozešli
do různých míst na základě takzvaných
umístěnek. Ne všichni však měli možnost
pracovat v oboru, a tak si potom našli místo v jiné profesi.
Vzpomínám s láskou na všechny naše
učitele. Rádi jsme se s nimi setkávali při
návštěvách po ukončení školy. V průběhu těch dvou let mezi námi vzniklo velké
přátelství, které si udržujeme prakticky do
dnešních dnů. U čtyř spolužáků dokonce
studium včelařství přerostlo ve velkou lásku, a tak byla uzavřena dvě šťastná manželství. A pak ještě jedno další s pozdější
žačkou nasavrcké školy.
Vždycky jsme se velmi těšili na naše
pravidelná setkání, která obětavě zajišťoval
a organizoval Míla Tomeš. Velmi krásná
byla setkání za účasti Ing. Mirka Koláře,
na kterých pochopitelně nemohla chybět
ani jeho vynikající medovina.
Předávali jsme zkušenosti
Mnozí z nás si časem ještě dále doplnili
svoje znalosti při studiu na dalších školách

a dva z našeho ročníku dokonce i na vysoké škole. Celá řada spolužáků se podílela na práci v našem svazu včelařů jako
funkcionáři v jeho organizačních složkách
od základních organizací až po ústřední výbor, v jeho komisích, redakční radě i jako
učitelé včelařství. O svoje zkušenosti a znalosti jsme se dělili na kurzech a přednáškách organizovaných ČSV. Zkrátka jsme je
předávali všude, kde bylo potřeba.
Ale i ostatní spolužáci se podíleli na práci v lidosprávě nebo našli jiné uplatnění
ve společnosti.
Co nám škola dala a co si přejeme?
Kromě odborných vědomostí formovalo
nasavrcké učiliště náš vztah k práci, lidem a společnosti. Studium na této škole
nás naučilo vážit si práce druhých, čerpat
z jejich životních zkušeností a vědomostí
a brát v úvahu jejich názory.
Proto si přejeme, aby tato svým zaměřením unikátní škola i nadále vychovávala
odborně i všestranně vzdělané lidi se
správným vztahem k práci i společnosti. A ti
aby se podíleli na práci ve svých organizacích ČSV a dále šířili znalosti o včelách i jejich významu a hájili dobré jméno včelařů.
Je zbytečné chtít od života více než onu
harmonii, která nás dočasně pojí s velkým
tajemstvím ostatních a umožňuje nám
s nimi ujít kus cesty.
Vladislav Synek

květen 2021• 167

historie

Večery na slamníku
Vzpomínky jednoho z prvních žáků

před 100 lety

Pozdrav sjezdu včelařů československých

Nahlížíme do časopisu Český včelař z května 1921

Titulním tématem květnového čísla je včelařský sjezd. Konal se po mnohaleté pauze, způsobené první světovou válkou, a tak ho autor úvodního textu Dr. Antonín Schönfeld vítá s velkým nadšením, což je sice pochopitelné,
ale na druhou stranu poněkud překvapí, že žádné konkrétní zprávy ze
sjezdu zde nenajdeme.
Potíž je totiž v tom, že květnové číslo Českého včelaře vyšlo 15. května 1921, zatímco oficiální část sjezdu byla naplánovaná
až na 16. května, takže žádné informace
ze sjezdu v časopise být ani nemohly. Výsledkem tak je téměř až lyrický text, který
opěvuje včely, včelaření i včelaře a s láskou
vzpomíná na minulost.
„Jak bývaly nám vždy milými naše sjezdy! Tíha trampot vezdejších i útisků černožlutého tyrana spadala s našich srdcí,
která zabušila radostí, když druh druhu
ruku tiskl, přítel celoval přítele a v příjemném rozechvění nové navazoval bratrské
svazky s přáteli-včelaři,“ píše se ve druhém odstavci.
Hned další článek to ovšem plně vyvažuje svou vysokou odborností a takříkajíc
až technickým přístupem. Ing. Jan Marek
se v něm zabývá dýcháním včel v teorii
a v praxi a své poznatky opírá o množství
různých údajů i čísel. Mimo jiné zde uvádí: „Dýchací mohutnost včely jest veliká,
jak nejlépe vysvítá ze srovnání: 1 kg tělesné váhy psa spotřebuje při 20 °C 911 cm3
kyslíku za 1 hod., člověk 233 cm3, žába jen
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70 cm3, ale včela na 1 kg váhy 17 336 cm3
až 29 754 cm3 kyslíku.“
Blíže k běžné včelařské praxi pak má
následující text z pera Viktora Medlína
z Hůrky u Písku, v němž se dělí o své poznatky z pozorování za jedlové snůšky.
„Jakou hojnost medu může vytvořiti jedlina v příznivé poloze za pěkného léta, jest
úžasné. Sta q skvostného medu mohou býti
sklizena v okrsku jedné hodinky, nechybí-li jen dostatek včel na sbírání,“ dává autor
průchod nadšení. Dnes už chvíli trvá, než si
člověk uvědomí, že obrat „sta q“ není nějaký překlep, ale výraz pro stovky metrických
centů, zejména je však zajímavé, že zatímco dnes je jedlový med již velká vzácnost,
před sto lety se o něm psalo jako o něčem
možná ne úplně běžném, ale přinejmenším
ani ne jako o něčem mimořádném.
Následující článek je označen jako Hlídka kulturně-historická a J. Kalina v něm
píše o malém včelařském muzeu na Ukrajině, aby v závěru přišel s vizí velkého
muzea na našem území. Naráží to ovšem
na jedno úskalí, protože v Praze „prozatím
není místností vhodných“. Navrhuje tedy

zpočátku věci ukládat u krajinských spolků a „až pak – hudba budoucnosti – Český
výzkumný ústav včelařský bude hotov, sem
všechny ty památky snésti.“
Slovenský blok otevírá člen redakční rady
a senátor Jur Babka článkem nazvaným Sú
to včelári? Již titulek naznačuje, že půjde
o text psaný obrazně řečeno od plic a potvrzuje se to od první věty. Senátor Babka
totiž podal interpelaci na vládu. To je samo
o sobě dost zásadní, ale navíc ho dopálilo,
že mu ji nechtěli podepsat další včelaři. Přes
popis a citování rozepří a vypočítávání, kolik lidí podepsalo a kolik ne, se naštěstí dílo
podařilo a dostatek podpisů se nakonec
dohromady dalo. Těžko říci, zda pak ještě
někoho zajímalo, že v oné interpelaci šlo
o pravidelné příděly levnějšího cukru.
Na to navazuje víceméně neutrální a věcný příspěvek Gustáva Šimka o používání
cukru ve včelařství, ale třetí text do slovenské party od Václava Jakše přichází opět
s poněkud konfrontačním tónem, přestože se v něm nerozebírá žádné veledůležité
téma, ale jen napajedlo.
Rubrika Různé zprávy se mimo jiné zabývá soudní kauzou. Chebskému občanovi
Bedřichu Mayerovi přikázalo obecní zastupitelstvo, aby ze své zahrady odstranil včelník, a toto rozhodnutí následně potvrdil
okresní výbor a pak ještě i zemský správní
výbor. Ale občan Mayer se nedal a hnal to
až k nejvyššímu správnímu soudu. „A ten
vyhlašuje právě svoje rozhodnutí, učiněné za předsednictví druhého presidenta
dr. Háchy, že uvedené rozhodnutí se zrušuje, a to pro vadné řízení.“ Nakonec tak
zase jednou všechno dobře dopadlo.
Michael Mlynář

V posledním čísle Včelařství roku 2020 jsme informovali o novém úchytu
mezistěny do dřevěného rámku, díky kterému při přípravě včelařského
rámečku odpadají operace děrování, drátkování, natavování mezistěny
a natloukání mezerníku. A tím se dá ušetřit i mnoho času. Plastové klipy
mají u včelařů příznivý ohlas. Svědčí to o jejich snaze usnadnit si nezáživnou práci s drátkováním rámků a zatavováním mezistěn.
Podobná pomůcka zde však již byla, a to
nejen v podobě pozinkovaného nasouvacího háčku, jak je zmíněno na straně 104
ve Včelařství z března letošního roku, ale
i ve variantě natloukací, jak uvádí již Včelařova čítanka z počátku minulého století
na straně 519 pod heslem „Skobičky“.
Požádali jsme proto autora plastových
klipů Jiřího Hejnice o vyjádření k historickým snahám o fixaci mezistěny v rámku
a porovnání s klipy, které si vyvinul sám.
Udrží podstatně více
Ve srovnání s předchozími plechovými,
povrchově upravenými variantami má
plastový klip výhodu svým tvarem a předepnutím. A to jak u ramene, kterým se
upíná na loučku rámečku, tak u ramene,
jehož funkcí je udržovat mezistěnu ve středové svislé poloze rámku. Síla předepnutí,
a tedy schopnost fixovat mezistěnu, se dá
vcelku dobře prověřit, pokud si klipy upnete na dvě loučky a propojíte je proužkem
válcované mezistěny.
Pro takovou sestavu není při fixaci mezistěny dvojicí klipů problém při pokojové

Způsob uchycení mezistěny ve Včelařově
čítance

teplotě udržet závaží přes 300 gramů. Dva
páry klipů upnutých na loučce tak s přehledem unesou půlkilové závaží, což je zcela
jistě dostačující pro pohodlné napojení
mezistěny včelami na horní loučku, jak se
ostatně potvrdilo i v praxi.

S loučkami zabere míně místa
Klipy v kombinaci s balíkem louček
na stlučení rámku mají v jistém smyslu
i svůj ekologický rozměr. Pokud totiž vozíte z výroby stlučené vydrátkované rámky, vozíte z větší části vzduch. Ale loučky
svázané páskou v balíku a k tomu krabička
klipů zaberou při přepravě v autě podstatně méně místa.
Připravil Ing. Zdeněk Kulhánek

Snadná recyklace
Je to trochu obdobné, jako s vrtáním do zdi.
K uchycení šroubu do zdi kdysi musel stačit dřevěný špalík a dnes bereme plastovou
hmoždinku jako samozřejmost.
Další výhodou zvoleného materiálu (termoplastu) je i možnost snadné recyklace
po jeho „tříletém cyklu“ na rámku. Klip se
dá poměrně snadno regenerovat do původního „předepnutého“ stavu pomocí rovnací lišty, do které se vytahaný klip nasune,
ohřeje v troubě na cca 75 °C po dobu asi
10 minut a po jeho vychladnutí jej můžete
vrátit do oběhu. Jeho největším nepřítelem
je mráz a mechanické namáhání na mrazu
(což asi mnozí znají i u plastového zahradního nábytku).

Upnutí mezistěny v klipu

Mezistěna v klipu udrží více než 300gramovou zátěž
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Není úchyt jako úchyt
Jiří Hejnic reaguje na historické
připevňování mezistěn

VČELařská praxe

Dokonalý demonstrační úl
Prosklené pozorovací úly známe asi všichni. Ale ani ty nejdokonalejší se
nedokážou vyrovnat tomu, co dokáže vytvořit sama příroda. Včely nás
zkrátka nikdy nepřestanou udivovat a překvapovat.
V sousedství našeho lesa na svahu, který se
svažuje do mělkého údolí, si nadšenci pro
pobyt v přírodě kdysi postavili chatu. Údolím protéká říčka, lemovaná loučkou. Chatu
citlivě umístili na kraj lesa na hranici s loučkou, a i když je jednopatrová, ruší její zástavba minimálně. Napomohlo k tomu i to, že
strom, který v místě stavby stál, neporazili,
ale chatou jej obestavěli, takže ze střechy trčí
vzhůru statný smrk. Okna chaty, opatřená
okenicemi, směřují na jihovýchod a je z nich
vidět na loučku s potůčkem, který vytéká
z lesa, teče vedle chaty a končí v říčce. Měli
tam i volejbalové hřiště a kdysi tam často
pobývali, ale později už jen občas.
Jednou na jaře mě navštívil majitel této
chaty s prosbou, abych z chaty odstranil zalétlý včelí roj. Že tam dlouho nikdo
nebyl a teď že ji chtějí jeho děti využít.
A abych roj odstranil co nejdříve. Bylo to
ještě před varroázou, v okolí žádná nákaza
nehrozila, a tak roj nebylo nutno likvidovat. Nevěděl jsem, co mě čeká, a tak jsem se
na to řádně vybavil. Ale to, co jsem na místě
objevil, mi vyrazilo dech.
Byl to zalétlý roj, ale minimálně z minulého roku, který tam v pohodě přezimoval
a nyní byl v právě probíhající snůšce v pilné práci. Usadil se v okně v prvním patře
chaty mezi jednoduchým oknem a okenicí
v prostoru ne širším než deset centimetrů.
V dolním pravém rohu okenice více odstávala a vzniklá štěrbina včelám sloužila jako
vletový otvor. Odtud směrem doleva včely
vybudovaly asi sedm plástů, tedy přes po-

lovinu šířky okna. Plásty nestavěly kolmo
k oknu, ale úhlopříčně, takže byly široké
okolo patnácti centimetrů. Bylo úžasné, že
každý plást měl odshora vrstvu zaplněnou
medem a pod ní byl věnec pylu ve tvaru
podkovy, který obemykal oválnou plochu
většinou už zavíčkovaného plodu. Plásty byly dole ukončeny zaoblenou špičkou
s nedostavěnými buňkami, končící asi deset
centimetrů nad spodkem okna. Každý plást
byl takto stejně vybaven.
I když plásty byly ve vodorovném řezu
mírně prohnuté, bylo vidět do všech uliček, a tak se celé dílo dalo prohlédnout jako
na dlani. Myslím, že hezčí demonstrační úl
nikdy neexistoval.
Prosil jsem chataře, že bych to rád ukázal
kamarádům a že i pro jeho děti by to mohlo
být zajímavé. Zvažoval jsem to i vyfotit, což
ale znamenalo doběhnout pro aparát čtyři
kilometry domů. Odložení akce ovšem bylo
zamítnuto, že se děti chtějí nastěhovat už
druhý den. Navíc včelky nebyly schopné
úzkým otvorem vynosit po zimě mrtvolky
zapadané do štěrbin a ty s přibývajícím
teplem už zapáchaly. Nezbylo tedy než
přikročit k akci.
V tom šeru místnosti jsem se vzdal naděje, že bych našel neznačenou matku,
a tak jsem po důkladném zakouření dílo
postupně rušil a včely sklepal do rojáku.
Nastřádaný med jsem nabídl chataři pro
jeho děti. Ten to však odmítl, a tak jsem
veškeré dílo odnesl ke svému včelínu. Části
s plodem jsem podložené nastrkal do pod-

metů mých úlů, aby nepřišly nazmar, a tam
také valné většina mladušek vyběhla a posílila moje včelstva. Odvíčkované zásoby
medu jsem na pekáčích rozložil před včelín a včelky je odnosily do úlů, aniž došlo
k loupeži. Včely z rojáku asi přišly o matku a na souších se neuchytily. Zřejmě se
vžebraly do úlů.
Zdárnému přezimování včel asi napomohlo, že okno bylo alespoň tři metry nad
zemí, nad hladinou mlh a mrazivého vzduchu v zimě. Toto náhodně vzniklé uspořádání včelího díla mi zůstalo v mysli a myslím,
že by se při dnešních technických možnostech dalo napodobit a pak by třeba pomocí
kamer bylo možné včely sledovat v průběhu
celého roku. Předběžně navržený prototyp
tohoto úlu by dovoloval léčit včely a upravovat jejich dílo, aby se předcházelo rojení a zajistil se prostor pro další rozvoj. Pro
zimní období by byl opatřen odnímatelnou
uteplivkou. Česno s náběhem by bylo opatřené ochranou proti vetřelcům a pro případ
nezvládnutí rojové nálady i možností po
užít rojochyt. Strůpek by dovoloval úpravu
počtu plástů a napájení čí přikrmování včel
krmítkem ukrajinského typu.
Při poradě s předsedou naší organizace
Františkem Zemanem jsme však dospěli
k závěru, že zájem o zhotovení takového
úlu by mohl projevit jen ten, kdo se míní
soustavně zabývat sledováním přirozeného způsobu života včel a oželí možnost
získání medu vytáčením. Proto nemíníme
otiskovat návrh prototypu úlu, ale uvítáme
spolupráci.

Ilustrační snímky: Prosklené pozorovací úly poskytují zajímavý vhled do života včel, ale dokonalé nejsou
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Až se Slovinsko později v tomto roce ujme předsednictví v Radě EU, chce
zvýšit transparentnost označování původu pro medové směsi. To by prospělo jak výrobcům, tak spotřebitelům, říká šéfka Ředitelství pro zemědělství a potraviny slovinského Ministerstva pro zemědělství, potravinářství
a lesnictví Darja Majkovičová.
Slovinsko se připravuje na převzetí předsednictví v Radě EU v červenci a má dobré
předpoklady k tomu, aby mohlo označování původu řešit napříč blokem.
Předsednictví se mezi členskými státy
střídá každých šest měsíců. Předsedající
členské státy úzce spolupracují ve třech
skupinách, které se nazývají „tria“. Současnou trojici tvoří Německo, které nedávno předalo vládu Portugalsku. Slovinsko
bude předsedat v období od 1. července
do 31. prosince 2021.
Podle Majkovičové, která začátkem února
na akci European Food Forum (EFF) představovala nadcházející slovinské předsednictví, existuje prostor pro zlepšování transparentnosti označování potravin v celém
bloku, a to kupříkladu i u medových směsí.
V současnosti musí med uváděný v Evropské unii na trh mít na etiketě svůj zeměpisný původ. Pokud je však výrobek připravený ze směsi medu pocházejícího z více než
jednoho členského státu nebo třetí země,
mohou být provozovatelé potravinářských
podniků na obalu méně konkrétní. Firmy
jsou povinny uvést, že jejich směs medu
pochází z více než jednoho členského státu,
a to uvedením „směs medů EU“ na etiketě.
Pokud je produkt směsí medu z více než jedné země mimo EU, je uvedeno „směs medů
ze zemí mimo EU“. A směs medu ze zemí
EU a ze zemí mimo EU by měla být označena „směs medů z EU a ze zemí mimo EU“.

Toto vágní označení země původu je podle Majkovičové nedostatečné. Spotřebitel
dnes neví, z které země EU nebo třetí země
vícesložková směs pochází, ani mu nejsou
poskytovány informace o procentu obsahu
medu z těchto zemí.
„Strategie Farm to Fork (F2F) se hodně
zaměřuje na posílení transparentnosti informací pro spotřebitele a věříme, že tato inicia
tiva týkající se označování medových směsí
bude důležitou záležitostí, kterou je třeba řešit,“ řekla a zdůraznila, že Slovinsko doufá,
že se dočká vývoje v této věci do konce roku
2022. Podrobnější údaje o původu na etiketách by nejen zabránily uvádění spotřebitele v omyl, ale pomohly by také k zavedení
spravedlivějších tržních postupů.
„Je nanejvýš důležité, aby med a medové
směsi komercializované v EU dodržovaly
stejné standardy označování, aby tak byla
zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž,“
uvedla Majkovičová.
Ve zprávě Evropské komise Evropskému
parlamentu a Radě z roku 2016 týkající se
včelařství jsou zdůrazněny náklady na produkci medu v EU, a to ve srovnání s producenty ze třetích zemí. Komise ve zprávě
uvádí: „Včelaři z EU, aby si udrželi včelstva
a produkci medu, musí čelit mnoha výzvám.
Rostoucí náklady, silná konkurence levného dovozu ze třetích zemí, ztráty včelstev
v důsledku nemocí a vnitroúlových vetřelců
v kombinaci se zhoršující se přirozenou kr-

mivovou základnou vyvíjejí na toto odvětví
velký tlak.“
V EU se ceny medu velmi liší podle
kvality a místa prodeje. V Polsku lze med
vícekvětý koupit za 2,54 EUR/kg, zatímco stejný med vyráběný ve Velké Británii
prodávaný v místě výroby může mít cenu
až 15,18 EUR/kg. Ve srovnání s cenami
v některých třetích zemích je kontrast ještě
výraznější. V roce 2015 EU koupila polovinu svého dovozu medu (přibližně 100 000
tun) z Číny. Průměrná dovozní jednotková cena čínského medu v tomto roce byla
1,64 EUR/kg ve srovnání s 3,78 EUR za kg
v EU. Kvůli vyšším výrobním nákladům
mohou producenti z EU konkurovat dováženému medu jen těžko.
To má opět důsledky pro spotřebitele.
Spotřebitelé požadují o potravinách, které
konzumují, další informace. A na mnoha
místech je cena, pokud jde o hnací sílu při
rozhodování o nákupu, stále na prvním
místě. Pokud jsou směsi, které obsahují
levnější med ze třetích zemí, levnější než
med s jediným původem, který je na etiketě jasně uvedený, jde podle Majkovičové
o jasnou nerovnost sdílených informací.
„Spotřebitelé, kteří se rozhodnou pro levnější produkt, mohou obdržet méně informací než ti, kteří si vyberou produkty dražší,“
uvedla. „Domníváme se, že občané EU by
měli dostávat stejnou kvalitu a spolehlivost
informací bez ohledu na cenu produktů.“
Článek připravila pro Potravinářský zpravodaj
Mgr. Tatiana Oldřichová
Zdroj: www.foodnavigator.com, europeanfoodforum.eu
Převzato se souhlasem redakce
Potravinářského zpravodaje
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Označování původu medových směsí

jak to dělám já

O mém včelaření a včelařském oděvu
Jsem takzvaný hobby včelař, je mi 80 roků a včelařím od 15 let. Tehdy jsem
začínal spíše z legrace a zvědavosti a už mě to nepustilo. Mám 20 včelstev,
ale dříve to bylo i kolem 35 úlů. Za tu dobu jsem získával zkušenosti, jak si
práci usnadňovat, především samozřejmě ve prospěch včel.
Úly mám staré nástavkové, zateplené
hoblinami. Na zateplení v zimě (strop
a zadní dvířka) používám dva centimetry silnou hobru. Polystyren jsem vyřadil,
protože je neprodyšný. Dříve jsem choval
i matky, koupil jsem vždy inseminovanou.
Matky mám samozřejmě značené barevnými čísly. Při první jarní prohlídce musím
v každém úlu najít matku, a pokud není
označená, tak se narodila předešlého roku,
a musím ji tedy označit. Na zadních stranách úlů mám navíc příslušně barevný lístek s číslem matky. Chovám jen středně silná a silná včelstva, což považuji za základ.
Dříve jsem měl i včelín, ale ten jsem
brzy zrušil, protože v něm bylo málo místa
a nedostatek světla. Úly mám tedy volně,
za stodolou na konci vesnice. Stodola mi
navíc skýtá obrovskou výhodu, protože v ní
můžu pohodlně skladovat nástavky, souše,
rámků a zkrátka všechno, co je ke včelaření
potřeba.
Při předávání zkušeností především
mladým včelařům nikdy neříkám, že něco
musejí dělat takto a něco jiného zase takto.
Zásadně jim říkám, že takovým a takovým
způsobem to dělám já. Je totiž jasné, že
různí včelaři, a především ti starší, mají své
vlastní osvědčené postupy při práci. A zejména komerční včelaři se stovkami včelstev musí řadu věcí dělat v zásadě jinak.
Ale teď už k tomu, proč vlastně tento
příspěvek vůbec píši. Můj včelařský oděv
je hlavně v létě bílá slabá košile s krátkými

Ilustrační fotografie: Moderní včelařské oděvy
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rukávy, kalhoty krátké – šortky, naboso
tenisky nebo pantofle. Na hlavě pochopitelně kuklu, včely totiž nemají rády vlasy
a obočí. Rukavice nevlastním a nepoužívám je už možná 50 let. Pochopitelně vidím
i včelaře v podobném oblečení, někdy i bez
kukly. Ale vždy se dost divím, když na fotkách či videích vidím včelaře, i ty starší,
v takzvaných skafandrech, jak tomuto oděvu říkám, často tmavých a neprodyšných,
protože včely nesnášejí pot.
Připouštím, že snad je to nutné u začínajících včelařů nebo pokud má někdo alergii
na žihadla. Ale žihadlo dostanu jen tehdy,
když omylem včelu zmáčknu. Zásadní podmínkou totiž je při práci včely co nejméně
vyrušovat a stresovat. Hlavně při vytáčení
medu vybírám rámky s medem i včelami
a potom přibližně pět až deset minut počkám. Takto vyberu rámky ze dvou až tří
nástavků, včelařím už léta bez mřížky. Při
tom už třídím rámky, které budu točit a které ne. Do spodního nástavku vůbec nejdu,
ten prohlížím až na jaře.
Prázdné a tmavé souše měním za světlé
a panenské. Do druhého nástavku sestavuji rámky s plodem a do dalšího nástavku
sklepávám nasáté včely z medných rámků.
Spadnou perfektně skoro všechny a hlavně
jsou klidné a neútočí. Myslím, že ten klid
předávají i včelám na plodových plástech.
Takže když například v nejrůznějších vi
deích vidíme, jak včelař vybírá medné plásty plné včel a okamžitě je trhem sklepává

do úlu a zbytek omete, tak je to zkrátka obrovský stres pro včely, které pak zákonitě
útočí. A ano, v takových případech je tedy
nutné mít na sobě neprodyšný oblek.
Ještě více se mi nelíbí tzv. ometače včel,
když včelař vybírá medné rámky plné včel
a rovnou do ometače, přičemž nenasáté
včely mizí neznámo kam. To musí být pro
včely dokonce dvojí stres – při vytažení
z úlu a pak při jejich ometení. A myslím
si, že toto si včely opravdu nezaslouží,
když pro včelaře vyrobily tak krásné plně
zavíčkované plásty s medem. Proto nikdy
nesetřásám nenasáté včely z jakéhokoliv
rámku.
A ještě na okraj: při rozšiřování
a přidávání mezistěn rámky s plodem,
především ty tmavé, převěšuji až do medníkových nástavků. Po vytočení je pak vyřazuji. Pochopitelně v nástavkovém včelaření
se to řeší celými nástavky.
A ještě k té mřížce. Bez ní to vidím pro
včelaře pohodlnější a myslím si, že mřížka
toho moc nevyřeší. Včely samy dokážou
matku usměrnit, kde a kolik má klást, hlavně pak v období intenzivní snůšky, kdy je
tam obvykle málo plodu a vše je zaplněné
medem. Silná včelstva na světlých souších
se vypořádají s ledasčím, ale s varroázou
asi ne, tam musíme pomoci my včelaři.
Jsem si vědom toho, že jsem v příspěvku neuvedl žádné převratné nové věci, ale
třeba si někdo ze čtenářů něco z toho vyzkouší.
A na úplný závěr přeji všem včelařům
a jejich včelkám především dobré zdraví.
Miroslav Spálenský
ZO Blatná

Vážení přátelé včelaři, včelařský zlepšovák, který vám chci představit, jsou
větrací strůpková prkénka. V uplynulé včelařské sezoně jsem je vyzkoušel
na stanovišti v lese, kde mám umístěna
včelstva s nezateplenými úly, a velice se
mi osvědčily.
Uvedená větrací prkénka se používají během celého včelařského roku. Dají
se využít na přikrmování oddělků, kdy
rozmíchám cukerný roztok a naleji ho
do sklenice s prosakovacím víčkem. Tu
otočím a umístím do kruhového otvoru v prkénku. Dá se do něj vmáčknout
i medocukrové těsto a nemusí se s prkénky vůbec hýbat. Dále se mohou použít při
podzimním krmení včelstev, kdy na kruhový otvor položím jakubovské krmítko,
nasypu drcený korek jako plovák, aby se

včely netopily, naliji cukerný roztok a uzavřu včelotěsným víčkem.
Využívám je také při podzimním léčení
včelstev, kdy jedno prkénko na kraji odstraním a mohu vzít souš a umístit na ni
fumigační pásek s léčivem, který vzápětí
zapálím. Uprostřed kruhový otvor utěsním
a umístím na vrchní část víko, aby plyn neunikal ven z úlu.
V zimním období mají prkénka to největší
a nejlepší využití, protože jsou větrací. Aby
měla včelstva v úlech vhodné podmínky pro
přezimování a nedocházelo k plesnivění krajních rámků, zvolil jsem právě tato strůpková
větrací prkénka, mezi kterými jsou mezery,
a vlhkost tak odchází pryč z úlů. Na zateplení včelstev v jarním období, kdy hrozí menší
mráz, tak aby se nezachladil plod včelstev,
používám filc, který propouští vlhkost.

Tento způsob používání strůpkových
větracích prkének je inspirací pro všechny
včelaře, kteří používají strůpkovou fólii
a polystyren, který, jak již víme, vlhkost
zadržuje, a tvoří se tedy plísně, které jsou
pro včely toxické.
Strůpková větrací prkénka lze použít
na jakékoliv nástavkové úly, jen se musí
dodržet správný vrchní rozměr nástavků,
které se budou používat. Na výrobu těchto
prkének můžete zvolit materiál z tvrdého
nebo měkkého dřeva. Já jsem zvolil dřevo
borovicové, které jsem měl nejdostupnější. Všechny popsané způsoby použití si
můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
Josef Brodecký
místopředseda ZO ČSV Vracov

Výroba vlastních nástavků
Vážení přátelé včelaři, chci se s vámi podělit o to, jak si vyrábím nové nezateplené
nástavky. Rozměr těchto nástavků mám
podle velikosti rámků, které používám, což
je velikost 39 × 24 cm (Adamcova míra).
Síla stěny nástavku je 27 mm.
U nařezaných jednotlivých dílů u horního okraje vyfrézuji drážku pro zavěšení
rámků, které musí do těchto drážek dokonale zapadat a nesmí při manipulaci
s nástavky propadávat. Všechny připra-

vené díly slepuji ekologickým lepidlem
bez formaldehydu, provrtám je na třech
místech z každé strany a spojím torxovými vruty, které mají větší pevnost. U všech
takto sestavených nástavků připevním
úchopové latě a obrousím všechny hrany,
abych se při manipulaci s nimi nezranil,
a provedu ochranný nátěr proti povětrnostním vlivům.
Vyrobené nástavky musí na sebe dobře
dosednout a také musí být dodržen správ-

ný rozměr mezi rámky při zimním sezení
včelstev, aby se včelstva mohla přesouvat
ze spodního do horního nástavku za zásobami a neuhynula hlady.
Do těchto nástavků také připravím nové
rámky, které stloukám, provrtávám a drátkuji. U rámků používám kónické mezerníčky. Vše si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
Josef Brodecký
místopředseda ZO ČSV Vracov
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Větrací strůpková prkénka

zadáno nejen pro včelaříky

Květnové 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

Je to pravda?

Náš seriál se pomalu chýlí ke konci. Během dvou ročníků jsme si ukázali, že včelaření souvisí snad
se všemi školními předměty. Pojďme si tedy udělat stručný přehled, čemu jsme se v uplynulých
číslech věnovali.
Určitě budete schopni nalézt další témata a správně je zařadit k příslušnému školnímu předmětu.

Rozhodněte, zda jsou následující
věty pravdivé, nebo ne.
1.	Patronem včelařů je svatý Ignác.
2.	Hltanová žláza se nachází v hlavě včely.
3.	Včela má tři páry křídel.
4.	
Nejvyššího věku se dožívají
trubci – až deseti let.
5.	Hmotnost naplněného výkalového váčku může být až 50 %
z celkové hmotnosti včely.
6.	Květné pupeny všech rostlin se
vytvářejí daný rok na jaře.

Matematika

Fyzika

Cizí jazyky
Chemie
Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

Výpočty včelařova zisku, daní
Objem vzduchu v úlu
Orientace včel na obloze
Vytáčení medu
Citlivost včel na elektromagnetické pole
Zpracování vosku
Včelí klimatizace
Fyzikální vlastnosti včelích produktů
Získávání dalších informací o včelách a včelaření
Výroba medoviny
Zjišťování různých látek ve včelích produktech
Fermentace pylu
Pěstování včelí pastvy
Anatomie včely
Včelí nemoci a škůdci
Historický vývoj včelaření
Včelaření ve světě
Zákony a předpisy
Vliv včelích produktů na zdraví člověka
Pohyb v přírodě
Posilování během přenášení nástavků
Zatavování mezistěn
Výroba rámků
Výroba svíček z mezistěn
Vaření a pečení s medem

Pokud vás tento seriál zaujal a chtěli byste i v budoucnu podobná témata, stačí napsat autorovi
těchto stránek.

Skrývačky
Zkuste v následujících skrývačkách nalézt pojmy, které se týkají
včelaření.
1.	Spisovatel napsal povídku s názvem Var ojetého oleje.
2.	Mám ornament v knize.
3.	Včelaři zasadili stromy podél
obecní cesty.
4.	Zasadíme túje, dřišťály a další
rostliny na naši novou zahradu.
5.	Kapitán se podíval do mapy,
lekl se a otočil kormidlo na druhou stranu.
6.	Na stůl položíme drahokamy.

Soutěžní doplňovačka
Soutěž 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.

Přirozené množení včelstev
Samec včely medonosné
Medné plásty, které nebyly vystavěné
na mezistěnách
Keř, který poskytuje včelám nektar i pyl až
do podzimu. Jeho plody (bílé kuličky) v zimě
slouží ptákům jako potrava.
„Včelí krev“
Trubičky v těle včely, kterými je přiváděn
kyslík k jednotlivým buňkám v jejím těle.
Dřevěný obdélník, do něhož se připevňují
mezistěny.
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Kvízové otázky

Včelí produkty mají široké uplatnění nejen v lidské činnosti. Zkuste následující využití
přiřadit ke správným produktům. Správných řešení může být více.
sladidlo, svíčky, dezinfekce, léčba revmatismu, léčba odřenin, leštidlo podlah, lentilky,
šampon, mýdlo

Minule jsme se zabývali včelí matkou,
nyní se v našich kvízových otázkách zaměříme na části včely a její anatomii.

med

vosk

mateří
kašička

propolis

jed

pyl

1. Tělo včely se skládá ze tří hlavních
částí. Která mezi ně nepatří?
(a) hlava
(b) hruď
(c) břicho
(d) zadeček
2. V úlu žijí tři kasty včely medonosné.
Která z nich nemá žihadlo?
(a) matka
(b) trubec
(c) dělnice
3. Na kterém páru končetin má včela tzv.
košíček?
(a) na předním
(b) na prostředním
(c) na zadním

Přesmyčky
Včelaři nejen v květnu využívají různá zařízení. Zkuste je v přesmyčkách objevit.
1.
RÁKČEOJ
2.
YTPHLOYC
3.
MEMOTED
4.
TEČMSÁEK
5.
PVOLŽILARVŘEÍ ČKACA

4. Kde začíná trávení potravy v těle včely?
(a) v hltanu
(b) v medném váčku
(c) v žaludku
5. K čemu slouží tzv. Malpighiho trubice
v těle včely?
(a) 	k odstraňování škodlivin z těla včely
(b) k dýchání
(c) k trávení potravy

Osmisměrka

6. Který orgán včely obsahuje nejvíce
smyslových zakončení?
(a) noha
(b) tykadlo
(c) křídlo
V osmisměrce najděte 12 částí včely medonosné.

7. Včela má dva páry křídel, které se
za letu spojují háčky. Na kterých křídlech včela má háčky?
(a) na předních
(b) na zadních
(c) na obou

V osmisměrce je schováno 13 různých názvů rostlin. Zkuste je najít všechny.

8. Co mají společného látky melitin,
apamin a fosfolipáza?
(a) Jsou součástí medu.
(b) Nemají společného nic.
(c) 	Všechny jsou obsaženy ve včelím
jedu.

Vybraná řešení z minulého čísla
Kvízové otázky
1c; 2b; 3b; 4c; 5a; 6c; 7a; 8c; 9b; 10d
Přesmyčky
1- nástavek, 2 – podmet, 3 – česno, 4 – rámek,
5 – očko, 6 – mateří mřížka, 7 – mezerník

Vylosovaný
výherce soutěže
březen 2021
Hana Velebilová
ZO Rakovník

Lovec vos a sršní
Jméno dravce z přesmyčky bylo včelojed lesní.

9. Která žláza včely se nachází částí v hlavě a částí v její hrudi?
(a) hltanová
(b) kusadlová
(c) pysková

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

květen 2021• 175

zadáno nejen pro včelaříky

Přiřazování

napsali jste nám

Na Hostýně bude letos jen mše
Vážení přátelé, stále není jasné, jaká bude epidemiologická situace na konci
května a s tím spojená opatření ze strany orgánů státní správy. Proto se
organizační výbor včelařské pouti na Svatém Hostýně domluvil, že místo
velkého setkání včelařů z celé republiky proběhne jen mše svatá za žijící
a zemřelé včelaře a jejich rodiny v neděli 23. května tohoto roku.
Počet účastníků uvnitř baziliky bude záviset na aktuálním nařízení vlády
a správci farnosti. Nebudou tedy přednášky, stánkový prodej, ani kulturní vystoupení, vše proběhne v tichosti. Modlitby a rozjímání budou patřit
všem, kteří podlehli covidu-19, a za brzké skončení epidemie a zdravý život.
za organizátory
Karel Zahradník

V minulosti se včelařských poutí na Svatém Hostýně
účastnila široká veřejnost ze všech koutů republiky i ze
Slovenska

Josef Permedla slaví 70 let
Dne 8. května 2021 se dožívá krásného jubilea pan Josef Permedla
ze ZO ČSV Tišnov.
Bez nadsázky lze uvést, že není mnoho včelařů, kteří by Jožku
na Tišnovsku neznali. A to nejen jako včelaře a chovatele matek,
ale i jako fotografa včel i přírody. Jeho fotky byly již vícekrát otisknuty a doplňovaly stránky nejen časopisů Včelařství a Moderní
Včelař. Dále vždy bohatě a obětavě podbarvoval výstavy, ať už zahrádkářů, nebo včelařů z místní organizace, a vypomáhal v okolních organizacích. Také ve školách často vystavoval prosklený úl
s živým včelstvem, doplňoval jej fotografiemi a dětem odpovídal
na všetečné otázky.
Strom se pozná po ovoci a jeho záliba ve fotografování a včelaření byla oceněna v mezinárodní soutěži včelařských fotografií
v roce 2020, kde se umístil v kategorii život a zdraví včel.
Dalším jeho ovocem jsou dlouholeté chovatelské zásluhy pro

celé široké okolí. Dlouhá léta rozchovává
linii Vigor a kolik z nás tišnovských včelařů pokorně zvonilo ve středu odpoledne
u branky pro matečník, protože se doma
ve včelstvu „něco nepovedlo“. Zrovna tak
radou byl vždy ochoten pomoci začátečníkům a zaučoval i pokročilejší přelarvit první sádku. Za třicet let
neměl ve svém včelařském hospodářství úhyn a patnáct let vykonával funkci zdravotníka ve výboru ZO.
Nezbývá než obdivuhodně a s úctou poděkovat a poblahopřát:
Jožko, děkujeme Ti za Tvoje úsilí, obrovskou trpělivost, obětavost
a příklad pokorného pracovitého člověka. A celá naše tišnovská
organizace Ti přeje pevné zdraví, Tobě i Tvým nejdražším, a samozřejmě ať máš ze svých koníčků stále radost!
ZO ČSV Tišnov

Děkujeme
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit velké uznání a poděkování jednateli naší
ZO Jaromíru Sobotkovi za obětavou práci pro naši organizaci, kterou vykonává téměř 27 let. Vzpomínáme na dobře připravené zájezdy, přednášky, setkání
včelařů a další akce pro členy i širokou veřejnost.
Spolu s Mirkem se dlouhá léta staral o chod ZO i Jaroslav Klepetko jako předseda, ten již v uplynulém roce funkci předal mladšímu nástupci. Stejně tak patří
dík i jejich rodinám za podporu a pochopení. Do dalších let oběma přejeme stálé
zdraví, radost ze včelaření, elán a životní optimismus.
Výbor ZO Chotěboř

Dýmák je fukárek
Vážení přátelé,
ve Včelařství 4/2021 se Josef Brodecký
dotazuje na vyfotografovaný včelařský
dýmák. Ve skutečnosti to však není dýmák,
ale fukárek na zaprašování hroznů. Do něj
se v 50. letech (a možná i dříve a později)
nasypal měďnatý prášek (Kuprikol). Vinaři
tím zaprašovali vinnou révu při boji s padlím (Oidium) a plísní révy (Peronospora),
v pozdější době i s šedou hnilobou hroznů.
Fungovalo to tak, že vinař uchopil fukárek za madlo a pomocí koženého měchu
foukal prášek do hroznů. Aby to nevylétlo
naráz, byl uvnitř drátěný „šulek“ veliký asi
jako malíček a měl dírky jako mušincové
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pletivo. Šulek musel být
z mědi, jiný materiál vždy
zkorodoval a bylo to k nepoužití.
Réva se v těchto letech
ošetřovala tzv. bordeauxskou jíchou. To byl roztok
složený ze skalice modré
(CuSO4) rozpuštěné ve vodě a hašeného
vápna rozpuštěného ve vodě zvlášť (vápenné mléko), pak se skalice nalila do vápenného mléka. Osobně jsem tento roztok
vynášel do vinohradu svého dědy, tam se
přeléval do postřikových konví a děda s otcem ho „šplíchali“ na listy révy (hlavně

na spodní stranu). Fukárek
s Kuprikolem pak přinesl
obrovskou úsporu tohoto
vynášení. Protože se jednalo o nebezpečný poprašek,
všichni jsme měli roušky
z kapesníků, ručníků, utěrek apod.
Historickou hodnotu by tento předmět
mohl mít v muzeu vinařství nebo pro vinaře, který si ho pověsí za zeď v presovně.
S vinařským a včelařským pozdravem
Ing. Jaroslav Kilián
Brodek u Přerova

Můj otec si v roce 1957 sám vyráběl úly ze slámy, tzv. slamáky. Nejdříve měl dva úly budečáky, kdy se do plodiště a medníku chodilo
zezadu, vysunutím skleněné stěny.
Včelín jsme měli ve zdviženém půdním prostoru nad chlévem.
Ve chlévě byly dvě kozy, kráva a dvě prasata. Na dvoře pod tímto
včelínem byli králíci, slepice, husy a kačeny. Včely si drůbeže na
dvoře nevšímaly, létaly na pastvu přes dvůr a na vodu k potoku,
který tekl pod dvorem.
Původní dva úly otci nestačily, tak se pustil do výroby slaměných
úlů. Použil cepem vymlácenou žitnou slámu, kterou
namočenou skládal do formy, kde ji šídlem a ševcovskou dratví stahoval do asi 10cm slaměných sloupců,
ze kterých pak stavěl stěny úlů. Z vnitřní strany byly úly
obloženy dřevěnými prkýnky, dno bylo masivní konstrukce a pevně spojeno se stěnami. Zvenku byly úly
bez obložení, jen z přední strany byla barevná dřevěná
deska s česnem.
Rámky si otec sbíjel z lipových přířezů v přípravku
s rozpěrami, mezi rámky používal mezerníky. Mezistěny navařoval na drátky přes malé trafo o napětí 12 V.
V předjaří po odstranění zimního stropního zateplení podněcoval včely sójovou moukou smíchanou
s medem, kterou dával v plackách na rámky plodiště. Na jaře jen zběžně shora včely v plodišti prohlédl
a nepamatuji, že by měl přes zimu nějaké úhyny. Včely léčil nespecifikovanou tekutinou, která byla v malé
hnědé lahvičce.
Med se dříve musel povinně prodávat přes tehdejší
včelařskou organizaci, odevzdával se v pozinkovaných mlékárenských konvích. Za takto odevzdaný
med pak dostal poukazy na koupi levného cukru.
V roce 1958 byla na jihovýchodní Moravě, v podhůří
Chřibů, dobrá snůška medu, tak si otec za peníze za
med koupil malý motocykl Jawa Pionýr, na kterém
jsem se naučil jako čtrnáctiletý kluk jezdit.
Otec včelařil tradičním způsobem, po jarním výletu
podněcoval, koncem dubna nasadil první medníky,
asi za dva týdny druhé medníky. První med vytáčel
koncem května, druhý v polovině června. Koncem
července začal včely krmit cukerným roztokem přes
stropní skleněné baňky. Prázdné rámky po vytočení
medu zasířil a skladoval v dřevěné skříni ve včelínu.
Do včel v průběhu roku nezasahoval, jen jednou si
odněkud přinesl v klícce novou černou včelí matku.
Včely z úlu, kam ji dal, byly pak velice divoké a bojovné, ale měly dobrou snůšku medu.

Já jsem v současné době v důchodu a navázal jsem na zkušenosti ze včelaření mého otce. Mám na okraji Brna dvě včelstva
na rámcích v plodišti 42 × 27,5 cm, která mi dělají radost. Každoročně na první točení vytáčím přibližně 50 kg medu, pak ještě
něco na druhé točení. Včely jsem loni v létě léčil pásky GABON
a na podzim dvakrát Varidolem. Počet roztočů podle protokolu ze
SVÚ Olomouc byl nula.
Jaroslav Menšík
Šlapanice u Brna

- SVĚTOVÝ DEN VČEL - 20. KVĚTNA U P Ř Í L E Ž I TO S T I TO H OTO D N E P Ř I P R AV U J E
V Č E L A Ř S K Ý K R O U Ž E K A M B R O Ž Í C I H AV Í Ř OV,
V E V Č E L A Ř S K É M A R E Á L U Z Á M E C K Ý DV Ů R

KURZ CHOVU
MATEK

VČELA POD
MIKROSKOPEM

kurz povede přítel Jaroslav HECZKO

ZÁŽITKOVÉ ODPOLEDNE

15. KVĚTNA 2021
od 9:00 hodin

20. KVĚTNA 2021
od 14:00 hodin
Každý účastník akce
„Včela pod mikroskopem“
se dostane do slosování
o sklenici medu, které se
uskuteční v 18.00 hodin.

Návštěvníci budou mít příležitost:
o besedovat se včelařem,
o zhlédnout DVD mikroskopických
snímků včely
o zhlédnout preparáty včely přímo pod
mikroskopem
o podívat se do včelstva přímo v úlu.

- POZOR -

Do včelařského areálu se dostanete brankou z parkoviště před katolickým kostelem Sv. Markéty v Havířově Bludovicích
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Včelaření podle mého otce

jubilea

V květnu 2021 slaví…
100 let
Jurzykowski Ludvík · ZO Dolní Lomná
98 let
Černý Miloslav · ZO Písek
97 let
Dlouhý Vladimír · ZO Starý Svojanov
Merunka Konstantin · ZO Kaplice
Tůma Václav · ZO Litvínov
94 let
Kubíková Libuše · ZO Pačejov
Vlček Josef · ZO Strašice
93 let
Kos Stanislav · ZO Staré Sedliště
Trojan Stanislav · ZO Plzeň střed
92 let
Musil Vladimír · ZO Loket
Soukup Alois · ZO Heřmanova Huť
Šach Stanislav · ZO Karlovy Vary
Šišková Anna · ZO Holešov
Tauberová Božena · ZO Mikulášovice
Valášek Josef · ZO Nechanice
Veleta Miloslav · ZO Humpolec
91 let
Bužek Miloslav · ZO Havířov
Fischer Vladimír · ZO Studnice
Pavlica Václav · ZO Krmelín
Šimon Stanislav · ZO Nasavrky
Tesař Josef · ZO Nýřany
90 let
Bartoš Antonín · ZO Záchlumí
Lipš Jiří · ZO Roudnice nad Labem
Losmanová Drahomíra · ZO Vyškov
Procházka Miloslav · ZO Předslav
Slánský Jaromír · ZO Mělník
Šotola Vlastimil · ZO Štětí
Velikovský Josef · ZO Zlín
85 let
Adamec Miroslav · ZO Lažánky - Maršov a okolí
Bzonek Milan · ZO Bílovec
Davidovič Ladislav · ZO Chudenice
Dobranský Jan · ZO Čimelice
Dunovský Josef · ZO Toužim
Hanuš Jan · ZO Dobré u Dobrušky
Heczko Stanislav · ZO Bystřice nad Olší
Jilemnický Jaromír · ZO Libčice nad Vltavou
Jírák Jiří · ZO Prostějovičky
Kafka Karel · ZO Světlá nad Sázavou
Karásek Zdeněk · ZO Jimramov
Klementa Josef · ZO Olomouc
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Kovář Luděk · ZO Bělá pod Bezdězem
Kračmar Stanislav · ZO Uherský Brod
Krejčí Vladimír · ZO Mirošov
Krejzl Milan · ZO Velké Meziříčí
Milfaitová Ludmila · ZO Benešov nad Ploučnicí
Močička Josef · ZO Uherské Hradiště
Navrátil Alois · ZO Zdounky
Nevídal Jan · ZO Diváky
Paul Pavel · ZO Kovářov
Podávka Vladimír · ZO Choceň
Pokorný Ladislav · ZO Stonařov
Rychlík Ladislav · ZO Kolín
Steinhaisl Jan · ZO Čakov
Šlemenda Karel · ZO Protivín
Šrámek Vladimír · ZO Napajedla
Šteflíček Vladislav · ZO Telč
Tisovský František · ZO Bílovec
Vísner Josef · ZO Domažlice
80 let
Bárta Václav · ZO Habry
Bártl Jan · ZO Český Krumlov
Blažek Jaroslav · ZO Střítež nad Bečvou
Brožík Josef · ZO Vrčeň
Cibulský Jan · ZO Oráčov
Čechura Jiří · ZO Starý Plzenec
David Emil · ZO Police u Jemnice
Duchek Jiří · ZO Plasy
Fiedler Rudolf · ZO Vizovice
Hlaváček Jaroslav · ZO Město Albrechtice
Houšková Drahoslava · ZO Mariánské Lázně
Hrad František · ZO Havlíčkův Brod
Charvát Jaroslav · ZO Hradec Králové
Chloupek Ladislav · ZO Letovice
Chlubna František · ZO Nové Veselí
Jelínek Oldřich · ZO Hodonín
Jenšovský Antonín · ZO Poděbrady
Jirků Zdena · ZO Kamenice nad Lipou
Kalous Jaroslav · ZO Brno - Žabovřesky
Káňa Zdeněk · ZO Kopřivnice
Knoflíček Jan · ZO Lanškroun
Kopeček Jaroslav · ZO Frýdek- Místek
Krajčovič Antonín · ZO Přerov I
Krejčí Karel · ZO Blatná
Križo Vincent · ZO Praha Zbraslav
Křístek Jan · ZO Palkovice
Kurtin Karel · ZO Lidečko
Lášek Josef · ZO Hradec Králové
Lepší Josef · ZO Pňovany
Mastík Josef · ZO Přepychy
Moravec Čestmír · ZO Chotěboř
Nekula Zdeněk · ZO Prosiměřice
Novák Jan · ZO Havlíčkův Brod
Novotný Antonín · ZO Jistebnice
Pavčo Jozef · ZO Hanušovice
Pavlík Ladislav · ZO Moravská Třebová
Pešout Josef · ZO Golčův Jeníkov
Pinc Miroslav · ZO Beroun

Plachý Vladimír · ZO Jindřichův Hradec
Rachůnek František · ZO Zlín
Růžička Milan · ZO Dyjákovice
Sadil Přemysl · ZO Doksy
Slavík Alois · ZO Veselí nad Lužnicí
Štěch Jan · ZO Veselí nad Lužnicí
Vajgl Jindřich · ZO Týnec nad Sázavou
Varkoček Antonín · ZO Paskov
Vepřek Josef · ZO Zábřeh
Vondrák Stanislav · ZO Louňovice pod Blaníkem
Voráček Karel · ZO Vyšší Brod
Vrba Vladimír · ZO Ostrava - Poruba
Zajíc Stanislav · ZO Semily
Zívr Josef · ZO Hořice
Žabský Alois · ZO Kunštát
Žákovský Jiří · ZO Opava
75 let
Adamík Pavel · ZO Nový Bydžov
Bárta Antonín · ZO Vrčeň
Bečaver Josef · ZO Toužim
Bednarski Jiří · ZO Přerov II
Bednář Jaroslav · ZO Polička
Berková Vanda · ZO Děčín
Bína Zdeněk · ZO Pelhřimov
Bleha Vladimír · ZO Heřmanův Městec
Bouchal Bohumír · ZO Nový Knín
Brossmann Vojtěch · ZO Fulnek
Čihák František · ZO Bechyně
David František · ZO Kostelec
Drahozal Antonín · ZO Habry
Dubovský Pavel · ZO Lažiště
Durek Jan · ZO Choceň
Dvořák Josef · ZO Habry
Filip Josef · ZO Kopřivnice
Fišera Zdeněk · ZO Vrchlabí
Giecek Milan · ZO Havířov
Hájková Jiřina · ZO Česká Lípa
Hanus Zdeněk · ZO Ostrožská Nová Ves
Hanzl Vítězslav · ZO Litomyšl
Hanzlík Vladimír · ZO Bouzov
Harašta Zbyněk · ZO Kroměříž
Havel Milan · ZO Český Krumlov
Havlík Vítězslav · ZO Fryčovice
Hlava Václav · ZO Jaroměř
Hošek Miroslav · ZO Brno - Žabovřesky
Jůn Josef · ZO Soběšice
Karas Jan · ZO Zbiroh
König Antonín · ZO Brno
Kopřiva Josef · ZO Choceň
Košťál Jaromír · ZO Úštěk
Kouba František · ZO Přepychy
Kovář Vladimír · ZO Hošťálková
Kovářík František · ZO Horní Záhoří
Kožíšek Václav · ZO Kozojedy
Krajská Jana · ZO Dolní Hbity
Křesťan František · ZO Telč
Kugler Antonín · ZO Jehnice

70 let
Andrýsek Miroslav · ZO Paskov
Balihar Jan · ZO Machov
Bártek Josef · ZO Horní Bečva
Bedlivý Antonín · ZO Čestice
Bláha Karel · ZO Bezno
Blahout Jiří · ZO Vodňany
Blahuta Josef · ZO Třemešná
Boháč Jan · ZO Chotěboř
Božovský Pavel · ZO Dříteň
Bulín Vít · ZO Čížkov
Buráň Josef · ZO Hradčovice
Bušek Jan · ZO Kralovice
Cibulka Oldřich · ZO Vysoké Mýto
Cveček František · ZO Olešnice na Moravě

Myslivec Jan Antonín · ZO Želeč
Nerad Ivan · ZO Nový Bor
Novák Miroslav · ZO Horní Dubenky
Novosad Karel · ZO Valašské Klobouky
Novotný Vladimír · ZO Nová Cerekev
Otruba Michal · ZO Městec Králové
Padevět Miroslav · ZO Jílové u Prahy
Palinčák Michal · ZO Horní Bečva
Pavlíček Alois · ZO Tišnov
Peleška Josef · ZO Třemošná
Permedla Josef · ZO Tišnov
Píš František · ZO Ruda nad Moravou
Plicka Jaroslav · ZO Přibyslav nad Metují
Podráský Jiří · ZO Janovice nad Úhlavou
Polák František · ZO Rokycany
Pour Jaroslav · ZO Nymburk
Prokůpek Miroslav · ZO Chodov
Půta Antonín · ZO Podbořany
Razím Josef · ZO Slabce
Redlich Oldřich · ZO Šebrov
Suljakovič Ibrisim · ZO Bochov
Svoboda Zdeněk · ZO Hejnice
Šebesta Petr · ZO Lubno
Šedivý Karel · ZO Solnice
Šimek Josef · ZO Jihlava
Škvor Antonín · ZO Čerčany
Šnicerová Jiřina · ZO Pelhřimov
Špačková Ludmila · ZO Švihov
Šrámek Stanislav · ZO Lažánky - Maršov a okolí
Štochl Jaroslav · ZO Ústí nad Labem
Štokr Jiří · ZO Spálené Poříčí
Švadlenka Ladislav · ZO Licibořice
Tušl Ladislav · ZO Dubné
Urbánková Anna · ZO Kozojedy
Valášková Dagmar · ZO Broumov
Vávra Vladimír · ZO Třebíč
Vrátný Josef · ZO Polička
Vydra Emil · ZO Dačice
Wachtl Josef · ZO Poběžovice
Zápotocký Jan · ZO Čestín
Zástěrová Alena · ZO Hejnice
Zelinka Vladimír · ZO Zdounky
Zigalová Eva · ZO Jedovnice
Zvaričová Marie · ZO Krpy
Žaludek Ladislav · ZO Napajedla
Žídek Luboš · ZO Městec Králové

jubilea

Čapek Petr · ZO Trutnov
David Stanislav · ZO Štramberk
Dobeš Jan · ZO Dačice
Dolečková Jaroslava · ZO Ústí nad Orlicí
Dřevojánek Jaroslav · ZO Žulová
Dvořák Ladislav · ZO Borek
Fárek Vlastimil · ZO Uhlířské Janovice
Flíček Antonín · ZO Žandov
Forejt Petr · ZO Cheznovice
Franče Václav · ZO Mlečice
Frydl Stanislav · ZO Litovel
Gašparik Jozef · ZO Moravský Beroun
Gibl Petr · ZO Frýdlant n. O.
Halaška Josef · ZO Veselí nad Lužnicí
Hamberger František · ZO Lhenice
Havrlant František · ZO Velká Polom
Hirsch Jaroslav · ZO Diváky
Holoubek Václav · ZO Solnice
Holubec Petr · ZO Poniklá
Janků Milan · ZO Bělá nad Svitavou
Kadlec Jiří · ZO Popelín
Kalivoda Miroslav · ZO Rakovník
Karman Jaroslav · ZO Šumperk
Kaufner Vladimír · ZO Karlovy Vary
Klápště Jaroslav · ZO Semily
Konečný Antonín · ZO Boskovice
Kovář Josef · ZO Valašské Meziříčí
Krejčí Miloslav · ZO Velké Meziříčí
Krůpa František · ZO Zubří
Křeček Miroslav · ZO Havlíčkův Brod
Křížová Petronila · ZO Varnsdorf
Kubíček Jan · ZO Kunštát
Kubíček Karel · ZO Zábřeh
Kufa Bronislav · ZO Mosty u Jablunkova
Kvěšek Luboš · ZO Hroznětín
Kvitová Eva · ZO Mniší
Lučan Pavel · ZO Dřevohostice
Luňák Jan · ZO Dobrovice
Malec František · ZO Bavorov
Mareš Antonín · ZO Deštná
Martinát Josef · ZO Hranice
Mařáček Miroslav · ZO Havlíčkův Brod
Mecner Vítězslav · ZO Dobruška
Mihulka Jaroslav · ZO Skuteč
Mikeš Rudolf · ZO Pňovany
Motyčka Václav · ZO Litomyšl

Jubilantům upřímně blahopřejeme!
Odešli z našich řad
Balý Antonín (78) · ZO Stříbro
Binder Josef (74) · ZO Božice
Bočinský František (96) · ZO Klučenice
Brácha Ladislav (70) · ZO Stříbro
Brož Václav (71) · ZO Radonice
Černý Stanislav (78) · ZO Horažďovice
Doležal Josef (75) · ZO Chrudim
Frančík Ladislav (71) · ZO Velký Osek
Hlavsa Jaroslav (62) · ZO Loket
Kalenda Teodor (84) · ZO Hrotovice

Kašpar Václav (76) · ZO Přeštice
Kopec Zdeněk (81) · ZO Vranová Lhota
Ledvinka Jaroslav (76) · ZO Rakovník
Mastný Josef (66) · ZO Koloveč
Müller Jaromír (73) · ZO Žďár
Rouček František (87) · ZO Přibyslav nad Metují
Rytíř František (91) · ZO Tábor
Svoboda Josef (72) · ZO Slabce
Urie Ladislav (94) · ZO Slaný
Vyskočil Pavel (67) · ZO Mohelno

Čest jejich památce
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Kunc Vladimír · ZO Liteň
Marek Eduard · ZO Dvůr Králové nad Labem
Mikeš Josef · ZO Mšeno
Mikeš František · ZO Besednice
Mráz Pavel · ZO Semily
Mráz František · ZO Děčín
Muknšnábl Josef · ZO Měčín
Nedoma Antonín · ZO Velké Meziříčí
Nosek Ivan · ZO Žlutice
Novák Jan · ZO Lovosice
Pavliš Jan · ZO Litomyšl
Pavlů Jan · ZO Osečná
Petráš František · ZO Bystřice pod Lopeníkem
Podroužek Jan · ZO Týnec nad Sázavou
Pokorný Vlastislav · ZO Tišnov
Polák Pavel · ZO Česká Lípa
Pomije Václav · ZO Ševětín
Průcha Pavel · ZO Hradišťská Lhotka
Rébl Vladimír · ZO Libina
Rischka Arnošt · ZO Příbram
Sak Bohumil · ZO Štěnovice
Sak Ladislav · ZO Krsy
Schneider Karel · ZO Moravský Beroun
Souček Josef · ZO Nalžovské Hory
Souček Ladislav · ZO Modřany
Svoboda Pavel · ZO Křemže
Šalonek Tadeáš · ZO Rychvald
Šebela Vladimír · ZO Frýdlant
Šigut Miroslav · ZO Morávka
Šoltés Ladislav · ZO Studénka
Šrámek Radoslav · ZO Brno - Líšeň
Štarha Miloš · ZO Nedvědice
Štemberka Rudolf · ZO Hostinné
Štěpánek Václav · ZO Třebíč
Švingelbauer František · ZO Pištín
Tomek Vladislav · ZO Přibyslav nad Metují
Vaňura Otakar · ZO Nové Město na Moravě
Veselá Miloslava · ZO Trhové Sviny
Vítek Karel · ZO Ivanovice na Hané
Vlk Bohuslav · ZO Těchonice
Vyčítal Ladislav · ZO Mimoň
Wáclavek Eduard · ZO Veřovice
Zavadil Miroslav · ZO Zdounky
Zikmunda Jiří · ZO Seč
Žítt Zdeněk · ZO Dubné

blahopřejeme

Drahomíra
Losmanová
oslavila 90 let

Dne 23. 5. 2021 se v plné svěžesti dožívá
krásných 90 let paní Drahomíra Losmanová. Přes 40 let je věrnou členkou ZO
ČSV ve Vyškově. Včelařit začínala se svým
manželem a tento koníček se jí stal láskou
na celý život. Stále aktivně včelaří a své
cenné zkušenosti předává svým potomkům.
Nejmilejší babičko, přejeme Ti pevné
zdraví, nezdolný optimismus a mnoho radosti a spokojenosti ze včeliček.

vzpomínáme

Celá tvoje milující rodina

Osmdesátiny
Jaroslava Kalouse

Nechce se tomu ani věřit, ale náš vzácný
přítel pan Ing. Jaroslav Kalous se tento
měsíc dožívá 80 let. Včelařit sice začal až
ve zralém věku, ale o to intenzivněji a s velkým zápalem se tomuto ušlechtilému koníčku věnuje. Zapojil se i do spolkové činnosti. O své bohaté životní i profesní zkušenosti se dokáže podělit. Ať už se to týká
problémů včelařských, nebo i osobních,
tak vždy je připraven nezištně pomoci.
Za to mu moc děkujeme. Příteli Jaroslave,
do dalších let hodně štěstí, pevné zdraví
i radost z úspěšného chovu včeliček Ti přeje za členy výboru ZO Brno - Žabovřesky


předseda Tomáš Foltýn

Všechno nejlepší

Dne 12. dubna se dožil významného jubilea, osmdesáti let, zkušený včelař a dlouholetý člen ČSV pan Jaroslav Drozdek z Koclířova u Svitav.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví
a pohody, aby se mohl ještě dlouho a plně
věnovat své celoživotní zálibě – chovu včel.
Přejí přátelé a pečovatelka Ludmila

Zemřel Václav Šípkovský

Odešel velký včelař

Narodil se 21. 7. 1933 v Žihli, žil v Plzni se svou manželkou Alenou a dvěma dětmi.
Od vyučení až do důchodu
pracoval ve Škodových závodech v Plzni.
Od roku 1997 až do 14. 2.
2020 byl aktivním funkcionářem a dlouholetým
předsedou ZO ČSV Čížkov.
Více než 20 let byl aktivním
členem výboru OO Plzeňjih. Za svoji činnost ve prospěch včelařů obdržel 13. 3.
2009 Čestné uznání ÚV
ČSV za zásluhy o rozvoj včelařství v České republice, 9. 7.
2013 Čestný odznak Vzorný včelařský pracovník, 8. 2. 2020
Čestné uznání ZO za zásluhy o významný rozvoj ZO ČSV
Čížkov, od 2. 6. 2020 byl Čestným členem výboru OO ČSV
Plzeň-jih.
Zemřel 18. 3. 2021 v nedožitých 88 letech.
Čest jeho památce.

Ve věku 79 let zemřel velký
včelař, dlouholetý předseda,
funkcionář a báječný člověk, přítel Stanislav Šída.
Standa byl vždy vzorným
příkladem včelaře z rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Měl pochopení pro
mladé a pokaždé nás rád
přivítal na posezení „pod
Ořechem“, kde nám dovedl dlouze vyprávět o svých
zážitcích a nabytých zkušenostech. A právě díky této
příkladnosti, vstřícnosti,
pracovitosti a v neposlední řadě i důslednosti dokázal základní organizaci ve Zlaté Olešnici pevně vést a reprezentovat. Včelaření v jeho podání bylo doslova splynutím člověka
se včelím společenstvím a pozorovat jej při práci bylo tou
nejlepší školou.
Stando, ať se Ti tam nahoře stále dobře včelaří a prosím za nás všechny, drž nad námi ochranou ruku.
Čest Tvé památce.

Jiří Šelmát, jednatel ZO ČSV Čížkov
Ing. Pavel Březina, předseda OO ČSV Plzeň-jih
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Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Tymián
Moje jméno je Thymus. Že jste ho již slyšeli? Určitě, pokud jste četli minulé číslo Včelařství. Tam se vám
představovala jedna z mateřídoušek a slíbila vám, že současné číslo bude patřit mně. Moje celé jméno je Thymus
vulgaris – tymián obecný.

Jméno tymián prý pochází ze staré řečtiny a znamená „k vykuřování“, protože jsem byl využíván jako kadidlo. Jiný zdroj moje jméno
odvozuje od slova thymos, což značí odvahu a sílu, protože staří
Římané používali tymián ke koupelím vojáků večer před bitvou.
První zmínky o mém využití jsou již od starých Egypťanů, kteří sice nevěděli nic o mých antiseptických účincích, ale úspěšně
mě využívali při balzamování i při léčení zranění. Křesťanská
tradice zase říká, že jsem byl použit jako podestýlka v jesličkách
s Ježíškem. Ve středověku dámy vyšívaly snítky tymiánu na šátky,
které darovaly svým rytířům, jako znak odvahy. Středověké herbáře mě doporučovaly jako prostředek proti křečím a infekcím
v ústní dutině. V dobách morových epidemií jsem byl používán
jako jeden z mála účinných léčivých prostředků. V roce 1725 ze
mě byl poprvé izolován esenciální olej thymol, který má vynikající
účinky jako antiseptikum. Ve Francii jsem byl nazýván penicilinem chudých.
V lidovém léčitelství jsem využíván hlavně na kašel, proti trávicím obtížím a jako diuretikum. Ve formě oleje pomáhám při
masážích bolavých svalů, moje tinktura je skvělé kloktadlo nebo
ústní voda.
A jak vypadám? Jsem nízký polokeř s výškou do 30 cm. Moje
drobné úzké lístky jsou velmi aromatické a od května mě doslova
pokrývají drobné světle růžové květy.

V této době jsem v obležení včel. Sbírají hlavně nektar (z jižních
zemí si můžete dovézt i tymiánový med s lehce nahořklou příchutí)
a jsem i středním zdrojem pylu. Dokážu kvést až šest týdnů.
Nejsem využitelný jen pro léčení, svůj krásných vzhled a pro
vaše včely, ale i jako velmi oblíbené koření. Moje výrazná chuť
i aroma vyniknou při přípravě zvěřiny, drůbeže, sekaných mas,
nádivek i bylinkových másel. Moje ostřejší podtóny vylepší chuť
pečeně i ryb. Jsem typický pro francouzskou i italskou kuchyni.
Moje pěstování je poměrně snadné. Vyhovují mi lehčí propustné
půdy a plné slunce. Nemám rád těžké zamokřené půdy a nevyžaduji ani hnojení. Množit mě můžete ze semene nebo řízkováním.
Není však problém zakoupit již hotové rostliny a vysadit je
na vhodné stanoviště.
Pravidelným stříháním udržujete můj nízký keříčkovitý růst.
Pěstovat můžete i různé křížence a kultivary, např. Thymus x
citriodorus s výraznou citronovou vůní, Thymus herba barona
s neobvyklou příchutí kmínu a převislým růstem atd. A samozřejmě můžete společně s námi tymiány a našimi kříženci vysadit
vám již dobře známé mateřídoušky. Hodně úspěchů při našem
pěstování přeje
Váš tymián obecný
Připravila Ing. Miroslava Novotná

Tymián obecný
Thymus vulgaris

