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Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Bez dotace to (ne)jde
Dotace vládnou nejen v naší republice, ale
v celé Evropské unii. Potřebujete na něco
peníze? Požádejte si o dotaci. Jsou jich
stovky. Dotace deformují trh a motivaci
podnikat. Vytvářet něco vlastními pro
středky nebo úvěrovými s osobní odpo
vědností a rizikem se nenosí, s dotací to
přece jde snáz. Je smutnou skutečností,
že více než polovina práce našeho sekreta
riátu je administrace kolem dotací. Jen co,
jakožto žadatel o unijní dotaci, předáme
na SZIF kolem tří tisíc požadavků koneč
ných příjemců, už chystáme národní dota
ci 1.D. A jen co podáme souhrnnou žádost
za 54 tisíc chovatelů včel, už připravujeme
projekty pro dotaci Ministerstva zeměděl
ství ČR pro nestátní neziskové organizace
na vzdělávání, činnost včelařské mládeže,
spolkovou činnost, propagaci včelařství,
výstavy a další celosvazové a lokální akce.
To vše představuje rozsáhlou a složitou
agendu. A pak přijdou kontroly vyslané
různými úřady. Zaměstnají celý sekreta
riát svými požadavky, zkontrolují mnohdy
i stejný předmět dotace za stejné období
a dojdou k rozdílným závěrům. Jak pak
všem těm podmínkám a zásadám má rozu
mět žadatel, když pohled každého kontro
lora je jiný? Stejně jako funkcionáři našich
základních a okresních organizací neustále
řešíme dotace, narůstající administrativu
a stále složitější legislativu. To vše na úkor
spolkové činnosti, rozvoje včelařství, což je
náš hlavní zájem a účel existence. Ale jsou
tu termíny, projekty, jednání, vyúčtování,
každoroční koloběh. Nadáváme na dotace,
ale běda, kdyby nebyly.
Již jsme si zvykli, že příloha srpnového
čísla Včelařství je věnována národní dota
ci na podporu včelařství – dobře známou
dotaci 1.D. Ani letos tomu není jinak. Ten
tokrát však poprvé bude pod taktovkou
SZIFu, který vystřídal MZe ČR. S tím sou
visí změny v termínu výplaty (bude během
ledna příštího roku) a v režimu rozhodová
ní o poskytnutí dotace (bude podle správ

ního řádu, nikoli podle zákona o rozpočto
vých pravidlech jako dosud). Další zásadní
změnou je administrace požadavků nečle
nů svazu, která bude vyřizována z centra,
tj. sekretariátem RV ČSV, nikoli základními
organizacemi jako dosud. Snažíme se uleh
čit práci našim funkcionářům. V minulosti
byly problémy s platbami nečlenům tam,
kde ZO upřednostňovaly platby v hotovos
ti. Nyní tedy svaz zúřaduje dotaci pro cca
3 300 nečlenů sám. Tématem dotací se za
bývám i na straně 269 v odpovědi na dotaz
týkající se začínajících včelařů a v samo
statném článku o administraci eurodotace
na straně 264.
Ale pryč od dotací k milým článkům
přítele Slámy, který hodnotí letošní vče
lařskou sezonu. I když moc dobrá nebyla,
ke včelařství to patří. Také upozorňuje
na dodržování osvědčených metod léčení
a varuje před zlepšováky, které včely po
škozují. Experimenty do léčení včelstev
nepatří. Neodpustím si v této souvislosti
výrok přítele Švamberka: „Jakékoli roz
hodnutí trvaleji omezit léčení včelstev
klasickými (alopatickými) veterinárními
léčivy dosud vždy vedlo k podstatnému
zvýšení úhynů včelstev. Uměřené použití
bezpečné chemie s průkaznými výsledky
v léčení nemocí do pekla nevede, je stále
jediným správným rozhodnutím.“ K úhy
nům včelstev a jejich příčinám se ve svých
článcích vracejí i Dalibor Titěra a Martin
Kamler.
Článek přítele Rudého k okresním konfe
rencím v mnohém uhodil hřebíček na hla
vičku. Proč jsou některé základní organiza
ce aktivní, pořádají akce a scházejí se pra
videlně, zatímco jinde to nejde? Rozdají se
dotace, léčiva, vyberou se členské příspěv
ky a tím to končí. Odpověď je jednoduchá
a platí vždy a všude: vše je v lidech.
Přeji příjemné čtení a nezapomeňte včas
podat žádost o dotaci, letos do 16. září.
Mgr. Jarmila Machová
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Kalendárium srpen
V srpnu vstupujeme do včelařského podletí. Vrcholí léto, je období teplých dnů, čas prázdnin a dovolených, ale včelař musí i v této době pečovat
o správný rozvoj včelstev i jejich dobrý zdravotní stav. Úly musí být stále
dostatečně prostorné pro založení velkých ploch plodu i glycidových
a pylových zásob. Matky nyní pokračují v intenzivním zakládání zimní,
dlouhověké generace včel. Končící letní včely vyhledávají slábnoucí zdroje
nektaru a medovice, ale především přinášejí pylovou zásobu pro současné
i předjarní plodování. Včelař podává pravidelné dávky cukerného roztoku
a současně musí ochránit dlouhověké včely před poškozením od varroázy
a virů.
Významné zdroje nektaru, medovice
a pylu
Kvetoucí pole jetele, vojtěšky, pohanky,
slunečnice a při pozdních výsevech i hořči
ce a svazenky mohou být pro včely zdrojem
pro produkci kvalitních květových medů
pro doplnění zimních zásob. Dobrým,
i když spíše podněcujícím zdrojem je při
výživě cenné zimní generace včel nektar
z kvetoucích pámelníků, vrbky úzkolis
té, zlatobýlu, bodláků a třezalky. Většina
výše uvedených rostlin poskytuje včelám
pestrou skladbu životně důležitých pylů.
V případě potřeby nepohrdnou včely ani
pylem z kukuřice.

Co se v srpnu děje v úlu?
V tomto měsíci je zřejmě nejdůležitější, aby
včelí matky založily silnou generaci dlou
hověkých včel. Někdo může namítnout,
že k tomu mají všechny stejnou příležitost
a schopnosti. To je sice pravda, ale skuteč
nost je taková, že jedna matka založí velmi
slabou generaci a jiná mohutnou. Proč?
Záleží na tom, jaké jim k tomu včelař vy
tvoří podmínky. Zaprvé je to velikost volné
plástové plochy – jinými slovy dostatek vol
ných buněk ke kladení. Tam bývá velký roz
díl v závislosti na velikosti plodiště a množ
ství zásob v plástech. Při jejich nadbytku
dojde k omezování matky v kladení.

Vedle potřebného množství volných bu
něk je pro včely důležitá další nezbytnost,
kterou je dostatek energetických a bílko
vinných zdrojů – ty jim poskytují med a pyl.
Hladové včelstvo nastolí úsporný režim,
protože nemá základní složky pro výživu
plodu. V závislosti na velikosti této krize
matka buď omezí, nebo úplně zastaví kla
dení. Pokud včelstvo hladoví dál a z přírody
ani od včelaře nedostane nektar nebo cu
kerný roztok, začne se v pudu sebezáchovy
živit otevřeným plodem. Hladová včelstva
bez zdrojů medu a pylu začnou velmi in
tenzivně slídit v okolí, kde se snaží vyloupit
zásoby slabých včelstev a zalétlých rojů.
Pro bezproblémové zakládání zimní ge
nerace včel jsou tedy chybou dva extrémy
– prvním je malý prostor plástové plochy
zanesený množstvím zásob a tím druhým
nedostatek medu a pylu pro výživu včel
a plodu.
Na česnech zjistíme, že včelstvo zvýšilo
ostražitost a strážkyně musí odrážet útoky
slídících včel a vos. Můžeme zde také vidět
obrázek krutého konce trubců, kteří jsou
po vyhladovění nemilosrdně vynášeni z úlu.

Krmení včel pomocí stropních (i rámkových) krmítek je velmi
efektní a rychlé

Nejrozšířenějším způsobem krmení včelstev je prosakem ze čtyřlitrové sklenice
254 •srpen 2020

V podletí vidíme na česnech drobné bojůvky. Strážkyním pomůže
zúžené česno

Krmení si dobře zorganizujte
Hlavní činností většiny včelařů je v srpnu
pravidelné podávání cukerného roztoku.
Jak jsme si uvedli minule, jde o celkovou
dávku okolo 20 kg medných zásob, které
by měly pokrýt potřebu včelstva do jarních
zdrojů nektaru.

Co se týká způsobu podávání cukerného
roztoku, i zde se setkáváme se značnou vy
nalézavostí a používáním různých pomů
cek, jako jsou upravené obaly od mléka,
plastové sáčky, baňky, kbelíky s různou
náplní „plováků“ apod. Většina včelařů
používá zřejmě nejlevnější pomůcku, čtyř
litrový „okurkáč“ s prosakovacím víčkem,
a hojně rozšířené a velmi dobře fungující
jsou i různé typy stropních a rámkových
(kapsových) krmítek.
Kdybychom se zeptali jednotlivých vče
lařů, jaké krmítko je nejlepší, dopadlo by to
zřejmě podle známého rčení, že „každá liš
ka chválí svůj ocas“. Všeobecně však bude
platit, že krmítko by mělo být funkční, ne
smí se v něm topit včely, má být chráněno
před nálety slídilek a vos a zkonstruováno
pokud možno tak, abychom při podává
ní roztoku nepřicházeli do kontaktu se
včelami. Krmítka nesmějí vyvolat loupež,
když jsou děravá nebo se kvůli nakloněné
sklenici a netěsnému víčku uvolní roztok,
který vytéká z úlu. Krmení včel by mělo být
promyšlené, musí tedy proběhnout co nej
rychleji, protože dlouhý pobyt na stanovišti
spojený se zdlouhavým „cmrndáním“ slad
kého roztoku, vede k rychlé reakci slídivých
včel a může vyvolat i hromadnou loupež.
Jak často a kolik roztoku včelám při
krmení nalít?
V této souvislosti se rovněž setkáváme
s velkými rozdíly v tom, kdy včelař začne
včelstva krmit, v jakých je to intervalech
a rozdílný je rovněž objem jednotlivých
krmných dávek. Pokud dodržíme velmi
rozumné doporučení, aby byla první krm
ná dávka podána co nejdříve po posled
ním medobraní, dostaneme se na většině
našeho území časově do období od druhé
poloviny července přibližně do jeho závěru.
Jak často budeme krmnou dávku podávat,
bude vycházet z toho, jak velký je její ob
jem. V tomto ohledu se rovněž setkáváme

s extrémy, kdy jeden včelař používá baňky
o objemu 1–2 litry a jiný zakrmí najednou
čtyřmi čtyřlitrovými sklenicemi roztoku.
Jestli je to, či ono správné, je nejlepší
posuzovat z hlediska potřeb a možností
včel. Menší objem má výhodu v tom, že se
roztok spotřebuje, odpaří a uloží do bu
něk velmi rychle. Nevýhoda je v tom, že se
musí podávat často, a pokud bychom chtěli
dodat např. 15 kg cukru, bude to u baněk
nejméně patnáctkrát, tedy asi po dvou až
třech dnech.
Při druhém extrému, kdy včelař po
užije jednorázově velký objem roztoku, by
stačilo krmit včelstva dvakrát v intervalu
dvou až tří týdnů. Pro včely to však bude
znamenat extrémní námahu při odpařo
vání a přeměně velkého objemu roztoku.
Medná zásoba zaplní velké plástové plochy
a v méně prostorných úlech to může zna
menat omezení matky v plodování. Dalším
rizikem je při dlouhodobějším odpařování
vyšší slídivost a častější vznik hromadných
loupeží.
Jako nejrozumnější se tedy jeví ona kla
sická zlatá střední cesta, tedy dávky cu
kerného roztoku v jednorázovém objemu
čtyř až šesti litrů. V tomto případě bude
vhodné podávat krmnou dávku v týden
ním až desetidenním intervalu tak, aby kr
mení včelstev skončilo nejpozději do kon
ce srpna. Pozdější termíny, jak je známe
z dřívějších doporučení včelařů, nemají
žádné racionální vysvětlení, protože čím
déle trvá pokrmování včelstev, tím více to
opotřebovává v této době již velmi počet
nou skupinu dlouhověkých včel. Pozdním
krmením včelstev dochází současně k pod
nícení včelích matek ke kladení v době, kdy
je ve vztahu k úspěšnému podzimnímu lé
čení spíše žádoucí, aby bylo v září plodo
vání maximálně omezeno a v říjnu vyběhl
poslední plod.
Jiří Sláma

Bylinné porosty poskytují včelám pestrou skladbu pylů i nektar
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Hlavní činnosti včelaře v srpnu
Dobrý včelař má v srpnu plodiště upravené
způsobem, který jsme popsali v minulém
Kalendáriu. Medníky odebral a medné bo
hatství pečlivě uložil ve vhodných nádo
bách. U včelstev jsme v červenci nebo po
čátkem srpna zahájili likvidaci namnožené
varroázy – nejčastěji je to pomocí měsíční
ho působení velmi účinných gabonových
pásků nebo některou ze schválených or
ganických kyselin a přípravků na bázi thy
molu. Při rozhovorech se včelaři, ale i z li
teratury, časopisů a hlavně na internetu se
zvláště poslední dobou nestačíme divit, co
vše se v nabídkách pro boj s varroázou ob
jevuje. Často jde o propagaci různých „za
ručeně účinných“ přípravků, odpařovačů
kyselin, ale i laicky „na koleně“ vyrobených
sublimačních přístrojů. Smutné je, že často
jde pouze o snahu vydělat peníze na tom, že
lidé chtějí něco nového, bez ohledu na to,
jak tato „udělátka“ a v praxi často zcela
neověřené metody budou včelám prospí
vat nebo je naopak poškozovat, nemluvě
o tom, zda vůbec jsou proti roztoči účinné.
Nechci ani domýšlet, kolik bude po aplika
ci mnohých „léčebných“ metod usmrceno
matek a kolik včelstev bude poškozených
a zesláblých. Dost dobře nechápu, proč
se tato „vylepšení“ vůbec vymýšlejí, když
u nás už mnoho let máme k dispozici
osvědčené metody a přípravky i se srozu
mitelným návodem. Ale naštěstí je většina
včelařů rozumných a mají svá včelstva tak
rádi, že proti roztočům provádějí účinné
zásahy, které jsou v praxi ověřené a včely
nepoškozují.

čsv

Revitalizace muzejní expozice v Rosicích

Přátelé Emil Chadim a Břetislav Grolig ze ZO Zbraslav při zpětné instalaci úlů

Na zahradě včelařského střediska v Ro
sicích stojí řada historických úlů. Tvoří ji
úly z konce 19. a první poloviny 20. stole
tí. Jsou to především kláty a historické úly
nejrůznějších konstrukcí. Část klátů stojí
přímo na zemi a další historické úly jsme
umístili na dřevěné stojany pod vzrost
lými stromy. Stojany, na kterých byla
většina úlů, byly přímo spojeny se zemí
a obklopeny travním porostem. Tento
stav při styku se zeminou způsoboval
pronikání vlhkosti do dřevěných částí
exponátů a tím přispíval k uhnívání je
jich dolních partií. Umístění stojanů s úly
blízko stromů pak mělo za následek jejich
pokrytí mechem. Při strojním sečení trávy
docházelo k jejímu odhazování na stoja

Pergola po dokončení
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ny i úly a také k mechanickému poškození
stojanů.
Na základě doporučení výboru Okres
ní organizace ČSV Brno-venkov (dále
OO) bylo v březnu 2019 vyvoláno jed
nání s představiteli Jihomoravského
kraje (dále JmK). Po jejich návštěvě
Včelařského střediska v Rosicích, které
ho se zúčastnil i senátor za náš volební
obvod prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,
a zhlédnutí venkovní části muzejní expo
zice dostala OO doporučení podat žádost
o dotaci na JmK. Po této návštěvě jsme
požádali vedení ČSV o udělení souhlasu
s revitalizací venkovní části muzejní ex
pozice. Poté následovalo podání návrhu
na udělení mimořádné dotace na JmK

na revitalizaci. Ta byla schválena ve výši
190 tisíc korun.
Současně s procesem schvalování do
tace probíhala paralelně jednání OO
s dodavateli, kteří by mohli úspěšně
realizovat různorodé práce související
s revitalizací. Ta měla dva cíle. Jednak za
bezpečit lepší ochranu exponátů před po
větrnostními vlivy a vybudovat pergolu,
která by umožňovala i v případě nepřízni
vého počasí provádět údržbu jednotlivých
exponátů. Také by sloužila ke vzdělávání
začínajících včelařů, případně návštěvní
kům střediska. Ne tak zásadním, ale také
důležitým cílem pak byla úprava přístu
pové cesty a obrubníků, které pamatovaly
otevření hlavní budovy v roce 1975.
Práce na zmíněných objektech začaly
v prosinci 2019 a dokončeny byly v dubnu
letošního roku. Pro umístění stojanů s his
torickými úly byla vybudována zpevněná
vydlážděná plocha přesahující rozměry
stojanů v místě, které je vzdáleno od lesí
ku, což bude poskytovat lepší ochranu ex
ponátů při sečení trávy a účinněji izolovat
dřevěné konstrukce proti vlhkosti. Pergo
la pak má oproti původnímu plánu větší
půdorys a plochu pod ní pokrývá dlažba.
Kláty byly umístěny na nově vydlážděné
plochy, které by měly mít stejný význam
jako ochrana stojanů pro úly. Prostor s klá
ty ohraničují nové obrubníky. Přístupová
cesta je nyní srovnaná a pokrytá drobným
štěrkem, který by za zvýšené vlhkosti měl
omezit roznášení bláta v areálu střediska.
Místo části nestabilních obrubníků jsou teď
obrubníky nové.
Při výběru dodavatele šlo o nejlepší po
měr cena/výkon a plánované práce měl
garantovat jeden dodavatel. Vzhledem
k tomu, že naše OO není plátcem DPH,
bylo patrné, že finance a naše představy
o rozsahu prací budou na hranici toho,
co bude dodavatel ochoten akceptovat.

Exponáty dostaly nové popisky

Nové označení bude mít vyšší estetickou
úroveň i trvanlivost.
Pergola svůj význam již potvrdila při
praktické části výuky začínajících včelařů
v polovině května a v současném deštivém
období také jako místo, kde ošetřujeme
dočasně umístěné historické úly. Obnova
nátěrů a čistění úlů s ohledem na jejich
vetchost, zvláště jejich některých vnitřních
částí, vyžadují značnou dávku šikovnosti
a opatrnosti. Tyto práce zajišťují schopní
dobrovolníci z řad členů OO Brno-ven
kov. Náklady na barvy a nářadí pomohl
částečně uhradit ČSV.
Celkové náklady na popsané revitalizace
dosáhly výše 265 100 korun. Okresní or
ganizace přispěla částkou 75 100 korun.
Podstatnou část nákladů ve výši 190 000
korun pak uhradil JmK. Ovšem úplné do
končení revitalizace venkovní části bude
vyžadovat další finanční injekci. Je potře
ba zrekonstruovat zbývající část obrubní
ků, revitalizovat včelín apod. Samostatnou
kapitolou je zlepšení stavu vnitřní části
muzejní expozice. Získat další prostředky
však bude složitější s ohledem na ovlivně
ní rozpočtu JmK epidemiologickou situací
na jaře tohoto roku.
Nezbývá mi tedy než poděkovat všem,
kteří svou prací přispěli ke zdaru této akce.

čsv

Na základě rozpočtu předloženého doda
vatelem bylo hned na začátku zřejmé, že se
náš předpoklad naplnil, a proto výbor OO
odsouhlasil navýšení rozpočtu o 10 300
korun. Další vícenáklady měla na svědomí
snaha umístit exponáty tak, aby byly lépe
chráněny a také aby jejich nová poloha
umožňovala lepší přístup návštěvníkům
střediska. Na základě společného návrhu
dodavatele a vedení OO byly tyto práce
upřesněny v březnu. S ohledem na tehdy
platná hygienická nařízení došlo k odsou
hlasení nového dodatku ke smlouvě. Tato
částka byla následně potvrzena na prvním
řádném jednání výboru OO a činila 48 480
korun. Dodavatelem byla společnost Re
mostav. Práce byly dokončeny ke 30. dub
nu 2020 a přejímka s konečným vyúčtová
ním proběhla v květnu.
Poté proběhlo očistění stříšek od dobře
držícího mechu, provádějí se opravy nátěrů
jednotlivých stojanů, nátěry úlů a čistění je
jich vnitřních částí. Součástí revitalizace je
také obnova označení jednotlivých exponá
tů, protože původní papírové tabulky jsou
již prakticky nečitelné. K upřesnění nového
označení exponátů svými znalostmi přispěl
Ing. Josef Janoušek, který v nedávné době
působil jako správce střediska a také po
máhal se získáním některých exponátů.

Revitalizovaný úl z roku 1903

Zvláště pak radnímu JmK Ing. Tomáši
Soukalovi, pověřenému zabezpečováním
samosprávných úkolů v oblasti kultury
a památkové péče.
Ing. Pavel Řehořka,
jednatel OO ČSV Brno-venkov

Populární výstava myslivosti, rybářství a včelařství se navzdory nepříznivým jarním okolnostem uskuteční
i letos. Odložený 25. ročník se již tradičně koná na Výstavišti Lysá nad Labem, tentokrát ovšem v netradičním termínu 20.–23. 8. 2020.
Na stánku Českého svazu včelařů letos najdete
prezentaci zaměřenou na významný včelí pro
dukt, kterým je včelí vosk.
Dozvíte se zde o něm mnoho zajímavostí
i rad, jak s ním pracovat, jak ho získávat, jak
ho využít nebo co udělat pro to, abyste měli
vždy dostatek kvalitního vosku pro výrobu
mezistěn. Součástí našeho stánku bude i malá
„laboratoř“, kde si na svém vzorku budete moci
vyzkoušet, zda pochází z pravého vosku.
Stánek připravujeme ve spolupráci se Střed
ním odborným učilištěm včelařským Nasavrky,
jehož pracovníci vám budou předvádět výrobu
mezistěn.
Těšíme se na vás v Lysé nad Labem.
Český svaz včelařů, z.s.
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Lesního medu je letos málo
Až na pár výjimek v celém Česku

Smutný obrázek české krajiny, kde umírá les a s ním i naděje na med

Lesní, tedy správně medovicový med je u českých spotřebitelů velmi oblíbený a mnozí jsou ochotni za něj nejen slušně zaplatit, ale i jet si pro něj
ke včelaři i stovky kilometrů. Není divu, vždyť tmavé medy s převahou medovice jsou velmi aromatické a mají nezaměnitelnou chuť. To dobře vědí
včelaři všude tam, kde se tento med pravidelně vyskytuje díky příznivým
přírodním podmínkám s hojností zvláště jehličnatých porostů.
Včelaři dobře vědí, že tzv. „na jistotu“ bývá
pravidelně pouze med květový. Samozřej
mě i zde platí, že některý rok je ho více, jiný
méně. Jara bývají každoročně ve svém prů
běhu velmi rozdílná, stejně jako nabídka
nektaru v konkrétním místě. I když je prů
běh jara příznivý a v okolí stanoviště bude
hojnost nektarodárných a pylodárných
rostlin, stále to nebude znamenat, že by
všichni včelaři v dané oblasti měli medníky
plné. Rozhodující pro množství přinesené
ho nektaru do úlu je síla včelstev na počát
ku květové snůšky. Zde záleží na včelaři,
zda svojí péčí, znalostmi a uplatněním
praktických zkušeností dokáže chovat sil
ná a zdravá včelstva. Pouze taková potom
umí maximálně využít nabídku nektaru
v přírodě. Medný výsledek je v jarních mě
sících často ovlivněn i schopností včelaře
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uplatnit v praxi všechna známá protirojová
opatření, protože mnoho vyrojených včel
stev bude vždy znamenat méně květového
medu a následně i medů dalších.

Naplní-li se však naopak ona
Medardovská krápě v dlouhém
deštivém a chladném období,
nastává pro včelstvo doba velmi
slabých snůškových dnů
Po vytočení květového medu žije každý
včelař v určité naději, že budou medníky
znovu alespoň částečně naplněné. V tep
lejších oblastech republiky očekáváme
přínos z akátu, maliníku, ostružiníku,
svazenky, hořčice, později lípy a nakonec
slunečnice. Někdy tzv. vyjde dobře jedno,

jindy je od každého trochu a přijdou i roky,
kdy významně „nezameduje“ ani jediná
plodina. Velkou roli v tom zahraje hlavně
vývoj počasí v červnu a červenci. Přiměře
ně vláhy s teplými dny a vlahými nocemi
znamenají zpravidla velmi dobré podmínky
pro nabídku nektaru a ten už včely dokážou
geniálně proměnit v lahodný med. Naplní
-li se však naopak ona Medardovská krápě
v dlouhém deštivém a chladném období,
nastává pro včelstvo doba velmi slabých
snůškových dnů. V takovém roce jsou vý
sledkem poloprázdné nebo dokonce i zce
la prázdné medníky a v některých letech je
v této době dokonce nutné včely krmit. Asi
budete vědět proč, ale nějak se mi letos vy
bavila věta jednoho staršího včelaře, který
mi říkával: „Když nemá kravička, tehdy má
včelička, ale když má hojnost kravička, pak
nemá včelička.“ Pro letošek pak platí právě
ta druhá část úsloví.
Ve vyšších polohách vysočin, v podhor
ských a horských oblastech včelaři sice
neznají akátový nebo slunečnicový med,
naději jim však v červnu a červenci skýtá
snůška z medovice. Její výskyt je však kaž

Kvetoucí lípy jsou vždy nadějí na květový i medovicový med

doročně nejistý. Při podmínkách přízni
vých pro přemnožení mšic, červců a puklic
dokážou včely přinášet do úlů velké množ
ství sladkých medovicových šťáv a medníky
se k radosti včelaře rychle plní tmavým me
dem. Pokud se některý rok medovice objeví
jen krátce nebo vůbec, musí včelař spoléhat
na přínos nektaru z lesních květů maliny,
ostružiny a později z kvetoucích lip.
Pro bohatší výskyt medovice je důležité,
aby byla v krajině zastoupena pestrá škála
jehličnanů a listnatých stromů. Zde nastal
vlivem předešlých suchých roků velký pro
blém se snad nejjistějším zdrojem medovice
ze smrku. Ten byl na mnoha místech Čech
a Moravy plošně zničen lýkožroutem smr
kovým, jehož zhoubná činnost způsobila
kůrovcovou kalamitu. Stačí projet českou
krajinou, kde smrkové porosty převažova
ly, abychom viděli žalostný obrázek suchých
lesů nebo obrovských vymýcených ploch.
Méně žalostný, ale podobně smutný je obrá
zek prosychajících borovic. Když chybí les,
nemůže být ani lesní med. Zde je tedy první

a hlavní příčina, proč letos vytáčíme ve zde
vastované krajině málo a mnohde dokonce
žádný medovicový med.
Důležitou podmínkou pro přemnožení
producentů medovice je vývoj počasí v let
ních měsících. Velmi nepříznivě působí
dlouhodobější deštivé a chladné počasí,

Teplé dny a vlahé noci podporují
namnožení producentů
medovice, nesmí však být
střídány častým prudkým
deštěm, který vše, co se
dlouhodobě vyvíjelo,
doslova spláchne
tak typické pro letošní rok. Teplé dny a vla
hé noci podporují namnožení producentů
medovice, nesmí však být střídány častým
prudkým deštěm, který doslova spláchne
vše, co se dlouhodobě vyvíjelo. A letošní
počasí bylo v tomto ohledu doslova jak

Jiří Sláma
srpen 2020• 259

včelí produkty

na houpačce, když se po několika teplých
dnech prohnaly celým územím bouřky
a lijáky a ze dne na den několikrát poklesla
teplota i o 15 až 20 °C.
Velkou nadějí je v červenci lípa, zvláště
ta malolistá. Květ však dává nektar pou
ze za teplotních a vlhkostních podmínek,
které se ideálně vyskytnou zpravidla pouze
jednou za mnoho let. Ze zkušenosti však
víme, že převažují roky, kdy květy dávají
jen minimum nektaru. Včelaři vědí, že se
během kvetení a po něm vyskytují na lis
tech mšice zdobnatky lipové, které za pří
znivých podmínek dokážou vytvořit boha
tou medovici. Letos se na mnoha místech
vyskytly, ale kvůli prudkému ochlazení
s dlouhodobějším a prudkým deštěm trvala
medovicová snůška z lip jen velmi krátce.
To, že byl na většině míst snůškově chu
dý jak rozhodující červen, tak i červenec,
pocítili velmi nepříznivě i chovatelé ma
tek a všichni, kteří zjara založili oddělky.
Poměrně dlouhá období chladu a dešťů
přinášela problémy při oplozování ma
tek. Ty musely ve stádiu říjnosti „poseč
kat“ na den, kdy bude slunečno a tepleji.
Rozkladení matek tedy přicházelo často
se značným zpožděním. Další zkouška
prověřila pečlivost včelaře při sledování
vývoje včelstev v oplodňáčcích a hlavně
plemenáčích. Letos bylo nutné včelstvíčka
a oddělky pravidelně pokrmovat, protože
přínos do úlků byl menší než spotřeba pro
výživu plodu. Kdo pravidelně nekrmil, za
znamenal stagnaci vývoje, hlad nebo do
konce úhyn.
Přes celkem nepříznivé podmínky pro
vznik medovice jsou na našem území tak
říkajíc světlá místa, kde letos včelaři vyto
čili průměrné nebo dokonce nadprůměrné
množství lesního medu. Přejeme jim to
už proto, že na většině území bylo toho
to medu málo. Mnoho mých včelařských
přátel dopadlo letos ve výnosu lesního
medu podobně jako já, tedy velmi špatně.
V mednících bylo oproti minulým rokům
snad nejméně medu za desetiletí včelaření.
Na dvou stanovištích jsem se radoval z pl
ných medných plástů pouze do chvíle, než
jsem zjistil melecitózu. V těžce zkoušeném
medometu jsem vytočil jen zlomek medu,
ostatní „cement“ zůstal v plástech.
Ale při celkovém hodnocení sezony si ne
zoufám. Květového medu byl vysoký výnos
a další radostí je úspěšný odchov a vývoj
nových včelstev. Včelařina už je prostě ta
ková – i když něco plně nevyjde, stále mů
žeme mít důvody k radosti nad drobnými
úspěchy a zůstat optimisty. Máme krásnou
zálibu, která přináší i jiná potěšení, než je
zisk z prodeje. A když už byl nějaký rok
méně úspěšný, tak se vždy můžeme těšit,
že ten další bude lepší.

Včelařská praxe

Dlouhověké včely

Plást se zavíčkovaným plodem

Dlouhověké včely žijí ve včelstvu asi zhruba od přelomu července a srpna
do počátku dubna. Tyto včely včetně jejich larev jsou dobře živeny a především v zadečku mají vytvořené tukobílkovinné tělísko, ze kterého pak
čerpají potřebné zásoby pro ošetřování plodu v předjaří a na jaře.
Dlouhověké zimující včely by v podletí
a na podzim neměly krmit plod a zpraco
vávat zimní zásoby. Tyto činnosti mají za
jistit letní včely, což pro včelaře znamená
především doplnit zimní zásoby nejpozději
do konce srpna. V podstatě tvoří zimující
včelstvo a zakládají a ošetřují první předjar
ní a jarní generaci včel. Čím je tato skupina
dělnic početnější a má příznivější podmínky
při ošetřování jejího plodu a mladušek, tím
je to pro přezimující včelstvo výhodnější.
Včelstvo se neřídí přesně podle kalendáře,
ale různé pochody a jevy v něm jsou ovlivně
ny průběhem počasí, fenologickými fázemi
apod. Určité procento dlouhověkých včel se
tak líhne již v červenci, za stěžejní období
pak můžeme počítat srpen a počátek září.
Dále se podívejme, co ovlivňuje početnost
dlouhověkých včel, a tím pádem i sílu pře
zimovaného včelstva.
Síla včelstva v létě a podletí
Všeobecně platí, že silné včelstvo na zazimo
vání připraví jen silné letní včelstvo. Slabé
letní včelstvo po vyrojení nebo včelstvo
s nevýkonnou matkou s plodem na několi
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ka plástech nemůže připravit kvalitní včel
stvo k zazimování. V určité nevýhodě oproti
oddělkům jsou později vytvořené smetence,
kde v kritickém období chybí jedna generace
včel. V těchto případech nezbývá nic jiného
než k oslabenému včelstvu přidat dobrý od

Určité procento
dlouhověkých včel se líhne
již v červenci, za stěžejní
období pak můžeme
počítat srpen
a počátek září
dělek. Připomeňme si tedy několik zásad
pro ošetřování silných včelstev.
Je vhodné připravovat zimní prostor již
koncem června, odstranit nedostavěné me
zistěny a nezakladené panenské dílo. Tyto
nezaplodované části úlového prostoru tvo
ří přepážku matce při kladení a významně
omezují plochy plodu. Pro včelstvo je pro
zimování výhodnější prostor, jehož výška
je větší než šířka. Pohyb včelího chomáče
směrem nahoru je přirozenější než pohyb

do boku. Pokud je zimní prostor tvořen více
nástavky, je nutné dodržet pravidla mezi
nástavkové mezery. Konstrukční meziná
stavková mezera mezi loučkami rámků by
měla být 8–10 mm, spodní loučka rámků
by měla být užší (10–12 mm). Jen taková
mezera nebrání postupu chomáče do dal
šího nástavku. Včelstvo takovou mezeru
nebere jako přerušení plástové plochy.
Výživa
Tvorba tukobílkovinného tělesa u dlou
hověkých včel vyžaduje pestrou a bohatou
výživu jak ve stadiu larvy, tak i mladušky.
Zajistit cukernou složku není až tak vel
ký problém. Všeobecná pravidla říkají, že
včelstvo by mělo mít i po medobraní záso
bu glycidů v množství 5–10 kg. Pokud to
tvar úlového prostoru nedovolí, je nutné
ihned po posledním medobraní dát nej
později druhý den jednu nebo dvě dávky
krmení tak, aby matka nepocítila nouzi
a neomezila kladení. Je smutné, že si ně
kteří včelaři myslí, že pokud včelstvům dají
krmení příliš brzy, že ho spotřebují. Pokud
včelstva nespotřebují všechno dodané kr
mení, zůstane v úlu jako zásoba na zimu.
Zajištění pylu na tuto dobu je trochu složi
tější, ale možné. V doletu včelstev z úměrně
velkých stanovišť (do 15–20 včelstev) je
zpravidla pylu dostatek a je potřeba vče
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Čerstvě zakladený plást – starší a nové dílo

Silné včelstvo stavějící v podmetu

lám vytvořit podmínky, aby ho přinesly
do úlů v dostatečném množství. Jedno
úsloví praví, že hladová včela na pastvu
neletí, což platí obzvlášť v podletí u sběru
pylu. Pro ukládání pylu musí být v úlovém
prostotu dost místa, což u nástavkových
úlů není problém. Včely pyl lépe ukládají
u česna a otevření oček to podporuje. Např.
při zimování v jednom nástavku 39 × 24 již
bývá pro uložení pylu málo místa, přednost
mají glycidové zásoby a plod.
Nemoci, především varroáza
Největší problémy mají dlouhověké včely
s varroázou. Jak varroáza včelám a včelstvu
škodí? Samička roztoče se nechá na včelí
larvě zavíčkovat a postupně naklade kolem
pěti vajíček. Z prvního se vylíhne sameček
a ten se dále páří s líhnoucími se samička
mi. Noví roztoči se i s původní samičkou
dostávají mezi včely společně s líhnoucí
se mladuškou. Po určitý čas se pohybu
jí na včelách (forézní fáze) a pak se opět

nechají zavíčkovat na včelích larvičkách.
Roztoči upřednostňují trubčí plod, ale
když ve včelstvu trubčí plod v létě a podle
tí končí, je napadán plod dělničí v období,
kdy se z něj mají líhnout dlouhověké včely.
Za 12 dnů, tedy za jednu periodu zavíčko
vaného dělničího plodu, se počet roztočů
ve včelstvu zvýší až čtyřikrát. Roztoči a je
jich larvy narušují pokožku larev, kukel
i dospělců a živí se především buňkami
tukobílkovinného tělíska. Při mírnějším
poškození se nelíhne dlouhověká včela,
ale včela krátkověká s nedostatečným,
nebo žádným zásobním tělískem. Pohle
dem na takovou včelu se nic nepozná. Při
silnějším napadení se líhnou deformované
mladušky, kterých se včely zbavují. Při
nízkém napadení včelstvo v podletí
nevykazuje žádné příznaky onemocnění,
v podzimním období odejde skupina poško
zených krátkověkých včel a včelstvo v září
a říjnu zeslábne. Včely v tomto období hy
nou mimo úl a při silném napadení zůstane

v úlu hrstka včel s matkou, při slabším na
padení jde včelstvo do zimy oslabené.
Při silném napadení varroázou v podletí
a na podzim včelstvo ztrácí obranyschop
nost, neumí se ubránit loupícím včelám
či vosám, což je konečná fáze napadení
varroázou. Zdravá silná včelstva s řádně
upraveným česnem se loupeži ubrání.
Při pohledu z druhé strany se pak loupené
včelstvo stává zdrojem roztočů pro své oko
lí, tento jev se nazývá reinvazí. Včelstva si
při loupeži mohou donést do úlu i několik
stovek roztočů denně.
Na zazimování silných včelstev má na
padení varoázou zásadní vliv, zopakujme
si proto základní kroky úspěšného boje
s varroázou, především v podletí:
• Provádění monitoringu od konce června
do konce srpna, nejlépe oklepem extra
jemným moučkovým cukrem. Počet de
tekovaných roztočů prudce roste v srpnu,
nenechte se tedy ukolébat tím, že v čer
venci jste nenalezli nic, nebo pouze jed
notlivé roztoče.
• Každá metodika oklepu má svou vyhod
nocovací tabulku. Při slabém pozitivním
nálezu nasadíme léčiva likvidující roztoče
na včelách, při silném nálezu pak léčiva
s dlouhodobým účinkem. Přehled najde
te v metodickém pokynu SVS.
• Domluvte se na větším území na jednot
ném postupu při ošetřování, viz Včelař
ství 6/2020.
• Sledujte své okolí v doletu včel, tj.
do vzdálenosti 3–5 km a zajímejte se
o míru napadení včelstev v této oblasti.
Závěrem jen připomínám známé pravi
dlo, že silná zdravá včelstva na jaro připra
vujeme již v podletí předcházejícího roku.
Povídání o dlouhověkých včelách je jen
principiálním prohloubením poznatků ze
známé praxe ošetřování včelstev v podletí
a na podzim.
Přeji všem včelařům mnoho úspěchů
a minimum nepříjemných překvapení.
					
Dr. Ing. František Kamler
Foto: Ludmila Krejčová
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O šancích včelstva na přežití zimy
Pro únorové Včelařství jsme požádali Ing. Dalibora Titěru z Výzkumného
ústavu včelařského, aby napsal článek Co všechno může stát za ztrátami včelstev. Ten měl mezi včelaři velký ohlas a přetiskla ho i další média.
A protože další zima se už blíží a opakování je matka moudrosti, požádali
jsme téhož autora o volné pokračování.
Bylo to před více než padesáti lety, asi
v sedmé třídě školy v Újezdě nad Lesy.
Náš třídní učitel Václav Potůček učil také
matematiku. Tenkrát se tomu ještě říkalo
počty a počítat nás naučil. Měl své vlastní
osnovy založené na spoustě praktických
příkladů. Vzpomínám, jak jednou, když
jsme se učili vzorce pro povrch a objem
koule, přišly na řadu včely. Napřed se
celá třída šla podívat na školní včely, aby
chom viděli, na kolika uličkách jednotlivá
včelstva zimují. Pak jsme šli zpátky do tří
dy a pan učitel nám vysvětlil, že včelstvo
v zimě vyrábí teplo trávením zásob a ztrácí
teplo povrchem zimního hroznu. Počítali
jsme pracně na tabuli poměr povrchu koule
k jejímu objemu u slabého včelstva a u sil
ného a došli jsme k překvapivému závěru:
silné včelstvo má s vyhříváním svého povr
chu poloviční práci než včelstvo slabé. Je to
tak. Pamatuji si to těch padesát let, zatímco
včely to vědí už 50 milionů let.
O čtyřicet let později jsem v tyrolských
Alpách potkal jiného pana učitele, Hein
richa Gritsche. Jeho knihu jsem pak pře
ložil do češtiny pod názvem Silná včelstva
po celý rok. Obě vydání jsou dnes rozebra
ná, ale jistě ji ve svých domácích nebo spol
kových knihovnách najdete. Tak ji oprašte
a znovu si ji přečtěte.
Není nutné mít za každou cenu velký
počet včelstev. Jak bylo mnohokrát řeče
no, naše krajina je spíš převčelená. Smysl

Zavíčkovaný plod 
262 •srpen 2020

má chov včelstev zdravých a silných. To
není jedno a totéž. Předpokládejme pro
tuto úvahu jen zdravé včely. Z předchozí
ho čistě matematického, respektive fyzi
kálního výpočtu vychází, že i metabolická
zátěž, spotřeba zásob a množství výkalů
ve výkalovém vaku připadající na jednu
včelu bude u slabého včelstva daleko vyšší
než u jedné včely silného včelstva. Proto je
dobrou praxí ještě na podzim slabší včel
stva pospojovat a nepokoušet se zimovat
slabochy. Výjimkou snad mohou být malá
včelstvíčka se záložními matkami.
Jak to, že včelstva, i ta zdravá, respektive
pečlivě a zdárně přeléčená, jsou různě silná?
Velkou roli hraje plodnost matky. Matka nej
lépe klade zpravidla ve druhém roce svého
života. Ale záleží i na vlastnostech dělnic,
tedy jejich dcer, kolik z matkou nakladených
vajíček bude vyživeno až do zavíčkování
a stanou se z nich dospělé dělnice.
Pro včelaře z toho vyplývají dvě věci: vést
si záznamy v úlovém deníku a provádět ale
spoň dvě taxace, které pak ukážou kvalitu
matek podle linií a původu. Matka, pokud
je barevně značená, připomene při každé
prohlídce své stáří a včelař pak nenechá
její výměnu náhodě a rozhodně nespoléhá
na to, že matka ještě utáhne třetí či dokon
ce čtvrtou sezonu v plné síle, i když je dnes
tak dobrá.
Množství plodu, které se ve včelstvu vy
líhne, je ovšem také závislé i na zdrojích

potravy. Není-li dost zásob, ať už medo
vých, či pylových, včely redukují plochy
plodu, někdy i dost radikálně. Hladu si
včelaři někdy ani nevšimnou. Každoročně
se setkáváme s případy hladovění včelstev
podle stále stejného schématu. Včelstvo je
docela silné, má plodiště plné plodu a med
nad mřížkou. Po vytočení medu přijde spíš
Medard než další snůška a včelstvo je rych
le u konce se zásobami. Spotřeba medu je
kolem 20 mg na včelu a den. Nejenže ome
zí plodování, ale může i uhynout hladem.
To se nejprve projeví padáním zesláblých
včel před leták. Včelař myslí, že to je nějaká
otrava či nemoc, ale je to hlad.
Další výpadek letní generace včel, který
už včelstvo nemusí do zimy dohnat, je způ
soben dlouhou bezplodovou přestávkou při
výměně matky. Včelstvo má mechanismus
pohlavní generace dokonale vyladěný, pro
to se rojí se starou matkou, aby bylo riziko
rozděleno mezi roj a mateřské včelstvo. Roj
si musí najít dutinu a postavit nové plásty,
ale matku má oplozenou a ta může ihned,
během dvou tří dnů, pokračovat v klade
ní. V mateřáku se otálelo s vyrojením až
do poslední chvíle, aby se mladá matka
vylíhla co nejdříve po odletu staré. Ani ne
za týden je schopná páření, vyletí na snubní
let a začne klást často ještě ve chvíli, kdy
ve včelstvu vybíhá zavíčkovaný plod matky
staré. Přestávka je tedy v obou případech,
v roji i v mateřáku, co nejkratší. Tedy v pří
padech, kdy se všechno stane tak, jak má.
Se ztrátami příroda počítá, výsledný počet
včelstev ve zdravé krajině je konstantní,
respektive úměrný zdrojům.
Ale ve včelařské praxi se občas setkáváme
se situacemi, kdy je bezplodová přestávka

Foto: Ludmila Krejčová

složitější molekuly, které jsou mnohdy
v tekutých krmivech přítomné, představují
pro včely často značnou zátěž. Zvlášť kdyby
přišla dlouhá zima bez proletů.
Inspirujme se tedy biologií včel, jejich
miliony let dlouhou zkušeností a radami
našich učitelů. Projděme záznamy, pro

hlédněme včelstva a pospojujme ta, která
mají malé šance. Nezáleží na počtu, ale
na tom, aby včelstva přezimovala s mini
málními ztrátami.
Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Výzkumný ústav včelařský v Dole

Letní úhyny včelstev hladem
Letošní včelařská sezona byla opět jedineč
ná. Po počátečním katastrofálním suchu
přišly deště a po mnoha letech je půda opět
dostatečně zásobena vodou. Na to jsme
jako včelaři čekali. Je to nezbytná podmín
ka k tomu, aby kvetoucí rostliny a stromy
měly dostatek nektaru. Deště však byly tak
intenzivní a dlouhodobé, že včely ani ne
mohly možnou snůšku využít. Naopak se
zásoby včelám bez možností doplnění ten
čily a několik telefonátů a rozhovorů nám
potvrdilo, že některá včelstva uhynula hla
dem. Tyto úhyny mohou být komplikovány

několika souběžnými problémy. V případě
infekce Nosema ceranae je popsán tzv.
energetický stres. Infikované včely mají
větší spotřebu zásob, zřejmě kvůli větším
energetickým nárokům organismu na boj
s patogenem. Něco podobného můžeme
očekávat i v případě jiných skrytých infekcí,
zejména virových. Prevencí jsou pravidelné
kontroly včelstev na stanovišti. V případě
nosemy doporučuji pravidelné vyšetření
vzorku včel ze včelstev na stanovišti.
MVDr. Martin Kamler
VÚVč v Dole

Vyhladovělé včely uhynou v krátkém čase a zůstanou v podmetu. Na rozdíl od otrav jde
o jednotlivá včelstva

Plodový plást bez jediné kapky zásob. Včelstvo nebylo vyloupeno, ale padlo hladem

Foto: Pavel Krabra
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několikatýdenní. Pokud se matka dlouho
nerozkládá, včelař pojme podezření, že tam
není. Neudělá plodovou zkoušku a pokouší
se přidat matku jinou a ta pak často přijde
o život. Nebo plodovou zkoušku udělá, včely
narazí matečníky, tím potvrdí osiřelost, ale
pokud se čeká až na vylíhnutí a oplození
této náhradní matky, včely ve včelstvu dost
zestárnou a rozladí se poměr mezi krátko
věkými letními a dlouhověkými zimními
včelami, které bychom si v hojném počtu
přáli mít v každém zimním chomáči. Všem
včelařům, kteří nám vyprávějí dlouhé příbě
hy o včelstvech, která jsou už dlouhé týdny
možná bez matky, se snažíme vysvětlit, že
další pokusy o přidávání matky často vedou
k její ztrátě, a i kdyby se přidání podařilo, že
stejně už je to spolek starých dam, a šance
na odchov generace schopné přezimovat
je tedy dost malá. Takové divné včelstvo je
lepší vysypat někde do kopřiv a místo něj
udělat řádný oddělek nebo smetenec, který
s mladou matkou a dobrou výživou do zimy
spolehlivě dožene a často i předežene kme
nová včelstva.
Problematika dlouhověkosti je složitěj
ší, než by se mohlo zdát. Nedávno nám
to přiblížil dr. Martin Kunc v článku o vý
sledcích vědeckého projektu Masarykovy
univerzity, Palackého univerzity a VÚVč
Dol – podívejte se znovu na tyto poznatky
(Včelařství 4/2020).
Velkou roli hrají varroáza a virózy a hlav
ně o tom byl můj únorový článek. Virózy
se letos ve včelstvech objevují po celé léto.
Někdy se navenek projeví jen hloučky včel
před úly v trávě. A je to jako u těch našich
lidských viróz. Někdo se po pár dnech zo
taví, jiného viróza potrápí a pár lidí i udo
lá k smrti. Podobně to vidíme u včel. Teď
po slunovratu jsou častější případy, kdy
se počet nakažených včel ve včelstvu zvýší
natolik, že se naruší fungování komunika
ce a dělby práce uvnitř superorganismu,
kterým každé včelstvo je. Ten organismus
pak kolabuje, úl se vyprázdní a včely dílem
hynou, dílem se vžebrají do včelstev jiných.
Nejhorší variantou jsou pak dominové in
fekce a velké ztráty.
Nakonec připomenu zásady správného
doplnění zimních zásob. Mějme na paměti,
že včely v přírodě si celou sezonu chystají
zimní zásoby pro přežití a my včelaři jim
je bereme. Naši předchůdci si brali pře
bytky, my máme občas tendenci vyždímat
včelstva do poslední buňky a nahradit med
cukrem. Ano, energie sacharózy na vytá
pění stačí, ale lékárna v podobě několika
kilogramů poctivého medu by včelstvům
vždycky měla zůstat. Levná krmiva jsou
často horší než bílý cukr. Včely mají enzy
my na jeho trávení a nespornou výhodou
jsou téměř nulové zbytky, tedy nízká zátěž
výkalového vaku. Oligosacharidy, tedy

AKTUÁLNĚ

Administrace unijní dotace
stále předmětem útoků na svaz
Obrací se na mě naši členové s žádostí o vy
světlení článků v novinách a na internetu,
které říkají,
•  že svaz porušil dohodu, ke které se zavá
zal, že bude administrovat evropské do
tace i pro nečleny – o tom hovoří otevřený
dopis včelařských spolků ministru země
dělství. Jsou pod ním podepsány PSNV,
Spolek pro Mladou Boleslav a okolí, z.s.,
Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s.,
Mendelova společnost pro včelařský vý
zkum, z.s., a Včela plus, z.s.
•  že svaz zvýhodňuje určitou skupinu
včelařů při administraci eurodotace,
že nerovně přistupuje k včelařům nad
150 včelstev.
•  že vyžaduje od nečlenů zaplacení poplat
ku za administraci unijní dotace.
Pro informovanost našich členů je třeba
se k jednotlivým nařčením vyjádřit a vy
světlit, jak vlastně administrace unijní
dotace probíhá, co předcházelo schválení
nového nařízení vlády č. 148/2019 Sb. a co
všechno svaz dělá, pro koho a za co. Budu
se snažit o maximální zjednodušení, ale
i tak je třeba znát alespoň základní pod
mínky poskytování unijní dotace.
Na úvodním jednání na MZe ohledně
nového nařízení vlády se sešly včelařské
spolky nad návrhem, který umožňoval
přihlásit se k evropským dotacím více
žadatelům. Dříve mohl jen ten spolek,
který sdružoval více než 50 % chovatelů
včel v republice, což byl pouze Český svaz
včelařů. Nyní to měl být ten spolek, který
má více než 500 členů. Byl to velký skok,
který nešlo ani procentuálně vyjádřit.
Těmi spolky jsou podle informace, kte
rou poskytly samy spolky, čtyři subjek
ty. Na tomto prvním jednání padl návrh
z naší strany na možnost zprostředkovat
dotace i pro nečleny svazu za podmínky,
že ty spolky, které splňují podmínku být
žadatelem, toho využijí a pro své členy bu
dou plnit funkci žadatele. Pro ty ostatní by
pak svaz dotaci zajistil za poplatek. Tyto
spolky měly svazu oznámit s dostateč
ným předstihem před začátkem unijního
roku, pro jaká opatření budou vykoná
vat funkci žadatele. Pak by tento postup
mohl být schválen orgány svazu. Taková
byla dohoda. Ale to se nestalo. Ani jeden
spolek včetně PSNV se nestal žadatelem
pro opatření technická pomoc – pořízení
nových zařízení, pro opatření boj proti
varroáze, pro opatření kočování se včel
stvy. PSNV si vybrala jen dvě opatření,
která jsou bez rizika a slouží jen jemu, ni
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koli chovatelům včel, tj. pořádání výsta
vy nebo účast na výstavě a jiné kulturní
akci a úhrada nákladů na rozbory medu.
V podstatě ani jeden ze tří spolků, které se
mohly podle nařízení vlády k pomoci svým
členům přihlásit, to neudělal. Vše zůstalo
opět na svazu. Znamená to, že svaz má
plnit, ale ostatní nemusí? Ne. Znamená
to, že dohoda padla.
Návrh nařízení vlády doznal od výše uve
deného prvního jednání zásadních změn,
které změnily podmínky, za jakých byl svaz
ochoten jednat. Tou nejpodstatnější změ
nou bylo navýšení dotací pro chovatele
včel s více než 150 včelstvy. Dělení dotací
na ty pro zájmové včelaře a včelaře farmá
ře jsme jako svaz odmítli. V celé republice
je cca 100 včelařů s více než 150 včelstvy.
Farmáři mají možnost žádat o dotace pro
střednictvím jiných dotačních programů
určených pro zemědělské podnikatele,
např. Programu rozvoje venkova. Od roku
2005, co tato unijní dotace existuje, se
mezi včelaři nikdy nedělaly žádné rozdíly.
Navíc dotace pro farmáře nad 150 včelstev
je podmíněna udržením počtu chovaných
včelstev po dobu pěti let. Pokud tedy kon
trola SZIFu zjistí pokles počtu včelstev
pod 150, musí žadatel – svaz dotaci vrátit
a vratku pak vymáhat od konečného pří
jemce. Tyto vyšší dotace pro chovatele nad
150 včelstev byly přes odpor svazu v novém
nařízení vlády nakonec schváleny.
V současné době po kontrolách SZIFu
(nová zařízení, zařízení pro kočování
a kontroly prodeje včelích matek) vymá
háme od těch, kteří porušili dotační pod
mínky, vratky v řádu statisíců korun. Ty
jsme jakožto žadatel museli vrátit na účet
SZIFu. Mezi konečnými příjemci, kte
ří svazu dluží, jsou i nečlenové. Tím, že
v novém nařízení vlády přibyla dotace pro
chovatele nad 150 včelstev, která je o vět
ších částkách než u hobby včelařů, se nám
zvyšuje nebezpečí, že v případě úhynů a ná
sledných kontrol bude svaz zatížen velkými
vratkami a problémy, jak je od konečných
příjemců získat. Nejde tady o nerovný pří
stup k „velkým“ včelařům, ale o oprávněné
a pochopitelné obavy svazu z finančních
ztrát.
Jako spolek se staráme o své členy, kte
ří platí členský příspěvek. Jim sloužíme
zdarma, ale pro nečleny by to platit nemě
lo. Svaz má s administrací velké náklady
a za případná pochybení konečných pří
jemců nese prvotní odpovědnost. Za to, že
jako žadatel zúřadujeme ročně kolem tří ti

síc požadavků konečných příjemců, nedo
stáváme na rozdíl od administrace dotace
1.D ani korunu. Žaloby o zaplacení vratek
od těch, kteří nejsou ochotni nám neopráv
něně čerpanou dotaci vrátit, nás stojí čas,
energii a další nemalé peníze. Administro
vali jsme unijní dotaci od roku 2005 jako
jediný žadatel i proto, že jsme byli jediní,
a proto, že skutečně sloužíme našim čle
nům. Nyní, kdy nové nařízení vlády umož
ňuje i jiným spolkům být žadatelem, měly
by se alespoň o své členy postarat.
Z důvodů výše uvedených a poté, co si
svaz nechal vypracovat právní stanovisko
k postavení žadatele, Republikový výbor
ČSV v listopadu 2019 schválil Pravidla
pro administraci unijní dotace (Pravidla)
s tím, že svaz bude administrovat dotaci
jen pro své členy a že nebude administro
vat požadavky pro včelaře členy i nečleny
nad 150 včelstev. Výjimku z této zásady
může při zachování ekonomických záj
mů svazu schválit Předsednictvo RV. To
nakonec této možnosti využilo a schválilo
na základě jednání s MZe a SZIF výjimku
z Pravidel v tom, že dotaci zúřadujeme i pro
nečleny, ovšem za administrativní popla
tek 5 % z maximální částky za jednotlivá
nová zařízení podle přílohy č. 1 tabulky C
a D a přílohy 3, 5 % z částky 40 % částky
za léčiva a 5 % z částky 200 Kč za prodanou
včelí matku. Sazbu 5 % jsme zvolili stejnou
jako u dotace 1.D. Požadavků na unijní do
taci nečlenů svazu máme cca 80. V době,
kdy píši tento článek, již zhruba polovina
poplatek zaplatila a jejich požadavky jsme
již předali na SZIF. Doufáme, že se situace
zklidní a pro příští unijní rok nečlenové po
chopí, že pokud chtějí využít služeb svazu,
pak to nemůže být zadarmo.
Všichni si zvykli na to, že ten velký svaz
všechno unese a odpracuje a ještě většinou
zadarmo. A běda, když ne. To se pak své
role ujímají média, která už dávno nejsou
objektivní. Píšou se otevřené dopisy a stíž
nosti na příslušná místa státních orgánů.
Ubývají nám funkcionáři a jedním z důvo
dů je, že nechtějí sloužit nečlenům. Bude
me-li jim sloužit zadarmo, tak nám členská
základna moc neporoste. Spíše naopak.
Proč by včelaři platili členský příspěvek,
když jim posloužíme stejně jako nečlenům
a zadarmo? Kdo je tu tedy diskriminován?
Člen, který platí za službu svazu členský
příspěvek, nebo nečlen, který měl dosud
vše zdarma?
Mgr. Jarmila Machová

Včelařské učiliště dekorovalo nové absolventy

Výuková včelnice učiliště na Libáni

Jen málokteré učiliště v Česku má uchazeče s maturitou či akademickým
titulem. Na Střední zemědělské učiliště včelařské v Nasavrkách se zájemců s vyšším vzděláním hlásí každý rok několik. Podle sdělení ředitele školy Josefa Lojdy letošní závěrečné zkoušky 26. června úspěšně
složilo 80 absolventů tříletého dálkového studia. Celkem 49 jich získalo
vyznamenání. Středoškolské vzdělání mělo před nástupem na učiliště
58 a vysokoškolské 22 žáků.
Mnozí dokonce uvádějí, že získání výuční
ho listu v oboru Včelař pro ně ve středním
a vyšším věku bylo náročnější než dřívější
studium. Jedním z těch, kteří si k vysoko
školskému diplomu nedávno přidali i výuč
ní list, je Ing. Alex Bezrukov. Požádali jsme
ho, aby se s námi podělil o dojmy a zkuše
nosti ze studia.
Původní profesí jste inženýr
informačních technologií. Co vás
vedlo k tomu, že jste na včelařském
učilišti v Nasavrkách dálkově
absolvoval tříletý učební obor Včelař?
Asi jako mnoho začínajících včelařů jsem
si pořídil včely, aniž bych se včelaření vě
noval nějak hluboce teoreticky. Měl jsem
sice pár zkušeností od svého dědečka,
ale to bylo málo. S tím, jak narůstal po
čet mých včelstev, jsem začal postrádat
informace, samostudium už mi nestači
lo. Také jsem už tehdy uvažoval o tom,
že opustím zaměstnání v informačních
technologiích a budu se věnovat něčemu,
co by mi mnohem více naplňovalo život.
A to včelaření splňovalo. Přihlásil jsem se
tedy do Nasavrk, ale kvůli velkému zájmu
jsem bohužel nebyl přijat, a tak jsem ab
solvoval roční kurz pro začínající včelaře
v Hranicích na Moravě. Po roce jsem na
šel ve schránce dopis, že mě do Nasavrk
přece jen přijmou. Byl jsem rád, že jsem
měl kurz v Hranicích za sebou. Studium
v Nasavrkách mě tak nadchlo, že jsem se
už nechtěl vrátit k původnímu zaměst
nání.

Co vám ty tři roky na učilišti daly?
A co pro vás bylo nejtěžší?
Hned první víkend jsem zjistil, jak rozma
nité společenství lidí se ke studiu přihlásilo.
Za ty tři roky se z nás stala nerozlučná par
ta. To je jeden z největších benefitů tohoto
vzdělání. Kdykoliv potřebujete radu, pod
poru, pochopení či máte k dispozici nový
poznatek, můžete ho s touto partou nad
šenců sdílet. Vzhledem k tomu, že nejsem
rodilý mluvčí českého jazyka, tak pro mě
bylo nejtěžší se doučit nové české odborné
termíny. Doslova jsem hltal nové informa
ce a všechno mě bavilo. Jediný problém
snad byl ten, že některé přednášky začínaly
v půl sedmé ráno.

jímá přirozenější chov včel v čisté přírodě.
To bych nezjistil, kdybych neznal všechny
možné postupy, a tak jsem našel i ten svůj.
Baví mě rozkrývat život včel, jsem takový
věčný student. Dále si cením informací tý
kajících se legislativy, norem, účetnictví,
včelí pastvy a dalších předmětů, které ve své
práci využiju. Například přednášky o hygie
nických normách, ze živnostenského úřadu
či finančního úřadu, o veterinářství, včela
ření ve velkoprovozech nebo ekonomice
včelařského provozu byly velmi přínosné.
To jsem se nikde jinde nedozvěděl.
Chtěl byste se stát učitelem
včelařství ČSV?
Rád bych získané poznatky využil k vytvo
ření konceptu vzdělávání ostatních včelařů,
kteří nemají možnost vzdělávat se tři roky
na Středním odborném učilišti včelařském
Nasavrkách, a šířil tak dál, co jsem se tam
naučil a co mi dalo praktické včelaření.
Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

Jak využijete poznatků, které jste
během studia získal?
Vzhledem k tomu, že se již naplno věnujeme
podnikání ve včelaření, zajímám se o včely
a jejich společenství a samozřejmě i o mo
derní zootechnické postupy. Osobně mě za

Ing. Alex Bezrukov s výučním listem

Ředitel nasavrckého učiliště Josef Lojda
(vlevo) kontroluje správné plnění oplodňáčků
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Plastové rámky má v každém úlu
Miroslav Dimo chová téměř 300 včelstev
míře 39 × 24 cm. Moc se mi to líbilo. Ří
kal jsem si, že až budu mít čas, tak bych
se tomu chtěl taky věnovat. Ta situace
nastala v době, kdy jsem už měl rodinu.
Trochu jsem se rozhlédl po včelařských
farmách v Německu, Itálii a dalších ev
ropských zemích. Přesvědčil jsem se, že
není potřeba objevovat objevené. Viděl
jsem různé provozy, kde v tomto systému
včelařili, někde i s plastovými rámky. Roz
hodl jsem se pro dvoutřetinové nástavky
Langstroth. Koupili jsme chalupu, u níž
jsme začali včelařit.

Jsou ve všech dvoutřetinových nástavcích
úlového systému Langstroth. Proč tomu
tak je a o zkušenosti s tímto způsobem
včelaření se s námi podělil Miroslav Dimo.

Kdy jste objevil půvab včelaření?
Už coby malý kluk v Krkonoších jsem cho
dil ke strýci, který choval přibližně deset
včelstev na u nás nejobvyklejší rámkové

Včelstva máte výhradně na díle
v celoplastových rámcích. V čem
vidíte jejich přednosti?
Do prvních včelstev jsem dával tradičně
dřevěné rámky se zatavenou mezistěnou.
Druhou sezonu jsem si mohl osahat plas
tové rámky Zdeňka Žáka. Zaujalo mě
řešení bočních louček. Jsou duté, jejich
hrany v systému pero-drážka do sebe za
padají, takže uvnitř úlu tvoří další izolační
stěnu. Obava, že je včely zatmelí a budu je
muset od sebe páčit, se nepotvrdila. Začal
jsem s nimi pracovat a hned další rok jsem
měl naprosto jasno v tom, že další rozšiřo
vání nebude probíhat takříkajíc na dřevě,
nýbrž výhradně na plastu. Počet včelstev
se zvyšoval a záliba přerůstala ve zdroj
obživy. Přestože jsem byl na významné
pozici, uvažoval jsem o návratu k přírodě

Prohlídka včelstva 4. července 2020

Plodem a medem zanesený plastový rámek

Nástavek s plastovými rámky

Miroslav Dimo

Malochovatel včel by se dílničky, v níž připravuje rámky s mezistěnami
a při této práci relaxuje, nikdy nevzdal. Jiná situace je však u profesionálních včelařských farem, kde využívání plastových mezistěn i celoplastových rámků nachází i v našich končinách stále větší uplatnění. V Hřivínově
na Karlovarsku jsme navštívili rodinnou farmu s bezmála třemi stovkami
včelstev. Je v nich výhradně dílo postavené na celoplastových rámcích.
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Jedno ze stanovišť včelařské farmy

Zrekonstruované sídlo farmy

Přechod na profesionální provoz
potřebuje zázemí na uskladnění
nástavků, na vytáčení medu,
získávání vosku a prodej finálních
produktů. Jak jste to řešil?
Po pěti letech včelaření jsme se rozhodli změnit místo. Jedním z kritérií bylo,
aby v doletu včel nikdo nepěstoval řepku.
Na samotě při okraji vojenského prostoru Doupovských hor jsme koupili dům
v havarijním stavu. Po rekonstrukci nabídl
dostatečné větší prostory pro rodinu, včelařský provoz a zpracování medu. Všichni
zemědělci v doletu mých včel hospodaří
v ekologickém režimu. Zatím jsme neměli
jediný úhyn včel související s používáním
pesticidů v zemědělství. Pro profesionální
provoz jsme si medárnu s navazujícími
prostory nechali certifikovat pro potravinářský provoz, který odpovídá všem předpisům a parametrům od potravinářů a veterinářů. To má velký vliv na to, že zákazník
si chce vybrat. Velká konkurenční výhoda
je, že náš med pochází z krajiny, která není
zatížena průmyslovou výrobou.

Kdy jste se rozhodl, že opustíte
vrcholné manažerské místo a budete
se profesně věnovat včelařské farmě?
Změnou profese jsem se začal zabývat
před čtyřmi lety a k finálnímu rozhodnutí
došlo před půldruhým rokem. Dnes vím,
že to mohlo být dřív, nicméně vše má svůj
vývoj v čase. Postupné rozšiřování o dvacet, třicet včelstev mění pohled na mnoho
věcí. Zpočátku řešíte vybavení, které další
sezonu není dostačující. Průběžně se zabýváme zefektivňováním práce. Např. jarní
podstavování nástavků pod horní medník
(či dva) mi u včelstva trvá 15–20 sekund.
Jakým způsobem vlastně rozšiřujete?
Od začátku rozkvětu hlohu, kdy začíná
snůška, tak zralým včelstvům pro rozšíření
přidávám celý nástavek. Včelstvo jej za tři
až čtyři dny vystaví. Nejlépe včely staví dílo
v květnu, nejpozději do 10. června. Z hlediska metodiky včelaření má plastový rámek velmi tenkou horní i spodní loučku,
takže celý objem úlu tvoří celistvý prostor,
v němž matka plynule přechází z jednoho
nástavku do druhého. Mnohdy vidím tři
proplodované nástavky, takže neřeším
žádné plodiště s velkými rámky. Pak už jen
vytáčím med a vytvářím oddělky.
Jak ve vašem provozu krmíte a léčíte?
A chováte si i vlastní matky?
V chovu matek jsem se hodně naučil
od předního odborníka v tomto oboru,
učitele včelařství Josefa Šefčíka z Dubiny
na Karlovarsku. Má Vyšší šlechtitelský
chov Uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské. Od začátku jsem od něj bral i matečníky a matky
a v této spolupráci pokračujeme dosud.
Ohledně roztoče monitoruji spad a dívám se, jak je napadený trubčí plod. Ihned
po posledním medobraní dávám do včelstev Formidol v odparních deskách. Na některých stanovištích používám VarroMed,
aby se střídal způsob léčení a snížila tím
odolnost roztoče. A krmíme cukerným
roztokem. Zimujeme oddělky ve dvou, produkční včelstva ponejvíce ve třech, některá
i ve čtyřech nástavcích. Standard je vysoké
varroadno a tři nástavky. Na jaře se snažíme dosáhnout rychlého rozvoje včelstev,
neboť pro nás je zásadní květová snůška
z trnek, třešní a hlohů.
Nejnáročnější během včelařského
roku bývá medobraní. Jak jste na něj
vybaveni?
K vytáčení máme šestirámkový zvratný
medomet od pana Kováře. Je postačující
i pro provoz se třemi stovkami včelstev.
Má to souvislost právě s plastovými rámky,
neboť na vytáčení medu je zapotřebí méně
času. Zkoušeli jsme i odvíčkovací zařízení,
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bez starostí z práce s lidmi. Začal jsem
přemýšlet o profesionálním včelaření.
Vzhledem k tomu, že jsme každoročně
navyšovali počet včelstev o dvacet až třicet,
tak ze zisku za med jsme pořizovali nové
úly a do nich výhradně plastové rámky.
Před prvním vložením do včelstva je natírám vlastním nejčistším voskem z víček
včetně vnitřních stran louček. Po vystavění plástu do něj matky rády kladou. Tmavší
dílo špachtlí seškrábnu a nechám vytavit.
Znovu rámky nenatírám. Postačuje vosková vrstvička, která na plastové mezistěně
zůstane.
V době, kdy jsem byl finančním manažerem, jsem uvítal, že se po práci nemusím
zabývat kompletováním dřevěných rámků,
vrtáním, drátkováním a zatavováním mezistěn, a mnoho ušetřeného času jsem tak
mohl věnovat rodině. Zbylé dřevěné rámky
jsem využil do oddělků na prodej. Zajímavé
je, že když kupující oddělků viděli, jak se
daří mým včelstvům na díle vystavěném
na plastových rámcích, tak je mnozí chtěli
taky.

včelAŘSKÁ PRAXE

Zázemí medárny s čeřicími nádobami
Regionální potravina – ocenění ministerstva zemědělství

které hned na začátku bylo poruchové, tak
jsme ho vrátili. Odvíčkovává manželka.
Med z ručního odvíčkování nemá tolik vos
kových příměsí a po vyčeření má výraznější
jiskru, takže tím dosáhneme nejvyšší kvali
ty medu. Je to jedna z věcí, z níž nehodláme
ustupovat. Denně zvládáme odebrat, vyto
čit a nejpozději druhý den do včelstev vrátit
čtyřicet medníků. Při medobraní se plásty
lehce odebírají a vracejí do úlu. Oproti dílu
v dřevěných rámcích je práce dvakrát až
třikrát rychlejší. S plásty můžete drcnout
a nic se jim nestane, ani když upadnou
na zem. Při medobraní se panenské plásty
neprolomí a medovici s 15% obsahem vody
vytočím snadno při vysokých otáčkách me
dometu.
V době koronavirové krize si zájemci
nemohli přijet pro med a farmářské
trhy se nekonaly. Jak jste řešili odbyt
medu?
Nejvíce medu jsme prodávali ze dvora
a dále pak právě na farmářských trzích.
V reakci na opatření proti šíření koronavi
ru jsme s kamarádem během týdne vytvořili
internetový obchod. Jeho prostřednictvím
se od 12. března slibně rozbíhá prodej
medu po celé České republice. Je zajíma
vé, že u zákazníků začíná být větší zájem
o první květový med. V posledních letech
jej prodáváme více než tmavého lesního,
po němž byla v minulosti větší poptávka.
Rozšířili jsme sortiment o medy doplně
né ořechy, sušeným ovocem apod. A aby
chom se v zimě nenudili, tak jsme se pus
tili do výroby bylinkových čajů. V nabídce
máme i výrobky z vlastního vosku, kterého
nám při využívání plastových rámků znač
ně přebývá. K dobrému marketingu patří
i soustavné budování vztahu se zákazníky.
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Plastový rámek se spojovacím systémem
na pero a drážku

Každého odběratele medu i dalších pro
duktů máme v evidenci. Dostane informa
ci o tom, že jsme med vytočili a snažíme se
o to, aby se k nám vrátil. Dlouho jsme čelili
tomu, že nám zájemci navrhovali, abychom
med stočili do jejich sklenic, což nám ne
umožňuje deklarovat kvalitu našeho medu.
Takže ho prodáváme ve sklenicích z výroby,
omytých a vysušených před plněním.
Jakou máte představu o dalším vývoji
včelí farmy?
Je potřeba se podívat po prosperujících
včelích farmách v tuzemsku i za hranice
mi, nebýt zahleděný jen do našeho míst
ního dolíčku. Vedle toho je důležité sbírat
zkušenosti, sledovat trendy a souvisí to
i se včelařským vybavením, způsobem ba
lení a prodeje medu, včetně marketingo
vého využití internetu. Letos se posuneme
ke třem stům včelstev. To se dá zvládnout
se členy rodiny, i když některé dny jsou

Dutá stěna boční loučky tvoří další izolaci
uvnitř úlu

perné. Dál už nemíníme stav rozšiřovat,
i když nikdy neříkáme nikdy. Uvidíme,
až děti dorostou. Zatím stále včelaříme
pro zábavu. Je to o tom, že není potřeba
se strhnout. A právě to souvisí s rámko
vou mírou, s využitím plastových rámků
ve všech včelstvech farmy a se způsobem
vedení včelstev.
Včelařský provoz vnímám jako rodinný,
je obtížné si do něj někoho pustit a pokud
ano, tak na pomocné práce v medárně,
nikoliv na ošetřování včelstev, neboť kaž
dý včelař ví, že konkrétní zásah v každém
včelstvu nejlépe udělá sám.
Ing. Zdeněk Kulhánek

A to bez ohledu na počet delegátů. Po půl
hodině čekání se může konat konference,
je-li přítomna nejméně polovina ZO, tj. 45,
rozhoduje se pak nadpoloviční většinou
přítomných delegátů. Počet delegátů pro
usnášeníschopnost nehraje roli. Vždy se
počítá, kolik je přítomno základních orga
nizací. Hovoří-li se v čl. 18, odst. 5 o usná
šeníschopném počtu delegátů, myslí se tím
delegáti ze základních organizací, které se
účastní konference v počtu 61 a více, re
spektive v počtu 45 až 60.
Jaký je právní výklad Stanov Českého
svazu včelařů, článek 18, odstavec 5?
Hypotetický příklad: V okrese působí
90 základních organizací a na jejich
výročních schůzích bylo zvoleno celkem 120 delegátů, kteří je měli zastupovat na okresní konferenci. Na ní se dostavili delegáti z 59 ZO, což je méně než dvě
třetiny všech ZO, delegáti z 31 organizací se na konferenci nedostavili. Jelikož
absentovali delegáti z organizací, které
mají malé členské základny, počet přítomných delegátů byl 81, což je více než
dvě třetiny řádně zvolených delegátů. Je
tato konference schopna se usnášet v režimu řádné konference, resp. je pro konání řádné konference rozhodující počet
zastoupených základních organizací?
V tomto případě by muselo být minimálně 60 zastoupených organizací. Nebo je
rozhodující počet přítomných delegátů
bez ohledu na jejich domovskou příslušnost? Při tomto pravidle by muselo být
přítomno minimálně 80 delegátů.

V. U.
Ano, stanovy upravují usnášeníschopnost
konference v článku 18, odst. 5: „Konfe
rence je schopna se usnášet, jsou-li na ní
přítomni delegáti zastupující více než dvě
třetiny všech základních organizací. V pří
padě, že se nesejde usnášeníschopný počet
delegátů, ukončí předsedající řádnou kon
ferenci a zahájí zasedání náhradní konfe
rence, která je usnášeníschopná, pokud
jsou přítomni delegáti zastupující nejméně
polovinu všech ZO, a rozhoduje nadpolo
viční většinou přítomných. Program ná
hradní konference je totožný s programem
řádné konference. V případě, že náhradní
konference není usnášeníschopná, svolá
výbor další náhradní konferenci se stejným
programem do 14 dnů ode dne nekonání
náhradní konference, a to alespoň 10 dnů
předem.“ Ve vašem příkladu není konfe
rence usnášeníschopná. Z 90 ZO musí být
61 ZO přítomných, tj. více než dvě třetiny.

Prosím o radu ohledně zapsání sídla základní organizace. Hrozí na zapsaném
sídle ZO případné vymáhání exekuce
a podobně? Obecní úřad na tomto základě odmítl zapsání sídla organizace
na jeho adresu.

A. Š.
Předpokládám, že váš dotaz směřuje pře
devším k tomu, zda by mohl být případnou
exekucí základní organizace postihnut ma
jetek obce. Odpověď zní, že nemohl. Ale
může se stát, že exekutor přijde a označí
tento majetek a obec bude muset následně
žádat o vyloučení tohoto majetku z exeku
ce a prokázat, že nejde o majetek spolku.
Určitou obranou proti tomuto nebezpečí
může být vyhrazení konkrétního prostoru
v budově, v němž je sídlo spolku, a vztah se
spolkem případně smluvně upravit (např.
nájemní smlouvou). Podrobně jsme se vě
novali problematice umístění sídla ve Vče
lařství 1/ 2016. V případě řádného hospo
daření základní organizace žádné riziko
nehrozí.
Chtěl bych si postěžovat na mně nepochopitelné jednání při přiznávání dotací pro včelaře nebo pro velkovčelaře.
Doslova mě omráčil článek uveřejněný
v táborském Deníku, kde vyšla kritika
rozdělování dotací při řešení virového
onemocnění – příspěvek dostávají většinou velké firmy, ale na malé nejsou peníze. To samé jsem zažil při žádosti o dotace ve včelařství, kde byla podmínka minimálních nákladů 20 tisíc korun. Který
mladý a začínající včelař může vydat takové finanční prostředky, aby se mu stalo jeho včelaření koníčkem? Pokud budou naše pohledy směřovat jen na velký
byznys, tlačí mě otázka, zda v tom není
korupce. Chceme-li přitáhnout mladé
včelaře, musíme jim nejen dobře radit,
ale také pomáhat. Jsem 93letý včelař,
který u svých včel zažil mnoho krásných
chvil, ale i zklamání.

A. M.

Jak už to tak v životě bývá, na stejnou věc je
více úhlů pohledu. Umím si představit, že
podobný dopis by mohl napsat např. včelař
se stovkami včelstev, který si bude stěžo
vat, že farmáři jsou oproti hobby včelařům
v nevýhodě, a to jak postavením na trhu,
tak v oblasti daňové i dotační.
Není sporu o tom, že začít včelařit, po
kud zařízení nezdědíme nebo nedostane
me darem, je nákladná věc. Na toto téma
bylo napsáno v našem včelařském učilišti
v Nasavrkách několik studentských prací.
A všichni autoři se shodli na tom, že nějaké
návratnosti investice se může začátečník
dočkat až tak za pět let. Na druhou stranu
zkušenosti s dotacemi určenými začáteč
níkům nejsou většinou dobré. Proto od ní
mnoho poskytovatelů (kraje, obce i stát)
upustilo. Problém je v tom, že začátečníci
nakoupí za nemalé dotace základní včelař
ská zařízení, pořídí si včelstva a pak zjistí,
že neví, co s tím. Pokud nemají dobrého
mentora a rádce, do dvou či tří let jsou bez
včel a bez elánu do včelaření. Dotace tak
přijdou vniveč. Proto např. Pardubický kraj
poskytuje dotace pouze těm začínajícím
včelařům, kteří absolvují kurz včelaření pro
začátečníky. Jestli má někdo vážný zájem
začít včelařit, měl by si o tom nejprve něco
přečíst (ovšem nikoliv „zaručené“ rady
na internetu), stát se členem místní včelař
ské organizace, kde získá cenné rady a po
moc (členové svazu mj. dostávají časopis
Včelařství, což je náš hlavní zdroj informací
a vzdělání), a teprve po čase si pořídit včel
stva. Filozofie nejprve se vzdělávat a pak za
čít včelařit byla přijata i v současném tříle
tém období unijní dotace. Nyní lze o dotaci
na nová zařízení požádat až po dvou letech,
kdy je chovatel včel registrován u Českomo
ravské společnosti chovatelů, a.s.
Minimální částka za nové zařízení ve výši
20 tisíc korun byla stanovena proto, aby
počet konečných příjemců pro adminis
traci této dotace byl zvládnutelný. Český
svaz včelařů jakožto žadatel o unijní do
taci vyřídí ročně požadavky kolem tří tisíc
konečných příjemců, nepočítaje podporu
na opatření pro boj proti varroáze, kterou
pro své členy zajišťují naše organizační
jednotky.
Nikdo by neměl včelařit proto, že je na to
dotace, ale proto, že má o chov včel oprav
dový zájem. Dostávám mnoho e-mailů,
ve kterých mě pisatelé informují, že by
chtěli chovat včely, a ptají se, kde a jaké
dotace na to mohou dostat a kdo jim to za
řídí. Z takových začátečníků ovšem žádnou
radost nemám.
Mgr. Jarmila Machová
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Zeptali jste se…

Objektivem
Zdeňka Dukáta

co říká věda

Čmeláci zahradníci
Když se čmelákům nedostává pylu, sami si zařídí, aby rostliny rozkvetly,
čímž si zajistí vydatný přísun potravy.
Vztahy mezi rostlinami a jejich opylovači
fascinovaly už Charlese Darwina. I dnes
nacházíme v symbióze hmyzu a kvetoucích
rostlin celou řadu překvapivých adaptací
a strategií. S neuvěřitelným příběhem nyní
přicházejí švýcarští vědci vedení Consue
lem De Moraesem, působícím na věhlasné
Eidgenössische Technische Hochschule

v Curychu, známé po celém světě pod
zkratkou ETH.
Vědci z De Moraesova týmu se soustředi
li na problémy spojené s načasováním kve
tení rostlin a aktivitami jejich opylovačů.
Pokud by se sezona kvetení rostlin rozešla
s obdobím, kdy mají opylovači vysokou
potřebu pylu a nektaru, znamenalo by to

vážné komplikace pro obě strany. Rost
liny by čelily propadu v produkci semen,
protože by jejich květy zůstaly neopylené.
Hmyz by se potýkal s nedostatkem potravy.
Eusociálním společenstvům blanokřídlých
opylovačů, jako jsou včely a čmeláci, by tak
hrozil kolaps a zánik.
Se změnami klimatu vyvstává před hmy
zími opylovači hrozba jarního nedostatku
pylu a nektaru se stále větší naléhavostí.
Hmyz vylétá ze zimních úkrytů v závislosti
na teplotě a při mírných zimách a časných
nástupech jara se čmeláci po zimě probou
zejí k životu časněji než dříve. Kvetení rost
lin ovšem nezávisí ani tak na teplotách, ale
spíše na délce dne. V teplém brzkém jaru
tedy rostliny kvetení neuspíší a nástup
aktivity opylovačů se s nástupem kvetení
rozchází. I proto je nově objevená strategie
čmeláků, popsaná ve studii zveřejněné vě
deckým časopisem Science, vnímána jako
velmi významná.
De Moraes a jeho spolupracovníci vel
mi pečlivě sledovali jarní aktivity čmeláků
zemních (Bombus terrestris). Přitom zjis
tili, že při nedostatku pylu čmeláci pasivně
nevyčkávají, jak se pro ně nepříznivá situa
ce vyvine, ale dokážou se o sebe postarat.
Urychlené kvetení
Vědci si povšimli, že čmeláci někdy okusují
listy nejrůznějších druhů rostlin. Může toto
chování souviset s nedostatkem pylu, kte
rý pro čmeláky představuje hlavní zdroj
proteinů? De Moraes a spol. sledovali v la
boratorních podmínkách čmeláky, kteří
dostávali pylu dostatek, a čmeláky, kteří
trpěli jeho nedostatkem. Výsledek byl jed
noznačný. Hladoví čmeláci se pokoušeli
vykousnout díry do listů nekvetoucích rost
lin. Toto chování bylo následně pozorováno
i v přírodě u kolonií volně žijících čmeláků,
a to v průběhu celé sezony.
De Moraese a jeho kolegy záhadné
chování čmeláků zaujalo a začali je ze
vrubněji zkoumat. Ukázalo se, že rostliny
s poškozenými listy uspíší kvetení. Brukev
černá (Brassica nigra) s listy okousanými
od čmeláků kvetla o dva týdny dříve než
brukve, které čmeláci nepoškodili. Rajča
ta (Solanum lycopersicum) donutili čmeláci
poškozením listů k urychlení kvetení o celý
měsíc. Čmeláci tedy zjevně dokážou cel
kem nenáročným, ale zato velmi účinným
způsobem uspíšit nástup kvetení různých
druhů rostlin v době, kdy trpí nedostatkem
pylu. Chovají se jako zahradníci, kteří za
sahují do organismu rostlin tak, aby z nich
sklidili co nejlepší úrodu.

Čmelák zemní (Bombus terrestris)
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Evoluční hádanky
Známý entomolog a odborník na chování
čmeláků Lars Chittka z londýnské Queen
Mary University se v komentáři pro časo

skrývá pyl, a proto po něm pátrají i na tak
ne vhodných místech, jako jsou listy. Moh
lo by takové pátrání vyústit až v okusování
listů? Ani to se nezdá pravděpodobné,
protože i dělnice, která poprvé vylétne
z kolonie sbírat nektar a pyl, květy bez
pečně pozná a neplete si je s jinými částmi
rostliny. Na druhé straně je známo, že
v některých těžko přístupných květech se
čmeláci dostanou k nektaru tak, že se pro
koušou k nektariím přes stěnu květu. Toto
tzv. loupení nektaru se čmeláci učí. Zpočát
ku přitom dost váhají a nejednou koušou
na naprosto nevhodných místech. Teprve
s postupem času se naučí najít na květu to
správné místo. Je snad okusování listů, kte
ré následně přináší zvýšenou úrodu pylu,
variací na loupení nektaru?
Lars Chittka nenabízí na vzrušující otáz
ky spojené s evolucí čmeláčího „zahradni
čení“ odpověď. Doufá, že další výzkum od
halí, jak se čmeláci ke strategii okusování
listů dopracovali a jak se stalo, že to jejich
koloniím přinášelo dostatečně velký efekt,
aby se strategie prosadila v celé čmeláčí
populaci. A věhlasný entomolog pak dále
sám klade další zajímavé otázky. Zajímá ho
mimo jiné i to, proč se čmeláci vůbec zdr
žují s okusováním listů na nekvetoucích
rostlinách, místo aby vyrazili dál a pátrali
po rozkvetlých rostlinách.
Zdaleka ne všechny nekvetoucí rostliny
totiž mohou na okusování reagovat kvete
ním a tvorbou pylu. Čmeláci by měli napří
klad vyloučit mechy a kapradiny, protože ty
nekvetou a pyl a nektar neprodukují. Stejně

tak by dělnice bezúspěšně okusovaly i již
odkvetlé rostliny. Chittka se domnívá, že
čmeláci mohou vytipovat rostliny vhodné
k okusování podle toho, zda na nich najdou
poupata. Odkvetlé rostliny, mechy a kapra
diny totiž poupata nasazená nemají.
Šance pro zemědělce?
Výsledek experimentu je zajímavý i z bo
tanického hlediska. Jaké mechanismy se
skrývají za urychleným kvetením rost
lin s poškozenými listy? Nástup kvetení
můžou urychlit některé typy stresové
zátěže. To je obranný mechanismus, kte
rým si má rostlina zajistit produkci se
men v případě zhoršených podmínek, jež
ohrožují její existenci. Zatím však nebylo
popsáno, že by rostliny urychlovaly nástup
kvetení v reakci na poškození býložravci.
Z evolučního hlediska dává smysl i jiné
vysvětlení. Poškození listu je pro rostlinu
signálem, že je tu poptávka po pylu ze stra
ny opylovačů. Za takové situace je pro rost
linu výhodné uspíšit nástup kvetení, proto
že má dobré vyhlídky na úspěšné opylení.
Opylovači jsou tu a shánějí se po květech.
Dřívější nástup kvetení však s sebou nese
i významné nevýhody. Rostlina, která si
s kvetením pospíší, ztrácí možnost výměny
pylu s jinými příslušníky vlastního druhu
kvetoucími v původním termínu.
A tak Lars Chittka považuje za reálnou
i možnost, že je rostlina čmeláčím oku
sováním donucena k časnějšímu kvetení
v rozporu se svými vlastními zájmy. Ve pro
spěch této teorie svědčí fakt, že mechanic
ké poškození listů kovovou pinzetou nebo
čepelkou nástup kvetení neurychlí. To by
naznačovalo, že čmelák vpraví do nakous
nutého listu chemikálii, která ovlivní fyzio
logické pochody v rostlině tak, že se kvetení
uspíší. Pokud takové látky čmeláci ve svém
arzenálu skutečně mají, budou se o ně silně
zajímat zemědělci a zahradníci, kterým by
„urychlovače“ nástupu kvetení přinášely
značný ekonomický efekt.
Z ryze ekologického hlediska představu
je objev týmu Consuela De Moraese dobrou
zprávu. Potvrzuje, že vztahy mezi opylovači
a rostlinami jsou pojištěny na mnoha úrov
ních a oběma stranám se v nich zřejmě na
bízí větší „manévrovací prostor“, než jsme
si dokázali představit. Opylovači a rostliny
tak mají šanci si k sobě najít cestu i za změ
něných podmínek globálního oteplení.
Jaroslav Petr

Čmeláci poškozují listy u nekvetoucích rostlin a tím u nich vyvolávají urychlený nástup
kvetení. Na snímku je jasně patrné, že čmelák zemní svým ústním ústrojím dělá do listu
dírku 
(foto Hannier Pulido/ ETH Zurich)
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pollen in scarce. Science 368, 881-884, 2020
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pis Science zamyslel nad otázkou, jak se
mohlo toto chování vyvinout. Možná si
jednotlivé čmeláčí dělnice povšimly, že si
okusováním listů zajistí do budoucna zvý
šený přísun pylu. Odměna by přišla s od
stupem několika týdnů, ale byla by velmi
významná. Čmeláci jsou překvapivě chytří
a mnohé informace si zapamatují na celý
život. Vládnou i dokonalým orientačním
smyslem, takže by pro ně zapamatování
„pokousaných“ rostlin a jejich vyhledání
s odstupem několika týdnů zřejmě ne
představovalo neřešitelný problém. Chittka
přesto považuje za velmi nepravděpodob
né, že by si čmelák dokázal spojit okuso
vání listů z doby před několika týdny se
současnou úrodou pylu. Navíc ve vrcholné
sezoně žijí dělnice obvykle jen měsíc a ne
měly by na vytvoření potřebné asociace
mezi oběma událostmi dost času.
Alternativní vysvětlení se opírá o myšlen
ku, že dělnice získává už okusováním listů
významný a bezprostřední přínos, např.
konzumuje proteiny s tekutinou vytékají
cí z poškozených rostlinných pletiv a po
krývá jimi aspoň zčásti výpadek v příjmu
živin z pylu. Teprve následně by přicházel
benefit pro celou čmeláčí kolonii v podobě
bohatší úrody pylu z rostlin s poškozenými
listy. De Moraes ovšem tuto možnost pova
žuje za nepravděpodobnou, protože čme
láci se zdrží na poškozeném listu jen velmi
krátce a za tu dobu nenačerpají tolik živin,
aby to jejich organismus výrazněji pocítil.
Možná se čmeláci mylně domnívají, že
se na nekvetoucí rostlině někde přece jen

CO ŘÍKÁ VĚDA

Využití ozonu ve včelařství
Plná šíře využití ozonu ve včelařství je zatím ve fázi zkoumání, ale již nyní
známe některé jeho aplikace, které mohou být šetrnou alternativou k běžně používaným postupům využívajícím chemii.
Často slyšíme o ozonové díře nebo smogu,
přičemž oboje je spojeno s plynem, bez ně
hož by náš život na Zemi byl velmi obtížně
představitelný. Ozon vzniká působením
elektrických výbojů nebo krátkovlnného
ultrafialového záření na molekulu kyslíku,
čímž dochází k jejímu rozštěpení na atomy.
Tyto atomy kyslíku jsou vysoce reaktivní,
nestabilní a reagují společně s další mole
kulou kyslíku za vzniku molekuly ozonu
(O3). Ozon se proto vyskytuje ve strato
sféře, kde působí jako štít proti UV záře
ní, ale můžeme ho také najít v troposféře,
především kvůli spalování fosilních paliv.
Ozon je silné oxidační činidlo. Při jeho
reakci s různými chemickými a biologic
ky významnými látkami, mikroorganis
my nebo živými tkáněmi vznikají volné
radikály, které jsou nebezpečné pro živé
organismy. Ozon se proto používá při
dezinfekci pitné vody a potravinářských
provozů, v průmyslu pro bělení nebo
v zemědělství při povrchovém ošetření
zeleniny, kde brání růstu plísní a mikro
organismů. Po rozšíření nemoci covid-19
se také zkoumaly účinky ozonu jako dez
infekčního prostředku. Ozon působil
na koronavirus a šlo se s jeho použitím
setkat při dezinfekci automobilů nebo
pracovních prostorů.
Z tohoto pohledu vyvstává otázka, zda
by ozon bylo možné použít i ve včelařství
k dezinfekci včelařského vybavení a mate
riálu nebo zda by mohl mít vliv i na někte
ré mikroorganismy nebezpečné pro včely.
Odpověď na tuto otázku hledala řada od
borníků (James 2011, Torlak 2018, Rosa
2019, Zanet 2019), přičemž bylo zjištěno,
že ozon účinkuje i proti larvám zavíječe
voskového, Ascosphaera apis (způsobuje
zvápenatění plodu) a Paenibacillus larvae
(způsobuje mor včelího plodu). Využití
ozonu proti roztoči Varroa destructor se
také zkoumalo, avšak výsledky v tomto
případě neprokázaly jednoznačný účinek.

Při výzkumech se rovněž zjistilo, že půso
bením ozonu lze rozložit některé pesticidy,
jako jsou např. koumafos a fluvalinát, a řadu
dalších látek, které by se mohly akumulovat
v prostředí úlu. Bylo zjištěno, že působením
ozonu o koncentraci větší než 920 mg O3/m3
během 10–20 hodin se sníží koncentrace re
ziduí koumafosu i o 93–100 % a u tau-flu
valinátu to může být 75–98 %.
Ozon je tedy další z řady látek, které by
mohly být využívány ve včelařství především
pro dezinfekci i dekontaminaci vybavení
nebo úlů vyrobených z neporézních mate
riálů. James (2011) uvádí, že efektivní dez
infekce bylo dosaženo při koncentraci ozonu
0,9 mg/l, zvýšené teplotě 50 °C a relativní
vlhkosti 75 %. Naopak jiné zdroje uvádějí, že
koncentrace ozonu musí být vyšší než 2 000
mg/l. V zahraničí se lze setkat se včelaři,
kteří využívají ozon k ošetřování včelích
plástů, zavíčkovaných zásob nebo plastových
rámků. Uvádějí, že ozon účinkuje dokonce
i proti larvám malého úlového brouka.
Tyto zkušenosti ze zahraničí vedly k myš
lence na odzkoušení možnosti využití ozonu
i v českých podmínkách. Poté, co bylo obsta
ráno potřebné vybavení, byly provedeny růz
né pokusy s generováním ozonu a jeho účin
ky na některé včelařské vybavení (rozpěrák,
plastový rámek, dřevěný rámek, smetáček,

Literatura:
James, R. (2011). Potential of Ozone as a Fumigant to
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Obr. 1.: Pozorování stěru kvasinek pod mikroskopem (A – rozpěrák; B – dřevěný rámek)
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Obr. 2.: Výsledek působení ozonu
na znečištěné včelařské rukavice

Přístroj o3GEN

Počáteční stav

A0

včelařské rukavice a vidlička na odvíčkování
medu), které bylo záměrně kontaminováno
neškodnými kvasinkami Saccharomyces
cerevisiae (jako modelovým mikroorganis
mem), které se běžně používají v potravi
nářství. Bylo zjištěno, že ozon v koncentraci
10–50 mg/m3 vzduchu účinně dezinfikuje
povrch uvedeného včelařského vybavení, ale
u porézních materiálů neproniká dostatečně
do hloubky (viz obr. 1). Rovněž také záleží
na míře znečištění včelařského vybavení,
kdy například silně znečištěné rukavice byly
vydezinfikovány až po více než 120 minu
tách působení ozonu (viz obr. 2).
V současnosti probíhá studie, která se
zaměřuje na působení ozonu na sporulující
bakterie, viry a další škůdce včel, přičemž
prvotní výsledky jsou velmi slibné. Tím, že
se ozon rozkládá na kyslík, představuje pro
včelaře, ale i pro životní prostředí dobrou
alternativu k běžně používaným dezinfek
čním chemikáliím.

B1

historie

Národní buditel
Karel Havlíček Borovský
byl i nadšeným včelařem
Básník, spisovatel, novinář, politik, příslušník tzv. druhé generace národních buditelů, zakladatel české moderní žurnalistiky, satiry a literární
kritiky. Tím vším byl Karel Havlíček Borovský, o němž je všeobecně známo,
že se ho rakousko-uherská monarchie natolik obávala, že ho na čtyři roky
poslala do vyhnanství v tyrolském Brixenu. Ale už málokdo ví, že byl zároveň i nadšeným včelařem.   
Karel Havlíček Borovský, vlastním jmé
nem Karel Havlíček, se narodil 31. 10.
1821 v Borové (odtud jeho příjmení Bo
rovský) u Přibyslavi kupci Matěji Havlíč
kovi a jeho ženě Josefíně Dvořákové. Když
mu bylo devět let, odstěhovali se manželé
Havlíčkovi z Borové do Německého Brodu.
Chlapec pak odešel na dva roky do Jihlavy,
kde se učil německy. V Německém Brodu
Havlíček vystudoval gymnázium, v Praze
pak pokračoval studiem filozofie. Vzdělá
ní zdárně ukončil a nastoupil do kněžského
semináře římskokatolické církve.
S poměry v semináři nesouhlasil pro
jeho konzervativní a protinárodní myš
lení. Po třech letech ze semináře odešel
a stal se kritikem římskokatolické církve.
Na doporučení Františka Palackého se
Karel Havlíček Borovský stává na dva
roky redaktorem Pražských novin. Z nich
po čase odchází a za finanční podpory
šlechtice Vojtěcha Dymna zakládá Národ
ní noviny, které se stávají velmi populární
jako první politické periodikum. Rok poté
(1849) chce vláda noviny zakázat, avšak
po Havlíčkově slibu, že na jejich stránkách
nebude vládu kritizovat, vycházely ještě
rok. Svůj slib totiž nakonec stejně nesplnil.
Havlíček coby nepohodlná osoba se pak
usadil v Kutné Hoře, kde založil časopis
Slovan. Začal být sledován a kontrolován
úřady, probíhaly u něj domovní prohlídky
a několik čísel Slovanu bylo zkonfiskováno.
Roku 1851 dostal několik výstrah, na něž
nereagoval, a periodikum tedy bylo defini
tivně zrušeno.
Z Kutné Hory se přestěhoval zpět
do Německého Brodu, kde žil v ústraní,
neangažoval se a plánoval se věnovat pou
ze beletrii a zemědělství. Je novinařinou
zcela vyčerpán. Jeho bratr František mu
našel práci v „hospodářství“, a tak Karel
začal intenzivně studovat odbornou země
dělskou literaturu, mimo jiné i o včelaření,
které v té době zaujímalo významné místo.
V roce 1851, kdy byl Slovan zrušen, dal
ministr Bach císaři Františku Josefu I.
doporučení k deportaci Karla Havlíčka

Borovského do Salcburku. Císař však
nahradil Salcburk odlehlým tyrolským
městečkem Brixenem, tak moc se rakous
ko-uherská vláda Borovského bála. Dne
16. prosince roku 1851 ve tři hodiny ráno
tedy Havlíček nastupuje do povozu a je de
portován do Brixenu. I zde byl pod stálým
přísným policejním dozorem.
V roce 1852 za ním do Brixenu přijely
jeho žena Julie a dcera Zdeňka. Cestu pla
tilo policejní ředitelství. Manželé si tam
pronajali domek se zahradou, na které stá
val altán. Rodině Borovských pobyt v ho
rách prospíval a hmotnou nouzí netrpěli.
Po dvou letech se Julie se Zdeňkou vrátily
zpět do Prahy, kde o rok později na ná
sledky tuberkulózy žena Karla Havlíčka
Borovského umřela.
Havlíček v Brixenu pilně studoval Hospo
dářské spisy a osvojil si teoretické znalosti
včelařství. Jak se však stal včelařem, jehož
je možno považovat za jednoho z nejlepších
apidologů oné doby? O včely a včelaření se
začal intenzivně zajímat až poté, co se z čilé
korespondence s bratrem Františkem do
zvěděl, že si bratr koupil dům se zahradou,
kde si postavil i včelnici. Havlíček byl tou
zprávou tak nadšen, že u místního včelaře
začal ještě intenzivněji studovat život včel
jak teoreticky, tak prakticky. V dopisech pak
bratrovi radil, kde umístit včelín, jaký typ
úlu zakoupit, jak je nutno včely přikrmovat,
jakým způsobem zimovat, jaká je nejlepší
pastva pro včelstva a mnoho dalších věcí.
Borovský propagoval pěstování řepky,
vysazování ovocných stromů (hlavně třešní)
na zahradách a také květin, které přinášejí
nejlepší pastvu pro včely. V dopise z 23. červ
na 1854 bratrovi píše: „Ve včelařství jsem to
přivedl tak daleko, že o včelách vím všechno,
co se o nich vyzkoumalo.“ Bratra nabádal,
aby si nekupoval „italské včely ze Slezska“
(dnešní vlašky) od Dzierzona. Píše o něm
jako o Prušákovi a mizerném spekulantovi,
který lidi patrným způsobem okrádá. Tato
nelichotivá kritika se na hlavu Dzierzona
snesla poté, co od něj František koupil včel
stvo, které přišlo s mrtvou matkou.

Přesto Karel bratra žádal, aby mu vče
lařské časopisy vydávané Dzierzonem
poslal spolu se spisem Theorie und Pra
xis i s dodatky. Přibalit má i českou knihu
O včelách od Františka Öttla (1843).
Zaujatý Havlíček stavěl proti Dzier
zonovi jeho předchůdce Hudku (autora
přírodopisných názvů včel), který Havlíč
kovi poskytl teoretické základy v knize
Landwirtschaftslehre, a Morlotovův spis
Die Bienenzucht (1839). Vedle studia včel
a včelařství odebíral Havlíček i časopis
Zahradnictví, na jehož základě doporučil
bratrovi na zahradě pěstovat ovocné stro
my a užitečné rostliny a květiny. V době
nedobrovolného pobytu v Brixenu Havlí
ček sestavil „spisek“ o 26 listech, který je
vytvořen z výpisků ze včelařských knih.
Havlíček se do Prahy vrátil 15. května
1855 poté, co podepsal protokol, že ne
bude pokračovat ve veřejných aktivitách.
Cestou domů se dozvěděl, že jeho žena
Julie zemřela v dubnu téhož roku na ná
sledky tuberkulózy a jeho dcera byla tak
též nakažena. Po návratu z vyhnanství se
ukázalo, že je bez finančních prostředků,
má zakázaný pobyt v Praze a je bez práce.
Přestěhoval se tedy k matce do Německého
Brodu a dceru nechal u své švagrové.
Pobyt v Praze mu byl povolen až po roce
a půl, kdy se jeho zdravotní stav (tuberku
lóza) velmi zhoršil. Zemřel 29. července
1856 v Praze. Bez závěti a zůstala po něm
jen knihovna, která podle dostupných
informací obsahovala až tisíc svazků.
Knihy se i s rozsáhlou korespondencí mezi
Karlem a jeho bratrem Františkem dosta
ly do soukromých rukou, ale téměř vše se
postupem let poztrácelo.
Tento zakladatel české žurnalistiky, satiry
a literární kritik je pohřben v Praze na Ol
šanských hřbitovech. Kdyby mohl žít v klid
ném prostředí bez stálých policejních kont
rol a sledování a kdyby neměl existenční a fi
nanční nesnáze, stal by se nejen vynikajícím
českým včelařským teoretikem, ale i prakti
kem, jakého jsme neměli ani ve Františkovi
Hruškovi (1819–1898), vynálezci medo
metu, který se necítil být Čechem a kterého
cizina považovala za Němce nebo Itala.
Takový byl Karel Havlíček Borovský včelař.
Jana Lunerová
Použitá literatura:
Včelařské rozhledy 1932, str. 11–14, 62–63
www. cs.wikipedia.org
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jak to dělám já

Jak připravujete včelstva na zimu?
Zní to trochu paradoxně. Jsme uprostřed léta, ale už myslíme na zimu.
Jak zazimovat včelstva, abychom je na jaře našli v plné síle? To je otázka,
kterou se v podletí zaobírá každý zodpovědný chovatel včel. Oslovili jsme
tři zkušené včelaře, a požádali je, aby se našim čtenářům svěřili, „jak to
dělají oni“.
Antonín Zrno,
Mrkvova Lhota u Louňovic
Na zimu včelstva každoročně připravuji
už od června, kdy pro ně chovám matky.
Obměňuji je každoročně u dvou třetin včel
stev. Je to základ pro to, aby včelstva byla
velmi dobře připravena pro využití jarní
snůšky. Na pozdní snůšku z lesů se u nás
nelze spoléhat, což potvrdil letošní rok, a to
i v oblastech, kde medovice bývá častěji.
Rozkladeným matkám zastřihnu půl levého
křídla v lichý rok a půl pravého v sudý, takže
žádný roj daleko neuletí. Současně tím
poznám, jak stará matka ve včelstvu je.
Letošní rok je horší než předcházející.
První medobraní bylo chudší a ze druhé
ho skoro nic nebylo. Snubním výletům
matek bránilo časté chladné a deštivé
počasí, které včelám nedovolovalo hledat
zdroje sladiny. A taky pylu, kterého je u nás
naštěstí dostatek, což je základ pro zdra
ví včel, zejména pak těch dlouhověkých,
které se líhnou už v tomto období. Abych
při nedostatku snůšky udržel ve včel
stvech intenzivní plodování matek, tak
jsem je v červenci přikrmoval tak, že jsem
na misku nasypal 1 kg cukru krupice, který
jsem zvlhčil vodou a dal do podmetu. Jak
mile včely misku vybraly, dal jsem další,
přibližně půlkilovou dávku zvlhčeného
cukru. K tomu včely ještě něco z luk a lesů
donesly, takže v červenci je plodiště plné
budoucích dlouhověkých včel schopných
rychlého jarního rozvoje.
Od konce července, během srpna a tro
chu i v září doplňuji včelstvům glycidové
zásoby roztokem z pěti dílů cukru a tří

dílů vody. Roztok míchám v medometu,
odkud jsem vytáhl vytáčecí koš a místo něj
dal do středu hřídel. Na jejím konci u dna
jsou natočené lopatky, které po spuštění
motoru ženou teplou vodu s cukrem na
horu, a pokud narazí na hrudky cukru, tak
je rozmixují, takže výsledný čirý roztok je
připravený během velmi krátké doby. Když
včely nelétají, tak jej i za tmy teplý nalévám
do čtyřlitrových sklenic, které uzavřu kla
sickým děrovaným plastovým víčkem. Proti
vosám a slídilkám, které cítí sladinu, využí
vám kulatou krabičku od sýrů. Velmi dobře
přikryje plastové krmicí víčko, k němuž se
tak slídilky nedostanou.
Lahev pak už bez krabičky překlopím
do krmného otvoru. Po první dávce dám

Od konce července, během
srpna a trochu i v září doplňuji
včelstvům glycidové zásoby
roztokem z pěti dílů cukru
a tří dílů vody. Roztok míchám
v medometu, odkud jsem vytáhl
vytáčecí koš a místo něj dal
do středu hřídel
včelám pauzu, abych je nezahltil a mohly
roztok zpracovat a uložit do plástů. Krmím
tak, aby včelstvo mělo na zimu přibližně
dvacet kilogramů zásob. Krmím na celé
13rámkové plodiště s třebíčskou rámkovou
mírou 39 × 27,5 cm.
V předjaří, po prvním proletu, plodiště
zúžím podle počtu uliček z měli na podlož

Papírové víčko chrání sklenici na krmení proti slídilkám
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ce. Je-li jich šest, nechám v plodišti o dva
plásty se zásobami více a zbývající dám
za přepážku, pod níž se jako do spíže včely
dostanou k zásobám. Obsednuté plodiště
s prostorem pro intenzivní plodování mat
ky poskytuje v časném jaru včelám lepší
tepelnou pohodu a rychleji se tak rozvíjí
k využití jarní snůšky.
V dřívějších letech čtvrtinu až třetinu
tvořil med, letos je ho ve včelstvech málo,
proto počítám s větší spotřebou cukru.
Dobré je, že v plástech je dostatek pylu pro
vytvoření tukového tělíska, které je zákla
dem dlouhověkosti. Tam, kde pyl není, tak
mívají na jaře větší ztráty.
V první polovině září ještě včelstva
zkontroluji. Pokud do té doby ubylo zásob
ve prospěch plodu od mladé matky, tak ješ
tě tři až pět kilogramů cukerného roztoku
doplním. Mám tak jistotu, že do jara budou
mít včelstva zásob dostatek a to i pro inten
zivní jarní rozvoj pro využití časné květové
snůšky.

Klícka na matky

JAK TO DĚLÁM JÁ

Proti varroáze začnu matky v polovi
ně září dávat do klícek, kde je ponechám
do října přes první fumigaci. Po ní, za tý
den, budu fumigovat podruhé, a to vzhle
dem k tomu, že ve včelstvu nebude žádný
plod, takže se roztoč nemá kde množit.
Když to shrnu, tak po posledním medo
braní vytvářím včelstvu takové podmínky,
aby s výkonnou matkou mělo do podletí
co nejvíce dlouhověkých včel. Matky dám
do klícek, aby se neměl roztoč kde množit,
a v polovině září případně doplním zimní
zásoby menší dávkou cukerného roztoku.
Karel Vrzáň, chovatel matek,
Kosice, okres Hradec Králové
Chovám 60 včelstev v tachovských úlech,
zimuji ve třech nástavcích, každý pro de
vět rámků 39 × 24 cm, oddělky ve dvou
nástavcích.
Do konce července jsem včelstva pro
rozplodování nepodněcoval, neboť v plodi
šti měla dostatek medných zásob. Včelaři
i v okolí vytáčeli tak polovinu toho, na co
byli zvyklí v předchozích letech. Nedařilo
se ani chovu matek, kterým deštivé a chlad
né počasí pro oplodnění příliš nepřálo.
V srpnu každé včelstvo dokrmím cu
kerným roztokem v poměru dva litry vody
na tři kilogramy medu, aby mělo dvacet ki
logramů glycidových zásob včetně medu,
který zůstal po medobraní v úlech.

Karel Vrzáň

Chovatelská základna Karla Vrzáně na zahradě u rodinného domku

Petr Eminger,
včelí farma Lom (u Mostu)
V rodinné včelí farmě se starám o 180
včelstev. V současnosti jsou v dobré kon
dici. Zimuji je ve dvou nástavcích s rámko
vou mírou 30 × 24 cm. Na jaře byla včel
stva v síle obdobně jako loni, avšak letos
bylo více rojů. Proti minulému roku jsem
po odkvětu řepky a hořčice točil přibližně
o třetinu méně medu. Za katastrofu to však
nepovažuji. Matky jsou dobře rozplodo
vané, zdroje sladiny ze zdejšího okolí jsou

Petr Eminger

na udržování jejich kondice dostatečné,
takže nepřikrmuji.
Krmit na zimu začnu přibližně v první
polovině srpna, do 15. tohoto měsíce budu
mít zakrmeno, a to jednorázově invertem.
Loni jsem ho získal díky kamarádovi v IBC
kontejnerech, z nichž je stáčím do kbelíků.
Když mám včely na slunečnici, tak stačí
i jen půl kbelíku, jinde dám celý. Na hla
dinu dám polystyrenový plovák a vložím
do nástavku. Včely invert zpracovaly pře
kvapivě velmi dobře, po zimě šly rychle
do rozvoje. Na letošek jsem si objednal cel
kem dvě tuny tohoto krmiva, které přive
zou ve dvou kontejnerech. Je to nepředsta
vitelně velká úspora času proti klasickému
rozpouštění cukru ve vodě, což je na druhé
straně výhodné pro malovčelaře.
Při mém počtu včelstev hraje význam
nou úlohu čas. Buď jej mohu věnovat
shánění levného cukru, přípravě a ohří
vání roztoku a stáčení do nádob, a když
vše spočítám včetně energie a ceny prá
ce, tak mě současný stav krmení včelstev
na zimu dráž nevyjde. Natočím z kontej
neru krmivo do kbelíku, dám do včelstva
a mám hotovo.
Připravil Ing. Zdeněk Kulhánek

Petr Eminger při kontrole stanoviště
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Apiterapie

Relaxace ve včelíně
Netradiční využití úlového vzduchu
v biomedicíně

Úl se zařízením určeným k dýchání úlového vzduchu a mřížka, která brání včelám proniknout do dýchacího zařízení

Vedle celospolečensky známých včelích produktů, jako jsou med, propolis,
pyl nebo mateří kašička, má své využití i úlový vzduch. Zatímco o pozitivních účincích zmíněných produktů víme již dávno, prospěšnost úlového
vzduchu byla oficiálně zjištěna až v roce 2005 ve studii prof. Dr. Eberharda
Bengsche z Institutu Maxe Plancka v Mnichově.
Naši předci už dávno tušili, že úlový vzduch
prospívá lidskému zdraví. Rádi trávili čas
v provoněné včelnici a často byl součástí
včelnice i otoman, kde mohli odpočívat
a úlový vzduch dýchat.
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U zdravého silného včelstva je vzduch
plný aerosolu s účinnými látkami. Jsou to
především isopreny, terpeny, karotenoidy,
éterické oleje, hormony, ferohormony,
tekuté voskové částečky, alkoholy, fyto

hormony, stopové prvky, choliny, enzymy
a aerosoly z flavonoidů a propolisu a další.
Všechny tyto látky najdeme ve všech vče
lích produktech. Teplota úlového vzduchu
je přibližně 36 °C a je značně vlhký.
Vzájemné působení isoprenu, terpenů
a karotenoidů ovlivňuje propustnost bu
něčných membrán a hematoencefalickou
bariéru. Tím dochází ke zlepšení nálady,
citlivosti, vnímání rovnováhy a analgetic
kému účinku. Dále se podílejí na antioxi
daci a procházejí až do mozkové tkáně, kde
zpomalují degeneraci mozkových buněk.
Éterické oleje pomáhají zprostředková
vat přenos informací v těle i mozku. Působí
protizánětlivě a antibakteriálně, analgetic
ky, uklidňují od stresu, urychlují metabo
lismus a některé jsou dokonce přírodními
antihistaminiky. Díky těmto vlastnostem
dokážou esenciální oleje zmírnit příznaky
alergií a astmatu.
Vzhledem k minimálnímu množství al
koholů v úlovém vzduchu se nemusíme
obávat intoxikace, docházet může jen k vel
mi mírné euforii.
Cholin pomáhá působit proti rozvoji
aterosklerózy a s tím souvisejícímu vzni
ku srdečně-cévních onemocnění (infarkt,
mozková mrtvice apod.). Popisuje se i vliv
na paměť.
Flavonoidy mají antioxidační a jiný
ochranný charakter, a tak mohou chránit
organismus např. proti škodlivému půso
bení radikálů z prostředí, a to ať již přímo,
nebo nepřímo ovlivněním převodových
faktorů v buňce. Jejich aplikace ve formě
jídla nebo nápojů s vysokým obsahem fla
vonoidů (flavanolů, anthokyaninů) může
pomáhat při léčbě tak rozdílných nemocí,
jako jsou kardiovaskulární onemocnění,
nádory nebo neurodegenerativní nemoci.
Působení propolisu je všeobecně známé.
Má účinky anestetické – tlumí citlivost a bo
lest, antiflogistické – působí protizánětlivě,
antiradiační – tlumí účinky škodlivého
záření na organismus, antitoxické – ruší
účinek některých jedů a bakteriálních to
xinů, antivirové – působí proti některým
virům, baktericidní – ničí a usmrcuje
bakterie, bakteriostatické – zastavuje růst
bakterií, dermatoplastické – podporuje ho
jení ran, fungicidní – ničí a usmrcuje houby
a kvasinky, fungistatické – zastavuje růst
hub a kvasinek nebo také imunostimulační
– podporuje vlastní obranné síly organismu.

Apiterapie

Dr. Bengsch popisuje, že med, pyl, pro
polis, mateří kašička, vosk a včelí jed do
kážou pozitivně ovlivnit, zabránit či vylé
čit až 800 nemocí. Dále uvádí, že dýchání
úlového vzduchu nemá negativní účinky,
nemá žádné omezení, nedochází k závis
losti a je slučitelné s každou jinou terapií
(klasickou, alopatickou, chirurgickou či
fyzikální). Úlový vzduch působí na různá
onemocnění preventivně, kurativně nebo
normalizovaně.
Včelí úl má objem přibližně 130 litrů,
po odečtení plástů může být volného vzdu
chu zhruba polovina, tedy 75 litrů. Úlový
vzduch díky pohybu včel cirkuluje.
Vdechnutý vzduch se přes plíce vstřebá
vá přímo do našeho těla. Působí tedy samo
zřejmě nejvíce na plicní tkáň a to zejména
při onemocněních, jako jsou bronchitida,
astma, alergie, chronické obstrukční one
mocnění či náchylnost k infekcím, a dále
při oslabení imunity, chronických bo
lestech hlavy, migrénách anebo depresi.
Bengsch popsal, že podle zmírnění a zmi

Naši předci rádi trávili čas
v provoněné včelnici. Její
součástí byl často i otoman,
na němž mohli odpočívat
a dýchat úlový vzduch
zení klinických příznaků, měření kapacity
plic a laboratorních výsledků rozborů krve
dochází k vysoké účinnosti této metody
na výše popsaná onemocnění.
Tato metoda má však také jedno omezení:
postupně se snižuje množství přijímaných
látek z úlu. Podle výpočtů člověk vydýchá
vzduch z jednoho úlu za zhruba 10 minut,
přičemž ideální je dýchat až 30 minut. Je
tedy třeba zasednout až ke třem úlům a se
zení opakovat. Přesný počet sezení pak je
individuální, ale z vlastních zkušeností lze
říci, že kúra 15–20 sezení se zdá být dosta
tečná. Je vhodné ji opakovat dvakrát ročně.
K inhalaci je možné využít několik
metod. První je přirozené dýchání v api
domku, kde můžeme přirozeně dýchat
úlový vzduch i bez masky. Dalšími dvěma
možnostmi je dýchání maskou buď s mo
torovým pohonem, nebo bez něj. Masku
s pohonem je dobré využít při akutní fázi
onemocnění, kdy např. astmatik nemůže
udýchat odpor masky a trubice, takže je
potřeba vzduch do masky vhánět. Pro ak
tivní dýchání, posílení svalstva a rehabili
taci po onemocnění je ovšem nutné dýchat
aktivně sám bez pohonu.
Masky lze už i v Česku zakoupit v mno
hých včelařských či zdravotnických potře
bách (inhalační maska s vrapovanou ha
dicí). Pro instalaci do horního krytu úlu je
nutné zamezit přístupu včel do hadice síť

Přítel Vlastimil Dlab dohlíží na správné použití zařízení na dýchání úlového vzduchu

kou a nejlépe ještě i pylovým filtrem, přes
tože v úlu je méně poletujících pylových zrn
než venku na vzduchu. O masku s hadicí
je nutné se dobře starat, po použití ji pra
videlně dezinfikovat (v lékárně poradí)
a dobře vysušit, aby nevznikaly plísně.
Z hlediska včelstva je nutné dbát na jeho
regeneraci. Úlový vzduch má své opodstat
nění, zabraňuje vysušování mateří kašičky,
je teplý pro rozvoj plodu, obsahuje propolis
pro odstranění choroboplodných zárodků
apod. Proto doporučuji střídat včelstva
a využít včely silné a zdravé, kontrolovat

možnou přítomnost plísní (je nutné vymě
nit úl za čistý a plásty s plísněni odstranit).
Je také nutná velká opatrnost při léčení
včel. Při použití chemických metod již úlo
vý vzduch není možné inhalovat. Pro po
užití úlového vzduchu je tedy dobré mít bio
provoz. Provoz je závislý na počasí a využí
vá se pouze v aktivním období včel (zhruba
od června do září).
Mgr. Monika Jindrová
Včelařství Kunvald
autorka je absolventkou SZŠ
Foto: Ing. Zdeněk Kulhánek
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SPOLKOVÝ ŽIVOT

Blíží se náhradní termín
okresních konferencí
Je třeba se zamyslet na tím, co můžeme udělat pro svaz, potažmo co pro
naše členy zlepšit. Svaz vytvořili naši předkové za účelem regulace, tedy
regulace ve smyslu určitých zásad, ve kterých bychom se měli pohybovat.
Tyto regulace by nás měly ovlivňovat v pozitivním smyslu. Na rozdíl od manipulace. Někteří tak činí a na ty bychom si měli dát pozor.
Cílem těchto zasedání bude udělat další
krok v přípravě našeho svazu na letošní
prosincový sjezd, zvolit nové orgány OV
a určit další směr, kterým se budeme ubí
rat. Bude to pouze v rukou delegátů.
Podle mého názoru v některých okres
ních organizacích ustala činnost. To se
následně projevuje přetrvávající pasivitou
a nezájmem ZO o aktivní činnost. Je pro
blém s postavením kandidátky, těžko se
hledají funkcionáři, více či méně je třeba
je k obsazování funkcí přemlouvat a chybí
impulsy k jejich aktivitám. Nebo se sta
ronový výbor zabetonuje do svých funkcí
a odmítá jakoukoli změnu a taková ZO
stagnuje stejně jako některé OV. Chybějí
impulsy pro ZO, které by měly přicházet
z RV a následně z OV. Z některých OV
však podle mě žádné nové podněty nejdou.
Pokud nějaké z republikového výboru přes
strukturu OV přicházejí, tak zpravidla

do ZO již tyto informace neproniknou,
zejména ne tam, kde by to bylo nejvíce po
třeba.
K řadovým členům
To je bohužel skutečnost, kterou by si de
legáti okresní konference měli zodpověd
ně přiznat. Začíná to tím, že upadá akti
vita funkcionářů, ti projevují malý zájem
o zapojení do činnosti ZO a své funkce vy
konávají spíše z nutnosti či povinnosti než
ze zájmu o práci v ZO. Místo organizování
zájmové a osvětové činnosti tak provádě
jí jen nezbytnou administrativu. To se
u členské základny projevuje tak, že aktivi
ta většiny členů v ZO se omezuje jen na vy
zvednutí členských příspěvků a léčiv. Vidí
me to na prezenčních listinách členských
schůzí a k velké škodě mnohdy i u jednání
výborů ZO. Včelaři cítí bezmoc a rezignu
jí. Je tedy třeba jim podat pomocnou ruku.

Od X. sjezdu ČSV uplynulo již pět let, ten jedenáctý se bude konat letos v prosinci
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Jinak se zcela logicky dostaví beznaděj
a z toho plynoucí pasivita. Členské schů
ze a v mnoha případech i výbory ZO jsou
prázdné, tedy nejsou usnášeníschopné.
Tím se ke členům nedostávají potřebné
informace. A to se v současnosti odráží
zejména ve špatném zdravotním stavu
včelstev. Stává se z toho začarovaný kruh.
Zejména noví včelaři místo aby se dostali
k potřebným informacím prostřednictvím
ZO, je pak získávají z různých, často po
chybných zdrojů. Přitom včelař, který má
10 včelstev a zaplatí minimálně 700 korun
členský příspěvek, dostane od ZO velmi
málo informací, což neodpovídá tomu, co
od členství očekává. Tato pasivita jde do
konce tak daleko, že velké procento našich
členů ani nečte časopis Včelařství, který
jim každý měsíc přijde domů. Skoro to
vypadá, jako by někteří naši zástupci jeli
na jednání RV s tím, že dostanou oběd,
vše jednohlasně odkývou, tedy schválí,
a s dobrým pocitem se vrátí domů.
Na akcích, které si každý musí platit
a kde se dají získat nejnovější informace,
tam funkcionáře z našeho OV či našich
základních organizací moc vidět není. Ale

Ilustrační foto: Petr Kolář

Kolektivní energie
Stále přemýšlím nad tím, kde je chyba.
Jsme dobrovolná zájmová organizace,
a pokud tedy aktivita v ní člověka nenapl
ňuje, svou účast považuje za ztrátu času.
Na základě mých poznatků jsem dospěl
k názoru, že když se podaří vytvořit kolek
tivní energii, která členy povznese, nakop
ne, organizace se dostane na úplně jinou
úroveň. A to nejen ku prospěchu včelařství,
ale i k radosti včelařů.
Když se setkají dva včelaři, diskuse nebere
konce. Takže jsme se pokusili vytvořit malý
diskuzní klub. Něco takového se podařilo
připravované Sekci v naší ZO. Připravovaná
sekce vznikla jako skupina aktivních včela
řů, která kromě nadšení neměla vůbec nic.
Sekce tedy neměla jiné ambice než oslo
vit a aktivizovat další včelaře. Bohužel přes
výbor tato aktivita neprošla, a tak jediným
řešením byl vznik nové ZO Chvalčov-Pod
hostýnsko. Jinak by tento pracně budovaný
potenciál vyšuměl do ztracena. Pro mateř
skou ZO byla podle mě i funkcionářů nové
ZO velká škoda, že tento zajímavý projekt
její výbor nakonec zašlápl, neboť takto se
zcela nepochopitelně ZO zbavila 40 ak
tivních členů, kteří měli zájem ji posunout
dál.
Zájmové sekce
Naopak pro mě osobně je skvělý pocit
účastnit se akcí nové ZO. Spolupráce
na akcích pro členy je u nás daleko před
nější než zahleděnost do funkcí. Naše sta
novy existenci sekce umožňují a já v tom
vidím velký potenciál, zejména ve velkých
organizacích, které mají problémy s akti
vitou. Mohou tam vzniknout zájmové sek
ce pracující pod ZO, které by sdružovaly
zájemce o určitý problém nebo prostě jen
zájemce o nové věci, ke kterým se v menším
kolektivu dostanou pružněji. Na jejich akce
mají přístup i ostatní včelaři a aktivní spo
lupráce je na světě.

Koordinované léčení
Pak by měla následovat koordinace léčení.
Bývá to tak, že se rozdají léčiva a je vysta
ráno. Tam, kde nějaká koordinace je, včely
prosperují. Tam, kde hledáme chybu pou
ze v chemizaci a nemocech, tam jsou místa
s velkými ztrátami nebo dokonce úplně bez
včel.
Také se mezi včelaři setkávám s negativ
ními reakcemi na různé nové přípravky,
ale když se zeptám, zda daný přípravek
vyzkoušeli, tak ho nikdy nepoužili a in
formace mají z druhé ruky nebo z diskuze
na internetu. Tuto situaci je podle mě třeba
radikálně změnit.
Mezi našimi členy je dost schopných
funkcionářů, stačí je nějak oslovit. Ale nej
prve je třeba vytvořit potřebnou atmosféru.
Pokud zorganizujeme návštěvu zajímavých
akcí, kde se dá získat něco nového a užiteč
ného, pak se utvoří nový kolektiv zájemců.
Mnozí se pak rádi zapojí do dalších aktivit
a jsou ochotni pomoci takové aktivní
organizaci a později akce i organizovat. Ale
i tady platí přísloví o starém psu a nových
kouscích. Je tedy třeba oslovit ty, kdo jsou
ochotni se zapojit.
Nestačí brečet, že za to může chemiza
ce zemědělství a roztoč varroa. Jejich vliv
nelze popřít, ale hlavním viníkem je ten,
kdo tyto skutečnosti pasivně a bez odporu
přijímá. Jsou oblasti, kde včely beze ztrát
přežívají, a pak takové, kde jsou celé ves
nice bez včel.
Úspěch či neúspěch tedy závisí na vče
laři. Ovšem pokud má poctivý včelař
ve svém okolí lajdáky, stává se bohužel
obětí reinvaze. Proto je třeba aktivizovat
všechny okolní včelaře a veškerá opatření
koordinovat. Pokud včelaři vidí, že to při
náší výsledky, rádi se přidají. A že to jde,
vidíme i na konkrétním příkladu v našem
okrese.
Osvěta a tlak
Druhá varianta je, že pokýváme hlavou
a necháme vše při starém, vždyť to fun
guje a za léta se to osvědčilo. Tento názor
jsem také slyšel. Pak se dočtu v místním
zpravodaji: „Že bude letos medu méně
než v minulých letech, to se dá říct více
méně s jistotou. Na podzim a během zimy
došlo k velkým úhynům včel. Může za to
přemnožení parazita zvaného kleštík
včelí, poškozujícího včelí plod. V červenci
a srpnu zakladená generace včel, jež se má
dožít jara, byla natolik poškozená varroá
zou a různými včelími viry, že umírala
již v podzimních měsících a úly zůstaly
prázdné. A během zimy osiřely i další úly.“
Ovšem i zde musím konstatovat posun
k lepšímu. Ještě před rokem se to hodnoti
lo slovy, že byl dlouho teplý podzim a včely
se upracovaly.

Myslím, že chyba je u vedení organiza
ce, které neprovádí dostatečnou osvětu
a následně tlak na včelaře, aby dělali to, co
je třeba, důsledně a včas. A následně pak
na včelaře, který tuto pohromu připustil.
Tam, kde to dělají, jak se má, včely pro
sperují bez větších potíží. Samozřejmě to
nejde samo a bez práce, ale jde to. Musí se
využívat nejnovější poznatky. A ty nezíská
me, když budeme sedět doma a hořekovat.
Takže když to jde někde, musí to jít i jinde.
A o to nám přece jde.
Jak dál?
Takže okresní konference a následný sjezd
budou proto, abychom se rozhodli, jak
dál. Máme dvě možnosti. Nechme vše při
starém a pak můžeme plakat nad rozlitým
mlékem. Nebo čekat na zázrak. Velmi
důležitá je osvěta, tedy získávání nových
znalostí. Protože člověk je skeptický vůči
věcem, které nezná nebo nechápe. Ovšem
musí se počítat s tím, že nikdy nedojde
k úplné shodě, vždy tady bude skupina,
které se to nebude líbit a která by to chtěla
dělat přesně obráceně. Udělejme tedy radi
kální změnu. Ale musíme všichni táhnout
za jeden provaz, jinak se z toho nevyhra
beme.
Závěrem chci zdůraznit moje poznatky
a také náměty na příští období:
• Pokud někomu může přežít 100 % včel
stev, může to přežít všem, vše ostatní
jsou výmluvy.
• Je třeba okolní včelaře přitáhnout k ak
tivitě a zapojit je do činnosti, nebát se
použít i nátlak. Buď dělejme včelařinu,
jak se má, nebo pěstujme kaktusy. Ty
taky píchají, ale okolním včelařům ne
škodí.
• Udržovat aktivitu okolních včelařů orga
nizováním společných akcí (nic nového,
někde to již funguje), každé dva až tři
měsíce nějaká i malá společná akce udr
žuje včelaře v pozitivní včelařské euforii.
• Aktivizovat řadové včelaře tím, že jim
hromadně zajistíme matky, matečníky,
případně různé včelařské potřeby pro
střednictvím ZO nebo sekce.
• OV by měl zvýšit povědomí o své činnos
ti zřízením webových stránek a aktivně
oslovovat a pravidelně informovat svou
členskou základnu v okrese. V dnešní
době bez těchto informačních kanálů již
nelze existovat. Jsou nutností a přiznej
me si, že tady jsme zaspali. Zjednejme
tedy neprodleně nápravu. Tak oslovíme
velkou část našich členů.
• Naše poznatky publikujme ve svazovém
časopise Včelařství.
Ing. František Rudý,
ZO ČSV Chvalčov-Podhostýnsko
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vzhledem k tomu, že tyto akce bývají na
plněny do posledního místa, je vidět, že to
někde funguje. I to o něčem svědčí. A to mi
dodává optimismus. Ukazuje se, že mnoh
dy stačí malý impuls a jde to.
Tam, kde je spolková činnost opravdová,
tedy nikoli jen formální, tam panuje ta pra
vá atmosféra a členové takových organizací
se často potkávají na různých akcích, kte
ré organizuje pár nadšenců. Z účastníků
těchto akcí se pak rekrutují zapálení čle
nové, kteří něco podobného chtějí i ve své
ZO. Stačí málo a několik nadšenců dá ten
správný a potřebný směr celé organizaci.
Jeden člověk nezmůže vůbec nic, ale když
se takto podaří oslovit aspoň část členů,
pozitivní včelařská energie se brzy šíří ce
lou organizací.

zadáno nejen pro včelaříky

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

Včely, včelaření a prázdniny

2. Ve filmech, které budete sledovat, si všímejte všeho, co
má vztah ke včelaření. Zaznamenávejte včely, úly, včelaře
a podobně. Udělejte si seznam takových filmů.

Dnes vám opět nabídneme několik aktivit, které nemají souvis
lost se školou.

3. Choďte často do přírody. Zkuste si plánovat, kde na pod
zim a příští rok vysadíte stromy, keře nebo květiny. Pokud
máte zahradu, poproste o přidělení alespoň malého kousku
k vytvoření „hmyzí loučky“.

1. Až pojedete někam na výlet, dívejte se pozorně kolem sebe.
Zaznamenávejte si do deníku všechno, co souvisí se včelařením.
Všímejte si polí s nektarodárnými rostlinami, hledejte úly a po
zorujte i jiné opylovače (např. čmeláky).

Z historie včelích obydlí

Z Kalendária

V následujících větách z historie včelaření chybí některá slova.
Zkuste je doplnit.
Včely medonosné přirozeně žily v dutinách stromů, které se na
zývají ________ .
Lidé, kteří se o včely v těchto dutinách starali (přinejmenším jim
vybírali med), se nazývali ________ .
Poté si už včelaři začali dutiny ve stromech i sami vytvářet. Na
konec si části stromů s dutinou a včelami přinesli do blízkosti
svých obydlí. Dokonce si je začali zdobit. Takovým úlům se říká
__________ .
U nás se používal úl, který byl sice dvoupatrový, ale nerozebí
ratelný. K rámkům a včelám se včelař dostával zezadu a rámky
byly umístěny na teplou stavbu. Úl se jmenoval b___________ .
V současné době se asi nejvíce používají __________ úly, které
mají několik pater.

Doplňte do vět vhodná slova.
1. V srpnu by všichni včelaři měli svá včelstva krmit v případě, že
jim nenechávají mednou __________.
2. Můžeme včely krmit kupovaným roztokem, nebo si připravit
__________ roztok ve vodě v poměru 3:2.
3. Včelám dodáváme zásoby pomocí různých __________ .
4. Pravidelně také sledujeme spad __________, abychom mohli
zavčas včely přeléčit.
5. Pro léčení jsou v tomto období vhodná léčiva s dlouhodobým
__________, jako jsou například různé __________ kyseliny
mravenčí.

Doplňovačka
Tajenky se týkají zeměpisu, avšak zaměříme se na místa, která mají ve svém názvu nějaký „botanický“ termín. Protože o prázdni
nách nejsou doplňovačky soutěžní, otázky k místu pokládáme zde.
1. Kde se dané místo nachází?
2. Co je to v botanice za druh (bylina, keř, strom)?
3. Jak je tato rostlina pro včely důležitá?
1.

Včelaři napínají v rámku ________ a k němu přitavu
jí mezistěnu.

2.

Jiným slovem dýmák

3.

Dutina v kmeni stromu, která bývá obydlena včelami.

4.

Jedna z běžných sladkých kapalin rostlinného půvo
du, ze které včely dělají med.

5.

Orgán včely, který bývá využíván zejména k obraně.

6.

Druh složitého cukru, který bývá obsažen v tzv. ce
mentovém medu.

7.

Včelí produkt, který se používá například k léčbě
revmatického onemocnění kloubů.
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1
2
3
4
5
6
7

Kvízové otázky

Poznáte v přesmyčkách názvy léčivých látek pro včely?
1. ONBGA				4.
RIDOVAL
2. FRMIOLOD			5.
ROVAMEDR
3. AYKELSIN VEAČÍNMR		
6.
SELKNAYI EŤOŠAVVÁL

1. Kterou barvou jsou letos značené včelí
matky?
(a) zelenou
(b) modrou
(c) červenou
(d) bílou

Z botaniky aneb příprava na jaro
Na fotografiích vidíte krásné květy krokusu neboli ________ . Kvetou různobarevnými
květy již v předjaří a za teplejších dnů jsou vítaným zdrojem nektaru i pylu. Právě v srpnu
a v září bývá vhodná doba pro sázení cibulek těchto květin do země. Krásné bývají nejen
v záhoncích, ale i v trávníku. Zkuste si je u sebe doma nebo někde s kroužkem vysadit.
Na jaře budete obdivovat nejen krásu květů, ale i vděčné včely.

2. Která rostlina nekvete bíle?
(a) sněženka podsněžník
(b) bledule jarní
(c) podběl lékařský
3. Včely nemají zrak uzpůsobený vidět
červenou barvu. Přesto však červené
květy navštěvují. Jak je to možné?
(a) 	Červené květy lákají včely
intenzivní vůní.
(b) 	Lístky květů kromě červené barvy
odrážejí i ultrafialové záření, které
včely vidí.
(c) 	Současná věda pro tento stav
nemá vysvětlení.
4. Ve kterém století byl vynalezen
medomet?
(a) v 18. století
(b) v 19. století
(c) ve 20. století

Osobnosti včelaření
Spojte jména včelařských osobností s jejich objevy a vynálezy.
Lorenzo Langstroth

objevitel včelích tanečků

Franz von Hruschka

propagátor rámků 39 × 24 cm

Karl von Frisch

zakladatel genetiky

Petr Ivanovič Prokopovič

objevitel včelí mezery

František Adamec

vynálezce medometu

Gregor Mendel

propagátor nástavkových úlů v USA

Jan Dzieržon

vynálezce mateří mřížky

Vybraná řešení z minulého čísla
Tajenka doplňovačky
V tajence vyšel název města Česká Lípa. Lípa je strom,
včelám poskytuje pyl, nektar i medovici.
Kvízové otázky
1a, 2c, 3a, 4c, 5a, 6b, 7b, 8c
Z Kalendária
1 – zimní, 2 – roztoč, 3 – kyselina, 4 – krmením,
5 – přezimování

Vylosovaný
výherce soutěže
červen 2020
Martin Šauer
13 let
VKM Bystré u Poličky

Přesmyčky
1 – mateří mřížka, 2 – medomet, 3 – rozpěrák, 4 – přelarvovací lžička,
5 – sluneční tavidlo, 6 – pylochyt

5. Jak se používá pylochyt?
(a) 	Pylochyt je zařízení, které se
používá k přenosu pylu.
(b) 	Pylochyt vložíme do česna tak,
aby jím přilétající včely musely
cestou do úlu projít.
(c) 	Pylochytem zakryjeme rostliny,
na kterých jsou včely. Včely při
průletu otvorem pylochytu
ztrácejí nasbíraný pyl, který
padá do nádoby.
6. Kdy kvete břečťan popínavý?
(a) v předjaří
(b) v létě
(c) v podletí
7. Kolik má včela medonosná očí?
(a) 2
(b) 3
(c) 5
8. Jak se jmenuje enzym, který štěpí
složité cukry na jednodušší?
(a) invertáza
(b) cukroláza
(c) sacharoláza
(d) glokoláza

Skrývačky – botanika
1 – pyl, 2 – lípa, 3 – dub, 4 – réva, 5 – jetel
Z botaniky
Na fotografii byla sněženka podsněžník.

Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra,
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)
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Přesmyčky – léčivé přípravky pro včely

napsali jste nám

Vážení přátelé včelaři,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o jeden
velmi příjemný zážitek. Nejsem včelař
a o včelách toho vím asi tolik jako jiný běž
ný občan. A to přesto, že jsme měli včely
v několika úlech na zahradě a občas jsem
i tchánovi s něčím pomohl. Bližší vztah
jsem však ke včelám nezískal, snad proto,
že po „vzájemném kontaktu“ se včelou
jsem vždy poněkud otekl.
Před několika týdny jsme pro náš spo
lek Horních Králováků získali pozvánku
na slavnostní otevření včelařské naučné
stezky v obci Čestice v okrese Strakonice.

Protože se náš spolek kromě jiného snaží
přispívat i k udržování tradic obyvatel Šu
mavy a jejího podhůří, rozhodli jsme se
tuto akci navštívit.
Nápad na včelařskou stezku vzešel
od paní Marie Vilánkové a její dcery Ka
teřiny Vrškové. Obě mají velmi blízký
vztah jak k dětem, tak i ke včelaření, pro
to je stezka určena především nejmladší
generaci. Spoustu informací a poučení tu
však najdou i dospělí. Příprava konceptu
stezky si vyžádala mnoho týdnů přemýš
lení a projektování. Náročné bylo i vyři

Hejtman Horních Králováků Josef Sova
předává paní Vilánkové děkovný list

Jedno ze zastavení na trase se zajímavou
skládankou

zování potřebných formalit a povolení,
stejně jako shánění potřebných finančních
prostředků. Vlastní realizace stezky, zna
čení a především jednotlivých zastavení
si pak nutně vyžádalo pomoc rodinných
příslušníků a známých a také členů vče
lařského spolku a ostatních dobrovolných
pomocníků. Sama paní Vilánková se ne
chala slyšet, že je nelze snad ani všechny
vyjmenovat.
Včelařská naučná stezka má délku asi
tři kilometry. Začíná na jižním okraji Čes
tic a v jižním směru pokračuje na obec
Krušlov. Po jejím absolvování pak k ne
dalekému známému Machovu vyřezá
vanému a zdobenému včelínu zbývají už
jen asi dva kilometry. Na stezce je celkem
14 zastavení s informační tabulí a také
dětskými atrakcemi, jako jsou prolézač
ky, šplhadla, pískoviště apod. Velmi za
jímavé jsou dřevěné vyřezávané plastiky,
stavebnice a hry, které příjemnou formou
přinášejí poučení o včelách a jejich životě,
včelaření i o využití včelích produktů. Děti
jistě zaujme třeba skládačka včely z jed
notlivých částí či plastické znázornění
včelích buněk.
Nutno říci, že stezka je opravdu velmi
pěkná. Na její návštěvu je třeba si vyhradit
více času, protože informací a lákadel je
na ní spousta. Pokud se k tomu přidá i pěk
né počasí a daleká viditelnost, bude každý
určitě odcházet spokojený, navíc s úctou
jak ke včelám, tak i k autorům stezky s je
jich evidentní láskou k přírodě a lidem.
Přátelé včelaři z Čestic, děkujeme vám.
Za Horní Králováky, z. s.,
Josef Sova a Ivan Vokáč

Utajené století základní organizace Luže odhalily staré kalendáře
Členové ZO ČSV Luže se sešli na výroční
členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý
včelařský rok. Stihli to ještě před vy
puknutím pandemie.
Současná základní organizace je slože
na nejen z jednotlivých včelařů, ale stará
se i o včelařský kroužek při základní ško
le v Luži, pro který v roce 2018 zakoupila
mimo jiné i nový úl. Členem naší organi
zace je i Odborné učiliště Chroustovice.
V současnosti máme 72 členů, kteří vlastní
celkem 916 včelstev.
Na zmíněné schůzi jsme od dlouholeté
včelařky Ladislavy Kazdové obdrželi vče
lařské kalendáře z roku 1928 a 1933. V nich
je mimo jiné uveden seznam Krajinských
spolků Zemského Ústředí včelařských
spolků pro Čechy v Praze, podle něhož bylo
v roce 1928 v Čechách celkem 374 krajin
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ských včelařských spolků a k 1. 6. 1933 jich
bylo již 453.
Zejména se však ukázalo, že spolek v Luži
vznikl v roce 1919, takže je od loňska již sto
letý. Jistě to vypadá jako ostuda, že sami ne
víme, jak stará naše organizace je, ale vlivem
nejrůznějších okolností a událostí v průběhu
těchto dlouhých let již zkrátka dokumentace
našeho spolku není kompletní.
Následně se ukázalo, že v tom asi ne
budeme sami a že takových, zejména pak
menších spolků bude více. Staré včelařské
kalendáře tak mohou posloužit jako vyni
kající zdroj pro doplnění spolkových „kro
nik“. My jsme například zjistili, že v roce
1928 měl náš spolek 51 členů pod vedením
hodináře Františka Hájka a řídícího primá
ře MUDr. Františka Malého. Až do tako
vých detailů autoři kalendářů šli.

A do jisté míry se tyto kalendáře dají
považovat i za zpravodajský zdroj. Ten
z roku 1928 například informuje o Všeslo
vanském sjezdu včelařském. Již tehdy pak
existovali odborní učitelé včelařství a kona
ly se přednášky a kurzy. A místo se našlo
i na poučení: „Kdo můžeš, starý i mladý,
zdravý i nemocný, jezme med, krmme medem své děti, dávejme med všem slabým,
chudokrevným i neduživým, častujme jím
své hosty, podarujme jím své nejlepší přátele, přejme jej i svým nepřátelům a osladíme
a zpříjemníme život sobě i jiným,“ píše se
například v jednom z nich.
Není tedy od věci ponořit se do starých
včelařských tiskovin. Jistě tam najdete
spoustu zajímavých věcí i o vašem spolku.
Jitka Kuchařová, ZO ČSV Luže

Oslavenec Josef Křepela

Významné životní jubileum 75 let slaví 29. 7. 2020 můj otec
Jiří Štamberg z Kynšperka nad Ohří. Ke včelaření jej od mládí
vedl jeho otec Bohuslav v Kožlanech u Plzně. Po přestěhování
do Kynšperka nad Ohří
vstoupil do ZO, kde
byl zanedlouho zvolen
předsedou a tuto funk
ci vykonával od svých
25 let až do letošní VČS
v lednu, tedy celých
50 let. Byl také 40 let
předsedou OO Soko
lov, členem KV ČSV
a 10 let členem RV ČSV
Praha. Absolvoval první
běh Ústřední včelařské
školy v Praze a po ukon
čení působil 30 let jako
učitel včelařství. V ZO
ČSV aktivně pomáhal
začínajícím včelařům.
Každoročně organizo
val včelařské zájezdy a pořádal kurzy pečení medového pečiva. Le
tos byl hlavním organizátorem již 38. včelařského reprezentačního
plesu. Za tuto dlouholetou obětavou práci pro české včelařství mu
byla udělena ocenění Vzorný včelař, Vzorný včelařský pracovník
a Zasloužilý včelařský pracovník. Do dalších let mu přeji pevné
zdraví, mnoho osobní pohody a ještě hodně let radosti ze včeliček.

Je měsíc srpen a to je
právě významný čas pro
oslavu 85. narozenin na
šeho přítele a dlouhole
tého včelaře Ing. Josefa
Křepely. Už od dětství
pomáhal svému otci
u včel. Poté začal sám
včelařit a to je již více než
40 let. Je také dlouhodo
bým členem v ZO ČSV
Pardubice. Po mnoho
let vykonával funkci dů
věrníka a místopředsedy. V této funkci uplatňoval své výborné
organizační schopnosti a znalosti, zejména při řízení schůzí i za
jišťování různých akcí.
Rád bych mu touto cestou poděkoval za jeho příkladně od
vedenou práci a ochotu každému pomoci, nejen jménem celé
pardubické organizace, ale i jménem svým. Do dalších let, pří
teli, přejeme hodně štěstí, zdraví, elánu a hlavně mnoho radosti
u včeliček.
Milan Krulich
jednatel ZO ČSV Pardubice

Pozvánka

syn Jiří

Včelařský spolek pro Mladošovice a okolí
pořádá v neděli 23. srpna 2020

MEDOVÝ DEN
~ 09:30 Zahájení prodejního trhu
~1
 0:00–10:45 Koncert ŽESTĚDVĚSTĚ – kostel
sv. Bartoloměje
~ 11:00 Mše svatá – kostel sv. Bartoloměje
~ 12:15 Poděkování patronu včelařů sv. Ambrožovi
~ V průběhu dopoledne bude otevřen dětský koutek
~ Prodej knih – autogramiáda spisovatele Jana Lebedy
~M
 alá výstava včelařských pomůcek, představení nových
informačních tabulí „Naučná stezka – fascinující příběh
medu“
~ Živé včely v pozorovacím úlu
~P
 rodej medu, medoviny a ostatních výrobků ze včelích
produktů
Přijďte společně oslavit včelařovu celoroční práci
Rádi vás mezi sebou přivítáme
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napsali jste nám

Obětavý včelař slaví 75 let

jubilea

V srpnu 2020 slaví…
97 let
Pajkrt Blahoslav · ZO Česká Lípa
Sternberg Zdeněk · ZO Divišov
94 let
Píchová Marie · ZO Klatovy
93 let
Forejtová Věra · ZO Hradec Králové
Komprda Ludvík · ZO Lysice
Navrátil Josef · ZO Police u Jemnice
Pořízka Josef · ZO Rozstání
92 let
Baselová Marie · ZO Křišťanovice
Bečka Josef · ZO Žďár
Franěk Jan · ZO Kostelec
Hlaváč Antonín · ZO Litenčice
Hnízdo Josef · ZO Vysoké Veselí
Kretek Michal · ZO Hutisko-Solanec
Stryk Josef · ZO Kopřivnice
91 let
Hladík Václav · ZO Poniklá
Kolář František · ZO Šumavské Hoštice
Kubík František · ZO Olomučany
Reindl Josef · ZO Benešov nad Ploučnicí
Sikora Gustav · ZO Třinec
Valenta Jiří · ZO Kutná Hora
Vavruška Václav · ZO Třebenice

Doleček Karel · ZO Letohrad
Erhard Karel · ZO Bučí
Fuka Josef · ZO Stádlec
Hanzal Josef · ZO Lomnice nad Lužnicí
Heger Luděk · ZO Rýmařov
Hůlka Václav · ZO Heřmanův Městec
Křepela Josef · ZO Pardubice
Kucharovič Ladislav · ZO Jihlava
Mach Václav · ZO Mníšek pod Brdy
Mach František · ZO Havlíčkův Brod
Machač Jiří · ZO Chrudim
Majer Josef · ZO Plzeň střed
Malec Karel · ZO Plzeň střed
Pojsl Jan · ZO Čkyně
Procházka Josef · ZO Knínice u Boskovic
Rous Zdeněk · ZO Žalany
Ryšánek Josef · ZO Prostějovičky
Schybol Felix · ZO Drahotuše
Sikora Gustav · ZO Bystřice nad Olší
Sponar Josef · ZO Brloh
Svoboda Drahomír · ZO Plzeň střed
Šánek František · ZO Brumov- Bylnice
Šavel Karel · ZO České Budějovice
Šebestián Miroslav · ZO Přelouč
Šobíšek Václav · ZO Neveklov
Šrámek Květoslav · ZO Zubří
Tejc Josef · ZO Černivsko
Valenta Jiří · ZO Borek
Znamínko Jaroslav · ZO Městec Králové
80 let

90 let
Grodl František · ZO Havlíčkův Brod
Kubečka Václav · ZO Pustá Polom
Malachta Miloslav · ZO Vsetín
Novák Zdeněk · ZO Sychrov
Pelikán Josef · ZO Praha 6
Piskáček Miroslav · ZO Merklín
Průša Stanislav · ZO Bratronice
Richtr Vladimír · ZO Klobuky
Řezníček František · ZO Zlín-Malenovice
Schmid Vlastimil · ZO Senohraby
85 let
Bednář František · ZO Doubravník
Broda Rudolf · ZO Český Těšín
Brož Jan · ZO Telč
Čech Miloslav · ZO Golčův Jeníkov
Daniel Oldřich · ZO Žďár nad Sázavou
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Bala Bohumil · ZO Vítkov
Daňková Josefka · ZO Kvasice
Dvořáková Dagmar · ZO Velešín
Goll Jaromír · ZO Nová Paka
Gruber Jaroslav · ZO Plzeň střed
Hampl Jiří · ZO Třebívlice
Hanulíková Milada · ZO Holešov
Herclík Přemysl · ZO Křižany
Hrazdíra Jaromír · ZO Jablůnka
Hrdlička Miroslav · ZO Krsy
Kaluha Oldřich · ZO Jičín
Kindl Josef · ZO Rakovník
Konopa Oldřich · ZO Bavorov
Krejčí Josef · ZO Kladruby
Kříž Jan · ZO Rájec a okolí
Kubeš Pavel · ZO Pelhřimov
Kudláček Josef · ZO Velké Meziříčí
Kudlík Svatopluk · ZO Drnholec

Kusák Jan · ZO Ostrožská Nová Ves
Lepš Karel · ZO Nové Město nad Metují
Machů Zdeněk · ZO Nový Knín
Matějková Danuše · ZO Strakonice
Menc Miloš · ZO Žákava
Michal František · ZO Želeč
Paus Jan · ZO Hranice
Peterka Václav · ZO Modrá Hůrka
Pop Václav · ZO Horní Planá
Sedláček Raimund · ZO Vyškov
Soudek František · ZO Nedvědice
Sviták Ladislav · ZO Luhačovice
Šípek Jaroslav · ZO Přelouč
Španberger Štefan · ZO Moravský Beroun
Štefka Miroslav · ZO Zlín
Šváček Václav · ZO Střítež nad Ludinou
Švorc Vladimír · ZO Česká Lípa
Teplá Vítězslava · ZO Radiměř
Vacek Václav · ZO Letohrad
Vocásek Josef · ZO Turnov
Vyvial Miroslav · ZO Paskov
Zemánek Josef · ZO Jičín
75 let
Bartoš Jaroslav · ZO Hrádek nad Nisou
Bastl Václav · ZO Janovice nad Úhlavou
Beneš Václav · ZO Studenec
Beranová Drahomíra · ZO Rovensko pod
Troskami
Bürger Josef · ZO Zlatá Koruna
Businský Milan · ZO Česká Kamenice
Calta Stanislav · ZO Sedlec-Prčice
Domabyl Václav · ZO Pláně
Douša Václav · ZO Neveklov
Fajkus Rudolf · ZO Ostrava - Zábřeh
Folda Jan · ZO Šumná
Hajkr Jan · ZO Konice
Hakl Milan · ZO Bělá pod Bezdězem
Häusler Jan · ZO Prachatice
Hlaváček Milan · ZO Chrast u Chrudimě
Hříbal Pavel · ZO Mlečice
Jelínek Václav · ZO Křivoklát
Julina Bohumil · ZO Lukov
Jurečka Miroslav · ZO Valašské Meziříčí
Kabátek Zdeněk · ZO Český Dub
Kabourek Karel · ZO Chodov
Klusáček Vladimír · ZO Telč
Korbel Miloslav · ZO Varnsdorf
Košina Václav · ZO Holešov

70 let
Adamčík Jiří · ZO Zdounky
Bačovský Miloslav · ZO Drnovice
Báchor Jindřich · ZO Česká Lípa
Běhůnek Milan · ZO Troubelice
Bělohlav Jan · ZO Vlachovo Březí
Beneš František · ZO Nýřany
Blinka Josef · ZO Suchdol nad Odrou
Brabencová Marie · ZO Jihlava
Břížďalová Eva · ZO Komárov
Bureš Vlastimil · ZO Hlinsko
Černý Jiří · ZO Rajhrad
Čtvrtečka Jiří · ZO Dobruška
Doležal Miroslav · ZO Velké Meziříčí
Doležal Václav · ZO Ledenice

Pernička Miroslav · ZO Jihlava
Podubecký Jiří · ZO Dvůr Králové nad Labem
Ponča Jiří · ZO Nový Malín
Puža Ladislav · ZO Velké Meziříčí
Reiser Otakar · ZO Toužim
Růt Josef · ZO Světlá nad Sázavou
Růža Jan · ZO Mniší
Schnürch Josef · ZO Nový Jičín
Simonides Jaromír · ZO Polná
Slanina Josef · ZO Litoměřice
Sloup Vladislav · ZO Kamenný Újezd
Smetanová Marie · ZO Mladá Vožice
Sobotka Oldřich · ZO Žďár nad Sázavou
Stehno Jan · ZO Mimoň
Steininger Karel · ZO Hartmanice
Stoček Jaroslav · ZO Liberec
Suchý Milan · ZO Nové Město na Moravě
Sumerauer Josef · ZO Chotoviny
Sýkora Jiří · ZO Malá Skála
Symůnek Vratislav · ZO Vrchotovy Janovice
Španihel Jan Eduard · ZO Brno - Žabovřesky
Šrejma Miloslav · ZO Držkov
Šťástka Jan · ZO Pacov
Švagr Bohuslav · ZO Tachov
Váňa Josef · ZO Počátky
Vavrouš Jaromír · ZO Jičín
Venhoda Karel · ZO Třebíč
Videršperk Jaroslav · ZO Plzeň střed
Vizina Jaroslav · ZO Bystřička
Voříšek Václav · ZO Cheb
Vrána Vladimír · ZO Mimoň
Vrátný Jiří · ZO Hradec Králové
Vydra Josef · ZO Rakovník
Výstup Ladislav · ZO Velvary
Zeman Jaroslav · ZO Kunvald
Žaludová Iva · ZO Lovosice

jubilea

Doležalová Miluše · ZO Havlíčkův Brod
Dostál Miloslav · ZO Vysoké Mýto
Erben Radomír · ZO Vranová Lhota
Ermis Břetislav · ZO Sedlnice
Fabián Pavel · ZO Huslenky
Formánek Zdeněk · ZO Broumov
Gottfried František · ZO Břeclav
Grim Václav · ZO Veselí nad Lužnicí
Hájek Pavel · ZO Světlá nad Sázavou
Haša Ladislav · ZO Skalička
Havla Karel · ZO Hrochův Týnec
Heřmanský Jan · ZO Heřmanův Městec
Hlavatý Miroslav · ZO Vamberk
Horák Milan · ZO Štěkeň
Hošťálek Jan · ZO Plesná
Huptich Antonín · ZO Žďárky
Chalupný Stanislav · ZO Hroznětín
Janota Alojz · ZO Kostelec nad Černými lesy
Janouš Pavel · ZO Mladá Vožice
Jansa Zdeněk · ZO Česká Skalice
Jílek František · ZO Litomyšl
Jílek Vladimír · ZO Mohelnice
Klíma Ladislav · ZO Moravský Krumlov
Kratochvíl Jan · ZO Starý Svojanov
Krolupper Eduard · ZO Vyšší Brod
Kvita Vladimír · ZO Bečov nad Teplou
Lepšík Vladimír · ZO Mšec
Lhotský Pavel · ZO Litultovice
Mach Stanislav · ZO Nové Město na Moravě
Martínek Zdeněk · ZO Přerov II
Mokroš Karel · ZO Strážnice
Musil Jiří · ZO Zbýšov
Novák Jaroslav · ZO Židlochovice
Ondroušek Bohuslav · ZO Drásov
Pavera Remigius · ZO Smilovice
Pavlíček Petr · ZO Nový Bydžov

Jubilantům upřímně blahopřejeme!
Odešli z našich řad
Balonek Libor (45) · ZO Fulnek

Kindl Josef (89) · ZO Budyně

Galabov Ivan (75) · ZO Mimoň

Kocura Josef (70) · ZO Votice

Hauner Josef (72) · ZO Chříč

Korfová Věra (57) · ZO Rakovník

Janoštík Ladislav (91) · ZO Jílové u Prahy

Pangrác František (75) · ZO Trhanov

Jedlitschka Rudolf (76) · ZO Hodslavice

Pekárek Miroslav (68) · ZO Divišov

Kabůrek Josef (91) · ZO Kdyně

Smetana Jaroslav (84) · ZO Žebrák

Čest jejich památce
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vzpomínáme

Kouba Josef · ZO Horní Stropnice
Krsek Vladimír · ZO Olomouc
Kučerová Milada · ZO Žebrák
Major Jan · ZO Světlá nad Sázavou
Mareček Oldřich · ZO Žatec
Matějka Jan · ZO Moravský Krumlov
Miňha Ladislav · ZO Jirkov
Naiser Jindřich · ZO Vranová Lhota
Novotný Jaroslav · ZO Velký Dřevíč
Nový Václav · ZO Vacov
Obršál Miloš · ZO Zubří
Páral Antonín · ZO Ořechov
Pavlík Jan · ZO Hlinsko
Pecl František · ZO Chvalčov
Pisinger Václav · ZO Týn nad Vltavou
Pokluda Mojmír · ZO Slezská Ostrava
Randa Antonín · ZO Malšice
Rataj Milan · ZO Lažiště
Růžička Václav · ZO Nechanice
Shorný Jan · ZO Kopřivnice
Sláma Vladimír · ZO Tišnov
Sochr Karel · ZO Bečov nad Teplou
Stoklasa Václav · ZO Ústí nad Labem
Střecha Jaroslav · ZO Jeseník
Svoboda Miroslav · ZO Dymokury
Šebesta Karel · ZO Klobouky u Brna
Šimáček Miroslav · ZO Krňany
Šindelářová Ludmila · ZO Lomnice nad Lužnicí
Škrabálek Karel · ZO Holice
Švec Ladislav · ZO Pernarec
Vavříková Alice · ZO Bruntál
Velík Jan · ZO Struhařov
Vývoda Jaroslav · ZO Hranice
Zadrobílek Miroslav · ZO Vsetín
Žák Jaroslav · ZO Chřešťovice

blahopřejeme

Včelařem 74 let
Základní organizace Českého svazu včelařů v Libštátu na Semil
sku byla založena v roce 1926 a v současnosti má přes 40 členů,
kteří se starají o více než 300 včelstev. Hlavním bodem nedávného
jednání bylo předání včelích ma
tek, které pocházejí z výzkum
ného ústavu včelařského v Dole
nedaleko Prahy.
Jednání navštívil předse
da okresní organizace včelařů
Ing. Eduard Fuchs. Připomněl,
že v okrese Semily je v současné
době 700 včelařů. „Těší nás, že
Rada Libereckého kraje v roce
2016 odsouhlasila a na podporu
včelařství v kraji poskytla dotaci
v celkové částce více než 1,2 milionu korun. Suma byla rozdělena
mezi 58 žadatelů,“ uvedl.
Přítomní mezi sebou přivítali i nejstaršího včelaře Josefa Maška,
kterému Ing. Eduard Fuchs předal čestný odznak Vzorný včelařský
pracovník a věcný dar. Vyznamenání udělilo předsednictvo České
ho svazu včelařů za více než sedmdesát let činnosti. Jde o vynika
jícího včelaře, za kterým je obrovský kus činorodé práce. Mnoho
let působil jako nákazový referent organizace, vždy precizně vedl
evidenci jednotlivých včelstev a své bohaté zkušenosti ochotně
předával dalším včelařům.
Josefu Maškovi je 87 let, pochází z Hostinného, ale působí v Bělé
u Staré Paky. „Měl jsem z Bělé manželku, získal tady pozemek
pro včelstva. Ke včelaření mě přivedl otec. První včelstvo jsem měl
ve svých třinácti letech a tato činnost mě doslova pohltila. Včelařili
jsme také v Semilech. V sedmdesátých letech minulého století si
sousedé stěžovali na množství úlů, tak jsme museli jejich počet
omezit a převedl jsem si osm z nich do Bělé u Staré Paky,“ upřesnil
Josef Mašek, který jako matematik a fyzik působil v Hradci Králo
vé. „Moc jsem si přál včeličky někomu předat, syna jsem neměl,
jen dcery. Nyní se jeví šikovný nástupce, což mi dělá nemalou ra
dost,“ dodal.

vzpomínáme

Věra Nutilová

Ing. Jaroslav Drábek – 70 roků
a 25 let předsedou
ZO ČSV Olomučany
Předsedou Základní organizace Olomučany
se stal poprvé v roce 1996. Od této doby za
stával funkci předsedy ZO ČSV Olomučany
po dobu neuvěřitelných 25 let. Na výroční
členské schůzi 13. 6. 2020 byl zvolen nový
výbor a přítel Drábek na vlastní žádost už nekandidoval.
Na této výroční schůzi byl za dlouholetou a obětavou činnost pro
ZO ČSV Olomučany oceněn Čestným uznáním OO ČSV Blansko,
které převzal z rukou jednatele OO ČSV Blansko, z.s., Ing. Josefa
Hanušky. Program jednání výroční schůze byl přerušen z důvodu
„projednání neodkladného bodu“. Bylo to překvapení, protože
oslavenec o této akci nevěděl.
Za dlouholetou poctivou práci ve prospěch včelařské organi
zace byl také oceněn Čestným uznáním ZO ČSV Olomučany, je
nositelem odznaku Vzorný včelař a také oceněním vzorný vče
lařský pracovník, obojí obdržel od RV ČSV. Významně se podílel
na obsahu Almanachu ke 100. výročí založení Včelařského spolku
v Olomučanech, který jsme vydali v roce 2018.
V průběhu funkčního období se Jaroslav Drábek zúčastnil mno
ha akcí, zejména pro děti a mládež, zaměřených na včelařskou te
matiku a ochranu životního prostředí, akcí pořádaných Obecním
úřadem v Olomučanech a městské části Blansko-Klepačov, která
je historickou a nedílnou součástí ZO ČSV Olomučany, z.s. Vždy
obětavě pracoval ve prospěch včelařské organizace a jejích členů,
byl nápomocný radou chovatelům včel a dbal na správné postupy
při tlumení nákaz v chovu včel. V období 2020–2025 bude praco
vat ve struktuře OO ČSV Blansko.
Jarku, přejeme Ti hodně úspěchů jak ve včelaření, tak i v soukro
mém životě a pevné zdraví do dalších let. Chtěl bych poděkovat
také Tvojí manželce za podporu a pochopení Tvojí činnosti pro
včelařskou organizaci. Jsi včelař celým svým srdcem.
Za výbor ZO ČSV Olomučany
Ing. Jiří Hlaváček, předseda

Odešel přítel Petr Mifka

Vzpomínka na Ladislava Janoštíka

S lítostí oznamujeme že
ve věku 87 let odešel z na
šich řad dlouholetý člen
přítel Petr Mifka. Včelaření
a včeličkám zasvětil celý
svůj život. Členem naší ZO
Traplice byl více než 45 let
a 20 let působil jako člen vý
boru. Dále byl dlouholetým
důvěrníkem v obci Jalubí.
Svým vyprávěním a starostlivostí o svých 40
včelstev přivedl ke včelaření nejen svého vnuka, ale
i mnoho jiných. Byl vždy ochoten nejen poradit, ale
i pomoci a darovat včelstva.
Všichni, kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
krátkou vzpomínku.

V červnu tohoto roku nás ve věku nedožitých 92 let opustil dlou
holetý funkcionář a člen ZO ČSV Jílové u Prahy, přítel Ladislav
Janoštík. Práci se včelami a zejména chovu matek se věnoval
od roku 1956 až do svých 90 let. Pro rozvoj včelařství vykonal
mnoho záslužné práce. Kromě členství v ZO Jílové u Prahy, kde
v 80. a 90. letech minulého století zastával funkci předsedy, byl
vedoucím redaktorem časopisu Včelařství. Byl členem ústředního
výboru ČSV a členem OV ČSV Praha-západ. Jeho velkou záslu
hou byla propagace včelařství a osvětová činnost o významu včel
pro život v přírodě a zejména při opylování rostlin. Jako předseda
osvětové komise ČSV se podílel na vydávání propagačních mate
riálů, včelařských knih, filmů a výstav k problematice včelařství.
V rámci působení v ZO Jílové u Prahy se v roce 2008 díky svým
znalostem a dovednostem významně podílel na vydání brožury
ke stému výročí založení Včelařského spolku okresu Jílovského.
Čest jeho památce.

Jaroslav Pelka
jednatel ZO ČSV Traplice

Ing. Jan Kunc
místopředseda ZO Jílové u Prahy
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Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Lípa srdčitá
Já patřím k seniorům arboreta, protože v roce 2003 jsem tu byla vysazena mezi prvními. Ale vzhledem k tomu, že
se mohu dožít i 600 let, jsem tedy nyní vlastně pořád teprve batole.

Tajit moje jméno je zbytečné, protože mě určitě všichni znáte. Pro
zradí mě typické listy, které se objevují v mém druhovém jménu
a znáte je i ze státního znaku České republiky. A určitě mě poznáte
i podle žlutých květů s typickou, velmi příjemnou vůní. Často mi
na ně chodíte a sušíte si je na léčivé čaje.

Koncem června a začátkem července jsem nejen nepřehléd
nutelná, ale i nepřeslechnutelná. Moje vonící zlatá koruna totiž
doslova hučí včelami. Láká je nektar v mých květech. Nektaro
dárnost je okolo 2 mg a cukernatost přibližně 30 %. Za přízni
vých podmínek tak mohou včelaři získat citronově až oranžově
žlutý med. Z květů si včely v žlutozelených rouskách odnášejí
i kvalitní pyl.
Včely ovšem najdete nejen na mých květech, ale někdy navště
vují i moje listy. Proč? Na mých listech se totiž občas objevují malé
zeleně pruhované potvůrky s poetickým názvem zdobnatky. Ty
napichují pletiva mých listů a nechávají si do těla proudit moji
mízu. Z ní si vyberou hlavně bílkoviny a přebytky cukrů pak vylu
čují v podobě kapek, kterým vy lidé říkáte medovice. Listy mám
celé ulepené, ale já se nezlobím. Škody, které mi zdobnatky působí,
nejsou velké a také vím, že na medovici netrpělivě čekají včelaři.
Je totiž základem žádaných medovicových medů.
Mnohem více než zdobnatky mi škodí sucho, znečištěné ovzduší
a sůl v půdě. Proto se mi příliš nedaří ve městech. Mnohem lepší
je to v lesích, velkých lesoparcích nebo ve volné krajině, kde může
moje krása plně vyniknout. My lípy srdčité dorůstáme do výšky až
35 metrů a s přibývajícím věkem jsme stále krásnější. A prozradím
vám malé tajemství. Moje celé jméno zní Tilia cordata ´Grenspi
ere´a byla jsem vybrána proto, že moje koruna je menší, pyrami
dální a jednou dorostu „jen“ 12 m.
My lípy srdčité jsme domácího původu. Pokud mě budete chtít
vysadit, vyberte vhodné podmínky a dostatek místa. Počítejte
s tím, že se našich nejlepších let nedožijete, ale myslete i na další
generace a jejich včely. Pokud máte dost prostoru a chcete vysadit
více jedinců, zkuste i lípu velkolistou, která rozkvétá o 14 dnů dří
ve, čímž můžete dobu včelí pastvy prodloužit. Vzpomeňte si na mě,
až budete voňavý čaj z mých květů sladit medem, který vaše včely
nasbíraly právě u nás lip.
Vaše lípa srdčitá
Připravila Ing. Miroslava Novotná
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