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Doba rozvolňování
Nevím, kdy jsem před dobou koronaviro
vou použila nebo slyšela slovo „rozvolňo
vání“. Asi nikdy. Zato nyní ho slyšíme ze 
všech stran. Máme harmonogram roz
volňování, vládní plán pro rozvolňování, 
rozvolňování na etapy, postupné rozvol
ňování, zrychlené rozvolňování a dokonce 
jsem se dočetla, že se EU hněvá na Česko 
právě za ono rozvolňování. Každopádně 
pro nás to slovo znamená blížící se konec 
mimořádných opatření, tedy postupný ná
vrat k běžnému životu a k pořádání spol
kových akcí.

Červnovým Kalendáriem končí roční pů
sobení Dr. Františka Kamlera v této rubri
ce, za což mu patří poděkování, a můžeme 
se těšit na další rok s Jiřím Slámou. 

Jistě vás potěší články o kvalitě českého 
medu jako výsledek vědeckého výzkumu 
a každoročního monitoringu medu pro
váděného Státní veterinární správou ČR, 
ale také nový projekt Výzkumného ústavu 
včelařského, s.r.o., Lžička medu, který by 
měl ocenit výjimečně dobré medy formou 
komisionálního hodnocení. Projekt začíná 
letos 1. července.

Jiří Sláma se ve svém článku „Pouze 
pečlivý a vzdělaný včelař prospívá sobě 
i svému okolí“ vrací k nedávným rozsáh
lým úhynům včelstev. Srozumitelně, jak 
on to umí, pojmenoval příčiny podzimních 
úhynů, z nichž jeden nastiňuje již samotný 
název článku.

Škoda, že naše snaha získat přesné infor
mace o úhynech k 15. 2. od našich základ
ních organizací prostřednictvím Centrál
ního informačního systému (CIS) nebyla 
úspěšná. Psala jsem o tom v dubnovém 
čísle Včelařství. K uvedenému datu jsme 

získali informace jen od zhruba poloviny 
členské základny a později již jen ojedi
nělá hlášení. Vlivem vypuknutí pandemie 
koronaviru šla hlášení úhynů do pozadí. Je 
to škoda, neboť na základě poskytnutých 
dat bychom mohli získat detailní obrázek 
o úhynech v rámci celé republiky. Máme 
CIS, produkt, který nám umožňuje poměr
ně rychlý sběr informací, a my je nevyuži
jeme. Bez kompletních informací a jejich 
vyhodnocení se totiž nemůžeme se stavem 
včelstev náležitě vypořádat a už vůbec ne
lze hovořit o žádostech o pomoc a podporu.

Tradiční dopisovatel Včelařství prof. Ing. 
Jaroslav Petr navazuje na článek v květno
vém čísle a dále rozvádí téma sršně asijské, 
která se blíží k našim hranicím. Zprávy 
v médiích o sršni mandarínské v USA a srš
ni asijské v Německu v poslední době rozví
řily mediální prostor. Je zřejmé, že se s touto 
hrozbou bohužel budeme setkávat častěji.

Mám radost, že spolkový život se poma
lu rozbíhá. Dosud se totiž akce jen rušily. 
Na okresní včelařský den 6. června zve OO 
ČSV Jičín ve spolupráci se ZO ČSV Sobot
ka. ZO Dolní Lomná ve stejném termínu 
pořádá spolu s dětmi včelařské slavnosti. 

Včelařská sezona vrcholí, je tu čas me
dobraní. Těšíme se na něj i v sídle svazu. 
„Med z Křemencárny“ si již získal výbor
nou pověst. Potvrzují to získané zlaté me
daile a spokojení vzácní hosté a spolupra
covníci z ústředních státních orgánů, kteří 
se našich medobraní každý rok účastní.

Vážení přátelé, přeji vám pevné zdraví, 
hodně sladké odměny za vaši práci a úspěš
né rozvolňování.

   Mgr. Jarmila Machová
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Červen je bezesporu vrcholem včelařského roku. Když pomineme řepku 
v květnu, tak v červnu příroda včelstvům nabízí nejvíce nektaru a pylu. 
Dokvétá akát, na polích kvete hořčice pěstovaná na semeno, začíná kvést 
slunečnice. V lese se objevuje medovice, na smrcích puklice poloskrytá, 
na ostatních dřevinách mšice. Pamatuji sice červny, kdy mnoho snůšky 
nebylo, ale nebylo jich zase tolik.

Takovou jistotu snůšky, jakou nám v tom
to historickém období poskytuje řepka 
v květnu, v červnu opravdu nemáme. 
Včelař by však měl myslet i na budoucnost 
a neprohloupí, pokud začne již v červnu 
včelstva připravovat na zazimování, a tím 
pádem i na příští rok.

Včelařské léto vrcholí letním slunovra
tem 20. června a to znamená určitý obrat 
života ve včelstvu. Do slunovratu matky 
intenzivně kladou a včelstvo udržuje ma
ximální plochy plodu, zatímco po něm 
intenzita kladení ochabuje a včelstvo už 
pro přezimování začíná pomalu reduko
vat svou sílu na zhruba poloviční. Pokud 
matka po slunovratu z nějakého důvodu 
přeruší plodování, např. v důsledku nou
ze, pak už znovu obnovuje kladení znač
ně obtížně. V tomto období se začínají 
líhnout dlouhověké zimní včely. V červnu 
a na počátku července je žádoucí udržovat 
včelstva v síle s velkými plochami plodu, 
protože jen včelstvo, které je v tomto ob
dobí silné a zdravé, může vychovat silnou 
generaci dlouhověkých včel.

Práce včelaře v červnu

V červnu vytáčíme po dobrých snůškách 
med, přičemž o tom, že včelstvu nelze ode
brat úplně všechno, jsem psal v minulém 
čísle. V případě skončení snůšky může ně
kdy nastat stav nouze nebo včelstvo může 
hladovět s nežádoucím omezením kladení. 
To se stalo na mnoha místech u významné
ho počtu včelstev a to také někde přispělo 
k vyšším ztrátám včelstev loni v podletí 
a na podzim. 

Vytočený med skladujeme v chladu 
v uzavřených nádobách. Při vysokých let
ních teplotách med v lehkých skladech při 
teplotách nad 25 °C rychleji „stárne“. Stár
nutí, respektive stupeň poškození medu 
hodnotíme obsahem hydroxymethylfurfu
ralu (HMF) a ten je funkcí teploty a času, 
po který vyšší teplota působí.

V červnu včelstva ještě staví, ale pozor. 
Do slunovratu, pokud je snůška, sice me
zistěny postaví, ale zakladení není tak jed
noznačné. Mezistěny postavené v poslední 
dekádě června matka často nezaklade, ty 
červencové pak zpravidla vůbec ne. Mu

sím tedy zopakovat zkušenost nejen mou 
osobní, ale i dalších zkušených včelařů: co 
včelstva nepostaví v době květu řepky, to se 
dohání již jen těžko.

Z toho vyplývá, že koncem června by
chom měli z prostoru, kde budou včelstva 
zimovat a kde by v červnu a červenci měly 
být co největší plochy plodu, odstranit ne
dostavěné mezistěny a panenské plásty. Ty 
by v červenci přerušovaly plodové těleso, 
a plochy plodu by tak byly menší. Začá
tečníci a méně zkušení včelaři žijí v tomto 
období v naději, že jim včely ještě něco po
staví, ale po slunovratu se včelstva chovají 
jinak než na jaře.

Zvláštní pozornost věnujeme oddělkům. 
Musí mít dostatek, spíše tedy nadbytek zá
sob. Mají mladé matky a životní energii tak 
typickou pro oddělky, takže pak staví a sílí 
koncem června a v červenci. Mezistěny při
dáváme na okraj plodového tělesa. Po po
stavení a zakladení nový plást přesuneme 
doprostřed a můžeme přidat další mezistě
nu. Z opatrnosti mezistěnu nepřidáváme 
do plodového tělesa, protože pokud by ji 
oddělek nevystavěl, bylo by to na úkor jeho 
dalšího rozvoje do síly mladého včelstva.

Výměna matek

Dalším problémem, který řešíme v prů
běhu léta, je výměna matek. Silnému 
včelstvu na vrcholu rozvoje ve snůšce se 

Dvojitá podložka, podložka se zdvojenými sítěmi, na klasické podložce 
je položena distanční řídká síťovina a vše je kryto hustou síťovinou 
bránicí včelám vynášet spadlé roztoče

Souprava na oklep se vším, co je potřeba k monitoringu 
extrajemným cukrem
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matka je rozkladená, včelstvo ji hodnotí 
podle výkonu a podle množství vylučova
né mateří látky jako výbornou. Když ji na
hradíme novou matkou, několik dnů uvěz
něnou v klícce a nerozkladenou, včelstvo 
ji hodnotí jako horší. Genetickou kvalitu 
včelstvo hodnotit neumí. Takže i když se 
výměna podaří, včelstvo se zpravidla k pů
vodní výkonosti nevrátí.

Proto je vhodné v tomto období matky 
měnit jen v případech, kdy se ve včelstvech 
objeví nějaké problémy, například ztráta 
matky, nekladoucí matka, málo výkonná 
matka apod. Ostatní výměny provádíme 
především podle stáří matek. Podrobněji 
jsme o tom psali ve Včelařství 9/2019.

Varroáza

Zdálo by se předčasné zmiňovat o varroáze, 
zvláště když vyšetření zimní měli dopadlo 

dobře. Ale problém spočívá v tom, že období 
leden až červen je dlouhé a si tuace v napade
ní se může změnit. To je důvod k opatrnosti 
a zahájení monitoringu ve druhé polovině 
června. Dokonce se někde v některých le
tech ukázalo, že to bylo už pozdě. Obecně 
si však myslím, že skutečné zahájení moni
toringu koncem června je dostačující. Slabý 
spad v tomto čase může signalizovat silné 
napadení koncem podletí.

Ke klasickému monitoringu patří sle
dování spadu za 24 hodin doplněné o od
víčkování trubčího plodu. Podmínkou 
průkaznosti tohoto způsobu je zamezení 
přístupu mravenců. Ti totiž spadlé roztoče 
z podložek „uklízejí“, a výsledek monito
ringu je tedy klamný. Dále při odvíčkování 
trubčího plodu musíme tuto činnost udě
lat na několika místech, projevuje se totiž 
napadení plodu roztoči ve vlnách. Pod
mínkou úspěšného monitoringu by tak 

bylo umístění úlů, případně palet, na ole
jových miskách a navíc mravenci občas 
bydlí v uteplení dvojitých úlových stěn. 
Sledování spadu na dvojitých podložkách 
(podložkách se zdvojenými sítěmi) nebo 
vysouvací podložce varroadna vyžaduje 
dvě návštěvy, jednu k očištění podložek 
a následnou po jednom až dvou dnech 
k odečtení spadu. Pokud je spad vyšší než 
dva až tři roztoči za 24 hodin, zvláště v čer
venci, je nutné zasáhnout.

Daleko přesnější je metoda posypu 
extrajemným moučkovým cukrem. Ze 
včelstva odebereme 1 dcl (cca 300) včel, 
vložíme je do vyklepávače, zasypeme je ex
trajemným moučkovým cukrem, uzavřeme 
a přibližně minutu protřepáváme. Roztoči 
obalení jemným povlakem cukru se pustí, 
odpadnou ze včel. Z vyklepávače sejmeme 
plné víko a přes děrované víko vysejeme 
směs cukru a roztočů na hustější síto, které 
používáme pod medomet. Cukr propadne 
a na sítu zůstanou roztoči. Pocukrované 
včely vrátíme do včelstva. Ve srovnání se 
sledováním přirozeného spadu se tato 
metoda zdá být složitější, ale je přesnější 
a navíc při jedné návštěvě známe okamžitě 
stav napadení včelstev.

K soupravě na 300 včel se dodává návod 
a vyhodnocovací tabulka. Podle ní zjistíme, 
zda je napadení nulové, střední (nutno po
čítat s ošetřením), nebo silné (neodkladně 
nutné ošetření). Podle toho i volíme způsob 
ošetření. Léčivé přípravky můžeme rozdě
lit na ty s krátkodobou účinností, které ničí 
pouze roztoče na včelách (např. Varidol, 
Formidol, Varromed), a s účinností dlou
hodobou, které ničí roztoče i na zavíčko
vaném plodu, protože jsou v úlovém pro
storu po dobu delší, než je perioda líhnutí 
zavíčkovaného plodu (např. Gabon PF 90, 
Gabon Flum 4 mg).

Závěrem

Po diskusích v polovině minulého roku 
jsem nakonec souhlasil s napsáním dva
nácti měsíců Kalendária. Psát ho celý vče
lařský rok nebylo tak jednoduché, jak by se 
na první pohled mohlo zdát. Zhodnocení, 
jak se to podařilo, nechám na čtenářích. 
Snad jen dodám, že jsem při psaní vycházel 
nejen z vlastní praxe, ale i pro praxi použi
telné literatury a také z toho, co dobrého 
a zajímavého jsem viděl v různých včelař
ských provozech. Život je totiž příliš krátký 
na to, abych si všechno vyzkoušel na vlast
ní kůži, i když by mě to bavilo. Mnoho 
prověřených zkušeností je zkrátka nutné 
převzít.

Všem čtenářům přeji příjemné absolvo
vání zbytku roku a zazimování zdravých 
silných včelstev.
     
  Dr. Ing. František Kamler

Kvetoucí slunečnice

Panenské dílo potažené propolisem v červnu nemá v úlu co dělat, matka ho již nezaklade
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V první části tohoto článku jsme se věnovali možnostem hodnocení medu 
chemickými analýzami. Ty jsou schopny doložit, zda med vyhovuje kvali-
tativním požadavkům právních předpisů EU a národní legislativy. Analýza 
těkavých látek už říká více o bohatosti spektra rostlinných komponent, 
které v medech velice oceňujeme z hlediska výživy a zdraví. V druhé části 
se zaměříme na pyl, který je v různém druhovém zastoupení přítomný 
v každém medu.

Pylová analýza je celosvětově používaná 
metoda pro rozlišení geografického a bota
nického původu medu. K jejímu uplatnění je 
zapotřebí znát základní profil pylodárných 
rostlin. Pro Českou republiku ovšem zatím 
nebyl pylový profil v dostatečném pokrytí 
vytvořen, takže všechny medy, které nám 
včelaři poskytli, jsou vyšetřeny také pylovou 
analýzou. Ta se neprovádí pouze základní 
technikou, tedy mikroskopií ve světlém poli, 
ale také dalšími mikroskopickými technika
mi, jako jsou mikroskopie v temném poli, 
polarizační mikroskopie a fázový kontrast 
(obrázek 2). Zapojení více mikroskopických 
technik umožnuje přesnější identifikaci pylů 
v medu s cílem metodu pylové analýzy co 
nejvíce zautomatizovat.

Mikroskopie světlého pole využívá svět
lo, které prochází vzorkem v ose soustavy 
čoček. Tato technika je nejčastější a také 
nejlépe dostupná (obrázek 2A). Mikrosko
pie temného pole využívá vložení centrální 
clony do kondenzoru, což způsobí, že svět

lo prochází objektem šikmo. Do objektivu 
se dostane pouze světlo odražené od osvět
lených hran objektů, ostatní plocha je tma
vá (obrázek 2B). Komplikovanější techni
kou je fázový kontrast. Vložením speciál
ních clon do dráhy světla získáme posun 
jeho vlnové délky. Výsledný obraz se jeví 
plasticky a zdůrazňuje strukturu původně 
průhledných předmětů. S plasticitou zís
káme rovněž halo efekt (aureolu) kolem 
pylových zrn (obrázek 2C). Obě techniky 
lze využít pro lepší rozpoznávání pylových 
zrn obrazovou analýzou.

Kromě již zmíněných postupů jsme 
do projektu zapojili i metody korelačních 
mikroskopických technik, jako jsou mik
rospektrální analýza (obrázek 4) a Rama
nova mikrospektrální analýza, které kromě 
tvaru umožnují určit i obsah přirozeně se 
nacházejících barevných pigmentů (poly
fenolů, antokyanů) nebo chemické složení 
(obrázek 5).

Poslední z mikroskopických technik, 
které v projektu využíváme, je polarizační 
mikroskopie. Touto technikou však nehle

dáme pylová zrna, ale případné kontami
nanty nebo znečistění. Pomocí této meto
dy tedy vidíme například škrob, vlákninu, 
případně krystalické látky. Obrázky 2D 
a 3 ukazují polarizaci rostlinné struktury 
přítomné v medu, nejedná se však o stejné 
zorné pole jako na obrázcích 2A, 2B a 2C. 
Zobrazením tohoto zorného pole v polari
zaci bylo pouze černé pozadí.

Pomocí polarizační mikroskopie je 
možné prokázat také přítomnost škro
bových zrn nebo dalších rostlinných pří
davků. Zejména ve starší literatuře bývá 
jako jeden ze způsobů podněcování jarní 

snůšky zmiňován příkrm včel cukrovým 
roztokem s pšeničnou nebo sójovou mou
kou. V moderním včelaření je zmiňováno 
riziko přítomnosti škrobových zrn z dů
vodu používaní škrobových hydrolyzátů. 
Polarizační mikroskopie by tuto praxi 
odhalila.

Po přikrmování pšeničnou moukou nebo 
jinými obilnými moukami jsou v medu totiž 
patrná škrobová zrna. Jejich morfologická 
(tvar škrobového zrna) a fyzikální (formo
vání krystalu škrobu do podoby maltézské

Chráníme české včelaře 
(2. část)

Obrázek 2: Používané mikroskopické techniky na identifikaci pylových zrn

Technikou polarizační 
mikroskopie nehledáme pylová 

zrna, ale případné kontaminanty 
nebo znečistění – škrob, 

vlákninu a krystalické látky
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C – Fázový kontrast                  D – Polarizace

A – Světlé pole                  B – Temné pole

Co mohou prozradit pylová zrna 
v medu

Zhruba třetinu výživy včel tvoří pyl 
a dvě třetiny med. Přestože včely hledají, 
nosí, ukládají, konzervují a konzumují 
pyl a med odděleně, ke kontaktu pocho
pitelně dochází. V pylu je trocha medu 
a v medu jsou pylová zrna. V kilogramu 
medu je přibližně jeden gram pylu, tedy 
jedna desetina procenta. Do medu se pyl 
dostane různými způsoby.

Odkud odjinud než z rostlin? Ale ces
ty jsou rozmanité. Pyl může spadnout 
do nektaru přímo v květu. Záleží na dru
hu rostliny. Tvary květů jsou rozmanité, 
umístění prašníků a nektárií jakbysmet. 
Jsou i jednopohlavní květy, třeba na jí
vách. Ale pokud vrby kvetou, navště
vují včely oba druhy květů a mohou mít 
pyl na povrchu těla, odkud se dostane 
na plásty, na ostatní včely i do medu. 
A dostane se i do jiného než jen vrbové
ho nektaru, pokud jiné rostliny kvetou 
souběžně.
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ho kříže) charakteristika je podobně jako 
u pylu typická pro jednotlivé druhy rostlin. 
Přítomnost sójové mouky lze mikrosko
picky také snadno poznat, a to na základě 
nálezu palisádových a pohárkových buněk, 
které lze stejně jako škrob vidět v podobě 
světlých objektů v polarizační mikroskopii 
(obrázek 3).

Podle výsledků pylové analýzy je nej
častěji zastoupeným botanickým druhem 
řepka. Výskyt řepkových pylových zrn byl 
prokázán u 84 % medů, přičemž průměrně 
bylo ve vzorku asi 36 % pylových zrn řepky. 
U 41 vzorků obsah řepky převyšoval 45 %. 
Vysoká pylodárnost řepky však nezname
ná nutně i vyšší podíl nektaru. Pro řepku 
konkrétně platí, že při 80% podílu jejích 
pylových zrn je v medu i vysoký podíl nek
taru, což dává medu jeho charakteristické 
vlastnosti. U osmi našich vzorků byl řep
kový pyl výrazně dominantní (s obsahem 
nad 80 %).

Druhou nejčetnější skupinou byl pyl 
ovocných stromů z čeledi růžovitých 
(švestky, hrušně), který byl prokázán 
u 81,6 % medů. Dominantní zastoupení 
měl však pouze ve dvou případech, a to 
u medu z lokality Semice (54 % pylu) 
a medu z Karlových Varů (65 % pylu).

V současnosti jsou často diskutované 
také medy z městských aglomerací. Ty jsou 
v našem projektu také zahrnuty a v jejich 
případě je zajímavým zjištěním nízký obsah 
pylu z hlavních zemědělských plodin. Pylo
vý profil je naopak velice pestrý. Převládají
cí zastoupení mají silně pylodárné rostliny 
jako pomněnka a svazenka. Poměrně velké 
zastoupení (23 %) mají zrna zatím neiden
tifikovaná, což ukazuje na rozmanitou Obrázek 4: Spektrální záznam pylových zrn medu z ovocných stromů

Obrázek 3: Rostlinné součásti zobrazené polarizační mikroskopií

Tabulka 5: Pylový profil Českých medů
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Frekvence 
výskytu pylu 

v analy- 
zovaných  

medech. (%) 

84,1 18,4 69,9 9,2 81,6 41,7 21,5 25,8 20,9 12,3 14,7 32,5 38,7 41,7 65,0 17,8 63,8 3,7 39,9 25,2 74,9 62,0

Průměrný  
obsah  

pylových  
zrn (%)

35,7 0,6 4,2 0,1 8,9 1,5 0,4 1,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,9 2,0 8,7 0,4 6,9 0,0 2,3 0,6 9,8 13,9

Min.  
pylových zrn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Max.  
pylových zrn 94,1 39,4 29,0 1,2 65,3 16,0 6,9 19,3 9,5 8,2 4,4 8,9 12,5 25,0 40,8 19,3 65,2 0,4 20,3 16,4 74,4 81,7

A – pšeničný škrob         B – palisádové buňky sóji

Pampeliška

Růžovité

Pelyňek

Pelyňek

Růžovité

Pampeliška

Pelyňek

Růžovité

Pampeliška

A – Absorbance

C – Reflektance

B – Transmitance

D – Barva v systému CIE L*a*b*
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flóru městských oblastí s výskytem ne
typických druhů rostlin. Výjimku tvoří 
okrajové městské oblasti, kdy například 
na periferii Prahy byla hojně zastoupená 
také řepka, přičemž ale různorodost 
pylového profilu byla zachována. 
Dominantní zastoupení pylových zrn 
od jednoho rodu bylo potvrzeno i v čeledi 
brutnákovitých (pomněnky), kde byl u tří 
vzorků obsah pylových zrn nad 45 %. 
Zajímavým zjištěním byl i nález pylových 
zrn vřesu u dvou medů z lokalit Český 
Brod a Týnec nad Sázavou. V 18 medech 
byl prokázán pyl jehličnanů. Z dalších 
botanických druhů byla zaznamenána 
pylová zrna svízele, různých druhů trav, 
srpku evropského, divizny a kosatců. Ani 
v jednom z analyzovaných medů nebyla 
potvrzena převaha pylových zrn, která by 
mohla pocházet z jiné geografické oblasti 
než z České republiky. 

Výsledky analýz prokázaly, že medy 
poskytnuté od včelařů mají vysokou kva
litu a nejenže splňují legislativní předpo
klady, ale dokonce je ve většině případů 
převyšují.

I když jsme v roce 2019 vyšetřili medy ze 
131 lokalit, některé okresy nebyly do pro
jektu zahrnuty. Pro tento rok máme v plá
nu lokality rozšířit o minimálně 10 nových 
v chybějících okresech (obrázek 6). Pokud 
máte zájem projekt podpořit a spadáte 
do zatím nepokryté lokality, budeme rádi, 
když se do našeho projektu zapojíte. Hle
dáme také městského včelaře z Ostravy.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, 
kdo se do projektu zapojili. Věříme, že 
s vaší pomocí se nám společně podaří cha
rakterizovat český med a hlavně i nadále 
udržet jeho vysokou kvalitu.

Doc. MVDr. Matej Pospiech, PhD, a kolektiv

Obrázek 6: Chybějící pokrytí odběrových míst, bezbarvé kraje = žádné pokrytí, modře 
zbarvené kraje = intenzita pokrytí podle sytosti modré barvy

Obrázek 5: Srovnání záznamu Ramanovy mikrospektroskopie pylových zrn medu 
z ovocných stromů

Pampeliška
Růžovité
Pelyňek

Medy nikdy nejsou jednodruhové
Kvetení rostlin se časově překrývá 

a různá včelstva si nacházejí nestejné 
zdroje snůšky. Zákazníkům se však 
druhové označení líbí, a proto tomu trh 
vychází vstříc. Správné označení ovšem 
musí dodržovat daná pravidla a nesmí 
vyvyšovat běžný med nad ostatní (po
dobně se nesmí na etiketách zdůrazňo
vat vlastnosti, které má každý med).

Pro označování medu nejsou stanove
na mezinárodní pravidla, už jen proto, 
že souběh kvetení bude jiný na Sicílii 
a jiný v Dánsku. V uvedené tabulce je 
několik příkladů, jak má limity obsahu 
pylových zrn stanoveno sousední Ně
mecko (Lebensmittelbuch, Neufassung 
der Leitsätze für Honig). Ale jen pylový 
obraz nestačí, musí být splněn i soubor 
dalších kriterií (P).

Typ druhového  
medu

Minimální  
zastoupení  

pylu

Další  
požadavky 

a zvláštnosti

Akát  
(Robinia) 20 % P, N

Vřes  
(Caluna)

různé  
(2–90 %) P, tixotropie

Jetele  
(Trifolium sp.) 70 % P

Řepka  
(Brassica) 80 % P

Slunečnice  
(Helianthus) 50 % P

Lípa  
(Tilia ssp.) 20 % P

P = barva (odstín a intenzita), vůně, chuť,  
vodivost, konzistence, poměr glukózy a fruktózy 
N = přirozeně nižší obsah enzymů
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Kontujte nás:
Pro Jihočeský, Královéhradecký, Liberec
ký, Ústecký a Pardubický kraj: 
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. (Dalibor 
Titěra, 734 858 244, titera@beedol.cz)
Pro Prahu, Středočeský, Karlovarský 
a Plzeňský kraj: 
Vysoká škola chemickotechnologická 
v Praze (Vojtěch Kružík, 220 443 003, 
vojtech.kruzik@vscht.cz)
Pro Vysočinu, Jihomoravský, Olomouc
ký, Zlínský a Moravskoslezský kraj: 
Veterinární a farmaceutická univerzita 
Brno (Matej Pospiech 541 562 704, 
mpospiech@vfu.cz)

Poděkování
Článek vznikl za podpory programu apliko
vaného výzkumu Ministerstva  zemědělství 
ČR na období 2017–2025, ZEMĚ, číslo 
QK1920344.
https://fvhe.vfu.cz/uvprp/vyzkum/projek
ty/NAZV/tym/index.html
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Zeptali jste se…

Jsem amatérský včelař a před dvěma lety 
jsem se rozhodl rozšířit chov včel a začal 
jsem stavbou patrového včelínu. Nepo
dařilo se mi získat dotaci, a tak jsem se 
pustil do stavby svépomocí. Bohužel sta
la se mi na včelínu nehoda a spadl jsem 
z výšky tak nešikovně, že jsem si rozrazil 
hlavu a rozdrtil levé zápěstí. Jsem nyní 
v pracovní neschopnosti a připravuji se 
na operaci zápěstí. Poraďte mi prosím, 
zda mohu v mém případě uplatnit nějaký 
nárok z pojištění včelařů. Pokud ano, jak 
mám postupovat? Přiznám se, že v dané 
situaci je pro mě nejhorší, že s jednou ru
kou nemohu přehazovat nástavky, jak by 
bylo nyní potřeba, ale improvizuji, jak se 
s jednou zdravou rukou dá.
 M. Š. 

Ano, na toto zranění, pokud zanechá trvalé 
následky, se úrazové pojištění našich členů 
vztahuje. Stavba včelína je činností spoje
nou se včelařstvím podle smlouvy o úra
zovém pojištění. Událost bude možné na
hlásit po ukončení léčení úrazu. Vyplněný 
formulář „Oznámení pojistné události – tr
valé následky úrazu“ a „Potvrzení základní 
organizace“, kde uvedete, že jste členem 
dané ZO, že se vám úraz stal při včelařské 
činnosti a konkrétně při jaké, pošlete na se
kretariát svazu. Pracovník sekretariátu 
pojistnou událost zaeviduje a dokumenty 
postoupí k vyřízení pojišťovně. 

Příslušné formuláře a další podrobnosti 
k úrazovému pojištění najdete na našem 
webu na adrese https://www.vcelarstvi.
cz/urazovepojisteni/

Stále trvají krizová opatření a potřebu
jeme udělat výroční schůzi. Jsme orga
nizace se 47 řádnými členy. Můžeme 
udělat výroční schůzi v tomto počtu? 
Musíme mít roušky, rozestupy? Stále se 
to mění, a tak si nejsem jist, jak to vlast
ně je. Prosím o radu a doporučení, jak 
schůzi zorganizovat a co musíme splnit. 

A do kdy musíme výroční schůzi udělat?
 V.D.

Výroční schůzi při počtu členů do 100 
můžete od 11. 5. 2020 uskutečnit za pod
mínky zajištění bezpečnostních opatření. 
Tzn. roušky v uzavřených prostorech jsou 
nutné, je třeba zachovávat odstupy mezi 
sedícími minimálně 1,5 m a k dispozici 
musí být dezinfekční prostředky. Dále do
poručujeme upozornit členy s rizikovými 
faktory (lidé nad 65 let, chronicky nemocní 
– plíce, srdce, ledviny, játra, poruchy imu
nitního systému, diabetes mellitus, těžká 
obezita), aby zvážili tyto rizikové faktory 
při rozhodování o účasti na spolkových ak
tivitách. Pokud se přesto chtějí zúčastnit, 
bylo by dobré, aby podepsali čestné pro
hlášení, že se u nich neprojevily příznaky 
virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti 
a čichu apod.) a že jsou si vědomi, že patří 
mezi osoby s rizikovými faktory. Tato do
poručení chrání osoby s rizikovými fakto
ry z pohledu epidemiologického. Výroční 
schůzi je třeba pokud možno uskutečnit 
co nejdříve, aby se zase co nejdříve mohla 
konat okresní konference. Harmonogram 
konání výročních schůzí a okresních kon
ferencí (viz poslední oběžníky) je dávno 
překonán právě s ohledem na vyhlášení 
nouzového stavu v březnu letošního roku.

Máme v naší ZO mnoho členů starších 
65 let. Pokud necháme na zvážení jejich 
účast na členské schůzi s ohledem na ri
zikovost jejich věkové hranice, a oni se 
tedy schůze nezúčastní, pak může nastat 
situace, že nebudeme usnášeníschopní. 
Jak postupovat dále? 
 P. M.

Na situace, kdy se nesejde nadpoloviční 
většina členů základní organizace, pamatují 
naše stanovy v ustanovení článku 12 odst. 7: 

„Nedostavíli se na členskou schůzi (vý
roční členskou schůzi) základní organiza
ce ani půl hodiny po určené době zahájení 
více než polovina členů, ukončí předseda
jící řádnou členskou schůzi a zahájí ná
hradní členskou schůzi, která je schopná 
se usnášet jen, jeli přítomna alespoň čtvr
tina členů. Náhradní členská schůze roz
hoduje nadpoloviční většinou přítomných. 
Program náhradní členské schůze musí být 
totožný jako program svolané řádné člen
ské schůze. Ustanovení čl. 39, odst. 1 a 2 
tím není dotčeno.“

Z uvedeného vyplývá, že náhradní člen
ská schůze může projednat a rozhodnout 
o bodech programu uvedených v pozvánce 

na jednání řádné členské schůze. Tj. stano
vovat počet členů orgánů, volit členy výbo
ru, členy kontrolní komise, volit delegáty 
na okresní konferenci, schvalovat výsledky 
hospodaření atd., viz odst. 5 a 6 čl. 12 sta
nov. Možnost náhradní členské schůze je 
využívána zejména u velkých základních 
organizací, zaujímajících velkou místní 
působnost a majících větší počet členů. 
Prozatím platí pro organizaci spolkových 
akcí podmínka maxima 100 účastníků, ale 
podle vývoje nákazy je možné a pravděpo
dobné, že se po 25. květnu toto číslo zvýší.

Budemeli uvažovat např. o ZO s poč
tem členů více než 100, pak to bude pro
bíhat takto: 

Základní organizace, která má 200 členů 
a na stanovenou hodinu začátku členské 
schůze se nedostaví alespoň 101 členů, 
vyhlásí půlhodinovou čekací dobu. Pokud 
se ani za půl hodiny nedostaví nadpolovič
ní většina členské základny, předseda ZO 
řádnou členskou schůzi ukončí a zahájí 
náhradní členskou schůzi, pokud bude pří
tomno alespoň 50 členů, tj. čtvrtina člen
ské základny. Aby rozhodnutí byla platná, 
musí být schválena nadpoloviční většinou 
přítomných, tj. 26 členy. Náhradní člen
ská schůze nemůže rozhodovat o zrušení 
základní organizace a nemůže měnit pro
gram řádné členské schůze. S ohledem 
na současná krizová opatření v souvislosti 
s pandemií koronaviru a na vysoký věkový 
průměr našich členů lze očekávat, že tento 
postup využijí i další základní organizace, 
které to nikdy předtím nepotřebovaly.

Mgr. Jarmila Machová

Okresní včelařský den 
OO ČSV Jičín ve spolupráci se  

ZO ČSV Sobotka vás zvou  
na Okresní včelařský den,  

který se uskuteční 6. 6. 2020  
v Mladějově v restauraci Formanka.

Program: 
10:00–11:30  Přednáška př. Vladimíra 

Doležala: Ošetřování vče
lího plodu pomocí tepla 

12:00–14:00   Posezení s přáteli, občer
stvení, nákup včelařských 
potřeb 

Prodej včelařských potřeb; představení 
a prodej plastového programu ve včelařství; 
prodej sklenic, víček na med; prodej a pří
jem objednávek na nové úly; bazar včelař
ských pomůcek a zařízení (mimo úlů). 
Občerstvení zajištěno po celou dobu ko
nání akce. 

František Kašpar, předseda OO ČSV;  
Vlastimil Dlab, jednatel OO ČSV
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Jelikož se letos kvůli nařízeným vládním opatřením k zamezení šíření 
koronaviru v ČR nemohl uskutečnit tradiční jarní seminář zástupců 
Státní veterinární správy a zdravotních referentů jednotlivých okresních 
organizací Českého svazu včelařů, chtěl bych alespoň touto cestou zpro-
středkovat, čím se v uplynulém roce Státní veterinární správa v oblasti 
dozoru nad medem a jeho produkcí zabývala.

Pravděpodobně mnozí z vás v médiích za
znamenali informaci o výskytu reziduí an
tibiotik v medu na našem trhu. Jak vlastně 
celý případ probíhal? SVS po zveřejnění 
informace v deníku Blesk o proběhlých tes
tech medů z několika zemí EU i mimo EU 
zahájila neprodlené šetření v případech, 
kdy testy odhalily porušení požadavků 
legislativy. Byly zahájeny kontroly 
u osob, které uvedly tyto nevyhovu
jící medy na trh.

V jednom případě se jednalo 
o reziduum zakázané látky dapson, 
antibiotika ze skupiny sulfonamidů. 
Dapson není v EU schválen pro po
užití u potravinových zvířat, je to hu
mánní léčivo, které se využívá např. 
pro léčbu lepry. Přestože výsledek tes
tu u tohoto medu byl na základě testů 
v Blesku hraniční, v rámci předběžné 
opatrnosti SVS nařídila u dané šarže 
medu jeho pozastavení a zákaz uvádění 
do oběhu. Současně byl odebrán úřední 
vzorek ke stanovení přítomnosti antibio
tik. Validovanou laboratorní metodou 
byla následně u tohoto vzorku potvrzena 
přítomnost dapsonu. V rámci své dozoro
vé činnosti SVS nařídila likvidaci tohoto 
medu.

Nicméně jelikož to byl med dodaný ze 
Slovenska, vložili jsme případ do systé
mu RASFF. Ten má za cíl vzájemnou 
spolupráci mezi zeměmi EU a někte
rými zeměmi mimo EU, především 
v oblasti informování a došetřování 
jednotlivých případů potravin, kte
ré mohou představovat zdravotní 
riziko pro konzumenty. Díky rychlé 
reakci slovenských kolegů jsme zjis
tili, že na území Slovenska byl med 
dodán polským dodavatelem a sou
časně že jeho původ je částečně 
v Lotyšsku a částečně v Argentině.

Zmíněný med byl označen jako 
„směs medů ze zemí EU a mimo 
EU“. Toto označení je v souladu 
se současnými pravidly, nicmé
ně je otázkou, do jaké míry to 
vypovídá o skutečném původu 
medu. Také proto se loni Česká 
republika přiklonila k podpoře 

návrhu některých dalších zemí EU (např. 
Slovinska nebo Portugalska) na otevření 
směrnice EU, která stanovuje mimo jiné 

požadavky na označování medu. Podstatou 
tohoto návrhu je právě úprava v povole
ném označování, která by vedla k přesněj
ší identifikaci původu medu. Ke zmíněné
mu návrhu se postupně přidala celá řada 
dalších evropských zemí, což může vést 
k široké diskusi, která snad vyústí v přije
tí takových pravidel, která spotřebitelům 
umožní bližší identifikaci původu medu 
v obchodech. Ve světle současné korona
virové situace však nelze očekávat rychlý 
průběh tohoto procesu. Přesto jsme ales
poň na dobré cestě.

Výše zmíněný případ se v rámci dozo
rové činnosti SVS svým charakterem 
poněkud lišil od běžných kontrol 
v minulém roce. Při nich SVS zjis
tila především tradiční pochybení 
ve fyzikálněchemických parame
trech podle vyhlášky č. 76/2003 
Sb., zejména v překročení hraniční 
hodnoty HMF nebo v nízké aktivitě 
diastázy. Celkem bylo v roce 2019 
odebráno a vyšetřeno 254 vzorků 
medu, 114 v rámci hygienického 

dozoru a 140 v rámci monitoringu 
cizorodých látek. V deseti přípa

dech byl výsledek nevyhovující, při
čemž tři vzorky nevyhověly v aktivitě 
diastázy, dva vzorky v hodnotě HMF 

a vždy u jednoho vzorku byl nevyho
vující výsledek v parametrech titrační 

kyselost, dapson, elektrická vodivost, 
Paenibacillus larvae a přítomnost nad
limitu olova. Tato zjištění však meziroč
ně nepředstavovala významnou změnu 

v počtech nevyhovujících vzorků, po
dobně jako v minulých letech to byly 
ojedinělé případy.

Závěrem bych touto cestou rád 
poděkoval všem poctivým včela
řům a producentům medu za jejich 
práci a popřál jim bohatou snůšku 
kvalitního medu nejen letos, ale 
i v letech dalších. Státní veteri
nární správa bude v rámci svých 
činností i nadále dbát na to, aby 
zákazníci v zakoupené skleni
ci medu dostali produkt, který 
očekávají, který na etiketě není 
označen klamavými údaji a tvr
zeními a který přinese prospěch 
všem od včelaře až po finálního 
konzumenta.

MVDr. Pavel Texl, 
odbor veterinární hygieny 

a ochrany veřejného zdraví SVS

Státní veterinární správa  
k problematice medu v roce 2019
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Spotřeba medu na jednoho obyvatele České republiky byla po celé minulé 
století takřka neměnná a činila kolem 200 gramů za rok. Po roce 1990 do-
šlo k výraznému růstu životní úrovně, ale i ke změnám v chování lidí a větší 
pozornosti k tomu, co jíme.

Několikanásobný nárůst spotřeby zazna
menaly čerstvá zelenina, olivový olej a med 
– toho dnes ve srovnání s minulostí jíme 
pětkrát více. Už jsme se téměř vyrovnali 
Rakousku, ale Němci, jejichž životní úro
veň je vyšší, a Řekové, pro které je med ne
odmyslitelnou součástí tradiční kuchyně, 
jsou v jeho spotřebě stále ještě hodně před 
námi.

Dokážeme zákazníkům nabídnout 
med v plné kvalitě a kráse?

Velice se zlepšila úroveň balení a označo
vání medu na trhu. Kupující se zajímají 
o botanický původ medu, což je spojeno 
s jeho barvou (podíl medovice) a konzis
tencí, respektive sklonem ke krystalizaci 
(podíl řepky). Včelaři někdy ve snaze vyjít 
tomuto zájmu zákazníků vstříc odhadnuté 
zdroje medu píší i na etikety. To se může 
zákazníkům líbit, ale pozor na inspekci. 
Takzvané druhové medy se poměrně přís
ně posuzují a zdůvodňuje se to tak, že ne
smí docházet ke klamání spotřebitelů. Ale 
zásadní důvod, proč se u druhových medů 
hlídá dodržování domluvených kritérií, 
je jejich podstatně vyšší cena ve srovnání 
s medy běžnými.

Na druhových medech ovšem nemusí 
být nic extra zajímavého z hlediska chuti. 
Nejchutnější jsou podle názoru mnohých 
odborníků právě medy smíšené, sesbírané 
z mnoha druhů rostlin. Má to svoji obdobu 
v bylinkových čajích. Jednodruhové čaje, 
jako heřmánkový, lipový nebo mátový, jsou 
jistě dobré a ceněné pro určité vlastnosti. 
Ale když nám babička kořenářka namíchá 
sedmibylinkový čaj z bezinek, meduňky, 
slézu, řebříčku, lípy, máty a divizny, užas
neme nad jeho chutí a vůní, o léčivosti ne
mluvě.

Jak definovat výjimečně dobré medy?

Napadlo nás to již před několika lety, 
když jsme tradičně ochutnávali rozsáhlou 
kolekci medů zaslaných ze všech koutů 
Čech, Moravy a Slezska do naší laboratoře 
v rámci soutěže Český med. V některých 
případech vyndáte lžičku z úst a musíte 
říct mňam. A ukázalo se, že některé medy 
opravdu objektivně chutnají skvěle, i když 
je nezávisle na sobě okusí různí posuzova
telé. Tuto myšlenku jsme různě modifiko

vali, zkoušeli a porovnávali se zkušenostmi 
senzorického posuzování medu i dalších 
potravin v zahraničí. Nakonec jsme pro 
vás a vaše zákazníky připravili zcela nový 
projekt Lžička medu – kategorizaci výji
mečně dobrých medů formou komisionál
ního ocenění.

Projekt Lžička medu odstartuje 1. čer
vence 2020, bude probíhat celoročně a zú
častnit se ho mohou všichni včelaři, kteří 
mají med od svých vlastních včelstev vyto
čený a skladovaný podle šarží.

Co je to šarže?

Žádný systém řízené kvality potravinář
ských výrobků se neobejde bez pojmu 
šarže. Je to určitý objem výrobku, který 
je po stránce složení a vlastností zcela 
homogenní, protože byl vyprodukován 
v krátkém časovém období na jednom 
místě, je skladován odděleně a je dobře 
dokumentován v záznamech. Velikost 
šarže si tedy určují včelaři sami, přičemž 
šarže musí být homogenní a musí být řád
ně označena na obalech i v záznamech 
pro vlastní přehled a pozdější případnou 
kontrolu. Pokud jste přesvědčeni o skvělé 
chuti svého medu a jeho zralost odpovídá 
normě (refraktometr ukazuje pod 18 % ob
sahu vody), zašlete alespoň 700g sklenici 
k posouzení.

Co se s medem bude dít dál?

Laboratoř základním rozborem prověří, 
že kvalita medu je odpovídající, a předá 
ho senzorické komisi. Ta ho anonymně 
ochutná, porovná s již prověřenými medy 
a přidělí mu hodnocení od nuly do deseti 
bodů v následujících kritériích: vůně, chuť, 
dovětek (časové doznívání chuti po požití 
vzorku), vyváženost chuti (u vyvážených 
chutí nepřevládá žádná složka) a absen
ce cizorodých chutí (hodnotí se, zda jsou 
v medu přítomny nějaké složky, které se 
v něm zpravidla nevyskytují, např. kovo
vá chuť, nafta, myšina). Body se sečtou, 
přičemž jednotlivá kritéria nemají stejnou 
váhu, a podle výsledného bodového zisku 
je med ohodnocen:
�•��Med� chutný� –� se� symbolem� stříbrné�

lžičky
�•��Med�lahodný�–�symbol�má�podobu�zla

té lžičky

�•��Med� delikátní� –� oceněný� symbolem�
platinové lžičky

Výsledek zaslaného vzorku platí pro ce
lou šarži, ze které byl odebrán, ale pocho
pitelně se nemůže vztahovat na med šarží 
jiných. Oceněné vzorky budeme archivovat 
pro případné řešení sporů, ale věříme, že 
žádné nebudou. 

Ohodnocené šarže je určitě třeba řád
ně pochválit při jejich nabídce a prodeji 
zákazníkům. Proto ke každé ohodnocené 
šarži včelař vedle obvyklého protokolu 
dostane ještě písemné ocenění a vzorek 
10 nálepek. K tomu pak bude mít možnost 
zakoupit za symbolickou cenu odpovídající 
počet nálepek (maximálně pro počet skle
nic z dané šarže) se symbolem platinové, 
zlaté, nebo stříbrné lžičky.

Aby zákazník porozuměl, k čemu se 
ocenění a nálepky vztahují, bude k dispo
zici letáček s vysvětlujícím textem a údaji 
o oceněném medu. Podklady v elektronic
ké formě se budou zasílat emailem, aby 
si jich každý mohl vytisknout potřebný 
počet.

Máme vyzkoušeno, že v dnešní době, kdy 
med bohužel patří mezi nejfalšovanější po
traviny na evropském trhu, mají zákazníci 
o medy s garantovanou kvalitou a medy 
oceněné v různých soutěžích opravdu 
přednostní zájem a jsou ochotni zaplatit 
odpovídající vyšší cenu. Ze zahraničních 
zkušeností rovněž víme, že cena jednoho 
medu může být na stejném pultu až trojná
sobná ve srovnání s medem jiným.

Dosáhnout vyšší realizační ceny není při 
dodržení objektivních pravidel nic špatné
ho. Producent si to zaslouží za své nelehké 
úsilí a konzument získá něco výjimečně 
dobrého. I když třeba malá lahvička bude 
stát jako ta velká. Naprosto běžná je tato 
praxe u vína. Veškerá nabízená vína musí 
splňovat zákonné normy, ale nad tento 
standard je pak vytvořena definice řady 
přívlastků (od kabinetu a pozdního sběru 
až po slámové a ledové víno). Přívlastková 
vína jsou pak pochopitelně dražší. 

Pokud vás tedy tato myšlenka zaujala, po 
dívejte se na stránky www.lzickamedu.cz 
a pojďte s námi do toho.

Ing. Dalibor Titěra, CSc. a kolektiv
Výzkumný ústav včelařský v Dole

Lžička medu – nový projekt  
pro podporu kvality a odbytu
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Mnoho včelařů zažilo již na podzim a poté při jarních prohlídkách hluboké 
zklamání nad úhynem části svých včelstev. Sám jsem měl v průměru také 
vyšší úhyn než v minulých letech. Zajímavé však bylo to, že z mých pěti 
stanovišť byla tři naprosto bez úhynu, ale na dvou byly ztráty vysoké. Ještě 
zajímavější pak bylo, že největší ztráty jsem zaznamenal u nejsilnějších 
včelstev. Jejich aktivita byla v září mimořádná, ale již v říjnu a listopadu 
bylo několik včelstev vyloupených a několik úlů bez včel. Zcela evidentně 
šlo o varroázu v kombinaci s viry a nosemózou.

Ale jak tato situace vznikla, když byla včel
stva v červenci a srpnu úspěšně ošetřena 
Gabonem Flum? Nemám jiné vysvětlení 
než to, že silná včelstva si v září a říjnu při
nesla od slabochů v dutinách nebo od okol
ních nemocných včelstev zničující množství 
roztočů, virů i nosemózy.

Je potěšitelné, že nám přibývá včelařů, 
a pokud nepřijde pohroma v podobě vyš
ších zimních ztrát, roste nám i počet včel
stev. V zavčelení našeho území jsme s té
měř deseti včelstvy na čtvereční kilometr 
v popředí evropského žebříčku. Jinými 
slovy jsou naše stanoviště blízko u sebe. 
Pokud je v dané oblasti dostatek pestré 

pylové, nektarové či medovicové pastvy, 
potom mohou být spokojeni všichni. Hor
ší situace nastává tam, kde je oblast chudá 
na pylodárné a nektarodárné rostliny, a ješ
tě hůře je tam, kde jsou nedozírné lány mo
nokultur, často ještě „pečlivě obhospoda
řovaných“ pestrou škálou pesticidů. I když 
bychom si velmi přáli menší pole s různý
mi nektarodárnými plodinami, pruhy plné 
keřovitých remízků, květnaté louky a živé, 
ne umírající lesy, změnit v tomto směru lze 
od nás včelařů bohužel velmi málo.

Ale i při takto velkém zavčelení je možný 
zodpovědný přístup každého z nás ve způ
sobu vedení svých včelstev, zvláště pak 

v péči o jejich dobrý zdravotní stav. Každý 
z nás by si měl uvědomit, že chov včel je 
sice krásnou činností a ve vztahu ke svému 
okolí můžeme jeden druhému prospívat ra
dou i pomocí. Současně však platí, že ne
zodpovědný a nevzdělaný včelař může být 
pro okolí přímo katastrofou. Stále je třeba 
mít na paměti, že včely mají letový okruh 
asi pět kilometrů a roje mohou běžně za
létávat až do vzdálenosti deseti i více kilo
metrů. Z tohoto pohledu je šťastný ten, kdo 
má vedle sebe pečlivého přítele, který dbá 
o zdravá včelstva a současně umí v praxi 
uplatnit všechna protirojová opatření, a ro
jivost jeho včel je tedy minimální. A naopak 
s vysokým rizikem loupeživých včel a s vel
kým přínosem roztočů budou mít problém 
všichni, kteří mají ve své blízkosti včelaře, 
jemuž se pravidelně vyrojí většina včelstev, 
nebo chová slabé, hladové a proti varroáze 
řádně neošetřené včely.

Za desítky let funkcionářské činnosti 
v ČSV, ale i z přednáškové činnosti jsem 
poznal mnoho včelařů s jejich včelař

Pouze pečlivý a vzdělaný včelař 
 prospívá sobě i svému okolí

Rozkvetlé třešně a javory nastartují pylem a nektarem mohutný jarní rozvoj včelstev
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že školským hodnocením bych snad jen 
polovině dal známku do trojky, ale pětek, 
těch bych nasázel mnoho. Hodně včelařů 
by je dostalo především za úroveň svých 
„znalostí“. A právě neznalost a nevzděla
nost v otázkách správné metodiky vedení 
včelstev a péče o zdraví včel jsou hlavní 
příčiny chyb, které v praxi vedou k chovu 
slabých, nemocemi a varroázou nakaže
ných včelstev.

Další velkou slabinou našeho včelařství 
je skutečnost, že poměrně mnoho včelařů 
stále lpí na naprosto nevyhovujících dvou
prostorových, často velmi starých úlech. 
Nejenže v nich nelze chovat silná včelstva 
(ta by se sem ani nevešla) a dosahovat vy
sokého medného výnosu (ten by se do jed
noho medníčku taktéž nevešel), ale vedle 
toho, že jsou stěny přímo nasáklé zárodky 
nemocí, je v těchto úlech vysoký předpo
klad vyrojení. Při mohutném jarním rozvo
ji včelstva je tíseň v malém plodišti běžné 
rámkové míry prvním impulzem ke vzni
ku rojové nálady. Kdo včas nerozšíří úlový 
prostor a nedá včelám práci stavbou dosta
tečného počtu dělničích a trubčích plástů, 

nebo má v úlu staré matky, bude v květnu 
a červnu často běhat po zahradě se žeb
říkem a chytat roje. Že má potom včelař 
málo medu, to je jeho problém, ale ulétlé 
roje varroázou a virózami doslova ohrožují 
široké okolí.

K největšímu nárůstu v rozmnožení 
roztoče Varroa destructor dochází v let
ních měsících a jeho populace zdecimuje 
v dutině živořící roj. Stejná situace nasta
ne i u včelaře, který nechá ve svých úlech 
roztoče přemnožit a včelstva buď ošetří 
chybně, nebo dokonce vůbec. V podletním 
slídění včel si potom i dobře ošetřená včel
stva přinášejí s lupem i nemalé množství 
roztočů. Ti se pak postarají o přenos viróz 
a obojí potom zkrátí dlouhověkým včelám 
délku života. A zde je začátek konce i sil
ných včelstev u dobrých včelařů v okolí.

Rád bych tedy tímto příspěvkem ape
loval na včelaře, aby se uplatňováním 
správné metodiky ve svých úlech snažili 
chovat silná včelstva, která budou součas
ně i správně ošetřována proti nemocem 
a parazitům. A ti, kteří stále lpí na starých 
a nevyhovujících úlech, ať je konečně vy
mění za úly nástavkové. Ona malá investice 

přinese prospěch nejen jim v nesrovnatelně 
pohodovějším včelaření s potenciálně vyš
šími výnosy, ale díky možnosti chovat sil
ná včelstva s minimem rojů prospějí i všem 
v okolí.

Další nutností je každoroční pravidelná 
obměna díla minimálně z jedné třetiny až 
poloviny plodiště. To je nejen skvělým pro
tirojovým opatřením, ale současně dosáh
neme ozdravení od nebezpečné nosemózy 
i zvápenatění.

Pokud chceme mít minimum rojů a vý
konná včelstva, musí být splněna ještě 
jedna podmínka a tou jsou mladé matky 
v našich úlech. Pro všechny včelaře by 
mělo být samozřejmostí po dvou až třech 
letech matky měnit. Kvalitní mladá mat
ka dokáže svým silným feromonem držet 
včelstvo ve vysoké aktivitě, z čehož má 
včelař prospěch v dobrém medném výno
su i nerojivosti. Pokud má matka i dobrý 
původ od mírných včel, bude práce v tako
vém včelstvu pro včelaře radostnou a po
hodovou záležitostí. A i to má svůj nemalý 
význam.

Jiří Sláma

Takto ne! Včelař nechal otevřené prázdné úly – ideální „dutiny“ pro zalétlé roje

Po rozkvětu přírody je nutné vložit mezistěny a stavební rámky Nástavkové úly umožňují vytvořit včelám vhodný prostor

Čím méně rojů, tím lépe pro všechny
 Foto: archiv ČSV
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Snad každý včelař již řešil, jak pro svoje zákazníky dlouhodobě uskladnit 
med tak, aby neztratil kvalitu, nezabíral mnoho místa, aby se s obalem, 
ve kterém je med uskladněný, dalo manipulovat a obal se dal opakovaně 
používat a snadno čistit. A také aby mohl med v budoucnu znovu ztekutit 
a naplnit do spotřebitelského balení. 

Když pominu skladování medu v sudech, 
nabízí se z menších obalů plastové nebo ne
rezové, které jsou trendem posledních let. 
Většina včelařů však i dnes využívá z minu
losti dobře známé konve z potravinářské
ho hliníku o objemu 25 litrů, do kterých se 
po naplnění až na horní hranici vejde 35 kg 
medu. Výhoda těchto konví spočívá v tom, 
že s nimi může relativně snadno manipulo
vat i jedna osoba, lze je jednoduše převážet 
například na rudlíku a dají se snadno uza
vírat. A v neposlední řadě se dají skladovat 
na sobě ve dvou patrech.

Je známou skutečností, že ztekucení 
je nutné provádět co nejšetrněji tak, aby 
med neztratil svoje vlastnosti přílišným 
ohřevem (přehřátím). Jedním z nejlep
ších způsobů je ohřev zkrystalizovaného 
medu ve skladovacím obalu ve vodní lázni 
teplé okolo 45–50 °C až do té doby, dokud 
není tekutý celý objem medu v obalu. Zte
kucení medu v hliníkové konvi ve vodní 
lázni si ovšem i vzhledem k jeho množství 
žádá určitý čas, což bezprostředně sou
visí i s ekonomickou stránkou takového 
ohřevu. Vyzkoušel jsem několik způsobů, 
jak med v takové konvi ztekutit, a po zralé 
úvaze jsem se rozhodl pro výrobu vlastního 
tepelného ztekucovacího zařízení z dostup
ných materiálů a zdrojů.

Na začátku jsem si stanovil, že celé za
řízení by mělo pracovat zcela automaticky 
a délka ztekucení celé konve plné medu by 
se měla pohybovat v rozmezí 6–10 hodin. 
Z výše uvedeného vyplynulo, že jako zdroj 
tepla nebude možné využít oheň/plamen 
(dřevo, uhlí, propanbutan atd.), topnou 
spirálu ponořenou přímo do medu, teplo 
od světelného zdroje (žárovka) apod. Jako 
optimální se ukázalo použití elektrického 
topného tělesa ve vodní lázni s tepelnou 
regulací pomocí termostatu.

Prvním krokem bylo najít, nebo vyro
bit vhodný obal o dostatečném objemu, 
do kterého by se hliníková konev poho
dlně vešla a zároveň aby se do něj kromě 
konve vešlo ještě dostatečné množství vody 
pro akumulaci tepla. Nejlepším řešením se 
nakonec stal nerezový pivní sud o objemu 
50 litrů, jehož pořizovací náklady nejsou 
vyšší než tisíc korun.

Druhým krokem byla volba elektric
kého topného tělesa s regulací teploty 
o dostatečném výkonu a s možností zabu
dování do pivního sudu. Zde jsem zvolil 
jednofázové topné těleso o výkonu 2 kW 
s připojovacím závitem 6/4” a s plynule 
nastavitelným termostatem (maximální 
teplota 75 °C). Cena tohoto topného tělesa 
je také do tisíce korun.

Třetím krokem byla volba vhodné izolace 
celého zařízení, aby nedocházelo k tepel
ným ztrátám při ohřevu a aby topné těleso 
pouze „přitápělo“ vodu v průběhu zteku
cování medu během několika hodin. Zde 
jsem použil kombinaci izolačních mate
riálů Isover a polystyren.

Postup výroby zařízení

Do spodní části pivního sudu jsem vyvrtal 
otvor pro navaření mufny 6/4” (nerezový 
nátrubek). Mufnu jsem pak navařil tak, aby 
nezasahovala hluboko do sudu, ale aby vy
čnívala co nejvíce na venkovní stranu sudu. 
Dále jsem po obvodu sudu přivařil v jeho 
horní části osm plechových úhelníků slou
žících k připevnění dřevěných lišt o výšce 
4 cm. Dřevěné lišty jsem k sudu přišroubo
val do přivařených úhelníků vruty, ve spod
ní části jsou lišty přišroubované do spod
ního lemu sudu vratovými šrouby, které 
nesou celou hmotnost medu, konve, vody 
a sudu. Mezi lišty jsem do osmi takto vznik
lých prostorů vložil izolaci Isover o tloušťce 
4 cm a k jejímu opláštění jsem použil 3mm 
desky ze sololitu, které jsem hřebíčky při
tloukl do lišt. Spodní a horní čelo tohoto 
opláštění tvoří překližka o tloušťce 10 mm. 
Vše jsem v místě spojů ještě upevnil hřebíč
ky a dotěsnil akrylátovým tmelem.

V nerezovém sudu jsem v místě jeho pů
vodního horního uzávěru vyřízl otvor o prů
měru cca 36 cm, který umožňuje vložení 
konve do sudu. Druhou horní odnímatelnou 
část zařízení jsem vyrobil z vyřazeného po
zinkovaného zavařovacího hrnce, z něhož 

Zařízení na ztekucování medu

Pivní sud s navařenou mufnou pro 
topné těleso, upevnění dřevěných lišt 
a izolace spodní části

Dřevěné lišty na pivním sudu, spodní a horní 
čelo z překližky

Dřevěné lišty a navařená mufna pro topné 
těleso, lišty ve spodní části sudu upevněné 
k lemu sudu vratovými šrouby
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jsem odstranil dno a v jeho spodní části jsem 
ponechal lem, který zapadá do sudu. Tento 
odnímatelný díl je izolovaný polystyrenem 
a opláštěný sololitem a překližkou. Celé 

zařízení pak zakrývá dřevěné horní víko 
(jedle/douglaska). Z osmimilimetrové ne
rezové kulatiny jsem vyrobil stojan, který 
zajišťuje, že konev s medem nedosedne 
na topné těleso, které po našroubování 
do mufny směřuje do středu pivního sudu. 
Z vnější strany opláštění sudu je kolem top
ného tělesa okénko, které umožňuje nasta
vovat teplotu vody a prostřednictvím diody 
na topném tělese lze sledovat, zda aktuálně 
těleso topí, či nikoliv.

Vzhledem k elektrické instalaci topné
ho tělesa a zajištění bezpečného provozu 
bylo celé zařízení posouzeno odborníkem 
z oboru elektro a byla vypracována revizní 
zpráva.

Ztekucování medu

Konev s medem uzavřenou víkem postaví
me do sudu na nerezový stojan, doplníme 
vodu (asi 23 litrů) a nasadíme horní odní

matelnou část a víko. Na termostatu nasta
víme teplotu topného tělesa do 50 °C a top
né těleso zapneme. Poté již vše běží auto
maticky. Po několika hodinách je vhodné 
zkontrolovat, kolik medu se již v konvi 
rozpustilo, a podle toho prodloužit, nebo 
zkrátit dobu ztekucování (květové medy se 
rozpouštějí déle).

A jedno upozornění na závěr. Při zteku
cování medu dochází v odnímatelné části 
a pod víkem ke kondenzaci vody. Při zteku
cování plné konve s medem je proto nutné 
použít na konvi těsné víko. Pokud do zaří
zení vložíme konev, která není plná medu, 
je třeba ji mít také uzavřenou, ale navíc ještě 
odvzdušněnou. To umožňuje hadička, která 
prochází otvorem navrtaným v uzávěru kon
ve a víkem zařízení do venkovního prostředí.

Ing. Jiří Vorlíček
Rataje nad Sázavou

Pohled do vnitřní části sudu s topným tělesem a vloženým stojánkem na konev 
s medem

Ohřívací zařízení rozložené na jednotlivé části
Topné těleso s nastavením teploty a diodovou indikací jeho 
zapnutí/vypnutí

Provozní hodnoty
Ztekucování tmavého zkrystalizova
ného medu, teplota napouštěné vody 
12 °C, provozní teplota vodní lázně při 
ztekucování cca 48 °C.
 Doba ztekucení celého množství medu 
v konvi: 7 hodin

Celková doba zapnutí topného tělesa: 
1 hodina a 46 minut

Spotřeba elektrické energie: 3,6 kW 
(při přepočtu podle sazby za kWh 
od jednotlivých dodavatelů elektrické 
energie je cena na ztekucení plné kon
ve s medem cca 10 korun)

Kompletní ohřívací zařízení
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Plastový hřebík v sobě ukrývá čip s identifi-
kačním číslem

Dr. Roman Slavík ukazuje mobil se čtečkou RFID čipů

V minulém čísle se článek zaměřený proti krádežím úlů, kočovných zaří-
zení či medných plástů zabýval tím, co může včelař udělat, aby případného 
zloděje odradil. Ale když už ke krádeži dojde, tak přestože včelař ukradené 
úly či kočovné zařízení dohledá, nemá ještě vyhráno. Na cizím, natož pak 
oploceném pozemku totiž nemá co dělat a vstoupit na něj může jen s pří-
slušníkem Policie ČR.

Problém je v tom, že v současnosti komer
čně vyráběné úly i kočovné palety jsou si 
velmi podobné. A je na okradeném, aby vě
rohodně prokázal, že ukradené věci na ci
zím pozemku patří jemu.

Skryté čipy usvědčily zloděje

Osobní zkušenost s tím má Dr. Roman Sla
vík, který vyučuje v rámci studijního obo
ru Správa včelařského provozu na Fakultě 
veřejnosprávních a ekonomických studií 
v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiel
lońské v Toruni.

„Před několika lety jsem se dozvěděl, 
že dětem ze včelařského kroužku někdo 

ukradl kompletní úly i se včelstvy, které 
jsem jim daroval. Druhého dne se je 
podařilo najít, avšak policejní vyšetřovatel 
požadoval nezvratitelný důkaz vlastnictví 
úlů se včelami,“ shrnuje Roman tehdejší 
nepříjemnou situaci.

„Vzpomněl jsem si, že kdysi byly do všech 
nástavků zabudovány miniaturní čipy, 
které v sobě ukrývaly identifikační čísla. 
Za přítomnosti policisty jsme se dostali 
k úlům a čtečkou napojenou na mobilní 
telefon jsme našli všechna identifikační 
čísla, která souhlasila s vytištěným sezna
mem, čímž bylo jednoznačně prokázáno, 
že úly patří mladým včelařům,“ přidává 

dobrý konec. A když se o tomto způsobu 
ochrany svého majetku dozvěděli okolní 
včelaři, tak si nechali do svých úlů tyto čipy 
také zabudovat.

Důkaz v plastovém hřebíku

V současnosti se používají dva velmi 
podobné systémy. Starší (RFID) a novější 
NFC čipy lze umístit v podobě tenké kartič
ky nebo v plastovém hřebíku na neviditel
ném místě, např. pod vnějším opláštěním 
nástavku, nebo jím nahradit kovový hře
bík při stloukání rámku. Ani jeden z těch
to systémů nevyžaduje napájení, protože 
je v nich zabudována miniaturní anténa, 
která se aktivuje magnetickým polem ze 
čtečky. Známe to např. z bezkontaktních 
platebních karet, jejichž čip se „probudí“ 
po přiblížení k platebnímu terminálu.

Investice za desetikoruny

Nejlevnější čipy obou systémů, umožňující 
přečíst jen identifikační číslo, se v interne
tových obchodech prodávají za desetiko
runy. Dražší čipy, které mají více funkcí, 
senzory a větší paměť, umožňují uložení 
hlasových nebo textových zpráv. Lze tak 
například zaznamenat úkony ve včelstvu 
a jeho kondici během roku buď přímo 
na čip, nebo do aplikace v mobilním tele
fonu. „Pokud je paměť dost velká, tak jsou 
na čipu informace i za několik let, takže 
slouží jako digitální cejch i jako zápisník, 
z nějž si informace lze uložit do mobilu 
i do počítače,“ doplňuje Dr. Roman Slavík 
zajímavé rozšíření možností.

V oblasti obalové techniky se využívají 
typy čipů se senzory (například teploty, ak
celerometry aj.), kdy se během transportu 
sleduje, zda nedošlo ke změně teploty nebo 
k neoprávněné manipulaci, což by mohlo 
mít vliv na potraviny v přepravním obalu. 

Komu patří úly? 
s identifikací pomohou viditelné i neviditelné značky
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Detail mobilu s RFID čtečkou

Popisovač, který zviditelní ultrafialové světlo

Čip s anténou

Podobné možnosti lze aplikovat i při za
bezpečení úlů nebo dokonce jednotlivých 
rámků.

Čipy bez zápisu jsou tak miniaturní 
a v současnosti i dostatečně levné, že se 
vyplatí jimi označit v každém nástavku 
některé medné plásty, které jsou v po
sledních letech častěji v hledáčku zlodějů. 
„V kombinaci s vhodným GPS lokátorem, 
umístěným např. do stěny nástavku, tak 
lze s jistotou najít a nezvratně identifiko
vat odcizené včelařské zařízení,“ odkazuje 
Roman na svou vlastní zkušenost.

Pomůže i neviditelný inkoust

Někteří výrobci označují úly vypalovanými 
cejchy, jejichž grafická podoba je v databá

zi. V době domácích CNC soustruhů však 
není složité si z vhodného materiálu vytva
rovat písmeno či firemní logo a to násled
ně použít pro vypálení na dřevěnou desku. 
U plastových úlů lze epoxidovou pryskyři
cí pevně přilepit identifikační značku, ale 
i tuto identifikaci lze okopírovat.

K nejlevnějším variantám označování, 
avšak s nejistou trvanlivostí, patří nevidi
telný inkoust, který se objeví jen ve světle 
ultrafialového záření. Jeho zdroj bývá ně
kdy umístěn rovnou na opačném konci 
popisovače. V internetových obchodech 
jejich cena zpravidla nepřevyšuje sto ko
run a označení např. na spodní straně víka 
může spolehlivě prokázat původního ma
jitele. Ale je to bohužel jen krátkodobé ře

šení. Jeli totiž neviditelný inkoust vystaven 
povětrnostním podmínkám, dochází k jeho 
degradaci a smytí. Tento způsob označení 
tak je vhodný jen zhruba v rámci jedné se
zony.

V případě nalezení ukradených úlů či 
kočovných zařízení pak platí, že by se ma
jitel neměl hned pustit do jednání se zlodě
jem. Ten má totiž zájem oddálit nebo zmařit 
policejní vyšetřování. Poškozený by tak měl 
v prvé řadě kontaktovat policii. Na cizí po
zemek pak může vstoupit jedině v její pří
tomnosti a až pak může za pomoci vhodné 
identifikační metody usvědčit zloděje a do
žadovat se vrácení odcizených věcí.

Ing. Zdeněk Kulhánek

Snadno schovatelné předměty s NFC čipem

Na čip lze podle kapacity paměti ukládat 
informace o včelstvuNFC nálepka
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e Ochrana úlu před sršní asijskou
V minulém čísle jsme přinesli informaci, že invazní sršeň asijská je doslo-
va za humny. V sousedním Německu se z jižní části země naprosto proti 
veškerým předpokladům přesunula na sever do okolí Hamburku. Její 
vpád na naše území je tedy jen otázkou času. Francouzští včelaři otestovali 
jednoduché vylepšení úlů, které by mělo zmírnit dopady řádění sršního 
vetřelce na včelstva.

Jak na vetřelce?

Invaze sršně asijské by asi sama o sobě 
chovy včel na lopatky nepoložila. V sou
časné době ovšem čelí včelstva celé řadě 
neblahých vlivů, a řádění sršní tak může 
být příslovečnou poslední kapkou. Dělni
ce sršně asijské loví včely v blízkosti česna 
a včelstva tak oslabují dvěma různými způ
soby. Vedle fyzického úbytku včelích dělnic 
je významný i fakt, že pokud stoupne ak
tivita lovících sršní v těsné blízkosti česna 
nad určitou mez, omezí včely vylétání z úlu 
za potravou. Sršně svou loveckou aktivitu 
stupňují koncem léta a začátkem podzimu, 
kdy se včelstva připravují na přezimování. 
Pokud tedy řádění sršní způsobí výpadek 
ve sběru potravy a omezí tvorbu zásob, 
včelstvo se citelně oslabí a významně 
klesají jeho šance na přežití zimy.

V zemích, kam už se sršeň asijská roz
šířila, proti ní zkoušejí leccos. V blízkosti 
včelnic umisťují pasti s návnadou ze sirupu 
nebo otrávené návnady. Představa, že by se 
tak dala udržet populace sršně asijské pod 
kontrolou, se však ukázala jako zcela nereál
ná. Navíc tyto pasti nelikvidují jen invazní 
sršeň asijskou, ale také široké spektrum 
místních druhů hmyzu. Vyvíjejí se proto 
pasti s návnadou ve formě feromonu srš
ně asijské. Ty však zatím nejsou k dispozici.

Samostatnou kapitolu představuje vy
hledávání a ničení sršních hnízd. Není 
to jednoduchá metoda. Včelař musí sle
dovat dělnice sršní při návratu do hnízda 
a to hned z několika směrů. Jednu dělni
ci se mu však většinou nepodaří sledo

vat na vzdálenost větší než pár stovek 
metrů. Sršeň asijská přitom za potravou 
běžně létá na vzdálenost několika kilo
metrů, takže dělnice většinou nedovedou 
včelaře až k samotnému hnízdu. Lokalitu 
s hnízdem si proto včelař předběžně vymezí 
triangulací na základě směru letu několika 
sršních dělnic. Vytipovanou oblast pak 
musí systematicky prohledat.

Britové při vyhledávání hnízd sršně 
asijské odzkoušeli odchyt dělnic a jejich 
označení buď miniaturní vysílačkou, nebo 
radarovým odražečem. Dělnici pak moh
li sledovat na podstatně větší vzdálenost, 
než je tomu při běžném sledování zrakem. 
Rychlost a úspěšnost vyhledávání hnízd 
tak výrazně stoupla. Nevýhoda této meto
dy ovšem samozřejmě spočívá v nárocích 
na technické vybavení. Stejný problém 
představuje i sledování sršní k jejich hníz
du pomocí dronů. V Británii je navíc pát
rání po hnízdech usnadněno tím, že se tu 
kolonie sršně asijské vyskytují jen v malých 
počtech. V hustěji „promořených“ oblas
tech pak situaci komplikuje skutečnost, že 
se včelař na jednom místě může potkávat 
se sršními dělnicemi z různých hnízd.

Ve Francii, kde je výskyt kolonií sršně 
asijské v mnoha oblastech podstatně čet
nější, se s ní pokusili systematicky bojovat 
vyhledáváním a následnou likvidací hnízd 
aplikací insekticidu permetrinu. Tato meto
da se však neosvědčila. Účinnost byla níz
ká a náklady naopak vysoké. Ročně se tak 
v departmentech zasažených invazí sršně 
asijské za likvidaci hnízd utratilo v průměru 

150 tisíc eur, přičemž efekt byl nevalný. Tým 
vedený Fabricem Requierem se proto poku
sil vyvinout jednoduchou a levnou metodu 
ochrany včelstev, která by navíc byla i šetrná 
k životnímu prostředí. Testy proběhly v již
ní a západní Francii a jejich výsledky přinesl 
počátkem roku 2020 vědecký časopis Jour
nal of Pest Science.

Nástavec pomůže přežít

Requier a jeho spolupracovníci vybavili 
úly nástavcem, který chrání prostor před 
česnem drátěnou síťkou s oky o rozměrech 
6 × 6 milimetrů. Dělnice tak mohou pro
lézt do chráněného prostoru kolem česna, 
zatímco pro sršně jsou oka příliš malá. 
Nástavec tedy nebrání sršňím v lovu děl
nic v okolí úlu, ale nedovolí jim přiblížit 
se k česnu nebo proniknout do úlu. Vědci 
navíc předpokládali, že když se sršně ne
budou pohybovat v těsné blízkosti česna, 
dělnice nebudou mít tendenci omezit vylé
távání za potravou. Podle Requiera před
stavuje právě „uvěznění“ dělnic v úlu pro 
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včelstvo mnohem významnější hrozbu než 
ztráty dělnic ulovených mimo úl. Pro trub
ce je možné podle potřeby vytvořit štěrbinu 
mezi vnější stěnou úlu a rámem nástavce, 
širokou zhruba centimetr.

Oprávněnost svých předpokladů si Re
quier a spol. ověřovali přímo v terénu. 
Na celém území, kde je ve Francii potvr
zen výskyt sršně asijské, rozmístili celkem 
44 úlů, přičemž ve dvojicích stály vedle 
sebe úl vybavený nástavcem a úl bez ná
stavce. Vědci pak sledovali, jak si jednotlivá 
včelstva povedou.

Potvrdilo se, že i u včelstev z úlů chrá
něných nástavcem si řádění sršní vybírá 
svou daň v podobě ulovených dělnic, které 
z úlu vylétnou a už se do něj nevrátí. Loví
cí sršně však mají jen určitou „kapacitu“. 
Pokud vylétá z úlu málo dělnic, padne 
z nich za oběť sršním poměrně vysoký 
podíl. Ale pokud dělnice vylétají houfně, 
uloví sršně zhruba stejný počet včel a pro
centuálně pak vycházejí ztráty podstatně 

nižší. To platí jak pro úly s nástavcem, tak 
i pro úly bez něj.

Jinak tomu však bylo v případě „uzavření“ 
dělnic v úlu. V úlech bez nástavců dokázalo 
dramaticky snížit podíl dělnic vylétajících 
z úlu už deset sršní a dvacítka už včelstvo 
prakticky ochromila. V úlech s nástavcem se 
však množství včel vylétajících z úlu v reakci 
na přítomnost sršní prakticky neměnilo. 

Ochrana včelstva před „uzamčením“ 
v úlu měla významný vliv na přežívání včel. 
Ke kolapsu včelstev v hlavní podzimní „sr
šní sezoně“ nedocházelo bez ohledu na to, 
zda byl úl vybaven nástavcem, nebo ne. 
Včelstva kolabovala v důsledku oslabení 
až v zimních měsících. U včelstev v úlech 
chráněných nástavcem však byly zimní 
kolapsy méně časté. Jestliže ze včelstev 
vystavených atakům sršní uhynulo v úlech 
s nástavcem 35 %, pak v úlech bez nástavce 
nepřežilo zimu 55 % včelstev.

Prostor pro vylepšení

Autoři studie publikované v Journal of Pest 
Science uvádějí, že se jako první pokusili 
o systematické zjištění účinnosti metody 
boje se sršní asijskou. Výsledky rozhod
ně nepřeceňují a své řešení nepovažují 
za ideální. Konstatují však, že jde o opat
ření levné. Pořizovací náklady na nástavec 
spočítali na 15 eur (v přepočtu zhruba 400 
korun) a to i se započítáním ceny práce. 
Ve srovnání s náklady na náhradu včelstva 
uhynulého v důsledku ataků sršně asijské, 
které vyčíslili na 100 eur (cca 2700 korun), 
jde o malou investici.

Nástavec doporučují umístit na úl před 
nástupem hlavní „lovecké sezony“ sršně 
asijské. Ten ve francouzských podmínkách 
připadá na polovinu srpna. Jak tomu bude 
u nás, až se k nám sršeň asijská rozšíří, to 
teprve uvidíme. Requier a spol. doporučují 
ponechat nástavec na úlu i přes zimu a se
jmout jej až začátkem jara. Nástavec totiž 
může zabránit i průniku dalších škůdců, 
kteří se s příchodem zimy uchylují do úlů. 

Autoři studie ovšem sami poukazují 
na skutečnost, že nástavec poněkud sni
žuje ochotu včel vylétat z úlu za potravou, 
protože dělnice mají problémy při prolézá
ní síťkou. Dávají proto ke zvážení použití 
síťky se čtvercovými oky o straně 8–10 mi
limetrů. I taková síťka by měla před sršně
mi chránit a včely by jí snáze prolezly. Dá 
se navíc předpokládat, že příslovečně zlaté 
české ručičky vyrobí nástavce nejen levněji, 
ale že jejich konstrukci zcela jistě ještě dále 
vylepší.

Requier a spol. doporučují včelstva vy
stavená atakům sršně asijské přikrmovat 
jak v období před přezimováním, tak i bě
hem něj. Jsou přesvědčeni, že tak lze zvýšit 
šance oslabených včelstev na přežití zimy.

Jaroslav Petr
Foto: Fabrice Requier

Zdroj: 
Requier et al. A biodiversity-friendly method to 

mitigate the invasive Asian hornet’s impact on 
European honey bee. Journal of Pest Science 93, 
1-9, 2020

Nástavec

Rozšířit stavy včelstev po zimních ztrátách je snahou mnoha včelařů. Cíle-
ně k tomu vede vytváření oddělků, pro něž jsou zapotřebí matečníky. Pro 
včelaře s jen několika včelstvy, k nimž se počítám, bývá dobrou možností, 
jak získat zavíčkované matečníky, šlechtitelský chov. Nejsnadněji dostupný 
z Rakovnicka je ve Výzkumné stanici včelařské v Liběchově nedaleko Měl-
níka, jež je součástí Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic.

S vedoucím liběchovské včelařské stanice 
Ing. Pavlem Kirchnerem jsem se domluvil, 
že si pro matečníky, z nichž vyběhne mat
ka do půldruhého dne, mohu přijet v pátek 
navečer nebo v sobotu ráno. Aby náklady 
na cestu byly menší, domluvil jsem se s pří
telem Jiřím Hamouzem ze Senomat, který 
také potřeboval matečníky, že pro ně zaje
deme v sobotu ráno. Přibližně za hodinu, 
krátce po sedmé, jsme byli v Liběchově, ne 
však první. Před námi už jeden včelař při
jel a po nás čekalo několik dalších. Vedoucí 
stanice, ještě vybaven povinnou rouškou 
proti nákaze koronavirem, vyjmul z ter
mostatu matečníky a znalecky jimi lehce 
poklepal, aby zjistil, zda jsou plné. Na víč

ku matečníkové misky byl připevněn úzký 
trojúhelník pro snadné zapíchnutí mateč
níku nad vyříznutý otvor v plástu. Mateč
níky namáčkl do výřezu v polystyrenu, před 
zabalením nakapal pro udržení vlhkosti bě

hem přepravy do plastového sáčku trochu 
vody a zajistil gumičkou. 

Rozloučili jsme se s poučením, že ma
tečníky musejí být zapíchnuté v oddělku 
nejpozději tři a půl hodiny od odjezdu, což 
jsme v pohodě stihli. Počasí do konce květ
na slibovalo několik dnů teplotu nad dva
cet stupňů, což skýtalo matkám příležitost 
pro snubní výlety a při šťastném návratu 
do mateřského úlu zdárný rozvoj oddělků.

  Text a foto: Zdeněk Kulhánek

Pro matečníky do Liběchova

Polystyrenové pouzdro bezpečně ochrání 
matečníky při převozu

Matečník zapíchnutý v plodovém plástu 
oddělku





Objektivem  
Zdeňka Dukáta
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V posledních letech vzrůstá mezi včelaři zájem o minimalizaci či úplné 
vynechání ošetření včelstev proti varroáze chemickými přípravky, přestože 
v obchodní síti se jich objevuje hodně. Ztráty včelstev jsou však na postupu, 
zdánlivě bez ohledu na to, zda chemií ošetřujeme, nebo ne. Může to být 
tím, že někteří včelaři nedodržují stanovená pravidla pro používání těchto 
prostředků. Buď jim chybějí potřebné znalosti o principu fungování těchto 
léčiv, nebo je to nedůslednost. V mnoha případech bohužel pravděpodob-
ně obojí.

Spolu s likvidací velké části roztočů se 
v těch, kteří léčení přežijí, takto zvyšuje 
odolnost proti účinným látkám, takže úči
nek léčiv se postupně snižuje a naopak vý
skyt rezistentních roztočů, tedy těch, kteří 
léčení přežívají, se ve včelstvech průběžně 
zvyšuje. Navíc je tu obava, že se stopy léčiv 
dostanou do včelích produktů, prokazatel
ně do vosku.

Jednou z úspěšně rozšiřovaných metod 
nechemického boje proti varroáze je te
pelné ošetření plodových plástů ve Varroa 
Controllerech, což jsou termoboxy, v nichž 
se po stanovenou dobu zvyšuje teplota 
natolik, že při ní roztoči hynou, avšak včelí 
plod není ohrožen.

Není to nejlevnější zařízení a hobby vče
lař s několika včelstvy může váhat, zda to 
pro něj bude dobrá investice. Řešením je 
finanční spoluúčast na pořízení termobo
xu. K tomu se letos rozhodlo několik členů 

nedávno vzniklé ZO ČSV ChvalčovPod
hostýnsko a Ing. František Rudý z této 
organizace v minulém čísle informoval 
o koupi celkem šesti termoboxů pro ošet
ření plodových plástů včelstev proti varroá
ze, přičemž pět jich je v soukromých rukou 
a jeden patří přímo samotné základní or
ganizaci. Tento termobox je určen zejména 
pro vlastní členy, případně podle kapacity 
i pro zájemce z okolí. Ing. Rudý podrobně 
mluvil o ošetření plodových plástů v termo
boxech během jara. Další část rozhovoru 
pojednává o jejich využití v následujícím 
období. 

Jaká je další fáze ošetření?

Další termické ošetření se koná v polovi
ně července. Tady je již ošetření pracnější. 
Je zapotřebí umístit matky do dvourám
kových izolátorů, kde může být jedna 
mezistěna, kterou včely ochotně vystaví. 

Matka tyto dva plásty v izolátoru zaklade 
a za 12 dnů, těsně po zavíčkování, se tyto 
plásty ošetří teplem. Na jejich místo se 
vloží stejným způsobem do izolátoru dal
ší plásty. Matka je opět zaklade a mezitím 
se vylíhne zbytek plodu ve včelstvu. Roz
toči, kteří mají silnou touhu se množit, se 
stěhují do izolátoru. Za dalších 12 dnů již 
ve včelstvu není žádný jiný plod než ten, 
který je v izolátoru s matkou ve dvou za
víčkovaných plodových plástech. Jsou sice 
plné roztočů, ale ti ještě nestihnou zahájit 
rozmnožování, takže škody na plodu za
tím nejsou. Uvedené zavíčkované plásty 
(ošetřené teplotou, kterou roztoč nepře
žije) se mohou použít k tvorbě oddělků. 
V této době je asi 60 % roztočů na plodu 
a 40 % na včelách. Protože ve včelstvu 
není žádný plod, opět se uskuteční lik
vidace foretických roztočů (tedy těch, 
kteří jsou na včelách mimo plod) jedno
rázovým ošetřením některou organickou 
kyselinou.

Poslední tepelné ošetření termoboxem 
se provede v říjnu, a to již bez zavírání ma
tek, stejně jako na jaře. V prosinci se pro 
jistotu do uliček mezi plásty nakape ky
selina šťavelová. Takto ošetřená včelstva 
přezimují v takové síle, na jakou jsme byli 
zvyklí před lety, a nečekáme tak s napětím 

Méně chemie proti varroáze
včelaři ve chvalčově koupili šest termoboxů

Členka výboru ZO Chvalčov Hana Krajčová plní termobox plodovými plásty
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tepelná metoda využívá i k ošetření zavíč
kovaných plástů při tvorbě oddělků v prů
běhu sezony.

Kolik včelstev se dá v každém boxu 
za sezonu ošetřit?

V současnosti se vyrábějí tři velikosti pří
stroje Varroa Controller. Do nejmenšího 
se vejde 10 rámků vysokých do 36 cm 
nebo 20 nízkých do 17 cm. Do střední 
velikosti se vejde 20 středních rámků do 
27 cm a do největšího přístroje je možné 
vložit 20 vysokých nebo 40 nízkých rám
ků. Lze tedy počítat s tím, že jeden velký 
box postačí na ošetření přibližně 50 až 
60  včelstev za sezonu. 

Při větším počtu včelstev je výhodné mít 
k dispozici dva přístroje. V našem případě 
si je vzájemně půjčujeme. Během tepelného 

ošetření, které trvá 2 hodiny a 20 minut, se 
totiž naplní druhý přístroj, a tak je tento čas 
lépe využitý. To se hodí zejména na jaře, kdy 
potřebná venkovní teplota netrvá dlouho 
a je třeba tento krátký čas využít co nejlépe.

Jaká je úspěšnost likvidace roztočů? 
Budete dělat kontrolní monitoring 
výskytu před a po každém léčebném 
procesu? A kterou metodou (moučko-
vý cukr, CO

2
, či jinou)? 

Úspěšnost likvidace roztočů termoboxem 
je podle profesora Wimmera až 97 %. Mu
sím ovšem zmínit jedno nebezpečí. Takto 
ošetřená včelstva jsou v kondici a mají lo
gicky sklon vylupovat kolabující včelstva 
v okolí. Pokud tedy má včelař v sousedství 
špatně ošetřená včelstva, nemusím zmiňo
vat, jak to dopadne. Proto je třeba zapojit 
co nejširší okolí, začít s léčením ve stejném 

termínu a takto eliminovat možnou rein
vazi do přeléčených včelstev. 

Za 10 dnů po ošetření se z ošetřených 
plástů vylíhnou včely a ještě čtyři dny padají 
mrtví roztoči, jak postupně včely čistí buň
ky pro nové zakladení matkou. Na podložce 
se tito roztoči objeví, a pokud je neodnesou 
mravenci, uvidíme, jak bylo včelstvo napa
deno. Zatím máme za sebou první praktic
ké zkušenosti. Letos jsme ošetřili celkem 
142 včelstev, pět přístrojů jsme dostali až 
v průběhu jara. Máme k dispozici také za
řízení na monitorování pomocí CO

2
, takže 

v sezoně budeme kontrolovat úspěšnost 
naší léčby.

Mohou zájemci o tuto metodu přijet  
na výzvědy?

Samozřejmě. Rádi se podělíme o naše zku
šenosti s širokou včelařskou obcí. Velmi 
nás potěší případný zájem a aktivita vče
lařů. Jen tak lze s nemocemi úspěšně bojo
vat, nestačí tyto myšlenky probírat v úzkém 
kruhu výboru základní organizace. Je pře
ce naším zájmem, aby se populace roztoče 
snížila v co nejširším okolí, nejlépe v celé 
Evropě. Proto děkuji za možnost oslovit 
členy našeho svazu prostřednictvím časo
pisu Včelařství a velice si toho cením. 

Zájemce uvítáme v rámci našich mož
ností, v případě zájmu jsme ochotni využít 
našich získaných kontaktů s Mgr. Helenou 
Prokovou Mališovou a uspořádat přednáš
ku s praktickými ukázkami. V současnosti 
připravujeme naše webové stránky csv
chvalcov.cz. Bude tam rubrika a také od
kazy na články a videa s tímto tématem. 
Jen prosím o trochu trpělivosti, ostatně 
vždyť víte, jak jsou na tom včelaři s časem 
v tomto období. 

Budete v kontaktu s výrobci 
termoboxů? 

Jsme v úzkém kontaktu s Mgr. Helenou 
Prokovou Mališovou, která spolupracuje 
s prof. Wolfgangem Wimmerem, jenž stál 
u zrodu přístroje Varroa Controller. Díky 
informacím od ní se k nám tyto přístroje 
dostaly. Získané poznatky s ní průběžně 
konzultujeme. 

My sami jsme zatím ještě v začátcích a in
formace a zkušenosti spíše získáváme. Příští 
rok plánujeme účast na další mezinárodní 
včelařské konferenci v Bratislavě, kterou 
Mgr. Proková Mališová organizuje. Na té 
letošní nás z videa pozdravil i prezident Api
mondie Dr. Jeff Pettis a zároveň slíbil účast 
v roce 2021. S ním i dalšími odborníky chce
me hovořit o našich zkušenostech s využí
váním přístroje a rádi si vyslechneme i po
znatky dalších uživatelů termoboxů, kterých 
přibývá v nechemickém boji proti varroáze.

 Ing. Zdeněk KulhánekTermoboxy různé velikosti připravené k jarnímu ošetření plodových plástů proti varroáze

Tepelné čidlo na plástu



202•ČERVEn 2020

te
c

h
n

o
lo

g
ie

202

Všechny přitom spojuje  
jedna myšlenka:  

lépe pochopit život včel  
a získat podložená data,  

která by v budoucnu
pomohla zabránit  
úhynům včelstev

Monitorovací systémy Forsage

Monitorovací senzor do úlu

Jak se žije včelám v jednotlivých krajích České republiky? Co přesně 
včelstva potřebují a proč dochází k nárůstu počtu úhynů? Na tyto a další 
otázky má odpovědět Forsage Eco, iniciativa brněnského technologického 
startupu Forsage. Do svého výzkumu zapojí včelařské kroužky i jednotliv-
ce ze všech regionů. 

Startup Forsage, vyrábějící monitorovací 
senzory do včelích úlů, spouští nový pro
jekt Forsage Eco. Jeho hlavním cílem je 
spolupracovat se včelaři z celé České re
publiky a v rámci společných experimentů 
získat data o životě včel. Včelařská věda, 
jak Forsage tuto iniciativu nazývá, nespo

čívá jen v práci profesionálních vědců, ale 
sdružuje také ostřílené i začínající včela
ře, odborníky na datovou analýzu a další 
experty. Všechny přitom spojuje jedna 
myšlenka: lépe pochopit život včel a zís
kat podložená data, která by v budoucnu 
pomohla zabránit úhynům včelstev. „Vymí
rání včelstev vnímáme jako problém, který 
je potřeba řešit. Pokud však chceme nějak 
přispět, potřebujeme získat podložená 
a nezávislá data. Věříme, že změna nemu
sí vždy probíhat jen shora, ale může začít 
právě u nás, lidí, kteří se o včely zajímají, 
pracují s nimi a uvědomují si jejich důleži
tost pro člověka,“ uvedl Martin Špaňhel, 
včelařský garant Forsage. 

Nový rozměr včelařských kroužků

Aby se do výzkumu mohli zapojit samot
ní včelaři, připravila Forsage Eco hned 
dva projekty. První je určený včelařským 
kroužkům mládeže, které si budou moci 

Forsage Eco zve ke spolupráci  
i včelařské kroužky mládeže 
příležitost k unikátnímu výzkumu života včel
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Kontrola monitorovaného úlu

do úlů nainstalovat monitorovací senzory, 
přičemž Forsage Eco je bude kroužkům 
spolufinancovat. Mladí nadějní včelaři tak 
získají přístup k jedinečné technologii a zá
roveň vlastnoručně získanými daty přispějí 
k výzkumu včel. 

Vítáni jsou i jednotlivci, takže druhý pro
jekt cílí právě na jednotlivé včelaře. Forsage 
Eco vybere z každého kraje jednoho, kte
rému poskytne své zařízení, opět spolufi
nancované. Získaná data poslouží nejen 
samotnému včelaři, ale také k porovnání 
stavu včelstev mezi jednotlivými kraji, 
přičemž se budou hodnotit například do
pad pesticidů a insekticidů či nemoci včel. 
V dalším kole pak budou následovat všech
ny okresy.

Výzvu k účasti na projektu zveřejní For
sage Eco v časopise Včelařství, na webu 
forsage.eco a facebookové stránce, při
čemž start obou projektů je plánovaný 
na podzim tohoto roku.

Monitoring včel na Mendelově 
univerzitě

Kromě výroby monitorovacích zaříze
ní a podpory včelařské vědy se Forsage 
věnuje také výzkumu a spolupracuje při 
tom s českými univerzitami. Loni tak 
bylo do úlů Mendelovy univerzity v Brně 

nainstalováno celkem 16 senzorů, které 
sledují souvislosti mezi zvukovými proje
vy včelstev a jejich fyzickým stavem. Od
borníci z Mendelovy univerzity přinášejí 
do výzkumu své včelařské knowhow, tým 
Forsage zase přispívá znalostmi z oblasti 
rozsáhlých datových analýz.

Neutuchající nadšení a snaha 
porozumět včelám

Od svého vzniku si tým Forsage připisuje 
na účet jeden úspěch za druhým. Tím 
nejčerstvějším je absolutní vítězství v ak
celeračním programu Climate Challenge 
od společnosti Impact Hub, kde získal cenu 
poroty i diváků. A boduje také u široké ve
řejnosti. Za finanční prostředky získané 
v kampani na Hithitu najme Forsage dal
šího odborníka, který jim pomůže analyzo
vat získaná data a hledat účinná řešení pro 
ochranu včelstev. Tým má v současnosti 
šest členů, přitom každý z nich je expertem 
v určitém odvětví – vývojář, IT  specialista, 
datový analytik či marketingový odborník. 
A i když včelaří pouze jeden z nich, srdce 
pro včely bije všem. Proto také na so
ciálních sítích hrdě používají označení 
#delametoprovcely.

Text a foto: Soňa Parke

Monitorovací senzory v úlech 
zaznamenají

•��hmotnostní�přírůstek�medu�
•��úbytek�zásob�
•���zda�se�děje�něco�neobvyklého,�co��

vyžaduje včelařovu pozornost 
•���kdy�je�potřeba�jít�k�úlům�a�kdy�to�

nutné není 
•��vývoj�teploty�a�vlhkosti�v�úlech�
•��jak�včely�bzučí�
•��zda�jsou�včely�ve�stresu�
•���proměnu�situace�v�úlech�za�celé�

období, kdy jsou senzory 
nainstalovány

Váha: Umisťuje se mezi dno 
a podstavec, aby měřila hmotnost 
celých úlů včetně dna, nástavků 
i rámků.

Senzor: Vkládá se přímo do česna 
úlu nebo mezi rámky. Snímá zvuky, 
vlhkost a změny teploty uvnitř úlu 
nebo v jeho okolí, podle toho, kam ho 
vložíte.

Přenašeč dat: Centrální jednotka 
celého systému. V pravidelných 
intervalech sbírá a odesílá na server 
data ze senzorů a napájí systém energií.

Aplikace: Přehled aktuálně 
naměřených hodnot, jejich vývoj v čase 
i historie dění v úlu. Jednou týdně 
posílá souhrn dění přes SMS nebo 
e-mail.

Význam piktogramů
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Bývá zvykem, že jakmile včelař navštíví cizinu, jeho oči při cestování 
krajinou, městy či vesnicemi rentgenují terén. Hledají v něm úly, tržnice či 
obchody s medem a vším dalším, co souvisí se včelařením. Bylo tomu tak 
i u Ing. Jiřího Hůlky, Ph.D., který se podělil o své poznatky ze včelařství 
v americkém státě Montana. 

Včelaření má takříkajíc v genech, neboť se 
chovem včelstev zabývali jeho pradědové, 
dědové i otec. Před třemi lety byl s man
želkou rok pracovně ve Spojených stá
tech na Montana State University (MSU) 
ve městě Bozeman.

Objevil včelařský obchůdek 

Při procházkách městem se čtyřiceti tisíci 
obyvatel objevil včelařský obchod, který 
vlastní Steve a Joyce Thorsonovi (https://
montanahoneybeecompany.com/). „Jsou 
to velmi otevření milí lidé a zakrátko jsme 
si povídali o včelách a včelaření. Steve mě 
po delší diskuzi o oddělcích nečekaně po
zval na výlet. Spočíval ve dvoudenní cestě 
s náklaďákem pro oddělky. Od té doby jsem 
mu příležitostně pomáhal, například s je
jich umístěním při rozvozu na jednotlivá 

stanoviště a při jarních prohlídkách,“ uvedl 
Jiří Hůlka svou cestu za poznáním.

Poradí i po telefonu

Steve pochází ze čtvrté generace včelařů, 
avšak je v rodině první, který se včelařstvím 
začal zabývat komerčně s cílem vzdělávat 
včelařskou komunitu. Rozsah jeho činností 
je obdivuhodný. Působí jako lektor po celé 
Montaně a mimo prodeje včelařských 
potřeb, oddělků a včelích produktů také 
pořádá kurzy pro začátečníky, pokročilé či 
poradí i po telefonu. 

Je takříkajíc mentorem celé včelařské 
komunity v Bozemanu a okolí. Spolu
pracuje s univerzitou MSU na výzkumu 
bakteriálních a virových onemocnění 
včel a také pomáhá hasičům při sbírá
ní rojů nebo na dálnici zachránil téměř 

všech 400 vysypaných včelstev poté, co 
havaroval tahač vezoucí je na nové místo 
za obživou.

Krajan včelaří v ležanech

„Díky tomu, že mě vzal k sobě na výpomoc, 
jsem měl možnost poznat systém, ve kte
rém pracuje. Poznal jsem vše, co dělá, 
od výroby úlů přes jejich prodej až po po
řádání kurzů. Jeho manželka uskutečňuje 
nápady při zpracování včelích produktů. 
Vyrábí nejen variace různých medů, ale 
i mýdla, balzámy a další výrobky z vosku.“

Jiří však v Montaně poznal i několik dal
ších včelařů. Jedním z nich je Dušan Sme
tana, emigrant z bývalého Českosloven
ska a profesionální fotograf, který včelaří 
v ležanech.

Ale vraťme se ke Stevu Thorsonovi. Pů
vodním povoláním je to architekt a dnes 
chová kolem 120 včelstev. Před třemi 
lety navíc začal s větším chovem matek. 
Obhospodařování zvládá téměř sám, při 
medobraní mu však pomáhají členové 
rodiny.

Steve a Joyce Thorsonovi Včelařský obchůdek v Bozemanu

Zima na stanovištiPřechodné stanoviště                  
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Zima v Montaně je delší než u nás a také 
o mnoho drsnější. Sníh začíná padat kon
cem září a mizí až koncem dubna nebo za
čátkem května, takže najít rozkvetlý strom 
pro prvomájový polibek je téměř nemožné, 
leda tak ve skleníku. Také teploty se v zimě 
několik týdnů pohybují pod 20 °C. Ve sta
rých kronikách Bozemanu se píše, že není 
v roce den, kdy by nesněžilo. Je to dáno tím, 
že město je v nadmořské výšce 1 461 me
trů a k tomu ještě v údolí sevřeném mezi 
horami.

Přes 800 včelstev na jednoho 

Neobyčejně silný zážitek měl Jiří Hůlka 
z návštěvy provozu profesionálního včela
ře Erica Hamiltona (www.hamiltonhoney
farm.com), který je v oboru již čtyři desítky 
let. Za tu dobu rozšířil komer ční provoz 
na 15 tisíc včelstev, čímž se stal druhým 
největším profesionálním včelařem v Mon
taně. O tak velký počet včelstev se stará jen 
18 stálých pracovníků a v sezoně v medárně 
vypomáhá několik brigádníků.

„Byli jsme u něj začátkem července, kdy 
zde začíná medobraní. Ukázal nám celý 
svůj provoz od sklepa až po půdu. Medo
braní je u něj nepřetržitě každý den od po
loviny července do konce října, ročně vy
produkuje téměř 300 tun medu. Krmí smě

sí kukuřičného sirupu a cukru. Přestože se 
snaží preferovat cukr, finančně je přijatelná 
pouze směs. Tu rozváží ve dvoukubíko
vé nádrži, ze které plní kapsová krmítka. 
Je zajímavé, že jako protirojové opatření 
mění u včelstev každý rok matku,“ doplnil 
Jiří Hůlka.

S kamiony do mandloňových sadů

Že je obživa profesionálních včelařů v USA 
založena na opylování, o tom Jiří věděl. 
„Ale když vám o tom samotný včelař vyprá
ví a vy stojíte u tahače, na kterém převáží 
stovky včelstev, tak to silně zapůsobí. Drti
vá většina komerčních včelařů převáží včel
stva do kalifornských mandloňových sadů, 
které začínají kvést na konci února, a poté 
kočují podle poptávky po zbytku USA. Tím, 
že opylování je jejich hlavní příjem, je pro 
ně med vedlejší produkt na přilepšenou.“

Na rozdíl od nás mají v Montaně velkou 
nadprodukci vosku. Ten je pro ně neza
jímavý, protože téměř všichni používají 
plastové mezistěny upevněné v dřevěných 
přířezech Langstrothovy míry. Při takovém 
množství včelstev by tak bylo velmi neeko
nomické používat drátkování a voskové 
mezistěny.

„Rychlejší je i vlastní vytáčení medu, 
neboť plastové mezistěny se ani při vyšší 
rychlosti netrhají. Jedinou neplastovou 

mezistěnu jsem viděl u Dušanova ležanu 
a u několika Stevových medných krav, 
ve kterých používají volnou stavbu,“ 
přidává Jiří Hůlka další zajímavý postřeh.

Bez dotací 

Ale všiml si i věcí, které nejsou zase až tak 
pozitivní. Co tedy včelařům v Montaně pů
sobí největší problémy? Na prvním místě je 
podobně jako jinde ve světě roztoč Varroa 
destructor. Následují medvědi, kteří více 
než med preferují plod a po jejichž návště
vě zbydou z úlu jen třísky. Nepříjemná je 
dále dlouhá zima (říjen až začátek května) 
s teplotami dosahujícími až 35 °C a v po
sledních letech čím dál větší požáry. To vše 
umocňuje fakt, že na rozdíl od nás nedostá
vají žádné dotace.

Ztráty včelstev

„I přes veškerou snahu nejen včelařů jsou 
od roku 2007 průměrné ztráty včelstev 
v USA nad 30 %. Toto číslo stále roste 
a v loňském roce dosáhlo 50 %. Opustí
meli polemiku o původu a věrohodnosti 
těchto dat (https://beeinformed.org/), je 
toto číslo a tempo velmi znepokojující,“ 
uzavírá Jiří Hůlka. 

 Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek
Foto: Ing. Jiří Hůlka, Ph.D.

Vyzimované oddělky
Stanoviště zajištěné ohradníkem

Plastová mezistěna
 Ing. Jiří Hůlka, Ph.D., při při přednášce v Kunvaldu 
 Foto: Z. Kulhánek 
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V minulém čísle jsme si popsali části optického mikroskopu a nyní se 
zaměříme na tvorbu preparátu a vybavení, bez kterého se při mikrosko-
pování neobejdeme. Jde zejména o preparační soupravu, sklíčka a další 
pomůcky v naší domácí laboratoři.

Preparační souprava

Preparační souprava slouží k tvorbě prepa
rátu a zahrnuje několik komponent. V první 
řadě je to ostrá žiletka, pomocí které připra
vujeme tenké řezy. Abychom se až tak snad
no nepořezali, je vhodné polovinu žiletky 
zalepit náplastí. Tenké řezy většinou přená
šíme na podložní sklíčko malým štětečkem. 
Preparační jehlu využijeme při manipulaci 
s drobným materiálem nebo při pitvání a do
poručuji mít alespoň dvě. Kapátkem nebo 
pipetou nanášíme na podložní sklíčko vodu. 
Samozřejmými součástmi výbavy jsou pin
zeta, nůžky a hadřík. A po ruce je dobré mít 
i kádinku s vodou a Petriho misku.

Podložní a krycí sklíčka

Při tvorbě preparátu v první řadě potřebu
jeme čistá a nepoškrábaná sklíčka – silněj
ší a delší podložní sklíčko a tenké sklíčko 
krycí. Podložní sklíčka mají normalizované 
rozměry 26 × 76 milimetrů a tloušťku větši
nou 1–1,2 milimetru. Tato sklíčka ve vyrá
bějí ve třech variantách z bílého, polobílého 
nebo nazelenalého skla. Pro běžnou mikro
skopii doporučuji polobílá podložní sklíčka 
se zabroušenými hranami chránícími před 
pořezáním.

Pokud chceme sledovat živé mikroorga
nismy, například prvoky, je vhodné použít 
podložní sklíčko se zabroušenou jamkou, 
do které se kápne voda s biologickým ma
teriálem. K popisování trvalých preparátů 
jsou pak ideální podložní sklíčka s jedním, 
případně oběma matnými okraji.

Co se týče sklíček krycích, nejčastěji se 
vyrábějí čtvercová o rozměrech 18 × 18 
milimetrů a 22 × 22 milimetrů nebo ob

délníková o rozměrech 22 × 32 milimetrů, 
pro sériové řezy dokonce 30 × 40 milimetrů 
a někdy také sklíčka kulatá. Nejdůležitějším 
parametrem krycího sklíčka je však jeho 
tloušťka, která se pohybuje v rozpětí 0,13 
až 0,17 milimetru. Tloušťka krycího sklíč
ka má velký vliv na kvalitu obrazu, proto je 
na lepších objektivech napsáno, na jakou 
sílu krycího sklíčka jsou kalibrovány.

Preparát

Mikroskopický preparát je objekt umístěný 
mezi podložní a krycí sklíčko a připravený 
k mikroskopování. Vzhledem k tomu, že 
budeme pracovat s optickým mikrosko
pem fungujícím na principu průchodu 
světelných paprsků preparátem, budeme 
potřebovat co nejtenčí materiál. Proto 
jsou pro mikroskopování ideální vnitřní 
orgány včely, případně její křídla, naopak 
nevhodné jsou části kutikuly, končetiny 
nebo tykadla. Kutikula je totiž téměř ne
průsvitná a na tykadle sice dobře uvidíme 
jeho okraje s chloupky, ale centrální oblast 
zůstane tmavá a struktury budeme spíše 
odhadovat. Pro laické použití, ale i při ve
dení včelařských kroužků bude i takový 
preparát dostačující, určitě však nepočí
tejte s prvním místem v soutěži o nejlepší 
mikrofotografii.

Lepších výsledků lze dosáhnout při pro
světlení kutikuly louhovou macerací. Po
užívá se 5–10% hydroxid draselný (louh), 
a to buď za studena, což ale trvá několik 
dnů, nebo rychleji při desetiminutovém 
varu. Při práci s hydroxidem draselným 
ovšem dávejte velký pozor, je to silná žíra
vina a leptá pokožku i sliznice.

Nativní preparát

Nejprve si řekneme základní informace 
o preparátech nativních (vitálních), tedy 
dočasných, při kterých pozorujeme čerst
vé objekty neporušené fixací (tedy objek
ty, které před mikroskopováním už nijak 
dál neupravujeme). Jejich nevýhodou je 
krátká trvanlivost, řádově v minutách. 
Doprostřed podložního sklíčka nanese
me kapátkem nebo pipetou kapku vody 
a do této kapky umístíme připravený pre
parát, který překryjeme krycím sklíčkem.

Ovšem položit krycí sklíčko tak, aby 
nebyl preparát plný vzduchových bublin, 
vyžaduje jistý cvik. Krycí sklíčko tedy nej
prve postavíme na hranu a dotkneme se jím 
kapky vody s preparátem. Hranu poté při
držíme na místě prstem jedné ruky a dvě
ma prsty druhé ruky postupně přiklápíme 
sklíčko na preparát. Sklíčko se tak postup
ně noří do kapky a netvoří se žádné vzdu
chové bublinky.

Pokud jsme to s vodou přehnali, odsa
jeme její přebytečné vytékající množství 
hadříkem nebo papírovým kapesníčkem. 
V případě, že je vody pod sklíčkem málo, 
nezvedáme krycí sklíčko kvůli jejímu do
plnění, ale přidáme kapku k hraně sklíčka 
a voda se nasaje do zbývajícího volného 
prostoru. Nejpodstatnější pak samozřej
mě je, co do kapky na podložním sklíčku 
vložíme.

Roztlakový preparát

Jestliže budeme mikroskopovat měkkou 
vnitřní tkáň, například nervovou uzlinu, 
žaludek, medný váček nebo vaječníky, pak 
stačí, když tkáň zaklopíme krycím sklíčkem 
a nakonec celé sklíčko jemně stiskneme. 
Získáváme tím roztlakový preparát, při 
kterém sice orgán ztrácí svůj prostorový 
tvar, ale my máme šanci sledovat jednu ten
kou vrstvu buněk se všemi detaily. Podobně 

Podložní a krycí sklíčka Preparační souprava
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ese vytváří i nátěrový preparát, při kterém se 
vzorek jemně rozetře na podložním sklíč
ku, což lze využít třeba při koprologickém 
vyšetření matky nebo mikroskopování 
trubčího spermatu. 

Otiskový (mikroreliéfový) preparát

Poměrně jednoduchá je příprava otiskové
ho čili mikroreliéfního preparátu, kterou 
využíváme zejména při studiu pokožky 
listů rostlin nebo povrchu kutikuly vče
ly. Na zhotovení preparátu potřebujeme 
bezbarvý lak na nehty a bezbarvou izole
pu. Na drobnou část těla včely nebo listu 
rostliny naneseme bezbarvý lak a po jeho 
zaschnutí otisk sejmeme bezbarvou izole
pou, kterou nalepíme na podložní sklíčko. 
V tomto případě již nepoužíváme krycí 
sklíčko, ale rovnou mikroskopujeme při 
použití clony. U včely lze touto technikou 
sledovat jednotlivá omatidia složeného 
oka, u rostlin nádherně vyniknou tricho
my nebo průduchy se svěracími buňkami, 
kterými je do rostliny nasáván vzduch.

Řezový preparát

Řezové preparáty jsou pravděpodobně 
nejběžnějším typem preparátů a pro jejich 
získání je třeba pořídit tenký řez zkouma
ným materiálem. Tímto způsobem může
me příčně řezat stonky, kořeny nebo listy 
rostlin, tykadlo včely, případně vytvořit 
řez složeným okem. Na přípravu příčných 
řezů ústním ústrojím, žihadlovým apará
tem i ostatních částí těla je vhodné zalití 
do parafinu.

Řezy pořizujeme nejlépe novou žilet
kou, přičemž materiál, ze kterého bu
deme preparát odřezávat, můžeme mít 
volně položený na podložce, nebo jej vlo
žíme do podélně rozkrojené bezové duše. 
V měkké bezové duši je materiál dobře 
upevněn a my nejprve provedeme zarov
návací řez a teprve poté několik tenkých 
řezů. Absolutní špičkou je však řezání ul
tratenkých plátků speciálním přístrojem 
– mikrotomem.

Trvalý preparát

Příprava trvalého preparátu je sice nároč
nější, obrovskou výhodou je však možnost 
jeho skladování a používání po desítky let. 
K tvorbě trvalého preparátu můžeme vy
užít kanadský balzám, parafin, případně 
jiná média. Každá látka má určitá speci
fika a jde jen o to, jak budeme s prepará
tem nakládat. V každém případě je třeba 
biologický objekt po usmrcení nebo po od
dělení od celistvého organismu (uříznutí 
části rostliny) nejprve fixovat. Fixace je 
rychlá denaturace bílkovin, která brání 
posmrtnému rozkladu (autolýze) vzorku. 
Fixace nám tedy zajistí zachování biolo
gického materiálu co nejblíže jeho nativ

nímu stavu, tedy jeho zakonzervování. 
Cílem je co nejlépe zachovat tvar, objem 
a strukturu buněk, pletiv nebo tkání a za
mezit vzniku artefaktů, což jsou uměle 
vzniklé nebo změněné struktury buněk. 
K fixaci můžeme použít vysušení teplem, 
mrazové vysušení nebo nějaké chemické 
fixační činidlo, což jsou nejčastěji ethanol, 
methanol, formaldehyd, glutaraldehyd, 
ledová kyselina octová, chlorid rtuťnatý, 
oxid osmičelý a vedle nich pak mnoho dal
ších, většinou jedovatých látek. V této fázi 
můžeme preparáty též barvit, aby vynikly 
určité struktury, například dřevo nebo lýko 
u cévních svazků rostlin, cytoskelet, jádra 
buněk a podobně.

Po fixaci musí být biologický materiál 
odvodněn (dehydratován). Dehydrata
ce se nejčastěji provádí stoupající řadou 
ethanolů, ve kterých se biologický materiál 
postupně několik hodin namáčí. Ethanol 
zároveň působí jako fixativum zabraňující 
rozkladu tkáně. Začínáme s 50% a pokra
čujeme přes 70%, 80% a 96% a končíme 
na 100% ethanolu. Doba ponechání ob
jektů v jednotlivých ethanolových lázních 
závisí na jejich velikosti. U drobného mate
riálu o velikosti dvou milimetrů stačí desít
ky minut, u včely už jsou to hodiny, nejlépe 
přes noc.

Po odvodnění se nám již jednotlivé kroky 
rozcházejí podle toho, jaký trvalý preparát 

Stejný preparát zvětšený 400×

Ukázka zvětšení pylových zrn lísky obecné, zvětšeno 100×
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e budeme připravovat. Než se však podívá
me na jednotlivé metody přípravy, musím 
předeslat, že trvalý preparát tvořený kříd
lem, končetinou nebo tykadlem včely me
donosné není třeba fixovat ani odvodňovat 
a po oddělení od těla jej můžeme rovnou 
použít. To proto, že tyto části neobsahují 
téměř žádnou vodu. Jinak je to už s hlavou, 
hrudí a trupem včely.

Kanadský balzám

Pokud nyní sáhneme po kanadském bal
zámu, je vhodné zkoumaný objekt nejpr
ve projasnit hřebíčkovou silicí, do které 
jej na deset minut přeneseme. Poté již 
stačí připravit podložní sklíčko, na něj 
skleněnou tyčinkou nanést kapku kanad
ského balzámu a do ní přenést preparát. 
Nakonec vše zaklopíme krycím sklíčkem, 
přebytky kanadského balzámu setřeme 
vatovou tyčinkou a necháme zaschnout, 
což bude při pokojové teplotě trvat něko
lik dnů. Pokud budeme opatrní, můžeme 
se však již druhý den na svoji práci podívat 
v mikroskopu.

Zalévání do parafinu

Pokud máme k dispozici lepší vybavení, 
lze zalít včelu parafinem do bločku a poté 
pořídit řezy celého těla pomocí mikrotomu. 
Mikrotom je přístroj, na kterém se připra
vují ultratenké řezy, a to jak podélně, tak 
i příčně tělem včely. Tímto způsobem mů
žeme získat příčné řezy ústním ústrojím 
nebo žihadlovým aparátem, které jinak 

nemáme šanci připravit. K zahození nejsou 
ani příčné řezy tělem včely, kdy například 
u hrudi lze pozorovat její vyplnění svalo
vinou a průběh jednotlivých orgánových 
soustav. Před zalitím včely do vosku by 
se její tělíčko správně mělo fixovat a poté 
zbavit vody tak, jak již bylo popsáno výše. 
Je totiž potřeba, aby parafin dobře pronikl 
do tkání. Po dehydrataci se z tkání musí 
odstranit i ethanol, ve kterém se parafin 
nerozpouští, a k tomu se využívá benzen 
nebo xylen. Biologický materiál se namočí 
do jedné z těchto látek, což má tu výhodu, 
že se dobře mísí s ethanolem a zároveň roz
pouští parafin. Pokud bychom odvodňovali 
přímo butanolem, který je rozpouštědlem 
parafinu, odpadá mezistupeň s benzenem 
nebo xylenem. Z lázně se materiál na ně
kolik hodin (zpravidla přes noc) přesune 
do rozehřátého parafinu, který ho krásně 
prosytí. Nakonec se biologický materiál za
lije do parafinového bločku a po zchladnutí 
jej můžeme řezat na mikrotomu. Řezy poté 
nalepíme na podložní sklíčko a mikrosko
pujeme.

Vlastní mikroskopování

Preparáty máme připravené a nyní už se 
na ně jen musíme podívat v mikroskopu. 
Podložní sklíčko upevníme na stolek dvě
ma svorkami, nebo u lepšího mikroskopu 
křížovým vodičem preparátu. Preparát 
vycentrujeme tak, aby se dostal do kuželu 
světla vycházejícího z kondenzoru. Mi
kroskopovat začínáme vždy objektivem 

s nejmenším zvětšením, při kterém si vy
hledáme nejlepší místo na preparátu, kde 
vyniknou všechny struktury, a teprve poté 
postupně zvětšujeme. Při větších zvětše
ních dbáme na to, abychom objektivem ne
prorazili sklíčka, proto je třeba zaostřovat 
opatrně a občas se podívat, jak je objektiv 
od krycího sklíčka daleko.

Někdy je třeba zaostřit tak, že se objek
tiv skutečně dotkne sklíčka. V tu chvíli jsou 
obrovskou výhodou pružinové objektivy, 
u kterých se koncová část po opření 
do krycího sklíčka ještě může zasunout 
několik milimetrů do objektivu.

U objektivů se zvětšením 100× nezapo
mínejme na použití imerzní kapaliny, což je 
většinou olej, glycerin nebo voda. Osobně 
používám cedrový olej. Imerzní kapalina se 
kápne na krycí sklíčko a objektiv se do ní 
ponoří. Po skončení mikroskopování neza
pomeňte otřít objektiv gázou navlhčenou 
alkoholem nebo étherem, protože jinak 
imerzní kapalina na objektivu zaschne 
a příště toho moc neuvidíte.

Při větších zvětšeních nás může zmást 
pohyb sledovaného objektu, který může být 
vyvolán jednak proudem vody mezi oběma 
sklíčky, zejména pokud je vody více, a pak 
také náhodným pohybem částic v kapalině, 
jenž nese název Brownův pohyb po svém 
objeviteli Robertu Brownovi.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Voskový bloček

Popis objektivu
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Po dlouholetém vedení boje s varoázou jsme se dostali do stavu, kdy výsle
dek bude dán především aktivitou včelařů v období od května do prosince 
na bázi dobrovolnosti. Efekt spočívá v tom, že boj s varoázou bude závislý 
především na dohodě mezi včelaři na příslušném území. Jednotlivec toho 
na zamořeném území mnoho nezmůže, a pokud ano, tak jen za cenu ne
úměrné spotřeby veterinárních léčivých přípravků a času.

Pro nejlepší výsledky je nutné v době letu 
včel aplikovat přípravky ve stejnou dobu 
a stejnou metodikou na co největším úze
mí, především pak od června do listopadu. 
Podle Metodiky kontroly zdraví vydané Stát
ní veterinární správou je nařízeno v období 
květen až prosinec pouze ošetření u koču
jících včelstev, což dnes má minimální vý
znam. Podrobnější postup ošetřování včel
stev proti varroáze je uveden v Metodickém 
pokynu SVS pro chovatele včel k prevenci 
a tlumení varroázy. Oba texty byly zveřej
něny v časopise Včelařství a jsou k dispozici 
i na svazovém webu na adrese www.vcelar
stvi.cz/zdravivcel. Zdraví včelstev a jejich 
případné ztráty máme tedy ve svých rukou 
především my včelaři.

V tomto článku se chci podělit o své zku
šenosti z mnohaletého organizovaného 
boje s varroázou v okrese Mělník. Je prav
da, že některé ZO se ke své škodě ne vždy 
řídily dohodou celého okresu. Ne vše běží 
na sto procent, ale taková už je skutečnost. 
A to jsme měli k pomoci veterinární naříze
ní, metodiky platné pro celý rok apod.

Doporučení dávám pro nejhorší náka
zovou situaci a malé území spolupracu
jících včelařů. Dále uvedu spíše rámcově 
jednotlivé kroky v celém systému a pro 
podrobnější informace odkážu na zdroj. 
Skutečnost se bude také řídit výsledky 
monitoringu.
a)  Monitoring poskytuje neocenitelné in

formace. Tradiční sledování denního 
spadu je často zkreslováno mravenci 
v podmetu, kteří spadlé roztoče uklízejí 
z podložek se zdvojenou sítí nebo pod
ložek ve varroadnech. Daleko přesnější 
informace poskytuje monitoring extra
jemným moučkovým cukrem, informa
ce jsou mimo jiné v Metodickém pokynu 

SVS/2019/114754G. Monitoring je 
dobré dělat od 20. června do konce srp
na aspoň jednou za 14 dnů u několika 
včelstev na stanovišti. Počet zjištěných 
roztočů zpravidla prudce stoupá v srpnu.

b)  Na základě výsledku monitoringu při sil
ném napadení aplikujeme léčiva s dlou
hodobým účinkem (např. Gabon Flum 
4 mg) co nejdříve po skončení snůšky, 
nejpozději 15. 7. Někteří včelaři v tomto 
období doufají v pozdní snůšku, která se 
v kraji objeví tak jednou za 5–10 let a to 
ještě s malou vydatností. To je důvodem 
k odkládání aplikace léčiv, až potom je 
už pozdě. Po aplikaci např. Gabonu je 
dobré u několika včelstev na stanovišti 
sledovat pomocí monitoringu extrajem
ným moučkovým cukrem napadení před 
aplikací proužků a 14 dnů po aplikaci. 
Pokud jsou i po 14 dnech na včelách 
nalezeni roztoči, Gabon na tomto mís
tě může mít sníženou účinnost. Pokud 
tomu tak je, nahradíme ho jiným léči
vem. Je možné např. dvakrát aplikovat 
Formidol. Kompletní seznam využi
telných léčiv je v Metodickém pokynu 
SVS/2019/114754G.

c)  Při brzké aplikaci před 15. 7. je možné 
v souladu s návodem prodloužit aplikaci 
Gabonu po převěšení proužku mezi ulič
ky s plodem o 12 dnů. Tímto opatřením 
se zkrátí doba mezi vyjmutím proužků 
z úlu a první fumigací, čímž se zkrátí ob
dobí, kdy hrozí včelstvům reinvaze z na
padených včelstev v okolí během září.

d)  V období, kdy hrozí reinvaze, kolem 
20. září aplikovat Formidol 40 u něko
lika včelstev, nejlépe krajních, podle 
návodu s odečtením spadu v průběhu 
dvou až čtyř dnů. Silnější spad je dokla
dem probíhající reinvaze, pak je dobré 

aplikovat Formidol i u ostatních včelstev 
na stanovišti.

e) Podzimní ošetření: 
  Osvědčilo se trojí ošetření v říjnu až pro
sinci, včelaři ho znají a v terénu je po
měrně snadno proveditelné. A pokud se 
dělá pečlivě, vykazuje vysokou účinnost, 
zvláště pokud ve včelstvech není zavíč
kovaný plod.

 1.  Fumigace v říjnu Varidolem s ode
čtením spadu druhý den po ošetření. 
Výše spadu nám ukazuje, jak efektivní 
bylo ošetřování v podletí. Spady do sto 
roztočů jsou dobrým výsledkem, spa
dy do 300 roztočů u některých včelstev 
jsou signálem, že se něco děje, že něco 
začíná být v nepořádku. Přesto včel
stva s tímto spadem ještě přezimují bez 
větších problémů. Ale pokud jsou spa
dy nad 500 roztočů a někde jsme byli 
svědky červených podložek, tak tam se 
zimním ztrátám asi nevyhneme.

 2.  Fumigace v listopadu Varidolem nebo 
aplikace Varidolu aerosolem podle 
teploty vzduchu.

 3.  Ošetření aerosolem Varidolem v ace
tonu je určeno především pro ošetření 
včelstev v první až druhé dekádě pro
since při teplotách pod 10 °C, teploty 
nad 10 °C se již nepředpokládají.

Postup léčení v období květen až prosi
nec v podstatě kopíruje dolský „Celý rok 
proti varroáze“. Přidal jsem pouze málo 
využívané ověření účinnosti pyretroidů 
v gabonových páscích a ověření stupně 
reinvaze v září.

Závěrem bych všem rád popřál dobré vý
sledky v boji s varroázou. Mnoho včelařů 
zmizení včel z úlu svádí na vyloupení vosa
mi, nedostatek pylu koncem podletí, otra
vy chemickými postřiky, na virózy apod. 
Oslabení obranyschopnosti včelstev a lou
pež je poslední fázi napadeného včelstva 
var roázou. Virózy zde hrají významnou 
úlohu, ale jen u včelstev silně napadených 
roztočem Varroa destructor.
     
 Dr. Ing. František Kamler

Lze úspěšně žít s varroázou?

Jeden rok v životě včely
Tato kniha se tváří, že je určena pro děti, a také tomu odpovídá styl, jakým je napsaná, ale první 
dojem docela klame. Navzdory líbivým ilustracím a fotografiím totiž rozhodně není pro nejmenší.

Její cílovou skupinou by tak měly být už o něco 
odrostlejší děti, ale s chutí se do ní jistě začtou 
i dospělí, jejichž povědomí o včelaření se dosud 
omezovalo na informaci, že včely jsou užiteč
né, protože opylují rostliny a dávají med a vosk. 
Krátké texty v jednotlivých kapitolách poskytují 

množství promyšleně zhuštěných informací o ži
votě včel i o jejich soužití s lidmi. Doplněny jsou 
přehlednými tabulkami a zajímavostmi, které se 
včelím světem bezprostředně souvisejí. A je tu 
i návod na experiment a dokonce i pár receptů 
na medové dobroty.  (MM)
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Soutěžní doplňovačka
 1. Přemisťování úlů se včelstvy za lepší pastvou
 2. Nebezpečná bakteriální nákaza včelího plodu
 3. Hmyz, který dokáže oslabit i zničit včelstvo.  

Má žihadlo bez zpětných háčků a je menší než naše sršeň.
 4. Patro úlu
 5. Člověk, který chová včely.
 6. Budova, která chrání úly se včelami před nepřízní počasí.
 7. Zařízení, které vymyslel Franz von Hruschka v 19. století.
 8. Včelí dílo, které je určeno ke skladování zásob nebo odchovu 

nových včel.
 9. Nebezpečné bakteriální onemocnění včelího plodu (jiné než  

v řádku 2). Způsobuje ho více bakterií.
 10. Dělení buněk
 11. Látky, které ve velkém používají zemědělci jako různé postřiky.  

Dokážou být velmi nebezpečné pro včely i jiný užitečný hmyz.
 12. Včelí „krev“

Soutěž
Opět tu máme soutěž a s ní soutěžní doplňovačku. Vylosovaný vítěz každého kola dostane drobnou cenu od Českého svazu včelařů.

Odkazy na vyplňování soutěžních formulářů najdete na stránkách kroužku mladých včelařů ve Mšeně (https://sites.google.
com/site/kmvmseno) nebo na stránkách ČSV.

Soutěže ve školním roce 2019/2020 budou obsahovat úkoly s tajenkami, které budou zaměřeny na „včelařský zeměpis“. V tajen
kách budou názvy obcí, vrcholů nebo jiných míst, která mají „včelařský název“, nebo jsou jinak „včelařsky významná“.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Seriál – včely, včelaření a „škola“
Je červen a blíží se konec školního roku. Letos ovšem vypadá úpl
ně jinak, než jste normálně zvyklí. Jak vy školáci, tak vaši rodiče. 
Už řadu týdnů se učíte doma právě s rodiči nebo prostřednictvím 
vysílání České televize. Někteří z vás v tuto chvíli asi stále ještě 
neví, kdy se do školy vrátí. Ale ať už vše dopadne jakkoli, čer
ven je vždy spojený s koncem školního roku a červnovým číslem 
Včelařství také končí náš seriál. Během školního roku jsme se 
seznamovali s různými oblastmi včelaření, které alespoň trochu 
souvisejí s vyučovacími předměty. A i v dnešním dílu se tedy za
měříme na jeden z nich.

Říká se, že neznalost zákona neomlouvá. To platí i pro včelaře, 
kteří se také musí řídit předpisy, vyhláškami a zákony České re
publiky. Tato oblast úzce souvisí s vyučovacím předmětem „Vý
chova k občanství“.

Uvedeme si několik příkladů zákonů, vyhlášek a nařízení, které 
s naším oborem bezprostředně souvisejí. U vybraných si uvedeme 
i citace z těchto předpisů.
•��Občanský�zákoník:�Včelám�se�výslovně�věnuje�paragraf�14,�

který zní:
    °  (1) Ocitneli se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník 

pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípa
dě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj 
pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník 
stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletíli 

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

však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu 
vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.

    °  (2) Způsobíli věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle 
odstavce 1 na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo 
na její náhradu.

•��Zákon�o�daních�z�příjmů:�O�daních�ze�včelaření�mluví�paragraf�
10, odstavec 3, písmeno a:

     °  Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny  
a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u po
platníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; při
tom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel 
a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 
60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo,

•��Požadavky�na�kvalitu�medu�má�vyhláška�číslo�76/2003�Sb.,�
konkrétně celý oddíl 2 a příslušné přílohy vyhlášky. 

•��Pro�boj�s�nebezpečnými�nákazami�tu�máme�například�vyhlášku�
číslo 18/2018 Sb. 

Po přečtení zmíněných zákonů nás mohou napadat různé zají
mavé otázky, jejichž správné právně závazné řešení by s konečnou 
platností mohl potvrdit snad jen soud.

1. Jak může včelí roj vletět do již obsazeného úlu?
2.  Platím daň z příjmu v případě, že jsem prodal všechen svůj 

med ze dvora za 160 Kč za kilogram ze svých deseti včelstev 
a má sklizeň medu byla za příslušný rok průměrně 50 kg 
na jedno včelstvo?
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Vybraná řešení z minulého čísla

Kvízové otázky
1b; 2c; 3c; 4b; 5c; 6a; 7a; 8b

Přesmyčky
1 – přelarvovací lžička, 2 – mateří mřížka,  
3 – vypichovač pylu, 4 – uhelonové síto,  
5 – sirné knoty, 6 – odvíčkovací vidlička,  
6 – Hofmanův rámek

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

Vylosovaný 
výherce soutěže
duben 2020

Prokop Dytrich, 12 let, 
VKM Bystřice pod 
Hostýnem

Kvízové otázky
Dnes si vyzkoušíme jiný druh kvízových 
otázek. V nabízených odpovědích je pouze 
jedna odpověď nesprávná. Odhalte ji.

 1. Který z úlů je nástavkový?
 (a) langstroth
 (b) warré
 (c) budečák
 (d) moravský univerzál

2. Kterým z nástrojů by se mohl nahradit 
rozpěrák při odlepování nástavků?

 (a)  sekyrkou
 (b)  dřevěnou palicí
 (c)  dlátem
 (d) plochým šroubovákem

 3. Jaký název může mít včelařské  období?
 (a)  předletí
 (b)  předjaří
 (c)  podletí
 (d)  plné léto

 4. Co platí o počtu nohou včely?
 (a)  Jejich počet je dělitelný šesti.
 (b)  Jejich počet je liché číslo.
 (c)  Jejich počet je sudé číslo.
 (d)   Jejich počet je násobkem čísel 2 i 3.

 5. Která rostlina kvete na jaře nebo 
v předjaří?

 (a) sněženka podsněžník
 (b)  vrba jíva
 (c)  jabloň obecná
 (d)  trojlaločník přísavný

 6. Co můžeme považovat za produkt včel 
medonosných?

 (a)  medovici
 (b)  propolis 
 (c)  med 
 (d)  mateří kašičku
 (e)  vosk

 7. Která z nemocí včel je způsobena 
 bakterií?

 (a)  mor včelího plodu
 (b)  hniloba včelího plodu
 (c)  zvápenatění včelího plodu

 8. Která barva se používá pro značení 
matek?

 (a)  zelená
 (b)  oranžová
 (c)  bílá
 (d)  modrá
 (e)  žlutá

Bludiště
Před sebou máte „bludiště“. Funguje na principu čtyřsměrky, jednotlivá slova však 
mohou v průběhu své cesty i několikrát zatáčet. Vaším úkolem je najít a vybarvit cestu, 
která se skládá ze včelařských nástrojů a pomůcek. Jednotlivá slova na sebe navazují. 
Prozradíme ještě, že začátek je někde po obvodu bludiště.

Přesmyčky
V následujících přesmyčkách odhalte pří
jmení lidí, kteří se výraznou měrou podí
leli na rozvoji včelařství. Najděte si o nich 
co nejvíce informací.

1. ACDMEA
2. GTHSANOTRL
3. HKAUSHRC
4. OPVIČPKORO
5. ISRHCF

Skrývačky
V následujících větách najděte různé vče
lařské pojmy. Zkuste zdůvodnit, jak tyto 
pojmy skutečně souvisejí se včelařením.

1. Právě teď přijíždíme do Drážďan.
2. Měli sele k obědu.
3. Franta zapomněl tác u Kryštofa.
4.  Máma prosí Toníka, aby jí přinesl oblo

žený chlebíček.
5.  Na stěně visely mapy Lucemburska 

a Lichtenštejnska.
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ám 100 let včelařského spolku Rožnov pod Radhoštěm a Vidče
Přátelé včelařství a včeliček, máme před 
sebou oslavu 100 let činnosti Včelařské
ho spolku v Rožnově pod Radhoštěm, ale 
historie včelaření v našem regionu je ještě 
podstatně delší. Již za vlády Jagellonců 
u nás vznikaly první cechy lesních včelařů, 
které se řídily svými řády. Jedním z nej
významnějších je Řád včelařský, vydaný 
roku 1581 Bernardem ze Žerotína pro 
panství Valašské Meziříčí a Rožnov. Zá
znamy o existenci včelařství v naší oblas
ti lze nalézt také v gruntovní knize z roku 
1650 (Ročenka města Rožnova – Čeněk 
Kramoliš).

Rostoucí zájem o včelařství a stoupa
jící počet včelařů byl důvodem k osamo
statnění, takže jsme se oddělili od spolku 
Valašskomeziříčského a vytvořili spolek 
Rožnovský, jehož součástí je i obec Vid
če. Dnes máme 82 členů a chováme okolo 
450 včelstev.

Kromě nezbytné administrativy, kterou 
řešíme každý měsíc na výborových schů
zích, klademe důraz na samostatnost čle
nů, na jejich vzdělávání a na ochotu učit 
se nové věci. Při chovu včel dbáme mimo 
jiné na variabilitu a šlechtění a pro tyto 
účely nakupujeme inseminované matky. 
Jsme tedy potěšeni zájmem a podporou 
ze strany města o náš spolek, což se pro
jevuje i v podobě finanční podpory na ná
kup matek.

Významná je i naše spolupráce s Valaš
ským muzeem v přírodě, kde se prezentuje
me na akcích Mám srdce jako z medu nebo 
Zvonečkový jarmark. Ve Valašském muzeu 
jsme v roce 2015 uspořádali i oblastní kolo 
soutěže Zlatá včela, kterého se zúčastnilo 
80 žáků. Práce s mládeži se nám určitě vy
platí.

S oslavami 100 let jsme začali už 
16. února na výroční schůzi, která byla 

slavnostnější než obvykle. Přispěli k tomu 
i žáci ze včelařského kroužku, když na po
čest výročí upekli a vyzdobili perníčky. 
Každý z členů spolku tak dostal perník 
na památku. Další oslavu jsme plánovali 
na 13. června, ale ta se bohužel kvůli pan
demii koronaviru neuskuteční.

Ale spolková činnost tkví samozřejmě 
v jiných oblastech než oslavách. Budouc
nost naší organizace vidíme ve výchově 
a vzdělávání mladé generace včelařů, kteří 
dokážou ochránit včeličky i naši krásnou 
valašskou přírodu.

A u připomínky našeho významného 
jubilea nesmím zapomenout ani podě
kovat všem členům za jejich aktivní pří
stup a popřát jim příjemnou včelařskou 
se zonu.

                                                                    
Předseda ZO ČSV Rožnov pod Radhoštěm a Vidče 

Georgi Georgiev

Likvidace ohniska moru na Jihlavsku
Na základě rozhodnutí rady Kraje Vysoči
na o udělení dotace na vyšetření včelstev 
na mor včelího plodu (MVP) byla v prosin
ci 2019 odebrána měl a dodána na vyšetře
ní do Státního veterinárního ústavu (SVÚ). 
V lednu byl v některých vzorcích objeven 
mor včelího plodu. V dubnu pak veterináři 
provedli na těchto pozitivních stanovištích 
sami kontrolu plodu a odebrali podezřelé 

vzorky k vyšetření. Při něm se v naší ZO 
potvrdil výskyt MVP na dvou stanovištích 
v osadě Petrovice u Puklic. V prvním pří
padě byla pozitivní čtyři včelstva z dvace
ti, ve druhém jedno ze čtyř, tedy více než 
20 %. Rozhodnutím SVS tedy bylo včelstva 
utratit. Včely jsme usmrtili benzinem a ná
sledující den je spolu s veškerým zařízením 
za asistence m.j. hasičů spálili. Při jarních 

prohlídkách stanovišť s pozitivními ledno
vými vzorky byla v lokalitách ZO Jihlava 
zjištěna ještě další ohniska. V ochranném 
pásmu nyní provádíme odběr měli, která 
půjde po 1. červnu 2020 opět na vyšetření 
do laboratoře.

Miloslav Zvěřina  
jednatel ZO Luka nad Jihlavou
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ámVčelařkou od dětství
Rodinné včelaření s několika včelstvy je 
vynikající pro seznamování dětí se živo
tem včel. Je tomu tak i v rodině Brázdových 
z Hořátve na Nymbursku, kde si devítiletá 
Anička Brázdová za asistence rodičů pro
hlíží medné plásty. Tatínek si chrání obličej 
proti bodnutí včelařským kloboukem, za
tímco Anička se velmi mírných včel vůbec 
nebojí.

Foto: Eva Brázdová

Doba roušková
Dobrý den, dnes jsem si četla květnové 
číslo časopisu Včelařství a na straně 149 
mě zaujal sloupek Moniky Jindrové Doba 
roušková. Nedá mi to, abych se i já trochu 
pochlubila, jaké včelí roušky jsem ušila 

rodičůmvčelařům. Na prvním snímku je 
maminka Lydie Pavelková z Chýště (ZO 
Rohovládova Bělá), na druhém pak jsou 
tchán Arnošt Klukas a tchyně Marie Sů
rová ze Břehů (ZO Přelouč). Přeji všem 
hodně zdraví!

 
Dana Klukasová 

ZO Přelouč

Medové slavnosti 
v Hrádku u Nechanic 
až v roce 2021
Stejně jako v minulých třech letech se i le
tos měla koncem školního roku uskuteč
nit v zámku Hrádek u Nechanic nezisková 
a veřejně prospěšná akce určená dětem, 
jejich rodičům a včelařům, a to 4. ročník 
Medových slavností. Vzhledem k opatře
ním souvisejícím s pandemií koronaviru 
se tentokrát tato akce bohužel konat ne
bude. V krásném prostředí nechanického 
zámku se tak potkáme až 26. 6. 2021. Ale 
už dnes pro vás máme připravenu spoustu 
novinek, na které se můžete těšit. Dílny 
a včelařskou stezku pro děti jsme rozšířili 
o historická řemesla, jejichž ukázky bu
dou probíhat v předzámčí. Kromě výroby 
perníku a svíček si děti budou moci také 
zastřílet na prakové střelnici. Na zámku 
se v rámci prohlídky jeho prostor odehraje 
divadelní představení Medová pohádka 
s tajemstvím v podání dětí z včelařského 
kroužku. Včelaře určitě potěší medová 
gastronomie, ochutnávka medů i medo
vin a čerstvé medové pivo. Již teď se na vás 
těšíme poslední červnovou sobotu roku 
2021 na zámku Hrádek u Nechanic.

ZO ČSV Nechanice 
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95 let
Řehoř Zdeněk · ZO Český Brod
Štícha Rudolf · ZO Novosedly nad Nežárkou

94 let
Jiříček Vít · ZO Bystřice pod Hostýnem 94
Sasínek Jaromír · ZO Mikulov 94

93 let
Havel Robert · ZO Náměšť nad Oslavou
Nováček Josef · ZO Česká Skalice
Paszko Alois · ZO Odry
Páteček Josef · ZO Mimoň
Pořízková Emilie · ZO Jedovnice
Skalický Ladislav · ZO Kopidlno
Slánský Zdeněk · ZO Klobuky
Trmač Jaroslav · ZO Boskovice

92 let
Beneš Karel · ZO Trhanov
Bucha Václav · ZO Praha Zbraslav
Hencl Alois · ZO Solnice
Jáč Jaroslav · ZO Český Dub
Janoštík Ladislav · ZO Jílové u Prahy
Wudy Adolf · ZO Horní Planá

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

90 let
Bača Ladislav · ZO Hodonín
Červinka Jan · ZO Vrchlabí
Čížek Ladislav · ZO Želeč
Dlabal Miloš · ZO Český Brod
Háslbachová Hana · ZO Ořechov
Holas Josef · ZO Turnov
Kantor Pavel · ZO Jablunkov
Kurek Vladislav · ZO Olomouc
Lukešová Zdenka · ZO Jilemnice
Skalický Jaroslav · ZO Veltrusy
Soukup Josef · ZO Knínice u Boskovic
Šťastný Antonín · ZO Horažďovice
Točík Alois · ZO Týnec nad Labem
Vopařilová Anežka · ZO Litomyšl

85 let
Čákora František · ZO Benátky nad Jizerou 85
Čapek Karel · ZO Praha 4
Dočkal Václav · ZO Havlíčkův Brod
Dočková Ludmila · ZO Olšany
Dvořák Miloslav · ZO Velešín
Filka Zdeněk · ZO Mohelno
Fous Jan · ZO Horní Dubenky
Fulcová Libuše · ZO Broumov
Havelka Jaroslav · ZO Podbořany
Hrstka František · ZO Sedlčany
Chylík Jan · ZO Chomutov

Ježek Emil · ZO Nýřany
Kauer Josef · ZO Strašín
Kazák Václav · ZO Soběšice
Knop Jaroslav · ZO Liteň
Koča Ladislav · ZO Přibyslav
Košvanec Václav · ZO Mýto
Kovář Stanislav · ZO Fryšták
Kuchař Jaroslav · ZO Hranice
Lášek Milan · ZO Černošice
Lejček Pavel · ZO Divišov
Müller Harry · ZO Karlovy Vary
Písařík Jan · ZO Miličín
Plecháč Jaroslav · ZO Pecka
Pokorný František · ZO Kostelec nad Černými 
lesy
Prošek Jaroslav · ZO Lukavec
Řehák Kamil · ZO Hradec Králové
Šromota Josef · ZO Soběchleby 85
Štěpánek František · ZO Rychnov nad Kněžnou
Štumpf Antonín · ZO Praha 4
Valenta Josef · ZO Jihlava
Vašina Milan · ZO Bystřice pod Hostýnem
Večeřa Karel · ZO Lukov
Žák Lubomír · ZO Veselí nad Moravou
Žižka Jaroslav · ZO Přeštice

80 let
Abrhám Ladislav · ZO Hořovice
Balíček Václav · ZO Rabí
Dobešová Libuše · ZO Rychnov nad Kněžnou
Douša Jiří · ZO Poděbrady
Drdová Františka · ZO Valašské Meziříčí
Dvořáček Lubomír · ZO Kuřim
Havlíček Václav · ZO Přelouč
Hovorka Jaroslav · ZO Horní Planá
Chadima Miloslav · ZO Hradec Králové
Jandora Josef · ZO Kyjov
Janeba Otakar · ZO Borohrádek
Janotka Josef · ZO Trhová Kamenice
Jarolím Pavel · ZO Velhartice
Jochec František · ZO Velké Karlovice
Kania Josef · ZO Těrlicko
Kasprzyk Vladislav · ZO Velký Újezd
Kousal Antonín · ZO Brtnice
Kučera Stanislav · ZO Heřmanův Městec
Laštovička Jaroslav · ZO Nové Město na Moravě
Lokvenc Slavomír · ZO Horšovský Týn
Louda Vladimír · ZO Turnov
Matějka František · ZO Čkyně
Mikala Miloslav · ZO Bystřice pod Hostýnem
Miller Ivan · ZO Planá u Mariánských Lázní
Musil Jaroslav · ZO Veselí nad Lužnicí
Novák Jindřich · ZO Kvasice
Olbrich Rudolf · ZO Dlouhá Loučka
Patočka Josef · ZO Broumov
Pelc Stanislav · ZO Turnov
Pítr Josef · ZO Mořkov
Rudl Karel · ZO Břeclav
Rýdl Jan · ZO Humpolec
Řezník Josef · ZO Volyně

Souček Ladislav · ZO České Budějovice
Syrovátka Jan · ZO Žlutice
Šafář František · ZO Loučovice
Škarka Jan · ZO Kolín
Švehla Bernard · ZO Ivančice
Tomáš Josef · ZO Skalička
Toufar Kamil · ZO Miroslav
Trčka Jan · ZO Rakovník
Turák Pavel · ZO Bruntál
Turek Milan · ZO Hrob-Osek
Urban Jan · ZO Čestín
Urban Bohumil · ZO Jeseník nad Odrou
Vaněk František · ZO Dírná
Večeřa Vladimír · ZO Vranov nad Dyjí
Vlach Antonín · ZO Třebíč
Zobal Evžen · ZO Šaratice

75 let
Arnold Václav · ZO Kolín
Bezányi Mikuláš · ZO Radonice
Blatník Jiří · ZO Česká Skalice
Bočan Václav · ZO Poběžovice
Bouzek Karel · ZO Telč
Brinda Libor · ZO Znojmo
Brožová Marie · ZO Havlíčkův Brod
Březina Pavel · ZO Nepomuk
Čaloun Ladislav · ZO Hodkovice nad Mohelkou
Doležil Zdeněk · ZO Slezská Ostrava
Doubek Václav · ZO Český Brod
Dvořák Jan · ZO Jindřichův Hradec
Elšík Vladimír · ZO Rohatec
Fišer Jiří · ZO Prostějov
Foltýn Josef · ZO Zdounky
Gabriel Jan · ZO Kladruby
Havránek František · ZO Přelouč
Holeta Josef · ZO Tachov
Janovský Bohuslav · ZO Jablonec nad Jizerou
Kamír František · ZO Kamenice nad Lipou
Karbus Jan · ZO Pečky
Klásek Milan · ZO Hrabyně
Kodeš Josef · ZO Čáslav
Kolář Petr · ZO Blansko
Kolčava Ivan · ZO Beroun
Kos Květoslav · ZO Drásov
Kostílek Josef · ZO Bzenec
Kotouč Vlastislav · ZO Drnovice
Kroupa Ladislav · ZO Jindřichův Hradec
Kučera Petr · ZO Stráž nad Ohří
Kuchyňka Zdeněk · ZO Lažánky - Maršov a okolí
Kylián Jan · ZO Modřany
Kyprý Zdeněk · ZO Světlá nad Sázavou
Lejčko Stanislav · ZO Lukavec
Levinský Ladislav · ZO Heřmanův Městec
Matoušek Ladislav · ZO Dolní Bousov
Melichar Alois · ZO Pečice
Mikšík Jiří · ZO Bystřička
Möstl František · ZO Petrovice u Sušice
Naglová Jana · ZO Králíky
Nedomanský Miroslav · ZO Velké Meziříčí
Novotný Karel · ZO Moravská Třebová

V červnu 2020 slaví… 
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Bureš Václav (76) · ZO Žďár nad Sázavou

Cáb Petr (74) · ZO Strážnice

Doležalová Marie (93) · ZO Bzenec

Fischer Jan (68) · ZO Trhanov

Horák Miroslav (86) · ZO Mnichovo Hradiště

Kozelský František (89) · ZO Frýdek-Místek

Kulda František (78) · ZO Broumov

Lysický Zdeněk (90) · ZO Prostějov

Novotný Miroslav (70) · ZO Černovice

Ptáček Evžen (67) · ZO Ústí nad Labem

Rokyta František (92) · ZO Velký Újezd

Sklenář Alois (78) · ZO Žďár nad Sázavou

Orlíková Růžena · ZO Fulnek
Otava Aleš · ZO Radiměř
Palúch Jozef · ZO Kraslice
Papež Stanislav · ZO Nový Bor
Pavliš Václav · ZO Tučapy
Pazdera Jindřich · ZO Frymburk
Petržílka Antonín · ZO Vrchotovy Janovice
Podlena Jindřich · ZO Staré Sedliště
Říha Miloslav · ZO Světlá nad Sázavou
Sedlák Ladislav · ZO Velké Opatovice
Soudek Miroslav · ZO Radiměř
Staněk Alois · ZO Lovosice
Šilpert Josef · ZO Machov
Šonka František · ZO Sedlec-Prčice
Šrámek Josef · ZO Merklín
Štembera Miloš · ZO Čivice
Trčka Zdeněk · ZO Olomouc
Tříska Josef · ZO Klatovy
Tybitancl Josef · ZO Trhové Sviny
Vlk Jan · ZO Uherské Hradiště
Vondrák Karel · ZO Přelouč
Zukal Josef · ZO Ořechov

70 let
Adam Zdeněk · ZO Náměšť nad Oslavou
Anděl Zdeněk · ZO Žatec
Axman Luděk · ZO Petroupim
Bárta Jiří · ZO Litoměřice
Běčák Vladimír · ZO Mniší
Bečvář František · ZO Strašín
Beneš Josef · ZO Čeladná
Bezděk Josef · ZO Pelhřimov
Boček Petr · ZO Šenov
Boháč Václav · ZO Železnice
Bradáč Petr · ZO Nivnice
Brácha Ladislav · ZO Stříbro
Brandejs Bohumil · ZO Týniště nad Orlicí
Brixová Jana · ZO Čechtice
Bukovská Emilie · ZO Dyjákovice
Cejnar Josef · ZO Česká Skalice
Čech Štěpán · ZO Litultovice
Černík Luděk · ZO Nová Paka
Divín Josef · ZO Fulnek
Dlouhý Pavel · ZO Chlumec nad Cidlinou
Dohnal Pavel · ZO Bystřice
Dolníček Jan · ZO Ústí nad Orlicí
Doněk Petr · ZO Stráž nad Nežárkou
Donocik Jiří · ZO Český Těšín
Eichler Jan · ZO Liběšice
Fera Ivan · ZO Dolní Žandov
Fikes Lumír · ZO Šebrov
Freudlová Václava · ZO Křemže
Gašpar Pavel · ZO Počátky
Gregor Zdeněk · ZO Jedovnice
Hájek Pavel · ZO Město Albrechtice
Hájek Milan · ZO Pacov
Hanzlík Miroslav · ZO Doksy
Hazuza Josef · ZO Strážnice
Hes Vladimír · ZO Moravská Nová Ves
Hnilička František · ZO Štědrá
Holišová Jana · ZO Mořkov
Holkup Antonín · ZO Černovice
Hosenseidl Stanislav · ZO Besednice

Hracká Eva · ZO Albrechtice
Hrbáček Miroslav · ZO Velká Bystřice
Hřebíčková Jaroslava · ZO Vodňany
Hynšt František · ZO Brloh
Chroust Josef · ZO Nové Město na Moravě
Irmiš Jaroslav · ZO Lišov
Ivančov Václav · ZO Velvary
Jakl František · ZO Křemže
Jež Adolf · ZO Olešnice na Moravě
Jiřík Josef · ZO Hradec u Stoda
Kába Jindřich · ZO Nepomuk
Karn Ladislav · ZO Zábřeh
Kasal Jaromír · ZO Přibyslav
Klozar Karel · ZO Pačejov
Kománek Josef · ZO Hluk
Korálek Miroslav · ZO Králíky
Koseček Lubomír · ZO Slavičín
Krč Karel · ZO Palkovice
Krejcar Petr · ZO Jičín
Křehlík Jaromír · ZO Velké Meziříčí
Kubačák Jiří · ZO Slezské Rudoltice
Kubešová Eva · ZO Střítež nad Bečvou
Kubíčková Magda · ZO Neveklov
Kubínec Petr · ZO Bělá pod Bezdězem
Kudelová Věra · ZO Zátor
Kulhánek Pavel · ZO Švihov
Kumstýřová Helena · ZO Kouřim
Kunak František · ZO Chvalšiny
Kupka Radim · ZO Hradec Králové
Lacina Antonín · ZO Miroslav
Lacina Jiří · ZO Konstantinovy Lázně
Lak Jan · ZO Králíky
Lapeš Jan · ZO Třebíč
Lech Antonín · ZO Rychvald
Mareček Milan · ZO Kladno
Martínek František · ZO Přerov I
Miklušák Pavel · ZO Mariánské Lázně
Mrva Ladislav · ZO Jevíčko
Nikl Petr · ZO Veřovice
Nohel Zdeněk · ZO Rousínov - Vítovice
Novák Václav · ZO Dubí
Novák Pavel · ZO Zliv
Novák Vladimír · ZO Nový Knín
Novotný Václav · ZO Liteň

Novotný Jaroslav · ZO Litomyšl
Paukert Milan · ZO Modřany
Pavlíček Jaromír · ZO Pardubice
Pelech Ladislav · ZO Nýřany
Peřina Jan · ZO Havlíčkova Borová
Pešlová Marie · ZO Benešov
Petrů Pavel · ZO Kublov
Pinc Zdeněk · ZO Dubné
Potáč Jan · ZO Luleč
Rafaj Milan · ZO Hutisko-Solanec
Rajsigl Josef · ZO Uherský Brod
Richter Emil · ZO Týniště nad Orlicí
Rohlena Ivan · ZO Miličín
Růžička Zdeněk · ZO Velká Bíteš
Růžičková Květa · ZO Řepín
Soškola Bohuslav · ZO Velké Meziříčí
Sovák Alois · ZO Kelč
Sršeň Alois · ZO Jablonné nad Orlicí
Staňková Jindřiška · ZO Sychrov
Sucháček Jan · ZO Lačnov
Surka Jiří · ZO Jihlava
Šádek Vít · ZO Bartošovice na Moravě
Šedrla Pavel · ZO Moravský Krumlov
Ševčík Lubomír · ZO Kunštát
Šidlík Josef · ZO Holešov
Škvor František · ZO Petroupim
Šojdr František · ZO Šumice
Šroub Miloslav · ZO Strakonice
Štorek Karel · ZO Litomyšl
Šustek Josef · ZO Odry
Šustrová Vlasta · ZO Chrudim
Švoma Pavel · ZO Velké Meziříčí
Tarabus Jan · ZO Štítná nad Vláří
Tulach Zdeněk · ZO Pyšely
Uhlík Jan · ZO Nejdek
Valeš Pavel · ZO Hodkovice nad Mohelkou
Varmuža Zdeněk · ZO Kyjov
Vitoňová Pavla · ZO Dobříš
Voda Jiří · ZO Kladno
Voráč Antonín · ZO Ostrožská Nová Ves
Vrtiel Ján · ZO Ostrov
Vymazal Stanislav · ZO Světlá nad Sázavou
Zahradníková Miluše · ZO Brandýs nad Orlicí
Zeman Pavel · ZO Krnov
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Jubilantům upřímně blahopřejeme!

Čest jejich památce
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Dobrý den, pane Bujnochu, v květnovém 
Včelařství (str. 176) mě zaujal váš příspěvek 
Kladivo na roztoče. Já sice nemám problém 
s přemnoženými roztoči, ale v souvislosti 
se zhoršující se nákazovou situací uvažuji 
o letním přeléčení včelstev právě pomocí 
Formidolu. V dřívějších návodech na po
užití tohoto léčiva byla uvedena jak aplikace 
do podmetu, tak na horní loučky horního 
nástavku. Dnes je v návodu uvedena jen 
aplikace na horní loučky s poznámkou, že 
může dojít k většímu rozrušení včelstva. 
Tento jev připouštíte i ve svém článku.

Všiml jsem si v něm poznámky, že při 
vašem způsobu aplikace Formidolu se vám 
podařilo zlikvidovat ve včelstvu také zvá
penatění plodu. S touto infekcí jsem se ne
úspěšně potýkal u jednoho svého včelstva. 
Nepomohla výměna matky, ani přemetení 
včelstva do nového vydezinfikovaného úlu 
na panenské nezávadné souše. Trápení 
jsem ukončil likvidací včelstva a vytave
ním jeho veškerého díla. Skutečně se vám 
pomocí speciální aplikace Formidolu poda
řilo zlikvidovat zvápenatění plodu, nebo to 
mohla být náhoda popisovaná v literatuře, 
kdy si včelstvo v některých případech samo 
se zvápenatěním poradí a odstraní ho?

Na závěr mám ještě jeden dotaz týkající 
se postupu se speciálním stropem. Píšete, 
že jste zásah prováděl v srpnu. Předpoklá
dám, že v tu dobu měl váš úl už jen dva ná
stavky. Jestli jsem článek správně pochopil, 
tak na horní nástavek, tedy těsně nad horní 
loučky jste položil strůpek s otvory (tedy 
v té poloze, v jaké je zobrazen strůpek s ot
vory přítele Kozla). U jeho strůpku mi uniká 
smysl zhotovení prostředního otvoru, když 
se má následně uzavřít. Na střed se položí, 
jak píšete, naostro, tedy bez regulačního 
obalu, deska s Formidolem a následně se vše 
uzavře nepropustnou, dobře utěsněnou stře
chou. Pochopil jsem tento postup správně?

Protože u nás, pokud není medovicová 
snůška, končí květová snůška koncem 
června, uvažuji o aplikaci Formidolu v čer
venci. Pokud vás to bude zajímat, napíši 
vám, jak intenzivní byl spad roztočů u mě. 
A protože vím o jednom včelstvu se zvápe
natěním plodu u sousedního včelaře, mohu 
vám napsat, jak se promítla aplikace kyseli
ny mravenčí do jeho nákazové situace.

S pozdravem
Miloslav Srba, Chomutov

Vážený příteli Miloslave,
děkuji za váš podnětný ohlas na můj člá
nek. V úvodu své odpovědi bych předeslal, 
že se mi líbí, když včelaři přemýšlejí a zkou
šejí své nápady zejména metodou pokus – 
omyl, protože chybami by se měl člověk 
nejlépe poučit.

Co se týče Formidolu, tak metodický po
kyn SVS ho doporučuje používat od jara 
do podletí v účinné dávce 40 g na jedno 
ošetření při venkovní teplotě nad 20 °C. 
Já jsem vkládal naostro jednu desku For
midolu v srpnu na varroastrop večer při 
venkovní teplotě kolem 30 °C. Včelstvo 
jsem tím vůbec nerušil, ráno jsem spočítal 
roztoče, a když deska vyschla, tak jsem ji 
vyndal. Zkoušel jsem také dát jen půl des
ky, pokud se jednalo o jeden nástavek. Je
den přítel mi dokonce poradil, že si mohu 
samostatně zakoupit kyselinu mravenčí 
a suchou desku repasovat. 

Na vaši otázku, zda jsem skutečně zlikvi
doval zvápenatění plodu, mohu odpovědět, 
že na úlové podložce, kterou jsem kontro
loval každý den, jsem od té doby žádné 
mumie nenašel. 

Co se týče varroastropu podle přítele 
Kozla a prostředního odkrytého otvoru, 
tak podle něj to pomáhá ke stejnoměrnému 
pronikání léčiva do nástavku. Otvory jsou 

ve velikosti víčka od sklenice na med. For
midolovou desku podložil na osmi místech 
dřevěnými podložkami o tloušťce cca 1 cm.

Jak používat varroastrop u nezateple
ných úlů, jestli více nevyužívat kyselinu 
mravenčí místo jiných drahých zahranič
ních preparátů, zkusit její různé koncent
race a jiné otázky dávají prostor pro ověřo
vání dalších tvůrčích nápadů.

Letos počátkem dubna jsem s nedočka
vostí použil Formidol a byl jsem dost zkla
maný. Žádného roztoče jsem nenašel. Asi 
to bude tím, že všechno souvisí se vším, 
a když je všechno jasné, tak je vždy něco, 
co jasné není. Na vaše zkušenosti s aplikací 
kyseliny mravenčí podle sklenovské meto
dy se těším a myslím, že to bude zajímat 
i čtenáře časopisu Včelařství.

S přátelským pozdravem Petr Bujnoch

Připojuji fotografii, na níž je tzv. varroastrop 
od firmy Lysoň, kterou dodávají ke každé-
mu úlu. Lysoň to zamýšlel určitě na jiné 
použití, nejspíše asi na krmení

Jak na melecitózní med
Jsme organizace slučující v Libereckém 
kraji obce Jesenný, Bozkov a Rozto
ky. V našem okolí nemáme žádnou mono
kulturu a výnosy míváme obyčejně nižší. 

Proto si vážíme každého dobrého medu 
a loňský melecitozní takový byl. Bez ne
příjemné pryskyřičné pachuti, kterou oby
čejně mívá.  Proto nyní na jaře vkládáme 

tento nevytočitelný med do podmetů. Vrch
ní stranu plástu polijeme horkou vodou 
a plást podložíme tak, aby včelky mohly 
i na spodní stranu. Náš předseda František 

Zeman pořídil snímky plástu 
před a po provedeném úkonu, 
kdy včelky plást vyčistily.  Dou
fáme, že ve směsi s medem kvě
tovým bude vytěžitelný.  Mohlo 
by to být inspirací pro ty, kte
ří byli touto snůškou rovněž 
postiženi a nevědí si rady, jak 
s tímto medem naložit.  

Zdeněk Myslivec



Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Čechrava
Minulý měsíc se kakost oddenkatý zmiňoval o některých kamarádech a kamarádkách, které s ním rostou společ-
ně ve stínu. Pokud hledáte rostlinu, která navíc dlouho kvete a vypadá opravdu skvěle, tak se určitě zastavíte u mě. 

Jmenuji se čechrava a jméno jsem získala podle krásných květů, 
které připomínají načechraná ptačí pírka. Zahradníci nás čechrav 
a našich kříženců pěstují celou řadu. Lišíme se výškou, barvou 
i dobou květu. Pro všechny jsou typické dolní dlouze řapíkaté listy 
(2–3 zpeřené), horní pak krátce řapíkaté a trojčetné. Jsme efektní 

již v době rašení, protože naše mladé listy jsou různě zbarvené – 
podle kultivarů bývají zelené, nahnědlé až tmavě červené. Naší 
hlavní okrasou jsou ovšem kvítky, které tvoří husté laty a vykvétají 
v barvě bílé, krémové, růžové, vínové nebo fialové.

A stejně jak nepřehlédne moje květenství žádný návštěvník vaší 
zahrady, tak ani včely ne. Když ještě vysadíte naše druhy tak, aby 
vykvétaly postupně, určitě včely potěšíte. Sbírají u nás nejen nek
tar, ale také je lákáme žlutým pylem.

Pro pěstování nám nejlépe vyhovuje mírně kyselá vlhčí půda, 
proto budeme vděčné za trochu rašeliny, pokud nás tedy nevysa
díte například poblíž jehličnanů.

Jinak jsme poměrně nenáročné a plně mrazuvzdorné. Na jaře 
stačí sestřihnout odkvetlá květenství a další péči již nepotřebuje
me. Netrpíme chorobami ani škůdci a dokonce ani nechutnáme 
slimákům. Milujeme stín nebo polostín, a pokud nás vysadíte 
na více osluněná stanoviště, budeme potřebovat vydatnější záliv
ku. Abychom bohatě kvetly, prosíme jedenou za čtyři až pět let 
rozdělit naše trsy na několik dílů (na jaře, nebo na podzim). Pak 
vydržíme řadu let.

Vysazovat nás můžete podle druhu. Nejnižší (např. Astilba 
crispa) vytváří husté porosty do 20 cm a lze ji vysadit i do nádob. 
Čechrava japonská dorůstá do výšky okolo 50 cm a kvete obvykle 
od června do srpna. Já patřím mezi čerchravy zahradní (Astilbe 
× arendsii), dorůstáme do výšky 50–70 cm a vynikáme opravdu 
pestrou paletou barev.

Zastupuji skupinu trvalek, které snášejí stín, ale je nás tady pod
statně více. Mimo kakostů a čemeřice (z minulých čísel Včelařství) 
se tady dobře daří například pomněnkovci velkolistému, mařince 
vonné, česneku medvědímu, mochničce trojčetné a řadě dalších. 
Využijte nás tedy pro zkrášlení míst, kterým schází sluneční svit, 
a potěšte i svoje včely.

               Vaše čechrava

Připravila Ing. Miroslava Novotná
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