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Výročí kolem nás

Život se skládá z výročí. Narození, úmrtí, 
absolvování školy, vznik a zánik organi
zace, svatba, rozvod, slaví se podpisy vý
znamných smluv, vyznamenání. I schůze 
jsou výroční. V každém čísle Včelařství 
také věnujeme dvoustranu přáním našim 
členům, kteří v daném měsíci oslavují kula
tá výročí narození počínaje sedmdesátkou.

Český svaz včelařů oslaví výročí svého 
vzniku příští rok, kdy bude mít 150 let. 
A příští rok je také výroční pro náš časo
pis. Pod současným názvem bude vycházet 
70 let. Ale o tom později.

V červnovém Včelařství si připomínáme 
150. výročí narození významného propa
gátora včelařství a chovatele včelích matek 
Quida Sklenara. Včelí matky kmene Skle
nar, což je typ nížinné kraňky, se chovají 
úspěšně dodnes.

Významné výročí letos slaví také naše 
včelařské učiliště v Nasavrkách. Sedm
desát let výuky a praktické přípravy absol
ventů je úctyhodná doba, za kterou nám 
přibyly stovky vzdělaných včelařů. 

Letos však máme i výročí, o kterém by
chom nevěděli, kdybychom neměli naši 
knihovnu, která má více než 9 500 knih 
a více než 7 700 svázaných ročníků vče
lařských časopisů českých i zahraničních, 
a knihovnici paní Jitku Frajovou, která 
všechno ví, a když něco neví, tak ví, kde to 
má hledat. Před šedesáti lety, v roce 1961, 
se na žádost čtenářů našeho časopisu za
čalo s používáním barvy matek i na jeho 
obálce. Nebudeli někdo vědět, kterou bar
vou má matku označit, snadno a rychle se 
to dozví, pohlédneli na obálku Včelařství. 
Pravda, ne vždy se to dařilo stoprocentně 
dodržovat, ale od roku 2012 už se v tomto 
ohledu můžeme na obálky našeho časopisu 
plně spolehnout.

Mimochodem ani se nechce věřit, že 
v roce 1961 si Včelařství mohli objednat 
čtenáři jako předplatné za 14,40 Kčs za rok 
nebo si jej koupit na stánku za 1,20 Kčs.

Občas je dobré připomenout si vý
značnou osobnost včelařství nebo za
jímavou událost. Zvláště když jde o věci 
příznivé. Dobrých nápadů bylo v minulos
ti mnoho, jen je najít. Jsme spolek, který 
má historii, připomíná si ji, má se z čeho 
poučit a také se čím chlubit. 

Vážení přátelé, přeji příjemné čtení 
a zavzpomínejte s námi. Naši předchůdci 
byli moudří a zkušení včelaři, takže máme 
na co navazovat. Doufám, že totéž o nás 
někdy v budoucnu budou moci říci i naši 
následovníci.

Mgr. Jarmila Machová

Titulní strana Včelařství z ledna 1961
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Měsíc červen máme všichni velice rádi. Dny bývají převážně slunečné 
a teplotně velmi příjemné, pouze v některých letech zažíváme i chladněj-
ší a deštivá období. Dobře to charakterizovali naši moudří předchůdci 
ve známé větě o Medardově kápi. Ale vše je velmi relativní, protože ani 
horký a suchý rok by neprospěl úrodě a ani naše včelky by ze zaschlého 
nektaru v květech neměly prospěch. Pokud je všeho s mírou, bude teplý 
měsíc s dostatkem srážek i velmi příznivý pro snůšku květových medů 
a medovice.

Hlavní zdroje včelí pastvy

V červnu poskytuje nektar v teplejších ob
lastech akát, v těch lesnatých je významný 
maliník, na polích potom i hořčice, sva
zenka a jetel luční. Při vlhkém a teplém 
počasí jsou zdroji nektaru i lípa velkolistá 
a bylinné porosty bodláku, třezalky a vrbky 
úzkolisté. Většina těchto kvetoucích rostlin 
je i velmi dobrým zdrojem pestré škály pylů 
pro zdravý vývoj plodu a mladých včel.

Pokud není příliš deštivo a chladno, zvláš
tě pak ve dnech a nocích příjemně vlahých, 
může dojít na jehličnanech i listech někte
rých stromů k přemnožení mšic, puklic 
a červců. Ti jsou významnými producenty 
medovice – vítané pastvy pro mravence, 
vosy a díky početnosti ji nejvíce využijí naše 
včely. Období sběru sladkých šťáv medovice 
bývají krátká a jejich výskyt většinou přeruší 
nepřízeň počasí, nejčastěji změnou doprová
zenou intenzivním deštěm. Obnova je poté 
velice pozvolná a často již vůbec nenastane.

Život včelstva

Přibližně do letního slunovratu můžeme 
pozorovat růst početnosti včel k určitému 
vrcholu. Zpravidla je to v souladu s dostat
kem medných i pylových zdrojů. Díky nim 
mohou včely dobře vyživovat bohatě za
kladené plástové plochy. Včelí matky nyní 
velmi intenzivně kladou – některé studie 
potvrdily, že denně jde až o dva tisíce vají
ček položených do buněk. Aby matka tento 
výkon podávala, musí být i ona bohatě ži
vena mateří kaší a skupinou mladých včel 
perfektně opečovávaná. Maximální výkon 
bude podávat jenom výkonná mladá matka, 
u těch starších je intenzita kladení úměrně 
menší.

V době hojnosti a v souladu s tím, jak 
se zvětšuje počet mladých včel v úlu, trvá 
jejich schopnost rychle stavět nové plásty. 
Množství vyprodukovaného vosku je i nyní 
obdivuhodné, protože vedle stavby plás
tových buněk víčkují velké plochy zralého 

medu i každou larvu při přechodu ze stadia 
otevřeného plodu na zavíčkovaný.

Tendence k rozdělení nyní velmi početné
ho společenství rojením je i v červnu velmi 
silná. Stačí pocit tísně v málo rozšířeném 
úlu, starší nebo zaostávající matka, málo 
příležitostí ke stavbě nebo malé plochy 
otevřeného plodu a bude následovat zaklá
dání a živení matečníkových misek. V době 
zralosti matečníků má rojová nálada téměř 
vždy za následek vyrojení včelstva.

Příznivý vývoj snůškových podmínek 
znamená i velmi bohatý přínos nektaru 
nebo medovice. V dobrých letech jsme 
svědky obdivuhodných výkonů včel
stva, kdy je medem doslova zalito plodi
ště a v medníkové části úlu přibývá med 
i po několika kilogramech denně.

Za dobu mého včelaření se mnohokrát 
stalo, že po vytočení květového medu mě 
včely příjemně překvapily tím, že do týdne 
byly medníky opět slušně zaplněné. Zpo
čátku to byl trochu „škrt v určité chytra
čině“, kdy jsem nechal tvorbu oddělků 
na dobu, až bude medník lehký a já se do
stanu bez námahy do plodiště. A ejhle, byla 
to zase dřina. Od té doby zakládám oddělky 
raději v květnu, což má i své další známé 
výhody.

Aby vše nevyznívalo příliš pohodově, 
bylo i pár roků podobných tomu z loň

Některé kvetoucí porosty jsou velmi nektarodárné
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mské „bídy“, kdy byly medníky trvale spíše 
prázdné až do července, kdy pohasla i po
slední naděje na lipový med.

Přibližně od poslední dekády června se 
pozvolna mění populační růst v postupný 
pokles. Matky, které do této doby kladly let
ní, krátkověkou generaci včel, budou nyní 
postupně zakládat i včely žijící déle. Na za
čátek a průběh vzniku dlouhověké genera
ce včel existuje několik teorií a odborníci se 
ve vysvětleních i značně rozcházejí. Jestli je 
začátek kladení dlouhověké generace včel 
hned po slunovratu, nebo až v červenci, 
není tak podstatné – včelí matky to ví stej
ně nejlépe. Důležité je vědět, že to v prů
běhu léta probíhá, a včelař by tuto cennou 
generaci měl včas ochránit před varroázou 
a nevyčerpávat pozdním krmením.

Práce včelaře v červnu

Při teplejším průběhu jara má většina vče
lařů květový med již vytočený. V některých 
letech není kam spěchat, protože i na kon
ci května jsou řepka i mnohé další rostliny 
v plném květu a zralý med bude k vytočení 
až počátkem června. Protože očekáváme 
další přínos tmavších květových i medovi
cových medů, je třeba po medobraní opět 
vybavit medníky vytočenými plásty.

Všichni včelaři by si měli být vědomi, 
jakou vzácností med je, a podle toho o něj 
pečovat. Když se můj odběratel medu pra
videlně vrací a nešetří uznáním lahodné 
chuti, pokorně poznamenám, že včely 
přece vždy dokážou poskytnout kvalitní 
produkt a moje „zásluha“ je pouze v tom, 
že jsem se snažil jejich skvělý výsledek ne
pokazit. To lze velmi snadno – stačí, když 
bude med v kontaktu s rezavým medome
tem nebo naplněn do nevhodných nádob. 
Ty musí být dobře uzavřené proti vniknutí 
vzdušné vlhkosti nebo pachů z okolí a sklad 
by měl být spíše chladný.

Med lze snadno znehodnotit i nekontro
lovaným rozpouštěním při vysokých tep

lotách. Nutno pamatovat i na zvýšenou 
náročnost odběratelů na nové obaly i víč
ka. Běžným požadavkem je dnes i pěkná 
etiketa. Český zákazník bohužel požaduje 
tekutý a čirý med a u květových medů je 
tato konzistence jistá pouze jeden až tři 
týdny. Většina mých zákazníků – a věřím, 
že i vašich – si zvykla na skvělou úpravu 
ve formě pastovaného květového medu. 
Nejlahodnější a zdraví nejprospěšnější je 
ten, který byl vymíchán zastudena z čerst
vého medu.

Jak jsme uvedli výše, jsou vedle roků 
bohatých na tmavší medy i ty velmi chudé. 
Dobrý včelař nikdy nedopustí hladově
ní svých včelstev. Pokud v déle trvajícím 
bezsnůškovém období klesnou medné zá
soby v úlu, bude nutné i v červnu včelstva 
přikrmovat. Někdy postačí překlenout 
krátké období, kdy by matky omezily kla
dení, a při opětovné snůšce se vše vrátí k re
lativně dobrému mednému výnosu. V hor
ším případě dalšího spíše „paběrkování“ 
včel se musíme rozloučit s nadějí na med 
a pravidelným pokrmováním včelstvo za
chráníme před jistým kolapsem.

Také v červnu je třeba využít stavební 
pud mladých včel a v období do slunovra
tu vkládat další mezistěny. Mnozí včelaři 
namítají, že je není kam dát, protože plodi
ště je vyplněno a v medníku vystavěné pa
nenské dílo se při vytáčení tmavého medu 
rádo bortí. Tak si mnozí zdůvodňují spíše 
svoji pohodlnost po medobraní buď opět 
převěsit nad mateří mřížku několik plástů 
z plodiště, nebo přidat další nástavek „pro
tkaný“ mezistěnami u nízkonástavkového 
nebo kombinovaného způsobu včelaření. 
Další možností obměny díla je vložení me
zistěn po odebrání plodových plástů při 
tvorbě oddělků.

Stále je třeba mít na paměti, že „práce 
včel“, v tomto případě stavba na mezistě
nách a trubčiny, je současně důležitým pro
tirojovým opatřením. Tím dalším a neméně 

V průběhu června kvetou první lípy 
– naděje na nektar i medovici

Květové medy jsou stále oblíbenější, zvláště 
pak ty pastované

Pastováním získáme lahodný a velmi 
zdravý produkt

důležitým je v době růstu včelstva dostatek 
prostoru pro zakládání nové generace včel 
a v medníkové části raději více volných bu
něk pro přenášení a zrání medu než plnost 
bez další možnosti uložení medné zásoby.

Když jsme se zmínili o protirojových 
opatřeních, nesmíme vynechat jedno 
z nej důležitějších a tím je mladá matka 
v úlu. Dobrý včelař by si měl v rámci běžné 
„včelařské rutiny“ osvojit i umění odchovu 
vlastních včelích matek. Chce to trochu od
vahy proniknout do tajů správné metodiky 
této „poezie včelařství“ a nebát se potom 
vlastní praxe. Často slyším, že to nejde kvů
li horšímu zraku nebo chvějící se ruce. Ale 
i v takových případech lze odchovat vlast
ní matky, když si koupíme otevřené, nebo 
zralé matečníky.

Jestli si včelař ani takto nebude matky 
odchovávat, může si na výměny nebo vy
tvoření oddělků koupit oplozené matky 
od našich špičkových chovatelů, kteří 
ve svých šlechtitelských chovech každo
ročně produkují desetitisíce včelích matek.

Šikovných chovatelů včel, dobrých uči
telů včelařství i přednášejících odborníků 
máme u nás skutečně hodně. O to více mě 
mrzí, a nejsem sám, že všichni chceme mít 
časopis s kvalitním obsahem, ale v redak
ci bývá nedostatek příspěvků ze včelařské 
praxe. Jistě by redaktora i všechny členy re
dakční rady potěšila větší aktivita těch, kte
ří by svými příspěvky časopis i nás všechny 
obohatili.

Milí přátelé, protože jsem splnil svůj slib 
psát od července do června Kalendárium, 
nezbývá než vám poděkovat za povzbudivá 
slova díků i za drobné připomínky. Vážím 
si pozornosti, se kterou byl seriál dvanácti 
příspěvků i mých dalších článků přijímán. 
Přeji vám všem i vašim včeličkám dobré 
zdraví a hodně šťastných chvil strávených 
při vaší krásné zálibě.

Jiří Sláma
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Diskuse kolem varroázy nasvědčují tomu, že i dnes má významná část vče-
lařů a bohužel i funkcionářů podstatné mezery ve znalostech v této oblasti. 
Varroáza zejména ve spojení s virózami dnes bez diskuzí působí největší 
ekonomické škody ve včelařství.

Lze shrnout, že na vině nejsou neúčinná lé
čiva, jak často slyšíme, ale jejich nesprávné 
použití. Dokladem toho mohou být vyso
ké úhyny včelstev na určitých územích, 
zatímco v sousedství na dalším území jsou 
ztráty minimální. Je to především důsledek 
rozdílného přístupu k léčení varroázy jak 
v případě včelařů, tak i funkcionářů. A to je 
pro včelařství velká škoda. Zde mají včelaři 
nepochybně co napravovat a dohánět. 

Někdo se určitě ozve, že hartusit kolem 
varroázy koncem května je příliš brzy a že 
to opravdu není nutné. Vždyť hlavním 
a rozhodujícím opatřením v tomto boji je 
přece ochrana podletní generace dlouho
věkých včel v červenci a srpnu. Protože jen 
početná generace dlouhověkých včel v úlu 
zajistí silná včelstva na jaře. Zato bez po
četné populace dlouhověkých zimních včel 
v úlu silná včelstva na jaře mít nebudeme. 
A největší efekt v tomto směru přináší 
 organizované ošetření včelstev v podletí.

Z vlastní a opakované zkušenosti vím, 
že mnoho včelařů začne horlivě diskuto
vat až tehdy, když v říjnu zjistí úhyny nebo 
významné zeslabení včelstev. A v těchto 
případech vždy odpovídám, že o této pro
blematice jsme měli diskutovat právě již 
v létě. Jaké veterinární přípravky použi
jeme, to bude záviset na stupni napadení, 
na výsledcích monitoringu, na počtu roz
točů ve včelstvech. Takže když si to spočí
táme, tak na přípravu máme pouze pět až 
šest týdnů. Základní informace najdeme 
v „Metodickém pokynu SVS pro chova
tele včel k prevenci a tlumení varroázy 
č.j. SVS/2019/114754G“ (dále jen meto
dický pokyn). Plné znění najdeme na sva
zovém webu na adrese www.vcelarstvi.cz/
zdravivcel.

Ale na jakou situaci se máme připravit? 
Bude nákaza slabá, nebo silná? Budou 
stačit přípravky likvidující jen roztoče 
na včelách, foretické roztoče, například 

Formidol 41g, nebo při silné nákaze bu
deme muset použít přípravky s dlouho
dobým účinkem, tedy například Gabon 
Flum 4 mg? V praxi ovšem není dobré 
na to dogmaticky spoléhat, protože se 
často setkáváme třeba i s tím, že silnou ná
kazu zvládne jedna aplikace Formidolu 40. 
Při plánování druhu použitých léčiv ovšem 
raději vždy počítáme s horší nákazovou si
tuací. V případě, že včelař najednou zjistí 
silnou nákazu, sehnat praktického veteri
náře, aby mu napsal recept, není tak velký 
problém a prodejci VLP jsou schopni vete
rinární léčiva dodat.

Dodávku léčiv organizuje vaše základ
ní organizace. Objednávku požadova
nou od Výzkumného ústavu včelařského 
v Dole zanese pověřený člen ZO ČSV 
do centrálního informačního systému – 
CISu. Okresní organizace odešle hromad
nou objednávku za celý okres do Výzkum
ného ústavu včelařského. VÚVč Dol vyřídí 
celou objednávku podle dispozic na ní 
uvedených a účtují se ceny s odečtenými 
dotacemi. Dotace si vyřizuje VÚVč přímo 
se SZIF. Pro včelaře je vše ohledně dotací 
vyřízeno. VÚVč v Dole je schopen takto 

Připravujeme se na letní ošetření 
proti varroáze

Mladuška poškozená viry i roztočem  Foto: Martin Kamler
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okres ročně.
Prvním předpokladem účinné léčby je 

především v podletí za podmínek přízni
vých pro let včel stanovení jednotného po
stupu v druhu VLP a v co nejkratším časo
vém úseku na co největším území. Ale jak 
velké území se tím myslí? Může to být velká 
základní organizace nebo několik menších 
základek, ale úplně nejlepší je, když se takto 
koordinovaně podaří zvládnout celý okres. 
To závisí především na akceschopnosti 
okresního výboru ČSV. Jde především 
o sjednocení postupu a úroveň celkové or
ganizace postupu při léčení na daném úze
mí, například až na daném okrese.

Odvozovat strategii léčení na základě vý
sledků vyšetření zimní měli je dost nepřesné, 
protože doba od odběru zimní měli do léta je 
dlouhá, a stupeň nakažení se tedy mezitím 
může změnit k horšímu. Důležitý je proto 
monitoring výskytu roztoče na včelách 
po celou dobu ohrožení podletního plodu 
zimní dlouhověké generace, ten už nám 
podá podstatně relevantnější informace. 
Provádíme jej od konce června do konce 
srpna. Zpočátku, tedy v červnu a v první 
polovině července, dosahují nálezy nízkých 
hodnot, a od včelařů tedy často slyšíme, že 
letos roztoči nejsou. Ale koncem července 
a počátkem srpna se začnou objevovat větší 
množství roztočů a jejich počty rychle vzrůs
tají. Vysvětlení je prosté: roztočům se v tuto 
dobu ve včelstvech daří a každých dvanáct 
dnů (což je perioda zavíčkovaného plodu) se 

počet zvýší až čtyřikrát. V tuto dobu se také 
množí roztoči, kteří přesídlili z trubčího plo
du na plod dělničí.

Monitoring počtu roztočů na včelách, 
tedy sledování stupně napadení patří k zá
kladním operacím boje s varroázou. Ro
zeznáváme přitom následující tři způsoby 
monitoringu:
•  Sledování denního spadu na dvojité pod

ložky. Podložku očistíme, vložíme do pod
metu a druhý, nebo další den spočítáme 
počet roztočů. Pokud je počet vyšší než 
dva, zvláště pak v červenci, věnujeme 
včelstvům zvýšenou pozornost. Ovšem 
pozor! Roztoče z podložek nám totiž mo
hou odnášet mravenci, a proto je vhodné 
sledování spadu doplnit sledováním roz
točů na zavíčkovaném trubčím plodu, a to 
hned na několika místech.

•  Přesnější metodou je oklep extrajemným 
moučkovým cukrem. Ke sklepnutým vče
lám se přidá extrajemný moučkový cukr 
a přibližně jednu minutu se vyklepává. 
Cukr při tom obalí roztoče a ti se včel 
pustí. Podrobný návod najdete na webo
vých stránkách www.beedol.cz/varroáza/
monitoring nebo v metodickém pokynu. 
Ke každé vyklepávací soupravě je přilože
na vyhodnocovací tabulka s následnými 
opatřeními.

•  Místo cukru je možné včely narkotizovat 
oxidem uhličitým z bombičky, přičemž 
po narkotizaci se roztoči včel také pus
tí. Tato metoda je rovněž více rozvedena 
v metodickém pokynu. 

Synchronizace ošetření včelstev při vy
soké letové aktivitě na velké ploše je nutná 
k omezení, respektive minimalizaci reinva
ze. V podletí se dolíhne trubčí plod, trubci 
se stahují do osiřelých včelstev a včelstva 
silně napadená roztočem ztrácejí obrany
schopnost, takže jsou následně vylupo
vána. Jak na stanovištích, tak i mezi nimi 
se může přemisťovat – zalétávat – velké 
množství trubců. Loupící včelstva, a to bý
vají ta nejlepší, si tak mohou za den přinést 
do úlu až 400–500 roztočů. A to už před
stavuje značný problém.

Aplikaci jednotlivých léčivých přípravků 
se budeme zabývat ve článku v příštím čísle 
Včelařství.

 Dr. Ing. František Kamler

Pokus s monitoringem pomocí CO
2
  Foto: Dalibor Titěra

Nasypání cukru na včely Foto: Dalibor Titěra

Mezerovitost jako u moru, ale je to varroáza  Foto: Martin Kamler
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Medobraní se blíží a my bychom vás rádi pozvali k účasti v dalším 
ročníku soutěže Český med.

V loňském roce byla snůška v některých 
regionech slabá, tak doufejme, že letos 
budou podmínky příznivější a medu bude 
dostatek.

V článku se dočtete, jaká kritéria budou 
u soutěžních medů hodnocena, a hned 
také rady, jak je splnit. A na konci najde
te přihlášku, pokyny k zaslání medů a in
formace k vyhlášení a předávání ocenění. 
Vše je umístěno také na našich webových 
stránkách www.beedol.cz/ceskymed.

Kritéria a jejich bodové hodnocení 
zůstávají stejná jako v předchozích 
letech:
a)  Fyzikálně chemické vlastnosti (30 bodů)
b)  Úplnost a správné vyjádření povinných 

údajů na etiketě (25 bodů)
c)  Správnost doplňujících a nepovinných 

údajů, pokud jsou na etiketě uvedeny 
(0 až 25 bodů). Pokud na etiketě žádné 
doplňující údaje nejsou, je za toto krité
rium přiřazeno 25 bodů. 

d)  Celkový estetický dojem (0 až 20 bodů)

Podrobnosti k jednotlivým kritériím

a) Fyzikálně chemické vlastnosti 
U soutěžních medů se stanovuje obsah 
vody, HMF (hydroxymethylfurfuralu), sa
charózy a elektrická vodivost (pro deklara
ci druhu medu květový/medovicový).
Obsah sacharózy a elektrická vodivost se 
posuzují podle vyhlášky č. 76/2003 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Obsah vody 
a HMF musí vyhovovat požadavkům nor

my Český med, která je oproti vyhlášce 
přísnější.

b) Povinné údaje na etiketě 
1.  Název stačí uvádět pouze „MED“ 

Název „Med“ může být doplněn údajem 
květový nebo medovicový, podle pů
vodu medu. Tomuto označení musí 
odpovídat hodnota elektrické vodivos
ti. Zůstává možnost použít označení 
„Med medovicový smíšený“, nebo „Med 
květový smíšený“, nelze napsat jenom 
„Med smíšený“. 

2.  Jméno, příjmení a adresa bydliště cho
vatele, jdeli o fyzickou osobu, nebo ná
zev a sídlo chovatele v případě právnické 
osoby (firmy). Nestačí napsat jen jméno 
nebo název webové stránky.

3.  Údaj o hmotnosti 
  Nejsprávnější je jednoduše napsat 
„Hmotnost: 1 kg“ nebo „Hmotnost: 
1000 g“. Nevhodná jsou slova „Obsah“ 
nebo „Množství“.
   Pokud chcete ušetřit místo na etiketě, 
můžete napsat jen číselný údaj s jednot
kou hmotnosti, tedy například „1 kg“ 
nebo „950 g“.
Hmotnost medu ve sklenici se může li

šit od deklarované hmotnosti o odchylku 
danou komoditní vyhláškou. Pro med je 
to vyhláška č.76/2003 Sb., příloha č. 3, 
tabulka č. 3.

V tabulce najdete přípustné záporné 
hmotnostní odchylky od údaje uvedeného 
na etiketě.

Hmotnostní  
rozsah (g)

Hmotnostní  
odchylka (%)

do 100 včetně  8,0
větší než 100  
do 250 včetně

 5,0

větší než 250  
do 500 včetně

 3,0

nad 500 1,0

Když tedy máme například na etiketě 
uvedenou hmotnost 1 kg, znamená to, 
že ve sklenici musí být minimálně 990 g 
medu.

Pokud chcete u čísla vyjadřujícího hmot
nost nějakou odchylku napsat, nesmí být 
vyšší, než připouští tabulka. Doporučuje
me odchylky u hmotnosti neuvádět. Nepo
užívejte ani zkratky „cca“ nebo „min.“, bez 
ohledu na to, zda to může, nebo nemůže 
spotřebitele poškodit.

4.   Země, kde byl med získán, je možné 
uvádět dvěma způsoby:

Soutěž Český med 2021

Celkový 
počet bodů  

Ohodnocení

92 až 100

Diplom Zlatá medaile sou
těže Český med roku 2021 
plus 10 malých zlatých ná
lepek s právem dokoupit 
další

86 až 91

Diplom Stříbrná medaile 
soutěže Český med roku 
2021 plus 10 malých stří
brných nálepek s právem 
dokoupit další
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Původ: Česká republika 
Nepoužívejte zkratky ČR nebo CZ.
 Pozor: Obrázek vlajky není označení 
země původu. Vlajka je nepovinná in
formace o tom, že potravina byla vyro
bena v České republice. Pravidla uvádění 
této informace naleznete v § 3 vyhlášky 
417/2016 Sb. a způsob grafického vyjá
dření v příloze této vyhlášky.

5.  Datum minimální trvanlivosti
Správné příklady:
Minimální trvanlivost do 12. 12. 2020
Minimální trvanlivost do konce 12. 2020
Minimální trvanlivost do konce 2020
 Minimální trvanlivost do data uvedené
ho na víčku (na víčku pak bude uvedeno 
12. 12. 2020)
 Méně vhodná pro med je formulace 
„Spotřebujte do [den, měsíc, rok]“, 
ke které musíte napsat podmínky ucho
vávání. Toto vyjádření se používá pro po
traviny rychle podléhající zkáze (příklad: 
Spotřebujte do 12. 5. 2020. Uchovávejte 
v temnu při teplotě do 15 °C).

 Příklady chybně uvedeného data mini
mální trvanlivosti:
 Minimální trvanlivost do 2020 (chybí 
slovo konce).
 Minimální trvanlivost 2 roky od data vy
táčení. Datum vytáčení: 12. 6. 2018 
Spotřebujte do 12. 5. 2020.
 Nejlépe spotřebovat do 12. 12. 2021 
Uchovávejte v temnu při teplotě do 15 °C.
 Oblíbená jsou zaškrtávací okénka. Lze je 
používat, ale před datem musí být napsá
no: „Minimální trvanlivost do konce“.
 Veškeré povinné údaje označujete na eti
ketách sami, laboratoř je za vás nevypl
ňuje.

c)  Správnost doplňujících a nepovinných 
údajů

  Tyto údaje doporučujeme neuvádět. 
Mohou být v mnoha případech zavádě
jící a klamavé. Pokud je uvádíte, držte se 
následujících doporučení.

•   Údaje o výživové hodnotě medu jsou pro 
med nepovinné, není potřebné je uvá
dět.
 Pokud je totiž na etiketu uvedete, bu
deme muset posuzovat jejich úplnost, 
správnost, umístění v jednom zorném 
poli a snadnou čitelnost. Tak to ukládají 
právní předpisy.
Vzor:
   Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:

 energetická hodnota 320 kcal / 1,3 MJ
 Nestačí uvést energetickou hodnotu 
bez obsahu živin nebo naopak seznam 
živin bez energetické hodnoty. Úplný 
výčet živin u medu je následující:

  tuky 0 g, nasycené mastné kyseliny 0 g, 
sacharidy 80 g, cukry 76 g, bílkoviny 0 g, 
sůl 0 g

•    Zakázaná jsou zdravotní a výživová tvr
zení
    Neuvádějte slova jako pravý, čerst
vý, čistý, domácí, kvalitní, přírodní, 
léčivý, dietetický, lehce stravitelný, 
vhodný k prevenci apod. Přesná znění 
požadavků najdete v NAŘÍZENÍ EV
ROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům (v článku 7) a v § 2 vy
hlášky 417/2016 Sb. o některých způ
sobech označování potravin.

•    Zakázaná jsou klamavá tvrzení, která 
mohou uvádět spotřebitele v omyl, a tvr
zení, která nelze dokázat.
   Také pojem krystalizace medu může 
být mylně vysvětlován. Není vhodné 
dávat do souvislosti proces krystalizace 
medu s jeho pravostí a kvalitou. Někte
ré druhy autentických medů krystalizují 
velmi pomalu a naopak medy falšované 
různými sirupy krystalizovat mohou. 

  Přesto některé ještě nepoučené spo
třebitele znepokojuje zkrystalizovaný 
med. Těm je dobré vysvětlit, že krysta
lizace medu je přirozený proces a nemá 
žádnou souvislost s přídavkem cukru 
do medu.
  POZOR: Doplňující údaje bývají často 
na „visačkách“ připojených ke sklenici. 
Ty jsou ovšem brány jako součást balení, 
a tudíž jakákoliv informace na nich uve
dená je považována za informaci „na eti
ketě“ a vztahuje se k potravině ve smyslu 
příslušné legislativy.

Odkaz na záruky kvality
Často na etiketách uvádíte různé značky 
kvality, například Regionální potravina. 
Toto tvrzení musí být doplněno informací, 
na základě čeho byla známka kvality medu 
přiřazena. Je to podobné, jako když se od
kazujete na ocenění v soutěži Český med 
(i z minulých ročníků).

Pokud použijete samolepící hologramo
vé nálepky, dodržujte prosím tato pravi
dla:

Uživatel nálepek musí být nositelem 
medaile Český med a na materiálu nebo 
etiketě musí být současně uveden tento 
text: „Zlatá (stříbrná) medaile Český med 
20** za med ..... (druh medu uveďte podle 
diplomu).

Označení Panenský med
K tomu je nutné napsat vysvětlení, že jde 
o med z nezaplodovaných plástů. Není to 
první vytočený med, toto pojetí je chybné.

d)  Celkový estetický dojem zaslaného 
balení

V soutěži se hodnotí celé balení. Tedy skle
nice medu se všemi nalepenými etiketami 
či polepkami včetně víčka. Jak vše dohro
mady ladí barevně, typem a velikostí pís
ma, motivem (kresby, fotografie) a podob
ně. Z textu musí být především zřejmé, že 
se jedná o med. Další povinné informace 
(viz odstavec b) musí být čitelné a umístěné 
v hlavním zorném poli.

Pokyny pro zasílání

Medy dobře zabalte a pošlete spolu s při
hláškou na adresu:
Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. 
Dol 94 
250 69 Vodochody

Pokud si nejste jisti, zda máte med kvě
tový, nebo medovicový, nemusíte etikety 
na sklenici lepit. Pošlete nám etikety pro 
obě varianty a my je podle výsledku elek
trické vodivosti nalepíme na vaše sklenice 
sami. Tento požadavek vyznačte v při
hlášce. Etikety ovšem musíte dodat na sa
molepce. Nelze poslat vyfocenou nebo 
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abychom si ji na medu jenom představili.

Medy posílejte nejpozději do 30. srpna 
2021.

Oznámení výsledků

Nejdříve dostanete z laboratoře VÚVč 
Dol protokol o zkouškách podle vyhlášky 
č. 76/2003 Sb. s certifikátem Český med 
(pokud budou naměřené parametry vyho
vující). 

Protokoly rozesíláme průběžně všem 
v pořadí, jak vzorky dostáváme a postup
ně analyzujeme.

Dodatečně, po celkovém vyhodnocení 
soutěže, rozešleme informaci o získání 
ohodnocení Zlatá, nebo Stříbrná medaile 
soutěže Český med roku 2021. Současně 
dostanete pozvánku na slavnostní pře
dávání medailí. Loni nám setkání epide
mická situace nedovolila, tak se pokusí
me naplánovaný scénář zrealizovat letos. 
Takže předávání medailí by se mělo konat 
ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole 
v sobotu 23. října.

Předávání diplomů doplní odborný pro
gram. Dozvíte se o výzkumu zaměřeném 
na autenticitu medu a dále máme přislíbe
nou přednášku zástupce Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce, která kontroluje 
med v tržní síti. Téma odborné části rozšíří
me tentokrát o problematiku výroby a pro
deje domácí medoviny.

Těm, kteří si medaile nevyzvednou osob
ně, je zašleme poštou.

Seznam oceněných medů bude zve
řejněn na našich webových stránkách 
www.beedol.cz.

Pořadatelé si vyhrazují právo použít za
slané vzorky pro osvětovou činnost (člán
ky, přednášky apod.).
Účast v soutěži je zcela dobrovolná 
a na zařazení do medailové kategorie není 
právní nárok.

Úhrada poplatku za účast v soutěži

Plná cena za účast v soutěži včetně ceny 
rozboru je 1 660 korun za jeden vzorek, 
přičemž můžete využít dotaci 800 korun, 
kterou za vás laboratoř vyřizuje. Cena sní
žená o dotaci je tedy 860 korun. Fakturu 
na platbu převodem posíláme společně 
s protokolem o vyšetření. Na dotaci má 
nárok každý registrovaný chovatel včel. 
V dotačním roce (srpen 2020–červenec 
2021) můžete využít dotaci na čtyři rozbo
ry medu bez ohledu na to, která laboratoř 
je provede.

Ing. Marcela Vořechovská
Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Zkušební laboratoř VÚVč Dol 
Foto: Jan Hodač, VÚVč Dol

Přihláška k účasti v soutěži Český med 2021  
(vyplňte hůlkovým písmem)

   
Jméno a příjmení chovatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pokud si přejete uvést na diplomu příjemce jinak (například manželé...), uveďte to zde:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email (pokud máte): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Počet vzorků medu: . . . . . . . . .

Označení medu na etiketě (bude napsáno na diplom):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Posílám etikety pro med květový i pro med medovicový a žádám o přiřazení správné 
etikety podle výsledku elektrické vodivosti:          ANO             NE

Pro vyřízení dotací (max. 4 medy za dotační rok) prostřednictvím naší laboratoře 
dále uveďte:

Registrační číslo chovatele:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nechával/a jste si udělat rozbor medu s uplatněním dotace v tomto dotačním roce 
(od začátku srpna do poloviny července) ještě u jiné laboratoře?

Pokud ANO, uveďte počet rozborů: . . . . . . . . . . . . .

Prohlašuji, že vzorek medu, který jsem zaslal na rozbor, je z produkce ze včelstev 

na území České republiky, lokalita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a je bez jakékoli příměsi 

jiného medu než vyprodukovaného mými včelstvy.  Datum vytáčení:  . . . . . . . . . . . . .  

Souhlasím s podmínkami soutěže (časopis Včelařství 6/2021) a se zpracováním osob
ních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 
pro účely evidence a zpracování přihlášky do soutěže Český med, pořádané VÚVč Dol.

Datum a podpis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Státní zemědělský intervenční fond před časem vydal tiskovou zprávu, 
v níž oznamoval, že jeden z medů produkovaných na našem území, ozna-
čený jako Bio med květový, nevyhověl jakostním požadavkům, a proto mu 
byla odebrána značka Regionální potravina.

Státní zemědělský intervenční fond obdržel 
podnět od spotřebitele, na základě kterého 
Státní zemědělská a potravinářská inspek
ce provedla kontrolu u výrobce a zjistila 
pochybení ohledně nepovoleného množ
ství látky hydroxymethylfurfural, obecně 
známé pod zkratkou HMF. 

Povolená hodnota HMF v medu je nej
výše 40 mg/kg, u uvedeného produktu la
boratorní rozbor prokázal více než dvojná
sobek povoleného množství (88,7 mg/ kg). 
Výrobek nesmí být uváděn na trh a byla 
nařízena likvidace této šarže.

HMF je jedním z důležitých ukazatelů ja
kosti a čerstvosti medu a v poslední době se 
o něm začíná čím dál více mluvit. Proto jsme 
požádali o komentář Ing. Dalibora Titě 
ru, CSc., z Výzkumného ústavu včelařského:

Poctiví včelaři se bát nemusejí

Nefalšovaný zralý med je velice trvanlivý 
a dobře skladovatelný, ale stále je to živý 
biologický materiál. Není to diamant nebo 
ryzí drahý kov, které můžeme skladovat, 
jak dlouho chceme a navíc v podstatě bez 
nároku na podmínky okolního prostře
dí. V medu totiž v závislosti na teplotě, 
při které je uložen, stále probíhají mnohé 
biochemické procesy. Med má málo volné 
vody, a proto se trvanlivostí podobá su
chým potravinám, jako jsou třeba ořechy. 

Ale ořechy po čase postupně žluknou, což 
je důsledek změn v tucích. To medu naštěs
tí nehrozí, protože žádné tuky nemá, ale 
dochází v něm ke dvěma nezastavitelným 
procesům – poklesu aktivity enzymů a ná
růstu koncentrace hydroxymethyfurfura
lu (HMF). Tyto procesy nejsou jediné, ale 
snadno se měří, a proto se používají jako 
ukazatel toho, jak se s medem zachází.

Jak bylo zmíněno, oba procesy jsou ne
zastavitelné, ale jejich rychlost se značně 
mění podle toho, jaká je v okolí teplota. 
V praxi to znamená, že v důsledku změny 
teploty o 10 °C se tyto procesy zrychlí, nebo 
naopak zpomalí dvakrát až třikrát.

Po vytočení je aktivita enzymů v medu 
vysoká, přičemž nejrychleji klesá aktivita 
glukózooxidázy. Ta se zatím v normách ne
vyskytuje, i když se o tom tedy uvažuje pro 
medy té nejvyšší kvality, zvláště pak pro ty, 
které aspirují na použití v medicíně. Citlivá 
je i invertáza, která se již v některých sys
témech kvality požaduje (třeba v Rakous
ku). V evropské normě, která je základem 
i pro národní legislativy, je požadavek, aby 
byla naměřená aktivita diastázy alespoň 
osm jednotek Shadeho (čerstvý med mívá 
i přes 30 Sh).

HMF se tvoří v kyselém prostředí z cukrů 
a v čerstvém medu je jeho obsah prakticky 
nulový. Jedno šetrné ztekucení krystalické

ho medu nebo jeden rok skladování v běž
ných podmínkách pak přidají přibližně 
7 mg HMF na kilogram medu. To zname
ná, že běžné evropské normě (maximál
ně 40 mg/kg) i přísné normě Český med 
(maximálně 20 mg/kg) lze celkem snadno 
vyhovět. Kvalita medu ovšem musí být ga
rantována až do konce minimální trvanli
vosti. Proto včelařům radíme, aby na etike
ty nepsali příliš dlouhou dobu minimální 
trvanlivosti.

Jak se tedy může stát, že kontrola v pro
dejně objeví med, který tak zásadně pře
kročí limity, že je z toho trest a ostuda? 
Nejčastěji se jedná o medy s vysokým HMF 
a nízkou diastázou. Pokud to neodpovídá 
datu plnění, nabízí se myšlenka, že medy 
předtím možná cestovaly z velké dálky, 
stály někde dlouho ve skladech ve velkých 
sudech a pak se musely ztekutit, aby šly 
zpracovat. Nechvalně známé jsou i medy, 
kde je HMF v pořádku, ale enzymatická 
aktivita tam není téměř žádná. To bývají 
medy průmyslově falšované.

Poctivý chovatel včel, který je zároveň 
poctivým producentem medu, se však ne
musí ničeho bát. Včely dělají bezvadný med 
a stačí ho nezkazit. Při zpracování se tedy 
řiďme jednoduchou pomůckou a nepouží
vejme ohřev, který lidská ruka vyhodnotí 
ucuknutím. Co vydrží ruka, to nepoškozuje 
enzymy. A pak se tedy nemusíme bát kon
trol, pokut a ztráty ocenění.

Ing. Dalibor Titěra, CSc. 
Výzkumný ústav včelařský

Med není diamant
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V letošním roce si připomeneme 150. výročí narození významného propa-
gátora včelařství a chovatele včelích matek Quida Sklenara. 

Narodil se 15. června 1871 v oblasti Albo
na poblíž města Pula v Istrii, tedy na území 
dnešního Chorvatska. Avšak již jako čtyř
letý se odstěhoval se svými rodiči do Těší
na, kde posléze absolvoval učitelský ústav. 
V rámci studia se vyučovalo i včelařství, 
Sklenar však tento obor překvapivě neměl 
v oblibě. Na činnosti u ústavních včelstev 
naopak pohlížel jako na práci „za trest“.
Jeho prvním učitelským místem se v roce 

1890 staly Dolní Rakousy, kde se na vče
líně svého budoucího tchána znovu dostal 
do styku s chovem včel a po sňatku pak 
dostal darem včelín s 35 včelstvy. A právě 
tento moment můžeme považovat za počá
tek jeho intenzivní práce v našem oboru. 
Svůj chov postupně rozšířil na 154 včelstev 
a velmi brzy se začal věnovat také chovu 
včelích matek. Samozřejmě průběžně stu
doval včelařskou literaturu a svoje poznat
ky uváděl do praxe.

Brzy se stal světoznámým díky svému 
kmenu s označením 47. Kmen Sklenar vy
šel z původní dolnorakouské včely a před
stavuje typ nížinné kraňky, morfologicky 
se však od horských kmenů neliší. Jeho 
rozšíření tak není omezeno jen na území 
v nižších polohách.

Po první světové válce Quido Sklenar 
založil Spolek chovatelů včelích matek 
pro Rakousko a v roce 1921 začal vydávat 
odborný včelařský časopis Mein Bienen
mütterchen (Moje včelí matička). Později 
všechny své poznatky shrnul ve stejno
jmenné knize.
Sklenar na svém skromném včelíně dosa
hoval po všech stránkách znamenitých vý
sledků. Po dlouhá léta byl řídícím učitelem 
v Hauskirchenu, na odpočinku žil u Mistel

bachu. Je obecně známo, že vedle včelaření 
byli jeho velkou láskou také lovečtí psi. Ze
mřel v roce 1953.

Sto padesát let od narození Quida Sklenara

Quido Sklenar Původní Sklenarův úl č. 47

Původní Sklenarův včelín, který je dnes 
využíván jako zázemí oplozovací stanice

Pohled na část stanice včetně skleněného jednoplástového úlu
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Je pro mě ctí, že mým dlouholetým přítelem 
je Vít Marada, nezdolný propagátor moder-
ních metod včelaření, dobrý člověk a cho-
vatel včelích matek Sklenar. V souvislosti 
s výročím narození Quida Sklenara jsem ho 
proto požádal o odpovědi na několik otázek.

Jak lze charakterizovat jihomoravskou 
krajinu, v níž hospodaříš?
Včelaříme ve vinorodé oblasti na Morav
ském Slovácku, kde převládají pole nad 
lesy. Významný přínos pylu a nektaru 
začíná rozkvětem dřínu a postupně roz
kvétají javor jasanolistý, meruňky a další 
ovocné stromy. První významná snůška je 
řepka, a pokud nezmrzne, tak i akát. Po
kud chceme ještě lipový med, tak musíme 
převést včelstva do lesa na lípu. Medovice 
se u nás významněji vyskytuje v průměru 
jednou za deset let. Před deseti až dvaceti 
lety byly i snůšky ze slunečnice a vojtěšky. 
Ale dnes se vojtěška na semeno u nás už 
téměř nepěstuje a nové hybridy slunečni
ce už nemedují. Také jsme zaznamenali, že 
se v posledních letech kvůli důkladné che
mické ochraně porostů herbicidy vytratily 
kvetoucí plevele v zemědělských monokul
turách a tím přišla včelstva o důležitý zdroj 
pylu, hlavně v červnu a červenci.

Zasvěcení vědí, že také úzce spolupra
cuješ s rakouskými včelaři z regionu 
Poysdorf, který leží kousek za našimi 
hranicemi. Kdy a jak ses k nim dostal?
Po vojně v roce 1991 jsem si našel brigádu 
u vinaře v Poysdorfu, v jehož katastru se 
částečně nachází ochranné pásmo oplo
zovací stanice. A o dva roky později jsem 
poznal přítele Schleininga, který v té době 
už měl na starosti trubčí včelstva na této 
původní oplozovací stanici u Mistelba
chu. Chodil jsem mu přes léto pomáhat 

a už od téhož roku, tedy od roku 1993, jsem 
choval výhradně kraňské matky kmene 
Sklenar. Když jsem v roce 2008 začal vče
lařit doma na plný úvazek, tak si mě přítel 
Schleining vybral jako svého nástupce.

Jaké jsou základní atributy metody cho
vu matek Sklenar?
Co se týká krajiny v Rakousku v regionu 
Poysdorf, tak tam je druhová skladba 
rostlin podobná, jen s rozdílem menších 
výměr polí a také v přístupu místních 
sedláků k přírodě. V poslední době pře
chází čím dál víc polí do režimu bio. Je to 
vidět na úbytku řepkových polí a v obil
ných lánech také nezůstávají žádné koleje 
od postřikovačů. Tento trend nedělá 
z polí stoprocentně čisté monokultury, 
a tak se najde i něco pro včely. Rakouští 
biozemědělci také nechávají některá pole 
ladem, nebo je pomocí vojtěšky odpleve
lují. A protože nepoužívají herbicidy, tak 
můžou nasít i starší odrůdy slunečnice, 
které ještě poskytují významnou snůšku. 
V katastru Poysdorf hospodaří více sub
jektů, a tím pádem je i rozmanitost plodin 
v okolí včelstev vyšší než na jižní Moravě. 
Není výjimkou, že máme v doletu políč
ko viky, hořčice, svazenky, vojtěšky nebo 
pohanky. Proto také medné výnosy máme 
v Rakousku o sto procent vyšší než na jižní 
Moravě.

V čem tkví provozní metoda ošetřování 
včelstev?
Vyrovnání kmenových včelstev v pod
letí a tvorba váhově stejných smetenců 
v červenci. Tyto smetence, které jsou tvo
řeny jedním kilogramem včel, zimujeme 
na vysoce úživném stanovišti u řeky Dyje. 
Tato včelstva už nijak neposilujeme, a tak 
každá matka musí ukázat, co umí. Na prv
ním místě se zaměřujeme na mírnost a roz

bíhavost a potom na medný výnos, který 
vážíme. A troufnu si říct, že vážíme s celko
vou přesností na jeden kilogram celkového 
výnosu.

Rojivost svým nekompromisním výbě
rem vyšlechtil přítel Schleining, takže se 
s roji u našich včelstev prakticky ani ne
setkáváme. Jediné, co přítel Schleining 
nedělal, byl čisticí pud, takže tomu jsme 
se poslední čtyři roky začali intenzivně 
věnovat. Je pravda, že poctivým výběrem 
na medný výnos byla šlechtěna i odolnost 
proti nemocem, protože nemocné včelstvo 
většinou nedosahovalo sta procent prů
měru stanoviště a matka byla vyměně
na. Loketní index se vyšetřuje metodou 
podle doktora Pechakra. A já si ještě 
nechávám vyšetřovat index v Pekařově 
u RNDr. Kašpara.

Všechny matky v našich včelstvech byly 
spářeny na oplozovací stanici Hirsch
grund, která je chráněna ochranným pás
mem o poloměru šest kilometrů. V centru 
je umístěno 32 trubčích včelstev od jedné 
linie. Matky těchto včelstev jsou většinou 
sestry. Asi tři kilometry od centra se na
cházejí tři stanoviště po 26 včelstvech, 
která obhospodařujeme ještě s dalšími 
rakouskými kolegy, každý své stanoviště. 
Tady už máme matky různých linií, ale po
řád jsou to matky spářené na stanici. Také 
místní včelaři, kteří hospodaří na hranicích 
ochranného pásma, dostávají zdarma mat
ky ze stanice. Představuje to něco kolem 
šedesáti včelstev.

Vítku, děkuji za odpovědi a věřím, že 
150. výročí narození Quido Sklenara 
přivede naše chovatele včel k utvrzení 
myšlenky, že kraňská včela má plné právo 
vévodit naší krajině.

Mgr. Luděk Sojka

Pamětní kámen Quida Sklenara Vít Marada s přáteli Schleiningem a Fuchsem Vít Marada při prohlídce oplodňáčků
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Vážení chovatelé včel, možná si řeknete, že je ještě brzy řešit hlášení počtu 
včelstev k 1. 9. 2021, když je teprve červen, ale v tomto případě se řídím 
pravidly, že opakování je matka moudrosti a že informací není nikdy dost. 
Proto vás v letošním roce v souvislosti s tímto hlášením do ústřední eviden-
ce včelařů oslovím dvakrát. Nejprve v tomto čísle a následně ještě v čísle 
7/2021.

Prostřednictvím tohoto článku vás informu
ji o povinnosti zaslat do ústřední evidence 
včelařů „Hlášení počtu včelstev a umístění 
stanovišť“ (dále jen „Hlášení“) k 1. 9. 2021. 
Tuto povinnost vám ukládá vyhláška č. 
136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Roční závěrka včelařů v ústřední 
evidenci

S podáním hlášení počtu včelstev k 1. 9. 
vám opět pomůžeme tím, že vám zašleme 
přehled stanovišť včelstev, což je v podsta
tě předvyplněné hlášení. Tyto přehledy ge
nerujeme v rámci „roční závěrky včelařů“, 
kterou provedeme 12. 8. 2021. 

V rámci roční závěrky také dochází 
ke zrušení registrace včelařů, kteří nám 
za poslední tři roky v řadě nezaslali „Hlá
šení“ k 1. 9.

Přehled odesíláme v papírové podobě 
poštou, nebo emailem zasíláme kód pro 
vyplnění hlášení a odkaz na veřejný WEB 
formulář, pokud od vás máme souhlas 
k zaslání emailem. Pokud se k vám tento 
přehled z nějakého důvodu nedoručí, 
nezbavuje vás to povinnosti „Hlášení“ 
zaslat. 

Termín odesílání „Hlášení“ 
do ústřední evidence

„Hlášení“ je o počtu včelstev a umístění sta
noviště k 1. 9. Pokud nám bude vaše hlášení 
doručeno před 1. 9., pak i tak bude do systé
mu zaevidováno až počínaje 1. 9. 2021.

Vyhláška ukládá povinnost hlášení 
předat 15. 9. 2021. Ano, my sice nestih
neme do 15. 9. zaevidovat všechna přijatá 
hlášení, ale zaevidujeme je s odpovídajícím 
datem přijetí. Dbejte tedy na včasné po
dání hlášení.

Jak podat hlášení včas? 

Nejrychlejší způsob předání hlášení je 
prostřednictvím veřejného WEB formu
láře. Tento způsob hlášení můžete využít, 
i když jsme vám přehled zaslali poštou. 
Formulář je na adrese https://eagri.cz/
HlaseniVcely. Prostřednictvím tohoto for 
muláře lze zaslat jen „Hlášení“ k 1. 9. Hlá
šení je podáno okamžikem, kdy jej uloží
te, a můžete si jej i vytisknout (uložit) pro 

vaše potřeby. Stoprocentním potvrzením 
toho, že je hlášení podáno, je, že si jej mů
žete vytisknout. 

Registrace nových stanovišť

Pokud budete mít k 1. 9. nová stanoviště 
včelstev, zaregistrujte si je před podáním 
hlášení k 1. 9. K tomu využijte formulář 
„Hlášení umístění stanovišť“. Učiňte tak 
před tím, než provedeme roční závěrku. 
Pak budete mít nová stanoviště již v pře
hledu.

Pokud budete hlásit přes WEB formulář, 
nové stanoviště si přidáte tam a při ulože
ní hlášení mu bude přiděleno i registrační 
číslo. Opět jedna z výhod tohoto způsobu 
hlášení. 

U „papírových“ hlášení nejsme schopni 
přednostně zaevidovat ta, kde jsou nová 
stanoviště. 

Nové stanoviště si můžete zaregistrovat, 
i když ještě nemáte včely, ale plánujete je 
na daném místě k 1. 9. mít.

Registrace nových včelařů

Stejně jako u nových stanovišť doporu
čujeme novým včelařům se zaregistrovat 
před provedením roční závěrky. Tím vám 
bude zaslán přehled stanovišť a budete mít 
možnost podat hlášení prostřednictvím 
WEB formuláře.

Parcelní čísla u stanovišť včelstev

Parcelní čísla uváděná u stanovišť včelstev 
jsou ověřována proti číselníku parcel katas
tru nemovitostí. Může se stát, že parcelní 
číslo, které bylo v roce 2020 ověřené, se 
v roce 2021 při kontrole roční závěrkou ne
najde, nebude ověřeno. Může to být např. 
z důvodu přečíslování parcel při dělení 
nebo z jiných důvodů. 

Na neověření parcelního čísla vás 
v zaslaném přehledu upozorňujeme. Vě
nujte tomu tedy pozornost a při podání 
hlášení neověřené parcelní číslo opravte. 

Stejně tak věnujte pozornost parcelnímu 
číslu při registraci nových stanovišť nebo 
při registraci nového včelaře. Parcelní čísla 
vyplňujte aktuálně platná. 

Upozorňuji na to, že při podávání hlá
šení přes WEB formulář nebude hlášení 
uloženo (podáno), pokud je v záznamu 
stanoviště neověřené parcelní číslo. V tom 
případě si dohledejte správné parcelní číslo 
a to u záznamu stanoviště opravte. 

K vyhledání parcelního čísla lze využít 
stránek ČÚZK https://nahlizenidokn.
cuzk.cz/ nebo veřejný registr půdy MZe 
http://portal.mze.cz/public/app/lpisext/
lpis/verejny2/plpis/.

Podávání hlášení prostřednictvím 
e-mailu

Možná se vám to bude zdát paradoxní, ale 
s hlášením zaslaným emailem máme více 
práce než s hlášením zaslaným na papíře 
poštou. Hlášení totiž musíme vytisknout 
a předat k zaevidování. Mnohdy jsou tato 
hlášení i nečitelná, jelikož jsou zaslána 
jako fotografie pořízené mobilním zaří
zením. 

Pokud jste schopni komunikovat elektro
nicky emailem, tj. máte k dispozici inter
net, pak doporučuji místo zaslání hlášení 
emailem využít veřejný WEB formulář. 
Věřte mi, že je to jednodušší i rychlejší. 
Hlášení emailem musíte vyplnit do papí
ru, podepsat, oskenovat, načíst do emai
lu a odeslat. My hlášení vytiskneme a čeká 
na zaevidování. 

Oproti tomu při vyplnění přes WEB for
mulář se přihlásíte prostřednictvím regis
tračního čísla včelaře a kódu pro vyplnění 
hlášení, vyplníte počet včelstev u stanovišť, 
hlášení uložíte a máte splněno, rovnou po
dáno. 

Kontakty

V případě dotazů k registraci včelařů 
nebo stanovišť se obracejte na referentku 
ÚE včelařů paní Evu Zelenkovou (tel.: 
257 896 210, email: uevcely@cmsch.cz), 
nebo se obraťte na naši informační služ
bu na telefonních číslech 257 896 212, 
257 896 335 nebo 257 896 264 .

Libor Nožina
vedoucí odboru ústřední evidence

Ústřední evidence včelařů – hlášení 
počtu včelstev k 1. 9. 2021
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Dělnice nosí do úlu obrovské množství pylu a s ním také spoustu spor nej-
různějších plísní. Jsou mezi nimi i nebezpeční původci chorob. Význam-
nou roli ochránce úlů i včelího organismu hraje bakterie Bombella apis.

Mikrobioložka Irene Newtonová z Univer
sity Bloomington zkoumala se svými spo
lupracovníky bakterii Bombella apis (dří 
ve označovanou jako Parasaccharibacter 
apium), která se hojně vyskytuje v bakteri
ální obsádce čili mikrobiomu včelích matek. 
V mnohem menším množství najdeme tuto 
bakterii i u dělnic a v uloženém nektaru. 
Bombella apis je zatím jediný známý mik
rob, který roste i v silně antimikrobiálním 
prostředí mateří kašičky. To také vysvětluje 
jeho přítomnost v mikrobiomu matek.

Ve studii zveřejněné předběžně v data
bázi BioRxiv došel tým Irene Newtonové 
k závěru, že Bombella apis potlačuje růst 
patogenních plísní a chrání před infekcí 
plísněmi včelí plod. Dobře se této bakterii 
vede třeba v pylu, kde se dokonce množí.

„Skutečnost, že včely přinášejí do ko
lonie pyl a přitom se v jejich mikrobiomu 
nevyskytují plísně, je opravdu zarážejí
cí,“ říká Newtonová a v této souvislosti 
upozorňuje, že včely mohou navštívit tisíce 
květů denně, a včelstvo se přesto nenakazí 
patogenními plísněmi, jež se na rostlinách 
běžně vyskytují.

Ochranné polyketidy

Laboratorní experimenty prokázaly, že 
kmeny bakterie Bombella apis potlaču
jí růst nejméně dvou patogenních plísní 
infikujících hmyz. Konkrétně jde o plísně 
Beauveria bassiana a Aspergillus flavus. 
Beauveria bassiana patří k tak všestran
ným hmyzím patogenům, že se dokonce 
využívá k biologické ochraně proti hmyzím 
škůdcům. Napadené rostliny, ale i jiné ob
jekty se stříkají sporami Beauveria bassia-
na ve formě emulze nebo prášku. Testuje 
se dokonce nasazení této plísně proti ko
márům přenášejícím malárii. Pro tyto účely 
se spory plísně nastříkávají na tkaninu mo
skytiér.

V dalších experimentech se fungicidní 
účinek bakterie Bombella apis projevoval 
celkem razantně i u včelího plodu. Pokud 
byl plod ošetřen bakterií Bombella apis, 
dramaticky klesalo riziko, že se nakazí 
plísní Aspergillus flavus. Bombella apis 
navíc potlačila tvorbu spor Aspergillus fla-
vus u včel infikovaných plísní. To znamená, 
že bakterie nejen hubí plíseň, ale zároveň 
tlumí šíření nákazy.

Analýzy různých kmenů Bombella apis 
naznačují, že fungicidní látky z její pro
dukce patří k sekundárním metabolitům 
ze skupiny polyketidů. To potvrdily i po

kusy, při kterých nebyla pro ochranu včel 
proti patogenním plísním zapotřebí fyzická 
přítomnost buněk bakterie Bombella apis. 
Zcela postačilo, když na plísně působily 
bakteriální metabolity. 

Již dříve někteří badatelé pozorovali, že 
včelstva krmená pylem s přídavkem bak
terie Bombella apis bývají zdravější. Testy 
u včel krmených pylem s bakterií prokáza
ly vyšší odolnost vůči nosematóze. Autoři 
této studie přičítali pozitivní efekt celko
vému posílení organismu včel po doplně
ní mikrobiomu o bakterii Bombella apis. 
Ve světle výsledků studie týmu Irene New
tonové se však zdá jako pravděpodobnější, 
že je k fungicidním polyketidům bakterie 
Bombella apis vnímavý i významný včelí 
patogen hmyzomorka včelí (Nosema apis).

Vyhlídky na fungicidní léky

Plísně patří k častým původcům chorob 
hmyzu. Devastují hmyz chovaný člově
kem, ale i volně žijící druhy. U hmyzu s tak 
velkým ekologickým a ekonomickým vý
znamem, jako je evropská včela medonos
ná, může mít výskyt plísňových patogenů 
dalekosáhlé důsledky, a to včetně narušení 
potravinové bezpečnosti. Pokud by včel
stva zachvátilo plísňové onemocnění, byla 

by naše schopnost zvládnout nákazu silně 
omezená, protože není k dispozici dostatek 
fungicidních přípravků. Nová fungicidní 
léčiva jsou často odvozena od látek bakte
riálního původu. Produkují je symbiotičtí 
mikrobi chránící hostitelský živočišný nebo 
rostlinný organismus před nákazou plísně
mi. Objev fungicidních polyketidů bakterie 
Bombella apis je příslibem pro vývoj nové 
léčby plísňových onemocnění a pro zmír
nění ztrát včelstev. Do budoucna by moh
ly fungicidní látky bakterie Bombella apis 
najít uplatnění také při likvidaci plísňových 
nákaz jiných druhů organismů.

Newtonová a její spolupracovníci v zá
věru studie připomínají, že udržení dobré
ho zdravotního stavu včelstev má zásadní 
význam i pro volně žijící opylovače. Včela 
medonosná sdílí řadu zdrojů potravy se ši
rokým druhovým spektrem samotářských 
včel a čmeláků, a přenos nákaz z chovů včel 
na populace hmyzu v přírodě tak předsta
vuje celkem reálnou hrozbu s obtížně od
hadnutelnými ekologickými i ekonomic
kými dopady. 

Jaroslav Petr

Zdroj: 
Delaney L. Miller, Eric A. Smith, Irene L. G. Newton: 

A bacterial symbiont protects honey bees from 
fungal disease. BioRxiv https://www.biorxiv.org/
content/10.1101/2020.01.21.914325v1

Bakterie chrání včely před plísněmi 
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Patogenní plíseň Aspergillus flavus
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ě Unijní dotace a evidence včelstev u ČMSCH 
Jak dopadla odvolání
Podmínkou pro podání požadavku o unijní dotaci je evidence chovatele 
u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. (ČMSCH). Tato podmínka 
platí již od roku 2005, kdy unijní dotace vznikla a byla upravena tehdy na-
řízením vlády č. 197/2005 Sb. V novém nařízení vlády č. 148/2019 Sb. však 
přibyla u pořízení nových zařízení a kočovných zařízení další podmínka, 
že chovatel včel musí být evidován u ČMSCH nejméně po dobu dvou kalen-
dářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém 
je podána žádost o dotaci.

Tato podmínka dvouleté registrace pro 
poskytnutí dotace je stanovena proto, aby 
finanční prostředky byly využity efektiv
ně a současně bylo zajištěno, že dotace 
nebudou poskytovány chovatelům včel, 
u kterých není zcela jisté, že u chovu včel 
zůstanou dlouhodobě, minimálně po dobu 
udržitelnosti pořízeného nového zaříze
ní. Nejedná se o omezení vstupu nových 
včelařů, nejedná se o jejich diskriminaci, 
nýbrž je to zcela legitimní požadavek, aby 
žadatel o dotace měl již v této oblasti ur
čitou historii, a případná dotace tedy byla 
poskytnuta účelně. 

Z množství zamítnutých požadavků 
však vyplývá, že uvedená podmínka dvou
leté registrace nebyla chovateli zaregistro
vána, nebo ne zcela pochopena.

Státní zemědělský a intervenční fond 
(SZIF) jakožto poskytovatel dotace vydá
vá každý rok v lednu aktuální PŘÍRUČKU 
PRO CHOVATELE VČEL VČELAŘSKÉ 
EURODOTACE KROK ZA KROKEM. Je 
k dohledání na webu SZIFu a také na na
šem webu www.vcelarstvi.cz v sekci Do
tace. Bylo tomu tak i pro období od 1. 8. 
2019 do 31. 7. 2020. Obsahem příručky 
bylo mimo jiné i v rámečku umístěné 
a podbarvené důležité upozornění:

Dotaci na pořízení nového zaříze
ní v rámci opatření technická pomoc 
a na zařízení pro kočování včelstev 
mohou ve včelařském roce 2019/2020 
získat chovatelé včel, jejichž datum 
registrace v ÚE vedené ČMSCH spadá 
do období před datem 1. 1. 2017. 

Ostatní opatření, tj. přístup k dotova
ným léčivům v rámci opatření boj proti 
varroáze, možnost zúčastnit se vzděláva
cích akcí, možnost čerpat dotaci na rozbo
ry medu od vlastních včelstev a možnost 
pořídit si dotované včelí matky ze šlechti
telských chovů, může začínající chovatel 
využít ihned, jakmile obdrží od ČMSCH 
unikátní registrační číslo chovatele včel.

Současně SZIF v příručce radí začínají
cím chovatelům:

Přihláška do ústřední evidence (ÚE) 
vedené ČMSCH je k dispozici ke staže

ní na www.cmsch.cz nebo se lze obrátit 
na ČMSCH přímo. Kontakt na ČMSCH je 
Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko, email: 
uevcely@cmsch.cz, tel.: 257 896 210. 
Na ČMSCH je nutno se přihlásit bez 
ohledu na to, zda začínající chovatel včel 
v okamžiku přihlášení již včelstva vlastní. 
ČMSCH při registraci přidělí začínajícímu 
chovateli unikátní šestimístné registrační 
číslo chovatele včel. Pokud si chovatel včel 
před podáním požadavku o dotaci na po
řízení nového zařízení v rámci opatření 
technická pomoc a na zařízení pro kočo
vání včelstev není jist, od kdy je v ÚE ve

dené ČMSCH evidován, opět má možnost 
se obrátit např. emailem či telefonicky 
s dotazem na ověření data evidence na pra
coviště ČMSCH, případně na pracovníky 
SZIFu z oddělení dotací včelařských opat
ření, cukru a propagace.

Přesto mnoho chovatelů včel podalo 
žádost o podporu podle nařízení vlády č. 
148/2019 Sb. prostřednictvím žadatele 
Českého svazu včelařů o dotaci na pořízení 
nového zařízení pro chovatele včel v rámci 
technické pomoci nebo o dotaci na kočov
né zařízení v rámci opatření racionalizace 
kočování, ač nesplňovalo povinnost délky 
registrace u ČMSCH, tj. povinnost být evi
dován podle plemenářského zákona nej
méně po dobu dvou kalendářních let bez
prostředně předcházejících kalendářnímu 
roku, ve kterém je podána žádost o dotaci. 
Výsledkem bylo zamítnutí jejich požadav
ků. Sedm z těchto chovatelů podalo pro
střednictvím svazu odvolání, které řešilo 

Ministerstvo zemědělství ČR. Výsledkem 
odvolání pro všechny konečné příjemce 
bylo potvrzení rozhodnutí SZIFu, tj. za
mítnutí požadavku SZIFem bylo shledáno 
jako důvodné a správné.

Chovatelé ve svém odvolání mnohdy za
měňovali pozici žadatele a chovatele včel 
ve vztahu k podání žádosti, což vede k myl
nému postavení chovatele včel v režimu 
podávání žádostí podle nařízení vlády. Žá
dost o dotaci na pořízení nového zařízení 
pro chovatele včel podává žadatel, kterým 
je zapsaný spolek působící v oblasti chovu 
včel nejméně po dobu dvou kalendářních 
roků bezprostředně předcházejících kalen
dářnímu roku, ve kterém je podána žádost 
o dotaci podle § 4 písm. c) nařízení vlády. 
Žadatel je ČSV a podal žádost 31. 7. 2019. 
Pro unijní rok 2019–2020 tak chovatelé 
splnili stanovenou podmínku, pokud byli 
zaevidováni u ČMSCH před datem 1. 1. 
2017. Konečný příjemce není žadatel a da
tum podání požadavku chovatele žadateli 
v tomto případě nehraje žádnou roli. 

A nyní pro lepší pochopení k několika 
případům:

Pan V.Š. se zaregistroval u ČMSCH 
11. 1. 2017, tedy bez 11 dnů celý rok 2017 
a celé dva roky 2018 a 2019. Požadavek 
odeslal žadateli dne 1. 7. 2020, tedy dal
ších 6 měsíců registrace. Podle chovatele 
tak jeho registrace trvala 3 roky 5 měsíců 
a 20 dnů. Protože však žadatel – ČSV – 
podal žádost dne 31. 7. 2019, odvíjelo se 
počítání od tohoto data. Dva kalendářní 
roky zpět byly roky 2018 a 2017. To zna
mená, že chovatel, aby získal dotaci, musel 
být registrován v ÚE do 31.12.2016. Jen 
jedenáct dnů tak nakonec rozhodlo o za
mítnutí.

Pan F. CH. je registrován v ústřední 
evidenci ČMSCH, a. s., od 3. 10. 2017. 
Ve svém odvolání uvedl, že si zakoupil 
nový medomet 21. 4. 2020. Na prodejně 
mu paní nabídla pomoc při vyřízení dota
ce, ale o podmínce stanovené v § 7 odst. 3 
písm. b) nařízení vlády nic nevěděl a ona 
mu nic neřekla.

Pan Z. H. ve svém odvolání uvedl, že 
včelaří nepřetržitě od roku 2012, kdy pře
vzal včelaření po své zesnulé matce. V roce 
2019 nenahlásil počet včelstev, neboť vy
stoupil po neshodách s vedením z místní 
organizace včelařů a neuvědomil si, že 
hlášení o počtu včelstev je povinné i pro 
neregistrované včelaře.

Pan J. K. nepředkládal ČMSCH, a. s., 
„Hlášení počtu včelstev a umístění 

Chovatel musí být evidován  
u ČMSCH nejméně po dobu 

dvou kalendářních  
let bezprostředně  

předcházejících kalendářnímu  
roku, ve kterém je  

podána žádost o dotaci.  
To platí i pro obnovu evidence
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ě stanovišť“. Uznal svou chybu, že jeho 
vinou došlo k přerušení registrace 
u ČMSCH, a. s., ale v odvolání pouka
zoval na to, že je členem svazu neustále 
a každoročně včelaří s 10–20 včelstvy 
a není žádný začátečník. Opětovně se za
registroval v ústřední evidenci ČMSCH,  
a. s., od 1. 9. 2018. 

Z uvedeného vyplývá, že i po obnově re
gistrace, tj. když chovatel nesplnil svou po
vinnost každoroční aktualizace evidence 
k 1. 9., byl pro svou nečinnost z evidence 

vyřazen a později svou evidenci obnovil, je 
na něj pohlíženo jako na začátečníka, po
kud jeho obnovená registrace nebude del
ší než dva kalendářní roky bezprostředně 
předcházející kalendářnímu roku, ve kte
rém žádá o dotaci.

Asi je to složité, ale co je dnes jednodu
ché? Tímto článkem jsem chtěla upozornit 
včelaře začátečníky a včelaře, kteří z růz
ných důvodů, ať již rodinných, zdravot
ních, nebo z nepozornosti, přerušili svou 
evidenci v ÚE a po letech se ke včelaření 

vrátili a svou evidenci obnovili, aby si 
dobře spočítali, zda podmínku délky 
evidence pro dotaci na nové zařízení nebo 
kočovné zařízení splňují. 

A na závěr informace pro právě probí
hající unijní rok 2020–2021: ČSV podal 
žádost o dotaci dne 31. 7. 2020. Proto 
datum registrace chovatele včel v ÚE 
vedené ČMSCH musí být v období před 
datem 1. 1. 2018. 

Mgr. Jarmila Machová

Odborné včelařské překlady vycházejí již řadu let a rok 2021 není výjim-
kou. A jelikož první letošní OVP vyjdou zhruba ve stejné době jako příští 
číslo časopisu Včelařství, přinášíme stručný přehled toho, na co se můžete 
těšit. Ale asi není třeba připomínat, že i tentokrát zde najdete spoustu 
zajímavého čtení.

Coumaphos ve vosku: zdravotní riziko 
pro včely
(Benoît Droz, Verena Kilchenmann, Chris-
tina Kast; Schweizerische Bienen-Zeitung, 
2020, č. 2, str. 13–15)
Souhrn: O tom, že varroacid Coumaphos 
se hromadí ve vosku, výrobce ví. Ale dodr
žují včelaři návod výrobce do důsledku? 
Pokud by to dělali, nebudou zakrátko mít 
žádný vosk na mezistěny.

Včelaření na konci světa
(Johannes Kändler, Deutsches Bienen-Jour-
nal, 2020, č. 4, str. 60–63)
Souhrn: Johannes Kändler toužil po ma
turitě po dobrodružství a našel ho u profe
sionálního chovatele včel v Chile, hluboko 
na osamělém jihu Latinské Ameriky.

Tři nálezy nejsou důvodem k panice!
(Deutsches Bienen-Journal, 2020, č. 4, str. 
6–7)

Souhrn: Potvrzením nálezu asijské sršně 
Vespa velutina loni v září se Hamburk stal 
nejsevernějším místem v Evropě, kde se 
sršeň asijská vyskytla. Nyní jsou známa 
celkem tři místa výskytu. Jedna včelařka 
pozorovala sršně dokonce přímo ve svých 
včelstvech.

Mohou probiotické doplňky ochránit 
včelstva před morem včelího plodu?
(Scott McArt, American Bee Journal, leden 
2020, 71–73)
Souhrn: Výzkumy naznačují možnosti boje 
proti moru včelího plodu prostřednictvím 
probiotik.

Zvládání roztočů Varroa
Poučení z rozsáhlých terénních výzkumů 
o včele medonosné
(James D. Masucci, American Bee Journal, 
prosinec 2019, 1375–1379)
Souhrn: Výsledky pokusů z terénu ukazují, 
jak rychle je roztoč Varroa schopen zpět
nou reinvazí zamořit přeléčená včelstva.

Jak určit včelu medonosnou
(Rusty Burlow, American Bee Journal, pro-
sinec 2019, 1363–1367)
Souhrn: Poznáte včelu medonosnou? Ně
kdy to může být dobrá zábava, určovat včelí 
druh jen na základě pozorování určité části 
těla.

Jiní roztoči, se kterými budeme muset 
bojovat
(Alison Mc Afee, American Bee Journal, 
prosinec 2019, 1343–1345)
Souhrn: Varroa destructor není jediný 
roztoč, který přepadá západní včely medo
nosné jako hostitele. Velkou hrozbou by se 
mohl stát roztoč Tropilaelaps.

Včely měnící pohlaví
(Alison McAfee, American Bee Journal 
2019; str. 649–651)
Souhrn: Prostřednictvím genového inže
nýrství lze již cíleně vypínat nebo zapínat 
konkrétní geny. Tak např. vyřazení jedi
ného genu způsobí, že se z geneticky sa
mičích embryí vyvinou samci, případně 
dostaneme samici se samčími pohlavními 
orgány.

Med: starší než samy dějiny
(Greta Burroughs, American Bee Journal 
2019; str. 583–586)
Souhrn: Stručná historie medu a včelaření 
od pradávných dob po současnost.

Kvetoucí solární farmy
„Agrovoltaika“: silná sladká energie
 (John Jacob s přispěním Roba Davise, Ame-
rican Bee Journal, 4/2019, str. 451–456)
Souhrn: Agrovoltaika je pojem pro 
takové solární elektrárny, které místo 
zatravnění, případně holé půdy využijí 
vegetaci, která je přátelská ke včelám 
a ostatním opylovatelům. V USA exis
tuje zájmová skupina, která podporuje 
využívání pozemků pod solárními elek
trárnami pro včelaře.

Zvědavý včelař
Kdo opyluje moji zahradu?
(Rusty Burlew, American Bee Journal, 
4/2019, str. 417–421)
Souhrn: Přehled druhů samotářsky 
žijících včel a čmeláků, se kterými se 
můžete nejčastěji potkat v zahradách.

Lokálně přizpůsobené včely medonosné
(Peter L. Borst, American Bee Journal, 
4/2019, str. 423–426)
Souhrn: Vysvětlení pojmů přizpůsobivost 
a adaptabilita včelstev. Kde jsou hranice 
mezi jednotlivými ekotypy včel a jaké jsou 
projevy odlišného genotypu a fenotypu?

Připravil: Ing. Aleš Vojtěch, CSc.

Odborné včelařské překlady 2021
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ZáKLADNí INFORMACE
47. mezinárodní včelařský kongres Apimondia se koná v Rus
ku ve městě Ufa v termínu od 22. do 27. srpna 2022. Jeho hlav
ním mottem je „Setkávejme se a včelařme v srdci Eurasie“.

O UFĚ
Ufa je hlavní město ruské republiky Baškorostán, která se roz
kládá v jižní části pohoří Ural. Tento region je také označován 
jako Medové srdce Ruské federace.
V Ufě se nachází množství moderních hotelů celosvětově 
rozšířených řetězců, jedno z nejlepších mezinárodních letišť 
v Rusku a Kongresové centrum, které získalo ocenění Nejlepší 
kongresové zařízení v Rusku.

DŮLEŽITá DATA
Termín pro zaplacení výstavních poplatků do 31. prosince 2021
Přihlášky abstraktů do 15. dubna 2022
Oznámení o přijetí abstraktů do 10. května 2022
Termín pro poplatky za předregistraci do 13. května 2022
Předregistrace přijatých abstraktů do 10. června 2022

REGISTRACE
Kategorie, do kterých je možné se registrovat, jsou spolu 
s příslušnými poplatky uvedeny na webu Apimondie na ad
rese www.apimondia2021.com a online registrační systém je 
aktivní od května 2021.

Poznámka: E-mailové adresy a účty na sociálních sítích zůstá-
vají stejné jako pro rok 2021.

PROGRAM
neděle 21. srpna 2022  
pondělí 22. srpna 2022  Zahajovací ceremoniál
úterý 23. srpna 2022  Valná hromada
středa 24. srpna 2022  
čtvrtek 25. srpna 2022  
pátek 26. srpna 2022  Valná hromada
    Závěrečný ceremoniál

Program se může změnit

APIEXPO
Kategorie výstavních míst, ceny a další informace jsou uve
deny na webu Apimondie. Tam najdete také rozvržení stánků 
a možnost přihlášení. Alokace se provádějí podle pořadí, 
ve kterém přijdou přihlášky a platby.

SOCIáLNí SíTĚ
Sledujte nás prosím na těchto účtech:

        apimondia2021           apimondia2021           apimondia2021

KONTAKTY
Pořadatel:  Ruský národní svaz včelařů
Organizátor:  Conmark Tourism & Event Management Company
Web:  www.apimondia2021.com
Sekretariát:  secretariat@apimondia2021.com
ApiExpo:  apiexpo@apimondia2021.com
Telefon:  +90 212 241 45 41

NOVÉ DATUM 47. KONGRESU APIMONDIA: 22.–27. srpna 2022
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MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENÝ NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM
• 9:00 – 13:00 hodin
Soutěž „Zlatá včela“ ve třech kategoriích
(členové VKM, bývalí absolventi VKM a návštěvníci včelařského areálu)
Soutěžit se bude o hodnotné ceny v disciplínách včelařství, botanika a včelařská zručnost.

• 9:00 – 13:00 hodin
Prohlídka včelstva, včelařského nářadí, ukázka stáčení medu, beseda se včelařem, prohlídka 
fotogalerie, naučné včelí stezky, promítání filmů, dětské hry

• 13:00 hodin
Předávání osvědčení „Mladý včelař“
a „Čestné uznání“ členům včelařského kroužku

• 14:00 – 15:00 hodin
Vyhlášení vítězů soutěže, předání cen

***
Po celou dobu máme pro vás zajištěno občerstvení, med, medovinu,
výrobky kosmetiky a zdravé výživy se včelími produkty.
***
UPOZORNĚNÍ: Přístup do areálu pouze brankou z parkoviště před katolickým kostelem  
Sv. Markéty v Havířově - Bludovicích. Vstupné dobrovolné.

VČELAŘSKÝ KROUŽEK  
AMBROŽíCI HAVíŘOV

VÁZ ZVE

DO VČELAŘSKÉHO AREáLU
ZáMECKÝ DVŮR  

NA

SLAVNOSTI MEDU
SOBOTA 12. ČERVNA 2021

9:00 – 15:00 HODIN
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iZeptali jste se…

Rád bych se zeptal na jednu záležitost, 
která mi už dlouho vrtá hlavou. Přijde 
mi totiž nesmyslné, abyste vybírali 16 ko
run členský příspěvek za jedno včelstvo 
od člena, který žádné včely nemá. Ne
hrozí tedy, že by na nich utrpěl škodu, 
hrazenou ze Svépomocného fondu, a ne
mohou mu ani způsobit úraz s trvalými 
následky či smrt, jak přehledně popisu
jete v aktuálním Včelařství. Přijde mi to 
pak jako zbytečný „rudiment“, zvlášť 
nesmyslný po zvýšení platby za člena 
a při vědomí toho, že členové se včelstvy 
platí za počet včelstev k 1. 9. a nikoliv 
za počet včelstev + 1. Myslím, že by si to 
zasloužilo výpočet, o kolik by svaz přišel, 
a pokud je to snesitelné, navrhuji zrušení 
tohoto poplatku. V ZO jsme již od toho 
upustili. Nejde mi o těch 16 korun, ale 
o princip a spravedlnost. Ty argumenty 
můžete stejně použít u včelaře, který má 
pět, padesát, nebo třeba dvě stě včelstev. 
Platí jen za včelstva – ne za včelstva +1. 
Domnívám se proto, že de facto by člen 
bez včel měl být pojištěn z částky 300 Kč 
členského příspěvku na osobu. Vysvětluji 
to pochopitelně? Věci by prospěl rozbor. 
Samozřejmě však „nejde o život“.
 J.P.

Členský příspěvek člena bez včelstev se 
vybírá přesně podle směrnice o členských 
příspěvcích tak, že člen se včelstvy platí 
na člena a na zazimované včelstvo, tj. včel
stvo, které skýtá záruku úspěšného přezi
mování, a člen bez včelstev platí členský 
příspěvek na člena a částku vybíranou 
na jedno zazimované včelstvo, tedy 16 ko
run. Tento text říká, že se vybírá částka, 
která odpovídá částce vybírané na jedno 
zazimované včelstvo. A to je rozdíl. Pro

to  tvrzení, že ostatní členové se včelstvy 
by měli platit za počet včelstev + 1, není 
správné.

Proč hradí člen bez včelstev 16 korun 
jako částku na jedno včelstvo, jste nazna
čil, ale ne úplně popsal. Děkuji, že jste člá
nek o úrazovém pojištění přečetl a že, jak 
píšete, bylo vše přehledně popsáno. Proto 
mě mrzí, že píšete jen o úrazech, které se 
stanou u včel. V článku však píši i o úra
zech, 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, 
ke kterým tedy dojde při cestě na členskou 
schůzi nebo přednášku, školení, výstavy 
nebo jiné včelařské akce, nebo za účelem 
zjištění škod pro účely Svépomocného 
fondu (platí pro funkcionáře) a jiné cesty 
související s členstvím ve svazu. Pamatuji 
si na případ, kdy člen jel na členskou schůzi 
na kole, cestou ho srazilo auto a nepřežil 
to. Pozůstalí obdrželi z úrazového pojištění 
svazu 50 tisíc korun.

Co se týče Svépomocného fondu, je čas
té, že člen je bez včelstev přechodně, ale 
má přitom včelařský majetek, na kterém 
může být způsobena škoda. Tento majetek 
je do výše čtyř tisíc korun „pojištěn“.

Váš návrh, že by člen bez včelstev měl být 
pojištěn z částky 300 korun na člena, není 
možný. Přerozdělení členského příspěvku 
ze včelstva, které se týká přídělu do Svépo
mocného fondu, úrazového pojištění, 15 % 
pro základní organizací, 15 % pro okres
ní organizaci a zbývající část do rozpočtu 
svazu, schvaluje Republikový výbor ČSV 
a týká se jen tohoto příspěvku, nikoli pří
spěvku na člena. Pojistné z úrazového po
jištění se platí částkou ze včelstva a nikoli 
ze člena. Svépomocný fond se tvoří přídě
lem z členského příspěvku ze včelstva a ni
koli na člena. Nepředpokládám, že bychom 
měnili tvorbu Svépomocného fondu, sys
tém výběru a přerozdělení členského pří
spěvku, který funguje od 90. let minulého 
století, kvůli šestnácti korunám ročně.

Podotýkám, že vůbec nejde o to, o ko
lik by svaz na členském příspěvku přišel, 
kdyby se tato část členského příspěvku 

pro členy bez včelstev zrušila (jde o část
ku přibližně 55 tisíc korun). Spíše jde 
o to, o kolik by přišli tito členové, kdyby 
se jim něco stalo. Pokud si budete myslet, 
že 16 korun, které člen bez včelstva ročně 
zaplatí, bychom měli zrušit, změnit, nebo 
zjednodušit, tak v příštím roce budou re
vidovány svazové směrnice, a můžete tedy 
poslat návrh s odůvodněním legislativní 
komisi svazu. A máte pravdu, nejde o ži
vot. A pokud nejde ani o těch 16 korun, 
vypadá to, že chápeme princip spravedl
nosti rozdílně.

Jsem jednatelem naší ZO. Paní poklad
ní se k 31. 12. 2020 vzdala funkce a dne 
13. 1. 2021 převzala funkci pokladní nová.
Mé dotazy zní: 
1.  Zaniklo s funkcí pokladní i její členství 

ve výboru ZO?
2.  Stala se nová pokladní spolu s funkcí 

automaticky členkou výboru? 
Ve stanovách jsem odpověď nenalezl.
 L.O.

K dotazům:
1.  Členství ve výboru ZO zánikem konkrét

ní funkce, ať již rezignací, odvoláním, 
nebo smrtí, nezaniká. Členská schůze 
volí členy výboru. Výbor volí konkrétní 
funkcionáře (předsedu, místopředsedu, 
jednatele, pokladníka atd.). Jestliže se 
někdo vzdá funkce, např. jednatele nebo 
pokladníka, pak tím nekončí jeho člen
ství ve výboru. Musí se vzdát i členství 
ve výboru, jinak členem zůstává, pokud 
jej členská schůze neodvolá.

2.  Nepíšete, jak probíhala volba nové po
kladní. Pokud nová pokladní nebyla 
členem výboru, musí ji nejprve členská 
schůze zvolit jako členku výboru a výbor 
ji pak zvolí pokladní. Nic automatického 
tady nefunguje. 
 Ve stanovách to samozřejmě upraveno 

je: členská schůze – článek 12, odstavec 5, 
písmeno d) a výbor – článek 13, odstavec 
2, případně odstavec 5.

Mgr. Jarmila Machová 

Člen bez včelstev 
platí členský příspěvek 

na člena a částku  
vybíranou na jedno  

zazimované včelstvo,  
tedy 16 korun





Zlatým objektivem  
Josefa Permedly
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Základní identifikační údaje
Název:    Střední odborné učiliště včelařské – 
 Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Sídlo:    Nasavrky, Slatiňanská 135
Právní forma:   obecně prospěšná společnost
IČO:    25946901

Vznik společnosti: Na základě zakládací smlouvy ze dne 
 12. 12. 2000 uzavřené ve smyslu ustanovení zákona
  č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
Den zápisu do OR:   2. 1. 2001
Den zahájení činnosti:  1. 3. 2001
Zakladatelé: Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
 Těšnov 17, 117 05 Praha l
 Český svaz včelařů, o. s.
 Křemencova 8, 115 24 Praha l

Statutární a kontrolní orgány společnosti a jejich obsazení:
Statutární orgán – ředitel:  Josef Lojda     
Správní rada:   

Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – Český svaz včelařů – předseda
 Ing. Martin Žižka, Ph.D. – Ministerstvo zemědělství
 Ing. Miroslav Štěpán – Český svaz včelařů
Dozorčí rada: JUDr. Ladislav Futtera – Ministerstvo zemědělství
   Ing. Michal Sirko – Ministerstvo zemědělství
   Mgr. Jarmila Machová od 9. 5. 2018 – Český svaz včelařů

l. Přehled činností vykonávaných v hodnoceném období

V rámci hlavní činnosti obecně prospěšná společnost zajišťo
vala:
– vzdělávání dospělých v oboru včelařství
– organizaci mimoškolní činnosti dětí a mládeže v oboru včelařství
–  zajišťování vzdělávací kulturně výchovné a rekreační činnosti 

dospělých a mládeže
– vzdělávání žáků v učebním oboru
– zajišťování výstavní a prezentační činnosti společnosti a školy

V rámci doplňkových činností společnost zajišťovala:
– obchodní činnost
– ubytování a stravování pro cizí
– poradenskou činnost v oboru včelařství

Přehled výše uvedených činností je podrobně specifikován ve zprá
vě uložené v sídle společnosti.

2. Roční účetní závěrka a hodnocení základních údajů

Vlastní kapitál: 91.215 tis. Kč
Aktiva: 93.194 tis. Kč
Pasiva: 93.194 tis. Kč
Náklady: 25.383 tis. Kč
Výnosy: 25.557 tis. Kč
Zisk:                                    173 tis. Kč

Detailní výsledky hospodaření jsou uvedeny ve zprávě uložené 
v sídle společnosti.

3. Výrok auditora k roční účetní závěrce

Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2020 a nákladů, výnosů a výsled
ku jejího hospodaření za rok 2020 v souladu s českými účetními 
předpisy.

4. Přehled rozsahu příjmů a členění podle zdrojů

Roční příjmy společnosti byly tvořeny:
– vlastní tržby   7.579 tis. Kč
– dotace na vzdělávání SZIF a ČSV       2.088 tis. Kč
– dotace od KÚ odboru školství                              6.631 tis. Kč
– dotace NNO od MZE                                         6.512 tis. Kč 
– dotace SZIF                                                     2.747 tis. Kč

5. Vývoj a konečný stav fondů k 31.12. 2020

počáteční stav (PS) konečný stav (KS)
– vlastní kapitál 92.413 tis. Kč 91.215 tis. Kč
– fond rezervní 103 tis. Kč 103 tis. Kč

6. Stav a pohyb majetku a závazků k 31.12. 2020

Majetek byl do účetnictví zaevidován dle odhadních cen ze zpra
covaných znaleckých posudků ke dni založení o.p.s. 2. 1. 2001 
v členění dle Zakládací smlouvy.

počáteční stav 
(PS)

konečný stav 
(KS)

Pozemky 518 tis. Kč 518 tis. Kč
Stavby 95.406 tis. Kč 95.406 tis. Kč
Samostatné movité věci 6.858 tis. Kč 6.858 tis. Kč
Drobný hmotný majetek 10.129 tis. Kč 10.431 tis. Kč

Dlouhodobé závazky vyplývající z obchodního styku společnost 
nemá.
Krátkodobé závazky jsou průběžně uhrazovány.

7. Specifikace objemu nákladů v členění podle jednotlivých 
činností

Hlavní činnost   22.455 tis. Kč
Doplňková činnost  2.928 tis. Kč

8. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů v roce 
2020:

V roce 2020 nebyly žádné změny zakládací listiny a složení řídících 
orgánů.

9. Výroční zpráva je založena v sídle společnosti

V Nasavrkách dne 16. 3. 2021

Josef Lojda  
 ředitel SOUV-VVC, o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti
SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky za rok 2020



201červen 2021•

b
la

h
o

Př
eJ

em
e

Začátkem května oslavil Josef Permedla sedmdesátku, ale krásný dárek 
k ní dostal už měsíc předem. Z e-mailu, který dorazil ze Slovinska, se 
dozvěděl, že v rámci Mezinárodní fotografické soutěže ApiSlovinia 2021 
získal v kategorii Včela medonosná a svět rostlin zlatý certifikát. Vítězný 
snímek najdete uprostřed tohoto čísla Včelařství.

Konkurence byla obrovská. Do Slovinska 
dorazilo 1001 fotografií od 183 autorů 
ze 27 zemí celého světa. Od pořádajícího 
Slovinska přes Lotyšsko, Rakousko, Fran
cii, USA či Egypt až po Nový Zéland nebo 
Uruguay. Z Česka se přihlásilo sedm foto
grafů, ze Slovenska deset, ale ze sousední
ho Rakouska pouze jeden, stejně jako tře
ba z Indie či Kolumbie. Soutěžilo se v šesti 
tematických kategoriích a porota v každé 
z nich nominovala tři autory s nejlepšími 
snímky. Konkrétně ve zmíněné kategorii 
Včela medonosná a svět rostlin to vedle 
Josefa Permedly byli ještě Hans Bahmer 
z Německa a Maďar József Sebestyén.

„K přihlášce mě loni vyhecovala redak
torka časopisu Moderní včelař, která mě 
informovala o této mezinárodní soutěži 

s tím, že mám pěkné fotky. Nikoho ze 
soupeřů jsem neznal, netušil jsem, kolik 
lidí soutěží, ale zkusil jsem to,“ říká Josef 
Permedla.

Zaslal požadované tři fotografie a obdr
žel certifikát a nominaci v kategorii Život 
a zdraví včel. Jeho snímek Sání medu se 
dostal mezi patnáct nejlepších. Letos to 
zopakoval a nejspíš ho vůbec nenapadlo, 
že fotografie s označením V květu by mohla 
být vítězná.

Propagátor včelařství

Fotografických soutěží se účastnil již 
v minulosti. Například v roce 2016 získal 
u příležitosti XII. ročníku Svátků dřeva, 
které pořádalo Městské muzeum Žamberk, 
první místo za soubor fotografií Včelaření 
na Tišnovsku. V roce 2010 skončil se sním
kem Sběratelka pylu třetí v soutěži pořá
dané ČSV.

Jméno Josef Permedla je mezi včelaři 
na Tišnovsku pojem. Vedle jeho letitých 
zkušeností s chovem včel je známý jako 
velký propagátor včelařství mezi širokou 
veřejností. Píše články do Tišnovských no
vin a od roku 2005 je pořadatelem a tvůrcem 
včelařských výstav. V roce 2008 stál při zro
du Tišnovských trhů, kde se propagují pře
devším včelí produkty z místního regionu. 
Všechny akce pořádá na vlastní náklady.

„Zpočátku to byly jen fotky a k nim tex
ty. Ale jak šel spolu s časem vývoj výstav 
dál, začal jsem je inovovat, aby nebyly 
jednotvárné a měly co říci zejména mladé 
generaci. Takže nejen fotky, ale i včelařské 
pomůcky, produkty a další věci. A přidá

vám i snímky naší fauny,“ dodává Josef 
Permedla.

Začátky na kinofilm

S focením včel začal v roce 2000, kdy ZO 
ČSV v Tišnově slavila 100. výročí založení 
včelařské organizace na Tišnovsku. „Touto 
cestou jsem chtěl tehdy pomoci pořadate
lům a zpestřit včelařskou výstavu.“

Jeho prvním fotoaparátem byla Praktica 
s bleskem, fotil tedy na kinofilm. „To bylo 
hodně náročné, a tak jsem si v roce 2006 
pořídil fotoaparát Lumix a začal fotky 
zpracovávat digitálně přes počítač.“

Jenže za nějakou dobu už to nesta
čilo, a tak si v roce 2011 koupil Canon 
600D s objektivem 125, makroobjektiv 
a přídavný blesk. „Makroobjektivem se 
mi dařilo fotit včely už mnohem lépe, ale 
pořád je to o tom, že je třeba se přiblížit 
na malou vzdálenost. V roce 2017 jsem 
si pořídil Canon 800D a objektiv Sigma 
600, protože jsem se rozhodl fotografovat 
nejen včely, ale i zvěř a ptáky. Takže v sou
časnosti mám dva fotoaparáty s objektivy, 
se kterými chodím fotit do přírody včely 
a třeba i jezevce, divočáky, lišky, ale i tak 
malého ptáčka, jako je například králíček 
obecný,“ popisuje svoje fotografické „ná
dobíčko“.

„Přivedla mě k tomu snaha přiblížit širší 
veřejnosti život včel a náročnou práci vče
laře v současném včelaření s roztočem. Ať 
jsou to setkání s dětmi ve školách a škol
kách, s důchodci, ale i na včelnici. Snažím 
se pomoci začínajícím včelařům radou 
v oboru. Vodím je i na včelnici, kde jim 
prakticky mohu ukázat svůj způsob nástav
kového včelaření. Je to nejen celoroční péče 
o včelstvo, ale také náročný chov matek,“ 
vysvětluje na závěr přítel Josef Permedla.

Petr Kolář

Od kinofilmu ke zlatému certifikátu

Josef Permedla

Snímky Josefa Permedly
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Pět let chovu včel ve věznici bělušice

Vážení přátelé, rád bych vás seznámil s chovem včel ve Věznici Bělušice, 
kterému se tam věnujeme už pět let. Bylo to na podzim v roce 2016, kdy 
přišel z Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky pokyn 
k zavedení chovu včel ve věznicích. Tehdejší vedoucí výkonu trestu pan ma-
jor Kroupa mě tenkrát požádal, abych se této aktivity zaměřené na vzdělá-
vání odsouzených ujal. Rozkaz zněl jasně: absolvovat školení na Středním 
odborném učilišti včelařském v Nasavrkách (mezi studenty a frekventanty 
známém jako NASA) a zavést chov včel ve Věznici Bělušice v okrese Most. 
Společně s kolegy z jiných věznic jsme tedy vyrazili do NASA a během jed-
noho víkendu nasáli esenci vědomostí týkajících se oboru, o kterém jsme 
do té doby většinou neměli ani ponětí.

Po intenzivním maratonu přednášek jsme se 
my všichni účastníci večer sešli v restauraci 
hotelu Šustr na náměstí v Nasavrkách a tam 
jsme ještě dlouho do noci probírali úskalí 
chovu včel. Mimo jiné jsme byli hluboce 
zneklidněni pohromami včelstev, jakými 
jsou včelí mor nebo úporné zamoření včel
stev roztočem Varroa descructor. A co tepr
ve nadělení, jakým je zcela přirozený způsob 
rozmnožování včelstev čili rojení včel?

Pamatuji si, jak mě oslovil jeden z míst
ních štamgastů, který se mě rovnou zeptal: 
„Včelař, co?“ Naplnil mě pocit sounáleži
tosti k prastarému cechu chovatelů ušlech
tilého hmyzu a domníval jsem se, že tento 
bodrý domorodec ve mně už po několika 

přednáškách místního pana ředitele Lojdy 
a dalších pedagogů v NASA jednoznačně 
rozpoznal odborníka na včely. Přitakal jsem, 
že zajisté, a optal se ho, jak to tak trefil.

„To víte, mladej, sem mimo letní sezonu, 
moc lidí kromě místních nedorazí. Leda 
včelaři. Ti se sem slétávají, co pamatuju.“

Byl jsem zprvu malinko zklamaný, ale 
stejně jsem byl společně s mými tehdejší
mi kolegy v očích místního obyvatelstva 
zařazen ke včelařskému společenství, kte
ré má tady v Nasavrkách opravdu dlouhou 
tradici, což si považuji dodnes.

Po návratu do Bělušic jsem se pono
řil do studia. Do věznice jsme nakoupili 
odbornou literaturu, časopisy Včelařství 

a Moderní včelař, včelařství věnovaná 
DVD a společně s tím rovnou i první čtyři 
úly s těmi nejzákladnějšími potřebami pro 
chov včel. Ve Výzkumném ústavu včelař
ském v Dole u Prahy jsme pak ještě toho 
roku objednali naše první čtyři včelstva. 
Konkrétně to byly oddělky včely medo
nosné kraňské (Apis mellifera carnica) 
a v červnu roku 2017 jsme je slavnostně 
osadili do úlů na naší okrasné zahradě, kte
rá se nachází na stráni vrchu Bělouš, přímo 
nad Věznicí Bělušice v Českém středohoří.

Úprava vězeňské zahrady započala již 
před lety a její horní část byla pojata jako 
arboretum s dřevinami upravenými naším 
kolegou vychovatelem Petrem Havlínem 
do tvarů japonských bonsají a osazena 
kameny. Tak postupně vznikala takřka 
zenová zahrada s branou torii a jezírkem 
s typickým orientálním můstkem a dalšími 
doplňky. Jako zenový chrám tu pak vyrostly 
i naše dvě pergoly se včelími úly.

Provedli jsme nábor prvních odsou
zených, kteří museli vedle zájmu o chov 
včel projevit především fyzickou zdatnost 
a vytrvalost, protože na okrasné zahradě 
na nás čekala opravdu velká spousta prá
ce. Naše první stanoviště ze zakopaných 

Okrasná zahrada u Věznice Bělušice
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betonových truhlíků na květiny již brzy 
nestačilo našim představám, a započala 
tedy velkorysá výstavba včelnice ve stráni 
nad budovou bývalého prasečáku. Ta se 
v té době začala proměňovat v moderně 
vybavené zázemí včelařů a zahradníků 
a také na prostor pro pořádání návštěv pro 
odsouzené (vznikl zde také vzdělávací sál 
a sociální zařízení). Brzy jsme vykopali 
základy i pro druhou pergolu určenou pro 
oddělky, které jsme se naučili odchovat.

Na poradu a pomoc jsem našel zkušené
ho včelaře z Lužic, pana Víta Loukotu. Ten 
nám dodnes pomáhá s léčbou varroázy a je 
nám velmi nápomocen i svými radami coby 
zkušený mentor pokaždé, když si něčím ne
jsme zcela jisti. Vždy kolem Vánoc úly ošetří 
aerosolem s léčivou látkou Varidol, aby vče
ly mohly zimovat bez parazitických roztočů. 
Na pomoc mi pak přišel i kolega vychovatel 
Petr Kotek, se kterým jsme v roce 2018 zno
vu absolvovali školení v NASA a společně 
se o naše včely a frekventanty vzdělávací 
aktivity Včelařství staráme dodnes.

Naše včelařská místnost na zahradě 
doznala rozšíření a dnes je již vybavena 
vším potřebným k chovu včelstev i zpra
cování včelích produktů. Med se dostane 
k našim kolegům zaměstnancům, do dět
ského domova nebo i do školek v našem 

okolí. Doma uvařená medovina pak putuje 
na slavnostní stůl při oslavách Dne české
ho vězeňství.

Pořídili jsme si také výukové panely vě
nované včelám a včelaření, pro které chys
táme malé přístřeší pod nově vybudovaným 
schodištěm. Vznikne tak včelařský pozná
vací okruh, který budou moci navštěvovat 
nejen naši frekventanti z řad odsouzených, 
ale budeme zde moci přivítat třeba i děti 
a studenty na školních výletech do České
ho středohoří nebo zájemce o život a chov 
včelstev, kteří si u nás domluví prohlídku. 
Prohlídkový okruh bude začínat ve včelař
ské místnosti, kde se návštěvníkům dostane 
našeho odborného výkladu, a pokračovat 
budou, již vybaveni ochrannými klobouky, 
po schodišti do včelnice. Tam jsme pořídili 
prosklený úl, v němž lze bez většího rizika 
nahlédnout do fascinujícího světa včel.

Pro potřeby vzdělávání našich odsouze
ných máme připraven výukový text Zákla
dy včelaření, aby se odsouzení mohli při
pravit ke zkoušce, kterou budou skládat 
formou testu. Ty, kteří zdárně zvládnou 
teorii, čeká praktická část ve včelařské 
místnosti a přímo u včel na včelnici. Naší 
představou je, aby odsouzení, kteří projdou 
naší vzdělávací aktivitou Včelařství, získali 
nejen dostatek znalostí a dovedností, které 

některým umožní začít s vlastním chovem 
včel, ale především aby odsouzení naplňo
vali svůj volný čas smysluplnou činností 
a naučili se trpělivosti, pořádku a důsled
nosti, kterých je při práci se včelami po
třeba. Kontakt s dokonalým superorga
nismem, jakým včely jsou, dává každému 
možnost k zamyšlení nad úžasnou souhrou 
a bezpodmínečnou spoluprací všech jed
notlivců, bez které by včelstva nemohla 
fungovat ani existovat.

Naše civilizace dnes stojí před závaž
nými otázkami, celý svět trápí pandemie 
koronaviru, ekologické problémy, nárůst 
násilí, kriminality a řada dalších otázek, 
které můžeme zdárně vyřešit jedině tehdy, 
když budeme všichni spolupracovat a jed
nat podobně jako včely. V duchu poslání 
vězeňské služby to znamená naučit naše 
odsouzené jednat v mezilidských vztazích 
vždy v souladu se zákonem.

Na závěr vám všem a vašim blízkým 
přeji pevné zdraví, případně rychlé zota
vení po prodělaném covidu, a jakmile to 
situace dovolí, tak bych vás rád přivítal 
na naší včelnici v okrasné zahradě Vězni
ce Bělušice.

Mgr. David Eminger
pracovník odborného zacházení ve vězeňství

vychovatel

Ke včelaření patří i další činnosti, například odlévání svíček...

Včelín v okrasné zahradě Věznice Bělušice

...nebo výroba a drátkování rámků

Včely mohou přinášet radost prakticky kdekoliv
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Ještě než začnu hodnotit letošní velice nepříznivé jaro, musím se vrátit 
do loňského roku. Včelařím na Vysočině v okrese Jihlava a včelstva mám 
umístěna v nadmořské výšce 690 m. V těchto středních a vyšších polohách 
často o tom, zda se včelařský rok vydaří, nebo ne, rozhoduje pouze několik 
teplých dnů ve snůškové včelařské sezoně.

Květen roku 2020 byl velice deštivý, ale 
v závěru měsíce přišlo několik pěkných dnů 
a průměrná snůška z řepky byla zachráně
na. Včelaři řepkový med vytočili a čekalo se 
na červen, kdy u nás nastává hlavní snůška 
černého lesního medu. Ten je tvořen v oko
lí Javořice především medovicí na smrcích 
a snůškou z malin.

Většina českých včelařů používá nástav
kové úly o rámkové míře 39 × 24 cm. První 
dva nástavky se využívají jako plodiště, kde 
matka klade vajíčka a líhnou se mladé vče
ly. Na dva plodištní nástavky nasazuji jeden, 
dva a u nejsilnějších včelstev i tři medníko
vé nástavky. Když přijde „medovicový rok“, 
tak tato mimořádně silná včelstva, která 
obsedají celkem pět nástavků po jedenácti 
rámcích rámkové míry 39 × 24 cm, přinesou 
v období od 1. června do 10. července, kdy 
medovicová snůška většinou končí, až 50 kg 
černého lesního medu. U slabých včelstev to 
pak bývá výrazně méně.

Ovšem loňský červen byl u nás katast
rofální. Přišly mimořádně silné průtržové 
deště (více než 200 % červnového normá
lu v okrese Jihlava) a producenty medovice 
nejen na smrcích, ale i dalších stromech to 
dokonale smylo. Období, kdy kvetly mali
ny, také propršelo. A aby toho nebylo málo, 

tak se naše oblast navíc potýká s rozsáhlou 
kůrovcovou kalamitou. Stalo se tedy to, co 
se mi od roku 1975, odkdy včelařím, ještě 
nepřihodilo.

Místo toho, abych se těšil na výborné 
výsledky (hlavní snůška černého medu), 
přišlo to, co žádný včelař nečekal, přičemž 
já jsem samozřejmě nebyl výjimkou. A tak 
mi tedy během června místo plusových 
hodnot na váze (jeden úl mám na váze) 
ubylo neuvěřitelných 13 kilogramů medu. 
A to už šlo včelstvům o život! Proto jsem 
už 30. června začal přikrmovat, místo toho, 
abych vytáčel med. S dalším medobraním 
jsem se tedy musel rozloučit.

Žádná snůška se stejně až do konce 
letové aktivity včel v loňském včelařském 
roce neobjevila. Proto jsem musel krmit 
o třetinu více než v jiných letech. Tato tře
tina padla na výchovu zimní generace včel. 
Proto považuji za vhodné poradit na tomto 
místě zejména začínajícím včelařům, kteří 
mají jenom tři nebo pět včelstev, aby si roz
hodně obstarali váhu, protože s ní budou 
vědět, zda jim v úlu zásob přibývá, nebo 
ubývá. A hlavně si všechny údaje o včelách 
pište, na paměť nespoléhejte. Více než kde 
jinde tady totiž platí latinské přísloví „Lite
ra scripta manet“ (Napsané dílo zůstává, 

ale v češtině bychom řekli spíše naše známé 
úsloví, že co je psáno, to je dáno).

Někteří včelaři začátkem července vyto
čí med a tvrdí, že dovolená přece patří jim 
a ne včelám. To je sice pravda, ale takový 
včelař si to potom musí zajistit tak, aby 
včely měly dostatek zásob po celou dobu, 
než se z té dovolené vrátí. Jinak mu včel
stva v červenci a v srpnu, když už je snůška 
minimální, nebo žádná, uhynou hladem.

Naše základní organizace Horní Du
benky měla v loňském roce 410 včelstev. 
Ovšem během minulého neúrodného roku 
a letošního mimořádně studeného jara 
klesl počet našich včelstev na 326. A to 
jsou na tom jiné organizace ještě mnohem 
hůře, protože ke stejným problémům, které 
máme my, se jim ještě přidává mor včelího 
plodu. A na tuto nemoc mají veterináři spo
lu s hasiči jediný lék – oheň! Zde bych ov
šem apeloval především na zodpovědnost 
včelařů, protože většinu problémů u včel si 
včelař zaviní sám.

Letošní jarní měsíce, březen i duben, byly 
pro včely velice nepříznivé, chladné. Včely 
v březnu létaly pouze šest dnů (zatímco jiné 
roky je to i patnáct dnů), přesto si přinesly 
první pyl z lísky a olše a v závěru března i pyl 
z jívy. Kvalitním matkám to stačilo k tomu, 
aby nastartovaly jarní plodování. A první po
lovina dubna byla pro včelaře úplná katast
rofa (tento článek píšu 18. dubna), protože 
včely létaly jenom tři dny mezi 9. a 11. dub
nem. Jinak byly dubnové teploty hluboko 
pod dubnovým průměrem.

Včelaření na drsné Vysočině

Úl Javořičan jsem zkonstruoval v roce 1980. Odstranil jsem v něm všechny chyby tehdejších úlů a ponechal jenom výhody. Práva na vý
robu jsem přenechal jedné nejmenované firmě v okrese Jihlava. Snímek je z konce května před vytočením řepkového medu a nasazením 
pátých nástavků. Vedlejší dva úly kláty jsou postavené na stejném principu jako Javořičany.
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eAle ani při těchto nepříznivých podmín
kách jsem na rozdíl od řady jiných včelařů 
žádné problémy neměl. Zazimoval jsem 
23 kmenových včelstev a stejný počet jsem 
jich také vyzimoval. To jsem zjistil 11. dub
na, kdy jsem dokončil jarní prohlídky.

Když přijde takový špatný včelařský rok, 
jako byl ten loňský, a k tomu mimořádně 
studený březen a duben, tak je při jarní pro
hlídce vedle kontroly matky a plodu důležitá 
především kontrola zásob. Kdo v loňském 
roce nenakrmil o třetinu více zásob než jiné 
roky, tak se dostává do velikých problémů. 
Pokud mu včelstva nezahynula hladem 
v zimě, tak tuto smutnou událost může čekat 
v závěru dubna, nebo v první květnové de
kádě, pokud bude deštivé a studené počasí.

Když vezmu jako příklad zimování kla
sický dvouprostorový úl 2 × 11 rámků 
o rozměrech 39 × 24 cm a datum 1. dubna, 

tak musí být v úlu 12–14 kilogramů zásob. 
Tyto zásoby při kladení kvalitní matky mizí 
jako tající jarní sníh. Pokud má včelař 
v úlech 1. dubna pouze pět kilogramů zá
sob, tak je při tomto studeném dubnovém 
počasí úhyn včelstev hladem jistý.

Jsou včelaři, kteří jarní prohlídky neděla
jí a tvrdí, že všechno zjistí podle letu včel. Já 
však zastávám opačný postoj a kompletní 
jarní prohlídku považuji za nutnost.

V této souvislosti rád uvádím příklad jed
noho z nejznámějších včelařů. Když v roce 
1953 novozélandský včelař Edmund Hilla
ry a šerpa Tenzing Norgay poprvé zdolali 
Mount Everest, tak to byla velká světová 
událost. Pořadatelé mu za odměnu nabíd
li, aby si vybral a zdolal některou z dalších 
třinácti osmitisícovek, které v pohořích 
Himálaj a Karákóram jsou. Avšak Hillary 
údajně tuto nabídku s díky odmítl, a pro

tože na jižní polokouli v tu dobu začínalo 
jaro, tak to prý zdůvodnil tím, že se musí 
vrátit na Nový Zéland, kde ho čeká jarní 
prohlídka u jeho včelstev.

Všem včelařům tedy v tomto nepříznivém 
jaru přeji, především aby svá včelstva udrželi 
živá. Počasí se může umoudřit, může přijít 
krásný včelařský červen a tmavého lesního 
medu (i přes kůrovcovou kalamitu), který 
v roce 2020 u nás nebyl, může být dostatek. 
Staří včelaři říkali, že duben dělá včely. 
Příroda zpoždění po oteplení rychle dožene, 
ale včelám trvá jejich vývoj déle.

Na závěr pak přeji hodně zdraví vám i va
šim včelám.

Jaroslav Hájek 
Kaliště 36 

588 51 Batelov 
tel.: 606 107 539

Nástavek Javořičanu má očko vpravo dole. Psal jsem o tom v minu
losti ve článcích, kde jsem podrobně vysvětlil, že očko umístěné přes
ně uprostřed přední stěny nástavku tam, kde se protínají úhlopříčky 
přední stěny, je to nejhorší možné umístění očka, jaké může včelař 
zvolit. Nedává totiž včelám možnost volby plodového hnízda. Očko 
umístěné vpravo dole včelám zajišťuje proudění vzduchu pod úhlem 
45 stupňů, které včelám nejvíce vyhovuje a podávají při něm největší 
medné výnosy. O tom se každý včelař přesvědčí, když se mu roj usadí 
v prázdném úlu. Je to vždy stavba šikmá pod úhlem 45 stupňů. Ni
kdy to není stavba teplá, ani studená. Také bych na svoje úly nikdy 
nenamontoval regulační kolečka a netočil s nimi při zvětšování nebo 
zmenšování, případně uzavření oček. Pokud chci očka při skladování 
nebo z jiných důvodů uzavřít, tak používám korkové zátky, které očka 
o průměru 26 mm dokonale uzavřou.

Pány oček musí být včely proto, že proudění vzduchu očky tam 
a následně zpět není konstantní. Na proudění vzduchu očky působí 

několik faktorů, především tedy roční období, počet včel v úlu a in
tenzita snůšky. Včely využívají očka s jinou intenzitou, když není 
žádná snůška, když je kilová snůška, nebo desetikilová snůška 
z řep ky nebo z akátu.

Včelař zatočí regulačním kolečkem a je přesvědčen, že včelám 
pomohl. Opak je však pravdou, uškodil jim. Včely nejlépe vědí, 
jak intenzivní proudění vzduchu v očkách potřebují. Před zimou 
na zmenšení oček můžou použít propolis. Moje včelstva to však 
v 99 % případů nedělají a ponechávají stejný průměr 26 mm jako 
v létě. Navíc sedí těsně u oček a některé jsou i v zimě vidět. V plné 
sezoně jim stačí, aby si do očka sedlo 20 včel a proudění vzduchu 
si regulují tak, jak to žádný včelař nedokáže.

Na snímku je vidět, jak jsou očka pro včely důležitá, když si 
u oček vykousnou u prvních dvou až tří plástů otvory, aby jim 
vzduch mezi nástavky 6mm mezerou tam a zpět mohl nerušeně 
proudit. Pro včelaře to znamená jediné: naučit se ve včelách číst.
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O čem je řeč? O vítězi ceny Patria Nostra 2020 za příkladný investiční a ar-
chitektonický počin přispívající k rozvoji venkova, uspokojování potřeb 
jeho obyvatel a návštěvníků ve Středočeském kraji realizovaný v letech 
1990–2020. A která stavba to tedy je? No přece Včelí svět Hulice – interak-
tivní expozice, která již více než osm let své existence představuje návštěv-
níkům život včelstev a jejich význam pro člověka.

Hravé expozici spíše sluší název návštěv
nické centrum, protože v něm žádné nud
né staré exponáty neuvidíte. Ale zato vás 
překvapí moderními technologiemi, díky 
kterým proniknete do života včel a můžete 
ho objevovat z různých úhlů pohledu a do
slova všemi smysly. 

Cena Patria Nostra je udělována v rámci 
celorepublikového projektu Náš venkov 
1990–2020, který si klade za cíl sezná
mit veřejnost s autentickými hodnotami 
hmotné i duchovní kultury našeho ven
kova, představované dědictvím lidových 
a vesnických staveb, řemeslnými díly mis
trů. Jeho cílem je také prezentovat součas
nou přeměnu venkovských sídel a krajiny. 
Součástí programu je ocenění těch, kteří 

se mimořádným způsobem podílejí na za
chování hodnot minulosti a vytvářejí nové 
hodnoty pro život venkova. V rámci pro
jektu jsou udělovány dva druhy cen: osob
nostem ceny Jože Plečnika a konkrétním 
projektům ceny Patria Nostra.

Obec Hulice přihlásila svůj projekt s ná
zvem Citlivá rekonstrukce bývalé obecné 
školy na interaktivní muzeum Včelí svět 
Hulice do soutěže o cenu Patria Nostra 
2020 již v květnu loňského roku. Následně 
byla z pěti nominovaných staveb ve Středo
českém kraji vybrána hejtmankou Ing. Ja
roslavou Pokornou Jermanovou jako vítěz
ná právě ta naše.

Vyhlašování výsledků a předávání cen 
se mělo uskutečnit během slavnostního 

 večera 8. října 2020 ve Španělském sále 
Pražského hradu. Koronavirová omezení 
však vedla k tomu, že vyhlášení cen pro
běhlo bez účasti oceněných i bez chysta
ného kulturního programu. Organizátoři 
tak nahradili slavnostní ceremoniál nato
čením filmového příspěvku představujícího 
vítězné stavby. Filmový dokument z předá
vání cen ve všech krajích ČR je v součas
nosti dokončován a jeho finální podobu 
bude možné zhlédnout prostřednictvím 
ČT, ČTK, krajských televizí a sociálních sítí.

Plaketa a diplom potvrzující udělení 
ceny nakonec doputovaly do Hulic po ně
kolika odkladech způsobených protipan
demickými opatřeními 18. listopadu 2020. 
Samotné předávání ceny se uskutečnilo 
v expozičních prostorách Včelího světa 
za přítomnosti filmového štábu režírova
ného Jiřím Adamcem. Cenu z rukou nově 
zvoleného středočeského radního pro kul
turu, památkovou péči a cestovní ruch Jana 
Jakoba převzal za obec Hulice starosta 
obce Martin Kapek, za ateliér K2 architekt 
Ing. arch. Jiří Poláček a za muzeum Včelí 
svět koordinátorka Jana Šimková.

„Velice si prestižního ocenění vážíme 
a udělení ceny je zadostiučiněním pro 
všechny, kteří při zrodu přestavby bývalé 
obecní školy na muzeum stáli. Zkrátka pro 
všechny občany obce Hulice a tým lidí, kte
ří se na přestavbě aktivně podíleli,“ komen
toval ocenění starosta Hulic Martin Kapek.

Po čtrnácti letech, které uplynuly od prv
ních konkrétních kroků v roce 2008, ve
doucích k úspěšné rekonstrukci objektu 
bývalé školy, je nemožné zmínit všechny, 
kteří zanechali na tomto projektu svou sto
pu. Tedy zmiňme některé z nich.

Kdo vůbec přišel první na nápad vytvořit 
expozici se včelařskou tematikou? Určitě 
to bylo místní zastupitelstvo a zvláště pak 
tehdejší místostarosta Hulic Ing. Oldřich 
Doležal, který si vzal za úkol najít nové 

Místo, které stojí za to navštívit 
roky práce se vyplatily
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vavyužití pomalu chátrající budovy bývalé 
školy, stojící dominantně uprostřed ves
nice a sloužící v té době jako sklad knih 
a tiskovin. Sám nadšený včelař vzpomí
ná, jak během jedné společné jízdy autem 
s úspěšným projektovým manažerem 
Petrem Zapletalem diskutoval o uvažova
ném muzeu prezentujícím zatopené osady 
přilehlé vodárenské nádrže Želivka. Hovor 
se však stočil na jeho celoživotní koníček, 
tedy včelaření. Líčil život včel tak náruživě, 
že když vystupoval po hodině jízdy z vozu, 
jeho spolujezdec se ho zeptal: „A proč ne
uvažujete raději o expozici o včelách?“ 

Tak dostal záměr svůj cíl. Příprava 
projektu byla zahájena v roce 2008 a fi
nanční prostředky na rekonstrukci v cel
kové výši 15,4 milionu korun se podařilo 
získat o rok později z dotace Evropského 
fondu pro regionální rozvoj za spoluúčasti 
obce Hulice.

Jak na rekonstrukci 100 let staré budo
vy obecné školy vzpomíná autor projektu 
Ing. Arch Jiří Poláček? „Při vzpomínce 
na rekonstrukci vnímám velkou zodpo
vědnost, která na nás padla, tíhu někte
rých nečekaných problémů, tlak termínů, 
ale také velké dobrodružství. Hlavně se mi 
vybaví setkání se všemi, se kterými jsme 
měli možnost spolupracovat jak během 
projektu, tak během stavby. Uvědomuji si, 
jak zásadní byla práce mnoha lidí, o kte

rých se vlastně nikdo nedozví. Uvědomuji 
si odvahu vedení obce, že se do takové akce 
pustili a že ji dotáhli. Vždyť by bylo tak 
jednoduché nechat to být, či dům prodat.“

Ke slavnostnímu otevření muzea došlo 
po dvouleté přestavbě 30. 6. 2012. Ale jaké 
by bylo muzeum bez návštěvníků? Co bylo 
nejtěžší na počátku? To shrnuje Mgr. Jar
mila Pavlicová, první koordinátorka Vče
lího světa: „O Včelím světě nikdo nevěděl, 
takže bylo nutné, aby se návštěvnické cen
trum dostalo do širšího povědomí. Kromě 
různých článků do novin nám pomohla 
reportáž v Toulavé kameře, která oslovila 
velké množství lidí.“

Dále pak vysvětluje, že důležité bylo 
vyplnit mezisezonu. Velmi v tom pomoh
ly Kraj blanických rytířů a ČSOP Vlašim, 
které poskytly kontakty na školy, kam 
následně směřovala nabídka výukových 
programů. „Vzdělávací programy jsem vy
tvářela tak, aby odpovídaly věku dětí, aby 
je zaujaly a učily je lásce ke včelám a pří
rodě. Samozřejmě se staly i velmi zajíma
vým zdrojem příjmů Včelího světa. Kromě 
toho bylo nejtěžší připravit patřičné dopro
vodné programy, aby zaujaly návštěvníky 
a přitom byly téměř bez nákladů. Zpočátku 
jsme hodně využívali dobrovolníky. Ale po
dařilo se a mnohé akce jako Včelí svět slaví 
Velikonoce nebo Medová party se staly tra
dičními,“ dodává Pavlicová.

Přítomnost pak přibližuje současná koor
dinátorka Jana Šimková: „Loňský rok i po
čátek letošní turistické sezony je pozname
nán protikoronavirovými opatřeními, která 
zavřela dveře všech expozic a škol. Proto ne
dorazilo do Včelího světa 2 500 žáků na již 
rezervované programy. Situace se začala 
lepšit až se zřetelně zvýšeným zájmem ro
din s dětmi o naši expozici v době prázdnin. 
Čas jsme ovšem využili na obnovu a opravy 
expozice včetně zkvalitnění služeb a nyní se 
těšíme se, že již brzy budeme moci v muzeu 
opět uvítat další návštěvníky.“

Včelí svět tak dnes již je v povědomí širo
ké veřejnosti a má mnoho příznivců. Cílem 
je, aby se tam návštěvníci cítili jako doma 
a rádi se vraceli. „Protože jsme centrem 
hravým, zábavným i vzdělávacím, opa
kovaně k nám přijíždějí nejenom rodiny 
s dětmi, ale i školní skupiny a při každé 
další návštěvě se o včelách dozvědí něco 
nového. Zavítáteli k nám, uděláme vše 
pro to, abyste si při odchodu řekli, že Včelí 
svět v Hulicích je místem plným zážitků, 
místem, které stojí za to navštívit,“ uzavírá 
Jana Šimková.

Včelí svět 
Hulice 55  

257 63 Trhový Štěpánov
Telefon: 724 867 158

E-mail: info@vcelisvet.cz
www.vcelisvet.cz
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Od zahájení dvouleté výuky včelařství v Nasavrkách v roce 1951 do součas-
nosti se učební obory měnily podle požadavků společnosti a měnících se 
společenských poměrů. K získání hlubšího včelařského vzdělání vznikla 
při nasavrcké včelařské škole už v roce 1952 v Hlinsku v Čechách Zeměděl-
ská mistrovská škola, obor včelařský, v níž výuka probíhala v půlročních 
zimních cyklech, zatímco přes léto byli její žáci v zaměstnávajících vče-
lařských provozech. Posledních 26 žáků absolvovalo tzv. mistrák v letech 
1966–68.

Z prvopočátečního dvouletého učebního 
včelařského oboru se v letech 1960–1965 
stalo jednoleté nástavbové studium, které 
navazovalo na dvouletý učební obor země
dělec mechanizátor. To naplňovalo tehdejší 
(především politické) představy o tom, že 
všechny učební obory měly být tříleté, aby 
splňovaly podmínku ukončeného odborné
ho středního vzdělání (bez maturity).

Koncepce jednoleté včelařské nástavby 
však dlouho nevydržela, takže spolu s její
mi posledními učni v roce 1965 nastoupili 
do nasavrcké školy žáci do tříletého oboru 

Včelař–ovocnář, jehož absolventi byli při
praveni pro sezonní práce jak v ovocnář
ství, tak ve včelařství. Vzhledem k rozšiřo
vání ovocných výsadeb se prioritou stalo 
ovocnářství, takže od roku 1978 až do roku 
1994 vycházeli z nasavrcké školy po tříle
tém vzdělávání vyučení odborníci v oboru 
Ovocnář–včelař. Souběžně s tím v letech 
1989–1990 na SOU zemědělském v Hlin
sku v Čechách probíhala výuka 15 žáků 
v učebním oboru Zemědělská výroba.

Doslova turbulence zažívala nasavrcká 
učňovská škola po společenských změnách 

od roku 1990, kdy zde převládaly nevčelař
ské učební obory jako např. Provoz služeb 
pro domácnost, Zemědělec, Truhlář pro 
stavební výrobu, Farmářské práce, Země
dělec a Hospodyňka, Zahradník + služby, 
Truhlář a Truhlář zahradník.

Návrat ke včelařině nastal až v roce 
1997, kdy bylo otevřeno dvouleté nástav
bové studium na Soukromém SOU včelař
ském, s.r.o. To už byl slibný příznak toho, 
že se do Nasavrk vrátí výuka včelařství. 
Bylo tomu tak od roku 2001, kdy vzniklo 
Střední odborné učiliště–Včelařské vzdě
lávací centrum, o.p.s. (obecně prospěš
ná společnost), jež vychovává včelařské 
odborníky v dálkovém tříletém učebním 
oboru Včelař a pořádá krátkodobé kurzy 
a semináře pro zájemce o prohloubení 
včelařských znalostí.

Ve spolupráci se SOUV Nasavrky 
připravil Ing. Zdeněk Kulhánek

Proměny učebních oborů v čase

Přijeli jsme z Čech, Moravy a Slovenska
Do první třídy nově zřizované dvouleté včelařské školy v Nasavrkách se nás 
v září roku 1951 sešlo 35 budoucích žáků, 10 děvčat a 25 chlapců. Převáž-
ně jsme měli ukončenou devátou třídu základní školy. Byli jsme z různých 
krajů Čech i Moravy a dva až ze Slovenska.

Důvody našeho příchodu byly různé. Po
volání včelař do té doby vlastně neexisto
valo. Někdo přišel proto, že jeho rodiče 
byli v JZD a družstvo zakládalo včelařský 
provoz. Jiný proto, že jeho rodiče odmí
tali vstup do JZD, a jejich synovi tak bylo 
odepřeno studium na střední škole s ma
turitou. Jiný zase nemohl studovat proto, 
že neměl dělnický původ (otec byl živnost
ník). Byly to ale výjimky.

Myslím, že všichni jsme měli do včelaře
ní chuť a několik z nás již doma včelařilo 
s rodiči, ale i samostatně. Do druhého roč
níku nastoupilo později téměř 20 starších 
žáků, kteří již měli potvrzenou několikale
tou praxi.

S kufrem pod postelí

Škola získala pěknou budovu po rolnické 
škole a chlapecký internát byl zřízen v bu
dově bývalé lesnické školy. Každý dostal 
dřevěnou postel a prázdný slamník, který si 
musel ve stodole sám nacpat slámou. V bý
valé třídě nás spalo dvacet. Každý si přivezl 
ložní prádlo a přikrývku a jedna šatní skříň 
patřila čtyřem chlapcům dohromady. Pod 

postelemi jsme měli své kufry. V zimě jsme 
si pak ve všech místnostech museli sami to
pit v kamnech.

V umývárně bylo několik kohoutků nad 
umyvadly. Koupání probíhalo tak, že si 
vždy dvojice zatopila pod kotlem, který byl 
umístěný v hospodářské budově u školy, 
a tam se potom ve vaně vykoupali. 

Stravovali jsme se ve školní kuchyni 
a za to vše naši rodiče platili 2 000 korun 
měsíčně (po měnové reformě v roce 1953 
to bylo 400 korun). Jinak, kromě dobrých 
kantorů v čele s výborným ředitelem Jose
fem Joskou, nedostala škola skoro nic.

 Začínali jsme se třemi včelstvy 

Škola na podzim 1951 převzala tři včelstva 
ve stojanech po lesnické škole. Zimní ob
dobí jsme trávili při teorii ve třídě a při pra
xi v truhlářské dílně. Teprve na jaře 1952 
škola postupně získávala včelstva z náku
pu i jako dary od včelařů z okolí. Ze ZO 
v Chrudimi škola převzala včelínek s osmi 
včelstvy, který jsme postavili v zahradě 
u internátu. Na zahradě u školy se vytvoři
la a obsadila včelami řada úlů všech u nás 

dostupných typů. Deset včelstev ve dvou 
včelnících se dovezlo z Vysokého Chvoj
na. Tak se včelařský provoz školy během 
léta rozrůstal a vznikalo zázemí pro praxi. 
Později se za pomoci žáků druhého ročníku 
přestěhoval včelín od Sátních lesů na Libáň 
a to již byla vzorová pracovní jednotka pro 
včelaře z povolání.

V zimě 1952 byla také zřízena laboratoř, 
kde jsme získávali praxi ve vyšetřování 
zimních mrtvolek na nosematozu a rozto
číkovou nákazu. Samozřejmě jsme také ab
solvovali praktická cvičení z anatomie včel.

I po 70 letech se scházíme

Vše se budovalo za pochodu ve velmi 
skromných podmínkách a my jsme se toho 
s nadšením účastnili. Patřili jsme do ge
nerace, která v dětství zažila protektorát 
a skromná poválečná léta, a tak jsme se 
uměli uskromnit, přizpůsobit a pracovat. 
Navíc nás všechny motivoval kladný vztah 
ke včelaření, a tak jsme rádi přiložili ruku 
k dílu a během dvou let strávených v Na
savrkách se z nás vytvořil nerozlučný ko
lektiv. Důkazem je, že se po celých 70 let 
scházíme. Někdy po dvou, po třech, jindy 
po pěti letech, ale od roku 2005 již každý 
rok, i když nás žije už jen polovina.

  Miloslav Tomeš
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Do tehdejšího Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách 
jsem v roce 1973 šel cíleně, protože jsem v té době choval již asi čtyři roky 
včelky. To mě zaujalo natolik, že jsem se chovu včel chtěl věnovat profesně. 
Tehdy byl ředitelem Ing. Jaromír Kolář.

Naší třídní byla mladá paní učitelka 
Ing. Loskotová. Dále na škole vyučoval 
vynikající Zdeněk Panýrek a na ovocnář
skou praxi nás měl skvělý odborník Ja
roslav Libich. Byl to takříkajíc zahradník 
každým coulem. Včelařskou praxi pak vedl 
Ing. Miloš Procházka. 

Měli jsme čtrnáctidenní cyklus učení 
a odjezdů domů. Jeden týden byla praxe, 
jeden týden vyučování ve třídě. V sobotu 
jsme se učili místo dalšího pátku, a domů 
jsme tedy jeli již ve čtvrtek. Bylo to fajn, 
zvláště pro ty, kteří bydleli daleko. Na ško
le jsme totiž byli z celé republiky, protože 
to v té době byla jediná včelařská škola 
v Čechách a na Moravě.

Dala mi základ do života, rád na ni vzpo
mínám a velmi rád se tam vracím. Jako je
den z mála absolventů jsem zůstal věrný 
včelám a včelím produktům, kterým se 
s rodinou profesně věnujeme dodnes.

Raději být sirotkem

Léta zde strávená byla pro mě veselá 
a krásně prožitá. Rád na ně vzpomínám. 

Když jsem přišel do učiliště, tak jsem již 
uměl jezdit s traktorem a to se mi záhy 
hodilo. Už v prvním ročníku jsem jezdil 
po zahradě a praxe našeho ročníku byla 
zajímavější a byli jsme při práci v sadu 
a zahradě samostatnější. Pro mě to byl 
i únik z internátu, kde byla hlavní vycho
vatelkou paní, která říkala, že je jako naše 
máma. Ale jak říkával můj kamarád Jirka 
Nedvěd, bylo by v tom případě lepší být 
sirotkem. Druhým vychovatelem byl Jan 
Rydlo, ne o moc starší než my. Jeho služ
by jsme měli rádi, protože byl větší klid 
a volnost.

Ředitelské slovo i volno platilo

Ale to jsem trochu odbočil. Po škole jsem 
hodně času trávil v dílnách, kde jsem měl 
na starosti údržbu strojů a traktorů. Na in
ternát jsem se tak vracel až po večeři a to už 
se dalo vydržet. To bylo po studijních ho
dinách, které byly otravné. Škola v té době 
vlastnila dva traktory, jeden malotraktor 
a osobní auto Octavia combi.

Ředitel Kolář byl fajn chlap a měli jsme 
jej rádi. Vždy platilo to, co řekl, a své slovo 
dodržel. Náš ročník byla docela dobrá 
a pracovitá parta. A tak jsme někdy i bri
gádničili na učilišti. Pamatuji si, že jsme 
například čistili septik, kam se propadlo 
nákladní auto, které dovezlo potraviny 
do kuchyně. A protože to bylo potřeba 
udělat rychle, tak část jsme udělali místo 
vyučování a část z nás to dodělala místo 
odjezdu domů. A dostali jsme za to krás
ně zaplaceno. Jindy se dávala nová střešní 
krytina na střechu učiliště a bylo potřeba 
udělat výkop okolo celé budovy pro hro
mosvod a jeho zasypání. Opět to bylo ter
mínované, a tak za námi přišel pan ředitel, 

jestli bychom nechtěli brigádu. Místo učení 
na intru, volna i televize jsme tak hloubi
li výkop. Měli jsme navíc slíbené, že až to 
uděláme, tak můžeme jet domů, což byla 
motivace jako hrom. 

Vždy jsme makali, dokud bylo vidět, a to 
i v neděli. V pondělí to bylo hotové, takže 
jsme měli tři dny navíc k normální odjez
dovce. Ráno jsme to oznámili panu řediteli 
a tomu málem spadly brýle. Přiznal se, že 
nepočítal, že to budeme mít tak brzy. Ale 
své slovo dodržel a my jeli nejbližším au
tobusem domů.

V Tachově jsem poznal Ing. Josefa 
Mandíka

Ředitel školy nás míval na včelařskou pra
xi. Bylo vidět, že včelaří s láskou a hodně 
o včelách a praxi ví. Na praktické hodiny 
s ním jsem se vždy těšil. Protože to neby
lo jen o včelách, ale i o životě. Vyprávěl 
své zážitky a zkušenosti a bylo to krásné 
a zajímavé.

Také mi vyprávěl, jak odešel Ing. Pro
cházka a on místo něj sháněl jiného vče
lařského mistra odborného výcviku. V Ta
chově byl budován vzorový velkochov 
včel, kam jsme jezdili na praxi. Vedoucího 
tam dělal tehdy pro nás neznámý Ing. Jo
sef Mandík. Pan Kolář mi vyprávěl, že je 
to velice schopný člověk, kterého by chtěl 
zlanařit do Nasavrk. Rozpovídal se o tom, 
jak pan Mandík začínal se včelařením, při 
tom studoval a jako mladý měl na staros
ti včelařský provoz. Bylo znát, že si „toho 
Mandíka“ váží po lidské i profesní stránce. 
A že ví, že by po něm mohl dělat ředitele 
školy. Nakonec se mu podařilo ho přemlu
vit, a když jsme odcházeli na střední školu, 
tak se pan Mandík stěhoval a škola měla 
včelařského mistra. A jak dnes už víme, tak 
se po odchodu Ing. Koláře do důchodu stal 
i jeho nástupcem.

  Milan Pleva 

Krásné vzpomínky na studijní léta

Milan Pleva v roce 1974 na malotraktoru 
nasavrckého učiliště

Milan Pleva vlevoNáklaďák propadlý do žumpy na dvoře nasavrcké školy (1973)
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1. Přirozené množení včelstev
2. Léčení včel kouřem (většinou na podzim)
3. Dutina stromu obydlená včelami
4. Dělnice, která opouští úl při hledání  

potravy.
5. Kapalina, která v těle včely rozvádí živiny.
6. Ovocný strom, jehož plody jsou broskve.
7. Prostor pod spodními loučkami rámků 

v úlovém dnu
8. Vyřazené části včelího díla určeného  

k získávání vosku
9. Závažné houbové onemocnění včelích 

larev

Soutěžní doplňovačka
Soutěž je určena všem čtenářům, nejen členům včelařských kroužků mládeže. Zadávání 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.

Včely, včelaření a škola
V zatím posledním čísle našeho seriálu se zaměříme na fyzikální veličiny, se kterými se 
můžeme setkat ve včelaření.
V tabulce jsou přeházeny fyzikální veličiny a jejich využití v praxi. Spojte správné dvojice.

Fyzikální veličina Použití, využití
elektrická vodivost • zatavování mezistěn

• vytáčení medometu pomocí elektromotoru
• výroba páry pomocí topné spirály

teplota •  zjišťování úbytku nebo růstu medných zásob pomocí 
úlové váhy

• odvažování medu do spotřebitelského balení
moment síly • zjišťování obsahu vody v medu refraktometrem
elektrický proud •  rozlišování mezi květovým a medovicovým medem 

pomocí elektrického proudu
index lomu světla • kontrola této veličiny při tavení medu

• uplatňuje se i při tání vosku
hmotnost • manuální roztáčení medometu

• otvírání úlu pomocí rozpěráku

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Je to pravda?
Zakroužkujte písmeno, které odpovídá tomu, zda věta je, nebo není pravdivá. Z těchto 
písmen pak sestavte plod nebo název stromu. To samé udělejte i s nezakroužkovanými 
písmeny. Vyjdou vám dvě slova.

Skrývačky
V následujících skrývačkách hledejte různá 
zvířata. Zkuste najít jejich případnou sou
vislost se včelami.

1. Dáte si pivo, Same?
2. Pan Hes londýnským metrem jednou jel.
3. Zítra budeme vytáčet med, věděl včelař.
4. My šlapeme na šlapacím kole.
5. Tady bude rej sekundárních čarodějnic.
6. Tady nám rezaví ječmen.

Ano Ne

Česlo bývá považováno za pravá ústa včely. A E

Základním obranným mechanismem je již samotný povrch včely – kůže. Š B

Zvápenatění plodu je nebezpečné bakteriální onemocnění. Ň L
Původcem moru včelího plodu je bakterie. J T
Roztoč Varroa se na naše území dostal ve druhé polovině 20. století. O Ř
Včelstva se mohou množit i uměle tvorbou tzv. oddělků. K E
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Vybraná řešení z minulého čísla

1. Kvízové otázky
1c; 2b; 3c; 4c; 5a; 6b; 7b; 8c; 9c
2. Je to pravda?
1 – ne; 2 – ano; 3 – ne; 4 – ne; 5 – ano; 6 - ne
3. Přesmyčky
1 – rojáček, 2 – pylochyt, 3 – medomet, 4 – smetáček,  
5 – přelarvovací lžička
4. Skrývačky
1 – roj, 2 – mor, 3 – lis, 4 – jed, 5 – pyl, 6 – med Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra 

vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Vylosovaný 
výherce soutěže
duben 2021

Zuzana Gálová
10 let

Kvízové otázky
 1. Co není součástí včelího plodu?
 (a)  vajíčko
 (b)  larva
 (c)  kukla
 (d)  imago

 2. Co je imago?
 (a)  dospělec
 (b)  larva
 (c)  kukla
 (d)  předkukla

 3. Co rozhoduje o tom, co se ze včelího 
vajíčka vylíhne?

 (a)  pouze oplození vajíčka
 (b)   oplození vajíčka a následná výživa 

larev
 (c)  jen výživa larev

 4. Jak se nazývá dělnice, které zduřely 
vaječníky a klade neoplozená vajíčka 
i do dělničích buněk?

 (a)  trubcokladná matka
 (b)  mladice
 (c)  trubčice

 5. Co je základním zdrojem bílkovin 
(proteinů) pro včely?

 (a)  pyl
 (b)  med 
 (c)  propolis

 6. Jak se nazývají pohyby, kterými včely 
v úlu komunikují?

 (a)  včelí skoky
 (b)  včelí tanečky
 (c)  včelí valčík
 
 7. Právě vylíhlé matky nebo matky před 

vyběhnutím z matečníku vydávají zvu
ky. Jak se nenazývají?

 (a)  kvákání
 (b)  týtání
 (c)  škytání
 
 8. Jak se nazývá ochranný obal včelího 

těla?
 (a)  toxoplazma
 (b)  kutikula
 (c)  trombikula

 9. Kde se nachází tzv. Johnstonův or
gán?

 (a)  v kusadlech včely
 (b)  v sosáku včely
 (c)  v tykadlech včely

10. Která žláza včely produkuje tzv.  
poplašný hormon?

 (a)  Dufourova žláza
 (b)  Koževnikovova žláza
 (c)  jedová žláza

Osmisměrka

V dnešní osmisměrce zkuste najít následující pojmy:
hlava, hruď, zadeček, sosák, žihadlo, noha, košíček, tykadlo, kusadla, křídlo, oko

Jehnědy
Jehněda je druh květenství, kdy jsou na nitkovitém vřetenu nahloučeny nestopkaté  
přisedlé květy. Jehnědy má více rostlin. Některé se skrývají v přesmyčkách.
1. BVRA VAJÍ
2. LSKAÍ NOCÁBE
3. ZAÍBŘ OKORLÁBĚ
4. ŠLEO VEPLKAÁ
5. HBRA ECNBÝO
6. EŠÁOŘK KVLORKÝÁS

K následujícím fotkám jehněd zkuste přiřadit správné názvy rostlin.

1) 2) 3)
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Omluva Vlastimilu Sobotovi
Ve Zprávě o činnosti Českého svazu vče
lařů, z.s., za rok 2020, zveřejněné v pří
loze minulého čísla Včelařství (5/2021), 
jsme chybně uvedli, že Republikový 
výbor ČSV v roce 2020 udělil nejvyšší 
svazové vyznamenání Vladislavu Sobot
kovi, zatímco skutečným oceněným byl 
Vlastimil Sobota ze ZO Prostějov.

Tato skutečnost nás velice mrzí, na 
svazu si práce Vlastimila Soboty velice 
považujeme, jeho přínos pro Český svaz 
včelařů je nedocenitelný.

Za tuto politováníhodnou chybu se 
hluboce omlouváme.

sekretariát ČSV

Včelařovo lože 
Vážení přátelé, při probírání se loň
skými fotkami jsme narazili na tuto, 
kdy se včelky rojily. Nazvali jsme ji 
 Včelařovo lože a třeba vás také pobaví.

s přáním pěkného dne 
Adéla Ševčíková

Dne 12. května 2021 oslavil ve zdraví své 
100. narozeniny náš včelařský přítel a dlou
holetý člen Českého svazu včelařů pan Lud
vík Jurzykowski. O to větší radostí pro nás 
je, že jde o našeho spoluobčana z Dolní 
Lomné, kterému pro nás bylo jménem celé 
ZO ČSV Dolní Lomná velkou ctí k tomuto 
nadmíru významnému výročí poblahopřát 
a poděkovat za jeho celoživotní práci.

Pan Jurzykowski své první včelstvo do
stal k 10. narozeninám od otce a tento 
fyzicky i časově náročný koníček ho pro
vázel celým jeho dalším životem. Přestože 
ke včelaření patří dlouhověkost a včelaři 
jsou i v devadesáti letech aktivní, je to za ce
lou dobu existence spolku náš jediný člen 
a vzácný přítel, který oslavil tak úctyhodné 
výročí. Navíc se doslova devět desítek let 
svého bohatého života včelařením aktivně 
zabýval.

Včelám se věnoval i profesionálně, když 
v letech 1950 až 1959 jako zaměstnanec 
Státních lesů pečoval o zhruba 300 včel
stev rozmístěných na území Dolní Lomné 
v pralese Mionší, na Polaně, Kamenitém 

a Smyrečí. Odchoval nespočet včelích ma
tek a vytvořil nepočítaně oddělků. Ještě 
na jaře loňského roku s pomocí místních 
včelařů odchytával včelí roje.

Síly však s úctyhodným věkem ubýva
jí, a proto se pan Jurzykowski s ohledem 
na svou fyzickou kondici rozhodl ve svých 
100 letech aktivní včelaření symbolicky 
„zakončit“ a svá současná čtyři včelstva da
roval do péče našemu včelařskému spolku, 
za což mu rovněž patří velké poděkování.

Včelaření v našem kraji není jednodu
chá záležitost, protože dlouhé zimy snižují 
snůšku a průměrně včelař získá z jednoho 
včelstva 10 kg medu. O to víc si musíme vá
žit a podporovat každého včelaře, který to 
nevzdá a u včelaření v našich podhorských 
podmínkách zůstane. Pečlivost, pilnost 
a zodpovědnost, to jsou kréda pana Jurzy
kowkého a včely k jeho životu samozřejmě 
i nadále neoddělitelně patří.

Ačkoliv miluje svůj kraj, kde vyrostl i pro
žil celý dosavadní život, při vyprávění vzpo
mněl i na svou „lásku“, kterou byly Vysoké 
Tatry a kam jako „lovec beze zbraní“ jezdil 

Kdo chce dlouho žít, musí včelařit 
Ludvík Jurzykowski oslavil 100 let

dlouhá léta obdivovat a pozorovat místní 
přírodu.

Nelze rovněž opomenout ani jeho celo
životní zálibu v řezbářství, z jeho tvorby je 
patrná inspirace jak v krajových motivech, 
tak dobových postavách, ale i včelách. K le
tošnímu 90. výročí založení našeho spolku 
současně věnoval krásnou památeční dře
vořezbu, za kterou jsme mu velmi vděční.

Do dalších let tedy opětovně přejeme 
nejen mnoho radosti a štěstí, ale i vitality 
a především pevné zdraví!

za ZO ČSV Dolní Lomná
jednatel Bc. Miroslav Poništ
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eVzpomínka na RNDr. Romana Linharta

Dne 8. května ve věku 48 let nás náhle 
po krátké a těžké nemoci opustil skvělý člo
věk, vynálezce, včelař a spisovatel  Roman 
Linhart.

Vyučil se oboru OvocnářVčelař na 
SOUZ Nasavrky. Poté pracoval jako profe
sionální včelař pro podnik Sempra Heřma
nův Městec. Po maturitě a pomaturitním 
studiu zaměřeném na sadovnictví nastou
pil na Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci. Po získání ma
gisterského vzdělání pracoval jako zoo
log (entomolog) na AOPK ČR Olomouc. 
Následně vyučoval odborné ekologické 
předměty na SŠZ a VOŠ Chrudim. Vy
učoval také odborné včelařské předměty 
na SOUVVC Nasavrky. Celou svou ka
riéru se zaměřoval zejména na evoluční 
biologii včely medonosné, její sociobio
logii, etoekologii a také epizootologii 
závažných chorob včel a včelího plodu.

Publikoval Teorii přirozené dynamiky 
včelího díla, která se stala základem pro 
nový systém včelaření, účinně bránící vzni
ku moru včelího plodu. Je autorem metody 
protirojového chovu trubců, který na zákla
dě teorie mezialelické selekce brání vzniku 
rojové nálady. Získal patent za vynález ter
mosolárního úlu, určeného k podpoře roz
voje včelstev a termoterapii roztoče Varroa 
destructor. Je autorem populárních knih 
Myslet jako včela a Včelařit jako včela.

Navždy zůstane v našich myslích jako 
člověk, který díky svému zájmu, znalostem 
a důvtipu dokázal poodhalit tajemství ze 

světa včelí říše. Vždy pozoroval svět kolem 
sebe očima biologa a zamýšlel se nad věc
mi, které všichni ostatní přehlíželi, nebo 
brali jako samozřejmost.

Nikdy si své znalosti nechtěl nechávat 
pro sebe a snažil se maximum svého vě
dění předávat dál. Stovky jeho studentů 
na něj budou vzpomínat jako na pedagoga 
s talentem od Boha, který dokázal i ta nej
složitější témata vždy podat zajímavě, po
chopitelně, s lehkostí a se svým osobitým 
humorem. Nikdy nebyl nudným, přísným 
učitelem, který se povyšuje nad studenty. 
Naopak, vždy je bral jako sobě rovné part
nery a výuku jako své životní poslání.

Věnoval spoustu času a energie osvětě 
a pomoci ostatním včelařům. Přednášel 
v ČR i na Slovensku. Neodmítal žádosti 
o rady a pomoc a nezištně trávil značnou 
část svého volného času telefonáty se 
včelaři z celé republiky a odpovídáním 
na jejich emailové dotazy. Na své včelni
ci v Chrudimi přivítal stovky včelařských 
návštěv a všem se při osobních setkáních 
snažil poradit a předat maximum infor
mací.

Doufám, že pro některé z vás jsou jeho 
myšlenky inspirativní a budete na něj vzpo
mínat jako na člověka a včelaře, který měl 
co říci a jehož snažení nebylo zbytečné. 
Předem děkuji vám všem, kteří budete dále 
používat jeho metody včelaření, číst jeho 
knihy a třeba se i řídit radami, které vám 
osobně dal. Naplníme tak slova ve verši, 
který před svou smrtí složil:

Vždyť i když mrak smrti 
slunko mé stíní 
Život můj nezmírá 
Jen žijí jej jiní

Prosím všechny přátele včelaře, kteří 
mají na Romana Linharta fotografic
ké, nebo jiné vzpomínky a jsou ochotni 
se o ně podělit, aby je zaslali na email  
Rajzerka.V@seznam.cz. Ráda bych pro 
našeho malého syna uchovala maximum 
vzpomínek na jeho skvělého tátu, který 
s ním bohužel mohl strávit jen žalostně 
málo času. Děkuji.

Veronika Raiserová

Vzpomínky studentů
Všechny, kdo jsme ho osobně znali, hlubo
ce zasáhla zpráva, že dne 8. května nás po 
krátké a těžké nemoci náhle opustil jeden 
z učitelů SOU včelařského v Nasavrkách 
RNDr. Roman Linhart.

Nás studenty si získal svými rozsáhlými 
odbornými znalostmi, analytickým myšle
ním, zájmem o nové přístupy ve včelařství 
i osobitým vtipem. Ovšem své pokrokové 

myšlenky vysvětloval nejen studentům, ale 
také široké včelařské veřejnosti. Jeho knihy 
Myslet jako včela a Včelařit jako včela jsou 
navíc napsány v duchu pochopení života 
včel a s absolutním respektem k nim.

RNDr. Linhart navždy zůstane v našich 
myslích jako člověk, který svým důvtipem 
dokázal poodhalit tajemství ze světa včel. 
Zamýšlel se nad věcmi, jak fungují, hle

dal možnosti, jak je vylepšit, a přístupnou 
formou to sděloval ostatním.

Odchod každého člověka na věčnost je 
smutný, zejména ten nečekaný, v mladém 
věku a na vrcholu profesionálního i osobní
ho života. RNDr. Roman Linhart zůstane 
v našich srdcích, ale bude nám moc chybět. 
Jako člověk, včelař, učitel a kamarád.

studenti z nasavrcké školy
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96 let
Štícha Rudolf · ZO Novosedly nad Nežárkou

95 let
Jiříček Vít · ZO Bystřice pod Hostýnem     
Sasínek Jaromír · ZO Mikulov   

94 let
Havel Robert · ZO Náměšť nad Oslavou     
Nováček Josef · ZO Česká Skalice     
Paszko Alois · ZO Odry    
Pořízková Emilie · ZO Jedovnice     
Skalický Ladislav · ZO Kopidlno     
Slánský Zdeněk · ZO Klobuky 

93 let
Beneš Karel · ZO Trhanov     
Bucha Václav · ZO Praha Zbraslav     
Jáč Jaroslav · ZO Český Dub     
Wudy Adolf · ZO Horní Planá      

92 let
Krátká Milada · ZO Čáslav     
Plešek Jaromír · ZO Hodslavice     
Salaba Bohuslav · ZO Tučapy     
Šimoník Vlastimil · ZO Jeseník    

91 let
Červinka Jan · ZO Vrchlabí     
Čížek Ladislav · ZO Želeč     
Dlabal Miloš · ZO Český Brod     
Háslbachová Hana · ZO Ořechov     
Holas Josef · ZO Turnov    
Skalický Jaroslav · ZO Veltrusy     
Vopařilová Anežka · ZO Litomyšl   

90 let
Hátle Zdeněk · ZO Hořice    
Havran Antonín · ZO Hranice    
Horák Vladislav · ZO Sychrov       
Kunc Ladislav · ZO Blansko       
Lesák Jaroslav · ZO Žamberk       
Matocha Jan · ZO Staré Sedliště       
Plhal Ladislav · ZO Holešov       
Švarc Josef · ZO Dačice       
Telařík Zdeněk · ZO Bystřice       
Vančík Alois · ZO Lukov     

85 let
Altman František · ZO Koloveč    
Bártl Jaroslav · ZO Humpolec 
Doležálek Miroslav · ZO Uherský Brod 
Fořt Radoš · ZO Divišov 
Havlásek František · ZO Rosice 
Hazdra Jaroslav · ZO Dolní Bousov 

Hrabě Ladislav · ZO Český Krumlov 
Hudec Josef · ZO Ivančice 
Juráš Josef · ZO Uničov 
Kačer František · ZO Brloh 
Konečný Jan · ZO Louny 
Kortiš Petr · ZO Loučovice 
Mrázek Josef · ZO Roudnice nad Labem 
Pěnčík Richard · ZO Střítež nad Bečvou 
Putna Radomír · ZO Brno 
Šteiger Zdeněk · ZO Rakovník 
Tihelka František · ZO Ruprechtov 
Vonášek Ladislav · ZO České Budějovice 

80 let
Baloun Josef · ZO Kdyně 
Bělohradský Miloš · ZO Knoviz 
Beneš Rudolf · ZO Prostějov 
Beran Jan · ZO Vimperk 
Berounský Jiří · ZO Dříteň 
Biksadský Jan · ZO Nový Jičín 
Boháček Josef · ZO Dymokury 
Brož Pavel · ZO Bochov 
Cipra František · ZO Mirošov 
Červenka Karel · ZO Ostravice 
Doškář Jaroslav · ZO Sobotka 
Eliáš Jan · ZO Palkovice 
Hamadová Marie · ZO Břeclav 
Hlavsa Jiří · ZO Nové Město nad Metují 
Horčička Pavel · ZO Železnice 
Hrdý Petr · ZO Hradec nad Moravicí 
Chalupa Rudolf · ZO Boskovice 
Janků Josef · ZO Mnichovo Hradiště 
Jelínek Josef · ZO Rosice 
Jiránek František · ZO Černivsko 
Kašpar Jan · ZO Uhříněves 
Kopáč Miroslav · ZO Přelouč 
Kotík Jan · ZO Nové Veselí 
Kovařík Jaroslav · ZO Úpice 
Kozohorský František · ZO Příbram 
Kučera Josef · ZO Branice 
Kymlička František · ZO Kublov 
Lifka Jaroslav · ZO Hradec nad Moravicí 
Liška Ladislav · ZO Velké Meziříčí 
Malý Jan · ZO Lažiště 
Mančík Stanislav · ZO Dolní Němčí 
Matyáš Antonín · ZO Pardubice 
Novak Leonid · ZO Jindřichův Hradec 
Otradovský Josef · ZO Hlinsko 
Polívka Jiří · ZO Domažlice 
Pomykal Josef · ZO Hluk 
Rakušan Ladislav · ZO Benátky nad Jizerou 
Říha František · ZO Uherské Hradiště 
Smejkal Jan · ZO Velké Meziříčí 
Sůva Antonín · ZO Hořepník 
Szlaur Jan · ZO Jablunkov 

Šalanda Pavel  · ZO Třešť 
Šerý František · ZO Horní Lideč 
Tománek Václav · ZO Mníšek pod Brdy 
Třestík Josef · ZO Bartošovice na Moravě 
Valík Jaroslav · ZO Dolní Loučky 
Veškrna František · ZO Pozlovice 
Žilinský Ladislav · ZO Valašské Meziříčí 

75 let
Baierl Josef · ZO Klatovy 
Balcar Libor · ZO Jindřichov 
Bartošová Miluška · ZO Hrádek nad Nisou 
Bednářová Hana · ZO Trutnov 
Belháč Antonín · ZO Znojmo 
Beneš Karel · ZO Počátky 
Bodláková Libuše · ZO Jindřichův Hradec 
Břečka Vlastimil · ZO Uhříněves 
Dopita Pavel · ZO Jihlava 
Drtina Václav · ZO Choustník 
Ecker Jiří · ZO Jihlava 
Fišer Vladislav · ZO Nová Bystřice 
Flajšman Pavel · ZO Železný Brod 
Fogl Miroslav · ZO Česká Lípa 
Foukner Stanislav · ZO Nový Knín 
Gába Vladimír · ZO Holešov 
Grubnerová Vendula · ZO Perštejn 
Hauser Václav · ZO Bavorov 
Havlík Miroslav · ZO Dačice 
Hrdlička Jaroslav · ZO Podivín 
Hřebejk Ladislav · ZO Radomyšl 
Hurník Antonín · ZO Ostrava - Poruba 
Chaloupková Jitka · ZO Mikulášovice 
Chmela Josef · ZO Domašov nad Bystřicí 
Jahoda Jan · ZO Slavičín 
Joska Ladislav · ZO Hlinsko 
Kocián Alois · ZO Kozlovice 
Kohout Josef · ZO Nýrsko 
Kopřiva Ladislav · ZO Benešov nad Ploučnicí 
Kovařík Josef · ZO Budišov 
Krajíček Rudolf · ZO Knínice u Boskovic 
Krejčí Václav · ZO Brno -  Žabovřesky 
Kristek Jaroslav · ZO Ruda nad Moravou 
Kříž Pavel · ZO Kralovice 
Kubíček Milan · ZO Rumburk 
Kučera Zdeněk · ZO Nový Knín 
Kucharčík Ján · ZO Trhový Štěpánov 
Laxa Miloš · ZO Zaječov 
Martínková Marie · ZO Janovice nad Úhlavou 
Mezlíková Marie · ZO Budišov 
Mikeš Josef · ZO Horní Planá 
Mikeška Ladislav · ZO Holešov 
Mrkvička Stanislav · ZO Letohrad 
Najvar Emil · ZO Štramberk 
Nestrašil Rostislav · ZO Budišov 
Novák Pavel · ZO Třešť 

V červnu 2021 slaví… 
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Novák Pavel · ZO Týn nad Vltavou 
Pánek Miroslav · ZO Nečtiny 
Papež Jindřich · ZO Větřní 
Pavlát Jan · ZO Valašské Meziříčí 
Pekárek Jaroslav · ZO Hanušovice 
Peterka Ladislav · ZO Humpolec 
Pikhart Josef · ZO Klatovy 
Pikhart Zdeněk · ZO Pardubice 
Plíšek Miroslav · ZO Znojmo 
Pokorný Jaroslav · ZO Boskovice 
Procházka Jaroslav · ZO Letovice 
Přibyl František · ZO Boskovice 
Pustka Oldřich · ZO Město Albrechtice 
Raška Dag · ZO Liberec 
Rejzková Marie · ZO Otěšice 
Ress Břetislav · ZO Tišnov 
Schaumann Lubomír · ZO Brno 
Soběslavský Alois · ZO Jílové u Prahy 
Spěváček Jiří · ZO Radnice 
Šeda Slavomír · ZO Uherský Brod 
Ševela Radoslav · ZO Šardice 
Štěpán Antonín · ZO Nymburk 
Šuťak Vladimír · ZO Sázavka 
Tetenka Pavel · ZO Týn nad Vltavou 
Toms Zdeněk · ZO Kralupy nad Vltavou 
Vacek Josef · ZO Dolní Hbity 
Valeš Josef · ZO Přepychy 
Vesecký Zdeněk · ZO Čechtice 
Vitula Vladimír · ZO Vémyslice 
Zahradník Bohuslav · ZO Hořice 
Zeman Václav · ZO Veselí nad Lužnicí 
Zeman Vladimír · ZO Chotoviny 
Zuzák Tomáš · ZO Klatovy 
Žahour Josef · ZO Dolní Bukovsko   

70 let
Abt Jan · ZO Černošice 
Albert Jaroslav · ZO Chlumec u Chabařovic 
Andreovský Milan · ZO Česká Skalice 
Aujezdský František · ZO Jindřichův Hradec 
Barda Josef · ZO Milevsko 
Benda Antonín · ZO Bělá nad Radbuzou 
Beneš Jiří · ZO Plasy 
Brázda Bohumil · ZO Ledeč nad Sázavou 
Čadek Milan · ZO Novosedly nad Nežárkou 
Čáp Bohuslav · ZO Hradec Králové 
Čapek Jiří · ZO Lažiště 
Černý Josef · ZO Toužim 
Ďopan Miroslav · ZO Hanušovice 
Douda Jan · ZO Štoky 
Drahoňovský Josef · ZO Žďár 
Droppa Ján · ZO Liberec 
Dubová Jitka · ZO Horšovský Týn 
Duchková Marie · ZO Klatovy 
Dvořák Pavel · ZO Kamenice nad Lipou 
Eliáš Aleš · ZO Kozlovice 
Fajfr Stanislav · ZO Chrást 
Filipek Jan · ZO Dolní Lomná 

Flíglová - Jizbová Miluše · ZO Mšeno 
Glac Jaromir · ZO Český Těšín 
Havlíček Karel · ZO Hrušovany nad Jevišovkou 
Horáčková Danuše · ZO Vysoké Mýto 
Horníček Milan · ZO Ruda nad Moravou 
Hromádková Věra · ZO Brtnice 
Chada Karel · ZO Lhenice 
Chaloupka Lubomír · ZO Police u Jemnice 
Choura Václav · ZO Blatná 
Janda Petr · ZO Sedlčany 
Janda Josef · ZO Příbram 
Janda Rudolf · ZO Říčany 
Janota Jan · ZO Rousínov u Rakovníka 
Janoušková Miluše · ZO Těšany 
Jirák Jaroslav · ZO Velké Meziříčí 
Kabourek Václav · ZO Purkarec 
Karafiátová Marie · ZO Heřmanova Huť 
Karol Zdeněk · ZO Chvalšiny 
Kaša Jiří · ZO Ostrava - Poruba 
Keil Vladimír · ZO Nýrsko 
Kejnovský Jan · ZO Třebíč 
Kepl Jiří · ZO Žlutice 
Kindl Václav · ZO Lány 
Kocourek Jaroslav · ZO Sokolnice 
Koďousek František · ZO Praha 8 
Kopolovič Jiří · ZO Tachov 
Koten Luboš · ZO Kamenice nad Lipou 
Kovalská Dagmar · ZO Bohumín 
Kral Jan · ZO Nýřany 
Kraml Jiří · ZO Žihle 
Krejčová Pavla · ZO Moravský Krumlov 
Krzok Wladyslav · ZO Smilovice 
Krzyžanek Jan · ZO Jablunkov 
Kumšta Jiří · ZO Šlapánov 
Kurek Vladislav · ZO Olomouc 
Kuta Milan · ZO Čkyně 
Kutlvašr Jiří · ZO Choceň 
Landkamer Jiří · ZO Poběžovice 
Lipenský Bohumír · ZO Žamberk 
Mareček Ladislav · ZO Lidečko 
Markov Ivan · ZO Teplice 

Marková Irena · ZO Bystré v Orlických Horách 
Markusík Augustin · ZO Sloup v Mor. Krasu 
Meindlschmid Jan · ZO Cheb 
Moravec František · ZO Myslív 
Mrkvica Jan · ZO Ivančice 
Novák Martin · ZO Zábřeh 
Novák Jan · ZO Brumov- Bylnice 
Novák Jaroslav · ZO Jistebnice 
Papranec Josef · ZO Žatec 
Pechál Miloslav · ZO Lidečko 
Peška Luděk · ZO Ořechov 
Pistulka Karel · ZO Chýnov 
Pražák Petr · ZO Dvůr Králové nad Labem 
Rubeš Miroslav · ZO Bystré v Orlických Horách 
Růžičková Maria · ZO Volyně 
Spíchal Jaroslav · ZO Městečko Trnávka 
Sršeň Lubomír · ZO Litomyšl 
Staněk Miroslav · ZO Hřivínův Újezd 
Straka Josef · ZO Vlašim 
Suchý Miroslav · ZO Starý Plzenec 
Škarda Miloslav · ZO Staňkov 
Špirk Václav · ZO Plánice 
Šrom Boleslav · ZO Nymburk 
Štýbnar Zdeněk · ZO Olomouc 
Švejda Václav · ZO Kostelec nad Černými lesy 
Tesarz Jerzy · ZO Ústí nad Labem 
Tomíček Karel · ZO Lysá nad Labem 
Trávníček Josef · ZO Pačlavice 
Trubač Jan · ZO Týn nad Vltavou 
Vágner Stanislav · ZO Loštice 
Vaněček Stanislav · ZO Polička 
Veselý Petr · ZO Brno - Královo Pole 
Vitešník Antonín · ZO Velké Meziříčí 
Vlčková Zdeňka · ZO Strakonice 
Záhora Jindřich · ZO Stráž nad Nežárkou 
Zahrádka Vilém · ZO Turnov 
Zelenka Vladimír · ZO Železný Brod 
Zemanec Oldřich · ZO Děčín 
Zemina Zdeněk · ZO Kostelec nad Černými lesy 
Zůza Zbyněk · ZO Velké Březno
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Jubilantům upřímně blahopřejeme!

Odešli z našich řad

Bílek Pavel (77) · ZO Čechtice
Freilich Alois (75) · ZO Velká Bíteš
Hrabák Karel (65) · ZO Strmilov
Kroka Jaroslav (61) · ZO Brno

Marcinko Pavel (76) · ZO Janovice nad Úhlavou
März Josef (89) · ZO Kdyně

Němec Josef (85) · ZO Vémyslice
Onderka Josef (86) · ZO Valašské Klobouky

Rychtář Karel (79) · ZO Vacov
Svačina Josef (69) · ZO Zdounky

Ševcová Marie (75) · ZO Nové Město nad Metují
Škrha Václav (85) · ZO Přelouč
Šotola Vlastimil (89) · ZO Štětí
Šťastný Jan (77) · ZO Ždánice
Švagr Oldřich (89) · ZO Dobříš
Vašíček Alois (67) · ZO Habry

Venkrbec František (75) · ZO Batelov
Vopravil Jaroslav (65) · ZO Nižbor

Vostrčil Stanislav (87) · ZO Litomyšl
Žídek František (81) · ZO Hrabyně

Čest jejich památce
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Odešel přítel Josef Zeman
Ve věku 77 let nás opustil dlouholetý člen Josef Zeman ze Strážného. Byl dlouho
letým členem naší organizace, kde pracoval v různých funkcích a naposled jako 
úsekový důvěrník. Celý život včelařil na Šumavě a své bohaté zkušenosti předával 
novým členům. Věnujme mu tichou vzpomínku. Čest jeho památce.

Ing. Jana Vítovcová – jednatelka 
Jiří Šetka – předseda ZO Vimperk

Odešel dlouholetý předseda
V pátek 23. dubna 2021 ve věku 86 let ukončil svoji pouť životem přítel František 
Němec z Ostrova.

Odešel opravdový přítel, ochotný kdykoli a komukoli pomoci radou nebo činem, 
který byl 35 let předsedou naší organizace. Když už mu zdraví přestalo sloužit, 
předal svých 120 včelstev synovi a vnukovi, kteří v chovu včel úspěšně pokračují.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Čest jeho památce.

Stanislav Pečinka
jednatel ZO ČSV Ostrov

Včelaři ze ZO Sychrov vzpomínají 
na jednatele Václava Poláka
Dne 19. 1. 2021 zemřel ve věku 75 let 
Václav Polák. Funkci jednatele vykoná
val 26 let. Staral se o aerosolové vyvíje
če a kompresor. Žil s manželkou v obci 
Pěnčín na Liberecku, kde také včela
řil. Většinu času trávil ve včelíně a jeho 
dílně, kterou si vybudoval především 
pro přípravu včelařských potřeb. Mno
hokrát se záslužně podílel na uspořá
dání výstavy Svátek jablka v Pěnčíně, 
při které probíhala i včelařská výstava. 
V našich vzpomínkách zůstane navždy. 

včelaři ZO Sychrov

Vzpomínka  
na přítele 
Vladimíra Majera
Na konci loňského roku, ve věku 78 let, 
podlehl covidové nákaze dlouholetý funk
cionář Okresní organizace a Základní 
organizace Rakovník Vladimír Majer. 
Ve včelaření byl pokračovatelem v dlouhé 
rodové tradici. Jeho znalosti a zkušenosti 
z této celoživotní záliby byly veliké a rád se 
o ně podělil. Měl rád přírodu a kromě vče
laření se celý život věnoval také myslivosti. 
Čest jeho památce.

rodina Majerova

Ing. Stanislav Novotný
Všem čtenářům oznamujeme, že nás navždy opustil přítel, kamarád, 
výborný celoživotní včelař, dlouholetý funkcionář nejen našeho spolku, 
pokladník ZO Železný Brod a OO Jablonec nad Nisou a dobrý člověk. Při
vedl ke včelařství další nové generace mladých, ale i starších nadšenců, 
vedl dětský kroužek a jeho včelín byl dlouhou dobu vyhledávaným 
místem exkurzí, setkávání a pohodového posezení přátel s niterným 
vztahem k přírodě i k životu jako takovému. Zemřel ve věku 73 let. 
Čest jeho památce. Vzpomínáme.

Vzpomínka  
na Jana Soulka
V lednu letošního roku nás navždy 
opustil dlouholetý člen a činitel ZO 
Bezdružice pan Jan Soulek. S malým 
zpožděním chceme my, členové ZO 
Bezdružice, vzpomenout a uctít jeho 
památku.

Pan Soulek začal včelařit již v polo
vině 60. let, kdy první včelstva dostal 
darem od svého tchána pana Bureše 
v Řebří u Svojšína na Tachovsku. 
Od 70. let začal včelařit na svém mís
tě u lesa, kousek od svého bydliště.

Velmi dlouhou dobu byl jednate
lem spolku ZO Bezdružice. Svou 
funkci plnil vždy zodpovědně a svě
domitě. Členům ZO se snažil vždy 
pomáhat v nejlepší víře a nikoho 
s prosbou neodmítl.

Čest jeho památce!

členové ZO Bezdružice



Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Pámelník bílý
Já rostu v arboretu trochu stranou. Dorůstám do výšky okolo dvou metrů a pocházím ze Severní Ameriky. Určitě 
mě všichni znáte hlavně na podzim, kdy vynikám sněhově bílými bobulemi, a jistě si vzpomínáte na charakteri-
stické prasknutí, když jste na ně jako děti s oblibou šlapali. Jmenuji se pámelník bílý a moje botanické jméno je 
Symphoricarpos albus. Moje květy jsou drobné bělavě růžové zvonečky, které se objevují od června do září. Velmi 
dlouhá doba květu způsobuje, že na mně najdete současně květy i typické plody.

I když jsou moje květy poměrně drobné, včely je jistě nepřehléd
nou. Láká je můj nektar s vysokou cukernou hodnotou (1,03 mg) 
i kvalitní pyl, který ocení hlavně koncem léta a v podletí pro výživu 
dlouhověkých včel.

Čím jsem ještě zajímavý? Patřím mezi nejméně náročné keře. 
Porostu na slunci, ale bez problémů i ve stínu třeba jako podrost 
pod stromy. Nedělá mi problém ani občasné sucho a chudé písčité 
nebo kamenité půdy. Dokonce si poradím i s městským znečiště
ným ovzduším.

Mám jenom jednu nepříjemnou vlastnost a tou je velmi silné 
odnožování, což může být někdy problém. Proto pozor třeba při 
výsadbě poblíž sousedova plotu. Odnožování však lze velmi dobře 
využít např. při zpevňování svahů nebo pro rychlé zakrytí urče
ných prostorů. Jsem plně mrazuvzdorný a hodím se na tvarované 
i volně rostoucí ploty. Moje rozmnožení je velmi jednoduché – buď 
oddělíte již vytvořené odnože, nebo mě snadno namnožíte dřevi
tými řízky.

Moje plody využívají jako potravu ptáci, ale pro vás lidi jsem 
jedovatý. Údaje o míře jedovatosti se však různí. Někde se dočtete, 
že jsem mírně jedovatý, jinde jsem hodnocen jako jedovatý. Takže 
to sami raději nezkoušejte a zejména pozor na děti.

Jsem z nás pámelníků ten nejznámější, ale nerostu tady sám. 
Pámelník okrouhlolistý dorůstá do výšky kolem jednoho metru 
a téměř neodnožuje. Květy má nazelenalé a drobné bobule jsou 
červené. Podobný je mu i pámelník Chenaultův. U nás roste jeho 
kultivar Hancock, charakteristický dlouhými poléhavými větvemi, 
které v krátké době vytvoří hustý porost do výšky 0,5 až 0,8 metru, 
a je tedy výborně využitelný jako pokryvná dřevina nahrazující tře
ba trávník ve stínu nebo na svahu. Pokud tedy hledáte nenáročný 
zdroj včelí pastvy, zkuste nás pámelníky. 

             Váš pámelník bílý

Připravila Ing. Miroslava Novotná



Pámelník bílý
Symphoricarpos albus


