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Druhá vlna – bude, nebude?
Média nás opět udržují v nejistotě. Jedni 
experti připouštějí druhou vlnu korona-
viru. Je prý jen otázkou, zda bude silnější 
a bude mít více obětí, protože ve stejné 
době by mohly proběhnout epidemie jiných 
nemocí. Jiní experti zase tvrdí, že žádná 
druhá vlna nebude. Dokonce odhadují, 
že do Vánoc covid-19 zmizí z celé planety. 
Ale kdo ví, španělská chřipka probíhala dva 
roky a nakonec měla vlny čtyři. 

Většina omezení souvisejících se zpo-
malením šíření koronaviru je už minulostí. 
Základní organizace proto mohou usku-
tečňovat své výroční členské schůze, ně-
kde už proběhly okresní konference. Děti 
se mohou zase scházet a pracovat ve vče-
lařských kroužcích. Pomalu se rozbíhají 
i medové dny a včelařské slavnosti, které 
organizují naše základní a okresní organi-
zace. Na rozdíl od spolkového života, který 
se teprve rozbíhá, včelařský rok se zastavit 
nedá. Časopis Včelařství má svůj obsah, 
který období včelařského roku kopíruje, 
a má své rubriky, na které jsme zvyklí.

Tradiční medobraní v sídle svazu pro-
běhlo již popáté. Jsme pyšní na to, že máme 
vynikající svazový med – Med z Křemen-
cárny. Určitě se tak jako každý rok zúčast-
níme soutěže Český med. Podmínky účasti 
najdete na straně 224. 

Přítel Vladimír Doležal se ve svém člán-
ku dělí o zkušenosti s využitím plastů 
ve včelařství. Je to určitě zajímavé a dis-
kutované téma. Patří plasty do života včel, 
nebo není nad přírodní materiály? Zkusili 

jste plastový program a vrátili se ke dřevu? 
Vaše zkušenosti přivítáme a rádi zveřej- 
níme.

Přítel Zdeněk Myslivec navazuje na člá-
nek profesora Jaroslava Petra k ochraně 
proti nebezpečné sršni asijské, která se blí-
ží k našim hranicím. Někdo říká, že nebez-
pečnost této sršně se přeceňuje, ale je jisté, 
že sršeň asijská je nepůvodním invazivním 
druhem, který je nebezpečný nejen pro vče-
ly, ale také pro člověka. A stoprocentně zde 
platí, že kdo je připraven, není překvapen.

Vážení přátelé, přeji příjemné čtení a co 
nejmenší výkyvy počasí. Žádné záplavy, 
žádné vichřice. A kdyby přece jen nějaká 
škoda nastala, máme Svépomocný fond. 
Pomůžeme vám.

   Mgr. Jarmila Machová

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc., slaví 75 let
Kdo by neznal nestora českého včelařství Mílu Perout-
ku? Jeho jméno má zvuk nejen mezi naší včelařskou 
veřejností, ale i v zahraničí. Je jen málo těch, jejichž ko-
níček je také jejich celoživotní profesí. Mílovi Perout-
kovi se to podařilo. Výčet jeho funkcí v Českém svazu 
včelařů je bezkonkurenční. Je předsedou ZO Trhový 
Štěpánov, členem okresního výboru OO ČSV Benešov, 
je členem Republikového výboru ČSV, členem Před-
sednictva RV ČSV, je místopředsedou Českého svazu 
včelařů, mnoho let pracuje v komisi pro zdraví včel 
a také v redakční radě časopisu Včelařství, 25 let byl 
tajemníkem svazu, je nositelem nejvyššího svazového 
vyznamenání Čestný člen ČSV a také je čestným čle-
nem mezinárodních včelařských organizací Apimon-
dia a Apislavia. O jeho přednášky s tematikou nemocí 
a nákaz včel je vždy velký zájem. Je toho hodně a možná jsem na něco ještě i zapomněla. 
V každém případě je pro svaz a pro české včelařství výraznou osobností, která v oboru 
včelařství a v historii svazu zaujímá přední místo. Jeho rad a názorů si velmi vážím, pro-
tože jsou nezištné a vycházejí z cenných zkušeností a znalostí.

Mílo, přejeme Ti zdraví, spokojenost a ještě mnoho sil a elánu do dalších let. Ať Ti 
včelky létají.

Doufáme, že se do funkcionářského důchodu ještě nechystáš, protože svaz a včelařství 
Tě potřebují.

Za Předsednictvo RV ČSV Mgr. Jarmila Machová
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m Kalendárium červenec
Červenec je měsícem mnoha změn ve včelstvu. Pozvolna končí nektaro-
vá a medovicová snůška, matky postupně zakládají zimní generaci včel, 
končící letní včely mění chování k vyšší ostražitosti na česnech a současně 
slídí po ubývajících zdrojích. Dokážou snadno vyloupit slabá a bezmatečná 
včelstva. Po letním slunovratu ustává stavba na mezistěnách a matky bu-
dou zakládat stále menší plochy plodu. Pro včelaře přišla doba posledního 
medobraní a nyní se musí postarat o dodání glycidových zásob a současně 
ochránit včelstva proti varroáze. Červenec je s přicházejícím podletím 
právem považován za začátek včelařského roku, protože správné zásahy 
v této době jsou předpokladem pro úspěšnou další sezonu, zatímco chyby 
mohou naopak vést k oslabení, ale i k pozdějším úhynům včelstev.

Hlavní zdroje pylu, nektaru a medovice

V končícím plném létě a v následujícím 
podletí se můžeme při příznivých teplot-
ních a vlhkostních podmínkách dočkat 
intenzivnější snůšky nektaru i medovice 
z lípy malolisté. V lesích dokvétají maliník 
a ostružiník a při přemnožení mšic na jeh-
ličnatých i listnatých stromech mohou 
včely k naší radosti získat chutné medovi-
cové medy. Ovšem k našemu zklamání to 
mohou být i medy melecitózní. Na polích 
i loukách jsou dobrým zdrojem všechny 
druhy jetele, pozdní výsevy svazenky, ko-
monice a hořčice. V teplejších oblastech 
dává dobrý med slunečnice. Kvetoucí vrb-
ky, starčeky, třezalky a zlatobýly jsou rov-
něž dobrými, i když spíše podněcujícími 
zdroji nektaru.

Většina jmenovaných, ale i dalších kve-
toucích rostlin je pro včely současně život-
ně důležitým zdrojem pylu, jehož dostateč-

ná pestrost a množství jsou třeba za úče-
lem zajištění kvalitní výživy pro vznikající 
dlouhověkou generaci včel a v předjaří to 
bude jedna z důležitých podmínek dobrého 
jarního rozvoje včelstva.

Vhodná doba pro medobraní

Orientačním vodítkem může být ve střed-
ních a vyšších polohách doba po odkvětu 
lípy malolisté, v teplejších oblastech potom 
dokvétání slunečnice. Výhodu mají ti, kteří 
mohou na úlové váze přesně zjistit ukonče-
ní snůšky. Po ní nastane určitá stabilizace 
maxima a poté by již mohl být zazname-
náván pouze pokles. Ze zkušenosti víme, 
že jsou roky, kdy je v červenci velmi vydat-
ná snůška, ale v některých letech nám již 
v mednících nic nepřibývá a medná zásoba 
v důsledku intenzivní výživy plodu ubývá. 
V „chudých letech“ se může objevit i hla-
dovění včelstev.

Přesto je mezi včelaři jistá skupina 
„čekajících“, kteří doufají v další přínosy 
a s medobraním často otálejí až do polovi-
ny srpna. Přestože se několika kilogramů 
medu dočkají pouze jednou za mnoho let, 
bývají přesvědčeni o správnosti takového 
postupu. Ale častěji se jim může stát, že 
v mednících najdou jen zbytky toho, co 
by zde bylo například v polovině červen-
ce. Mohou je mít dokonce i úplně prázdné 
a některá včelstva při zanedbání od vče-
laře uhynou v bezsnůškovém období hla-
dem. 

Zkušenost z posledních let potvrzuje 
fakt, že oproti minulým letům se vše v pří-
rodě odehrává o poznání dříve. Po mírných 
zimách přijdou v březnu či dubnu ze dne 
na den letní teploty a rychle nakvétá to, co 
v minulosti rozkvetlo o čtrnáct dnů později. 
Dnes je problém i dodržení zvyku políbit 
ženu na 1. máje pod rozkvetlou třešní, 
když už strom dávno odkvetl. Řepková 
pole byla dříve žlutá ještě koncem května 
a nyní bývají i na naší drsné Vysočině v té 
době již brčálově zelená. I naši předchůdci 
měli ve zvyku vytáčet naposledy med podle 
hesla „uprostřed srpna je čas sundat med-
níky“. Dnes je to z důvodu ochrany zimní 
generace včel proti varroáze pozdě.

Trocha racionalizace se určitě vyplatí

Všichni včelaři dobře vědí, že jedině zralý 
med s obsahem vody do 18 % bude trvanli-

Lípy mohou včelám poskytnout jak nektar, tak medovici Rotační ometač včel usnadní a urychlí odvčelení plástů



219červenec 2020•

k
al

en
d

ár
iu

mvý. Přesto je každoročně mnoho těch, kte-
ří vytáčejí med s vyšším procentem vody 
a potom se nestačí divit, když jim začne 
kvasit. Velmi dobrou pomůckou je refrak-
tometr, který by měl mít včelař s sebou, 
když má v úmyslu odebrat včelám med. 
Malá kapička medu z nezavíčkované části 
plástu postačí k tomu, abychom na stup-
nici refraktometru přesně zjistili procento 
vody. Potom je snadné rozhodnout, jestli 
med vybrat, nebo ještě počkat, až včely pře-
bytečnou vodu odpaří.

To, že většina včelařů s malým počtem 
včelstev používá při odvčelování medných 
plástů smetáček, celkem chápu. Ale vče-
lařům se středním nebo dokonce větším 
počtem včelstev bych dal ke zvážení, zda 
si to neusnadnit.

Velmi dobrým pomocníkem je rotační 
ometač včel, který se snadno přenáší a pra-
cuje naprosto tiše díky tomu, že je napájen 
z autobaterie. Po protažení plástu mezi otá-
čejícími se kartáči nebo plachetkami jsou 
včely bez poškození ometeny do sběrného 
zásobníku.

Při odvčelování nízkých nástavků se 
osvědčil vyfukovač včel. Dnes je v pro-
dejnách velký výběr lehkých benzinových 
přístrojů, které vytvoří dostatečný tlak 
vzduchu pro snadné odfouknutí včel z me-
ziplástových uliček. Někteří nízkonástav-
káři vyfukují včely volně před úly, většina 
však používá zasíťovanou „voliéru“, která 
je vrací zpět do úlu.

Vynikajícím pomocníkem pro stažení 
včel z medníkové části úlu je výkluz. Je 
jich několik typů, ale v principu jde vždy 
o přepážku, která má ze strany od medníku 
 otvor – tím včely prostor opouštějí a úzký-
mi tunýlky odcházejí do plodištního pro-
storu. Výkluz se pod medníkový nástavek 
vkládá na 12 až 24 hodin a poté odebíráme 

medné plásty téměř bez včel. Ale funguje to 
jen tehdy, je-li v plástech pouze med. Pokud 
by zde byl plod nebo dokonce matka, včely 
by medník neopustily. A zvedání těžkých 
medníků není namáhavé, pokud máme 
funkční zvedák.

Příprava včelstev na zazimování

V červenci jsme získali med a nyní musíme 
dodat tolik glycidových zásob, aby včelstva 
přečkala dlouhé období do nové jarní snůš-
ky. Před vlastním krmením včelstev bude 
nutné upravit plodištní prostor a zjistit, 
zda je přítomen plod, což je známka kla-
doucí matky. Jinými slovy: po medobraní 
je nutná prohlídka, při které odstraníme 
vše, co by bránilo budoucímu chomáči 
včel v přesunu. Jde o nedostavěné nebo 
panenské plásty a trubčinu. U stěny úlu 
ponecháme pro budoucí fumigaci volný 
prostor minimálně o šířce jednoho plástu. 
Při prohlídce odhadneme množství med-
ných zásob a na základě tohoto zjištění po-
tom dokrmíme cukerným roztokem (2 díly 
vody, 3 díly cukru) na potřebných cca 20 kg 
glycidových zásob. Současně s úpravou 
plodiště můžeme provést i důležité letní 
ozdravení proti varroáze vložením gabo-
nových pásků mezi plodové plásty nebo 
podle návodu umístit přípravek s kyseli-
nou mravenčí (Formidol 41g nebo 81g). 
O důležitosti vyhodnocení denního spadu 
roztočů a následné ochraně dlouhověkých 
včel podrobně psal Dr. František Kamler 
v minulém Kalendáriu.

Při přípravě na zazimování upravíme 
prostor na pravidelné krmení včel podle 
našeho způsobu podávání cukerných zá-
sob (zavěšení rámkového, nasazení strop-
ního krmítka apod.). Nikdy neotálíme a co 
nejdříve po medobraní začneme včelstvům 
v pravidelných intervalech podávat cuker-

ný roztok. Kvůli slídění včel a riziku vylou-
pení se osvědčilo krmit navečer a zúžit pro-
stor česna přibližně na polovinu. Včelaři 
často zúží otvor tzv. „na šíři prstu“. Toto je 
bez problému u zasíťovaných den, ale v úlu 
s pevným dnem tím připravíme včelám 
velký stres z nedostatečného provětrávání 
a z přehřívání úlového prostoru.

Ve včelstvech, kde starší matky ztrácejí 
výkonnost, provádějí včely jejich tichou vý-
měnu. Pro nás je proto nyní vhodná doba, 
kdy můžeme matky starší než dva roky 
měnit za mladé. Ve výhodě jsou ti včelaři, 
kteří včas vytvořili oddělky. V nástavku je 
přidáme osvědčenou metodou přes pro-
píchaný list novin. Oddělek je nyní přímo 
pokladem i tam, kde zjistíme bezmatečnost 
nebo potřebujeme posílit slabší a méně vý-
konná včelstva.

Možnosti tvorby nových včelstev

Na počátku července můžeme ještě zaklá-
dat oddělky. Chceme-li z nich mít pěkná 
včelstva, budeme v této době potřebovat 
nejméně tři dobře obsednuté plodové plás-
ty na vyšší rámkové míře, nebo celý, dobře 
proplodovaný nízký nástavek. Oddělky je 
možné ještě založit na zralý matečník, pro 
urychlení vývoje bude lepší variantou při-
dat oplozenou matku.

V této době je možné využít u silných 
včelstev přebytek letních včel k vytvoření 
smetence nebo přelétáku. V obou přípa-
dech je nutné mít předem odchovanou 
oplozenou matku a založit je včas – nejpoz-
ději na počátku měsíce, aby v nich mohly 
mladé matky založit silnou generaci dlou-
hověkých včel.

Do nového včelařského roku vám přeji 
mnoho medu a silná včelstva.

Jiří Sláma   

Pomocí refraktometru přesně zjistíme procento vody v medu
Zvedák ušetří námahu a vložený výkluz 
usnadní odvčelení medníku
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Stalo se již tradicí, že na medobraní v sídle ČSV v Křemencově ulici v Praze 
zveme vzácné hosty ze Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, z Mi-
nisterstva zemědělství ČR a letos poprvé i z Pražského hradu jako poděko-
vání za umožnění prohlídky Masarykova včelína v loňském roce. 

Poslanci Parlamentu ČR pod vedením 
předsedy Podvýboru pro myslivost, ry-
bářství, včelařství, zahrádkářství a cho-
vatelství Ing. Pavla Kováčika a úředníci 
z MZe ČR vedeni náměstkem ministra 
zemědělství Mgr. Patrikem Mlynářem si 
zkusili, jak se odvíčkují plásty, jak funguje 
ruční třírámkový medomet, ale hlavně jak 
chutná med z Křemencárny. Každý rok 
sklenička našeho medu putuje k posouzení 
kvality do Výzkumného ústavu včelařské-

ho v Dole a zatím si náš med vysloužil vždy 
zlatou medaili s plným počtem 100 bodů.

Každoroční medobraní je neformál-
ní příležitostí, kdy můžeme poděkovat 
za pomoc českému včelařství těm, kteří 
ho podporují a hlavně o té podpoře roz-
hodují. Také je při něm možnost si trochu 
postěžovat a poinformovat o aktuálních 
problémech. Na druhé straně se poslanci 
a úředníci dozví mnoho o včelách, o včela-
řích a o svazu.

O přípravu a názorné předvádění odvíč-
kování a vytáčení se stará tajemník svazu 
Ing. Petr Šerák. Dělá to moc rád a v úvodu 
se pokaždé omlouvá, že toho o včelařině 
moc neví, protože včely chová zatím pou-
ze  40 let.

Největší zájem pak je samozřejmě 
o ochutnávku čerstvého voňavého medu, 
který teče z medometu.

Myslím, tedy alespoň u mě to tak je, že je 
to zážitek i pro včelaře, protože je zvědavý, 
jaký ten med letos bude. Může mít různé 
chutě a vůně, ale vždy je dobrý. Včely to 
totiž ani jinak neumí.

Mgr. Jarmila Machová

Vytáčení medu v podání tajemníka svazu Ing. Petra Šeráka sledují (zleva) ředitel Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství 
Ing. Martin Žižka, Ph.D., náměstek ministra zemědělství Mgr. Patrik Mlynář a vedoucí Oddělení rybářství a včelařství Ing. Petr Chalupa, Ph.D. 
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Med z Křemencárny se pyšní zlatou medailí ze soutěže Český med

Ing. Martin Žižka si vyzkoušel odvíčkování plástu

Včely z Křemencovy létají za snůškou například až na Petřín

O vypuštění prvního letošního medu z Křemencárny se postarala 
Jana Závodská ze sekretariáru Zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR

Hosté ochutnali vynikající med hned při vytáčení

Mgr. Jarmila Machová si připila skleničkou medoviny na další 
spolupráci s Ing. Pavlem Kováčikem 
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Zatímco ve světě i u nás se v první polovině roku rozhořel boj s nákazou 
nového koronaviru, včelaři ve středních Čechách ve stínu každodenního 
zpravodajství o postupu onemocnění COVID-19 úspěšně zvládli tažení 
proti moru včelího plodu. Od února do května proběhla v pořadí již třetí 
kampaň prevence MVP ve Středočeském kraji pod názvem Hrr na mor 
2020.

Přestože se z objektivních důvodů nepoda-
řilo dosáhnout plánovaného počtu 2 500 
vyšetřených vzorků, lze právě skončenou 
kampaň i celé tříleté úsilí realizačního 
týmu i všech včelařů zapojených do plošné-
ho vyšetřování včelstev považovat za velký 
úspěch. Rádi bychom vás tedy seznámili 
nejen s konkrétními výsledky, ale i se záku-
lisím této akce. Třeba v tom najdou inspi-
raci i včelaři z jiných koutů Čech a Moravy.

Dobré zprávy ve špatných časech

Nejdříve ta nejlepší zpráva: v žádném 
z celkem 2 170 letos vyšetřených vzorků 
nebyly odhaleny spory původce moru 
včelího plodu, bakterie Paenibacillus 
larvae. Je to poprvé za tři roky, co nebyla 
odhalena žádná nová ohniska. Vzhledem 
k celkem rovnoměrnému rozložení vyšet-
řovaných včelstev po celém území kraje se 
tak dá s poměrně vysokou mírou jistoty 
prohlásit, že středním Čechám v součas-
nosti žádná epidemie MVP nehrozí. Tedy 
za předpokladu, že na území kraje nepři-
veze nakažená včelstva odjinud nějaký 
nezodpovědný včelař.

Probíhá sice ještě sanace několika ohni-
sek odhalených v rámci předchozích dvou 
ročníků akce Hrr na mor, situace je však 
pod kontrolou. Včelaři tak mají hmatatelný 
důkaz, že přijatá opatření jsou účinná a že 
nákaza odhalená v počátku se dá poměrně 
rychle utlumit. 

A toto je druhá skvělá zpráva: přes po-
čáteční obavy se včelaři ze středních Čech 

sami dobrovolně zapojili do preventivního 
vyšetřování a prokázali tak, že si uvědomují 
rizika plynoucí z nebezpečné nákazy a že 
jsou ochotni proti ní něco aktivně dělat, 
aniž by je k tomu nutily orgány státní sprá-
vy. Zpětná vazba od včelařů, kterou organi-
zátoři kampaně mají v rámci Poradny MVP, 
ukázala ve třech po sobě jdoucích letech 
rostoucí pochopení nutnosti nechat si svá 
včelstva vyšetřit. Roste i pozornost včelařů 
k nákazové situaci ve svém okolí. 

Systematický přístup povzbudil i skrytou 
inciativu včelařských funkcionářů a ak-
tivistů, kteří svým pozitivním přístupem 
napomohli k úspěchu akce. Jasná vize, 
srozumitelná komunikace a jednoduchá 
organizace dokázaly zorientovat včelaře 
správným směrem. S relativně nízkými 
náklady se tak podařilo plošné vyšetření 
včelstev na MVP a současně se výrazně 
zvýšilo povědomí včelařské veřejnosti 
o MVP a nutnosti prevence. 

Dlužno dodat, že finanční zdroje na rea-
lizaci preventivních akcí poskytl ve všech 
třech ročnících Středočeský kraj. Ten tak 
ušetřil eráru potenciálně mnohem vyšší 
náklady na sanaci epidemie MVP, která 
mohla vypuknout, kdyby neznámá ohniska 
nebyla včas odhalena. Středočeši tak pří-
slovečně zabili dvě mouchy jednou ranou. 
Dokázali odhalit a sanovat nová neznámá 
ohniska MVP a současně pomohli sami 
sobě, když s relativně nízkým rozpočtem 
dokázali to, na co se v kase státní správy 
za dlouhé roky nenašly prostředky. 

Když dva dělají totéž, není to totéž

Poradna MVP přinesla i zajímavou zpět-
nou vazbu, která ukazuje další přednosti 
kampaně Hrr na mor. Na rozdíl od vy-
šetření organizovaných v jiných krajích 
měli Středočeši možnost objednat si in-
dividuální protokol o vyšetření na MVP 
za výhodnou cenu, a nemuseli tak posílat 
zvlášť vzorek na plošné vyšetření a zvlášť 
vzorek na vyšetření pro vlastní potřebu. 
Navíc díky dohodě s KVS Středočeského 
kraje uznávají inspektoráty SVS hromad-
né protokoly o vyšetření v rámci kampa-
ně Hrr na mor, takže pro přesuny včelstev 
v rámci kraje nebylo nutné vyřizovat další 
doklad.

Na Poradnu MVP se obraceli také vče-
lařští funkcionáři z jiných krajů s tím, jak 
je možné, že ve středních Čechách jsou vy-
pláceny náhrady nákladů za sběr vzorků, 
zatímco u nich to nejde. Kouzlo je skryto 
v promyšlené koncepci svépomocné akce. 
Kolegové odjinud se přitom vyjadřovali po-
chvalně i k systému komunikace a organi-
zace prostřednictvím webových stránek.

Za zmínku stojí i to, že kampani Hrr 
na mor nakonec vděčí všichni, kdo použí-
vají pro zpracování vzorků CIS, za inicio-
vání vzniku nového modulu pro zpracování 
žádanek na speciální vyšetření v této uži-
tečné softwarové aplikaci.

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění

I na té nejzářivější věci se však najde smít-
ko, které její lesk může poškodit. V rámci 
Poradny MVP jsme zaznamenali jedinou 
negativní reakci. Včelař se na Poradnu 
MVP obrátil s dotazem, jak je možné, že 
ani po dvou měsících nedostal protokol 
o vyšetření. Ukázalo se, že si o žádný pro-
tokol vůbec nepožádal a nekontaktoval ani 
sběrné místo, kam odevzdal svůj vzorek 
na vyšetření a kde už v té době výsledky 
vyšetření byly déle než měsíc k dispozici. 
Vůbec se totiž nenamáhal přečíst si pro-
pozice akce. To mu však nebránilo nadá-
vat na organizaci kampaně a urážet její 
organizátory. Nedlouho poté volal vyděše-
ný zřizovatel dotčeného sběrného místa, 
mimochodem velmi zasloužilý, ochotný 
a vstřícný člověk, zda neudělal něco špat-
ně. Právě totiž absolvoval nepříjemný te-
lefonát od téhož včelaře, který se neurvale 
dožadoval zaslání protokolu. V klidu jsme 
se dohodli na řešení a považovali jsme zá-
ležitost za vyřízenou. 

Ani ne za týden se na organizátory kam-
paně obrátila úřednice z krajského úřadu, 
která dostala k vyřízení dopis od zmiňo-
vaného včelaře s řadou velmi detailních 
dotazů týkajících se kampaně. Odpověď Ochranná pásma MVP ve Středočeském kraji (zdroj: svscr.cz, data k 12. 5. 2020)



223ČERVEnEc 2020•

zd
r

av
í v

č
elna většinu z nich si mohl pisatel najít 

na webových stránkách kampaně, kam 
jsme ho hned na začátku odkázali. Na ně-
které dotazy však nebyla úřednice vůbec 

schopna odpovědět, protože zacházely 
do takových detailů, že o nich ani nemoh-
la nic vědět. A na některé dotazy pak od-
pověď ani neexistovala, protože kampaň 

ještě nebyla uzavřena. Aby úřad mohl zá-
ležitost v zákonné lhůtě vyřídit, požádal 
o spolupráci realizační tým kampaně. Od-
pověď zabrala několika lidem pěkných pár 
hodin, přitom stačilo, aby si „zvědavec“ 
přečetl necelou jednu stránku základních 
propozic akce, do které se sám dobrovolně 
přihlásil. K čemu jsou mu informace, které 
požadoval, je ve hvězdách.

Hrr na mor 2020 v číslech

Letošní počty vyšetřených vzorků v jednot-
livých okresech jsou názorně zobrazeny 
v mapce, tabulka pak přináší přehlednou 
statistiku v souhrnu za tři roky.

Ve třetím ročníku plošného profylaktic-
kého screeningu moru včelího plodu bylo 
oproti roku 2019 celkově vyšetřeno méně 
vzorků. Zájem však byl vyšší než v prvním 
ročníku v roce 2018. Příčiny, proč nebylo 
v roce 2020 dosaženo stanoveného cíle 
2 500 vyšetřených vzorků, jsou tři.

Přípravu třetího ročníku zbrzdila sku-
tečnost, že definitivní rozhodnutí o po-
skytnutí dotace dostal realizační tým o té-
měř dva měsíce později než v předchozích 
dvou letech. To ovlivnilo komunikační část 
kampaně před jejím zahájením, což se ne-
mohlo neodrazit na informovanosti a při-
pravenosti středočeských včelařů. Dále se 
do akce nezapojili včelaři v ochranných 
pásmech MVP, protože jejich včelstva byla 
vyšetřována již v rámci vyhlášených mi-
mořádných veterinárních opatření. A ko-
nečný počet odevzdaných vzorků ovlivnila 
i celostátní koronavirová karanténa, jejíž 
vyhlášení bylo v souběhu s vyvrcholením 
naší kampaně. Nepochybně tak odvedla 
pozornost včelařů od jedné nebezpečné 
nákazy k druhé, ale vlastní zdraví je samo-
zřejmě přednější.

Středočeští včelaři na konci cesty?

Výsledky kampaně Hrr na mor 2020 na-
značují určitý předěl. Dá se očekávat, že 
letošní krajské volby, ale i volby nových 
svazových orgánů a nakonec i změna prio-
rit v souvislosti s překonáváním ekonomic-
kých následků koronavirové krize způsobí, 
že minimálně v následujícím roce nebudou 
finanční prostředky na realizaci dalšího 
kola preventivní akce proti MVP v kraji. 

Ale to vůbec nevadí. Středočeši dostali 
MVP na svém území pod kontrolu a mno-
ho se při tom naučili. Rozhodně jsou nyní 
mnohem lépe připraveni na boj s nebez-
pečnou nákazou včel, podobně jako očko-
vání připraví tělo na boj s nemocí. Důleži-
té je, abychom nezapomněli na prevenci 
a na to, že i očkování je čas od času dobré 
zopakovat.

Za realizační tým OO Kladno Rosťa Ovčarik,
 hlavní koordinátor projektu, admin@hrrnamor.cz  

Střední Čechy porazily mor včelího plodu

Obrázek 1 – Počty vzorků z jednotlivých okresů Středočeského kraje vyšetřených v rámci 
kampaně Hrr na mor 2020. Okresy se záchytem původce MVP v měli v rámci Hrr na mor 
v roce 2018 a 2019 a okresy bez pozitivního nálezu. (zdroj mapy: www.czso.cz; upraveno)

Tabulka 1 – Směsné vzorky měli vyšetřené v rámci kampaní Hrr na mor v letech 
2018–2020. Počet vyšetřených vzorků v daném okresu v druhém ročníku akce oproti 
předchozímu roku: ↗ vyšší; ↘ nižší.

Okres 
SČK

2018  
Hrr na mor

2019  
Hrr na mor II

2020  
Hrr na mor 2020

Počet  
vyšetřených 

vzorků

Počet  
pozitivních 

vzorků/ 
stanovišť

Počet  
vyšetřených 

vzorků

Počet 
pozitivních 

vzorků/ 
stanovišť

Počet  
vyšetřených 

vzorků

Počet  
pozitivních 

vzorků/ 
stanovišť

Benešov 154 0 366 ↗ 10/5 295 ↘ 0

Beroun 86 0 152 ↗ 0 170 ↗ 0

Kladno 388 2/2 220 ↘ 0 273 ↗ 0

Kolín 133 0 193 ↗ 0 239 ↗ 0

Kutná Hora 6 0 34 ↗ 0 59 ↗ 0

Mělník 150 0 547 ↗ 0 210 ↘ 0

Mladá Boleslav 106 2/2 97 ↘ 0 60 ↘ 0

Nymburk 145 0 167 ↗ 0 126 ↘ 0

Praha - východ 192 0 229 ↗ 0 271 ↗ 0

Praha - západ 268 0 138 ↘ 0 157 ↗ 0

Příbram 106 0 127 ↗ 0 106 ↘ 0

Rakovník 313 5/5 211 ↘ 0 201 ↘ 0

mimo SČK – 0 3 ↗ 0 3      0

celkem 2047 9/9 2484 ↗ 10/5 2170 ↘ 0
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Také letos chceme pozvat včelaře k účasti v soutěži Český med 2020. Pravidla jsou podobná jako v minulých le-
tech. Kromě fyzikálně-chemických parametrů se hodnotí i obsahová stránka etikety a grafické zpracování celého 
balení.

Pokyny pro zasílání

Posílejte medy v obchodním balení, jehož 
pevnou součástí musí být i etiketa. Nelze 
poslat vyfocenou nebo naskenovanou eti-
ketu na archu papíru.  Etiketu nemusíte 
nalepit na sklenici pouze v případě, že si 
nejste jisti, zda máte med květový, nebo 
medovicový, a pošlete nám etikety pro obě 
varianty k dodatečnému nalepení podle vý-
sledku elektrické vodivosti.  Etikety ovšem 
musíte dodat na samolepce.

Nejmenší balení je půl kilogramu. 
K medu přiložte vyplněnou přihlášku, 
kterou naleznete v časopise i na webových 
stránkách.

Sklenici dobře zabalte, aby se při přepra-
vě nerozbila.

Adresa pro zasílání vzorků:
Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. 
Dol 94 
250 69 Vodochody

Medy posílejte nejpozději do 30. srpna 
2020.

Kritéria a jejich bodové hodnocení:
a)  Fyzikálně-chemické vlastnosti 

(30 bodů)
b)  Úplnost a správné vyjádření povinných 

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

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

d)  Celkový estetický dojem  
(0 až 20 bodů)

Podrobnosti k jednotlivým kritériím

a) fyzikálně chemické vlastnosti 
Medy musí splňovat parametry vyhlášky 
č.76/2003 Sb. ve znění pozdějších předpi-
sů. U soutěžních medů se provádí stanove-
ní obsahu vody, sacharózy, HMF (hydro-
xymethylfurfuralu) a elektrické vodivosti. 
Požadavky na obsah vody a HMF jsou přís-
nější podle Normy Český med. 

b) povinné údaje na etiketě 
1. Název: MED  
Název „Med“ může být doplněn:
-  Údajem květový, nebo medovicový po-

dle původu medu. Pokud toto uvedete, 
musí označení odpovídat hodnota elek-
trické vodivosti. 

-  Zůstává možnost použít označení „Med 
medovicový smíšený“, nebo „Med kvě-
tový smíšený“, nelze napsat jen „Med 
smíšený“.

2. Jméno, příjmení a adresa bydliště cho-
vatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo název 
a sídlo chovatele v případě právnické osoby 

Český med 2020

Celkový 
počet 
bodů  

Ohodnocení

92–100

Diplom Zlatá medaile soutě-
že Český med roku 2020 plus 
10 kusů malých zlatých nále-
pek s právem dokoupit další

86–91

Diplom Stříbrná medaile sou-
těže Český med roku 2020 plus 
10 kusů malých stříbrných ná-
lepek s právem dokoupit další
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zev webové stránky.

3. Údaj o hmotnosti 
Nejsprávnější je jednoduše napsat: 
„Hmotnost: 1 kg“, nebo „Hmotnost:  
1000 g“. Všechny ostatní způsoby uvede-
ní hmotnosti jsou chybné.  
Příklady chybného označení:  
Obsah: 1 kg, Obsah:1 litr, Hmotnost cca 
1000 g, Hmotnost min. 1 kg, Velikost ba-
lení: 1 kg, 1000 g (chybí slovo hmotnost)

4. Země, kde byl med získán, tj. „Země 
původu: Česká republika“. Nepoužívejte 
zkratky ČR nebo CZ. Pozor: Obrázek vlaj-
ky není označení země původu. Vlajka je 
nepovinná informace o tom, že potravina 
byla vyrobena v České republice. Pravidla 
uvádění této informace naleznete v § 3 vy-
hlášky 417/2016 Sb. a způsob grafického 
vyjádření v příloze této vyhlášky.

5. Datum minimální trvanlivosti 
Je několik možností pro vyjádření: 
 a)  Datum minimální trvanlivosti 

do [den, měsíc, rok]
    Příklad: Minimální trvanlivost do  

12. 12. 2020
 b)  Datum minimální trvanlivosti do kon-

ce [měsíc, rok] 
   Příklad: Minimální trvanlivost do kon-

ce 12. 2020
 c)  Datum minimální trvanlivosti do kon-

ce [rok] (v případě, že výrobce stanoví 
trvanlivost delší než 18 měsíců)

     Příklad: Minimální trvanlivost do kon-
ce 2020

 d)   Minimální trvanlivost do data uvede-
ného*

 *  odkaz na místo, kde je datum uvedeno 
na etiketě, nebo obalu.

   Datum se uvádí v nekódovaném tvaru 
v pořadí den, měsíc a popřípadě rok.

   Příklad: Minimální trvanlivost do data 
uvedeného na víčku. Na víčku pak bude 
uvedeno 12. 12. 2020.

   Méně vhodná je formulace „Spotřebuj-
te do [den, měsíc, rok]“, ke které musíte 
napsat podmínky uchovávání. Toto vy-
jádření se používá pro potraviny rychle 
podléhající zkáze.

   Příklad: Spotřebujte do 12. 5. 2020. 
Uchovávejte v temnu při teplotě do 15 °C.

   Oblíbená jsou zaškrtávací okénka. Lze je 
používat, ale vždy musí být před datem na-
psáno „Minimální trvanlivost do konce“.

   Veškeré povinné údaje označujete 
na etiketách sami, laboratoř je za vás 
nevyplňuje.

c)  správnost doplňujících a nepovinných 
údajů

Tyto údaje doporučujeme neuvádět, proto-

že v mnoha případech mohou být zavádě-
jící a klamavé. Pokud je uvádíte, držte se 
následujících doporučení.
•  Údaje o výživové hodnotě jsou pro med 

nepovinné, není potřeba je uvádět. Pokud 
je totiž na etiketu uvedete, budeme mu-
set posuzovat jejich úplnost, správnost, 
umístění v jednom zorném poli a snad-
nou čitelnost. Tak to ukládají právní 
předpisy.
Vzor:
Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:
energetická hodnota 320 kcal / 1,3 MJ
Nestačí uvést energetickou hodnotu 
bez obsahu živin nebo naopak seznam 
živin bez energetické hodnoty. Nulové 
hodnoty musí být rovněž ve výčtu živin 
obsaženy.
Úplný výčet živin u medu je následující:
tuky 0 g, nasycené mastné kyseliny 0 g, 
sacharidy 80 g, cukry 76 g, bílkoviny 0 g, 
sůl 0 g.

•  Zakázaná jsou zdravotní a výživová tvr-
zení.
Neuvádějte slova jako pravý, čerstvý, 
čistý, domácí, kvalitní, přírodní, léči-
vý, dietetický, lehce stravitelný, vhodný 
k prevenci apod. Přesná znění požadav-
ků najdete v článku 7 NAŘÍZENÍ EV-
ROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům a v § 2 vyhlášky 417/2016 
Sb. o některých způsobech označování 
potravin.
Ani slovo „včelí“ se nesmí uvádět. Bylo 
by to posuzováno jako povyšování vašeho 
medu nad ostatní medy. Žádný jiný med 
kromě včelího legislativa nepřipouští.

•  Zakázaná jsou klamavá tvrzení, která 
mohou uvádět spotřebitele v omyl, a tvr-
zení, která nelze dokázat.

Pozor na tvrzení o krystalizaci medu
Například: „Krystalizace je známka pra-
vosti a kvality medu“. 
Všichni včelaři vědí, že všechny pravé 
medy krystalizují, a spotřebitele učíme, 
že krystalizace není žádné cukernatění 
a nemá žádnou souvislost s přídavkem 
cukru do medu. Jenomže opačně to ne-
platí. Medy falšované různými sirupy 
také krystalizují. Podle konzistence medu 
se tedy kvalita odhadnout nedá. Napří-
klad velmi žádaný akátový med je tekutý 
i déle než rok a je přitom kvalitní.

•  Neuvádějte číslo schválené provozovny 
v oválu. Je to špatně – veterinární schva-
lovací číslo přidělené podnikům, které 
zpracovávají med, se na etiketách může 
uvádět pouze ve formátu [CZ + číslo], 
nikoli v oválku. Ten se používá jen pro 
určité produkty, k nimž med nepatří.

Odkaz na záruky kvality
Často na etiketách uvádíte různé značky 
kvality, například „Regionální potravina“.  
Toto tvrzení musí být doplněno informací, 
na základě čeho byla známka kvality medu 
přiřazena. Je to podobné, jako když se od-
kazujete na ocenění v soutěži Český med 
(i z minulých ročníků). Pokud použijete sa-
molepicí hologramové nálepky, dodržujte 
prosím tato pravidla:
Uživatel nálepek musí být nositelem me-
daile Český med a na materiálu nebo eti-
ketě musí být současně uveden text „Zlatá 
(stříbrná) medaile Český med 20.. za med 
..... (druh medu uveďte podle diplomu)“.

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

Pod těmito víčky je med na medaili
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balení

Co ho kazí?
•  Víčko a etiketa nejsou sladěné. Pokud 

použijete na sklenici pestrou a výraznou 
etiketu, je k ní lepší víčko bez motivu.

•  Nečitelný text nebo mnoho textu různý-
mi styly. Text na razítku, který se rozpí-
jí. Povinné informace nejsou v hlavním 
zorném poli, nejsou k rozluštění.

•  Kombinace fotografií, ilustrací, barev, 
které k sobě neladí.

•  Povinné informace na víčku nemusí ka-
zit grafický dojem, ale je nutné zajistit, 
aby i po otevření sklenice bylo zřejmé, 
že k ní víčko patří. Pečeti, kterými toho 
lze dosáhnout, mohou estetický dojem 
vylepšit, ale také zhoršit.

Oznámení výsledků

Nejdříve dostanete z laboratoře VÚVč 
Dol protokol o zkouškách podle vyhlášky 

č. 76/2003 Sb., případně certifikát Český 
med. 

Protokoly rozesíláme průběžně všem 
v pořadí, jak vzorky dostáváme a postup-
ně analyzujeme. Dodatečně, po celkovém 
vyhodnocení soutěže, rozešleme informaci 
o získání ohodnocení Zlatá/Stříbrná me-
daile soutěže Český med roku 2020. Sou-
časně dostanete i pozvánku na slavnostní 
předávání medailí. To se letos bude konat 
v sobotu 24. října ve Výzkumném ústavu 
včelařském v Dole. Předávání diplomů do-
plní odborný program. Dozvíte se první vý-
sledky výzkumného projektu zaměřeného 
na autenticitu medu. Dále máme přislíbe-
nou přednášku zástupce Státní zemědělské 
potravinářské inspekce, která kontroluje 
med v tržní síti.

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

Seznam oceněných medů bude zveřejněn 
na webových stránkách www.beedol.cz.

Pořadatelé si vyhrazují právo použít za-
slané vzorky pro osvětovou činnost (člán-
ky, přednášky apod.).

Účast v soutěži je zcela dobrovolná 
a na zařazení do medailové kategorie není 
právní nárok.

Úhrada poplatku za účast v soutěži

Plná cena za účast v soutěži včetně rozboru 
je 1 660 Kč za jeden vzorek. Můžete využít 
dotaci 800 Kč, kterou za vás laboratoř vyři-
zuje. Cena snížená o dotaci je tedy 860 Kč. 
Fakturu na platbu převodem posíláme spo-
lečně s protokolem o vyšetření. Na dotaci 
má nárok každý registrovaný chovatel včel. 
V dotačním roce (srpen 2019 až červenec 
2020) můžete využít dotaci na čtyři rozbo-
ry medu bez ohledu na to, která laboratoř 
je provede.

Ing. M. Vořechovská
Ing. D. Titěra, CSc.

Zkušební laboratoř VÚVč Dol

Přihláška k účasti v soutěži Český med 2020  
(vyplňte hůlkovým písmem)

   
Jméno a příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

E-mail (pokud máte): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Počet vzorků medu: . . . . . . . . .

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

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

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

Souhlasím s podmínkami soutěže (časopis Včelařství 7/2020) a se zpracováním osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 
pro účely evidence a zpracování přihlášky do soutěže Český med pořádané VÚVč Dol.

Datum a podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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iZeptali jste se…

Obracím se na vás s žádostí o prověření 
možnosti využívání informací o včelařích 
a stanovištích včelstev Státní veterinární 
správou. Mám včelstva umístěná v katas-
trálním území, pro které bylo vyhlášeno 
ochranné pásmo. Informaci o tom ale 
Státní veterinární správa šíří prostřed-
nictvím věstníků, vyvěšením na strán-
kách obecních úřadů, informováním 
základních organizací Českého svazu 
včelařů atd. Informace se tak ne vždy 
ke všem chovatelům dotčených včelstev 
dostane. Proč SVS přímo nekontaktuje 
elektronicky dotčené včelaře, když kon-
takty a umístění včelstev podléhají regis-
traci a jsou i veřejně dostupné?
 P.K.

O výklad postupu SVS při vyhlášení mimo-
řádných veterinárních opatření podle plat-
né legislativy jsem požádala MVDr. Kate-
řinu Beranovou z odboru ochrany zdraví 
a pohody zvířat Ústřední veterinární sprá-
vy Státní veterinární správy:

Státní veterinární správa při vyhlášení 
nařízení SVS postupuje v souladu s usta-
novením § 76 odst. 3, písm. a) zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinár-
ní zákon):

„Právní předpis Státní veterinární správy 
o mimořádných veterinárních opatřeních se 
označuje názvem nařízení Státní veterinární 
správy a týká-li se územního obvodu kraje 
nebo jeho části, přesahující územní obvod 
obce, vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední 
desce krajského úřadu a všech obecních 
úřadů, jejichž území se týká, na dobu nej-
méně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární 
správy nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce 
krajského úřadu. Nařízení Státní veteri-
nární správy musí být každému přístupné 
u krajské veterinární správy, krajského úřa-
du a všech obecních úřadů, jejichž území se 
týká. To platí přiměřeně také pro ukončení 

nařízených mimořádných veterinárních 
opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro 
změnu nebo ukončení některých z nich ještě 
před jejich ukončením podle § 17 odst. 1.“

Tento postup je jednotný v případě všech 
nákaz, u kterých jsou vyhlašována uzavře-
ná pásma. Přesto KVS v této věci často 
vykonávají řadu činností pro informova-
nost včelařů nad rámec svých povinností, 
zejména komunikace se ZO ČSV.

Všechna platná a účinná nařízení SVS 
jsou zpřístupněna na úřední desce SVS 
na následujícím odkazu: https://www.
svscr.cz/uredni-deska/. Rovněž je na na-
šich webových stránkách přístupná mapa 
výskytu aktivních ohnisek a ochranných 
pásem MVP.

A nyní k dotazu, proč SVS přímo elek-
tronicky nekontaktuje dotčené včelaře. Je 
to proto, že tuto povinnost podle platné le-
gislativy SVS nemá. Chovatelé včel nemají 
povinnost mít e-mailovou adresu, a pokud 
tuto adresu mají, nemají povinnost ji zpří-
stupnit veřejnosti. Povinné veřejně přístup-
né údaje jsou jen jméno, příjmení a bydliš-
tě, případně název a sídlo. Je třeba také vzít 
v úvahu, že průměrný věk našich členů je 
59 let.  Většina starších chovatelů nemá ani 
počítač, natož e-mail. Proto velmi vítám 
dlouholetou spolupráci krajských veteri-
nárních správ a našich okresních a základ-
ních organizací. Jejich prostřednictvím se 
naši členové o vyhlášených mimořádných 
veterinárních opatřeních včas dozví. Zatím 
je to tak, ale kdo ví, možná někdy v budouc-
nu dostane každý chovatel hlášení od KVS 
třeba prostřednictvím SMS.

Náš prodejce prodává na trhu med, je to 
cizí člověk, prodává tam i zeleninu. My mu 
med dodáváme, ale bohužel přišla kontro-
la a tvrdí nám, že musíme mít laboratorní 
vyšetření medu a že na tržišti musí prodá-
vat přímo chovatel a ne cizí člověk. Mají 
v obou případech pravdu? Nebo to je tak, 
že žádný rozbor nepotřebujeme a na trži-
šti nám med může prodávat cizí osoba?
 Z.S.

K dotazu jsem si vyžádala stanovisko 
MVDr. Pavla Texla z odboru veterinár-
ní hygieny a ochrany veřejného zdraví 
Ústřední veterinární správy Státní veteri-
nární správy:

Podle dostupných informací lze usuzovat, 
že v tomto případě byl med prodáván for-
mou „ze dvora“, podle § 27a veterinárního 
zákona. Takto může prodávat med pouze 
chovatel včel, případně rodinný příslušník. 

Pokud touto formou prodává jiná osoba, pak 
se nejedná o prodej „ze dvora“, ale o běžný 
prodej. Osoba, která prodává (je lhostejné, 
zda na tržnici, v maloobchodě, nebo jinde) 
v rámci běžného prodeje, musí pro potřeby 
kontroly sledovatelnosti (původu medu) 
disponovat obchodním dokladem, který 
udává mimo jiné původ medu, tedy jak se 
med k prodávající osobě dostal, není-li tato 
osoba chovatelem včel. Osoba, která pro-
dává med v rámci běžného prodeje, musí 
být registrována, popřípadě registrována 
a schválena u příslušné krajské veterinární 
správy, záleží na rozsahu její činnosti. Pokud 
jde o tazatelku, která v tomto případě vystu-
puje jako výrobce medu, dodavatel, pak by 
měla osobě prodávající vystavit zmíněný 
obchodní doklad, který by potvrzoval nákup 
(dodání) medu od ní. Legislativa v tomto pří-
padě především brání neomezenému prodeji 
medu překupníky, zejména medu, u kterého 
by nebyl dohledatelný původ.

Co se týče nutnosti mít laboratorní roz-
bor medu (tzv. atest medu), tady zřejmě 
došlo k nepochopení. Je nutné, aby pro-
dávaný med odpovídal smyslovým, fyzi-
kálním a chemickým požadavkům podle 
vyhlášky č. 76/2003 Sb., za což dodavatel 
ručí. Pracovník SVS v rámci kontroly může 
odebrat úřední vzorek.

Na okresní konferenci budeme schva-
lovat okresní kontrolní komisi (OKK) 
a náhradníka. Členové kontrolní ko-
mise nemají právo hlasovat v okresním 
výboru. Chci se zeptat, jestli i zvolený 
náhradník je zbaven hlasovacího práva. 
Ten stejný příklad se vlastně vztahuje 
i na ZO. Logicky mi připadá, že by ná-
hradník hlasovat mohl do doby, než bude 
zvolen do OKK, nebo do KK.
 M.B.

Přemýšlíte logicky a správně. Náhradník je 
jen náhradník. Není členem kontrolní ko-
mise. Když člen OKK nebo KK v průběhu 
volebního období rezignuje na funkci nebo 
zemře, automaticky nastupuje na jeho 
místo náhradník. Do té doby, než se stane 
členem OKK nebo KK, není v hlasování 
ve výboru OO, respektive výboru ZO nijak 
omezen. Dále je třeba vzít v úvahu, že není 
možná kumulace funkcí výkonných a kont-
rolních na jedné úrovni řízení – viz Stanovy 
ČSV, článek 37 odst. 1. To znamená, že člen 
kontrolní komise základní organizace může 
být členem výboru okresní organizace a na-
opak člen okresní kontrolní komise může 
být členem výboru základní organizace.

Mgr. Jarmila Machová
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Jak jistě většina čtenářů zaregistrovala v médiích, o prvním červnovém 
víkendu postihla blesková povodeň mimo jiné i obec Šumvald u Uničova 
na Olomoucku. Ničivá síla vodního živlu se nevyhnula ani včelařům.  
Přítel Pavel Kasal z místní ZO ČSV nám zaslal několik fotografií, které 
dokumentují, jak dopadlo stanoviště přítele Jana Kallera.

„Společnými silami se nám podařilo někte-
rá včelstva zachránit, ale obnova do nor-
málního stavu bude trvat dlouho. Přejeme 
všem včelařům, aby se jim takovéto živly 
vyhýbaly a nic podobného se jim nikdy 
nestalo,“ píše Jan Kasal a dodává, že by 
možná nebylo od věci zabývat se i téma-
tem platnosti pojištění na takto zničená 
včelstva. O vyjádření jsme proto požádali 
předsedkyni ČSV Mgr. Jarmilu Machovou: 

Všichni si samozřejmě přejeme, aby se 
nám nežádoucí živly vyhýbaly. Jenže ne-
štěstí nechodí po horách, ale po lidech. 

A od toho jsou tu pojišťovny. V našem pří-
padě však pojišťovny nejsou příliš ochotné 
pojišťovat včelařský majetek, zvláště když 
nemůže být dostatečně zajištěn a nachází se 
ve volné přírodě. Proto v roce 1971 vznikl 
na ochranu včelařského majetku Svépo-
mocný fond ČSV. Fond je tvořen přídělem 
z členského příspěvku a vyplácí se z něj 
našim členům příspěvek na úhradu škod 
vzniklých mimo jiné i následkem živelních 
pohrom. Ještě máme v paměti katastrofál-
ní povodně z roku 1997, 2002, orkán Kirill 
v roce 2007, Emma 2008 a další lokální zá-
plavy, povodně, vichřice a krupobití. Využi-

tí pomoci ze Svépomocného fondu ČSV je 
jednou z výhod členství ve svazu. Stačí vy-
plnit žádost o příspěvek ze Svépomocného 
fondu ČSV, přiložit fotografie škod, nechat 
si pravdivost popisu škody potvrdit základ-
ní organizací a vše poslat na Sekretariát RV 
ČSV do šesti měsíců poté, co byla škoda 
zjištěna. Je to jednoduché a pomoc svazu 
v takovéto tíživé situaci je jistě vítána. For-
mulář žádosti o příspěvek a předpisy, kte-
rými se poskytování příspěvků z fondu řídí, 
jsou k dispozici na webu svazu.

Dotazy našich členů, co vlastně pro ně 
svaz dělá nebo jaké mají výhody z členství 
ve svazu, nejsou výjimkou. Ti, kdo v sou-
časné době prožívají těžké chvíle s pří-
valovými dešti, zatopenými domy a úly 
na zahradě, odpověď znají. Mohou se spo-
lehnout, že jim svaz pomůže.

(PK)

Stanoviště včel obětí běsnícího živlu
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Po dlouhé nucené pauze byl o exkurzi velký zájem

Hostitel se ujal i dalších odborných ukázek

Úvodní přednáška zazněla v podání Petra Vičana

Jednatel naší ZO ČSV Chvalčov-
-Podhostýnsko Zdeněk Mikulík 
pozval naše členy po nucené koro-
navirové pauze opět na další ze za-
jímavých exkurzí. Konala se 12. 6. 
a tentokrát jsme navštívili včelnici 
Petra Vičana ve Viganticích.

Na programu byla nejprve přednáška 
Petra Vičana o jeho způsobech včelaření 
a následovala názorná ukázka tvorby od-
dělků, larvování matečníků, varroamoni-
toring CO

2
, použití kyselin a podpůrných 

přípravků ve včelách, tepelné ošetření 
plodu, klíckování matek v izolátoru pře-
metení včelstva na mezistěny jako jedna 
z dalších ozdravovacích metod a také 
ukázka PIN testu. 

Na programu byla také ukázka použití 
kyseliny mléčné, mravenčí, šťavelové po-
kapem v cukerném roztoku, v glycerinu 
na pevném nosiči, nozevitu a apifitu k ošet-
ření včelstev.

Akce se konala v krásném prostředí 
zahrady u domku Petra Vičana, kde má 
umístěna svoje včelstva. Po koronavirové 
pauze to byla zajímavá akce a my jsme se 
mohli pořádně nadechnout a vrátit do ve-
řejného včelařského života a podiskutovat 
se známými i novými včelaři ze širokého 
okolí. 

Podebatovali jsme i o použití izolátorů 
k podzimnímu klíckování včelích matek 
a k ukončení plodování v boji s varroázou. 
Mohli jsme se podívat na mikroskopické 
vyšetření nosemy a pylových zrn. K pro-
blematice vosku pohovořil výrobce me-
zistěn ze Vsetína a ukázal, jak důležité 
je použití mezistěn z kvalitního včelího 
vosku.

Této akce se zúčastnilo 15 našich čle-
nů a všichni jsme odjižděli spokojení, se 
spoustou nových poznatků a nabití pozi-
tivní včelařskou energií. Zájem byl velký, 
je vidět že většina včelařů je aktivních 
a využívají podobné akce k získání nových 
poznatků. Stačí, když jednatel sleduje 
dění okolo a upozorní členy na možnost 
účasti na zajímavých akcích a zorganizuje 
dopravu. Zájemcům pak stačí pouze po-
tvrdit svoji účast. 

Je škoda, že se této akce nezúčastnil 
nikdo z našich sousedů, protože pokud 
máme dostat varroázu pod kontrolu, musí 
být opatření proti ní prováděna důsledně 
na co největším území. Jinak nám nezbu-
de než si postesknout, že boj s varroázou 
prohráváme a někteří včelaři to vzdají úpl-
ně a přestanou včelařit. 

Ing. František Rudý

Návrat do veřejného včelařského života
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Se šestnácti včelstvy se stále považuji za hobby včelaře. Přitom každoročně 
řeším výměnu několika matek z různých důvodů, ať už je to stáří, špatná 
vlastnost, či výkon. Každý včelař si přece jenom v koutku duše přeje vycho-
vat matky vlastní. Tak jsem začal i já.

Po přečtení článků na internetu a konzul-
tacích s místními zkušenými včelaři jsem 
si postupně našel cestu, která mi nejvíce 
vyhovuje a produkci matek pro moji potře-
bu bohatě postačuje. Matky vychovávám 
z nouzových matečníků přímo v odděl-
cích, které potom spojím přes noviny se 
včelstvem, kde chci matku vyměnit. Je to 
celkem nenáročný způsob (vhodný na kon-
ci srpna a v září – pozn. red.). 

Včelařím v úlech s rámkovou mírou 39 × 
24 a při tomto chovu matek musím podotk-
nout, že používám mateří mřížku. Princip 
tedy spočívá v tom, že vezmu celý medník, 
do kterého jsem den předem dal chovný 
rámek na tzv. ovonění, a tento medník dám 
na úlové dno stranou od původního úlu. 
Tento úkon udělám jako první a z plodiště 
z otevřeného plodu sklepnu ještě do toho-
to medníku včely obsedající alespoň dva 
rámky. Pozor na matku! Ideální je, pokud 
matku chytnu do výchytky, tudíž mám jis-

totu, že ji nepřenesu do osiřelého medníku. 
Takto připravený medník nechám půl ho-
diny až hodinu osiřet a mezitím přelarvím 
do chovného rámku vhodné larvičky. Přelar-
vuji do naředěné mateří kašičky, ale pokud ji 
nemám, tak do převařené vody ovoněné me-
dem. Při přelarvení si z rámečku s plodem 
opatrně seříznu nastavené buňky, zůstanou 
tam pouze dna buněk a larvičky se snáze na-
bírají na přelarvovací lžičku. Po přelarvení 
vrátím chovný rámek doprostřed osiřelého 
medníku tam, odkud jsem ho vzal.

Včely mezitím naplno pocítily osiřelost 
a přijmou nabízené larvičky v chovném 
rámku, protože jinou možnost plodu ne-
mají. Vše nechám přes noc a druhý den 
opatrně zkontroluji, kolik larviček je na-
krmeno mateří kašičkou (viz úvodní fo-
tografie). Na chovných rámečcích mám 
deset matečníkových misek a pohybuji se 
s přijetím okolo šesti až sedmi, což je pro 
moji potřebu dostačující. Po kontrole při-

jetí celý medník vrátím jako třetí nástavek 
hned nad mateří mřížku, aby matečníky 
byly co nejblíže plodovému tělesu, ale zá-
roveň oddělené od matky mřížkou. Pokud 
potřebuji přidávat další medníky, nic mi 
v tom nebrání a můžu je dávat nad tento. 
Vše splyne v jedno původní včelstvo tak, 
jako to bylo předtím.

Za deset dnů od přelarvení jsou mateční-
ky před vylíhnutím. Sundám je z chovného 
rámku a dám na opačnou stranu včelína 
do plemenáčů, kde matečník zavěsím mezi 
dva rámky a pak už je vše na přírodě. Tento 
postup zopakuji dvakrát až třikrát v rozme-
zí přibližně dvou týdnů. Všechny matky se 
nevrátí ze snubních letů, takže po kontrole 
a případné ztrátě matky mám k dispozici 
další matečníky.

Letošní druhá polovina května matkám 
nepřála, dobrých čtrnáct dnů bylo u nás 
na Vysočině deštivo a chladno, takže mě 
čekalo deset vylíhnutých panušek v pleme-
náčích, až budou moci uskutečnit snubní 
let a návrat do plemenáčů. Jak je vidět 
na fotce, snažil jsem se letáčky plemenáčů 
barevně rozlišit a mít je pokud možno dale-
ko od sebe, protože vracející se matky často 

Vlastní matky i při hobby včelaření

Kontrola počtu larviček nakrmených mateří kašičkou probíhá po 12 hodinách
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je poslední krůček k úspěšnému odchovu 
vlastních matek.

Na závěr bych chtěl říci, že se určitě na-
jdou včelaři, kterým se tento postup třeba 

nebude líbit, nicméně i v tom je včelařství 
krásným koníčkem. Stejné věci lze dosáh-
nout různými způsoby a každý si najde to 
svoje „jak to dělám já“. Proto děkuji ča-
sopisu Včelařství, že tato rubrika existuje 

a člověk se poučí zkušenostmi jiných, nebo 
si článek pouze přečte a zůstane u svého 
osvědčeného postupu.

Aleš Čivrný
ZO ČSV Havlíčkův Brod

Barevně odlišené letáčky plemenáčů

Chovný rámek

Matečníky zrají ve třetím nástavku

Hotové matečníky den před líhnutím

Plemenáče určené na oddělky
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Před 15 lety byla sršeň asijská poprvé identifikována ve Francii a dnes je 
její výskyt kromě dalších evropských států potvrzen i v jižních spolkových 
zemích Německa. Poté, co se zcela nečekaně objevila v okolí Hamburku 
(Včelařství 5/2020, str. 155), což svědčí o přímo neskutečném tempu ob-
sazování nových území, jí stačí „přejít pohraniční hory“ a nebezpečného 
včelího predátora máme v Česku. A s ním i další velký problém. 

O možné ochraně česna před proniknu-
tím sršně asijské do úlu napsal do minu-
lého čísla náš dlouholetý spolupracovník 
Jaroslav Petr (Včelařství 6/2020, str. 196). 
Jde o ochranný nástavec francouzské pro-
venience, avšak čeští včelaři nezůstávají 
nijak pozadu. S obdobným řešením při-
šel již před časem přítel Zdeněk Myslivec 
z Bozkova.

Pro toho, kdo si pamatuje, jaká byla 
naše příroda před půlstoletím, je ta dneš-
ní téměř mrtvá. Ve vodách žili hrouzci, 
střev le, slunky, mřenky, pískoři či hořav-
ky, dnes nezřídka považované za plevelné. 
V potocích se proháněli pstruzi, ve větších 
řekách lipani a parmy, na dně se hemžili 
raci a škeble.

Na lukách a polích byla spousta hmyzu. 
Jen čmeláků existovalo několik druhů, li-
šících se barvou a velikostí. Všude se ozý-
valo vrzání kobylek, opět různě velikých 
a barevných. Při každém kroku na louce 
odskakovaly od bot. Všechny přehlušo-
valo cvrlikání cvrčků, vykukujících z děr 
v zemi. A tak se dařilo bažantům, koropt-
vím, křepelkám a jiným. Například vrabců 
bylo tolik, že jejich řinčivé štěbetání snad 
v každém žlabu a živém plotě až rvalo uši. 

Motýlů a nočních můr poletovala tako-
vá množství, že se lovili do sbírek. Jedním 
z nejrozšířenějších byl bělásek zelný. Jeho 

zelené housenky bylo nutno ze zelí a další 
zeleniny ručně obírat a zamačkávat. Kdo 
tak neučinil, tomu zbyly oči pro pláč. A tak 
nastoupila chemická ochrana rostlin.

Po desetiletích jejího používání je vý-
sledek tristní. Úbytek hmyzu dnes vede 
hmyzožravce k tomu, že si svůj zchudlý jí-
delníček doplňují našimi včelkami a přímo 
se na ně zaměřují. Chované včely se v čase 
nejsilnějšího rozvoje rozmnožují o tisíce 
jedinců denně a „posilují“ přírodu tím, že 
jich opět tisíce denně hynou a poskytují tak 
potravu druhým.

Vlaštovky, vosy i rejsci

Ze své včelařské praxe mohu uvést hned 
několik příkladů. Po letní bouřce, když 
opět vysvitlo slunce, se moje včelky vyhr-
nuly z úlu a rozletěly se za snůškou, která 
právě probíhala. Najednou přiletělo hejno 
asi 20 vlaštovek, nalétávaly na letové drá-
hy včel a lovily je. To trvalo asi 20 minut 
a pak, zřejmě už nasycené, vlaštovky zase 
odletěly. Jindy v zimě vykloval strakapoud 
do úlu z hobry díru o velikosti dlaně. Včel-
ky přežily, díru jsem provizorně zatmelil 
sádrou a v létě nástavek vyměnil. Když se 
přemnožily vosy, tak mi zničily hned dva 
slibné oddělky. Nebo do úlu, když už byly 
včely v chumáči, vlezla myš. Vykusovala 
plásty, močila v podmetu a zamořila úl 
svým pachem. Musel jsem ji odlovit pastič-

kou. Rovněž rejsek je schopný vlézt do úlu 
i malou štěrbinou. Tento údajně nejmenší 
savec je chráněný a neměl by se hubit. 

Kdo z našich včelařů viděl před časem 
japonský dokumentární film o útoku sršní 
na včelstvo a jeho likvidaci vykousáním 
plodu, určitě se vyděsil. Překvapilo mě, že 
se ten japonský včelař nepokusil zabránit 
sršním vniknout do úlu nějakou mřížkou, 
kterou by včely prolezly, ale sršně nikoli. 
Pak by byly odkázány jen na lov včel na čes-
ně a mimo úl. 

Preventivní příprava

Ulovit včelu dokážou i naše tuzemské sršně. 
Ale jestliže je sršeň asijská už v Německu, 
tak je „za humny“ a měli bychom se na ni 
preventivně připravit. Už před lety jsem 
si vyrobil ochranu česna, kterou vkládám 
z vnější strany před česno na zimní období, 
ale i v létě v případě loupeže nebo napade-
ní vosami. Otočením zábrany mohu česno 
úplně uzavřít při léčení proti varroáze apod. 
Tím, že je zábrana ze síťoviny, a tedy prodyš-
ná, neomezuje příliš větrání úlu. Použil jsem 
síťovinu vylisovanou ze železného plechu. Je 
nutné ji sice natřít proti korozi, ale zato je 
dostatečně pevná. Pro náš účel by byla vhod-
nější pozinkovaná, pokud by však byla dost 
pevná a neproniknutelná i pro leskňáčka 
úlového (též brouk tumida, Aethina tumi-
da). Ve snůšce, když se z úlu včely vyhrnou 
ve velkém počtu, mřížku odstraním, aby je 
nebrzdila. V případě loupeže nebo napadení 
vosami mřížku nasadím a omezím průlez 
do podmetu zasunutím klínovité destičky 
ze dřeva. Ta je kratší asi o jeden centimetr, 
než je šířka štěrbiny. Takto vzniklou mezeru 
dokážou včely proti vosám-lupičkám a dou-
fejme i proti broukovi tumida ohlídat. 

Na obrázku 1 je zábrana ve dvou pohle-
dech, okótovaná je pouze vlastní štěrbina, 
vše ostatní se musí přizpůsobit danému 
typu úlu. Proti vypadnutí je účelné zajistit 
zábranu obrtlíky. Zábrana je tvořena po-
délnou lištou, ke které jsou na obou kon-
cích přibita čtvercová čela. Z jedné strany 
je po celé délce k liště přibita síťovina. 
Spodní volný okraj síťoviny je pak ohnutý 
do pravého úhlu po celé délce tak, aby mezi 
dnem podmetu a síťovinou vznikla štěrbina 
pro průlez pouze včelám, trubcům a matce. 
Ostrý okraj síťoviny je vyhnutý ven, nedo-
volí pak proniknout do úlu ani rejskovi tím, 
že se mu při snaze vniknout dovnitř zaryje 
do hřbetu. Na tomto obrázku je též zná-
zorněno užití klínovité destičky v případě 
nutnosti jejího užití. Na obrázku 2 je vidět 
uzavření česna otočením zábrany při léč-
bě apod. A na obrázku 3 pak je vyobrazena 
použitá síťovina. 

Zdeněk Myslivec
Bozkov

Ochrana česna proti  
sršním a ostatním vetřelcům
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Čmeláci trumfnou člověka ve schopnosti převádět znalosti získané hma-
tem na znalosti získávané zrakem.

Problém starý stovky let 

V roce 1688 postavil irský filozof William 
Molyneux svého anglického kolegu Johna 
Lockeho před nevšední problém: „Představ-
te si od narození slepého muže, který se na - 
učil hmatem rozlišit kouli a krychli. Před-
stavte si dále, že mu byl navrácen zrak. 
Dokáže nyní tento muž rozeznat oba 
předměty čistě svým zrakem?“ Locke měl 
jasno: „I kdyby hmatem kouli od krychle 
neomylně poznal, pouhým pohledem by je 
neodlišil.“

Celé generace filozofů si nebyly správnos-
tí Lockeho odpovědi jisté a lámaly si nad tzv. 
Molyneuxovým problémem hlavy. Definitiv-
ně na něj našli odpověď američtí oční lékaři 
až v roce 2011. Když odoperovali pacientům 
vrozený zákal a ti poprvé v životě viděli, 
ukázalo se, že zrakem nepoznají předměty, 
které se naučili rozeznávat hmatem. Člověk 
se tak musí rozeznávání předmětů zrakem 
naučit. Někteří pacienti to zvládli během 
týdne, jiní na to potřebovali čtvrt roku.

Tým biologů pod vedením Larse Chittky 
z londýnské Queen Mary University nyní 
ukázal, že čmeláci si s Molyneuxovým pro-
blémem poradí podstatně lépe. Výsledky 
jejich experimentů publikoval americký 
vědecký časopis Science.

Čmeláci uspěli

Chittka a jeho spolupracovníci posadili 
čmeláky potmě do misky, kde dvojice kuli-
ček označovala zdroj cukerného roztoku, 

nebo do misky, kde dvojice krychliček sig-
nalizovala vodu bez cukru. Čmeláci mohli 
krychle i koule ohmatat nohama, ale ne-
viděli je. Přesto se rychle naučili, kde jim 
kyne sladká odměna, a vyhledávali misky 
s kuličkami. Následně vědci tyto čmeláky 
pustili do osvětleného boxu, kde se nachá-
zely misky s dvojicí kuliček nebo krychli-
ček. Misky však byly překryty průhledným 
víčkem. Čmeláci tak do misek viděli, ale 
nemohli si nic ohmatat. Přesto se dobývali 
do misek s kuličkami a o misky s krychlič-
kami nejevili zájem.

Je zřejmé, že vjemy získané hmatem 
a uložené do paměti dokáže čmelák „kon-
vertovat“ do vjemů získaných zrakem. 
Zjevně se nemusí nic učit. Molyneuxův 
problém tak řeší úspěšněji než člověk. 
Přitom výbava mozku nervovými buňka-
mi je u obou tvorů nesrovnatelná. Člověk 
má v mozku 84 miliard neuronů, zatímco 
čmelák pouze milion.

Ukazuje se, že hmyz je schopen řešit 
poměrně komplikované problémy s velmi 
omezeným počtem neuronů. Čmeláci doká-
žou počítat, chápou matematické operace, 
jako jsou sčítání a odčítání, a cizí jim není 
ani rozdíl mezi „něco“ a „nic“, což dokládá, 
že porozuměli principu „nuly“. K počítání 
stačí čmelákovi pouhé čtyři neurony.

Inspirace pro robotiku

Člověk rozhodně není hloupější než čme-
lák. Naše problémy při řešení Molyneuxo-

va problému totiž tkví v tom, že smyslové 
vjemy zpracováváme podstatně komplex-
něji. Pokud má například čmelák „spočí-
tat“ značky namalované na terčíku, pak 
létá od jedné značky ke druhé a „počet“ 
si ukládá do paměti v podobě tvaru dráhy 
svého „počítacího“ letu. My ukládáme po-
čet značek jako „číslo“ – tedy abstraktní 
pojem, se kterým jsme následně schopni 
provádět celou řadu operací a to nejen 
početních. Naučit se musíme právě toto 
zpracování smyslových vjemů, které nám 
následně dovolí provádět s informacemi 
uloženými do paměti úkony, jakých čme-
lák není schopen.

Práce mozku hmyzu je pro nás přesto 
velmi silnou inspirací. A to právě svou 
jednoduchostí. Velmi bedlivě čtou publi-
kace o výzkumu činnosti hmyzích mozků 
třeba odborníci z robotiky. Při programo-
vání robotů pro plnění nejrůznějších úloh 
narážejí konstruktéři na problém s rych-
lostí zpracování informací a kapacitou 
použitých procesorů. Kopírování práce 
lidského mozku je často cesta do pekel, 
protože mozek člověka těží z obřího arze-
nálu neuronů, z nichž každý je propojen 
v průměru se sedmi tisíci dalších neuronů. 
Nic takového nemá robot k dispozici. Ale 
pokud by se expertům z oboru robotiky 
podařilo odhalit taje práce hmyzích moz-
ků, mohli by roboti podávat skvělé výkony 
s minimálními nároky na kapacitu svých 
řídicích center.

Jaroslav Petr
Foto: archiv redakce
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Když jsem chodil do druhé třídy základní školy, tak nám říkali, že nás 
na Zemi brzy budou čtyři miliardy.  Po padesáti letech nás je dvakrát tolik 
a řeší se vše možné, od plastů přes chemii až po znečišťování a spoustu dal-
ších věcí souvisejících s přibývající populací a rostoucími nároky lidstva. 
Plasty se na celém světě používají mnoho let, a tak není divu, že se před 
časem objevily i v nabídce pro naše včelaře. Včelařím přes 34 let a plastový 
program ve včelstvech využívám už šest let, a rád bych vám tedy přiblížil 
moje zkušenosti a pohled na plasty a jejich využití ve včelařství.

První čeští výrobci 

S jednou z prvních nabídek přišel pan Žák 
s rámkem 2/3 pro Langstroth. Vyroben byl 
z plastu odolného do 60 °C. Dalším naším 
výrobcem je pan Pokorný z Dačic s rámky 
39 × 24, 39 × 12, 39 × 36, Langstroth 2/3, 
3/4  a rámky těchto měr pro volnou stavbu.

Co všechno z plastů lze ve včelařství vy-
užít? Plastový program je opravdu široký, 
od rámku s mezistěnou i bez mezistěny 
přes samotné úly, nástavky, krmítka, letá-
ky, mřížky nebo chovné sady až po klícky 
pro léčbu varroázy a další příslušenství.

V současnosti na naší farmě obhospo-
dařujeme kolem stovky včelstev na čtyřech 
stanovištích. Plastové rámky doplňujeme 
již šestým rokem a jsme na 40 % plastových 
rámků ve včelstvech. Po prvním zakoupení 
rámků z Dačic jsem je podle návodu natřel 
panenským voskem a vložil je začátkem 
května při nasazování medníků jak do plo-
diště, tak i do medníků v počtu šesti rámků 
do jednoho včelstva.

Po týdnu jsem nedočkavě šel kontrolovat 
stav. Snůška teprve začínala, a tak byl stav 
tří plastových rámků v medníku následovný: 
včely začaly vytahovat buňky jen na jednom 
rámku blíže středu nástavku a další dva byly 
nedotčené. V plodišti jsem byl mile překva-
pen a zároveň jsem nechápal. Do plodiště 
jsem celkem po převěšení vložil tři plastové 
rámky a dva rámky s mezistěnou. Rámky 
s mezistěnou byly dostavěné, ale bez vajíček 

a plodu. Plastové rámky byly vytaženy jen 
částečně, ale plné vajíček a larviček. Mat-
ka byla na zakladeném plastovém rámku 
a kladla v posledních buňkách při okraji. 
Nechápal jsem, proč matka dává přednost 
plastovému rámku a ještě k tomu zatím ne-
dostavěnému. Tuto záhadu jsem pochopil až 
po třech letech na přednášce o včelím vosku 
a jeho uzavřeném koloběhu. Bylo to v době, 
kdy se ke zpracovatelům dostaly falšované 
vosky ze zahraničí a v Německu zjistili přes 
třicet reziduí v mezistěnách. Teprve potom 
jsem pochopil, proč matka dává přednost 
plastovým rámkům před mezistěnou ze 
směsného vosku. I když včely mezistěnu 
postaví, tak na nich matka neklade, proto-
že cítí rezidua z falšovaného vosku. Plasto-
vé rámky jsou však natírané tenkou vrstvou 
panenského vosku. 

Plastové rámky jsou neocenitelné při 
vytáčení. Včelaříme především na panen-
ském díle a vytáčení na plné otáčky medo-
metu není žádný problém ani při meleci-
tóze. Ošetření rámků se dá vyřešit buď se-
škrábnutím díla špachtlí, nebo vyvařením. 
Při vyvařování je ovšem nutné rámky pro-
ložit deskami, které zabrání jejich prohnu-
tí, a tak je nechat vychladnout. Znám však 
včelaře, který používá zcela jinou metodu. 
Rámky nechává vyčistit zavíječem a poté 
je znovu natře. Na natření stačí vosk z ví-
ček, nemusí tak řešit dezinfekci a rezidua 
ve vosku.

Plastové krmítko

Plastové kapsové krmítko pro rámkovou 
míru 39 × 24 používám již pátým rokem. 
Po vyzkoušení několika způsobů zakrmo-
vání včelstev cukerným roztokem (skleni-
ce, stropní krmítka i plastové kbelíky) jsem 
s tímto krmítkem nakonec velice spokojen. 
Je vyrobeno z potravinářského plastu, má 
objem 5 litrů, jeho součástí je dřevěný 
plovák a dá se dezinfikovat vyvařováním. 
Výhody kapsových krmítek jsou v jejich 
umístění přímo v plodišti, kde již není po-
třeba prázdných nástavků na zakrytí lahví, 
případně kbelíků. A je zde i jednoduší ap-
likace krmení. 

Další využití krmítek jsem vyzkoušel 
loni, kdy jsem je využil při tvorbě oddělků. 
Do prázdného nástavku vložím rámkové 
krmítko (má šířku dvou rámků) a zbýva-
jící prostor doplním rámky s mezistěnami 
a soušemi. Podsadím podmet, připravím 
strůpkovou fólii a strůpek. Takto „vystro-
jené“ úly vezmu na stanoviště, kde do nich 
již podle tradičního postupu vložím plást 
se zásobami, jeden, případně dva plásty se 
zavíčkovaným plodem a z plástů oklepu 
do oddělku dostatečné množství včel. Dále 
se přiloží plást s pylovou zásobou, souš 
s nastříkanou vodou a zmíněné rámkové 
krmítko. Prostor za rámkovým krmítkem 
vyplním kombinací souší a rámků s mezi-
stěnami. Takto vytvořený oddělek umístím 
na několik hodin do sklepa, kde vyprchá fe-
romon původní matky a nové včelstvo osiří. 
Pak již stačí přidat novou zaklíckovanou 
matku, případně zralý matečník a včelstvo 
umístit na stanoviště. Výhody takto vy-
tvořeného oddělku jsou v tom, že krmítko 
slouží jako přepážka a můžeme kdykoli při-
krmit. Dalšími plusy jsou snadná kontrola 
a rychlé rozšíření prostoru, když včelstvo 
sílí. Při kontrole stačí nadzvednout víko, 

Plastový úl Plastové rámky v nástavku
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jen odebrat zásobní rámek za krmítkem, 
krmítko posunout a na kraj plodiště tento 
rámek vložit. Takto postupujeme do vyčer-
pání zásobních rámků a zesílení včelstva. 
Tento způsob je velice jednoduchý a racio-
nální. Nepotřebujeme již další pomůcky, 
jako jsou plemenáče, přepážky a krmítka.

Chovná sada

Rád bych představil i kompletní sadu slou-
žící pro chov matek. Skládá se z plastového 
rámku, který má ve středu otvory v buň-
kách pro vložení dýnkových misek, a dále 
z matečníkových misek, rámku na volnou 
stavbu, tří chovných lišt, izolátorů matek 
a izolátoru rámku. Dýnko je dno mateční 
misky a tento název používá i sám výrobce.

Když mi přítel Pokorný poprvé představil 
chovnou sadu s rámkem 39 × 24, tak jsem 
měl rozporuplné představy o její funkčnos-
ti. Krabička s výše popsaným obsahem mi 
připadala spíše jako dětská stavebnice než 
jako něco, v čem by se měly chovat včelí 
matky. Nicméně vyzkoušet jsem ji chtěl. 
Rámek jsem natřel voskem, otvory zadní 
strany rámku jsem opatřil dýnky a vyra-
zil k úlu s inseminovanou matkou. Matku 
jsem vyhledal a umístil na rámek pod izo-

látorovou mřížku, která se nacvakne na rá-
mek. Výhodou této sady je možnost pohybu 
matky na celé ploše rámku. Poté jsem rámek 
i s matkou vložil do včelstva. Jelikož rámek 
nebyl ještě vystavěný, tak jsem musel počítat 
s prodlevou. Po sedmi dnech jsem s obavami 
vytáhl rámek ze včelstva a již na první po-
hled jsem zjistil, že je vystavěný do půlky. Při 
prvním použití rámku včely staví postupně 
shora a matka buňky postupně zakládá. Stá-
ří plodu bylo od dvoudenních larviček u hor-
ního okraje rámku až po jednodenní vajíčka 
u středu. Po opakovaném použití již vysta-
věného rámku matka klade již standardně 
od středu. Pomocí verzatilky se z rámku 
postupně vyjmou dýnka z plodového rám-
ku / rámku s izolátorem, kde byla umístěna 
matka s nejmladšími larvičkami, a umístí se 
i s dýnky do otvorů matečníkových misek. 
Poté misky vložíme do chovné lišty, kterou 
nacvakneme do stavebního rámku. Celý 
rámek jsem umístil do osiřelce. Druhý den 
jsem rámek s přijatými matečníky umístil 
do chovného včelstva nad mřížku se dvěma 
rámky s otevřeným plodem a krmičkami. 
Desátý den se matečníky zaklíckují.

Jaké jsou výhody tohoto postupu? Mož-
nost chovat matky bez přelarvování, něko-
likadenní larvičky se přenesou pomocí dý-

nek. Nedochází vůbec k žádnému přímému 
kontaktu s larvičkou. Matka klade postupně 
na jednom rámku a máme výběr chovného 
materiálu. Přijatelnost několikahodinových 
larviček je díky přenosu pomocí dýnek ko-
lem 80 %. V plné snůšce nemusíme pracně 
rozebírat celý úl a hledat chovný materiál.

Závěr

Mezi další novinky, které jsem vyzkoušel, 
patří izolátor na léčení varroázy. Je to kla-
sický plastový rámek o rozměrech 39 × 24 
nebo 2/3 Langstroth s mateří mřížkou a ma-
lými dvířky na vpuštění matky. Matka může 
na rámku klást a po zavíčkování plodu, kdy 
se roztoči stáhnou do tohoto rámku, plod 
odstraníme a včelstvo bez plodu ošetříme.

Také stavitelné nohy jsou dobrou pomůc-
kou, která slouží k jednoduché výrobě sto-
janu pod úly. Pomocí „jeklů“ 40 × 40, které 
sešroubujeme do otvorů v nohách, jednodu-
še vytvoříme stabilní rám. Spodek je opatřen 
závitem, který umožňuje celý rám usadit 
i do svažitého nebo nerovného terénu.

Zcela na závěr bych chtěl říct, že plasty 
nám usnadňují práci na naší včelnici a jen 
čas ukáže, jestli jdeme správnou cestou.

Vladimír Doležal 

Matka z chovné sady plastového programu Matka na plastovém rámku Odvíčkovaní na plastovém rámku

Černý plastový rámek – jsou na něm krásně vidět larvyPlastový rámek
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V dalším dílu včelaření v ležanech (úzkovysoká rámková míra 30 × 43,5 cm) 
se podíváme na medobraní, monitoring zdravotního stavu včelstev a ná-
slednou první fázi zakrmení. 

Medobraní

Medobraní v ležanech má některá specifika 
oproti dobře popsanému medobraní 
u včelaření nástavkového. Při medobraní 
odebíráme plásty se zralým medem bez 
plodu, kdy využijeme přirozených včelích 
vlastností. Matka tak klade blíže k česnu 
a medové zásoby budou v ležanu vzadu 
dále od česna. Nebo odebíráme plásty 
s medem za mateří mřížkou, pokud ji po-
užíváme. Výhoda vysokých rámkových 
měr jsou zásoby. Téměř vždy bude nad 
plodem věnec zásob, což eliminuje riziko 
vytočení veškerých medových zásob, tzn. 
vytočení „do sucha“. Včely se tak nedo-
stávají do stresové situace, kdy by měly 
nedostatek zásob. Rámkový rozměr, který 
používáme, není v České republice úplně 
standardní, ale polské medomety tuto míru 
mají k dispozici. Nebo je možné si do me-
dometu nechat předělat koš. Nevýhodou 
může být objem medu v tomto vysokém 
rámku. Doporučujeme vytáčet zpočátku 
pomalu, aby nedošlo k potrhání plástů. Je 
dobré nad tím uvažovat už v průběhu jara, 
kdy vkládáme rámky do úlu, včelám nene-
cháváme zbytečně velké mezery mezi rám-
ky, aby nestavěly hluboké buňky. Je dobré 
 využít rámky hoffmanské, mezerníky mo-
hou na této délce rámku zlobit. 

Vytočené plásty můžeme na dočištění 
vložit za přepážku se včelí mezerou 
do volného prostoru ležanu. Přepážku 
s me  zerou (Blinova přepážka) a umístění 
plástů jednoduše za ní můžeme použít při 
výskytu melecitózních medů, při neúplném 
vytočení nebo také pro obměnu díla. 

Monitoring zdravotního stavu včelstev 

Zdravotní stav včelstev je nutné sledovat 
v průběhu celého roku. Specifikem ležanů 
je nesnímatelné plné dno. V období zim-
ního klidu je možné vkládat podložku pod 
plodiště zevnitř úlu z volné strany. V obdo-
bí aktivního života včelstva můžeme použít 
k monitoringu množství roztočů metodiku 
smyvu (např. pomocí CO

2
). Monitoring 

ostatních chorob je u ležanů prostší, větši-
nou se diagnostikují především pohledem 
na plodové plásty. Zde opět spočívá výhoda 
rychlé kontroly bez snímání nástavků. 

Při ošetřování včelstva proti varroáze 
se usazují pásky nebo odpařovače s léčivy 
v těsné blízkosti plodového tělesa, což je 
opět v ležanu rychlé a efektivní, a to díky 
přehlednosti včelího díla. 

Krmení 

Krmení v ležanech může probíhat několika 
způsoby. Může to být kapsové krmítko, 

nebo se do volného prostoru vkládá kbelík 
s krmným roztokem a plovákem. Výhodou 
je umístění krmení do zadního prostoru 
dále od česna a tím snížení rizika loupeží. 
Krmení by mělo být rozděleno do dvou až 
tří postupných fází. Dělá se to tak proto, aby 
nedošlo k náhlému potlačení kladení matky, 
když zakládá zimní generaci. Při krmení zu-
žujeme česna a zavíráme očka pro správné 
formování chomáče co nejblíže k česnu. 

Formování včelstva na zimu

Zimování na úzkovysokém rámku je 
z pohledu včel výhodné pro jeho jednolitost 
a výšku, napodobuje zimovaní v přirozené 
dutině. Zimní chomáč má v průměru 28–
30 cm a přesunuje se po zásobách směrem 
nahoru, v zimním období přibližně milimetr 
za den. Pro včely není přirozené přecházet 
na neobsednuté plásty se zásobami nebo 
přenášet chladné zásoby z ostatních plástů. 
Tudíž by jim rámeček o výšce 43,5 cm měl 
postačovat na celou zimu a jarní rozvoj. 

Poslední zásah včelaře spočívá v po-
nechání osmi až devíti zásobních plástů, 
které musí být minimálně ze tří čtvrtin plné 
zásob. Ostatní plásty odstraníme. Před 
a za chomáč umísťujeme netěsné zatep-
lovací přepážky. Na rámečky pokládáme 
plátno a přes něj dřevěné latičky. Latička-
mi neutěsňujeme úl plně, ale buď na konci 
jednu vynecháme, nebo nějakou opatříme 
otvory se síťkou kvůli cirkulaci vzduchu 
a prevenci plísní. V jarním období na latič-

Včelaření v ležanech po celý včelařský rok
ošetření včelstva v období pozdního jara a léta
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ky pokládáme uteplivku pro tepelný kom-
fort při začátku plodování.

Jsme si vědomi stručnosti našich článků 
na stránkách časopisu Včelařství. Jejich 

cílem však bylo podat základní informace 
o včelaření v ležanech a o jejich výhodách 
a nevýhodách. Více do hloubky se tomu 
věnujeme na našich webových stránkách, 

kde nás se svými dotazy můžete i přímo 
kontaktovat.

Alexej Bezrukov,
Včelařství Kunvald

Laťka s větracími otvoryKontrola zastavěných plástů rámkové míry 30 × 43,5

Vážení přátelé,
před několika týdny jsem psal příteli 

Buřinskému na Moravu, abych ho utěšil. 
Přišel o několik desítek včelstev, která mu 
někdo ukradl z lesního stanoviště. Uvědo-
mil jsem si, že takových míst na území naší 
republiky jsou stovky, a tím pádem je krá-
deží ohrožen téměř každý. V době nedávné 
jsme mohli číst zprávy o krádežích v Pardu-
bickém kraji. Můj kamarád Jenda Kolomý 
mi v dávné době vyprávěl o krádežích jeho 
včelstev v Jeseníkách. Systém zabezpečení 
úlů proti krádeží existuje, nikdy však není 
nepřekonatelnou překážkou pro zloděje. 
Ale kdo je vlastně krade? Jsem přesvědčen, 
že včelaři.

Před dvanácti lety jsem s radostí založil 
stanoviště ve svém lese nedaleko Kutné 
Hory, kilometr od vesnice, kde mám dru-
hou část svého chovu a kam pravidelně 
dojíždím. Mnohým z vás jsem o tomto 
nádherném místě vyprávěl, mnozí znáte 
fotografie z mých stanovišť. Vždy jsem byl 
hrdý na toto stanoviště při vědomí, že včely 
patří do lesa. Do mého lesa. I výnosy z to-
hoto místa byly vždy pozitivní. A včelstva 
byla vždy zdravá a silná.

V loňském roce mě stejně jako mnoho ji-
ných včelařů postihly ztráty. Na lesním sta-
novišti jsem ponechal několik úlů prázd-
ných a připravených na obsazení oddělky 
na pokraji tohoto léta. Úly byly ve čtveři-
cích na stojanech a uzamčeny způsobem, 
který nebylo úplně jednoduché překonat. 
Úly byly čisté, ošetřované i zvnějšku.

Dne 22. května jsem přijel do lesa již 
v ranních hodinách a zjistil jsem, že jedna 
čtveřice je narušena a jeden úl odcizen. 
Pohled na místo mě utvrdil v tom, že šlo 
o pouhý začátek krádeže celého stanovi-
ště. Proto jsem během dvou hodin stano-
viště zlikvidoval a vše uklidil do bezpečí. 
Vyzval jsem policii k šetření, ale ta odmítla 
s ohledem na cenu jednoho odcizeného úlu 
a velké zaneprázdnění.

A proč se s vámi dělím o tento smut-
ný zážitek? Po celých dvanáct roků jsem 
do lesa přijížděl s nejistotou, zda tam na-
leznu vše v pořádku. Troufal jsem si tvrdit, 
že na Kutnohorsku se úly nekradou. Opak 
je však pravdou. Byl jsem zbaven prožitků 
z nádherné práce u včel v lese, ve svém lese, 
na stanovišti označeném telefonickým kon-
taktem a číslem stanoviště a chovatele.

Můžeme se domnívat, že fenomén krádeží 
zde byl, je a bude. Můžeme to přičítat mno-
ha aspektům, které mají přispět k identifi-
kaci stanovišť v mapách, vlastní prezentaci 
na přednáškách pro včelaře, předávání zku-
šeností začínajícím a debatám mezi včelaři. 
Tvrdím, že ohrožení našich včelstev zloději 
je identické s ohrožením včelstev postřiky. 
Ostatně ani otravami se police nechce za-
bývat. Chybí vztah k přírodě, společnost 
je zahlcena honbou za ziskem a ženou se 
za ním i zemědělci. Chybí nám propojení 
mezi všemi, kdo se v přírodě pohybují. My 
včelaři jsme zřejmě na chvostu zájmu státu 
bránit hodnoty nejen hmotné, ale především 
bránit pozice nás chovatelů včel.

Vím, že mnozí z vás a vašich přátel již 
prožili identickou situaci jako já. Pocity 
v takové chvíli máme jistě všichni stejné. 
Krádeže, otravy, nezájem okolí o včelařství 
– neodmyslitelnou součást přírody. Stav 
vskutku neutěšený.

Zdravím vás a přeji vám klid, pohodu 
a dobré zdraví. Těším se na další práci 
u svých včel a v našem včelařském spolku.

Luděk Sojka

Mým včelařským přátelům
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a Výroční zpráva o činnosti
SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky za rok 2019

Základní identifikační údaje
Název: Střední odborné učiliště včelařské  
 – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Sídlo: Nasavrky, Slatiňanská 135
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 25946901
Vznik společnosti: Na základě zakládací smlouvy ze dne 
 12. 12. 2000 uzavřené ve smyslu  
 ustanovení zákona č. 248/1995 Sb., 
 o obecně prospěšných společnostech.
Den zápisu do OR: 2. 1. 2001
Den zahájení činnosti: 1. 3. 2001
Zakladatelé:  Česká republika  

– Ministerstvo zemědělství 
 Těšnov 17, 117 05 Praha l
 Český svaz včelařů, o. s.
 Křemencova 8, 115 24 Praha l

Statutární a kontrolní orgány společnosti a jejich obsazení:
Statutární orgán – ředitel: Josef Lojda            
Správní rada:  Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – Český svaz  

včelařů – předseda
  Ing. Martin Žižka, Ph.D. – Ministerstvo 

zemědělství
 Ing. Miroslav Štěpán – Český svaz včelařů
Dozorčí rada:  JUDr. Ladislav Futtera – Ministerstvo  

zemědělství
  Ing. Michal Sirko – Ministerstvo zemědělství
  Mgr. Jarmila Machová od 9. 5. 2018 – Český 

svaz včelařů

l. Přehled činností vykonávaných v hodnoceném období

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

dospělých a mládeže
– vzdělávání žáků v učebním oboru
– zajišťování výstavní a prezentační činnosti společnosti a školy
V rámci doplňkových činností společnost zajišťovala:
– obchodní činnost
– ubytování a stravování pro cizí
– poradenskou činnost v oboru včelařství
–  Přehled výše uvedených činností je podrobně specifikován 

ve zprávě uložené v sídle společnosti.

2. Roční účetní závěrka a hodnocení základních údajů

Vlastní kapitál: 92.413 tis. Kč
Aktiva: 93.805 tis. Kč
Pasiva: 93.805 tis Kč
Náklady: 26.736 tis. Kč
Výnosy: 27.021 tis. Kč
Zisk:                                           285 tis. Kč

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

3. Výrok auditora k roční účetní závěrce

Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2019 a nákladů, výnosů a výsled-
ku jejího hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními 
předpisy.

4. Přehled rozsahu příjmů a členění podle zdrojů

Roční příjmy společnosti byly tvořeny:
– vlastní tržby 9.362 tis. Kč
–  příspěvek od ČSV dotace  

na vzdělávání dle NV 197/2005 Sb. 2.883 tis. Kč
– dotace od KÚ odboru školství 6.042 tis. Kč
– dotace NNO od MZE  8.734 tis. Kč 

5. Vývoj a konečný stav fondů k 31.12. 2019

počáteční stav (PS) konečný stav (KS)
– vlastní kapitál 76.205 tis. Kč 92.413 tis. Kč
– fond rezervní 103 tis. Kč 103 tis. Kč

6. Stav a pohyb majetku a závazků k 31.12. 2019

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

počáteční stav (PS) konečný stav (KS)
Pozemky 518 tis. Kč 518 tis. Kč
Stavby 79.272 tis. Kč 95.406 tis. Kč
Samostatné movité věci 4.948 tis. Kč 6.858 tis. Kč
Drobný hmotný majetek 9.910 tis. Kč 10.129 tis. Kč

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

7. Specifikace objemu nákladů v členění podle jednotlivých 
činností

Hlavní činnost 23.594 tis. Kč
Doplňková činnost 3.142 tis. Kč

8. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů v roce 
2018:

Dne 16. 1. 2019 ukončila členství v dozorčí radě Petra Jiroudková.
Dne 17. 1. 2019 jmenovalo MZe ČR členem dozorčí rady Ing. Mi-
chala Sirka.

9. Výroční zpráva je založena v sídle společnosti.

V Nasavrkách dne 12. 3. 2020

Josef Lojda               
                                                                                      ředitel SOUV-VVC, o.p.s.
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V souvislosti se zprávami o krádežích úlů a včelstev jsem se rozhodl na-
bídnout včelařům možné řešení, jak zabezpečit jejich úly, včelnice nebo 
včelíny. Dnešní doba nám nabízí různé možnosti. Některé mohou být 
překvapivě levné i jednoduché na obsluhu. Instalaci a uvedení do provozu 
navíc zvládne kdokoli a nemusí být nijak technicky zdatný.

Všichni jsme již slyšeli a máme povědomí 
o možnostech různých bezpečnostních 
opatření, jako jsou zabezpečovací systémy, 
GSM/GPRS vysílače, fotopasti, kamery 
a kamerové systémy. Tato zařízení ovšem 
mají některá úskalí, kdy je nelze nasadit 
pro hlídání vašeho stanoviště. Je to hlavně 
absence napájení v místě instalace nebo 
potřeba dalších přídavných prvků. Tyto pak 
signalizují pohyb pachatele, manipulaci 
s úlem nebo vloupání do určitých prostorů 
maringotky nebo včelína. Zároveň je ne-
zbytné, aby samotnou instalaci a nastavení 
systému prováděla odborná firma. Nyní je 
jasné, že se pořizovací cena zabezpečení 
může pohybovat v řádu od několika tisíc až 
po desítky tisíc korun. A nelze opomenout 
ani samotný provoz vzhledem k poplatkům 
za přenos dat nebo nutnost internetového 
připojení v místě instalace. To vše jsou další 
provozní náklady.

Pracuji řadu let jako technologický 
manažer ve společnosti, která se zabývá 
bezpečnostními technologiemi, a často 
se setkávám s různými požadavky na za-
bezpečení objektů. Mým úkolem je vyřešit 
a navrhnout jejich zabezpečení optimálně 
tak, aby splňovalo určité parametry a bylo 
zajímavé i po cenové stránce.

Když jsem se poprvé setkal s pojmem 
„Internet věcí“ (Internet of Things, zkrá-
ceně IoT), napadla mě hned jako první 
možnost levného zabezpečení včelařských 
stanovišť. Pojem IoT není mezi veřejností 
moc rozšířen, ale při bližším seznámení 
zjistíte, že se s ním potkáváte, aniž byste 

o tom měli tušení. Využití IoT prvků zasa-
huje do mnoha oblastí našeho života. Na-
jdete je v hromadné dopravě, při měření 
spotřeby elektrické energie, v průmyslu, 
městském osvětlení, odpadovém hospo-
dářství, v běžných domácnostech a mnoha 
dalších oblastech.

A co to ten „Internet věcí“ tedy vlastně 
je? Zkráceně se jedná převážně o bezdrá-
tové prvky (detektory), které jsou napojeny 
do speciální internetové sítě. Díky ní mohou 
přenášet data nebo stavy různých zařízení 
k uživateli. A právě bezdrátové řešení je vý-
hodné pro jeho rychlou instalaci a použití.

V České republice je IoT provozován 
na síti LoRa, kterou poskytují České Radio-
komunikace. Tato radiová síť pokrývá v sou-
časnosti zhruba 85–90 % území Česka. To 
znamená, že signál pro připojení detektoru 
najdete téměř všude. Bezdrátový detektor, 
který zakoupíte a připojíte do sítě, nepotře-
buje žádná přídavná zařízení a plní jen ten 
účel, pro který byl vyroben, tedy komuniko-
vat v síti a přenášet stavové nebo datové in-
formace. Komunikace je navíc oboustranná, 
což uživateli přináší další výhody. Jedinou 
podmínkou je vlastnit chytrý telefon, který 
vám umožní pomocí bezplatné aplikace 
přijímat zprávy a ovládat činnost detektoru.

Konkrétně chci představit bezdrátový 
detektor pohybu, který je možné vzhledem 
k malým rozměrům umístit do prostoru 
úlu. Po přihlášení do sítě detektor hlídá 
konkrétní úl, dveře maringotky/včelína, 
rám okna nebo cokoli, s čím je možné po-
hybovat. Přes aplikaci zjistíte sílu signálu 

a můžete ovládat detektory a určovat, kdy 
mají hlídat. Při práci ve včelíně, na včelnici 
nebo v maringotce zase můžete hlídání vy-
pnout, aby detektor zbytečně nezasílal in-
formace o pohybu. Dále si v aplikaci zvolíte, 
zda budou informace přicházet na váš tele-
fon přes webové rozhraní, e-mailem nebo 
formou SMS. Ovšem SMS jsou zpoplatně-
ny, a je tedy nutné zajistit dostatečný kredit 
pro provoz (kredit je při zakoupení detek-
toru nastaven do určité úrovně a je mož-
né ho doplňovat pomocí platby na účet). 
Veškeré informace získáte přes samotnou 
aplikaci. Při pořízení více detektorů můžete 
zabezpečit více úlů nebo vybrané úly na více 
stanovištích. V aplikaci si zvolíte název pro 
jednotlivé detektory nebo skupiny detekto-
rů. Při manipulaci s úlem, který má v sobě 
instalovaný IoT detektor, vám pak přijde 
informace o detekci pohybu.

Nyní už je jasné, že tento detektor může 
hlídat cokoli a téměř kdekoli. Existují sa-
mozřejmě různé druhy IoT detektorů pro 
různá odvětví a způsob použití. K dispozi-
ci jsou i detektory, které umožňují zasílání 
dat o poloze v případě, že je ukradený úl 
již v pohybu a zloděj ho odváží. Současně 
výrobce připravuje detektor se zabudova-
nou kamerou pro sledování zájmového 
prostoru.

Podobnou službu poskytují i dražší a so-
fistikovanější systémy. Výhodami řešení 
s bezdrátovými IoT detektory jsou však 
nízká pořizovací cena (IoT detektor zakou-
píte v základní verzi do tisíce korun za kus) 
a provoz na baterie po dobu dvou let s ohle-
dem na podmínky použití. Více informací 
o síti LoRa získáte na webu Českých Ra-
diokomunikací www.cra.cz. 

Jiří Volek
předseda OO ČSV Kladno

Buďme aktivní  
v boji proti krádežím úlů a včelstev

Základní verze pohybového detektoru bez GPS navigace Vnitřek detektoru a přiblížení jeho velikosti
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Přátelé včelaři a včelařky, každý se nějakým způsobem snažíme najít svou 
strategii práce a vyrábět si vlastní pomůcky a zlepšováčky, jakým je kupří-
kladu forma na stloukání rámků apod. Rád bych zde uvedl jeden z mých. 
Je to přípravek k drátování rámků.

Včelařím s rámkovou mírou 39 × 30 a drá-
tovat rámky v ruce mi šlo velmi pomalu. 
Drátek se často zacuchával, tvořily se 
na něm smyčky, a tím pádem jsem spotře-
bovával daleko více drátku, než bylo třeba.

Špulka s drátem je uchycena volně 
na hřídelce, aby se točila, a drátek protahu-

ji vodicí hubičkou postupně všemi otvůrky 
v rámku. Rámek je uchycen k desce malou 
ruční svěrkou, a tím pádem je protažení ve-
lice rychlé, snadné a bez nebezpečí tvorby 
smyček, které vadí při letování mezistěn. 
Odvinu-li drátku více, navinu ho zpět 
na špulku. Poté drátek ustřihnu a zajistím 

ohnutím u hubičky. Zabráním tomu, aby 
se mi drátek na špulce odvinul a následně 
zacuchal (na špulce je lehce napružen.) 
Drátek v rámku pak jen napnu a zajistím 
otočením kolem hřebíčků.

Přeji všem včelařům v letošním roce 
úspěšnou sezonu, plásty plné medu 
a hlavně pevné zdraví nám i našim vče-
ličkám. 

Václav Kříž
ZO ČSV Dobříš 

Drátovací deska
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Nevíte, kam se vydat na celodenní výlet? Vypravte se do kraje blanických 
rytířů. Malá obec Hulice v blízkosti vodárenské nádrže Švihov je místem, 
kde můžete navštívit hned dvě zajímavé expozice.

Uprostřed návsi v budově bývalé školy ob-
jevíte Včelí svět, o kousek dál v těsné blíz-
kosti hráze pak Vodní dům. A jen sedm ki-
lometrů od Hulic a od soutoku řek Želivky 
a Sázavy je malebné město Zruč nad Sáza-
vou s krásným zámkem a expozicí Příběh 
řeky Sázavy.

V letošní turistické sezoně zvou tyto tři 
interaktivní expozice návštěvníky na výhod-
né společné vstupné. Na jednu vstupenku 
tak můžete během jednoho dne absolvovat 
hned tři zajímavé prohlídky plné zážitků, 
nebo si na návštěvu každé expozice vyhra-
dit různé dny – společná vstupenka je totiž 
platná celou turistickou sezonu.

Včelí svět

Budova bývalé obecné školy uprostřed 
návsi skrývá fascinující svět včel, jehož 
mottem by mohlo být „Včelí svět – místo 
plné zážitků“. Hravá expozice s moderními 
interaktivními prvky vás provede rozmani-
tým světem včel.  Poznáte, že včely nejsou 
pouze hmyz, který opyluje květy a posky-
tuje sladký med, ale objevíte mnoho dal-
ších zajímavostí o těchto pilných tvorech. 
A nejen to. Sami se ocitnete uprostřed úlu 
a zjistíte, jak včely vyrábějí med, jak uklá-
dají pyl, jak stavějí voskové buňky nebo jak 
se vytáčí med. Dozvíte se také, kolik umějí 
včely vyrobit produktů a k čemu jim i nám 
lidem slouží. Při prohlídce zapojíte všechny 
smysly. Omámí vás vůně včelího vosku při 
výrobě svíček, překvapí vás bzučení včel 
uprostřed jedinečných obřích pláství, ale 
i venku u prosklených úlů s živými včelami. 
Vyzkoušíte si jako létavky najít tu správnou 
cestu do svého úlu, na dotykových obrazov-
kách si otestujete své znalosti z anatomie 
včel nebo si zatančíte včelí tanečky.

A když vám opravdu dojde energie, mů-
žete si v medovém obchůdku vybrat někte-
rý ze včelích výrobků. Všechny krásně voní 
a voní to i v malé bylinkové zahrádce venku 
před včelími úly. 

Pro všechny typy škol navíc pořádáme 
výukové programy, které učí děti lásce 
ke včelám a přírodě vůbec.

Kontakt:
Včelí svět Hulice
257 63 Trhový Štěpánov
tel.+420 724 867 158
info@vcelisvet.cz
www.vcelisvet.cz

Vodní dům a Příběh řeky Sázavy

Vodní dům představuje mnoho tváří vody. 
V akváriích líně plují ryby, ve hmatovém 
akváriu můžete nakrmit raky, poležení 
v polštářích nabízí obří škeble, lze tu vy-
robit i mrak, mikroskopy a zvětšené mode-
ly přiblíží mikrosvět pod hladinou a výlet 
do historie vás zavede do doby Karla IV., 
ze které pocházejí originály nástěnných 

maleb ze zatopeného kostela v Dolních 
Kralovicích. A dětem se budou líbit vodní 
hrátky.

Námětem interaktivní expozice Příběh 
řeky Sázavy pak je pohled na řeku z jiné 
perspektivy a mimo jiné se tu seznámíte se 
zaniklými „vodními“ řemesly na vodě – vo-
rař, pradlena, ledař, hamerník atd. Může-
te si složit z puzzle celý tok Sázavy, zjistit, 
jaké živočichy a rostliny řeka ukrývá, a v zá-
věru se podívat na vtipný desetiminutový 
film s příběhem Sázavy od usídlení prvního 
člověka až po rekreační využití řeky v dneš-
ní době. Nejmenší děti si lodičkou mohou 
projet tok řeky nebo se pomocí hry projít 
po okolí. 

Expozice Včelí svět a Vodní dům jsou 
celé bezbariérové, expozice Příběh řeky 
Sázavy jen částečně. 

Jana Šimková

Do Hulic nejen za včelami
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Devět disciplín včetně ochutnávky medu a soutěže o nejkrásnější medové 
perníčky čekalo na děti z nejvýchodnějšího českého regionu v areálu fotba-
lového hřiště v Horní Lomné u příležitosti jejich svátku. První červnovou 
sobotu uspořádala ZO ČSV Dolní Lomná ve spolupráci s obcí a místními 
hasiči akci ke Dni dětí. Nutno říci, že byla jednou z prvních, kterou včelaři 
u nás uspořádali krátce po rozvolnění opatření nařízených vládou kvůli ko-
ronavirové pandemii. Nicméně měření tělesné teploty při vstupu do areálu 
bylo samozřejmostí a dodržování požadovaných rozestupů rovněž.

V jednom rohu hřiště hod tenisovým míč-
kem na cíl, o kus dál slalom s fotbalovým 
míčem zakončeným střelbou na branku, 
vedle zase aquazorbing, trampolína, střel-
ba ze vzduchovky na terč, základy první 
pomoci, horská dráha nebo malování 
na dřevěné destičky. A v přilehlé budově již 
zmíněný med a perníčky spojené s výstavou 
včelařských potřeb a pomůcek a s promítá-
ním těch nejdůležitějších momentů z péče 
o včely. Vše navíc odborným výkladem do-
plňovali včelaři z OO Frýdek-Místek, která 
celou akci organizačně podpořila. 

Dětí přišlo více než dvě stě, a to nejen 
z Horní a Dolní Lomné a nejbližšího okolí. 
„Překvapilo mě, že dorazili rodiče s dětmi 

z celého Moravskoslezského kraje, od Ost-
ravy až o po Mosty u Jablunkova a dokonce 
i ze vzdáleného Bruntálu,“ říkal spokojeně 
předseda ZO ČSV Dolní Lomná Miroslav 
Poništ. Právě on byl spolu se starostou 
Horní Lomné Kamilem Kawulokem u zro-
du této akce. „Po loňské premiéře Dne dětí 
jsme společně s panem starostou uvažovali 
o novém sídle ZO ČSV Dolní Lomná.“ Ta 
momentálně sdružuje 41 včelařů ze obou 
obcí. V Dolní Lomné však nejsou adekvátní 
prostory pro schůze, výstavky včelařských 
potřeb a další akce. „V Horní Lomné jsme 
je našli v objektu poblíž fotbalového hřiš-
tě. Zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem, 
jako první jsme připravili výstavu vče-

lařských potřeb a pak už byl jenom krok 
k tomu, abychom se v obci více prezen-
tovali. A jak lépe než s dětmi, když jeden 
z hlavních úkolů ČSV je práce s mládeží, 
což je při věkovém průměru našich včelařů 
logické,“ líčí Miroslav Poništ.

Myšlenka podílet se na Dětském dnu 
vznikla na výroční členské schůzi koncem 
letošního ledna. Nový výbor tuto iniciativu 
schválil a včelaři požádali o finanční dota-
ci, kterou vedení Moravskoslezského kraje 
přislíbilo. Bohužel plány nabourala koro-
navirová pandemie a počátkem května byly 
dotace pozastaveny. „Jenže organizace 
akce už běžela na plné obrátky, našli jsme 
sponzory, kteří poskytli potřebné finance. 
A když se rozvolňování opatření naříze-
ných vládou dostalo do fáze, kdy byly po-
voleny akce do 300 osob, se starostou jsme 
se definitivně rozhodli, že ji zrealizujeme.“

S dětmi dorazili samozřejmě i rodiče 
a byl mezi nimi i Martin Sýkora, v minulém 
volebním období náměstek hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje. „Mirkovi jsem při 
organizování letošního Dětského dne po-

Včelaři oživili Dětský den v Horní Lomné

Kontrolu tělesné teploty podstoupili děti i jejich rodiče
Pět minut po otevření areálu stál u vstupu padesátimetrový zástup 
dětí

A dalším základy první pomociJedním z prvních úkolů bylo kreslení na dřevěné destičky
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v tomto regionu a mám k podobným akcím 
silný vztah. Z minulé funkce ještě mám kon-
takty, kterých jsme využili, aby se akce or-
ganizačně a finančně zajistila tak, že mohla 
proběhnout v daném rozsahu,“ říká Martin 
Sýkora a dodává: „Spolky jsme v minulosti 
z kraje podporovali obecně, ale včelaře o to 
víc, protože se v regionu objevil mor včelího 
plodu. Spolu s tím jsme z popudu Mirka Po-
ništa poskytli v minulém volebním období 
na fungování a vybavení včelařských krouž-
ků mládeže přes půl milionu korun.“

V podobném trendu pokračuje i součas-
ný náměstek hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje Ing. Jaroslav Kania, který převzal 
záštitu nad letošním Dnem dětí. Sice se 
nemohl osobně zúčastnit, ale svůj postoj 
ke včelařství nám poskytl: „Podpora Kraje 
směřuje ke včelařům prostřednictvím dotač-
ního programu už od roku 2008 a je takří-
kajíc šitá na míru: výstavy, soutěže, kroužky 
mládeže. Ve spolupráci se včelařskými orga-
nizacemi reagujeme i na aktuální problémy 
v regionu. Cílem je podpořit stávající i začí-
nající včelaře, zvýšit počty kvalitních včel-
stev a podpořit opatření pro lepší zdravotní 
stav včel a rozvoj odborného vzdělávání 

včelařů.“ Škála návštěvníků byla pestrá. 
Od zkušených včelařů přes začátečníky až 
po ty, kteří mají včelaře v rodině, ale sami 
nevčelaří. K posledně jmenovaným patřila 
třeba Bohumila Dampha. „Osobně nevče-
lařím, ale máme v rodině velkovčelaře, takže 
o med u nás není nouze. Přišla jsem s dětmi, 
které jsou nesmírně nadšené. Jsme tu už po-
druhé a letos jsem ráda, že se dozvím o vče-
lařství něco nového. Ze včel mám respekt, 
je to náročné, spousta práce. Strýc stráví se 
včelami dvanáct měsíců v roce. Není to jen 
o tom vytočit med, jak si mnozí myslí,“ tvrdí 
paní Bohumila. 

Na rozdíl od ní Tomáš Haratek na zákla-
dě podnětu v rodině se včelami začal a cho-
vá je už druhou sezonu. „Manželka jednou 
vzpomínala, že její děda měl před lety včely, 
a tak jsme se rozhodli, že tradici obnovíme. 
Jsem rád, že se takové akce pořádají a že se 
široká veřejnost dostane k řadě informací 
o včelách a jejich životě.“

„To je přesně náš cíl,“ řekl k tomuto té-
matu starosta Kamil Kawulok při slavnost-
ním obědě, na který pozval organizátory 
do nedaleké restaurace. „Dětský den jsme 
pořádali za podpory hasičů podruhé. Loni 
to byla komornější akce, dnes jí včelaři 

dodali jiný rozměr, je to skvělá prezentace 
včelařství. Osobně nevčelařím, v rodině ni-
koho nemáme, takže jsem se ke včelaření 
nikdy nedostal,“ vysvětluje sedmadvaceti-
letý Kamil Kawulok, který je ve funkci sta-
rosty Horní Lomné přes rok a půl. „Mám 
obrovskou radost, že ČSV takto skvěle 
včelařství propaguje. A když je to určeno 
pro mladé lidi, taky mě to zajímá. I když 
vzhledem k mým povinnostem nemám 
mnoho času, podobné akce budu vždycky 
podporovat.“ 

„Děti jsou budoucnost našeho včelař-
ství,“ prorokuje Miroslav Poništ. Každý 
účastník, který prošel všech devět sta-
novišť, dostal tašku s medem, voskovou 
svíčkou a s propagačními včelařskými 
materiály. „Skvělá příležitost, aby se děti 
seznámily se včelami a jejich produkty i se 
včelařskými pomůckami. Je to jedna z cest, 
jak můžeme přitáhnout mladé lidi do ČSV. 
Jsem rád, že mě oslovilo asi pět třicátníků, 
že by chtěli začít včelařit. I kdyby se nako-
nec rozhodl jenom jeden, akce splnila svůj 
účel,“ uzavírá předseda ZO ČSV Dolní 
Lomná.

Text a foto Petr Kolář 

Děti zajímala i soutěž o nejkrásnější medový perník
Zleva Martin Sýkora a Miroslav Poništ při debatě se starostou 
Horní Lomné Kamilem Kawulokem

Včelařská výstava se těšila velkému zájmu  Akci zahájil přítel Miroslav Poništ
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1. Vchod do úlu

2. Kapalná látka, kterou rostliny lákají včely k návštěvě 
svých květů a jejich opylení.

3. Orgán včely, kterým je nasávána sladká šťáva.

4. Včelí produkt, který včely využívají ke stavbě plástů.

5. „Krabice“ na chytání rojů

6. Párový orgán včely s mnoha smysly

7. Přirozené množení včelstev

8. Zdroj bílkovin pro včely

9. Největší včela v úlu

Doplňovačka
Od tohoto měsíce se tajenky budou také týkat zeměpisu, avšak zaměříme se na místa, která mají ve svém názvu nějaký „botanický“ 
termín. Protože o prázdninách nejsou doplňovačky soutěžní, otázky k prvnímu místu pokládáme zde. 
1. Kde se dané místo nachází?
2. Co je to v botanice za druh (bylina, keř, strom)?
3.  Jak je pro včely důležitý?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Včely, včelaření a prázdniny
V dnešním dílu našeho seriálu se už nebudeme zabývat školními 
předměty. Zaměříme se na aktivity, které můžeme dělat venku 
v přírodě.

1.  Během vycházek venku se pozorně dívejte kolem sebe. Pokud 
uvidíte kvetoucí rostlinu a na ní včelu, zkuste si je vyfotit. Po-
dařilo se? Tak se podívejte se, zda má plný košíček pylu. A sála 
nektar?

2.  Při druhé aktivitě si všímejte úlů. Sledujte, kde jsou umístěné, 
kterým směrem mají česna nebo zda jsou na slunci, v polostí-
nu, či ve stínu.

3.  Máte svoje včely? Pište si deník. Jak často navštěvujete své 
včely? Jaké činnosti provádíte? Jak dlouho vám trvají?

Po prázdninách pak můžete o vašich pozorováních popovídat 
ostatním během schůzky včelařského kroužku.

Červencové hrátky
Vítáme vás při luštění různých úkolů v prvním 
prázdninovém měsíci. Jakékoli náměty a připomínky 
rádi uvítáme na e-mailu jan.podpera@gmail.com.

Z Kalendária
V následujícím textu zmizela některá slova. Pokuste se je doplnit.

1.  Již v červenci se začínají vyvíjet _________ včely, které jsou 
schopné přežít celou zimu, a dokážou tak pečovat o zdárné 
přezimování včelstva jako celku.

2.  Nejpozději v půlce července bychom měli začít s ošetřováním 
včelstev tak, aby ________ varroa nenapáchal v úlu velké škody.

3.  V této době bývají vhodná léčiva s dlouhodobým účinkem. Na-
příklad můžeme v úlu nechat odpařovat _______ mravenčí 
v dlouhodobých odpařovačích.

4.  V závislosti na místní snůšce bývá také vhodné začít 
s ________ včelstev.

5.  Popsanými postupy zvýšíme pravděpodobnost zdárného 
________ našich včelstev.
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Vybraná řešení z minulého čísla

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

Skrývačky
1 – med (včelí produkt), 2 – lis (lisování medu, vosku),  
3 – cukr (krmení včel), 4 – síto (cezení medu),  
5 – pyl (zdroj bílkovin pro včely)

Přesmyčky
1 – Adamec, 2 – Langstroth, 3 – Hruschka, 4 – Prokopovič, 5 - Frisch

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

Vylosovaný 
výherce soutěže
květen 2020

Tereza Rašticová,  
10 let
VKM Uherský Brod

Kvízové otázky
 1. Jak se nazývá tekutina, která v těle 

včely rozvádí živiny?
 (a) hemoglobin
 (b) hemolymfa
 (c) hemoplazma
 
2. Kdo nevynalezl mateří mřížku?
 (a) Haneman
 (b) Prokopovič
 (c) Lobotěv
 
3. Co vymyslel Franz von Hruschka?
 (a)  medomet
 (b)  mezistěnu
 (c)  mateří mřížku
 
4. Který strom je národním stromem 

Kanady?
 (a)  lípa
 (b)  dub
 (c)  javor
 
5.  Jak se nazývá věrnost včel jednomu 

druhu květu?
 (a) florokonstantnost
 (b)  kytkověrnost
 (c)  florostálost
 
6. Jaký je vědecký název pro včelu 

 medonosnou?
 (a)  Apis cerana
 (b)  Apis mellifera
 (c)  Apis medicus
 
7. Jak si včela čistí tykadla?
 (a)  olizováním sosákem
 (b)   specializovaným otvorem  

v prvním páru končetin
 (c)  třením o chlupatá záda

 8. Kolik voskotvorných zrcadélek má 
včela medonosná?

 (a)  4
 (b)  6
 (c)  8

Osmisměrka
V osmisměrce najděte co nejvíce pojmů, které souvisejí se včelařením. Zkuste je zapsat 
do přiložené tabulky.

Přesmyčky –  
včelařské nástroje
V následujících přesmyčkách zkuste po-
znat včelařské nástroje.
1. TEŘMAÍ ÍŽŘAKM
2. MEOTMED
3. RPĚROÁKZ
4. PČKAACÍŘEVLO LŽIARV
5. SLČNÍUNE TDLAVIO VKUOS
6. YTOPYLHC

Skrývačka – botanika
V následujících větách najděte pojmy, kte-
ré souvisejí s botanikou.

1. Padouch získal mapy lesní říše.

2.  Naši předci byli velmi malí 
 panovníci.

3. Polož tu kládu, bratře.

4. Prádlo je ještě mokré, vane ale vítr.

5. Je televize stále v opravně?

Části těla Škůdci a choroby Včelařské nástroje Ostatní

Z botaniky
Většina lidí pozná květiny při kvetení. Ale 
poznáte jednu známou květinku po jejím 
odkvětu?
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ám Prosba do redakce
Jsem senior, který značnou část svého 
uplynulého života včelařil. Vedl jsem vče-
lařské kroužky, jsem autorem pracovních 
listů, podle kterých v řadě kroužků dosud 
vychovávají novou generaci včelařů. Také 
jsem hodně psával do časopisu Včelařství 
a redakci v Křemencově ulici jsem mno-
hokrát osobně navštívil. To píši jen proto, 
abych se představil a vy jste s pochopením 
přijal moji prosbu.

Dnes už jenom z dálky sleduji vše, co 
se kolem Svazu a včelaření děje. Před ča-
sem se u mě stavil můj vzdálený bratranec 
Vladimír Čížek se sdělením, že by chtěl 
na své zahrádce v Prodašicích na Mla-
doboleslavsku začít včelařit. Abych mu 

poradil, jak na to. Během asi dvouhodi-
nové debaty jsem mu sdělil to nejzáklad-
nější a on se hned po návratu domů vrhl 
do příprav k realizaci své nové záliby. On 
jich má mnoho a většinou jsou spojeny 
s přírodou. Pak jsem dostal zprávu, že už 
má první včelami naplněný úl. Doporučil 
jsem mu, aby to sepsal do krátkého článku 
a slíbil mu, že se pokusím, aby jeho prv-
ní zkušenost ze včelaření vyšla v našem 
časopise Včelařství. A to je moje prosba 
k vám. Snad by se našlo někde kousek 
místa pro ty, co právě začínají a zkuše-
nost, kterou můj přítel udělal, by je mohla 
zaujmout a podpořit. A to, pokud se týká 
pomoci místních včelařů i prodejců vče-

lařských pomůcek. Myslím si, že takový 
článek má smysl. Chtěl jsem od přítele ně-
jakou fotografii z jeho prostředí, ale těch 
vy asi máte dost. On vlastně ještě nemá co 
ukázat. A tak jenom tak pro formu posí-
lám dvě fotografie ze svého „včelařského“ 
archivu.

Věřím, že mé prosbě vyhovíte a prosím 
o zprávu, jak jste rozhodl. Srdečně zdra-
vím vás i všechny na Svazu, kde jsem měl 
plno přátel, ale které jsem musel pro stáří 
a zdravotní problémy zcela opustit. Jsem 
rád, že mohu novým včelařům alespoň tak-
to napomoci.

Olda Suchoradský
Hradec Králové

Boží znamení aneb Jak jsem se stal včelařem
K svátku jsem od rodiny mé dcery dostal 
knížku Ilustrované včelařství s radou, že 
bych mohl začít včelařit. Naše zahrada 
nabízí přímo ideální podmínky pro včely. 
V minulosti mě to již taky napadlo, ale do-
mníval jsem se, že „víkendové“ včelaření, 
když v místě stanoviště trvale nebydlím, je 
obtížné. Proto jsem k této myšlence přistu-
poval s váháním. Nicméně jsem se rozhodl 
navštívit kamaráda z dětství. V době, kdy 
mu na to síly stačily, byl nadšeným včela-
řem a propagátorem včelaření.

Najednou události nabraly nečekaný 
spád. Na větvi staré jabloně za chalupou 
se objevil velký roj včel. Nejdříve jsem 
ve vesnici začal hledat včelaře, který by 
o roj měl zájem. Žádného jsem však ne-
našel. V minulosti jich zde bylo hodně, ale 
s postupujícím věkem to vzdali. Jak jsem 
o roji přemýšlel, tak mi to došlo. Včely si 
mě našly. Je to boží znamení, mám začít 
včelařit! 

Kamaráda jsem důkladně vyzpovídal, co 
mám s rojem dělat, a našel jsem kontakty 
i na další včelaře. Dostal jsem doporučení 
i na jednoho v nedaleké vesnici, který by 
mi s odchycením roje mohl pomoci. Ne-
byl však doma. Nepomohl mi ani soused, 
bývalý včelař, s tím, že bez kukly do toho 
nejde. Bál jsem se, že by včely mohly od-
letět, a tak jsem se rozhodl, že roj sundám 
sám. Přehodil jsem si přes hlavu starou 
hustou záclonu, kožené rukavice jsem si 
upevnil gumičkou a šel jsem na to. Podle 
rady jsem roj sklepal do kartonové krabice 
a dal do sklepa. V krabici to nebzučelo, ale 
přímo hučelo. Šlo to celkem snadno. Včely 
nebyly agresivní. Jen jedna včelka mě do-
provázela až do kuchyně. Žádné žihadlo 
jsem však nedostal.

Hned druhý den jsem zajel do obcho-
du se včelařskými potřebami v Lysé nad 
Labem a zakoupil úl se dvěma nástavky, 
ochranný klobouk a další nejnutnější po-

třeby. Druhý den ráno jsem za asistence 
souseda-včelaře přemístil včely z krabice 
do nového úlu a umístil jsem ho do sadu, 
do polostínu pod stromy hned vedle roz-
kvetlé louky, kde mimo jiné právě kvetl je-
tel. Pár metrů od úlu byl i záhon s rozkvet-
lým tymiánem, šalvějí a dalšími bylinkami.

Přemístění se neobešlo úplně bez 
problémů. Menší počet včel, které se při 
sundávání roje rozletěly, se znovu shlukly 
na stejné větvi. Krabici, kde několik včelek 
nešlo vyndat, jsem nechal vedle úlu, aby 
samy mohly vyletět. Když jsem šel odpo-
ledne úl zkontrolovat, čekalo mě překva-
pení. V úlu nebyla jediná včela a všechny 
se shlukly znovu v krabici. Nezbylo mi nic 
jiného, než je do úlu znovu přesypat. Tento-
krát jsem prázdnou krabici odnesl. Snad se 
jim v novém domově nakonec zalíbí a do-
čkám se i medu.

Vladimír Čížek, 
Prodašice
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včelařím několik málo let, a jsem tedy 
začátečník. Každý měsíc se těším 
z „našeho“ časopisu a čerpám cenné 
rady a postupy. Chtěl bych vám touto 
cestou všem poděkovat za vaši práci. 
Připojuji obrázek, na kterém se mi 
podařilo zachytit včelu v letu a vče-
lu na růži bedrníkové. Pokud byste 
obrázek použili a otiskli v některém 
z dalších čísel Včelařství, budu velmi 
potěšen. 

Šimon Volek

Děkujeme a přání přítele Volka obra-
tem plníme. 

Redakce

Mladí včelaři z Jihlavy  
se budou starat o krajské včely
Na střechu sídla Kraje Vysočina v Jihlavě 
byla koncem května umístěna tři včelstva, 
tedy zatím přibližně 10 tisíc včel. Mladým 
chovatelům z jihlavského včelařského 
kroužku při umísťování asistoval náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kuk-
la, který se sám chovu včel už roky věnuje. 
O chov ve třech úlech se budou starat právě 
mladí jihlavští včelaři Ondra a Patrik. S péčí 
o včely již mají zkušenosti z vlastního chovu 
a jejich práci můžeme znát ze včelařského 
kroužku mládeže, který byl nově zřízen 
spolkem a schází se v jihlavské ZOO, kde 
se také stará o umístěná včelstva i včelař-
skou expozici. „Včely na střeše sídla Kraje 
Vysočina mají přispět k osvětě a propagaci 
práce krajských včelařů. Projekt má podpo-
řit rozvoj biodiverzity v centru města. Jsme 

přesvědčeni, že se svým střešním včelař-
stvím se společně s již některými fungující-
mi staneme vzorem pro další nejen místní 
veřejné instituce,“ říká Martin Kukla. 

Samo přemístění včel na střechu síd-
la Kraje Vysočina se obešlo bez jediného 
uštědřeného žihadla. Podle Martina Kukly 
bude první krajský med k dispozici už kon-
cem letošního léta. „Jsme domluvení, že 
každoročně bude 150 kg medu k dispozici 
KÚ Vysočina, zbytek připadne jihlavským 
mladým včelařům. Pokud bude dobrá sezo-
na, tak k medobraní rádi přizveme i zástup-
ce z krajského úřadu,“ upřesnil vedoucí 
včelařského kroužku Petr Běhunek.

 
Za ZO ČSV Jihlava

Petr Běhunek
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101 let
Novák Josef · ZO Vlašim

98 let
Pavliš František · ZO Rosice

95 let
Jirglová Jarmila · ZO Železnice

94 let
Chmelík Emil · ZO Hrušovany nad Jevišovkou

93 let
Kluz Václav · ZO Hořice 
Kučera Otakar · ZO Lovosice 
Novák Jindřich · ZO Rychnov nad Kněžnou 
Nožička Josef · ZO Uherský Ostroh 
Pacáková Anna · ZO Drahotuše 
Pěstová Marie · ZO Vlachovo Březí 
Vrtík Jaroslav · ZO Lelekovice

92 let
Bachtík Jiří · ZO Jilemnice 
Brabec Bohumír · ZO Jihlava 
Jantoš Rudolf · ZO Hroznětín 
Panáček Jindřich · ZO Vítkov 
Šlajer Vladislav · ZO Přeštice 
Šmok Břetislav · ZO Krouna 

91 let
Cudrák František · ZO Čkyně 
Dostál Břetislav · ZO Frýdlant n. O. 
Janíček Josef · ZO Lednice 
Jarošová Anna · ZO Jihlava 
Kvintus Miroslav · ZO Roudnice nad Labem 
Mitrenga Josef · ZO Jablunkov 
Novák Ladislav · ZO Hradec Králové 
Sláma Karel · ZO Stachy 
Svoboda Jaroslav · ZO Dobruška 

90 let
Čápová Květa · ZO Nové Město nad Metují 
Kotrba Zdeněk · ZO Modřany 
Srkal František · ZO Doudleby nad Orlicí 
Mrvka Antonín · ZO Moravské Budějovice 
Garnol Miroslav · ZO Paskov 
Šenold František · ZO Studenec 
Vybíral Karel · ZO Batelov 
Málek Oldřich · ZO Chotěboř 
Toman Cyril · ZO Konstantinovy Lázně 

85 let
Bíca Jaromír · ZO Borek 
Bílý Jaromír · ZO Děčín 
Dvořáček Josef · ZO Lysice 
Fikr Zdeněk · ZO Dolní Loučky 
Havelka Jan · ZO Velké Meziříčí 

Hůla Jaromír · ZO Rakovník 
Ječmen Jan · ZO Zaječov 
Jíra Václav · ZO Temelín 
Kalus František · ZO Litultovice 
Klézl Lubomír · ZO Hustopeče nad Bečvou 
Kolacia František · ZO Velká nad Veličkou 
Kosina Zdeněk · ZO Liberec 
Koudelka Zdenek · ZO Krnov 
Kovář Jaromír · ZO Ústí nad Orlicí 
Kriebel Heribert · ZO Vřesina 
Marek Stanislav · ZO Šumperk 
Mičková Marie · ZO Loštice 
Najzar Václav · ZO Kopřivnice 
Novotný Karel · ZO Ivančice 
Pantůček Bohumil · ZO Ořechov 
Pelc Josef · ZO Kostelec nad Orlicí 
Pospíšil Jaroslav · ZO Kácov 
Říha Jan · ZO Pacov 
Šnobr Jaroslav · ZO Záboří u Blatné 
Toula Josef · ZO Čechtice 
Vajda Stanislav · ZO Zlín 
Vopat Jaroslav · ZO Strážiště 

80 let
Blažek Ladislav · ZO Velké Meziříčí 
Brabec Václav · ZO Přibyslav 
Brandejs Jan · ZO Přepychy 
Buřičová Marie · ZO Krpy 
Češek Josef · ZO České Meziříčí 
Čížek Alois · ZO Knínice u Boskovic 
Čmiel Jan · ZO Třinec 
David Miroslav · ZO Počátky 
Fekiač Jozef · ZO Planá u Mariánských Lázní 
Gerešová Marie · ZO Mohelnice 
Holčák Josef · ZO Suchdol nad Odrou 
Houdek Vladimír · ZO Polička 
Hromjak Josef · ZO Zlaté Hory 
Hrubý Miroslav · ZO Žalany 
Hruška Josef · ZO Jindřichův Hradec 
Janků Jan · ZO Šumperk 
Káš Vladimír · ZO Dobříš 
Kocmich Jan · ZO Soběslav 
Krása Miloš · ZO Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 
Křehlíková Lidmila · ZO Žďár nad Sázavou 
Květoň Bohuslav · ZO České Budějovice 
Lapka Miroslav · ZO Jedovnice 
Lehmann Bohuslav · ZO Domažlice 
Maďarka Štefan · ZO Mimoň 
Maixner Miroslav · ZO Lanškroun 
Matyáš František · ZO Chvalčov 
Mudra Josef · ZO Příbram 
Němcová Alena · ZO Zdounky 
Novotný Ondřej · ZO Lubenec 
Ondrka Ján · ZO Vsetín 
Osička Karel · ZO Podivín 
Palán Ladislav · ZO Horní Cerekev 

Pavlíček Miroslav · ZO Bystré v Orlických Horách 
Pazdírková Marie · ZO Jaroměřice 
Petrželková Anna · ZO Jevíčko 
Průšová Helena · ZO Žamberk 
Sedláček Jaroslav · ZO Rožďalovice 
Strnad Jiří · ZO Mukařov 
Svoboda Josef · ZO Šumperk 
Škopek Jan · ZO Vlachovo Březí 
Šmied Jindřich · ZO Stříbrná Skalice 
Štencl Arnošt · ZO Libina 
Švejda František · ZO Ševětín 
Tůma Robert · ZO Nové Strašecí 
Venc František · ZO Přibyslav 
Vítovec František · ZO Dříteň 
Zemek Zdeněk · ZO Bohutín 
Žižka Václav · ZO Vimperk 

75 let
Babor František · ZO Bílovec 
Benedikt Josef · ZO Kasejovice 
Beneš Petr · ZO Švihov 
Beranová Jana · ZO Slaný 
Blizňák Karel · ZO Vsetín 
Brothánková Marie · ZO Čechtice 
Černý Jaromír · ZO Brno-Židenice 
Derjan Tibor · ZO Doubrava 
Dobrý Ladislav · ZO Manětín 
Dřížďal Bohumil · ZO Praha 5 - Řeporyje 
Dvořák Vladimír · ZO Heřmanův Městec 
Filipčík Mikuláš · ZO Černošín 
Freilich Alois · ZO Velká Bíteš 
Galuszka Mieczyslav · ZO Havířov 
Gapko Milan · ZO Seč 
Heckel Egon · ZO Velká Kraš 
Hessová Jaroslava · ZO Poleň 
Hladík Jindřich · ZO Velké Meziříčí 
Hovorka Josef · ZO Solnice 
Hyťha Eduard · ZO Spálené Poříčí 
Chalupa Jiří · ZO Jaroslavice 
Chlumský Josef · ZO Jaroměř 
Janoušková Jana · ZO Rosice 
Jodas Bořivoj · ZO Český Dub 
Kaiser Josef · ZO Frenštát pod Radhoštěm 
Kalda František · ZO Lysice 
Kalina Ladislav · ZO Milevsko 
Kolrus Václav · ZO Stachy 
Koníček Josef · ZO Jirkov 
Konvička Milan · ZO Kopřivnice 
Koranda Václav · ZO Tábor 
Korytář Josef · ZO Velké Karlovice 
Kovalik Emil · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Kovář František · ZO Praha 6 
Kroupa Bohuslav · ZO Čkyně 
Kroutil Ladislav · ZO Zbraslav 
Křivka František · ZO Chrast u Chrudimě 
Kukuczková Anna · ZO Jablunkov 
Kužel Zdeněk · ZO Vráž 

V červenci 2020 slaví… 
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Bosák Alois (76) · ZO Huslenky

Čupr Jan (86) · ZO Drásov

Forman Václav (80) · ZO Klatovy

Grmolenský Lumír (85) · ZO Velký Újezd

Havrlant Josef (89) · ZO Bílovec

Horečka Jan (79)· ZO Příbor

Janota Vladimír (85) · ZO Velký Újezd

Kulich Antonín (86) · ZO Valašské Meziříčí

Nechutný Jan (75) · ZO Rakovník

Nekolný Václav (85) · ZO Spálené Poříčí

Niedermaier Karel (80)· ZO Blížejov

Pašek Josef (73)· ZO Přeštice

Šimun Jozef (89) · ZO Štoky

Šulc Jiří (61) · ZO Solnice

Voříšek Jindřich (92) · ZO Hrochův Týnec

Kyprý Jan · ZO Znojmo 
Lassek Rudolf · ZO Těrlicko 
Leba Jan · ZO Tachov 
Marťan Jaroslav · ZO Boršice 
Martinovský Vladimír · ZO Řepín 
Netušil Jiří · ZO Větřní 
Novák Václav · ZO Lužany u Jičína 
Novák Jan · ZO Slavonice 
Nykrýn Jan · ZO Velké Hamry 
Odstrčil Zdeněk · ZO Holešov 
Pecháček Petr · ZO Říčany 
Peňáz Pavel · ZO Nové Město na Moravě 
Peroutka Miloslav · ZO Trhový Štěpánov 
Prokš Miroslav · ZO Liteň 
Seidlová Marie · ZO Liběšice 
Schwarzbach František · ZO Krupka 
Skřivánek Ladislav · ZO Zlín 
Smutný Miroslav · ZO Brno - Líšeň 
Smyčka Jindřich · ZO Uničov 
Soustružník Jiří · ZO Turnov 
Stalčík František · ZO Uherské Hradiště 
Svatuška Josef · ZO Poběžovice 
Šebek Jan · ZO Benešov 
Štamberg Jiří · ZO Kynšperk nad Ohří 
Štefka Jan · ZO Kamenice u Jihlavy 
Trobl Zdeněk · ZO Trutnov 
Vaněk František · ZO Strašín 
Veselá Ludmila · ZO Zdounky 
Veselý Oldřich · ZO Zdounky 
Videcký Svatomil · ZO Vsetín 
Víšek Jaroslav · ZO Chlumec nad Cidlinou 
Vlasák Bohumil · ZO Zásmuky 
Vlček Jan · ZO Olbramkostel 

70 let
Bambušek Miroslav · ZO Horní Benešov 
Benda Zdeněk · ZO Čechtice 
Bilienko Jiří · ZO Roudnice nad Labem 
Bubla Bohumil · ZO Havlíčkův Brod 
Bufka Jan · ZO Domažlice 
Burkoň Čeněk · ZO Hluboká u Skutče 
Coufal Miroslav · ZO Velké Meziříčí 
Culka Stanislav · ZO Přibyslav 
Dlask Vladimír · ZO Dolní Bousov 
Dořičák Jan · ZO Mořkov 
Drábek Jaroslav · ZO Olomučany 
Duník Miroslav · ZO Štěnovice 
Dvořák Zdeněk · ZO Štoky 
Ešner Zdeněk · ZO Lány 
Haltuch Stanislav · ZO Jirkov 
Hanák Milan · ZO Konice 
Hauser Václav · ZO Horní Záhoří 
Hegenbart Jiří · ZO Čimelice 
Hlaváč Václav · ZO Nýřany 
Hruška Josef · ZO Podbořany 
Hubený František · ZO Dolní Bukovsko 
Hutař František · ZO Neplachovice 
Jáč Jaroslav · ZO Český Dub 
Janků František · ZO Ruda nad Moravou 
Josífková Anna · ZO Tišnov 

Jůza Vladimír · ZO Přerov II 
Kabele František · ZO Slabčice 
Kakos Miroslav · ZO Louňovice pod Blaníkem 
Kaminski František · ZO Třinec 
Kec Jaroslav Jindřich · ZO Kostelec nad Labem 
Kimpl Josef · ZO Hrabyně 
Kopřiva Miroslav · ZO Třebíč 
Kotek Karel · ZO Kojetín 
Kozák Jiří · ZO Vyškov 
Kracík Zdeněk · ZO Lužany u Jičína 
Kramár Lubomír · ZO Jablonec n. Nisou 
Kratochvíl Pavel · ZO Hradec Králové 
Krbec Milan · ZO Humpolec 
Krkoška Štěpán · ZO Ostravice 
Křičenský Jiří · ZO Chrast u Chrudimě 
Kříž Miloš · ZO Mikulovice u Znojma 
Kubálek Josef · ZO Jičín 
Kuchař Otakar · ZO Šenov 
Ladislav Sedlák · ZO Bělá nad Svitavou 
Laštovička Jiří · ZO Libouchec 
Liďák Jan · ZO Loket 
Lizák Ján · ZO Most 
Málek Josef · ZO Čechtice 
Maliak František · ZO Velhartice 
Marcínek Dušan · ZO Moravská Nová Ves 
Marinkov Petr · ZO Kopřivnice 
Mazura Jiří · ZO Bludov 
Mejzlík Jiří · ZO Žďár nad Sázavou 
Mikeš Karel · ZO Hradec Králové 
Motl Josef · ZO Chotěboř 
Mrva Josef · ZO Jistebnice 
Můčka Jan · ZO Újezd 
Musila Pavel · ZO Tábor 
Němcová Marie · ZO Velké Meziříčí 
Novosad Antonín · ZO Kelč 
Otáhal Milan · ZO Zábřeh 
Pavelka Miroslav · ZO Broumov 
Pavlas Miloslav · ZO Ronov nad Doubravou 
Pilný Miroslav · ZO Heřmanův Městec 

Procházka Jiří · ZO Křišťanovice 
Rakušan Pavel · ZO Kostelec nad Labem 
Rendl Jiří · ZO Rakovník 
Rozsypal Roman · ZO Ořechov 
Rys Jiří · ZO Hostinné 
Sedláček Rudolf · ZO Veselí nad Lužnicí 
Sedláček Jaroslav · ZO Přeštice 
Sterenčák Jaroslav · ZO Svitavy 
Stránský Jiří · ZO Hostinné 
Strnadel Václav · ZO Frenštát pod Radhoštěm 
Strnadová Alena · ZO Vrchlabí 
Střelec Radovan · ZO Bartošovice na Moravě 
Šabart Petr · ZO Chlumec u Chabařovic 
Šebek Jaromír · ZO Libiš 
Šelmát Václav · ZO Čížkov 
Šemík Jaroslav · ZO Habry 
Štemberk Evžen · ZO Petrovice 
Tesař Pavel · ZO Nová Bystřice 
Těšitel Petr · ZO Vimperk 
Totek František · ZO Bruntál 
Tuček Václav · ZO Trutnov 
Urbánek Vítězslav · ZO Dolní Dunajovice 
Útrata Karel · ZO Fryčovice 
Vacek Alexandr · ZO Miroslavské Knínice 
Vaďura Oldřich · ZO Bechlín 
Vala Josef · ZO Havlíčkův Brod 
Váňa Ladislav · ZO Sehradice 
Večeřa Zdeněk · ZO Strážnice 
Veselý Stanislav · ZO Kutná Hora 
Vitásek Petr · ZO Nové Strašecí 
Vítek Václav · ZO Staňkov 
Vlček Emanuel · ZO Nýrsko 
Vojtíšková Oldřiška · ZO Libštát 
Vrzala Pavel · ZO Hořice 
Wernerová Marie · ZO Mirovice 
Zahrádka Petr · ZO Litoměřice 
Zapletal Jaroslav · ZO Osek nad Bečvou 
Žemlička Zdeněk · ZO Strunkovice nad Blanicí 
Žvachta Luboš · ZO Úštěk 
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Jubilantům upřímně blahopřejeme!

Čest jejich památce
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Přítel  
Miroslav Hrubý 
v červenci oslaví 
80. narozeniny
Miroslav Hrubý včelaří od roku 
1975, letos tedy již pětačtyřicátým 
rokem. Ale nejen to. Během té doby se aktivně zapojil do práce 
v základní organizaci našeho svazu, kde vykonával funkci před-
sedy ZO, ale od roku 1985 do roku 2015 vedl též okresní organi-
zaci svazu a ještě k tomu byl v letech 1985–1995 členem ÚV ČSV. 
Funkce má dodnes – jako jednatel je stále aktivní v základní orga-
nizaci v Žalanech a vede pokladnu v okresní organizaci v Teplicích.

Všichni mu přejeme pohodu, zdraví a aby mu toho včelky ještě 
hodně přinesly.

Za ZO ČSV, z.s. Žalany
Petr Caba, předseda
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Odešel přítel František Kohout
Dne 9. dubna 2020 
opustil svá včelstva, 
naše společenství včela-
řů a všechny své blízké 
pan František Kohout. 
Včelaření bylo jeho vel-
kým koníčkem, měl rád 
přírodu, práci na včel-
nici a ochotně předával 
své zkušenost všem, 
kteří potřebovali jeho 
radu. Velmi obětavě se 
ujal funkce jednatele 
ZO Chyšky po svém 
předchůdci, který ná-
hle zemřel. I tuto práci 
vykonával s velkým nadšením. Velkou oporou při práci se 
včelami a při vykonávání funkce jednatele mu byla jeho 
manželka, která mu pomáhala ve chvílích, kdy už síly ne-
stačily, a která se včelkám nyní se stejnou láskou věnuje. 
Prosím věnujte příteli Františkovi stejně jako my ze ZO 
Chyšky tichou vzpomínku. Děkujeme. 

Miroslav Fara,
jednatel ZO ČSV Chyšky 

Zemřel přítel Miloslav Brejcha
S lítostí oznamujeme, že ve věku 83 let z našich řad odešel 
dlouholetý člen, přítel Miloslav Brejcha. Včelám zasvětil celý 
svůj život a jako vedoucí včelařského kroužku se snažil tento 
odkaz zanechat i pro další generace. Čtyřicet let působil jako 
předseda základní organizace Spálené Poříčí a působil také 
jako předseda okresní organizace Plzeň–jih. V obou těch-
to organizacích, jako poděkování za práci pro včelaře, byl 
čestným členem. Dvakrát mu bylo uděleno ocenění Vzorný 
včelařský pracovník a v roce 1990 mu vedení ČSV udělilo 
Čestné uznání. I ve svých 83 letech měl co říci mladším gene-
racím, mnoho našich členů se u něj rádo zastavilo pro radu. 
Je to pro organizaci veliká ztráta, ale věříme, že jeho odkaz 
bude žít dál. 

Tereza Brejchová,
vnučka a zdravotní referentka ZO Spálené Poříčí

Václave, budeš nám chybět
První letošní červnovou sobotu nás ve věku 76 let navždy 
opustil kamarád, včelař a náš dlouholetý člen, přítel Václav 
Březina z Velkých Heraltic. Václav, veselý to chlapík překy-
pující energií, byl v našich řadách opravdu nepřehlédnu-
telný. A to nejen díky klobouku, který měl téměř neustále 
na hlavě, či jeho zjevu, kterým připomínal Alberta Einsteina 
– jen málokdo mu proto řekl jinak než Einstein.  Ale hlavně 
díky  jeho veselé povaze, optimistickému přístupu k životu 
a dobré náladě, kterou všude rozdával. Dokázal okořenit 
každou z našich akcí, které se zúčastnil. Vyprávěním ve-
selých historek ze svého života a humorem sobě vlastním 
nás vždy dokázal rozesmát a svými recesistickými kousky 
nás nejednou uvedl až do rozpaků. Jakmile někde zazněla 
hudba, neopomněl vyzvat k tanci přítomné ženy a každou 
z nich řádně vytančit. A pokud nebyla hudba k dispozici, na-
příklad při zájezdu v autobusu, sáhl do kapsy, vytáhl foukací 
harmoniku a zahrál.

Nechť Tě na přímluvu svatého Ambrože, patrona včela-
řů, náš Nebeský Otec přijme do své náruče. Václave, budeš 
nám chybět – Tvůj optimistický a veselý duch však zůstává 
s námi. Nezapomeneme na Tebe.

Za SKV při ČSV, z. s.
Jiří Mohelník 

Když nehrála kapela, ozvučil společenskou akci komerčáků 
Vašek Březina hrou na foukací harmoniku  
 Foto: Zdeněk Kulhánek



Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Dřín obecný
Zatímco v předchozích číslech Včelařství se představovaly trvalky, dnes je řada na mně a já patřím mezi keře. 
Každý z keřů u nás v arboretu se chlubí nějakým tím „nej“ a já mám hned tři. Jsem keř, který rozkvétá na jaře 
 nejdříve ze všech. Již v lednu se na mých holých větvích objevují první poupata. A pak již záleží jen na počasí. 
 Je-li jen trochu příznivé, již začátkem března začínám rozkvétat. Jednotlivé kvítky mám drobné, proto jsem 
je uspořádal do okolíků a navíc jsem zvolil výraznou barvu. A tak na mých zelených letorostech září do dálky 
 zlatožluté chomáčky. 

Určitě je nepřehlédnete ani vy, ani vaše včely. Pro ně jsem připravil 
do kvítků kalíšky s nektarem a navíc i zlatavý pyl, který velmi in-
tenzivně donášejí do úlů. Proto si mě včelaři velmi cení jako zdroj 
rané podněcující snůšky. Za moji tolik potřebnou nabídku pastvy 
se mi včely bohatě odměnily opylováním, a tak se mezi vyrašenými 
listy s výraznou nervaturou objevují první zárodky plodů. 

Během léta své zelené oválné peckovičky vybarvím do červena. 
Vy lidé je nazýváte dřínky a využívali jste již v antice. Mají vysoký 

obsah vitaminu C, minerálních i dalších látek. Můžete je konzu-
movat v syrovém stavu nebo využívat na výrobu džemů, šťáv, pá-
lenky (dřínkovice) atd. Pokud moje nezralé plody naložíte do sla-
ného nálevu, získáte náhražku oliv.

A moje druhé „nej“? Ze všech keřů v našem arboretu rostu nej-
pomaleji. Poprvé jsem vykvetl, až když jsem tady rostl již šest let. 
No a na takovou záplavu květů si museli všichni počkat 15 let.

Ale s tím souvisí i moje třetí „nej“. Jsem totiž skutečně dlouho-
věký. Dožívám se až 500 let, což je mezi keři jistě unikátní. Proto 
prosím v začátcích mého pěstování o trochu trpělivosti. Určitě se 
vám to vyplatí.

Dorůstám do výšky 5–6 metrů, proto mě sázejte pouze do vět-
ších zahrad. Můžete mě použít jako solitéru, do volných skupin 
nebo volných živých plotů. Určitě se hodím i do přírodních za-
hrad, kde poskytnu hnízdní prostory i potravu řadě vašich ptačích 
přátel.

Jsem keř domácího původu. Potkáte mě převážně na ka-
menitých, mělkých a vysýchavých půdách na zásaditých pod-
kladech (např. v oblasti Českého krasu, Českého středohoří nebo 
jižní a střední Moravy). Na pěstování jsem poměrně nenáročný. 
Nejlépe se mi daří na plném slunci a dobře snáším i sucho. Netr-
pím ani chorobami a škůdci. Jsem mrazuvzdorný a pozdními mra-
zíky netrpí ani moje květy. Nevyžaduji žádnou zvláštní péči. Pro 
řez se rozhodněte pouze v nejnutnějším případě a pak prosím před 
rašením, jinak tzv. slzím. Pokud mě chcete pěstovat jako ovocnou 
dřevinu, vyberte si nejlépe velkoplodé kultivary.

               Váš dřín obecný
Připravila Ing. Miroslava Novotná



Dřín obecný 
Cornus mas


