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Je čas bilancovat
Je září a včelaři hodnotí uplynulou sezo-
nu. A protože nebyla moc dobrá, stala se 
předmětem zájmu novinářů. Dobré zprávy 
totiž nejsou zprávy. Např. za jedno dopo-
ledne jsem odpovídala na tytéž otázky pěti 
různým novinám, časopisům a interneto-
vým zpravodajským serverům. Bude málo 
medu? O kolik zdraží? A pak titulky v mé-
diích nikoho nenechaly na pochybách, že je 
tu medová katastrofa, že ceny medu vystře-
lují nahoru a dokonce že i včely mají krizi.

Včelařský rok, který pomalu končí, byl 
za dobu, kterou včelaři pamatují, jedním 
z nejhorších. Za mnohé může počasí, 
snůška, kterou příroda nabízí nebo spíše 
nenabízí, ale jak píší manželé Machovi, 
mnohem větší vliv na medné výnosy má 
sám včelař, jeho optimální způsob vede-
ní včelstev a schopnost přizpůsobit se jak 
nákazové situaci, tak počasí. K tomu, jaký 
byl uplynulý včelařský rok, se v tomto čís-
le vyjadřují nejen oni, ale i další včelaři ze 
všech koutů republiky. Ale aby byl výčet 
úplný, pokusím se doplnit, jak se vedlo 
našim svazovým včelám v centru Prahy.

Máme ve dvorním traktu šest včelstev 
na střeše skladu, cca ve výšce 2,5 met-
ru. Přezimovala všechna bez problémů 
a zdálo se, že jako v minulých letech mů-
žeme očekávat dobrý včelařský rok. Snůš-
ka v okolí sídla svazu je výborná. Podolské 
a Smetanovo nábřeží jsou plné akátů a lip, 
na Žofíně a Karlově náměstí jsou zase jí-
rovce, jerlíny a další okrasné stromy. V do-
letu včel jsou i Botanická zahrada a Petřín, 
všude ideální pestrá snůška. Ovšem když 
přeje počasí. A to se letos nestalo. Dešti-

vý a chladný květen i červen způsobily, že 
včely snůšku nemohly plně využít. Nevyšel 
akát, který byl vždy důležitou součástí na-
šeho „Medu z Křemencárny“. Zazname-
nali jsme přibližně o polovinu nižší výnos 
medu než v minulých letech. Přesto jsme 
pro naše partnery jak z řad poslanců, tak 
úředníků ministerstva zemědělství připra-
vili medobraní. Ihned po posledním vytá-
čení v první červencové dekádě jsme začali 
léčit a krmit. Krmíme cukerným roztokem 
ve sklenicích s prosakovacím víčkem v ma-
lých dávkách tak, aby ji včely zpracovaly 
přes noc. Krmíme tak sice dlouho, ale ne-
hrozí loupeže a včely příliš nezatěžujeme. 
Jako léčivo používáme Gabon Flum. Tento 
postup se nám osvědčil po celou dobu, kdy 
včely na svazu jsou, což jsou už čtyři roky. 
Nemáme úhyny a včelstva přezimují silná. 
Dvorním traktem prochází množství lidí, 
nájemníků a účastníků seminářů, které 
jeden z nájemců v pronajatých prostorech 
organizuje. Vše bez stížností na včely, bez 
žihadel. Naopak je to pro městské lidi 
atrakce. Nějaké to žihadlo občas dostane 
jen pan tajemník, který se o včely stará.

Ze zpráv, které máme, lze předpokládat, 
že letošní medný výnos bude podprůměr-
ný. Přesná čísla budeme mít až na základě 
podzimních statistických zjišťování. 

I takovéto roky, kdy včelař ani nezama-
že medomet a naopak musí přikrmovat, 
ke včelaření patří. Ale díkybohu jich není 
mnoho.

Přeji příjemné čtení.

Mgr. Jarmila Machová
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m Kalendárium září

V tomto měsíci končí podletí a začíná včelařský podzim. Včelař dodal 
do úlů glycidovou zásobu na dlouhé období zbytku podzimu, zimy a části 
jara. V podletí provedl letní ošetření včelstev proti varroáze. Včely v teplých 
dnech ještě v okolí úlu vyhledávají poslední zdroje nektaru, pylu, občas 
i medovice a včelstvo si vytváří sezení pro zdárné zimování.

Zdroje nektaru a pylu

V září najdou včely nektar i pyl na kve-
toucích polích z pozdních výsevů hořčice 
a svazenky. Na vlhkých místech v okolí po-
toků a řek bohatě kvete netýkavka žláznatá, 
na mezích, v zahradách a při okrajích polí 
se setkáme s dokvétajícími pámelníky, nád-
hernými ocúny a zlatobýly. V prosvětlených 
lesích jsou významné i starček hajní a vřes. 
Tyto a další kulturní i bylinné porosty jsou 
cenným doplňkovým zdrojem zimní zá-
soby květových medů a pylu pro úspěšné 
zimování.

Čeho se však obáváme, to je občasný vý-
skyt pozdní melecitózní snůšky. Donáškou 
těchto zprvu sladkých šťáv se dlouhověké 
včely velmi vysílí a po rychlé krystalizaci 
z buněk jen velmi obtížně získávají těžce 
stravitelný med.

Život v úlu

Ze včelstva se postupně vytrácejí letní krát-
kověké včely a v celém společenství budou 
převládat ty dlouhověké. Matky zakládají 
stále menší plochy plodu a v tomto měsíci 
většina z nich plodování ukončí. Na gly-
cidových zásobách, které dodal včelař, 
upraví včely zimní sezení. Spolu s donese-
ným nektarem a pylem tvoří nad volnými 
buňkami půlkruhové pylozásobní věnce 
a ve zbývajícím prostoru potom zásobní 
desky. Zdravá včelstva jsou stále poměrně 
početná a teplé dny jim umožňují pravidel-
ně vyletovat, přírodní zdroje však bývají 
velmi omezené. Včely tedy slídí, a protože 
„u sousedů jsou sklady plné“, stále ještě 
trvá snaha uloupit i zde další mednou záso-

bu. Současně s tím trvá i nutnost, aby včely 
obranářky uhlídaly nahromaděné poklady. 
Proto můžeme stále pozorovat drobné bo-
jůvky – když už ne s cizími včelami, pak 
určitě s dotěrnými vosami.  Pokud dojde 
k vyloupení, půjde vždy o včelstva bezma-
tečná, nemocná a početně slabá. Koncem 
září již bývají denní a zvláště noční teplo-
ty v blízkosti nuly a včelstvo se shlukuje 
do zimního chomáče.

Na co dbá v září včelař?

Pokud jsme použili gabonové pásky, neza-
pomeneme je po měsíčním působení vy-
jmout a po nakrmení odstraníme i krmítka. 
Současně se přesvědčíme, zda mají včel-
stva dostatek glycidových zásob. Během 
krmení mohlo dojít k částečnému nebo 
i úplnému vyloupení a na začátku měsíce 
je ještě možnost provést nápravu, nejlépe 
dodáním zásobních plástů, případně opa-
trným podáváním cukerného roztoku.

Vzhledem k trvalému nebezpečí vylou-
pení zásob od slídících včel a vos je třeba 
usnadnit strážkyním na česnech obranu 
tím, že vchod do úlu zůstane zúžený. Toto 
opatření provádí většina včelařů na začát-
ku podletí, nejlépe ještě před začátkem 
krmení včelstev. V minulém dílu jsme 
ukázali jednu z možností, která je u teplé 
stavby spíše nutností, abychom zúžili čes-
no bočně. Má to později velký význam pro 
úspěšné zimování včelstva při přesouvání 
chomáče za uloženými zásobami. Malé 
česínko uprostřed může u teplé stavby za-
příčinit dva podstatné problémy. Jednak je 
to nedostatečná výměna vzduchu, důsled-

kem čehož je vysoká vlhkost a hromadění 
vydýchaného oxidu uhličitého. Další obtíž 
nastává při nutnosti dlouhodobě setrvat 
vlivem chladu v semknutí chomáče, kde 
jsou spotřebovány zásoby a včelstvo se 
za dalšími nemusí přesunout. V souvislos-
ti s tím je rovněž nutné, aby při zimování 
ve více nástavcích nebyla včelí mezera mezi 
nástavky větší než centimetr.  Ze zkušenos-
ti z chybné konstrukce některých úlů (na-
příklad u hojně rozšířeného Moravského 
univerzálu) víme, že bývá tato mezera i více 
než 2 cm a včelstvo se kvůli tomu v zimě 
do druhého nástavku nepřesune. Včelař 
zjara zjistí, že zásoby zůstaly, a přesto na-
stal úhyn hladem.

V září by měla být včelstva již nakrme-
na. Mnoho včelařů však z jisté setrvačnosti 
nebo chybného přesvědčení podává roz-
tok ještě v polovině měsíce nebo i později. 
Opotřebují tím dlouhověké včely, prodlu-
žují slídivost a podněcují matky k pozdní-
mu kladení. Se zaplodovanými plásty je 
potom v říjnu boj s roztoči marný a téměř 
neúčinný.

S příchodem chladnějších dnů je třeba 
zabránit vstupu hlodavců do úlu. Možnos-
tí je několik. Ve včelařských prodejnách lze 
nakoupit speciální kovové proužky s tu-
nýlky pro snadný průchod včel, nebo lze 
použít zasíťování s oky 7 × 7 mm. Dobře 
poslouží i česnová vložka s výškou průlezu 
7 mm. Současně s tímto zabezpečením úlu 
je nutné vložit na celé dno světlou, nejlépe 
plastovou podložku, na které při násled-
ných fumigacích vyhodnotíme spad roz-
točů.

V září lze úspěšně měnit matky 
a posílit včelstva

Včelař, který úspěšně odchoval matky nebo 
celá společenství pomocí oddělků nebo 
smetenců, může provádět výměny matek 

Za příznivých podmínek v září ještě kvete mnoho pylodárných a nektarodárných rostlin
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ticky po celou sezonu.

Tam, kde plánujeme výměnu starších 
a nevýkonných matek, kde je bodavost 
nebo bezmatečnost, můžeme s velkým 
předpokladem úspěšnosti provést i v září 
nápravu. Výměny matek probíhají v této 
době většinou úspěšně, protože skončilo 
období tichých výměn, trubci byli vyhnáni 
a nebývají ani teploty na úspěšné oplozo-
vací lety říjných matek. Pokud jsme cíleně 
pokrmovali oddělek, můžeme jej v září jed-
noduše přidat posazením nástavku na stá-
vající včelstvo (pro jistotu přes propíchaný 
list novin). Zvláště včelaři s větším počtem 
včelstev takto posilují svá včelstva, aniž by 
vyhledávali původní matku. Úspěšnost 
přijetí nových matek bývá i u této jedno-
duché metody vysoká. Chceme-li však mít 
větší jistotu přijetí mladé matky, je lepší 
starou předem vyhledat a odstranit. Přije-
tí mladých matek se zpravidla nedaří tam, 
kde jsou ve včelstvech rozkladené trubčice 
nebo je-li ve stávajícím včelstvu matka lep-
ší, vzniklá z tiché výměny.

Jestliže jsme zjistili, že ve včelstvu není 
žádný plod, o bezmatečnosti je třeba se 
přesvědčit osvědčenou metodou plodové 
zkoušky. Vložením plástu s otevřeným plo-
dem budou u včelstva bez matky po několi-
ka dnech na plástu naražené nouzové ma-
tečníky. Až poté je možné přidat oplozenou 

matku. Uděláme to však pouze tam, kde je 
včelstvo ještě dostatečně silné. Pokud došlo 
k silnému zeslábnutí a dělnice jsou již sta-
ré, bývá přijetí mladé matky velmi proble-
matické. K mladé matce a na výživu plodu 
patří početná skupina mladušek, a pokud 
tato generace chybí, bude zazimované 
včelstvo velmi slabé a s minimálními před-
poklady úspěšného vyzimování. Znovu se 
v této souvislosti potvrzuje, jak důležité je 
vytvářet v sezoně oddělky. Ty jsou i v této 
době přímo pokladem při nápravě bezma-
tečných a zesláblých včelstev.

Péče o plásty se vyplácí

Při posledním medobraní třídí pečlivý 
včelař volné plásty v zásadě na tři skupiny. 
Světlé a dříve nezakladené panenské (med-
níkové) plásty uložíme podle možností buď 
v chlazených skladech, nebo je jednoduše 
zavěsíme v „komínech“ z nástavků tak, aby 
se nedotýkaly a dole i nahoře byly chráněny 
kovovým zasíťováním. Pod jednoduchým 
zastřešením na chladném místě se trvalý 
průvan postará o to, že plásty budou zjara 
bez poškození připraveny k použití.

Druhou skupinou jsou dříve zakladené, 
ale průsvitné (tzv. žemlové) souše, které 
chceme uchovat do nové sezony. S oblibou 
je však napadá zavíječ voskový, jehož larvy 
dokážou v krátkém čase dokonat dílo zká-
zy.  Musíme je proto uchovat buď při teplo-

tách do 10 °C, nebo do zimy pravidelně při-
bližně ve čtrnáctidenních intervalech sířit.

Třetí skupinou jsou plásty staré, tmavé, 
deformované i trubčí. Ty je třeba buď co 
nejdříve vytavit na tolik cenný včelí vosk, 
nebo ošetřit proti napadení zavíječem 
do doby, než budeme mít dostatek času je 
v klidu zpracovat.

Požadavek malé administrativy

Každý chovatel včel má nárok na výplatu 
dotace na zazimování včelstva za opylovací 
činnost ve stávajícím roce. K tomu je třeba 
podat do poloviny září u své základní orga-
nizace řádně vyplněný Požadavek na dotaci 
1.D. Tiskopis najdete v příloze Včelařství 
8/2020 nebo na webových stránkách ČSV.

Jiří Sláma

V komíně nástavků je díky průvanu možné uchovat světlé 
plásty bez poškození

V závěru měsíce je třeba pro diagnostiku spadu roztočů vložit na dna 
úlů světlé podložky

Proti vniknutí hlodavců dobře poslouží 
i česnová vložka s výškou mezery 7 mm
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Uplynulý včelařský rok byl opět jedinečný, napsal ve svém příspěvku v srpnovém čísle Včelařství (str. 263) 
náš stálý spolupracovník MVDr. Martin Kamler. Jistě tím chtěl naznačit, že každý včelařský rok je jiný, pros-
tě jedinečný. Ten uplynulý byl svým způsobem atypický. Nejprve katastrofální sucho, pak deště, na které vče-
laři čekali jako na nezbytnou podmínku, aby kvetoucí rostliny a stromy měly dostatek nektaru. Jenže pršelo 
tak dlouho a tak intenzivně, že včely nemohly potenciální snůšku využít. Výsledek byl nasnadě: málo medu. 
Sezona se překulila do podletí a byl tu další problém, tentokrát nedostatek pylu. Ne všude se však včelařský 
rok odvíjel podle tohoto scénáře. Co region, to jiné podmínky. Jiné klima, jiná nadmořská výška, jiná nabíd-
ka včelí pastvy. Oslovili jsme tedy zkušené včelaře napříč celou republikou a položili jim jedinou otázku:  
Jaký byl z vašeho pohledu uplynulý včelařský rok?

Josef Baránek, Karlovarský kraj
Jsem členem ZO ČSV Božičany a zima 
v této oblasti Podkrušnohoří byla mírná. 
Včely vyzimovaly velmi dobře, takže ztráty 
byly minimální. Podle hlášení počtu vyzi-
movaných včelstev v rámci naší ZO padlo 
10 % z 350 zimovaných. Jaro bylo přízni-
vé, včely brzy sílily a snůška z jívy, dalších 
druhů vrby a z ovocných stromů byla velmi 
slibná. To byl začátek dubna, ale pak přišly 
mrazy, které spálily kvetoucí ovocné stro-
my a keře (jabloně, hrušně, švestky, mráz 
zničil i plody rybízu a srstek). A v květnu 
přišly mrazy znovu v období zmrzlých. Kdo 
ze včelařů v té době včelám nepomohl s při-
krmováním, měl velmi slabá včelstva. Po-
sléze ale vše vypadalo dobře, kvetly louky, 
maliny, ostružiny, jenže pak přišlo deštivé 
období a všechno, co včely přinesly, padlo 
na výchovu nové generace včel. Kdo ze vče-
lařů se spolehl na přírodu a nepřikrmil, měl 
včely hladové a taky padlé. Po deštích včel-
stva zesílila, v naší oblasti mírně zamedo-
vala lípa, a tak byl med alespoň pro včela-
ře. O medobraní se nedá vůbec hovořit, ta 
trocha, co se vytočila, byla jenom náplast. 
V období, kdy píšu tyto řádky, což je druhá 
dekáda srpna, už musí mít včely alespoň 
dvě třetiny zimních zásob. Při bilancování 
uplynulé sezony, musím říct, že tak špatný 

rok jsem zde na západě Čech ještě nezažil. 
A to včelařím od roku 1972. Obhospodařu-
ji 70 včelstev včetně 10 % rezervních a prů-
měr na včelstvo je 4 kg medu. Věřím, že tak 
mizerný rok snad už nebude.

Alena Příhodová, Ústecký kraj
Vždy po skončení zimy hlídám den, kdy 
nastane první jarní prolet. Jsem netrpělivá, 
nervózní, nedočkavá a snažím se být vždy 
u toho. Je to jako provázet dceru poprvé 
do společnosti, na její první ples. Ale kdo 
včely miluje, ten to nepochopí. Včelaření 
totiž není jen hobby, je to životní styl, čin-
nost na celý život.

Zima letos byla mírná, málo sněhu 
a mrazu ještě méně, což včelkám nevy-
hovovalo. Klasické zimování si moc ne - 
užily, bylo to jako noc, kdy vás stále někdo 
budí. Časté prolety jim umožnily donést 
si trochu pylu, kterého měly nedostatek. 
Jarní úhyn byl u někoho tragický, u mě 
25 %. Déšť v květnu se střídal s chladnými 
dny, ale přesto si včelky opylování stromů 
užily a i med se v buňkách medníků leskl. 
Vše vypadalo velice nadějně, ale radost to 
byla předčasná. Následovalo opět chladné 
a deštivé počasí a žádná další snůška ne-
byla. Kdo si pospíšil a nezaváhal, tak ně-
jaký med získal, ale musel včelky později 

přikrmit, protože měly hlad. Kdo nevytočil, 
tak měl opět čistý medník, ale spokojené 
včelky.

Záchrana pro včelaře přišla až s roz-
květem lip. Medu je sice málo, jen 
35 % ve srovnání s běžným rokem, ale pro 
mé stálé odběratele nakonec přece jen ně-
jaký je.

V místě, kde včelařím, nejsou žádné 
vydatné zdroje snůšky z nektarodárných 
zemědělských plodin, ale zase je to vyvá-
ženo tím, že tu nejsou žádné velké otravy 
včel z postřiků. Neberu včelkám vše, co si 
donesou. Med, který mají v plodišti pod 
mateří mřížkou, je jejich. Výchova nové 
generace je důležitá a k tomu potřebují 
i med. Být jen na cukru, který dodá včelař, 
to neuznávám.

Úbytek včelstev jsem doplnila oddělky 
a nyní již doplňuji zásoby na další zimu. 
Pravidelně sleduji spad v podmetu a zatím 
se varroáza neobjevila. V tomto období lé-
čím VarroMedem, který mi vyhovuje pro 
svou jednoduchost.

Včelky, které máme pro včelařský krou-
žek, dopadly tak, že z pěti zbyla jen dvě 
včelstva. Jedno bylo silně napadeno zvá-
penatěním, což vyřešil nejen Formidol, ale 
i výměna matky. Investice se vyplatila. Dru-
hé včelstvo bylo silné, a tak máme tři nové 
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nám dalo ještě dvacet kilogramů medu z li-
pové aleje, kterou máme na našem školním 
pozemku. Po všech těch problémech jsme 
tedy nakonec všichni spokojení.

Miloš Zástěra, Liberecký kraj
Když se na začátku roku na naší zahradě 
zastavil můj včelařský staršina a skoro 
s pláčem mi říkal, že potřebuje poradit, 
začal jsem se smát, jak můžou vrabci učit 
létat orly. Vyprávěl mi, jak stojí nad polo-
prázdnými úly a sleduje každodenní sláb-
nutí včelstev v úlech plných zásob. Myslel 
jsem si, že osmdesátníci už nepláčou, ale 
to zoufalství a ta bezmoc zasáhly i mě. 
„Za těch 60 let se mi něco takového nikdy 
nestalo a já nevím, co jsem udělal špatně,“ 
opakoval několikrát. Vzpomněl jsem si 
na obrázky včel od Leoše Dvorského a jeho 
slova „každého z vás to jednou čeká“. Byla 
to výzva koukat na věci jinak.

Po pár týdnech mi volal kamarád, jestli 
bych mu neudělal posudek na jeho včelař-
ský provoz kvůli pálení – pravděpodobně 
hniloba.

Před pár dny jsem zase slyšel, že letošní 
včelařský rok je jedním z nejhorších za po-
sledních deset let. Jdu se podívat do skladu 
medu a dochází mi, že letošními výnosy se 
v hospodě opravdu chlubit nebudu, a zase 
si vzpomenu na staršinu, jak vyprávěl o le-
tech, kdy medomet ani nevytáhli. S díky 
odmítám nákup slunečnicového medu 
z Maďarska s tím, že k pravdivosti a pra-
vosti nedostatek patří. Předseda se mě 
ptal, jestli je normální, aby v sezoně musel 
krmit, a tak jsem asi posté zopakoval, že 
malá armáda málo jí a velká hodně. A když 
je na poli málo brambor, bude hlad, i když 
brambory jsou. Vzpomínám na nejoblíbe-

nější věty z přednášek – vyhrává ten, kdo 
krmí první, léčí poslední a nemá silné včely, 
protože včelař je tím úspěšnější, čím méně 
do toho včelám kecá. Jen pozorovatel má 
přehled o tom, co se děje, dobyvatel skrze 
rudé oči nevidí zálohy.

Přemýšlím nad těmito řádky a vzdouvá 
se ve mně vztek – už začínám být dobrý 
novinář, protože dobrá zpráva není zprá-
va, jak jsem kdysi vyčetl z nějakého rozho-
voru. Když se ale podívám do svých úlů, 
ve kterých cítím tu vůni přírody a zarputi-
lost postavit se nepřízni poměrů, začínám 
chápat, že ekonomické ukazatele v mém 
včelařském provozu nemohou mít vypo-
vídací hodnotu o stavu včelaření v regio-
nu. Kolega zemědělec mi totiž sám volá, 
jak letos a jestli nechci zkusit jetel. Lidé se 
mě ptají, jestli už budu moci vrátit včely 
do blízkosti jejich zahrad. Zpočátku mož-
ná trochu zklamaně, ale pak s povděkem 
přijímají zprávu, že medovice letos není, 
protože pochopili, že naše včelařství pod-
léhá limitům a výsledky nejsou odrazem 
umění a vybavení, ale darem. Darem pří-
rody, které nevládneme (i když si to mož-
ná myslíme a máme na to prostředky), 
ale jsme její součástí se všemi nedostatky 
a možnostmi.
Zavírám oči, abych viděl věci opravdově.

Luděk Sojka, Středočeský kraj
Uplynulý včelařský rok byl zvláštní 
a v mnohém ve mně vyvolal vzpomínky 
na rok 2007, kdy jsem přišel o poměrně 
velké množství produkčních včelstev. V na-
šem spolku máme zásadu, že našim čle-
nům včas a podrobně opakujeme pracovní 
postupy celého včelařského roku a termíny 
ošetřování léčivy jsou dominantou těchto 
informací. Domnívám se tedy, že jsme nic 

zásadního nezanedbali, ale přesto došlo 
ke značným ztrátám včelstev nejen v naší 
základní organizaci, ale v určité části Po-
berouní. Pohled na prázdné úly byl tristní. 
I já jsem tápal v paměti a promítal jsem si 
znovu své metody včelařské práce. Dodnes 
nevím, kde jsem udělal chybu.

Všechny prázdné úly jsem vydezinfikoval 
a hlavní včelín zrekonstruoval. V průběhu 
zimy jsem si smluvně zajistil jarní nákup 
několika oddělků a oddělky jsem vytvořil 
i ze svých včelstev. Několik slabších včel-
stev jsem pak spojil. Zároveň jsem snížil 
celkový počet včelstev jak na základně 
v Černošicích, tak i na Kutnohorsku.

Z hlediska množství vytočeného medu 
mohu konstatovat, že výnosy byly o třetinu 
nižší než loni. Někteří přátelé měli prázd-
né plásty v čase druhého vytáčení. Sucho 
mohlo způsobit nedostatek nektaru. Medo-
vicového medu bylo velmi málo.

Zakrmení včelstev jsem zahájil podstat-
ně dříve než v minulých letech. Včelstva 
odebírala cukerný roztok plynule. Použí-
vám plastová čtyřlitrová krmítka se vstu-
pem na stropě. Na našich stanovištích jsem 
tradiční ošetření Formidolem nahradil ky-
selinou šťavelovou po předchozích konzul-
tacích s chovateli, kteří tuto metodu mají 
vyzkoušenou, a též s Ing. Přidalem z Brna. 
Věřím, že tento způsob přinese kýžený 
efekt.

Včelařský rok se nikdy neshoduje s těmi 
minulými. V tom je ona pestrost včelařovy 
práce. Na našich stanovištích pracujeme 
týmově: se synem i manželkou. Syn se v le-
tošním roce osamostatnil na novém stano-
višti. Jsem tomu rád, bude pokračovatelem 
rodinné včelařské tradice.

Věřím, že veškeré atributy pro úspěšné 
vykročení do nového včelařského roku 
jsem naplnil a v podzimních měsících budu 
úspěšně čelit vlivu roztoče a dalším poten-
ciálním nemocem včelstev.

Pavel Konečný, Praha
Včelařím na Praze-západ, v údolí Berounky 
a jako každý včelař bilancuji závěr roku.
Celkově to byl z hlediska výnosu jeden 
z těch horších, ale když slyším včelaře 
okolo sebe, tak to zase tak špatné nebylo. 
Myslím, že mi pomohlo včasné léčení kyse-
linou mravenčí v předešlém roce (už kon-
cem června a následně dvakrát v červenci) 
a také to, že začínám standardně krmit 
včelstva ihned po medobraní, nejpozději 
v polovině července. 

Co se týká výnosu na včelstvo, tak mám 
zhruba polovinu nebo možná dvě pětiny 
z průměrných výnosů v normálních letech.

Začátek roku byl super – postupná snůš-
ka (minulé roky kvetlo všechno najednou), 
postupný rozvoj a všechno vypadalo růžo-
vě. Okolo 25. května bylo první medobra-
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více v úlech, protože přišly chladné dny 
a pršelo. 

Druhé medobraní nebylo, maliny a os-
tružiny propršely. V závěru sezony po od-
květu lip, tedy okolo 5.–6. června, jsme do-
točili nějaký med, který byl ve včelstvech, 
a okamžitě se začalo krmit, aby včely vybu-
dovaly dostatečně silná včelstva pro příští 
rok.

Oplozování matek na začátku sezony 
bylo katastrofální. Po 40 letech včelaření se 
mi poprvé stalo, že oplození matek na sta-
novišti se koncem května pohybovalo mezi 
40 a 50 % a teprve v první polovině června 
se přiblížilo k 60 %. A navíc se v tomto bláz-
nivém roce koncem června začaly připra-
vovat k rojení oddělky s mladými matkami 
z letošního roku.

I když včelařím dlouho, tak stejně mě 
včely i počasí dokážou překvapit. Je to ale 
příroda a stále mě těší, že mi táta dokázal 
předat takový koníček, jako jsou včely.

Alena a Pavel Machovi, Plzeňský kraj
Od loňského roku včelaříme na čtyřech sta-
novištích. K tradičním třem (lesní mýtina 
u státního zámku Kozel, Němčice u Kdy-
ně, golfový areál Alfrédov u Stříbra) nám 
přibyla střecha budovy firmy IBM na praž-
ském Chodově.

V srpnu 2019 jsme udělali zásadní chy-
bu, když jsme na dvou včelnicích podcenili 
nákazovou situaci a začali léčit o dva týdny 
později. Jak se pak ukázalo, způsobili jsme 
si tím výraznější problémy již v době po-
sledního krmení, kdy roztočem napadená 
a pozdě léčená včelstva nedokázala odo-
lat loupeživým útokům a část z nich jsme 
vůbec nedokázali zachránit. Další část se 
sice ubránila, ale pomalu uhynula během 
následujících dvou měsíců. Zbylá včel-
stva přežila, ale letos spíše živořila. Tento 
případ nám jasně ukázal, že varování od-

borníků nezanedbat včasnost léčení jsou 
naprosto opodstatněná. Včelstva na dal-
ších dvou včelnicích se rozvíjela normálně 
a i zimu zvládla naprosto bez problémů. 
Poslední zimy jsou poměrně teplé, což 
způsobuje téměř nepřerušené plodování 
včelstev, a tím pádem mimo jiné zvýšenou 
spotřebu zásob. Jasně nám to prokázala 
měření úbytku hmotnosti úlů a vývoje tep-
loty v plodovém hnízdě. Vyplatilo se tedy 
to, co praktikujeme již mnoho let – dosta-
tečné nakrmení včelstev. Průměrnému 
včelstvu dodáváme 25 litrů invertu (cca 
25 kg cukru) a na jaře neřešíme problémy 
s nedostatkem zásob.

Letošní jaro začalo opět dříve a ukázalo 
markantní rozdíl v rychlosti rozvoje zdra-
vých a dobře zakrmených včelstev proti 
ostatním. Zdravá bez problémů zvládla 
vystavět dostatečné množství nových plás-
tů a přinést obvyklé množství nektarového 
medu i přesto, že jaro bylo poměrně deštivé 
a snůšky byly často přerušovány. Proměnli-
vé počasí rovněž podpořilo rojovou náladu, 
ale to se nám dařilo zvládat s pomocí moni-
torovacího systému a nezpůsobilo nám to 
výraznější škody. 

Na výše zmíněných dvou včelnicích 
s úhyny jsme se prakticky vzdali medného 
výnosu ve prospěch rozdělení těchto včel-
stev na oddělky, abychom obnovili původní 
stavy. Nebylo to jednoduché, protože jsme 
potřebovali mnoho nových matek a chova-
telé nám je kvůli deštivému počasí nebyli 
schopni brzy dodat. 

Vytočili jsme první část nektarového 
medu, druhou jsme včelstvům raději po-
nechali, aby netrpěla hladem, kdyby se ne-
objevila medovice. To se ukázalo jako vel-
mi prozíravé, protože medovice skutečně 
přišla jen ve velmi malém množství, takže 
druhé medobraní znamenalo jen dovytoče-
ní medu od vitálnějších včelstev těsně před 
začátkem krmení. 

Včelaříme v oblastech, které jsou snůš-
kově průměrné. Ale myslíme si, že mno-
hem větší vliv na medné výnosy má sám 
včelař, jeho optimální způsob vedení včel-
stev a schopnost přizpůsobit se jak náka-
zové situaci, tak počasí. 

Vojtěch Frána, Jihočeský kraj
Určitě se řadím do zástupu včelařů, kteří 
pokládají červenec za velmi důležité ob-
dobí v životě včel. Končí život krátkodobé 
generace a začíná život včel dlouhodobých. 
Po posledním vytáčení medu musíme dbát 
především na to, aby nám včely nestrádaly. 
Je velkým omylem, že je v tuto dobu v pří-
rodě pastvy dostatek. První pomoc spočívá 
v tom, že dodám první dávku cukru, tři lit-
ry v poměru 1:1. Čím hojněji zazimujeme, 
tím bude jarní rozvoj rychlejší. Já včelařím 
do prvního medobraní bez mřížky, až pak 
uspořádám plodiště a dám mřížku. V plo-
dišti nechávám po 10 rámcích. Domnívám 
se, že pak mají včely větší prostor k plodo-
vání. Nejsem zastánce toho, že v tuto dobu 
je med v plodišti jen včel. Mají dost času 
si plodiště upravit a zásoby včas doplnit. 
První snůška je většinou z převážné části 
řepková a je určitě lepší zimovat na medu 
jiném. Dodám-li včas roztok, mají vče-
ly více času na doplnění pylu, což je při 
současné ceně cukru výhodnější. Nikdy 
mě nenapadlo přikrmovat cukernou ná-
hražkou jakéhokoliv složení nebo vracet 
zpět do úlu nedotočené melecitózní rámky 
(na ty je dost času zjara). Nemají-li včely 
možnost včasného jarního proletu, začí-
nají tady dost nemilé problémy. Moc se 
mi neosvědčily „zaručené“ metody proti 
slídivosti, která často přechází v loupeži-
vost. Krmím roztokem převařeným, podle 
mě jej včely přijímají raději, a tím pádem 
i rychleji, a navíc krmím zásadně pozdě ve-
čer. Snažím se aplikovat rady pro podzim-
ní včelaření od Dr. Kamlera publikované 
v časopise Včelařství. Pak nastává sejmutí 
posledního nástavku a je vše připraveno 
k fumigaci. Jelikož včelařím s rámkovou 
mírou 39 × 24, zimuji ve dvou nástavcích. 
Chci také podotknout, že naše metodika 
léčby varrroázy pod názvem „Celoroční 
schéma tlumení varroázy“ (viz loňský roč-
ník Včelařství) je podle mého názoru do-
stačující. Ale až někdo vynalezne metodu 
l00% účinnou, určitě dostane Nobelovku.

Při takto zhruba popsaném způsobu 
včelaření a za přispění skutečně vrtkavé-
ho počasí v podhůří Šumavy jsem letos 
docílil průměrného výnosu 26 kg medu 
na včelstvo od 10 včelstev. Je na posou-
zení, je-li to málo, či dost. Málokdo však 
připočítává také med od oddělků, samotné 
oddělky, vosk a propolis. To všechno nám 
letos přinesly naše „holky“ a je jen na nás, 
jak efektivně s tím vším naložíme.
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Začátek letošního včelařského roku byl 
na Jihlavsku poznamenán v několika pří-
padech pozitivním výsledkem vyšetření 
na mor včelího plodu. Koronavirus pak bo-
hužel zpomalil následné vyšetření kliniky, 
takže k prvním ohňům došlo až těsně před 
tradičním pálením čarodějnic koncem dub-
na. Tudíž se mohla nákaza šířit vesele dál, 
což prokázalo následné vyšetření pásma, 
kdy několik minule negativních včelařů 
získalo pozitivitu a ohně pak pokračovaly 
i v červenci.

Kvůli přetrvávajícím dešťům včely snad-
no přicházely do rojových nálad a včelaře 
jsme pak často vídali ve větvích stromů 
sklízet toto „ovoce“. Více než polovina 
kvetení řepky propršela, ale kolegové, 
kteří dokázali rojové nálady ukočírovat, 
vytáčeli slušné množství prvního medu. 
Můj soused měl dokonce téměř 50 kg ze 
včelstva. Následná snůška se pak nedosta-
vovala a včelstva v nedostatku zachraňo-
valo podněcování a brzké krmení. Někde 
se těsně před krmením vytáčelo 2 až 10 kg 
ze včelstva. Kvůli letošnímu uplakanému 
počasí měli problémy i chovatelé matek, 
především s jejich oplodňováním. A nám 
na Vysočině nezbývá než se těšit na rok 
příští, který snad nebude takový darebák 
jako ten letošní.

Marian Solčanský, Pardubický kraj
Včelařím v Pardubickém kraji, v mikrore-
gionu Hlinecko, konkrétně ve vsi Medkovy 
Kopce v malebné přírodě CHKO Žďárské 
vrchy v nadmořské výšce 625 m. Po letošní 
velmi mírné zimě byla včelstva kupodivu 
ve výborné kondici. Následovalo poměrně 
teplé a suché jaro, během kterého po dlouhé 
době nevykvetlo vše najednou, ale nakvéta-
lo postupně a včely dokázaly dobře využít 
potenciál pastvy, kterou jim příroda nabíd-
la. Tomu velmi pomohly srážky, které se 

ve druhé polovině jara postupně objevova-
ly, takže zemědělcům a následně i včelařům 
spadl kámen ze srdce. Síla včelstev však 
vedla k rojovým náladám, které se jen velmi 
těžko dařilo ukočírovat, a jedinou šancí tak 
byla tvorba oddělků. Květového medu bylo 
nakonec dost a ukázalo se velmi prozíravé 
nevytočit medníky do sucha, ale ponechat 
ve včelstvech dostatek zásob. Léto bylo totiž 
vlivem silného proudění vzduchu od Atlan-
tiku ve znamení pravidelných a vydatných 
dešťů, které spláchly veškeré producenty 
medovice a navíc pravidelně vymývaly nek-
tar z květů. Kvetoucí lípy, předchozí roky 
obsypané hmyzem, zastihly letos přívalové 
deště a včely je během prvního týdne kve-
tení navštěvovaly jen sporadicky. Protože 
zásoby ve včelstvech rychle ubývaly a matky 
by za této situace omezovaly kladení, roz-
loučil jsem se s dalším medobraním a 10. 
července začal doplňovat zásoby. Bohužel 
včelaři, kteří tuto situaci podcenili, zažili 
hladovějící včelstva, dokonce i úhyny. Si-
tuace se mírně zlepšila ve druhé polovině 
květu lip, které díky zmírnění dešťů přece 
jen nějaký nektar poskytly. Včely též hojně 
navštěvovaly les a nosily nektar z maliníku, 
ostružiníku, zlatobýlu a dalších rostlin. Nic-
méně tento med, kterého bylo velmi málo, 
jsem již včelkám ponechal. Na přelomu 
července a srpna mám doplněné zásoby 
na zimu, včely odebraly celkem 25 kg cuk-
ru, z něhož část spotřebovaly na plodování. 
Včelstva jsou v perfektní kondici a líhnou-
cí se dlouhověké včely snad před roztočem 
Varroa destructor ochrání vložené pásky 
Gabonu Flum.

Rozjezd byl tedy v podobě květového 
medu a oddělků skvělý, zato finále bylo 
kvůli absenci medovice velmi slabé. Ale 
nemůže být každý den posvícení, nejdůleži-
tější jsou včelstva a ta mám silná a výborně 
připravená na následující sezonu. Tak ať se 
nám všem vydaří.

Včelaři z Liberka, Královéhradecký kraj 
Včelaříme v podhůří Orlických hor v nad-
mořské výšce kolem 350 m. Nejbližší větší 
zemědělské družstvo přešlo nedávno na vý-
robu elektrické energie, takže pastvu pro 
naše včeličky představují většinou místní 
zahrady a sady. V plném létě nám snůšku 
poskytují maliníky, ostružníky a mšice 
a puklice na jehličnatých stromech.

Včelstva v letošním jarním období nám 
přežila s minimálním úhynem. Včel-
stva, která jsou umístěna ve včelnicích 
a v zateplených úlech, se dobře rozvíjela 
a chystala se na první květovou snůšku. 
Na přelomu dubna a května přišlo s prv-
ním nektarem ochlazení a některá silná 
včelstva bylo třeba lehce přikrmit. Za-
čátkem června někteří vytočili průměrně 
7–8 kg medu na včelstvo.

Pokud nedošlo k opatrnému rozšíření 
včelstva, docházelo kvůli deštivému poča-
sí k vyrojení. Při tvorbě oddělků se dařilo, 
matičky se vracely oplodněné ze snubního 
proletu zpět do chovného úlku. Ti, kteří 
nechali první med ve včelách, mohli tato 
včelstva rozšířit o čtvrtý nástavek a radovat 
se z medovicové snůšky, která nastala při 
rozkvětu lip. Mohli tak získat i 20 kg medu 
na včelstvo.

V naší oblasti se musíme bohužel spo-
lehnout na luční nebo lesní medy. Pokud 
vidíme na poli biopásy, tvoří je svazenka 
nebo jetel. Rádi bychom v budoucnu při-
vítali více ploch osetých nektarodárnými 
i pylodárnými rostlinami.

Leo Czabe, Olomoucký kraj
Včelařím ve Šternberku a okolí a starám 
se o cca 250 včelstev. Pokud bych měl 
posoudit letošní rok z hlediska množství 
vytočeného medu, tak musím říct, že byl 
druhý nejhorší za dobu mého 23letého 
včelaření. Na jaře jsem vyzimoval včel-
stva v dobré kondici, téměř beze ztrát. 
Když však měla přijít výraznější snůška, 
ochladilo se a často pršelo. To se opako-
valo téměř celý květen a červen. Pokud už 
se včelám podařilo nějaký nektar donést, 
následující chladné počasí a opět déšť 
způsobily, že většinu doneseného nekta-
ru zase zkonzumovaly. Po prvním, velmi 
slabém medobraní začátkem června to 
vypadalo, že při květu lípy by mohla být 
ještě další snůška. Chladno a pokračují-
cí déšť opět způsobily, že výnos byl zase 
minimální. Při závěrečném medobraní 
koncem července tak byly medníky polo-
prázdné. Ve výsledku jsem měl od včelstva 
v průměru 15–20 kg květového medu, 
medovicový jsem v letošním roce ne-
měl žádný. V současnosti je již v plném 
proudu léčení proti varroáze, doplňování 
zásob a příprava včelstev na příští, snad 
lepší sezonu.
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Včelařím v Rožnově pod Radhoštěm, 
v Zubří a ve Veselé u Valašského Meziříčí. 
V těchto lokalitách bylo po dlouhé době 
včelařské jaro, jak má být. Tedy dostateč-
ně dlouhé, teplé a s postupným rozkvétá-
ním jednotlivých druhů ovocných stromů 
s dobrým přínosem pylové a nektarové 
snůšky. Prakticky od začátku dubna do po-
loviny května stále něco kvetlo, a proto 
jsem první med vytáčel už 14. května, kdy 
jsem „vybral“ jen plně zavíčkované rám-
ky. Ve druhé půlce května přišlo ochlazení 
a toužebně očekávaný déšť, ale to už byly 
odkvetlé i jabloně. Další malinovou a čás-
tečně ostružinovou snůšku jsem vytáčel 
přibližně o měsíc později. Kvůli deštivému 
počasí lípa rozkvetla asi o 14 dnů později 
než obvykle, a tak jsem poslední medo-
braní dělal až 2. srpna. V tomto období už 
jinak mívám včelstva po léčení Formidolem 
a prvním zakrmení. Z toho je patrné, že se 
nedá včelařit podle kalendáře, ale je tře-
ba zohlednit konkrétní místní podmínky. 
Medný výnos bez medovicové snůšky letos 
hodnotím jako lehce nadprůměrný, když 
jsem vytočil necelých 30 kg na včelstvo.

Červnové deštivé počasí ovlivnilo vývoj 
medovice, která letos nebyla, ale také se 
podepsalo na určité nechuti včelstev vycho-
vávat nové matky. Měl jsem poměrně velké 
ztráty při oplodnění, kolem 45 %, a nové 
matky se dlouho rozplodovávaly, i když měly 
oddělky dostatečné pylové a cukerné zásoby. 
Nyní jsou však nová včelstva v plném rozvoji 
a do zimy budou dostatečně silná. 

Ve srovnání s minulými včelařskými roky 
hodnotím ten letošní jako velmi dobrý. Ško-

da jen výpadku medovice, ale slušný výnos 
lipového medu to částečně nahradil. Ale 
nemůžeme přece mít vždy všechno akorát.

Věra Pravdová, Moravskoslezský kraj
S manželem včelaříme na více stanovištích 
v různých nadmořských výškách – Opav-
sko, Krnovsko, Libavá, Kružberk. Vzhledem 
k dobrému vyzimování bez úhynů jsme oče-
kávali velmi dobrý včelařský rok a po jarní 
snůšce se zdálo, že tomu tak bude, protože 
byla skutečně nadprůměrná. Další průběh 
sezony byl však kvůli proměnlivému počasí 
příznivý pouze pro rozvoj oddělků, včelstva 
jen přežívala. Zatím poslední snůška z lip 
pak byla opět kvůli nepříznivému počasí 
hodně podprůměrná. Zda se dočkáme ješ-
tě snůšky v srpnu, to ve chvíli, kdy píšu tyto 
řádky, zatím netušíme.

František Krejčí, Jihomoravský kraj
Včelařský rok 2019/20 byl z pohledu vče-
laření velmi atypický. Letní snůška v roce 
2019 byla velmi pěkná. Vytáčel jsem cel-
kem třikrát. Dlouhé podzimní teplé dny 
způsobily, že včelstva dlouho a výrazně 
plodovala. Podepsalo se to na nárůstu 
varroázy. V sezoně jsem ji tlumil Formi-
dolem a pak jsem dával i Gabon Flum. 
Nechávám včelám mednou komoru, aby 
měly vždy dostatek zásob. Včelstva šla 
do podletí a podzimu velmi silná. Záso-
by jsem doplnil cukrovým sirupem 3:2 
v množství 18–20 kg na včelstvo. Už v září 
jsem pozoroval, že některá velmi silná včel-
stva začala slábnout. A v některých dnech 
jsem pozoroval čilou letovou aktivitu, jako 
by byla snůška. Na jednom stanovišti mi 

padlo několik včelstev na varroázu. Zásoby 
zůstaly, včely byly pryč. Na konci listopa-
du a v prosinci jsem provedl dvě fumigace 
a třetí ošetření aerosolem. Spady roztočů 
byly po prvních dvou fumigacích obrov-
ské, po aerosolu už skoro nic. Vyšetření 
zimní měli: 0,3–0,4 roztoče na včelstvo. 
Při zimní kontrole včelstev jsem začínal 
tušit katastrofu, která se na jaře potvrdi-
la. Jedno stanoviště takřka bez včelstev. 
Zůstala jen ta nejslabší, všechna silná 
byla pryč. Na ostatních stanovištích byl 
úhyn cca 10 %. Vše na varroázu. Nechal 
jsem si udělat vyšetření na MVP. Naštěstí 
to dopadlo dobře. Rok 2020 byl snůškově 
v průměru na včelstvo na 40 % oproti roku 
loňskému. Řepka vyšla částečně, akát 
propršel, trochu to zachránila až květová 
snůška z lípy. Medovicový med letos nebyl. 
Celá sezona byla ve znamení chovu matek 
a tvorby oddělků, abych se s počty včelstev 
dostal na původní stav. Začal jsem sledovat 
spady roztočů pomocí moučkového cukru. 
Zatím v pohodě. Opět jsem v sezoně dával 
Formidol a nyní tam mám Gabony. Letos 
zkouším krmit invertem, tak uvidíme.

Pořád mi vrtalo hlavou, proč jsem měl 
na jednom stanovišti tolik včelstev napa-
dených varroázou a na jiných ne. Pak jsem 
si prošel výsledky vyšetření zimní měli a ej-
hle, v doletu mám včelaře, kteří měli i přes 
10 roztočů na včelstvo. Pravděpodobně moje 
silná včelstva vyloupila jejich slabá a roztoče 
si přinesla. To mi jen potvrdilo, že včelaření 
není individuální koníček, nýbrž kolektivní.

Připravil: Petr Kolář
Foto: archiv redakce
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Soutěž medovin letos probíhala výrazně déle než 
obvykle. Původní záměr vyhodnotit zaslané vzorky 
v průběhu března a prezentovat je široké veřejnosti 
na veletrhu Techagro 2020 v Brně zkomplikovala 
opatření proti šíření koronaviru, zejména zákaz ko-
nání hromadných akcí. Proto se vyhodnocení povedlo 
zorganizovat až v termínech 23. 6. a 1. 7., a soutěž se 
tak podařilo zdárně dokončit.

Vyhodnocení vzorků probíhalo v sídle České barmanské asociace 
v Brně–Líšni. V letošním roce jsme hodnotili rekordních 110 vzor-
ků medovin z celé České republiky. V hodnotící komisi zasedli 
zástupci barmanské asociace, včelařů – výrobců medoviny nebo 
konzumentů a zkušení vinaři. Vzorky byly podávány v náhodném 
pořadí a bodovány z hlediska barvy a zralosti, vůně, chuti a celko-
vého dojmu ze vzorku.

Soutěžní vzorky nabídneme k degustaci v rámci našich akcí 
a včelařských výstav.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů 
při výrobě medoviny v dalších letech. Podrobné výsledky a foto-
grafie z akce najdete na www.soutezmedovin.cz.

Za tým organizátorů
Marek Linger

předseda OO Brno-město

 
přírodní bylinná  ovocná barikovaná

1 Josef  
Voves

Jarošovská 
medovina 2

Stanislav  
Kubálek

Medovina  
kořeněná tmavá

Pavel  
Veverka 

Vilíkova vášeň  
– Višňová Petr Brablík Barikovaná

2 František Vlach Vlašská  
medovina II Vladimír Dvořák Ořechová Radovan  

Dvouletý
Medovina  

višňová Pavel Veverka Vilíkova vášeň  
– dubová

3 Radovan  
Dvouletý

Medovina  
přírodní

Stanislav  
Kubálek

Medovina  
kořeněná Lorencovi Višňová  

medovina
Jaroslav  
Sedliský

Medovina z Dolního 
Újezda 2018 BARlK

 
přírodní bylinná  ovocná barikovaná

1 Helena Soprová KLASIK František 
Vostoupal

Medovina 
 sváteční

Včelařství  
Třasoňovi

Višňová s lipo-
vým medem Libor Kulhánek Medulenka 

barik

2 František 
Vostoupal

Medovina 
 tradiční

Včelařství  
Třasoňovi

Bilinná  
s vanilkou

Vorlíčkovo 
včelařství

Ovocná 
 Monique

Vorlíčkovo 
včelařství Clara barrique

3 Eva Zelená Přibyslavská 
luční

František 
Vostoupal

Medovina  
s příchutí chmele

František 
Vostoupal Cyser – jablko

Profesionální medovina – nejlépe hodnocené vzorky

Domácí medovina – nejlépe hodnocené vzorky

Hlavní organizátor soutěže Marek Linger a první polovina vzorků

Hodnocení soutěžních vzorků
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Hlavně je nesmíme rušit,  
říká Josef volejník

Jeho metoda chovu včel je jednoduchá a fascinující zároveň. Sám o ní říká, 
že ji dokáže popsat na jedné stránce. Uvedl v život myšlenku legendárního 
českého včelaře Otakara Brennera a jen ji nepatrně upravil, vylepšil a roz-
šířil. Josef Volejník, od loňského roku zasloužilý občan Přelouče, včelaří 
již 65 let, takže jistě ví, co říká. Poprvé jsme se potkali pár dnů před vánoč-
ními svátky 2019 právě při udělení zmíněného ocenění, které bylo spojeno 
i s oslavou jeho devadesátin. 

Do Přelouče jezdím od přelomu 70. a 80. let. 
Občas jsem tam v domě manželčiných ro-
dičů či u sousedů zaslechl jméno Volejní-
kovi, Josef Volejník. Po celou dobu jsem 
ale netušil, o koho jde. Až loni. Nešťastná 
„aféra“ kolem neuvedení Josefa Volejníka 

při publikování ocenění Osobnost Pardu-
bického kraje za rok 2018 na stránkách 
Včelařství, za níž stála snad závist či ješit-
nost jednoho z jeho včelařských kolegů, 
mě přivedla k jednoznačnému rozhodnu-
tí – osobní setkání s přítelem Volejníkem 

a článek! V prosinci loňského roku jsme 
se v sále přeloučské Záložny domluvili. 
O pár měsíců později mi v redakci zazvonil 
telefon a ze sluchátka se ozvalo: „Přijeďte! 
Vytáčíme.“  

Čekal na mě před nádražím v na první 
pohled již léta používaném autě, které nes-
lo jasné stopy včelařského řemesla – pro-
voněné a zároveň ulepené zbytky včelích 
produktů. Jen co jsem se posadil a vyrazili 
jsme přes most na opačný břeh Labe, pro-
nesl Josef Volejník větu, která mě přivedla 
do rozpaků: „Tak už mi to pomalu končí, 
ale hezky jsem si v životě zavčelařil.“

Podíval jsem se na něj a v duchu jsem 
zkoušel odhadnout, kam tím asi míří. 
Devadesátku by mu nikdo nehádal. Vy-
padá skvěle, je energický, má svižný krok 
a „pálí“ mu to. A jak se mi později sám 
svěřil, jeho jediným zdravotním problé-
mem je lehce zvýšený krevní tlak. Holt, 
celoživotní pobyt ve včelách dělá své, po-
myslel jsem si.

„Kolik máte včelstev,“ zeptal jsem se.
„Už jenom 80, ale před necelými deseti 

lety jich bylo 220,“ uzemnil mě lakonickou 
odpovědí.

„Jak jste to všechno zvládal? A vlastně 
jak to pořád zvládáte?“

„Já vám to ukážu a vysvětlím.“ A pak 
pronesl větu, kterou jsem ten den slyšel 
ještě několikrát: „Je to jednoduché, vždyť 
včely nás vlastně k ničemu nepotřebují.“  

Tesař včelařem

Vyrostl na vesnici jako obyčejný kluk, ja-
kých tehdy po návsích běhaly stovky. Jeho 
otec byl zednický mistr a malozemědělec. 

Josef Volejník

Okénko v zadní části úlu je patent Otakara Brennera, jehož 
 prostřednictvím lze sledovat, co se v úlu děje

Žádné papírování není potřeba, stačí čísla na nástavcích. Přítel 
Volejník tak má perfektní přehled, jak při snůšce množství medu 
narůstá
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věRodiče ho odmalička vedli k práci, musel 
jim pomáhat na poli. Ve dvanácti uměl 
sekat kosou a znal mnoho dalších věcí, 
bez nichž se zemědělec neobejde. Nicmé-
ně tatínek ho nechal zapsat do měšťanky 
v Chlumci nad Cidlinou. Jezdil tam na kole, 
šest dnů v týdnu, v létě v zimě. Po absolvo-
vání třetího ročníku, což bylo v roce 1942, 
se měl rozhodnout, co bude dělat dál. Jestli 
zůstane v zemědělství, nebo si vybere ně-
jaké řemeslo. Vlastně to tedy rozhodli jeho 
rodiče. „Vyber si: zedník, nebo tesař,“ po-
stavil ho otec při rodinné poradě před jas-
nou věc. „Zvolil jsem tesaře a nikdy jsem 
svého rozhodnutí nelitoval,“ vzpomíná Jo-
sef Volejník. „Stavařina je nesmírně tvůrčí 
a zajímavá práce.“

V osmadvaceti již působil jako mistr 
a zaměstnanec Pražské stavební společ-
nosti a Průmstavu Pardubice při výstavbě 
elektrárny v Opatovicích a šéfoval partě 
dvaceti tesařů. Řešil postupy a organizaci 
práce, snažil se zjednodušovat vžité návyky 
a metody. „Tak jsem si to osvojil, že jsem je 
později aplikoval i do včelaření, které jsem 

si zamiloval. Hned od počátku jsem viděl, 
že včely jsou pro mě pole neorané, vhodné 
k přemýšlení. A to byla výzva!“ 

Setkal se s nimi již před druhou světovou 
válkou. „Přes ulici bydlel pan Drahokoupil 
a já jsem mu chodil hlídat roje.“ Koníčku, 
který se nakonec stal jeho celoživotním, se 
začal věnovat po návratu z vojny. Za čas 
měl deset Tachováků a kolem sebe pár ka-
marádů, kteří včelařili v Optimalech a jiní 
v Eurodadantech. „Na můj vkus to všechno 
byly příliš velké úly, moc se mi to nelíbilo. 
Po čase jsem se setkal s metodou Otakara 
Brennera, který včelařil v nízkých nástav-
cích. A tak jsem ty svoje uřezal ze 24 cm 
na 17 a včelařím v nich dodnes.“

Dar od pánaboha

Projeli jsme obcí Semín, pokochal jsem se 
pohledem na nádherně opravený hřebčín 
v Kladrubech nad Labem a pak už jsme za-
mířili mezi louky na pravém břehu Labe. 
V ohradách se tu proháněli starokladru-
báci, koně císařů a králů. Nejstarší české 
plemeno nám závidějí koňáci z celého svě-
ta. Ušlechtilé bělky, malá hříbata, radost 
pohledět. Už jsme však mířili po polní 
cestě k okraji řepkového pole. „Je jí tady Odvíčkování v medárně v Újezdě u Přelouče. Pomáhají příbuzní i známí

Nástavkům, které Josef Volejník před desítkami let uřezal ze 24 na 17 cm, bylo nutné 
přizpůsobit i rámky

Včelí hnízdo podle Otakara Brennera. Sedm plodových rámků ohraničují dva krycí

Porovnávám jeden úl 
po druhém, všude to musí létat 

stejně. Pokud tomu tak je, 
potom je vše v pořádku.  
Když se na česně utvoří  
jakýsi mrak, je někde  

nějaká brzda
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vě kolem na sto hektarů,“ povzdechl si Josef 
Volejník. Pochopil jsem, co má na mysli. 
Biodiverzita čili pestrá skladba rostlin, tak 
důležitá pro včely, je ta tam.

Velká maringotka mezi dvěma žlutými 
lány doslova hučela. V devět ráno sluníčko 
pálilo ostošest, včely už byly dávno ven-
ku. Přítel Volejník chvíli postál stranou 
maringotky a dlouze se zadíval na česna 
jednotlivých úlů. Pak se ke mně obrátil se 
slovy: „Tady je všechno v pořádku. Léta 
zkušeností,“ odvětil na můj tázavý po-
hled. „Podle toho, jak včely létají, poznám 
bezpečně, co se v úlu děje. Když nosí pyl 
a vodu, vidíte, že to žije. Porovnávám jeden 
úl po druhém, všude to musí létat stejně. 
Pokud tomu tak je, potom je vše v pořádku. 
Když se na česně utvoří jakýsi mrak, je ně-
kde nějaká brzda. Pak jdu dozadu k okén-
ku, což je mimochodem taky Brennerův 
patent, a zjistím, co se děje. Jak vám říkám, 
na včely se chodím jenom dívat, tam není 
co dělat.“ 

Okamžitě jsem si vzpomněl na debatu, 
kterou jsem při předání čestného občan-
ství Přelouče vedl s jeho zetěm Miroslavem 
Bartkem. Mezi jiným mi řekl: „On je ne-
skutečný. Před lety jsem s ním šel po zimě 
do včel. Naklonil se nad úl, chvíli poslou-
chal a pak povídá, že tady je to v pořádku, 
jinde chybí matka a kousek vedle že se děje 
něco nekalého. Zkoušel jsem to taky, ale 
nepoznal jsem nic.“ Léta zkušeností, nebo 
dar od pánaboha?

Setkání

Jeli jsme dál. Druhá maringotka byla opět 
u řepkového pole a třetí stála u lesa, na je-
hož okraji kvetl hloh. „Na jaře dobrý zdroj 
pylu,“ komentoval Josef Volejník umístění 
maringotky, aby vzápětí přidal ještě jeden 
důvod. „A v lese rostou hřiby, takže spojím 
příjemné s užitečným,“ prozradil na sebe, 
že je i vášnivým houbařem. Tady už byly 
přípravy na vytáčení v plném proudu. Po-
máhali kamarádi, známí. Nástavky s plásty 
plnými medu putovaly z maringotky do auta 
a pak do medárny v Újezdě u Přelouče. Tam 
se už odvíčkovávaly první plásty a vše bylo 
připraveno k dalšímu vytáčení. „Včera 
jsme vytočili dvacet, pětadvacet kilogramů 
na úl,“ říkal Josef Volejník, když mi vedle 
v garáži ukazoval dva sudy plné medu. „Ale 
byly doby, kdy to bylo i šedesát.“ 

Zamířili jsme zpátky do Přelouče. Cestou 
mi ukázal několik míst, kde měl v minulos-
ti stanoviště. „Už jsem je všechna zrušil 
a prodal. Mám ještě těch pár maringotek, 
ale ty už taky postupně prodávám. Nemám 
nástupce, ani pokračovatele. Ale zavčelařil 
jsem si krásně,“ dodal zasněně.

Než jsme dorazili k němu domů, zeptal 
jsem se ho, zda se někdy osobně setkal 
s Otakarem Brennerem. „Dlouho jsem byl 
jen tichým pozorovatelem a propagátorem 
jeho metody. Že jsem ji poznal, považuju 
za štěstí.“ Při Brennerově způsobu včelaření 
se v úlu nepoužívají mateří mřížky, metoda 
tak včely nijak neomezuje v pohybu a vytváří 

podobné podmínky, jaké mají divoké včely 
v dutině stromu. Tento způsob včelaření, 
který umožňuje včelám vytvořit v úlu svoje 
vlastní hnízdo, vyžaduje pouze speciální zve-
dák, který včelař používá k odebrání spod-
ního nástavku na přelomu února a března. 
„Ale měl jsem štěstí i v tom, že jsem se Ota-
karem Brennerem setkal osobně,“ pokračo-
val Josef Volejník. „Před lety, když jsem dělal 
předsedu ZO, přišel z okresu požadavek, 
abychom posílili a pomohli základce v Čes-
ké Skalici, kde se budovala nová včelařská 
stanice. Byla poslední z těch, které Brenner 
založil. Jako stavař jsem se tam dost angažo-
val, a když jsme končili, měl na závěrečnou 
slávu přijet i Otakar Brenner. Opozdil se, 
ale přijel. Bylo to v květnu 1972, Brennero-
vi bylo již 86 let, o tři roky později zemřel. 
Takže jsem měl vlastně velké štěstí, že jsem 
jeho teorii slyšel na vlastní uši. Ale víte, čeho 
si vážím nejvíc? Že jsem mohl při přednášce 
držet panu Brennerovi ukazovátko a poté si 
s ním potřást rukou. Stál jsem totiž kousek 
od něj. A představte si, tu jeho teorii nikdo 
nezaznamenal a nikdo nepublikoval.“ 

„Takže už chápu, proč do vás při každé 
příležitosti někdo hučí, abyste svoji metodu 
sepsal a vydal,“ napadne mě okamžitě.

„Ale dejte pokoj,“ mávl rukou přítel Vo-
lejník. „Vždyť je to tak jednoduché, že by to 
vydalo na jednu stránku!“

Ale o tom až příště.

Text a foto: Petr Kolář

Jedna z maringotek přítele Volejníka. Na jaře v její blízkosti kvete hloh, koncem léta rostou v nedalekém lese hříbky 
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aPozvánka na XXII. mezinárodní 
konferenci zlepšovatelů a vynálezců

XXII. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelař-
skou výstavou se koná ve dnech 9. – 10. 10. 2020 v Trenčíně na Výstavišti 
Expo Center. Pořadatelem je Slovenský zväz včelárov ve spolupráci s Čes-
kým svazem včelařů. Současně probíhají výstavy zahrádkářů Jahrada 
2020 a Hurá do zahrady. Vzhledem ke komplikované situaci s výskytem 
koronaviru v dotčených zemích sice není nic jisté, ale pracovníci výstaviště 
akci připravují a věří, že se uskuteční.

Ústředním heslem akce je Výzkum, vzdělá-
vání, praxe = inovace ve včelařství.

Pořadatelé vyzývají všechny pokrokové 
včelaře k aktivní účasti jak na výstavě, tak 
i na konferenci. Vyzýváme především ty, 
kteří se chtějí podělit se svými zkušenost-
mi s ostatními včelaři. Ti tak mají příle-
žitost získat při návštěvě neocenitelné 
poznatky, které mohou uplatnit na svých 
včelnicích.

Instalace výstavy proběhne už ve čtvrtek 
8. 10. 2020 od 8:00 do 17:00.

Výstava zlepšovatelů-vynálezců, pro-
dejců a výrobců včelařských potřeb se 
koná od pátku 9. října od 10:00 do soboty 
10. října 2020 do pozdních odpoledních 
hodin.

Konference zlepšovatelů a vynálezců má 
vyhrazenou sobotu 10. října 2020 a začíná 
v 9:00.

Pro soutěž vynálezců a zlepšovatelů se vy-
hlašují následující kategorie:
•	 Zařízení	využitelná	hobby	včelaři
•	 	Zařízení	využitelná	profesionálními	vče-

laři
•	 	Audiovizuální	 a	 knižní	 publikace	 na 

téma včelařství
•	 	Dekorativní	předměty	ze	včelích	produktů

Na konferenci je možno přihlásit referáty 
o délce cca 15 minut nebo postery (plaká-
ty) o maximální šířce 80 cm a výšce 100 cm. 
Pro přednášející bude k dispozici datapro-
jektor. Přihlášky referátů a posterů na kon-
ferenci je nutno zaslat na sekreta riát SZV 
na  e-mailovou adresu sekretariat@vcelari.
sk nejpozději do 15. 9. 2020. 

Exponáty na výstavu zlepšovatelů a vy-
nálezců je nutné přihlásit na sekretariát 
SZV také do 15. 9. 2020. 

Aby byl exponát pořadateli vybrán, musí 
především splňovat tyto body: nový nápad, 
usnadnění práce se včelstvy, efektivní pří-
nos a nesměl být vystaven již na minulých 
výstavách zlepšovatelů. 

K dispozici budou kóje o rozměrech 2 × 2 
metry. V případě speciálních požadavků 
(zásuvka 220 nebo 380 V, větší prostor) je 
nutné je s dostatečným časovým předsti-
hem nahlásit na sekretariát SZV. Tito vy-
stavovatelé ovšem nebudou moci na stán-
ku provozovat ekonomickou činnost, tedy 
především prodávat.

Náklady účastníků konference a výstavy 
zlepšovatelů-vynálezců hradí pořadatel. 
Na jednoho zlepšovatele jeden box, jed-
no cestovné a ubytování pro jednu osobu. 
Exponáty v této části budou vyhodnoceny. 
Hodnocení zajistí jmenovaná komise, bu-
dou hodnoceny odděleně čtyři vyhlášené 
skupiny.

Výrobci, vystavovatelé a prodejci vče-
lařských potřeb budou organizováni vý-
stavištěm EXPO CENTER, a.s., Trenčín 
– Bc. Henrieta Dunčková – dunckova@
expocenter.sk, tel. 00421/32/7704325, 
fax 00421/32/7704324, mobil 000421/ 
915771269. Zde je možné dohodnout pro-
nájem výstavní plochy apod.

Ubytování: www.booking.com/Trenčín-
-Hotely.

Další kontakt na organizátora Mi-
lana Janca je Janco@stonline.sk, tel. 
00421 903 108 810.

Sledujte webové stánky obou svazů.

 Milan Janco za Slovenský zväz včelárov
    Dr. Ing. František Kamler, kamler@beedol.cz, 
za komisi pro racionalizaci a osvětu při RV ČSV

Připomínka poslední konference a výstavy v Olomouci 2018 Foto: Petr Kolář

Svoje zlepšováky představila v Olomouci také SOŠ Pod Bánošom z Banské Bystrice  
 Foto: Petr Kolář
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Nosema je zvláštním a unikátním typem hub, jež se specializovaly na výluč-
ně parazitický způsob života. Jejich vývoj a množení jsou vázány na nitro-
buněčné prostředí. U včely medonosné jsou vědecky popsáni tři zástupci 
hmyzomorek z rodu Nosema, které nám mohou působit problémy. 

Nejdiskutovanější je infekce způsobená 
druhem N. ceranae (čtěte „cerané“), která 
pravděpodobně následovala cestu a osud 
mnohem nebezpečnějšího roztoče Varroa 
destructor. U obou parazitů byla původním 
hostitelem včela východní Apis cerana, 
ale došlo k úspěšnému přenosu na včelu 
medonosnou Apis mellifera a rozšíření 
po celém světě. V současnosti je N. cera-
nae dominantním původcem nosemózy 
u chovaných včelstev. Co si s ní počít v na-
šich podmínkách?

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že o in-
fekci včelstev hmyzomorkami N. ceranae 
má cenu diskutovat nad včelstvy pouze 
v tom případě, že infekci prokážeme 
minimálně mikroskopickým vyšetřením 
dělnic. Mnoho včelařů o nosemě hovoří, 
ale jednoznačně nám o situaci na včelnici 
vypoví vyšetření jednotlivých včelstev. 
Jako vzorek v prvé řadě doporučuji alespoň 
30 dělnic ze včelstva. Ideální jsou létavky 
nebo za nepřízně počasí včely sebrané 
z krajního plástu.

Dále je důležité si uvědomit, že včelstva 
sice můžeme mít nakažená, tedy ve vyšet-
řovaném vzorku včel nalezneme přítom-
nost spor hmyzomorek, ale včely jsou bez 
klinických příznaků, tedy bez zjevných 
známek nemoci nosemózy v pravém slova 
smyslu. Z praxe se ukazuje, že pokud při 
diagnostice spor hmyzomorek ve včelách 
nalezneme v průměru více než 10 milio-
nů spor na jednu včelu, je to již zpravidla 
spojeno i s klinickými příznaky ve včelstvu.

Pro přesnou kvantifikaci spor ve vzorku je 
třeba mít speciální sklíčko (např. Bürkero-
vu komůrku, která se používá ke stanovení 
počtu červených a bílých krvinek v krvi).

Infikované včely mají zkrácenou dlou-
hověkost, dělnice hynou dříve, a včel-
stvo tak může slábnout. Slabá včelstva 
doporučuji před případným spojováním 
vyšetřit. Množení N. ceranae však může 
být umocněno také vnějšími faktory. 
Současná infekce dalšími patogeny, 
zejména některými viry, včelám významně 
zkracuje život. Vzhledem k letošnímu 
průběhu sezony je třeba zdůraznit, jak 
bylo psáno detailněji v minulém čísle, 
že na mnoha místech včelstva trpěla 
hladem. Podvyživená včelstva jsou pak 
samozřejmě vnímavější ke všem patoge-
nům a neduhům. Domnívám se, že prá-
vě tento stav byl letos velmi podceněn 
a hladovění přispěje ke zhoršení celkové 
kondice i úhynům včelstev. Špatná výživa 
může vést k silnějšímu rozvoji nosemózy 
ve včelstvech. 

Na nosemózu neexistuje a není dostup-
né specifické léčivo. Dostupné produkty 
s tlumicím efektem proti nosemóze jsou 
většinou založeny na tradičních postupech 
z lidového léčitelství. Když bylinky pomá-
hají člověku a zvířatům, měly by pomáhat 
i včelám. Bohužel včely jako zástupci hmy-
zu mají jiné mikrobiální složení trávicího 
traktu, a tím pádem i zcela rozdílné bio-
chemické a biologické pochody při trávení 
potravy.

Při rozhovorech se včelaři se setká-
vám s postupem okyselení cukerných roz-
toků při krmení včelstev na zimu octem 
nebo kyselinou citronovou nebo přidává-
ním bylinkových extraktů (čajů) do krme-
ní. Používání a účinek fytoterapeutik se 
tradičně předává po několik generací, ale 
u těchto látek není dostatečně znám me-
chanismus jejich působení při potlačení 
vývoje hmyzomorek. Jedním z možných 
vysvětlení je změna vnitřního prostředí 
v trávicím traktu, která může omezit infek-
tivitu spor. Bohužel prokázáných a ověře-
ných výsledků mnoho neexistuje.

Několik studií vykazuje účinky fytotera-
peutik srovnatelné s účinkem fumagillinu 
v klíckových pokusech. Pokusy v reálném 
prostředí včelstev jsou však značně omeze-
né a prakticky bez statistické průkaznosti 
účinku ve srovnání s kontrolními skupi-
nami včelstev bez ošetření. Reálné pokusy 
jsou zatíženy velkou náročností a také ob-
rovskou chybou při vyhodnocení, proto-
že se zpravidla ukončují do dvou měsíců 
od založení pokusu. Přitom když se provádí 
v jarním období, tak se nebere v potaz, že 
ošetřujeme dožívající zimní generaci včel, 
avšak následující vyhodnocení pokusu 
se provádí již na nové generaci, která 
je zásobena plnohodnotnou čerstvou 
pylovou výživou z prostředí. Neexistuje tedy 
standardní přístup, který by nám věrohodně 
pomohl srovnávat účinky terapeutik mezi 
sebou. V současnosti se ve VÚVč provádí 
dlouhodobý pokus s jedním tradičním 
bylinkovým extraktem a v budoucnu vás 
seznámíme s jeho výsledky. 

Text a foto: MVDr. Martin Kamler
VÚVč Dol

Nosemóza včel 
poznámky k diagnostice a opatřením

Snímek spor N. ceranae 
v běžném mikroskopickém 
preparátu (kapka suspenze 
ze vzorku včel mezi podložním 
a krycím sklíčkem). Na snímku 
je velké množství spor 
z vyšetření směsného vzorku 
30 dělnic

Snímek spor N. ceranae 
v mikroskopickém preparátu 
při počítání spor v Bürkerově 
komůrce. Při kvantifikaci 
spor je třeba dodržovat 
přesnou metodiku a mít čas 
a trpělivost

Pokálené plásty u včelstev nemusí vždy znamenat nosemózu. 
Vždy je dobré udělat seškrab výkalů a provést mikroskopické 
vyšetření
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Vážená redakce, posílám vám fotografii z nejmenovaného obchodu v cen-
tru Prahy. Už jsem se s tímto nešvarem setkal vícekrát: obchodníci vystaví 
sklenice s medem hned za sklo výlohy, ale vůbec je netrápí, že med tam 
bude po celý den prakticky na přímém slunci a vystaven vysokým teplotám. 
V tomto obchodě už mají med takto na slunci za sklem nejméně šest týdnů.

Pro nás včelaře je snad samozřejmé, že se 
med dlouhým slunečním zářením a zahří-
váním kazí. V knížce Ing. Dalibora Titěry 
Včelí produkty mýtů zbavené se dočteme, 
že „nejdůležitější podmínkou pro sklado-
vání medu je správná teplota. Při skladová-
ní pod 12 °C kvalita medu nevybočí z nor-
my ani za několik let.“ Na straně 34 pak 
najdeme tabulku Pokles aktivity diastázy 
při přechovávání medu za různých teplot. 
Bezdůvodné zahřívání medu je na škodu. 
Ale někteří obchodníci o tom zjevně nevě-
dí. Otázal jsem se toho obchodníka, zdali 
mu nevadí, že na slunci se med kazí. Ne-
dal se přesvědčit a s klidem mi tvrdil, že to 
medu nevadí. Za sklem výlohy může být 
denně třeba 40 i 50 °C. Podle výše zmíněné 
tabulky se všechny aktivní složky v medu 
při takových teplotách sníží na polovinu 
už za pět dnů. Tedy já bych si takto „zahří-
vaný med“ nekoupil. Ale není to ojedinělé, 
každý rok se s nějakým takovým případem 
setkávám. Pokud obchodník neví, jak má 
své zboží správně skladovat, pak podle mě 
není dobrým obchodníkem.

Přeju vám i vašim včelkám vše dobré, 
hodně zdraví i zdravého rozumu.

 
Mgr. Jan Vrkoč

O vyjádření jsme požádali autora citované 
publikace Ing. Dalibora Titěru, CSc.

Med je potravina, která nám může doplnit 
potřebnou energii ve vhodné formě, ale 
také zdroj několika set cenných látek, kte-
ré jsou v něm přítomny v malém množství. 
Všech dohromady nebude víc než jedno 
procento, ale každopádně pro konzumenta 
svůj význam mají. Některé z nich jsou ne-
omezeně trvanlivé (např. minerální látky), 
jiné se v průběhu skladování mohou měnit. 
Mezi ty, o nichž víme, že jejich biologická 
aktivita časem klesá, patří enzymy. U medu 
jsou to hlavně glukozooxidáza, invertáza 
a diastáza. Aktivita diastázy se dá v medu 
poměrně snadno změřit. Také je přítomna 
ve všech medech bez rozdílu rostlinného 
nebo zeměpisného původu. Proto aktivita 
diastázy už asi sto let slouží jako model, po-
dle kterého posuzujeme kvalitu medu. Čas-
to citovaná tabulka z knihy Včelí produkty 

mýtů zbavené se však vztahuje na aktivitu 
diastázy, nikoliv na „všechny aktivní složky 
medu“ a na ohřev na 50 °C v celém objemu 
po dobu 120 hodin. To ve výkladní skříni 
naštěstí nenastává, ale sčítá se to postup-
ně. U dlouho skladovaného medu nedojde 
ke zkáze jako u některých jiných potravin, 
ale k postupné ztrátě původních aktivit a ob-
sahu citlivějších mikronutrientů. Roli hrají 
teplota, délka skladování a obsah vody. Při 
běžných podmínkách, které jsou ve včelstvu 
mimo plod, to znamená do 25 °C, vydrží 
med v plné kvalitě rok i dva.

Hlavní podmínkou trvanlivosti medu je 
nízký obsah vody. Proto včely vodu z medu 
pracně odpařují a posléze med zavíčkují, 
aby vlhkost opět nenasával ze vzduchu. 
Vosková víčka medových zásob dovedou 
včely udělat neprodyšná, na rozdíl od ví-
ček plodových buněk, přes které kukly in-
tenzivně dýchají. V nejkvalitnějším medu 
je obsah vody kolem 15 %. Tato voda je již 
tak pevně vázaná na okolní molekuly, že 
není využitelná mikroorganismy, jako jsou 
kvasinky, plísně a bakterie. Ostatní procesy 
jsou v takto suchém prostředí také velmi 
zpomaleny. To je také důvod, proč naše 
norma, podle které používáme označení 
Český med, vyžaduje maximálně 18 % 
vody, na rozdíl od evropské normy, která 
je méně přísná a připouští až 20 % vody.

Od včel jsme se naučili skladovat med 
těsně zavíčkovaný. Pod špatným uzávěrem, 

který propouští plyny, přičemž vodní pára 
je plyn, med řídne a může i zkvasit. A po-
zor, platí to i pro zkrystalizované medy.

Podmínka skladovací teploty nemá žád-
nou limitní hodnotu. Čím méně, tím lépe. 
Obecně platí, že když snížíme teplotu 
prostředí o 10 stupňů, zpomalí se rych-
lost chemických reakcí dvakrát až třikrát. 
V chladném sklepě lze med skladovat roky 
bez měřitelné změny kvality. 

Jak je to se světlem? Za více než 40 let, 
kdy pracuji v laboratoři, se mi nedostala 
do ruky žádná vědecká práce o vlivu světla 
na kvalitu medu. Případný vliv by mohlo 
mít hlavně ultrafialové záření, ale to nepro-
chází sklem.

A v prodejně? Pokud je výloha osluněná, 
skutečně funguje jako skleník a vystavené 
věci jsou vystaveny teplu. Dobrým láka-
dlem pro zákazníky by v takovém případě 
byly medové sklenice s nápisem: Atrapa – 
med pro vás skladujeme v chladu.

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

Pokles aktivity diastázy na polovinu při 
přechovávání medu za různých teplot

Do knihy Včelí produkty mýtů zbavené (Titěra, 2006, 
2013) převzato z Krell (FAO, 1996)

Jak nejlépe skladovat med? 
při teplotě 10 °C vydrží i roky

Teplota (°C) Doba poklesu aktivity diastázy 
na polovinu

10 35 let

20 4 roky

25 18 měsíců

30 7 měsíců

V rozpálené výloze to medu nesvědčí
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Fotografie pylového zrna devětsilu bílého (Petasites albus) z kamery OPTIKAM CMOS 
3.1 Mpx, zvětšeno 400×. Pořízena byla metodou složení několika fotografií tohoto pylo-
vého zrna, z nichž každá byla zaostřena na jinou hloubku. Výsledná fotografie tak vypadá 
prostorově.

Pořizování fotografií a videí  
při mikroskopování
V květnovém a červnovém Včelařství jsme publikovali miniseriál o mik-
roskopování. Na základě vašich dotazů nyní přinášíme třetí díl, v němž 
Marian Solčanský popisuje techniku, kterou používá pro obrazové zázna-
my vzorků.

Digitální kamery

Digitálních kamer je na trhu k dispozici 
velké množství a pro začátečníka je velmi 
těžké se v nich zorientovat. V první řadě 
bychom měli vědět, že hlavním paramet-
rem při výběru kamery je počet megapixe-
lů (Mpx). Megapixel je jednotka určující 
rozlišení kamer a digitálních fotoaparátů 
a udává počet bodů rastru fotografie. Zjed-
nodušeně se dá říci, že čím více megapixe-
lů kamera má, tím detailnější a kvalitnější 
fotografie budeme pořizovat. Mojí nejpo-
užívanější kamerou je OPTIKAM CMOS 
od italské firmy Optika Italy. Tato společ-
nost vyrábí kamery s rozlišením 1.3 Mpx, 
3.1 Mpx, 5,1 Mpx a konečně i s pěknými 
10 Mpx. S množstvím megapixelů samo-
zřejmě roste i cena, která začíná někde ko-
lem dvou tisíc korun u nejmenšího rozliše-
ní. Tak například unikátní digitální kamera 
CMOS 760 disponuje úžasnými 16 Mpx 

a duálním procesorem, ovšem cena se po-
hybuje kolem 40 tisíc korun.

Méně používanou kamerou, kterou mám 
v práci, je AM4023 od firmy Dino-Lite. I ona 
se nasazuje místo okuláru mikroskopu 
a s počítačem ji propojuje USB port. Nevý-
hodou je nízké rozlišení pouze 1,3 Mpx, ale 
oproti některým jiným je na těle této kamery 
tlačítko microtouch, které umožňuje snadné 
získání snímku jemným dotykem prstu.

Výrobců digitálních kamer je samozřej-
mě velké množství, dalšími známými znač-
kami jsou například Levenhuk, Carl Zeiss 
nebo Bresser. Všechny fungují obdobným 
způsobem – kamera se zasune do okuláru 
mikroskopu a USB kabelem ji spojíme 
s počítačem. Obraz snímaný mikrosko-
pem je převáděn do programu spuštěného 
v počítači a na něm lze pozorovat, upravo-
vat a následně ukládat obrázky nebo videa 
sledovaného objektu.

Ještě můžeme disponovat mikroskopem 
se zabudovanou kamerou, která je již sou-
částí mikroskopu, a s počítačem jej pouze 
propojíme USB kabelem. 

Software

Součástí každého balení kamery je i mé-
dium se speciálním programem, který 
nejprve musíme nainstalovat do svého počí-
tače. Daný program propojí kameru s počí-
tačem, umožní přenos dat a díky tomu mů-
žeme na monitoru sledovat to, co bychom 
viděli svým okem v okuláru mikroskopu.

U kamery značky Optika Italy byly na při-
loženém CD tři programy – OPTIKA Lite 
View a OPTIKA Vision Lite pro Mac OS 
a Linux a dále program OPTIKA Pro View 
pro Windows, který používám já. U kame-
ry od firmy Dino-Lite byl na CD program 
DinoXScope pro Mac OS a program Dino 
Capture pro Windows. Opět používám ver-
zi pro Windows. Instalace programů je in-
tuitivní stejně jako práce s nimi. Doporučuji 
spustit si nejprve průvodce programem (ná-
vod k obsluze), kde je podrobně vysvětlena 
práce s ním, a teprve potom zkoušet v reálu 
při mikroskopování. Pro někoho může být 
problém v jazyce, protože program OPTIKA 
Pro View je pouze v angličtině, naštěstí 
v programu Dino Capture lze nastavit i češ-
tinu. V programech můžete snímky i videa 
upravovat, popisovat, stříhat, ořezávat, po-
hrát si s barvami, jasem i ostrostí. Lze pro-
měřovat jednotlivé struktury, počítat plochy, 
vzdálenosti a úhly. Funkcí je opravdu nespo-
čet, jen si vybrat.

Závěrem bych rád dodal, že pořízení di-
gitální kamery je příjemným zpestřením 
mikroskopování, díky kterému se na moni-
toru počítače ke svým vzorkům můžete vrá-
tit i po mnoha letech. Podle svých finanč-
ních možností získáte buď levnější variantu 
s menším množstvím megapixelů, kde se 
při troše šikovnosti a trpělivosti povede 
snímek, který bude stát třeba za zveřejně-
ní v časopise Včelařství, nebo dražší mo-
del s velkým počtem megapixelů, kde bude 
jeden snímek hezčí než druhý. Ale pozor, 
i zde se člověk musí nejprve naučit správ-
ně připravovat preparáty a pracovat s mi-
kroskopem a kamerou a teprve potom se 
budou snímky skutečně dařit. Každopádně 
vám při používání mikroskopu a digitální 
kamery přeji hodně zábavy a poučení.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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iZeptali jste se…
Prosím o informaci. Jeden z členů naší 
ZO v průběhu roku vážně onemocněl 
a nebude již pokračovat ve včelaření. 
Vlastní zhruba 150 včelstev, která se 
od něj rozhodl převzít jeho příbuzný 
(nejedná se ovšem o nejbližší rodinu), 
který se také rozhodl nyní v průběhu 
roku vstoupit do naší ZO. Jaký by měl 
zaplatit členský příspěvek? Členský 
příspěvek včetně příspěvku za jed-
notlivá včelstva (150 × 16 Kč) na ten-
to rok uhradil původní majitel. Nový 
majitel uhradí členský poplatek jako 
nový člen ZO. Je třeba, aby platil také 
za jednotlivá včelstva? Nejednalo by 
se o duplicitní platbu? Navíc by se při 
počtu 150 včelstev jednalo o poměrně 
vysokou částku.
 L.M.

Protože jde o nového člena, který, jak 
jsem pochopila, i když je příbuzný, není 
dědicem, musí zaplatit členský příspěvek 
v plné výši, tedy na člena i na včelstva. 
Výjimku z platby členského příspěvku 
upravuje Jednací řád ČSV v čl. 4 odst. 4: 
„Zaniklo-li členství úmrtím člena, nepře-
chází toto členství na dědice včelařského 
majetku. ZO ČSV postupují při eventuál-
ním přijímání těchto občanů za členy ČSV 
jako u nových členů s výjimkou placení 
členských příspěvků, které přecházejí 
na dědice.“ Z uvedeného vyplývá, že dědic 
se musí jako nový člen přihlásit u přísluš-
né základní organizace. Členský příspě-
vek v případě úmrtí člena přechází pouze 
na dědice, který se rozhodne ve včelaření 
pokračovat.

U některých včelařů může dojít v době 
před výplatou dotace 1.D. k úhynu včel-
stev (úhyny jsou nahlášeny i na SVS 
ČR, vyloučen mor). Můj dotaz zní, zda 
mají nárok na výplatu dotace v plné výši 
na původní stav včelstev, když v době 
podání žádosti splňovali podmínku, 
že zazimovali včelstva, která obseda-
la nejméně sedm plástů rámkové míry  
39 × 24 cm a včelstva zabezpečovala opy-
lování zemědělských hmyzosnubných 
rostlin. 
 T. B.

Pokud úhyny, ke kterým došlo po podání 
žádosti o dotaci 1.D., byly nahlášeny KVS 
a KVS šetří důvody úhynu, lze se domní-
vat, že daný počet včelstev v předepsané 
síle k 1. 9. existoval. Dotace tedy náleží. 
Jiný případ by byl, kdyby chovatel včel 
neuměl vysvětlit a doložit důvody úbytku 
včelstev. Pak ZO uvede tuto skutečnost 

do Zápisu o porovnání údajů a tento zápis 
předá prostřednictvím svazu poskytovateli 
dotace 1.D. k dalšímu řízení. Letos je jím 
poprvé Státní zemědělský a intervenční 
fond. Ten o výši dotace následně rozhodne 
ve správním řízení, o čemž bude chovatel 
informován. Komisionální hodnocení – 
ověřování údajů musí proběhnout v době 
od podání Požadavku do doby před vydá-
ním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. 
cca do konce listopadu tohoto roku. Tento 
proces je popsán v Postupu pro podávání 
požadavků na poskytnutí podpory od ko-
nečného příjemce v bodě 4 písm. a) až 
d) – viz příloha Včelařství č. 8/2020 nebo 
na webu svazu www.vcelarstvi.cz v menu 
Dotace. 

Údajně se opozdí výplata dotace 1.D. 
za letošní rok až po novém roce 2021. 
Proto se ptám, jak bude probíhat platba 
členských příspěvků do ČSV. Bude nutné 
přesunout podzimní schůzi až na leden 
2021? 
 Z. B.

Platba členských příspěvků, tj. kdy je bude-
te vybírat, je na vás. Můžete letos na pod-
zim, jak jste zvyklí, s tím, že jen vyberete 
členský příspěvek, případně rozdělíte lé-
čivo a dotaci vyplatíte na další schůzi až 
v lednu 2021. Nebo se sejdete až v lednu 
2021 a při výroční členské schůzi vyberete 
členský příspěvek a vyplatíte dotaci 1.D. 
Na posunutí termínu výplaty dotace 1.D. 
musíme reagovat změnami příslušných 
vnitřních svazových předpisů. Na srpno-
vém zasedání Republikového výboru ČSV 
proto bude předložen návrh na změnu 
směrnice o členských příspěvcích a ná-
vrh na změnu stanov v tom, že povinnost 
zaplacení členského příspěvku bude po-
sunuta do konce ledna (dosud 31. 12.) 
a „automatické“ skončení členství ve svazu 
z důvodu nezaplacení členského příspěvku 
bude posunuto o dva měsíce, tedy k 1. 3. 
(dosud 1. 1.). 

K čemu je potřeba provádět komisionál-
ní hodnocení – ověřování údajů, lidově 
řečeno kontrolu počtu včelstev na sta-
novišti, ať člena, nebo nečlena svazu? 
Vždyť všichni čestně prohlašují, že uvedli 
všechny údaje úplně a pravdivě. Chova-
telé z kontrol nadšení nejsou a funkcio-
náře to stojí čas, energii a i ty cesty něco 
stojí.
 Z.V.

Komisionální hodnocení – ověřování úda-
jů se stalo součástí podmínek dotace 1.D. 

v roce 2012 na základě závěrů z kontroly 
Nejvyššího kontrolního úřadu. Tehdy 
NKÚ doporučil ověřovat údaje uvedené 
v požadavcích chovatelů, protože čestná 
prohlášení, která se nekontrolují, se nedo-
držují. Mimochodem k dotaci státu 25 tisíc 
korun pro OSVČ v souvislosti s mimořád-
nými opatřeními proti nákaze covidem 
stačilo jen podat žádost a podepsat čestné 
prohlášení. Výsledkem jsou podvody a ško-
da 120 milionů korun.

Vědomí, že konečný příjemce může být 
zkontrolován, znamená, že uvádí v poža-
davku většinou pravdivé údaje. Pokud by se 
vše nechalo na čestném prohlášení, moh-
lo by se stát, že se dotace bude rozdávat 
na „prázdné úly“ a nebude 150, ale např. 
jen 120 korun na včelstvo. To by určitě ne-
bylo vůči poctivým chovatelům fér. Balík 
dotace je stejný, ať je počet zazimovaných 
včelstev jakýkoliv.

Ověřování údajů u nečlenů svazu dává 
možnost při té příležitosti zjistit úroveň 
včelaření konečného příjemce. Je to pří-
nosné z hlediska udržení dobré nákazové 
situace v lokalitě organizace a jediná mož-
nost, pokud nečlen o dotaci stojí, kdy musí 
umožnit vstup na stanoviště pověřeným 
osobám ZO k ověření počtu a síly zazimo-
vaných včelstev.

Pokyny pro podávání požadavků na po-
skytnutí podpory od konečných příjemců 
v bodu 4 nenutí základní organizaci zkon-
trolovat pravdivost údajů u všech chova-
telů. Ani by to nebylo možné. Tam, kde 
důvěrník stanoviště člena nebo nečlena 
zná, není třeba ověření údajů provádět. 
Pro kontrolu se rozhodne zejména tam, 
kde má pochybnosti, nebo stanoviště 
včelstev konečného příjemce vůbec nezná. 
V každém případě je systém ověřování 
zcela na organizaci.

Výsledky ověření údajů jsou zapsané 
do Zápisu o porovnání údajů v požadavku 
chovatele včel oproti skutečnosti (formulář 
Zápisu je součástí přílohy tohoto čísla Vče-
lařství). Pokud jsou shledány neodůvodně-
né rozdíly nebo není kontrola umožněna, je 
Zápis postoupen k rozhodnutí SZIFu. To 
znamená, že na rozdíl od dosavadní pra-
xe, kdy ZO samy mohly dotaci nevyplatit 
a vrátit, jestliže zjistily u chovatele nespl-
nění podmínek dotace, o přiznání nebo ne-
přiznání dotace bude rozhodovat SZIF. Aby 
mohla být zjištění zohledněna v rozhodnutí 
SZIFu, musí ověření údajů u jednotlivých 
konečných příjemců proběhnout před vy-
dáním tohoto rozhodnutí, tj. cca do konce 
listopadu.

Mgr. Jarmila Machová
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Zdeňka Dukáta
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Konzumace hojně používaného totálního herbicidu glyfosátu představuje 
pro včely citelnou metabolickou zátěž. Vypořádávají se s ní hlubším spán-
kem. 

Včely prospí pět až osm hodin denně. 
Spánek je pro ně životně důležitý stejně 
jako pro vyšší živočichy včetně člověka. 
Proto mezi odborníky vzbudila značnou 
pozornost nová studie prokazující, že 
hojně používaný herbicid glyfosát mění 
včele medonosné spánkový režim. Vý-
sledky výzkumu argentinsko-německého 
týmu vědců pod vedením Waltera Fariny 
z univerzity v Buenos Aires lze shrnout 
do konstatování, že včely vystavené 
účinkům glyfosátu spí „tvrději“.

Taková změna se může na první pohled 
jevit jako pro včely přínosná. Podle autorů 
studie, publikované ve vědeckém časopise 
Scientific Reports, je však hlubší spánek 
včelích dělnic důsledkem metabolického 
stresu vyvolaného herbicidem. Včely se tak 
pokoušejí o regeneraci organismu oslabe-
ného toxickou zátěží. 

Už delší dobu se ví, že změny spánkové-
ho režimu nezůstávají u včel bez následků 
a poznamenávají jejich nejrůznější aktivity. 
A tak nelze vyloučit, že se hojné používání 
glyfosátu podílí na řadě závažných problé-
mů, jimž včelstva v současnosti čelí. 

Nejoblíbenější herbicid

Jako glyfosát označují chemici látku, pro 
kterou oficiální chemické názvosloví nabízí 
komplikovanější název N-(fosfonomethyl)
glycin. Jde o jednoduchou molekulu odvo-
zenou od aminokyseliny glycinu. Do živo-
ta ji před rovnými padesáti lety uvedl John 
Franz v laboratořích amerického chemic-
kého gigantu Monsanto. Firma dala gly-

fosát k dispozici zemědělcům jako totální 
herbicid pod obchodním názvem Roundup 
v roce 1974. Od roku 2002, kdy vypršela 
platnost posledního glyfosátového paten-
tu, může tuto látku vyrábět bez jakéhokoli 
omezení prakticky kdokoli. Monsantu 
zůstala výhradní práva jen na obchodní 
název Roundup. Většina herbicidů na bázi 
glyfosátu tak nese jiný název, i když jejich 
základní účinná složka je totožná s Roun-
dupem z produkce Monsanta. Na celém 
světě se každoročně vyrobí přes milion 
tun glyfosátu, z toho více než dvě třetiny 
v Číně. 

K vysoké spotřebě glyfosátu ve světě při-
spělo pěstování geneticky modifikovaných 
plodin odolných vůči tomuto herbicidu. 
Porosty takových plodin lze bez úhony 
vystavit glyfosátu a zahubit tak veškerý 
plevel. K tzv. roundup-ready plodinám pa-
tří např. drtivá většina ve světě pěstované 
sóji.  V Evropské unii není pěstování gene-
ticky modifikovaných plodin odolných pro-
ti herbicidům povoleno, ale glyfosát i tak 
nachází na polích i mimo ně široké uplat-
nění. V České republice se ročně spotřebuje 
asi pět tisíc tun glyfosátu, což představuje 
17 % spotřeby všech pesticidů.

Dopady na lidi i na včely

Glyfosát hubí rostliny tím, že blokuje en-
zym 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntázu 
(EPSP), klíčový pro produkci životně dů-
ležitých aminokyselin tryptofanu, tyrosi-
nu a fenylalaninu. Živočichové včetně včel 
a člověka syntetizují tyto aminokyseliny 

pomocí jiných enzymů. V jejich těle by ne-
měl glyfosát páchat žádné škody, protože 
syntéza aminokyselin v nich probíhá i v pří-
tomnosti glyfosátu zcela nerušeně. Přesto 
má glyfosát na živočichy řadu nepříznivých 
dopadů. 

V případě člověka se vedou bouřlivé dis-
kuse o možnosti, že tento herbicid zvyšuje 
riziko některých nádorových onemocnění. 
U včel vystavených účinkům glyfosátu byly 
prokázány změny v chování. Hůře si osvo-
jují nové informace, mají zhoršenou chuť 
a obtížně se orientují. Pod vlivem glyfosátu 
předávají létavky tancem ostatním dělni-
cím nepřesné údaje o zdrojích potravy.

Řada efektů glyfosátu může na včely 
dopadat nepřímo. Včely sice nevyrábějí 
aminokyseliny s využitím EPSP, ale 
tento enzym je klíčový pro metabolismus 
některých bakterií žijících v organismu 
včely. Glyfosát tak mění soubor mikro-
bů včelího organismu, tzv. mikrobiom. 
Stav mikrobiomu má následně vliv nejen 
na metabolismus včel, ale také na jejich 
odolnost vůči infekčním chorobám a nepří- 
mo se promítá i do  stavu nervového 
systému. 

Tým vedený Walterem Farinou zaujal 
fakt, že včely vystavené účinky glyfosátu 
vykazují řadu změn chování, které se pro-
jevují také v situacích, kdy včely trpí nedo-
statkem spánku. Vědci se proto zaměřili 
na změny spánku u včel, které v potravě 
dostávaly přesně stanovená malá množ-
ství glyfosátu. Výsledky studie zveřejněné 
v Scientific Reports pak oprávněnost obav 
Farinova týmu potvrzují. 

Jak spí včely

Spánek sehrává u včel klíčovou úlohu při 
regeneraci celého organismu. Velmi vý-
razně přispívá ke správnému fungování 
nervového systému. Nervový systém spící 
včely šetří energii a snáze tak udrží spoje 
mezi neurony (tzv. synapse) ve funkčním 
stavu. Přesto stál spánek včel poměrně 
dlouho stranou zájmu biologů. Jako první 
jej přesvědčivě popsali až Walter Kaiser 
a Jana Steiner-Kaiserová v roce 1983. 

Manželský vědecký pár působící 
na universitě v německém Darmstadtu si 
tehdy povšiml, že včela někdy pokrčí nohy 
tak, aby se hlavou dotýkala podložky. Záro-
veň se dělnice přestane pohybovat. Přitom 
se včely často drží jedna druhé nohama. 
Některé dokonce „uléhají na bok“, jako 
kdyby byly zmoženy únavou. Měřením ak-
tivity nervových uzlin v hlavě včel manželé 
Kaiserovi odhalili podobné změny, jaké lze 
pozorovat v mozku spících vyšších obrat-
lovců. 

Glyfosát mění spánek včel
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ších souvislých časových úsecích. Usínají 
ve zhruba padesáti kratších intervalech, 
a to obvykle na deset až patnáct minut. 
Mezi těmito krátkými „šlofíky“ se probou-
zejí. Často zůstanou bez hnutí na místě, jen 
někdy se věnují čištění těla. Po chvilce bdě-
ní pak opět usnou. 

Usínající včela vykazuje zvláštní typ 
„lehkého“ spánku. Trochu při něm ješ-
tě pohybuje tykadly a udržuje si schop-
nost reakce i na slabší podněty, které ji 
z hlubokého spánku neprobudí. Tato fáze 
včelího spánku připomíná spánkovou fázi 
REM u savců, pro kterou je typický rych-
lý pohyb oči pod zavřenými víčky. Z fáze 
„lehkého“ spánku včela rychle přechází 
do hlubokého spánku, kdy už se jí tykadla 
nepohnou a na vnější podněty nereaguje. 

Hluboké fáze spánku jsou u včel po-
dobně jako u vyšších obratlovců důležité 
k tomu, aby se informace získané během 
dne převedly z krátkodobé do dlouhodobé 
paměti a včela si je zapamatovala na delší 
dobu. Vědci dokonce spekulují o tom, že 
včely mohou v hluboké fázi spánku pro-
žívat velmi jednoduché sny. Snad se jim 
může zdát o nějaké vůni nebo o barvě. 

Mladé včely, které tráví všechen čas 
v úlu, upadají do spánku bez ohledu 
na denní či noční dobu, zatímco létavky 
už soustředí spánek do nočních hodin. 
Někdy však i starší dělnice usínají během 
dne a můžeme je přistihnout, jak spí třeba 
na květech. Obvykle k tomu dochází v ob-
dobí, kdy je nedostatek potravy.

Pokusy, při kterých vědci nedovolili vče-
lám usínat a potom sledovali důsledky je-
jich nevyspání, odhalily, že ospalé dělnice 
neurčují vrtivým tancem přesně místo se 
zdrojem potravy. Létavky, které se těmito 
„nekvalitními“ instrukcemi řídí, musí po-
travu v místě určení náročně dohledávat, 
což je stojí spoustu sil. Pokud trpí nevyspá-
ním ve včelstvu vyšší podíl dělnic, vede to 
k vyčerpání včelstva. Nevyspalé včely bojují 
s orientací a je pro ně obtížné najít po ná-

vštěvě zdroje potravy cestu zpátky. Mnohé 
fatálně zabloudí a do úlu už se nevrátí. I to 
včelstvo oslabuje.

Glyfosát jako stresový faktor

Stres dokáže spánek včel vážně narušit. 
V tomto ohledu je stejně účinný vnitřní 
stres (např. hladovění) jako vnější stresové 
podněty (např. vibrace, světlo, nevhodná 
teplota). Na spánek včelích dělnic působí 
i nejrůznější chemické látky. Jejich efekty 
se někdy příliš neliší od účinků na člověka. 
Například kofein navozuje i u hmyzu zvý-
šenou bdělost, zatímco anestetika sloužící 
v humánní medicíně k potlačení bolesti 
nebo antihistaminika užívaná pro utlume-
ní alergických reakcí zvyšují u včel naopak 
ospalost. Vliv chemikálií používaných 
v zemědělství na spánek živočichů je však 
prozkoumán jen velmi okrajově, a to do-
konce i u savců včetně laboratorních myší 
a potkanů. Studií, které by sledovaly vliv 
agrochemikálií na spánek včel bylo pub-
likováno naprosté minimum. I proto jsou 
výsledky studie Farinova týmu důležité.

Vědci nakrmili včely létavky cukerným 
roztokem, do kterého přidali různá množ-
ství glyfosátu. Každá dělnice tak zkonzu-
movala za den 25, 50, nebo 100 nanogra-
mů herbicidu. Na konci dne pak byly jed-
notlivé včely po dobu 12 hodin sledovány 
ve tmě pomocí infračervené kamery. Vědci 
se zaměřili na pohyb tykadel. Intenzivní 
pohyb prozrazoval plnou bdělost, málo 
intenzivní pohyb tykadel byl známkou 
nástupu fáze lehkého spánku a v hlubokém 
spánku včely tykadly nepohybovaly.

Po nakrmení glyfosátem se nezměnila 
celková doba, kterou včely prospaly. Dělni-
ce zůstávaly během dvanáctihodinové noci 
bdělé po 48 % času. V hlubokém spánku 
trávily 46 % času a zbývajících 6 % u nich 
připadlo na lehký spánek. Po konzumaci 
glyfosátu měly včely tendenci setrvávat 
déle v hluboké fázi spánku. Významně se 
proměnily další parametry spánku. Včely 
vystavené glyfosátu se obtížněji probíraly 

z hlubokého spánku. Když už se vzbudily, 
pohybovaly tykadly s menší intenzitou než 
včely, které předchozí den glyfosát v potravě 
nedostaly. U včel vystavených glyfosátu se 
tedy aktivita během periody bdělosti nápad-
ně přibližovala aktivitě typické pro fázi leh-
kého spánku. I když každé přirovnání zvířat 
k člověku silně pokulhává, nabízí se v tomto 
případě porovnání se stavem, kdy jsme pro-
buzeni z hlubokého spánku a nějakou dobu 
nám trvá, než se naplno probereme a začne-
me normálně fungovat. Jak se někdy říká: 
už jsme vstali, ale ještě jsme se nevzbudili.

Autoři studie přiznávají, že jejich pozo-
rování zřejmě nepřináší vysvětlení nega-
tivních dopadů glyfosátu na komunikaci, 
učení a orientaci včel. Jsou však přesvěd-
čeni, že glyfosát zatěžuje včelí organis-
mus, vyčerpává ho a přivádí jej do stavu, 
kdy se včela snaží o nápravu intenzivněj-
ším spánkem. Ale jako u všech podobných 
studií zůstává i v tomto případě otevřená 
otázka, zda jsou včely v přírodě, zeměděl-
ské či městské krajině vystaveny glyfosátu 
v množství srovnatelném s dávkami, jaké 
dostaly během experimentu. Následky 
dlouhodobé konzumace podstatně niž-
ších dávek se mohou lišit od efektu je d-
norázového podání poměrně vysoké dávky. 
Vůbec to však neznamená, že dlouhodobá 
expozice včel nízkým dávkám škodí méně 
nebo je dokonce neškodná. 

Jaroslav Petr
Ilustrační foto: Blanka Oslizloková
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O významu pylu pro zdraví a prosperitu včel již bylo napsáno mnoho.  
Včelaři již většinou vědí, že mimo množství je u pylu nutné sledovat i jeho 
výživovou hodnotu, správný poměr esenciálních aminokyselin a přítom-
nost dalších látek. Tyto ukazatele se u různých pylů liší, a proto řada  
autorů mluví o škodlivosti tzv. „pylové monodiety“.

Potřeba pylu je celoroční, ale dvě období 
jsou kritická, a to předjaří a podletí. Právě 
totiž koncem léta a v podletí potřebují vče-
ly zvýšené množství pylu, který má zásadní 
význam pro zimující generace včel. Na jeho 

kvalitě závisí nejen úspěšné přezimování, 
ale i rozvoj v předjaří a na jaře. Ne všude 
je ovšem v této době kvalitního pylu dosta-
tek. Zmapujte si tedy okolí vašich včelstev 
a vyhodnoťte množství a kvalitu pylu podle 

výskytu rostlin (použijte údaje z literatury 
a dalších zdrojů). A v případě, že zjistíte 
nedostatky, pokuste se situaci napravit.

Kde pyl hledat? Pokud máte v okolí 
zemědělské plochy, můžete nalézt po-
rosty hořčice, svazenky nebo slunečnice. 
A pokud máte štěstí a zemědělci využívají 
možností dotací, mohou vaše včely létat 
ke zdrojům na nektarodárných biopásech 
nebo medných úhorech. Na půdách ohro-
žených erozí je nutno pěstovat jednu plodi-

Mají vaše včely v podletí dostatek pylu?

Ořechokřídlec klandonský

Pohanka střelovitá

Třapatkovka nachová

Perovskie lebedolistá  

Hvězdnice (astra) křovitá 

Třezalka tečková 

Vratič obecný

Rozchodníkovec sp.

Pámelník bílý

Z louky před školní včelnicí Kvítek v Nasavrkách odnášejí včely oranžové rousky výživného 
pylu

Svazenka shloučená
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Komonice bílá   Hořčice bílá

Máchelka podzimní

Černohlávek obecný 

nu maximálně na 30 hektarech a využívat 
na oddělení pás jiných plodin. Pak stačí na-
vázat s pěstitelem spolupráci a přesvědčit 
ho k pěstování právě pro včely zajímavých 
rostlin. Od roku 2021 by měly být rozděle-
ny všechny velké plochy.

Pokud nejste v blízkosti polí, podívejte 
se, jak vypadá okolní krajina. Na sušších 
pastvinách lze nalézt třezalku tečkovanou 
nebo vratič, na vlhčích loukách a v příko-
pech se daří kypreji obecnému a dalším 
zdrojům pylu, kterých jste si dosud třeba 
vůbec nevšimli.

A co pěstovat na zahradách? Volíme 
druhy, které jsou poměrně nenáročné. 
Mezi keře, které porostou v téměř kaž-
dých podmínkách a potěší včely po velmi 
dlouhou dobu, patří pámelníky. Můžete 
si vybrat klasický pámelník bílý nebo 
méně odnožující druhy s červenými 
plody. Náhradou trávníku ve stínu nebo 
na svahu může být pámelník Chenaultův 
– kultivar Hancock. Modrou barvou roz-
svítí záhony ořechokřídlec nebo atraktiv-
ní perovskie.

Stejně budou bohatými zdroji pylu 
některé z pozdě kvetoucích trvalek jako 
např. třapatkovky. Bohatý výběr druhů 
a kultivarů lišících se výškou i barvou 
květu nabízejí  hvězdnice, tzv. podzimní 
astry, nebo nenáročné rozchodníkovce. 
Výhodou těchto trvalek je, že kvetou brzy 
po výsadbě, dají se snadno množit a dobře 
snášejí i sucho.

Na záhony uvolněné po sklizni rané ze-
leniny jste určitě nezapomněli vysít hoř-
čici nebo svazenku. Stačí odečíst zhruba 
šest týdnů od požadované doby květu 
a můžete včelám připravit pylovou hostinu.

Můžete na včely myslet již od jara a vě-
novat jim část pozemku. Například komo-
nice, nejlépe jednoletý kultivar, obohacují 
půdu dusíkem a provzdušňují ji. Lze je vy-
užít i na zelené hnojení.

Včelaři se často ptají, kolik toho vysít 
nebo vysadit, aby to včelám stačilo. Odpo-
věď je jednoduchá: na kolik máte plochu, 
finance a sílu. Tedy čím více, tím lépe. Roz-
hodně je přínosnější vysít nebo vysadit ale-
spoň něco než si stěžovat a čekat, až situa-

ci někdo vyřeší. Nemáte možnost vylepšit 
zdroje pylu? A co váš pravidelně sekaný 
trávník? Zkuste prodloužit intervaly seká-
ní. Ale pozor, nechoďte potom v pantoflích. 
Včely vyhledávají černohlávek obecný, je-
tele, máchelky, štírovník růžkatý a další.

Samozřejmě jsme neuvedli všechny rost-
liny nebo možnosti obohacení včelí past-
vy, dnešní povídání je totiž spíše námětem 
k zamyšlení. Zkuste se rozhlédnout okolo 
sebe a sledujte změny, které mohou být pro 
včelaře a hlavně jejich včely důležité. Snad 
vás může inspirovat stará rada z říjnových 
Včelařských rozhledů v roce 1932:

„Bylo by záhodno, aby tam, kde není 
dostatek včelích pastvin, zakládaly spolky 
včelí paseky, jejichž rozloha by se přirozeně 
řídila podle počtu včelstev v místě onoho 
spolku. Výlohy na nájem pozemku a zalo-
žení paseky by se rozvrhly poměrně podle 
počtu včelstev na všechny členy. Postupem 
času by se výlohy zmenšovaly odprodejem 
sena vytěženého z květeny této paseky.“

Ing. Miroslava Novotná

Jetel plazivý

Štírovník růžkatý
Zahradni trávník  ponechaný tři týdny bez 
sekání  

Svazenka vratičolistá
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Včelařím v malé obci Tlumačov na Zlínsku v nadmořské výšce asi 200 met-
rů. Kolem včel jsem se pohyboval od svých 12 let u svého dědečka, který mě 
zasvětil do tajů jejich chovu. Vedle toho jsem mu pomáhal také vysazovat 
včelařské dřeviny, vrby, akáty a podobně. Nyní využívám zkušenosti svého 
dědečka již 44 let. 

Vlastním tříhektarový pozemek, z něhož 
jsem přibližně jeden hektar využil pro vý-
sadbu včelařských dřevin. Většinu jsem 

vypěstoval z řízků a semínek. Tato část pak 
přechází v ovocný sad, kde najdeme od jab-
loní, oskeruší, moruší, meruněk až po třeš-

ně a další. Protože jsem je začal vysazovat 
před 30 lety, mohu se s vámi podělit o své 
zkušenosti s jejich pěstováním. 

Na jaře je v naší přírodě zatím dostatek 
zdrojů pylu a nektaru, i zde se však situace 
zhoršuje. Důvody jsou časté sečení travna-
tých ploch, úbytek ovocných stromů a po-
dobně. Z jarních květin mě zaujala čemeři-
ce smrdutá. Květy lákající včely se otevírají 

Pastva od jara do podzimu  
vysaďte včelám vhodné dřeviny

Kvetoucí kalina vonná Vpravo kvetoucí zmarlika kanadská, uprostřed pavlovnie plstnatá
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při mírném oteplení třeba už v lednu, běžně 
pak v únoru, březnu a dubnu. Čemeřice se 
snadno množí a včely ji hojně navštěvují. 
Všem doporučuji.

Z keřů v našem regionu první kvete kali-
na vonná, ta postupně rozkvétá při každém 
oteplení až do dubna. Krásně voní. Jenže 
po odkvětu lip již v naší krajině nemají 
včely takříkajíc kde brát. Proto doporučuji 
výsadbu stromů a keřů, které tuto mezeru 
zaplní a poskytnou snůšku tolik potřebnou 
pro zajištění dlouhověkých generací včel. 
Za nejvýznamnější považuji evódii Da-
nielovu, která kvete od konce července až 
do září. Tento listnatý opadavý strom dosa-
huje výšky 5–10 metrů a pochází z východ-
ní Asie. Využívá se především jako okrasný 
strom, ale zároveň je to důležitá včelařská 
dřevina. Drobné květy jsou pro včely vel-
kým lákadlem v době, kdy už v naší přírodě 
mnoho květů není. Ne nadarmo se jí také 
říká včelí strom.

Zapomenout nesmím na jerlín japonský, 
který jako jeden z mála stromů u nás vykvé-
tá v červenci nebo spíše až v srpnu. To je 
pro včely skvělé, protože tou dobou se na ji-
ných stromech tvoří nebo dokonce už zrají 
plody. Ve stejnou dobu rozkvétá i menší 

strom svitel latnatý. Až 30 cm dlouhé laty 
jsou obsypány sytě žlutými drobnými kvě-
ty, které na stromě vydrží 3–4 týdny. Po od-
květu nese plody schované v načervenalých 
tobolkách, které na stromě vypadají jako 
rozvěšené lampionky. Pro svůj vzhled ho 
doporučuji i do okrasných zahrad.

Dále bych upozornil na větší keř krušinu 
olšovou, kvetoucí od května do září, ojedi-
něle do října. Uvádí se, že je to jeden z nej-
lepších nektarodárných keřů. Z dalších 
bych dal na přední místo pozdě kvetoucí 
ořechokřídlec clandonský, který kvete 
od srpna do zámrazu. A dále pak keř drmek 
obecný, ten kvete od srpna do října. Z trva-
lek bych vyzdvihl kromě jiných různé dru-
hy hvězdnic, kvetoucích opět od srpna až 
do prvních mrazíků, sléz maurský a další.

Pokud chcete vysazovat tyto keře a stro-
my na zvěři přístupném místě, je nutné 
je chránit proti okusu a vytloukání paro-
ží srnčí zvěře. Nedoporučuji však umělé 
pletivo – pro zvěř to není žádná překážka. 
Ke kořenům je dobré navysoko namulčo-
vat jemně nasekanou trávu. Nemusí se 
tolik zalévat a časem tlející tráva působí 
jako hnojivo. Mladé stromky je rovněž 
dobré minimálně šest let chránit nátě-

rem nebo vhodným obalem, předejdeme 
tak škodám, ke kterým dochází v předjaří 
a časně na jaře. Zatímco ve dne slunce akti-
vuje mízu, noční mrazíky ji promění v ledo-
vé krystalky, které potrhají kůru a vznikají 
tzv. mrazové trhliny a desky. Rozdíl teplot 
může dosáhnout až 20 °C, což je pro mladé 
stromky katastrofální.

František Kytlica
Tlumačov

Kvetoucí evódie Danielova

Žlutě kvetoucí svitel latnatý

Kvetoucí jerlín japonský

Kvetoucí drmek

Kvetoucí čemeřice smrdutá
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Nakrmit včely po posledním vytočení medu je naprosto zásadní podmínka 
pro úspěšné vyzimování včelstev. Pokud je v podletí v přírodě ještě dostatek 
pylu a jsou-li příznivé klimatické podmínky,  včelstva si dokážou pylové 
zásoby vytvořit v dostatečné míře. V případě, že je situace opačná, jako je 
tomu letos v řadě regionů naší republiky, zbývá jediné: krmit, krmit krmit.

Poslední možnost ještě vytočit med bývá 
v srpnu. Po jeho odebrání je nutné včely co 
nejrychleji zakrmit. V některých oblastech 
už nemusí být snůška, takže poslední vy-
táčení se uskutečnilo už v červenci. V tom 
případě na nic nečekáme a po posledním 
vytáčení začneme zakrmovat. V letošním 
z hlediska výskytu pylu extrémním podletí 
to platí dvojnásob. Existuje několik 
možností, jak včely nakrmit. Můžeme 
ponechávat medné zásoby, což představuje 
nejsnadnější způsob krmení. Včelám tedy 
ponecháme část medu, který si samy 
nanosily. Sice o něj přijdeme, ale zároveň 
nám odpadne mnoho práce s krmením.

Med jakožto přirozený zdroj sacharidů 
a energie je pro včely výhodnější než cukr 
(sacharóza), který musí nejdříve rozštěpit. 
Tento způsob krmení může být rentabilní 
zejména ve snůškově bohatých oblastech. 
Velkou výhodou je dostupnost slunečnice, 
ze které med už nevytáčíme a zcela ho po-
necháme včelám.

Inverty

Další možností zakrmení včelstev je bez-
pracná metoda invertu, nebo budeme 
využívat osvědčený cukr krystal. Je to jen 
na nás. Inverty splňují základní výživové 
potřeby včel. Obsahují sacharózu a sta-
vební prvky sacharózy, glukózu a fruktó-
zu, tvořící cca 90 % sušiny medu, včely je 

využijí téměř z 99 %. Ale pokud bychom se 
rozhodovali mezi inverty, měli bychom si 
o nich něco nastudovat, ne každý je totiž 
kvalitní. 

Příprava cukerného roztoku

Pokud nekrmíme prosakovacími lahvemi 
a hrubým krystalem, musíme si připravit 
cukerný roztok. Pro zimní zakrmení se 
používá hustší (tři hmotnostní díly cukru 
a dva vody). Způsobů přípravy je mnoho 
– záleží hlavně na potřebném množství. 
Tomu přizpůsobíme vybavení i technologii.

Velký hrnec a vařečka postačí pro pár 
úlů. Vodu přivedeme k varu, odstavíme 
a nasypeme cukr. Pak už stačí jen míchat 
a mezitím se nám ve druhém hrnci může 
vařit další voda.

Vrtačka s míchací vrtulí je jen zrychlení 
předchozího postupu. Lze míchat i velké 
objemy a používat horkou vodu, která roz-
míchávání značně urychlí. Při použití sto-
janu nebo jiného upevnění se práce značně 
usnadní. Minimum práce představuje i ka-
lové čerpadlo v sudu. 

Velkoobjemová krmítka

Existuje mnoho variant provedení, ale prin-
cip zůstává: velká nádoba o objemu několika 
litrů (i 10–15) se umístí buď do podmetu, 
nebo do prázdného nástavku nahoru. V ná-
době je plovák zamezující tonutí včel.

Výhody: Málo návštěv na včelnici kvůli 
krmení. Lze přikrýt síťovinou a krmit bez-
kontaktně. Krmítka jsou lehce skladova-
telná.

Nevýhody: V chladnějším počasí slabší 
včelstva špatně odebírají krmivo nebo se 
odběr zastaví. Při krmení shora je vždy 
potřeba jeden prázdný nástavek.

Prosakovací lahve

Jde o běžné velké „okurkové“ sklenice (3,5 l) 
doplněné speciálním plastovým víčkem s kr-
micími otvory. Do sklenice se buď nalije ho-
tový roztok, nebo je lze naplnit hrubým krys-
talem a následně jen zalít vodou. Sklenice se 
otočí víčkem dolů přímo na loučky horního 
nástavku a včely odebírají krmivo z otvorů.

Výhody: Nemusíme nic míchat, cukr 
pouze zalijeme vodou a dáváme včelám. 
Do včelstva se vejdou i čtyři lahve.

Nevýhody: Velice špatná skladnost, ná-
chylnost na rozbití a přeprava na stanovi-
ště. Tento systém krmení je již zastaralý 
a komplikovaný.

Rámková (kapsová) krmítka

Rámková krmítka nahrazují svou velikos-
tí 1–2 rámky. Vloží se místo nich na kraj 
úlu. Jejich objem se pohybuje od 1,5 litru 
u nízkého jednorámkového krmítka až po  
7,5 litru u vysokého dvourámkového kr-
mítka (a více u jumba). Je vhodné mít kr-
mítka upravená tak, aby v nich včely nesta-
věly divočinu a zároveň se v nich netopily.

Výhody: Pokud si opatříte plastová kr-
mítka, dlouhodobě vydrží, jsou stohova-
telná a skladná a dají se dobře čistit.

Nevýhody: Domácí dřevěná krmítka 

Podat dostatek zimních zásob 
je letos naprostou nutností

Čerpadlo transportuje roztok z nádrže 
do úlů 

Dávkovací pistole usnadní plnění velkoob-
jemových krmítekKalové čerpadlo
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Zkušenosti s používáním invertů  
při podletním krmení včelstev
Po posledním vytočení medu je zapotřebí včelstva nakrmit, aby dobře pře-
žila zimní období. Od doby, kdy byl jako sladidlo vyroben cukr, používá se 
jako náhrada za med, který včelám odebereme. Samozřejmě je to náhraž-
ka, a proto je potřeba určité množství medu včelám ponechat. Platí takové 
pravidlo, že co mají včelstva v plodišti, to se jim ponechá. Výjimku tvoří 
melecitózní med, který je nutno odebrat i z plodiště.

I já jsem více než 35 let používal ke krmení 
včelstev cukr. Vyzkoušel jsem celou řadu 
postupů a krmítek: používání prosakova-
cích víček, rozpouštění cukru za studena, 
při zahřívání a podobně. Tato práce byla 
vždy značně namáhavá, zdlouhavá a za vy-
datné podpory vos a včel, které tento cuker-
ný roztok dráždil.

Po roce 2000, když se k nám začal dostá-
vat invertní cukerný roztok, jsem k tomu 
zpočátku byl nedůvěřivý. Ale po několika 
letech jsem i já chtěl vyzkoušet tento způ-
sob zimního zakrmení. Nejprve jsem to 
vyzkoušel na deseti včelstvech z padesáti. 
Na jaře jsem zjistil, že vyzimování dopadlo 

dobře. Další rok opět pouze deset včelstev. 
Po vyhodnocení těchto dvou let, jsem se 
pak další rok rozhodl nakrmit takto všech 
padesát. Od té doby již cukr nesháním a kr-
mím pouze invertem.

Ale pozor, i mezi inverty jsou rozdíly. 
Při nákupu je třeba zjistit, jakým způso-
bem probíhá štěpení cukru. Různí výrob-
ci provádějí štěpení buď pomocí kyselin, 
nebo enzymaticky. Mé zkušenosti jsou 
lepší s inverty, které se štěpí enzymaticky, 
protože tento postup probíhá zastudena, 
kdežto štěpení pomocí kyselin se provádí 
za dost vysoké teploty, přičemž každé za-
hřátí cukru s sebou nese vznik HMF (hyd-

roximetylfurfural), což je látka pro včely 
škodlivá. Na náš trh se rovněž dostávají 
sirupy na bázi pšenice nebo kukuřice, ale 
před těmito náhražkami bych chtěl varo-
vat. Pokud by byla dlouhá zima a včely by 
se nemohly proletět, hrozí přeplnění výka-
lových vaků a následné kálení v úlu. Tyto 
náhražky obsahují složené cukry, jako jsou 
maltóza a maltotryóza, které jsou pro včely 
špatně stravitelné.

Na závěr bych chtěl uvést, abyste se in-
vertů nebáli. Pokud jsou kvalitní, včelám 
naopak pomůžete tím, že nemusí dát tolik 
energie do jejich zpracování, neboť jsou 
lidově řečeno „předžvýkány“, odpadá roz-
pouštění a krmit můžete i během dne, aniž 
by probíhala loupež.

Již déle než 15 let nic jiného nepoužívám 
a po mé zkušenosti se přidala i řada mých 
známých a kamarádů včelařů.

Vlastimil Dlab

často prosakují a lákají k loupežím a drží 
se v nich plíseň. Plastová jsou stále cenově 
dražší.

Stropní krmítka

Stropní krmítka jsou také často používaná. 
V dnešní době se převážně vyrábějí z plastu 
a jsou na několik litrů krmného roztoku. 
V posledních letech si na trhu můžeme vy-
brat z dostatečného množství různých typů.

Výhody: Doplňování shora, aniž bychom 
rušili včely. Dá se doplnit větší množství 

krmného roztoku. Naprosto pohodlné kr-
mení.

Nevýhody: Potřebujeme zpravidla ještě 
jeden prázdný nástavek.

 Jedna z nových variant rychlého nakr-
mení včelstev je mít cukerný roztok ve větší 
nádobě o objemu i několika desítek či sto-
vek litrů a tento cukerný roztok přečerpá-
vat čerpadlem s pistolí rovnou do nástavků. 
Tam již máme připravená krmítka, do kte-
rých jen doplníme cukerný roztok podle 
toho, kolikrát včelky potřebují dokrmit. 

Čerpadlo lze použít klasické kalové, ov-
šem je zapotřebí mít k dispozici elektrický 
proud, který lze opatřit elektrocentrálou. Já 
již několik let využívám klasické zahradní 
benzinové čerpadlo a jsem nadmíru spo-
kojen. Jedno stanoviště s 20 včelstvy jsem 
schopen nakrmit do 30 minut. Je to velice 
rychlé a téměř bez námahy.

Jan Kaloč 
učitel včelařství

Foto: autor a Jiří Sláma

Doplnění krmného roztoku do stropního 
krmítka je velmi jednoduché

Jedním z nejstarších způsobů je krmení pomocí prosakovacích lahví, které se umístí 
 otočené víčkem dolů na loučky horního nástavku, kam lze položit až čtyři lahve

Velkobjemová nádrž se hodí ke krmení 
 většího počtu včelstev Suchá sláma zamezí utonutí včel
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programem v rosicích

Dne 11. července 2020 byl ve Včelařském středisku v Rosicích (dále VS) 
ukončen třetí ročník vzdělávacího programu pro začínající včelaře, pořá-
daného Okresním výborem ČSV Brno-venkov, tentokrát ve spolupráci se 
Základní organizací Rosice.

Organizátory o významu pořádání těchto 
vzdělávacích programů přesvědčil zájem 
začínajících včelařů. Školení opět probí-
hala jako celodenní akce, kdy dopolední 
část byla věnována převážně teorii a od-
polední pak zaměřena praktičtěji. Zájem 
včelařů i těch, kteří se být včelaři teprve 
chystají, byl opět velmi vysoký. Plánem 
organizátorů bylo uskutečnit deset akcí, 
a to vždy jednou za měsíc. I do programu 
vzdělávání v Rosicích však zasáhla epi-
demiologická situace v naší republice, 
a školení v březnu a dubnu 2020 tak byla 
zrušena. Ale na témata, která nebyla kvůli 
covidu-19 probrána, určitě dojde v násle-
dujícím školním roce.

Květnová výuka byla podle plánu zamě-
řená na chov matek a konala se ve dvou 
termínech. Jednak aby mohl být z hy-
gienických důvodů omezen počet účast-
níků školení vzhledem k nákazové situaci 
a současně aby bylo splněno nařízení vlády 
č. 148/2019 o minimálním počtu 15 sou-
časně školených registrovaných včelařů. 
To byl určitý problém, neboť vzdělávání se 
účastnilo v období od října 2019 do února 
2020 až čtyřicet účastníků. Přihlášených 
zájemců bylo víc než padesát, ale dost 
jich nakonec nepřišlo. Oba květnové ter-

míny se tak podařilo optimálně naplnit. 
Počet do čtyřiceti školených účastníků 
je s ohledem na prostorové možnosti VS 
v Rosicích přijatelný. Začínající včelaři se 
i tentokrát sjížděli i ze vzdálenějších míst 
České republiky, ale dominovala Morava, 
nejvíc míst obsadili začínající včelaři z Ji-
homoravského kraje. Struktura účastníků 
opět potvrdila zvyšující se zájem o chov 
včel mezi ženami. Tomuto faktu odpovídal 
i jejich přibližně 40% podíl mezi účastníky. 
Všichni společně pak vytvořili kolektiv, kte-

rý získával potřebné znalosti pro chov včel 
nejen od lektorů, ale i v diskuzích a při vzá-
jemné výměně zkušeností o přestávkách.

Termín „začínající včelaři“ je ovšem 
tak trošku zavádějící, protože školení se 
účastnili i včelaři a včelařky, kteří se tomu-
to oboru už nějakou dobu věnují. Význam 
vzdělávacího programu však podtrhuje 
skutečnost, že i tito účastníci říkali, že se 
měli podobné vzdělávací akce zúčastnit 
již dříve. Je prospěšné o jednotlivých 
činnostech souvisejících s chovem slyšet, 
ještě lepší je to vidět, ale neocenitelné je si 
některé činnosti prakticky vyzkoušet pod 
dohledem zkušenějších. Zájem o vzdělá-
vání asi souvisí s nárůstem počtu včelařů 
na území ČR, ale také se skutečností, že 
vzdělanost včelařů se mírně zlepšuje. A to 
je jen dobře, protože jen ti, kdo mají po-
třebné znalosti, svými chovy neohrožují 
včelstva v okolí. I účastníci posledního 
vzdělávacího programu obdrželi certifi-
kát o absolvování programu, pokud jejich 
účast byla minimálně osmdesátiprocentní, 
a také příručku Správná praxe v chovu včel.

Před organizátory vzdělávacího progra-
mu OO ČSV Brno-venkov pak vyvstal úkol 
připravit další společné vzdělávací akce pro 
absolventy vzdělávacích programů v Rosi-
cích. To bylo přání, které zaznívalo od spo-
kojených účastníků při loučení. Jsme pře-
svědčeni, že to nebylo jen díky získaným 
znalostem a zkušenostem, ale i přátelské 
atmosféře, kterou se podařilo vytvořit.  

Vzdělávací program bude opět při-
pra  vený na nacházející školní rok a po 
zkušenostech z předcházejících roč níků se 
probírané okruhy budou s mírným předsti-
hem co nejvíce blížit průběhu včelařského 
roku. Předpokládáme, že přesnější infor-
mace budeme schopni poskytnout v příš-
tím čísle časopisu Včelařství po jednání 
organizátorů a rovněž s ohledem na vývoj 
epidemiologické situace a volné termíny 
přednášejících. Aktuální informace bu-
dou rovněž zveřejněny na webu OO Brno- 
-venkov.

Budeme se těšit nejen na začínající vče-
laře, ale i na ty, kdo se chtějí o chovu včel 
dozvědět víc. Jak řekl jeden z účastníků 
vzdělávacího programu: „Z každé před-
nášky si něco odnesu. Buď si potvrdím, že 
to dělám dobře, nebo něco musím v mém 
chovu změnit a vylepšit.“

Za organizátory 
Pavel Řehořka

jednatel OO ČSV Brno-venkov  
Úspěšné řešitele testů ocenil předseda OO 
Brno-venkov Mgr. Josef Benda (uprostřed)

Pohled do zaplněné učebny vzdělávacího střediska
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Medové odpoledne ve Společenském domě v Zadní Třebani
Blíží se polovina září a s tím i tradiční Me-
dové odpoledne, které organizuje ZO ČSV 
Liteň. Letos již posedmnácté, a to v sobotu 
19. září od 13:15.

Zahájení obstarají kontrafagotisté 
z Čech a Moravy. Loňský počet šestnác-
ti hráčů na tento nástroj zcela jistě nemá 
srovnání ani v celosvětovém měřítku. 
O další tradiční bod programu se letos 
postará Dr. Ing. František Kamler, býva-
lý ředitel Výzkumného ústavu včelařského 
v Dole. Téma přednášky zvolil velmi zají-
mavé a aktuální: Jak ovlivňuje současný 
stav přírody a zemědělství naše včelařství. 
Souběžně se bude ve vedlejších prosto-
rech Společenského domu v Zadní Třeba-
ni hrát pohádka O Budulínkovi v podání 
Divadla v Kufru. Pro nejmenší se chystá 
zdobení medových perníčků, malování 
obrázků se včelí tematikou nebo skládá-
ní rozstříhaných včelích obrázků. To vše 

o medové ceny. I letos si budou moci 
návštěvníci vyzkoušet oblíbenou výrobu 
svíček z barevných mezistěn, což vždy 
zaujme nejen děti. Podívat se budou moci 
také na výrobu litých svíček či různých 
včelích motivů.

Nedílnou součástí Medového odpoledne 
je i prodej širokého sortimentu medového 
pečiva, včelařský kvíz o ceny, ochutnávka 
medoviny, ale také tzv. tržiště intelektu. 
Na něm jistě zaujme improvizovaný stá-
nek přítele Jiřího Matla Včelaři sobě, což 
je nezávislý informační portál pro včelaře. 
Jiří představí zajímavou literaturu o světě 
včel i jiných opylovačů a dotkne se i širších 
souvislostí. Povinnými účinkujícími (ne-
dobrovolnými) jsou i včely v proskleném 
úlu.

Atmosféru v průběhu odpoledne ještě 
zpestří vystoupení jedinečné dětské lido-
vé muziky Notičky z nedalekých Řevnic 

a místního Třebasboru s jeho originální 
a vtipnou tvorbou. O závěr programu se 
jako obvykle postará dechový oktet Har-
monia Mozartiana Pragensis.

Luboš Fait
včelař, hudebník

lubos.fait@seznam.cz

Výstava Zahrada Čech v Litoměřicích se připravuje
Zveme vás na Celostátní výstavu Zahra-
da Čech 2020, která se bude konat 11.–
19. září 2020. V rámci včelařského dne 
se bude v neděli 13. září konat od 10:00 
přednáška na téma získávání zpracová-
ní a využití včelích produktů. Přednášet 

bude certifikovaná apiterapeutka An-
drea Novotná a přednáška se bude konat 
v Modrém salonku vlevo od hlavního 
vchodu na výstaviště. Po celou dobu vý-
stavy vás zveme do pavilonu D, kde si mů-
žete zakoupit včelařské potřeby, medové 

pivo, prohlédnout si včelařské novinky 
i živé včely a dozvědět se opět něco nového 
z oboru včelařství.

Za OV ČSV, z.s., Litoměřice srdečně zve
Jan Masopust, předseda OO ČSV Litoměřice

 

 
uvádí  

včelařské divadelní rondo 

Kladenské divadélko - 17. 9. 2020 od 20 h 
 

vstupné 130,- Kč 
www.divadlo-vad.cz 

 

 

RATAJSKÝ MEDOVNÍK
8. ROČNÍK SOUTĚŽE V PEČENÍ MEDOVNÍKŮ

19. září 2020 zámek Rataje nad Sázavou

Soutěž v pečení medovníků
sobota 19.9. 2020 od 14:00 hodin

sportoviště u ratajského zámku

- hodnocení medovníků odbornou komisí
- ochutnávka medovníků pro veřejnost
- ochutnávka medů ratajských včelařů
- program pro děti 
- úl se živými včelami
- doprovodný program

Občerstvení zajištěno
Pořádá ZO ČSV Rataje nad Sázavou

a spolek Český Dřevorubec z.s.

Ratajské posvícení 2020
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1.  Dřevěný obdélník, do kterého si včely v úlu 
staví plásty.

2. Vývojová stadia včely: vajíčko – larva – 
předkukla – kukla – ________

3. Zdroj bílkovin pro včely
4. Postup, při kterém se přemisťují mladé 

larvičky včel z původních buněk v plástu 
do umělých matečníkových misek.

5. Umělé oplodnění včelích matek
6. Zařízení, které umožňuje odchod včel 

z medníku před medobraním.
7. Nemoc napadající buňky žaludeční sliznice 

včel. Je způsobena houbou.
8. Orgán včely sloužící k její obraně
9. Léčení kouřem. V kouři je obsažena látka 

hubící roztoče varroa.
10. Název světle žlutohnědého plástu po jed-

nom až třech plodových cyklech

Doplňovačka
Od září 2020 je soutěž určená všem, tedy nejen členům včelařských kroužků. Zadávání odpovědí bude opět na stránce soutěže, 
kam se můžete dostat z webu mšenských včelaříků (https://sites.google.com/site/kmvmseno/), a na stránkách ČSV.
Tématem letošního školního roku bude opět zeměpis, ale tentokrát se zaměříme na botanické názvy obcí a měst.

Včely, včelaření a škola
V minulém školním roce jsme se zabývali spojitostí včel, včelaření a školních předmětů 
a v tom letošním v tom budeme pokračovat.
V tomto úkolu spojte vybrané pojmy ze včelaření s vyučovacími předměty, ve kterých 
byste se s nimi mohli setkat.

Zářijové hrátky
Vítáme vás po letních prázdninách. Doufáme, že školy už budou otevřené  
bez omezení a že se budete moci scházet ve včelařských kroužcích.
Jakékoli náměty a připomínky rádi uvítáme na e-mailu jan.podpera@gmail.com.

Přesmyčky – části 
včelařského roku
V přesmyčkách najděte včelařská období.

1. TÍLPODE    
2. MIAZ    
3. JAŘEDŘÍP 
4. TOLÉ
5. OARJ
6. DZPOIM

vytáčení medu dějepis

kvašení medu při výrobě medoviny výchova k občanství

historie včelařství přírodopis

pravidla pro léčení včel výchova ke zdraví

blahodárné působení včelích 
produktů na lidský organismus fyzika

anatomie včel matematika

statistika počtu včelstev v ČR zeměpis

včelaření v různých zemích chemie

Z Kalendária
Pro zdárné přezimování včelstva je nutné splnit mnoho podmínek. Poznáte vybrané 
podmínky na základě jejich popisů?
1. Včely by měly mít dostatečné množství cukerných ________ .
2.  Zejména ve druhé polovině července a v průběhu srpna se muselo vylíhnout velké 

množství _______ včel.
3.  U včelstev provádíme pravidelnou kontrolu spadu _______, abychom jejich počty 

mohli včas omezit.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Vybraná řešení z minulého čísla
Tajenka doplňovačky
Tajenkou doplňovačky byla obec Dubnice, která leží v okrese Česká Lípa.

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

Z Kalendária
1: komoru, 2: cukerný, 3: krmítek, 4: roztočů varroa, 5: účinkem, odpařovače

Přesmyčky – léčivé přípravky pro včely
1: gabon, 2: formidol, 3: kyselina mravenčí, 4: varidol, 5: varromed, 6: kyselina šťavelová

Z historie včelích obydlí
1: brtě, 2: brtníci, 3: kláty, 4: budečák, 5: nástavkové

Z botaniky
Na fotografiích byl krokus neboli šafrán.

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

Kvízové otázky
1. Kterou barvou budou značeny včelí 

matky příští rok?
 (a)  bílou
 (b)  modrou
 (c)  zelenou
 (d)  červenou
 (e)  žlutou

2. Jak velký dolet má včela medonosná?
 (a)  kolem 500 metrů od úlu
 (b)  kolem 5 km od úlu
 (c)  kolem 20 km od úlu

3. Jaké rozměry rámku má v České repub-
lice stále oblíbenější úl Langstroth 3/4?

 (a)  délka 44,8 cm, výška 23,2 cm
 (b)  délka 44,8 cm, výška 18,5 cm
 (c)  délka 44,8 cm, výška 15,9 cm
 
4. Co nepatří mezi včelí produkty?
 (a)  med 
 (b)  vosk
 (c)  propolis
 (d)  medovice

5. Čím se živí dospělé vosy?
 (a)  masem
 (b)  nektarem a sladkými šťávami
 (c)  masem i nektarem

6. Jak se jmenuje nástroj, kterým se 
 přenášejí mladé larvičky během chovu 
matek?

 (a)  přelarvovací lžička
 (b)  přelarvovací vidlička
 (c)  přelarvovací špejle
 (d)  přelarvovací nůž

7. Ve kterém roce představil Franz 
Hruschka svůj medomet?

 (a)  1855
 (b)  1865
 (c)  1875

8. Který orgán zabraňuje natrávené 
 potravě včely dostat se zpět do medné-
ho volátka?

 (a)  česno
 (b)  veslo
 (c)  česlo
 (d)  pádlo

Z botaniky – příprava na jaro
Nejen včely opylují květy. Jedním z dalších druhů hmyzu, které provádějí tuto velmi 
důležitou činnost, jsou čmeláci. Zde vidíme čmeláka na fotografii. Poznáte rostlinu, 
jejíž nektar si právě vychutnává? Jak tuto bylinu může využít člověk?
Podle jednoho zdroje má jeden hektar této bylinky medný potenciál až 900 kg. Zkuste 
tedy přesvědčit zemědělce ve vašem okolí, aby tuto rostlinu zaseli. Pak si poblíž dejte úl 
a vyzkoušejte, jak lákavé budou květy pro včely.

Slovní had
V následující čtyřsměrce najděte slovního hada. Je vytvořen spojením včelařských 
termínů. Jednotlivá slova mohou vést i do „zatáčky“. Zkuste celého hada nalézt a vy-
barvit.
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Již 4. ročník tradiční včelařské výstavy 
Hanácká včela proběhne v termínu  
1.–4. 10. 2020 na výstavišti Flora Olo-
mouc, vzhledem k současné nákazové 
situaci však bude v menším rozsahu. 
Na stánku pořadatelů proběhne ukáz-
ka zpracování včelího vosku a po celou 

dobu výstavy bude otevřena včelařská 
poradna.

 Včelaři si budou moci u vystavovatelů 
nakoupit chybějící potřeby, pro laickou ve-
řejnost budou připraveny ukázky ze života 
včel a pro děti soutěže. V sobotu nebudou 
chybět včelařské přednášky. 

Bližší informace budou postupně 
doplňovány na webových stránkách 
hanackavcela.cz.

Srdečně vás zvou pořadatelé  
ze ZO a OO ČSV Olomouc

Poslankyně Jana Krutáková v Mikulovicích
V sobotu 18. 7. 2020 navštívila Mikulovice 
poslankyně Parlamentu ČR Jana Krutáko-
vá, která je členkou zemědělského výboru 
a výboru pro životní prostředí.

Návštěvu zahájila na hasičském hřišti, 
kde začínala soutěž v požárním sportu. 
Popřála soutěžícím týmům co nejvíce úspě-
chů nejen v tomto hasičském klání.

Poté zamířila na výsadby stromů a keřů, 
které včelařský kroužek za svou sedmnác-
tiletou činnost vysázel a obhospodařuje. 
Podívala se na výsadbu z loňského a před-
loňského roku. Navštívila i prostranství, 
které děti z kroužku vysázely v dřívějších 
letech, jedná se už o vzrostlé stromy a keře 

vhodné pro včely. Poté se všichni přesunu-
li k Dobešům, kde děvčata ze včelařského 
kroužku ukázala, jak se odvíčkovává plást 
a jak se z něho vytáčí med. Paní poslanky-
ně se chopila odvíčkovací vidličky a spolu 
s panem starostou také nejeden plást od-
víčkovali.

Celá skupinka, starosta Karel Kříž, mís-
tostarosta František Štěpnička, předseda 
ZO ČSV Antonín Kuchynka a manželé 
Dobešovi – vedoucí včelařského kroužku, 
se přestěhovala na úřad městysu Mikulovi-
ce. Zde zde se paní poslankyně seznámila 
s dalšími projekty výsadby nové zeleně. Ho-
vořilo se také o odpadovém hospodářství, 

o vybudování nového rybníka a dalších 
problémech naší obce.

Pak paní poslankyně navštívila i místní-
ho zemědělce Jiřího Kloudu. Tady se zají-
mala o plochu, kterou protéká Mikulovický 
potok a kde pan Klouda plánuje vybudovat 
rybník, aby zvětšil vodní plochu v Mikulo-
vicích, kde se dlouhá léta potýkáme se su-
chem, a každá kapka vody je tedy vzácná. 
Také tady plánuje břehy osázet vrbami 
a s tím mu samozřejmě pomůžou i děti ze 
včelařského kroužku.

Za včelařský kroužek mládeže 
Božena Dobešová
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ámVčelařský naučný areál v Chlebovicích slaví
ZO ČSV Frýdek-Místek si v letošním roce 
připomíná 25 let od založení včelařského 
muzea a skanzenu, které bylo spouštěčem 
postupného budování jedinečného včelař-
ského areálu.

Důležité okamžiky v rámci těchto let ma-
puje kniha Včelařský naučný areál v pro-
měnách času. Tu ZO představí na Včelař-
ských slavnostech, které se v areálu usku-
teční v neděli 30. srpna.

Z významných milníků je nutné připo-
menout, že zakladatelem včelařského mu-
zea byl v roce 1995 Bohumír Haleš, který 
se spolu s Jaroslavem Kopečkem zasadil, 
aby Dům včelařů sloužil především včela-
řům, ale i široké veřejnosti. I když je areál 
majetkem Statutárního města Frýdek-
-Místek, provoz musí hradit ZO ČSV Frý-
dek-Místek, což ročně činí kolem 400 tisíc 
korun. Bez dotačních financí, které organi-
zace získává na základě projektů, by to ur-
čitě nešlo a nebyl by vybudován areál, který 

slouží především k propagaci jedinečného 
oboru včelařství, k práci s mládeží, ke kul-
turním aktivitám místních občanů i k or-
ganizování aktivit na různých stupních, 
včetně těch mezinárodních.

Největší rozkvět areálu začal v roce 2008, 
kdy byla otevřena nová expozice včelařství. 
Od té doby se podařilo získat granty i z na-
dací, ale největší zásluhu na rozvoji má 
podpora Statutárního města Frýdku-Míst-
ku a Moravskoslezského kraje. Od roku 
2007 proběhly tři rekonstrukce a od září 
2020 čeká památkově chráněnou budovu 
výměna střechy, takže až do konce sezony 
už bude včelařské muzeum uzavřeno.

Během let se kromě včelařského muzea 
a skanzenu podařilo vybudovat naučnou 
zahradu s včelařsky významnými rostli-
nami, naučný včelín, zázemí pro zájezdy 
i pro společenské akce a v neposlední řadě 
máme v areálu Včelí obchůdek, který slouží 
i k výukovým a poradenským činnostem.

Kromě rozvoje areálu si dala ZO ČSV 
F-M za cíl věnovat se maximálně propagaci 
včelařství. Každá akce je zpestřena činnost-
mi z oboru a to se daří především v práci 
s mládeží, ať už to je Letní škola včelaříků, 
nebo provoz včelařského kroužku, který 
v areálu funguje od roku 2003. Stranou 
ovšem nezůstávají ani aktivity pro širokou 
veřejnost. V letech 2010 a 2014 včelařský 

areál zabezpečoval doprovodný program 
pro Mezinárodní konferenci zlepšovate-
lů a vynálezců v Ostravě, v roce 2016 byl 
místem celostátních akcí Apiteraupetický 
den a Rojení – setkání VKM z ČR. Zmínit 
je potřeba i Mezinárodní dobrovolnické 
workcampy v letech 2015–2019 ve spolu-
práci se sdružením INEX-SDA.

Akcí, aktivit i proměn by se však za těch 
25 let fungování včelařského muzea našlo 
opravdu mnoho. Za tu dobu vyrostl jedi-
nečný včelařský naučný areál, jenž vedle 
poznávání poskytuje i relaxaci a zároveň je 
místem setkávání. Oceněním mnoha dob-
rovolnických hodin byla pochvalná slova 
ministra kultury ČR Lubomíra Za orálka, 
který nás spolu s vedením Statutárního 
města Frýdek-Místek navštívil v únoru le-
tošního roku.

Do areálu tak dnes vedle včelařů míří 
i široká veřejnost a spousta školních ko-
lektivů. Konají se tu bohaté mládežnické 
aktivity, obecní slavnosti, oslavy i svatby.

Pochvala a poděkování tak patří všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na rozvoji areálu a na organizací různých 
aktivit. Návštěva stojí za to.

Marie Knödlová
vedoucí Včelařského naučného areálu Chlebovice

www.vcelarskyareal.cz
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96 let
Baronová Anna · ZO Český Těšín
Jež František · ZO Rožná

95 let
Hroza František · ZO Vyškov
Pavelek Václav · ZO Petřvald

94 let
Šmolík Svatopluk · ZO Krsy

93 let
Gwizd Cyprián · ZO Sázava
Lenc Jiří · ZO Čestice
Malířský Miroslav · ZO Protivín
Milbachová Františka · ZO Olbramkostel
Polívka Miloslav · ZO Týn nad Vltavou

92 let
Šejbl Josef · ZO Velké Hamry
Štamberk Alois · ZO Kladno

91 let
Beneš Jaroslav · ZO Rakovník 
Fahnrich Antonín · ZO Chřešťovice 
Janda Václav · ZO Cvikov 
Koláček Vladimír · ZO Chudčice 
Kříž Václav · ZO České Budějovice 
Monsport Karel · ZO Klimkovice 
Roleček Josef · ZO Trhová Kamenice 
Rytíř František · ZO Tábor 
Šebesta Jaroslav · ZO Třešť 
Ševčík Miloslav · ZO Dobrá 
Škoda Josef · ZO Český Dub 
Večerek Reinhard · ZO Kravaře 

90 let
Červenka Stanislav · ZO Pleše 
Hanuš Josef · ZO České Meziříčí 
Hladík Václav · ZO Broumov 
Kocina Václav · ZO Trhové Sviny 
Köhler Eduard · ZO Šumperk 
Koláček Edvín · ZO Velká Kraš 
Lössel Klement · ZO Hrušovany nad Jevišovkou 
Machálek František · ZO Bučovice 
Míka Jaroslav · ZO Branice 
Pajer Václav · ZO Klatovy 
Pilný Jan · ZO Holýšov 
Přecechtěl Ludvík · ZO Tučapy 
Štěpán Jaroslav · ZO Loukov 

85 let
Dvořák Jaroslav · ZO Ledeč nad Sázavou
Kokštein Vlastimil · ZO Praha 6
Kremlička Bohumil · ZO Louňovice pod Blaní-
kem
Kubíček Václav · ZO Otrokovice
Němeček František · ZO Velký Ořechov
Páleník Karel · ZO Dlouhá Loučka

Pavlíček Václav · ZO Jeseník
Roudný Miloslav · ZO Lužany u Jičína
Růžička Jiří · ZO Chrast u Chrudimě
Skalka Josef · ZO Střítež nad Bečvou
Svoboda Milan · ZO Jirkov
Šanda Otakar · ZO Přelouč
Vala František · ZO Přerov I
Vlach Václav · ZO Poděbrady
Zádrapa Josef · ZO Vizovice  

80 let
Adámek Josef · ZO Brodek u Prostějova
Benešová Jiřina · ZO Čachrov
Bláha Václav · ZO Štěkeň
Blahovec Ivan · ZO Zlatá Koruna
Blažek František · ZO Pelhřimov
Bureš Břetislav · ZO Miličín
Dlugoš Gustav · ZO Chomutov
Dobiáš Stanislav · ZO Frenštát pod Radhoštěm
Eichler Zdeněk · ZO Český Dub
Falbr Richard · ZO Unhošť
Gažo Michal · ZO Úpice
Hájek Karel · ZO Velká Bíteš
Halenka Jiří · ZO Staré Město
Hinner Václav · ZO Frenštát pod Radhoštěm
Hloupý Josef · ZO Borohrádek
Janošek František · ZO Velké Pavlovice
Ježková Ludmila · ZO Židlochovice
Kašpárek Václav · ZO Napajedla
Kovář František · ZO Polička
Král Josef · ZO Blatná
Krupka Josef · ZO Držkov
Kubín Ladislav · ZO Letovice
Mandelíček Zdeněk · ZO Dačice
Marek Josef · ZO Lelekovice
Maruška Stanislav · ZO Dříteň
Mechl Jaroslav · ZO Štětí
Mistr Josef · ZO Hořice
Nagy Ladislav · ZO Kralupy nad Vltavou
Nebesáček Jiří · ZO Jimramov
Nedělka Eduard · ZO Žďár nad Sázavou
Novák Lubomír · ZO Brno -  Žabovřesky
Novák Vratislav · ZO Zvole
Petřík Jaroslav · ZO Koryčany
Samiecová Marie · ZO Mosty u Jablunkova
Secký Jiří · ZO Šaratice
Schwarz František · ZO Velké Němčice
Snítil Jan · ZO Ústí nad Orlicí
Svícencová Věra · ZO Kostelec nad Orlicí
Svoboda Lumír · ZO Vranov nad Dyjí
Sýkora Arnošt · ZO Mikulovice
Šafář Josef · ZO Žamberk
Šlefr Eduard · ZO Trhanov
Šnajdr Miloslav · ZO Jarov
Šnejd Vladimír · ZO Horní Planá
Šťastný Jaroslav · ZO Turnov
Šuflita Štefan · ZO Nejdek
Tauber Ortwin · ZO Batelov
Tesař František · ZO Police u Jemnice

Toman Václav · ZO Nedvědice
Toman Jan · ZO Mikulášovice
Urban Zdeněk · ZO Žďárky
Vaněrek Alois · ZO Blansko
Vigner Václav · ZO Nový Malín
Visingr Jiří · ZO Javorník
Zmeškal Antonín · ZO Žatec
Žahour Čestmír · ZO Nová Včelnice

75 let
Bárta Jiří · ZO Polná
Bělohlávek Václav · ZO Týnec nad Sázavou
Blažek Jaroslav · ZO Praha 5 - Řeporyje
Blinka Jaroslav · ZO Horní Bečva
Čulík Václav · ZO Roudnice nad Labem
Ducháč Václav · ZO Nové Město nad Metují
Dušička Josef · ZO Děčín
Engst Pavel · ZO Staňkov
Fajt Josef · ZO Lanškroun
Flašina Václav · ZO Hostinné
Friš Petr · ZO Česká Kamenice
Frišauf Antonín · ZO Ořechov
Hájek Václav · ZO Blatná
Hinz Václav · ZO Čachrov
Houdek Jaromír · ZO Vlašim
Hylš Miroslav · ZO Šlapanice
Jarkovský Miloslav · ZO Záměl-Potštejn
Jedlička Josef · ZO Sobotka
Jelínek Jan · ZO Zlín
Kasík Václav · ZO Zaječov
Kejšar Jaromír · ZO Protivín
Klíma Jan · ZO Mirotice
Kocfelda Jaroslav · ZO Chvalčov
Kopecký Miroslav · ZO Čáslav
Krahulcová Naděžda · ZO Hradec Králové
Krampla Ladislav · ZO Osek nad Bečvou
Krejčí Alois · ZO Slavičín
Kršková Marie · ZO Lysice
Kružíková Hana · ZO Modrá Hůrka
Kubr Zbyněk · ZO Varnsdorf
Kučera Stanislav · ZO Votice
Kučerka Václav · ZO Hranice
Kümmel František · ZO Lhenice
Laipert Karel · ZO Kožlany
Lindnerová Marie · ZO Javorník
Lukáš Josef · ZO České Budějovice
Macek Josef · ZO Hrotovice
Malý Václav · ZO Loket
Marek Václav · ZO Orlík nad Vltavou
Mazáč Václav · ZO Huslenky
Melich Jaroslav · ZO Čížová
Navrátil Jaroslav · ZO Děčín
Neckář Zdeněk · ZO Doksy
Neubauer Miloslav · ZO Jihlava
Novák Václav · ZO Litomyšl
Opěla František · ZO Praha 2
Palásek Jaroslav · ZO Ivanovice na Hané
Pašková Božena · ZO Starý Plzenec
Pokorný Jaromír · ZO Rožnov pod Radhoštěm

V září 2020 slaví… 
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Polák Václav · ZO Sychrov
Procházka Jiří · ZO Mezno
Přikryl Stanislav · ZO Lomnice u Tišnova
Raiskub Antonín · ZO Vracov
Ranná ANNA · ZO Štramberk
Roubal Karel · ZO Bystřice pod Hostýnem
Rozsypal František · ZO Dolní Loučky
Schejbal Jaroslav · ZO Holice
Sluka Josef · ZO Struhařov
Svačina Jiří · ZO Rovensko pod Troskami
Svítek Vladimír · ZO Úvaly
Šebera Jiří · ZO Pelhřimov
Ševčíková Anežka · ZO Moravský Krumlov
Štajer Josef · ZO Dolní Kalná
Thér Václav · ZO Poniklá
Tůma Pavel · ZO Volyně
Urbánek Jiří · ZO Kostelec nad Černými lesy
Vahalová Eliška · ZO Valašské Meziříčí
Vaníček Josef · ZO Bílina
Velich Jan · ZO Kamenický Šenov
Venkrbec František · ZO Batelov
Vereskun Jan · ZO Velká Bystřice
Veselák Alois · ZO Poběžovice
Vohnout Vlastimil · ZO Libáň
Voráček Václav · ZO Švihov
Zika Václav · ZO Opatovec
Zlámal Oldřich · ZO Litovel
Zlámal Stanislav · ZO Ivanovice na Hané 

70 let
Bártková Alexandra · ZO Javorník
Baštýř Vlastimil · ZO Volary
Beran Jiří · ZO Licibořice
Bican Leopold · ZO Svitavy
Bláha Miroslav · ZO Příkosice
Braný Ladislav · ZO Dubicko
Budín Zdeněk · ZO Havlíčkův Brod
Čása Václav · ZO Bučí
Čermák Karel · ZO Velké Meziříčí
Černá Ludmila · ZO Libochovice
Černý Jaroslav · ZO Přelouč
Černý Josef · ZO Nové Město nad Metují
Černý Jiří · ZO Broumov
Dobeš Miroslav · ZO Horní Benešov
Dolina Stanislav · ZO Uherský Brod
Duchan Václav · ZO Nejdek
Dvořan Václav · ZO Kyjov
Flíček Bohumil · ZO Řepín
Formánek Petr · ZO Bohutín
Forst Vladimír · ZO Velké Březno
Frydrych Petr · ZO Hranice
Genzer Svatopluk · ZO Studénka
Gloza Antonín · ZO Veselí nad Moravou
Gřoňka Jiří · ZO Bělá nad Svitavou
Hanák Josef · ZO Zdounky
Hejátko Josef · ZO Náměšť nad Oslavou
Hois Václav · ZO Janovice
Hruška Jiří · ZO Sedlčany
Hůla Jaroslav · ZO Hostomice
Hýbner Stanislav · ZO Rýmařov
Hýbner František · ZO Struhařov
Hynčík Karel · ZO Domažlice

Chmel Miloslav · ZO Nová Bystřice
Chrástová Stanislava · ZO Bušovice
Chvátalová Věra · ZO Světlá nad Sázavou
Jarolím Václav · ZO Přelouč
Jaroš Jaroslav · ZO Žebrák
Jež Jiří · ZO Rožná
Jindřišek Miloslav · ZO Vrchlabí
Juránek Alois · ZO Ruda nad Moravou
Juza Karel · ZO Třebíč
Kabele Josef · ZO Temelín
Kalbáč Ladislav · ZO Vlkoš - Věžky
Karamon Oldřich · ZO Kvasice
Kasal Jan · ZO Klučenice
Kaštovský Václav · ZO Kunčice pod Ondřejníkem
Kaulich Kamil · ZO Libčice nad Vltavou
Kejda Ladislav · ZO Pečky
Kobes Jiří · ZO Trhanov
Kornherr Václav · ZO Myslkovice
Kovář Jan · ZO Křemže
Kozerich Pavel · ZO Litvínov
Kubeš Jaroslav · ZO Ledeč nad Sázavou
Kut Milan · ZO Krňany
Lackovič Peter · ZO Jakubčovice nad Odrou
Lebduška Stanislav · ZO Chotěboř
Lohberger Stanislav · ZO Strakonice
Macháček Václav · ZO Zlín
Malecha František · ZO Tábor
Martinek Josef · ZO Poděbrady
Martínek Václav · ZO Lično
Mikulec Josef · ZO Nivnice
Mikulík Václav · ZO Střítež nad Ludinou
Mráz Jindřich · ZO Líšťany
Najml Václav · ZO Nová Bystřice
Němec František · ZO Rohatec
Němec Jan · ZO Čáslav
Nováček Vlastislav · ZO Velké Meziříčí
Novotný Zdeněk · ZO Soběslav
Palíšek Jaroslav · ZO Vyškov
Paur Jiří · ZO Klobuky
Petráň Jan · ZO Sedlčany
Pilař František · ZO Jistebnice
Pliska Rudolf · ZO Ruprechtov
Prchlík Josef · ZO Nechanice

Prokš Vilém · ZO Líbeznice
Rendl Ladislav · ZO Čachrov
Riant Josef · ZO Líšťany
Ricka Josef · ZO Šilheřovice
Ringl Vladimír · ZO Stupno
Rozkopal Václav · ZO Šaratice
Rožnovský Václav · ZO Rychaltice
Řezníček Jaroslav · ZO Bílovice u Uh. Hradiště
Sebera Jaroslav · ZO Bavorov
Senjuk Václav · ZO Kolín
Sevruk Michal · ZO Poděbrady
Spiřík Milan · ZO Bečov nad Teplou
Staněk Miloš · ZO Liběšice
Stöhrová Brigita · ZO Kadaň
Stýskalík Aleš · ZO Ivančice
Sukup František · ZO Mikulov
Sýkora Petr · ZO Kaznějov
Sýkora Jiří · ZO Ševětín
Szturc Karel · ZO Český Těšín
Šalda Zdeněk · ZO Česká Lípa
Šašek Jindřich · ZO Čestice
Šesták Miroslav · ZO Mělník
Šíma Pavel · ZO Ledenice
Šimek Jiří · ZO Jilemnice
Škopíková Jana · ZO Velká nad Veličkou
Štefurák Antonín · ZO Zábřeh
Študent Ladislav · ZO Bílá Třemešná
Šubr Jiří · ZO Pleše
Toček František · ZO Buchlovice
Toman Jan · ZO Albrechtice
Trifa Michal · ZO Velká Kraš
Vaculíková Marie · ZO Kelč
Valenta Miloslav · ZO Nová Cerekev
Vanda František · ZO Boršice
Vašek František · ZO Doubravice nad Svitavou
Vintr Miroslav · ZO Veltrusy
Vodičková Marie · ZO Přeštice
Vojáček Václav · ZO Rychvald
Vondál Jiří · ZO Staré Město u Moravské Třebové
Wais Jaroslav · ZO Louny
Weinlich Břetislav · ZO Mohelnice
Zezula Jaroslav · ZO Moravská Třebová
Žák Karel · ZO Pleše
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Jubilantům upřímně blahopřejeme!

Odešli z našich řad

Cihlář Bohuslav (65) · ZO Jablonec n. Nisou

Hruška Josef (94) · ZO Jablůnka

Huml Václav (71) · ZO Zaječov

Chrást Jaroslav (65) · ZO Velké Meziříčí

Kamas Jan (73) · ZO Hošťálková

Krejčí František (81) · ZO Čížkov

Kulštejn Tomáš (67) · ZO Bukovec – Písek

Macounová Emilie (84) · ZO Sobotka

Pekař Oldřich (93) · ZO Jesenný

Stach Bohumil (76) · ZO Ostrov

Veleba Vladimír (85) · ZO Velká Bíteš

Čest jejich památce
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Opustil nás přítel Zdeněk Fořt
Dne 24. 6. 2020 odešel z našich řad přítel 
Mgr. Zdeněk Fořt. Včelaření se věnoval 
od mládí, bylo jeho koníčkem. U včel 
nacházel odreagování od náročného po-
volání pedagoga. Své znalosti o přírodě 
a včelaření předával dětem, byl vedoucí 
včelařského kroužku při ZŠ Orlík nad Vl-
tavou, rady též ochotně předával novým 
členům organizace. Členem ZO ČSV 
Orlík nad Vltavou byl od roku 1997 a od roku 2001 zde pů-
sobil jako hospodář, od roku 2011 zastával funkci jednate-
le a v roce 2013 byl zvolen do funkce předsedy. Své úkoly 
vykonával pečlivě a svědomitě, za což mu v roce 2015 bylo 
uděleno vyznamenání Vzorný včelařský pracovník. Byl též 
čestným členem okresní organizace Písek.

Přátelé, věnujte prosím tichou vzpomínku Mgr. Zdeňkovi 
Fořtovi. Děkujeme.

Za ZO ČSV Orlík nad Vltavou a OO ČSV Písek
Petra Neumannová   

Ve věku 93 let nás opustil 
Oldřich Pekař 
Celý jeho život byl spjatý s přírodou. Pra-
coval se dřevem v továrně na hračky a poz-
ději se podílel i na jejich vývoji. I doma, 
kromě péče o rodinu, se zabýval truhlář-
stvím. S přírodou byly spjaty i jeho záliby 
myslivost a včelařství. Dlouhá léta byl předsedou naší včelař-
ské organizace. S každým se podělil o zkušenosti s chovem 
včel a vždy přispěl radou i pomocí. Dětem z místní školy uka-
zoval život svých mírných včeliček ve snaze zasít semínko 
zájmu o tuto činnost.  Pro včelařství získal jako své nástupce 
syna i vnuka. Byl i hasičem a účastníkem společenských akcí 
v obci. Při všech jeho činnostech mu byla velkou celoživotní 
oporou jeho manželka Liduška. 

Pokud si uchováme v paměti jako odkaz i vzor jeho hlas, 
jeho mírná slova, která nikdy nikoho nezarmoutila, bude 
Olda stále mezi námi.

Včelařská organizace Jesenný, Bozkov, Roztoky
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Poděkování Karlu 
Lupovi za obětavou 
práci pro ZO  
ČSV Šenov 
Na letošní výroční členské 
schůzi skončil ve funkci 
předsedy ZO ČSV Šenov 
přítel Karel Lupa, který naši organizaci 
vedl dlouhých 35 let. Po celou dobu se sta-
ral nejen o své včely, ale byl vždy výborným 
kamarádem i rádcem. Hodně se snažil o to, 
aby se vzdělával, proto své znalosti zdoko-
naloval studiem na Středním odborném 
učilišti v Nasavrkách, které poté hojně 
využíval jako učitel včelařství. Největší 
kus práce uskutečnil nejen jako náš před-
seda, ale také při pravidelném pořádání 
kurzu chovu matek. Pro své organizační 
schopnosti, vědomosti z oboru včelařství, 
ale i životní zkušenosti byl zvolen do re-
publikového výboru a okresního výboru 
ve Frýdku-Místku a v Ostravě. Zapojoval 
se i do práce v zastupitelstvu města Šenov 
a hodně se zasloužil o to, že naši včelaři byli 
vždy dobře hodnoceni, ale i podporováni.

Za svou dlouholetou práci pro včelaře 
a rozvoj včelařství v našem regionu byl vy-
znamenán i nejvyšším svazovým vyzname-
náním Za zásluhy o včelařství.

Celá naše základní organizace se rozhod-
la poděkovat příteli Karlu Lupovi a udělit 
mu za jeho dlouhodobou činnost funkci 
čestného předsedy.

Za ZO ČSV Šenov
Alois Tureček, jednatel

Jaroslav Sedláček oslavil 70
Kulatou sedmdesátku oslavil náš člen, významný včelař a chovatel 
matek přítel Jaroslav Sedláček z Příchovic. Přiženil se sem v roce 
1972 z Nepomucka, kde jeho otec i děd byli významnými včelaři. 
Ihned po přistěhování si v Příchovicích pořídil včelstva a postupně 
budoval včelařský provoz až do současné podoby. Nyní je již v dů-
chodu, přesto na Přešticku a Nepomucku obhospodařuje kolem 
300 včelstev. Největší provoz má však doma v Příchovicích, toto 
stanoviště slouží pro chov matek včely kraňské. S provozem mu pomáhají manželka, 
dcera i vnuk. 

Počátkem 80. let minulého století začal přítel Sedláček studovat v Praze včelařskou 
školu, kterou po třech letech úspěšně ukončil, a stal se tak včelařským odborníkem a uči-
telem včelařství. Tehdy se seznámil se zapáleným včelařem, chovatelem matek a krajským 
osvětovým referentem Václavem Mochurou z Brnířova u Kdyně. Ten s sebou Jaroslava 
Sedláčka bral i při svých návštěvách ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, kam si 
tehdy vozil oplodňáčky s matkami pro spáření v chovném okrsku. Některé matky Mo-
churovi inseminoval tehdejší ředitel ústavu Ing. Vladimír Veselý. Jaroslav Sedláček se 
začal podrobně zajímat o chov a udržení čistokrevné kraňské včely a naučil se od Ing. Ve-
selého i jednu z nejsložitějších operací u chovu, kterou je umělé oplodnění, tedy insemi-
nace včelích matek. Sám si dokázal postavit inseminační přístroj, který dodnes používá. 
Rozchovává a testuje různé linie uvnitř kraňského plemene, každým rokem chová kolem 
2 000 matek a z toho je asi 150 inseminovaných. Díky této práci dosáhl nejvyššího stupně 
šlechtitelského chovu podle chovatelského řádu ČSV a je členem chovatelské komise.

V minulosti se na včelnici v Přichovicích pořádaly Včelařské dny, na které se sjížděli 
včelaři z blízkého i vzdáleného okolí, z Moravy, Slovenska i z Německa. Byly to velmi 
úspěšné a pro včelaře prospěšné akce, spojené vždy s několika přednáškami. Mnoho 
včelařů přítele Sedláčka jistě zná z jeho přednášek v základních organizacích v rámci 
Plzeňského kraje i mimo něj. V naší organizaci Přeštice je dlouholetým důvěrníkem pro 
obce Příchovice a Kucíny, také byl v minulosti členem výboru. My takového odborníka 
využíváme na výborových a členských schůzích jako garanta čerstvých informací v chovu 
a léčení včelstev, je to pro nás neocenitelná výhoda. Myslím, že Jaroslav každému poradí, 
řekne svůj názor na chov včelstev, i když některé dotazy od včelařů hodně skřípou, jinak 
už to asi nebude.

Závěrem bych chtěl příteli Jaroslavu Sedláčkovi jménem přeštické organizace včelařů 
i jménem svým a i přítele a kamaráda Ing. Dalibora Titěry popřát pevné zdraví a stálou 
radost ze včeliček. To samozřejmě přejeme i jeho ženě a celé rodině.

                                                                                                                                                    Karel Prach 
předseda ZO Přeštice
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Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Komonice
Všechny rostliny, které se vám dosud ve Včelařství představily, jsou trvalými obyvatelkami našeho arboreta, ale 
my dvě jsme pouze „dočasné“. Patříme totiž mezi dvouletky. A tak když u nás v arboretu loni vyseli směsku semen 
určenou na úhory, prvním rokem lákaly včely hlavně pohanka, svazenka, hořčice nebo jetele, zatímco my jsme 
vytvořily pouze listovou plochu. 

Až letos jsme se dočkaly a jsme skutečně k nepřehlédnutí, pro-
tože dorůstáme do výšky 160 – 180 cm. A kdo jsme? No přece 
komonice. Naše české jméno je odvozeno od slova komoň – kůň. 
Byly jsme totiž pěstovány jako pícnina právě pro koně. Rosteme 
tady dvě.

Já, komonice bílá, a moje kamarádka komonice lékařská máme 
obě trojčetné listy, na okrajích drobně zoubkované, a obě patří-
me do čeledi bobovitých.  Lišíme se hlavně barvou květů. O té mé 

svědčí moje druhové jméno a komonice lékařská kvete žlutě. Květy 
máme sice drobné, ale uspořádané do mnohokvětých hroznů.

Jak to tak pozorujeme, včelám je úplně jedno, která jsme která. 
Zajímá je hlavně to, že naše květenství rozkvétají postupně a kve-
teme velmi dlouho – od června do září. Zjistily také, že nabízíme 
množství nektaru s cukernou hodnotou okolo 0,1 mg z jednoho 
květu. A pokud bych byla vyseta na velké ploše, můžete prý mít 
až 200 kg medu z jednoho hektaru. A tak je u nás pořád dostatek 
strávníků. Ostatně i náš botanický název Melilotus lze přeložit 
jako medový jetel.

Nabízíme ovšem také kvalitní pyl, který včely oceňují hlavně 
v období, kdy včelstvo vytváří zimující generaci, přičemž nabídka 
pylu bývá v této době na určitých územích často problematická. 
Žluté, hnědožluté až žlutooranžové rousky jsou tak velmi vítané.

Když u nás v arboretu zjistili, jak včelám chutnáme, nechtěli 
čekat na naše květy a opatřili si můj jednoletý kultivar MEBA, 
který stačí na jaře nasít a vykvete potěší včely ještě ten samý rok 
a dosahuje výšky jen okolo 120 cm.

Rostu poměrně hojně na celém území a nacházet mě můžete 
na suchých mezích, stráních a pastvinách, podél cest a na rumiš-
tích. Přesto mě lidé často pěstují. Na kořenech mám totiž hlízko-
vité bakterie, které dokážou poutat vzdušný dusík, a tak se mi daří 
i na půdách chudých, písčitých nebo neplodných. Mohu tak být 
využívána pro biologickou rekultivaci skládek, výsypek a jiných 
zdevastovaných ploch. Lze mě použít i jako zdroj biomasy nebo 
na zelené hnojení. A navíc poměrně dobře snáším i sucho.

Kamarádka komonice lékařská dostala do vínku i velkou léčivou 
sílu, která ovšem vyžaduje opatrnost. Její účinky znal již Hippo-
kratés a v lidovém léčitelství se využívá dodnes. Od středověku 
byla považována za magickou rostlinu a její snítky lidé zavěšo-
vali nad dveře na ochranu proti zlým silám. A byla také součástí 
„devatera kvítí“, směsi bylin, která měla nejen pomoci od nemocí 
a nesnází, ale dokázala i přivolat lásku. A mě si zkuste usušenou 
zavěsit v plátěném sáčku do skříně, kde budu působit jako přírodní 
odpuzovač molů.

               Vaše komonice
Připravila Ing. Miroslava Novotná



Komonice 
Melilotus


