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Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Proškolit či neproškolit,
toť otázka hodná shakespearovského dramatu. Aspoň v našich podmínkách určitě. Článek paní předsedkyně „Kde končí
svoboda“ vyvolal širokou diskuzi, ohlasů
přišlo do redakce i přímo autorce opravdu
hodně. A jak bývá zvykem, co včelař to názor. Po tři měsíce jste mohli číst příspěvky
souhlasné i zamítavé, a i když šlo o nepatrný vzorek z více než padesátitisícové včelařské základny, obrázek si jistě uděláte sami.
Ve dnech, kdy dostáváte zářijové vydání
do rukou, jsou tomu dva roky, co jsem nastoupil do redakce Včelařství. Jako novinář
s minulostí redaktora později i šéfredaktora sportovních, společenských či golfových měsíčníků. Včelařstvím nepolíbený
a s matnými, pětatřicet let starými vzpomínkami na přednášky a praktická cvičení
z entomologie na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy. Za ty dva roky jsem
vstřebal hodně informací, přečetl jsem
stovky stránek, ať již od autorů pravidelných rubrik nebo od vás, praktických včelařů, kteří se chcete se svými zkušenostmi
podělit s ostatními kolegy. Po těch dvou letech vím zcela jasně – pokud bych se někdy
rozhodl pořídit si včely, nedovolil bych si to
v první řadě bez nastudování včelařské literatury. Ale hlavně bez toho aniž bych požádal některého zkušeného včelaře o rady
do začátku a o „odborné“ vedení po dobu

minimálně jednoho či dvou včelařských
roků! A o absolvování kurzu, kde bych si
mohl vše prakticky osahat a vyzkoušet ani
nemluvě.
Proto bych se okamžitě podepsal pod slova přítele Jiřího Slámy: „Vychovejme tedy
hlavně ty nové, začínající včelaře tak, abychom měli ze včelaření radost a ne starosti
a nemoci včel. Nejlepší cestou k potížím
je nechat tyto začátečníky včelařit formou
,pokus omyl‘ a nic je nenaučit.“ Je určitě
dobře, že u nás vyrůstá generace mladých
šikovných včelařů, ti kteří naši republiku
reprezentovali v Anglii na mezinárodním
setkání IMYB 2017, to opět dokázali. Protože, pokud si mohu dovolit ocitovat paní
předsedkyni, „vsadit na zodpovědnost
začínajícího včelaře, že se bude vzdělávat,
bude se učit od kolegů, bude spolupracovat
a dodržovat veterinární předpisy,“ v české
kotlině evidentně nestačí…
Není to škoda? Když si pozorně přečtete
reportáž Arthura F. Sniegoně z centra černého kontinentu, jistě vám neunikne popiska pod jedním z obrázků: Daleko od domova, v jiném lese, mezi jinými lidmi, ale
plástev medonosných včel je stále stejná…

RNDr. Petr Kolář
redaktor
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ČSV/Aktuálně

Máme čas sluhů?
Vážení přátelé, to, o čem chci psát,
není aktualita. Je to setrvalý stav,
který se zřejmě nezmění. Ale to není
důvod o něm nemluvit.
Český svaz včelařů je dobrovolná organizace mající v současné době přibližně 54 tisíc členů. Nikoho ke členství nenutíme.
Na druhé straně nikdo nemůže nutit nás
přijmout za člena každého, kdo má zájem.
A také nás nikdo nemůže nutit jakkoli se
starat o chovatele včel, kteří nejsou našimi
členy. Nečlenů jsou asi 2 tisíce. Výjimkou
z tohoto pravidla je administrace dotace
1.D na podporu včelařství a dotace podle
nařízení vlády č. 197/2005 Sb., jsme za
všechny konečné příjemce jediným žadatelem o dotaci.
Zde jsou příklady dotazů, které se ke
mně nebo i pracovníkům sekretariátu dostávají:

Dotaz:
Dnešního dne jsem osobně donesl žádost
o dotaci 1.D důvěrníkovi organizace včelařského spolku. Byl velmi nepříjemný,
ale žádost a další potřebné dokumenty
nakonec přijal. Velmi ho rozčílilo, že jsem
si dovolil uvést bankovní spojení. Dále mi
tvrdil, že potřebné léky pro včely mi nezajistí, věc oznámí zvěrolékaři a léčení si
budu muset hradit sám. Je na to dotace?
Včelám se věnuji už mnoho let, ale mám
zájem o užitečné včeličky, ne o schůzování. A tento jedinec si zřejmě umanul, že mě
donutí ke vstupu do spolku. Jeho chování
připomíná hrubý nátlak z 50. let a trvá již
několik let. Žádám Vás o radu, jak v dotaci postupovat. Zda dotace je vázána na
členství v organizaci.   
Ing. J. L.
Odpověď:
Dotace 1.D je určena všem chovatelům
včel, nikoli jen členům svazu. Podmínky
této dotace (Zásady pro poskytování podpory) najdete jak na stránkách Ministerstva zemědělství ČR (MZe), tak na našem
webu www.vcelarstvi.cz . Co se týče léčení,
to si musíte jako chovatel, který má určité
povinnosti podle veterinárního zákona,
zajistit sám. Skutečně není povinností základní organizace se o Vaše včelstva starat
ani poskytovat Vám rady.
Následovala odpověď pana J. L.:
Chci Vám poděkovat za „vyčerpávající“
odpověď. Bylo asi krajně naivní očekávat
od Vás pomoc.
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Dotaz:
Ze zcela zásadních důvodů jsem opustil
řady Českého svazu včelařů. I tak bych rád
nadále včelařil, ten milióny let žijící hmyz
za nic nemůže. Dovoluji se poptat na možný způsob včelaření jedince bez příslušnosti k ČSV. Vím, že existuje metodika
a nařízení Státní veterinární správy, vše
platné pro každého chovatele obecně, chci
je dodržovat, ovšem není mi jasné, komu
a jak bych měl coby nečlen, deklarovat
svoji činnost v této věci. Tedy kdy, jak a čím
a s jakými výsledky jsem léčil, atp. Dle této
metodiky vyšetření měli hradí stát. Komu
a kam ji k rozboru má poskytnout nečlen
ČSV? Nechci dotace, z principu je odmítám, nechci ani být členem Bratrstva kočičí pracky. Zdá se, že právě to je problém
a spolu to souvisí. Jako by platilo: Kdo není
s námi, je proti nám. To snad je již za námi.
M. K.
Odpověď:
Z Vašeho dopisu pro mne vyplynulo, že
máte včelaření opravdu rád, když chcete
i nadále včelařit, byť už jako nečlen svazu. Svými otázkami potvrzujete, že máte
zájem chovat včelstva zdravá, pravidelně
ošetřovaná podle veterinárních předpisů.
Asi mi dáte za pravdu, že účinnost ošetření
se zvyšuje, když je prováděno plošně v jeden okamžik. Proto se jako výhodné jeví,
když budete ošetření včelstev koordinovat
s místně příslušnou základní organizací
ČSV, případně se dohodnete na součinnosti při ošetření včelstev za využití techniky
ve vlastnictví ZO (např. vyvíječ aerosolu,
kompresor…). Není povinností ZO starat
se o Vaše včelstva nebo radit Vám. Vše záleží na domluvě o ošetřování, totéž platí
i pro sběr měli a odeslání vzorku k vyšetření. Zájmem každé základní organizace je,
aby na území jejich organizace nepůsobil
včelař, který by mohl být nezodpovědným
přístupem k ošetření včelstev původcem
šíření nemocí a nákaz. Proto bych doporučila kontaktovat místní ZO, která má
nejen vybavení k ošetřování včelstev, ale
je i informována o nezbytných ošetřeních
a lhůtách pro odebírání a odesílání vzorků
k vyšetření. Tyto informace samozřejmě
poskytuje i příslušná SVS. Zmiňujete, že
dotace z principu odmítáte, tudíž nebudu
k tomuto tématu uvádět podrobnosti. Pokud se dotazujete, kam odeslat měl k vyšetření, pak v České republice pracuje několik
akreditovaných laboratoří – např. VÚVč
Dol, SVÚ Olomouc, SVÚ Jihlava a další.
Zároveň konstatuji, že jsem ráda, že se
k ošetřování včelstev stavíte zodpovědně
a informace se snažíte získat včas.

Následovala odpověď pana M.K.:
Včely dokázaly přečkat milióny let na této
planetě a nějaký Homo sapiens se začal na
píli včel přiživovat. A k tomu si ten parazitující druh utvořil instituci. Chemií se snažíme dohnat svá pochybení a vnutit pracovitým drobečkům svůj řád. Znáte jen zákony
a nařízení..., znásilněte všechno a bude
Vám líp. Jistě, veterinární správa nařídila...,
jen to přetlumočte a přesvědčte ten hmyz!
Tolik jen malý vzorek. Jak vidno, když neodpovíme, jsme špatní. Když odpovíme, také.
Nečlenové… Na jednu stranu prohlašují, že jsou rádi, že nejsou součástí toho
molocha, na druhou se mnohdy celé dny
zaobírají tím, co se ve svazu děje, zda je to
dobře, a ono to nikdy dobře není, a jak by to
mělo být. Takže závěr záplavy kritiky vždy
končí slovy, ještě že tam nejsem, že jsem se
osvobodil, žádné Bratrstvo kočičí pracky
atd. atd. Ale když je problém, co se nezeptat
svazového právníka nebo odborného pracovníka sekretariátu? Po telefonu je to téměř
jistota, že nikdo nebude zjišťovat a ověřovat,
zda tazatel je či není členem svazu – tím členem svazu, který si tu poradenskou službu
ve svém členském příspěvku zaplatí.
Termíny pro ukončení podávání žádostí
o unijní dotaci 2016/17 již skončily. Nyní
nás čeká administrace národní dotace 1.D
na podporu včelařství a už drnčí telefony
nečlenů na MZe se stížnostmi, že svaz diskriminuje nečleny, že nemají informace,
že svaz nepomáhá, jak by si představovali.
Jsme si vědomi, že dotace 1.D je pro
všechny chovatele včel, a to již od r. 1996.
Celou tu dobu to respektujeme a zúřadováváme pro všechny žadatele. Víme, že jinak
by tato dotace nemohla být realizována.
Nejde dotovat jen členy svazu. V zájmu
svých členů to tedy děláme pro všechny
chovatele a sloužíme. Ale sloužit neznamená být poskokem, navíc pro nečleny, kteří
stojí mimo svaz. Mnohdy papír a telefon
snese mnoho. Ostrá slova, urážky, kdy objektivně nelze pomoci, nelze vyhovět.
Věřím, že většina místních organizací
má dobré vztahy s nečleny na svém území.
Ale to je ta mlčící většina. My se setkáváme spíše s tím opačným vzorkem včelařské
společnosti.
Vážení přátelé, vím, že vztah nečlen –
sekretariát, nečlen – základní organizace
nemá s ohledem na lidský faktor obecné řešení. Ale máte-li své zkušenosti, ať dobré,
nebo špatné, třeba i návod, jak jste se s problémem vypořádali, napište mi. O věcech
se má mluvit.
Mgr. Jarmila Machová

Se zájmem jsem si přečetl „třídílný seriál“ reakcí včelařů na téma do
diskuse od paní předsedkyně, které se týkalo otázky, zda začínající včelaře
školit a případně i přezkoušet, anebo zachovat současný stav, kdy může po
zaregistrování včelařit v podstatě kdokoliv – a žel i jakkoliv.

Reakcí včelařů bylo mnoho, stejně jako
argumentů „pro“ i „proti“, shrnuto – od
těch, kteří silně volají po řádném proškolení a přísném přezkoušení ze znalostí, přes
názory na správnost nějakého proškolení,
ale bez přezkušování, až po jakési liberální
hlasy o zbytečnosti jakéhokoli školení začátečníků.
Nechci zde šířit svoji pravdu – ta je vždy
tak trochu relativní, ale podle mých zkušenosti i zde „bude někde uprostřed“. A co
mě opravňuje k tématu vyjádřit jakési závěry? Snad jenom to, že jsem již před mnoha lety veřejně prohlásil jak ve vedení ČSV
tak na vzdělávacích akcích ve SOUV-VVC
v Nasavrkách a na snad všech svých přednáškách pro včelaře myšlenku nutnosti
proškolovat začínající včelaře. Prakticky
vždy byl tento názor přijímán souhlasně,
ale jen málokde bylo potom školení začínajících včelařů v praxi realizováno.
Bezpochyby je v posledních letech nejlepším příkladem toho, „že to jde“ naše
včelařské učiliště v Nasavrkách, kde probíhají kurzy pro začínající včelaře v několika skupinách vždy již od zimních měsíců
teoretickou částí, až po měsíce jarní, umožňující praktické činnosti na včelnici. Vzhledem k tomu, že mám tu čest přednášet na
těchto kurzech některá včelařská témata,
dovolím si vyjádřit několik postřehů: tak
předně bych všem odpůrcům proškolování
začínajících včelařů přál zažívat atmosféru
pozornosti posluchačů, zájmu o probíraná
témata, jejich logické úsudky, i zvídavé
otázky a věcnou diskusi. Při rozhovorech
s účastníky kurzů jsem od nikoho neslyšel
kritická slova o zbytečnosti takového školení (jak jsme si mohli přečíst od odpůrců
proškolování), ale naopak nešetřili slovy
uznání i vděčnosti za všechny teoretické

i praktické poznatky. Shodovali se v tom, že
kurz jim dal tolik potřebný základ pro jejich
včelařskou praxi. Za pozitivním hodnocením je samozřejmě třeba vidět perfektní
práci vedení učiliště a všech, kteří se starají
o spokojenost účastníků (třeba i kuchařek,
které svým uměním každého rozmazlují).
Když jsem se již před lety zajímal, zda
a pokud ano, tedy jakým způsobem někde
proškolují začínající včelaře, zjistil jsem, že
je několik zvláště okresních organizací, kde
toto probíhá. Nepřísluší mi hodnotit úroveň
jednotlivých kurzů, ale všem, kteří je organizují, patří bezesporu velký dík a uznání.
Již v minulosti jsem si byl vědom toho,
že když chci kritizovat současný stav – tedy
že začínající včelař nemusí být proškolen,
měl bych současně říci – jestli proškolování propaguješ, ukaž jak ho zrealizovat.
V naší okresní organizaci ČSV Havlíčkův
Brod jsem tento záměr před lety přednesl
a reakce zástupců jednotlivých ZO okresu
byla asi taková: jsi učitel včelařství, tedy je
proškol. My ti dáme jména a kontakty na
nové členy a udělej jim přednášku. Stalo se,
ale hezké je dozvědět se teorii o pomůckách
a typech úlů, o obdobích včelařského roku,
nemocech včel, metodice včelaření, ale

Bezpochyby je v posledních
letech naše včelařské učiliště
v Nasavrkách nejlepším
příkladem toho, „že to jde“
něco tomu chybělo: praxe! Ohmatat si a vidět život v úlu, ukázat jak léčit, jak odchovat
matku či oddělek, jak si přelarvit či označit
matičku….. Jak říká jeden východní mudrc:
„Zrnko praxe je více než tuny teorie.“
Dalším rokem byl začátek stejný – dostal
jsem jména všech nových členů v okrese s kontaktem na ně (e-mail, telefon).
Všichni opět dostali dopis, pozvánku na
dobrovolnou účast na kurzu. Na úvodní
přednášku v březnu přišlo ze 36 pozvaných 28. Zde se mohli rozhodnout, zda se
zúčastní pokračování v dalších třech setkáních v průběhu včelařské sezóny. Většina
z nich se na praktickou část kurzu přihlásila. Pokud mohli, chodili pravidelně a dostávalo se jim praktických ukázek toho, co
je nutné a naopak zbytečné v daném období

u včel provádět. Obě části kurzu – teoretická i praktická jsou pro účastníky zdarma.
Nyní je tento kurz každoroční samozřejmostí, a i když jsou s organizací a vyšetřením času někdy problémy, jeden pocit je
velmi příjemný: pomůže se začínajícímu
včelaři. A když vám za čas zavolá, přijede,
pochlubí se, že odchoval matky, vytvořil
oddělky, má dobré medné výnosy, je to jeho
i vaše radost. Kurz nebyl zbytečný a splnil
své poslání naučit základům ošetřování
včelstev.
V žádném případě bych po těchto zkušenostech nebyl příznivcem nějakého
přezkušování. Je třeba vysvětlit, ukázat
a přezkoušení o porozumění nechť vykoná život sám. Až praxe vnímavému včelaři
ukáže, jak nutné je dále se vzdělávat a zdokonalovat se v praktických dovednostech.
Ten, kdo má zájem do hloubky poznat teorii a praxi včelaření, nechť se přihlásí na
tříletý učební obor do Nasavrk.
V závěru bych se rád zmínil ještě o jedné
formě vzdělávání, kterou jsem měl sám to
štěstí absolvovat ještě před „nasavrckým
učilištěm“. Pokud nemá začínající včelař
možnost účasti na některém oficiálním
kurzu, měl by si vyhledat ve svém okolí
úspěšného a pokrokového včelaře, který
by byl ochoten vysvětlit, poradit, předvést
alespoň v průběhu první sezóny vše důležité pro úspěšný chov včel.
Z výše uvedených poznatků snad dost
jasně vyplývá, že jsem jednoznačně pro to,
aby byl začínající včelař vždy nějakým způsobem proškolen. Jsem přesvědčen, že by
se celý problém vzdělávání vyřešil hlavně
na úrovních okresních organizací. To, co
jsem uvedl, jako funkční model vzdělávání
v našem okrese nemělo v žádném případě vyznít jako nějaká chlouba. Spíše bylo
uvedeno jako možnost, inspirace jak jinde,
třeba i lépe vzdělávání zrealizovat.
Vždy je třeba pamatovat, že jsme na sobě
v hustém českomoravském zavčelení velmi
závislí v tom smyslu, že pokud budeme mít
v okolí včelaře, kteří nechovají silná včelstva, ale „churavé trosky“, doplácíme na to
v důsledku sami. Konzervativního lajdáka,
který si také říká včelař, už „novým kouskům nenaučíš.“ Vychovejme tedy hlavně ty
nové, začínající včelaře tak, abychom měli
ze včelaření radost a ne starosti a nemoci
včel. Nejlepší cestou k potížím je nechat
tyto začátečníky včelařit formou „pokus
omyl“ a nic je nenaučit.
Jiří Sláma
Ilustrační foto: Petr Kolář
září 2017• 291

Napsali nám

Proškolíme začátečníka
nebo jej ponecháme na lekcích života?
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Září – začíná včelařský podzim

Vrbka úzkolistá – jeden z posledních zdrojů nektaru i pylu, který včely nosí v podobě
černomodrých rousek

Příroda
Září je tradičně ve znamení několika
změn v průběhu počasí. Počátek měsíce
charakterizuje tzv. jilské ochlazení, kdy
zhruba po čtyři dny klesají teploty. Nejníže se dostanou na svátek sv. Jiljí (1. září),
podle něhož se toto krátké období jmenuje. Poté se začne oteplovat a podle svátku
Narození Panny Marie (8. září) zveme tuto
změnu mariánským létem. Celá druhá dekáda září je poznamenaná poklesy teplot,
v některých případech až k nule. Jedná se
o ludmilsko-matoušské ochlazení končící
zhruba 22. září. Třetí zářijová dekáda je
známá jako václavské léto, léto sv. Václava
nebo též babí léto. Poslední pojmenování
vzniklo podle pavoučích vláken vypouštěných zejména mláďaty běžníka květomilného, která připomínají bílé vlasy stařen.
Na konci září je tedy namísto pozvolného
ochlazování díky tlakové výši nad střední
a jihovýchodní Evropou slunečno, oteplí se
a ustávají srážky a vítr. Babí léto může trvat
až týden, ale některé roky jej téměř nepociťujeme. V září také nastává astronomicky
významná událost zvaná podzimní rovnodennost, tedy první podzimní den, kdy
sluneční paprsky dopadají kolmo na rovník
a na Zemi je tak stejně dlouhý den i noc.
Tento rok můžeme rovnodennost očekávat
v pátek 22. září.
V lese a na jeho okrajích ještě kvetou vřes
obecný, vrbka úzkolistá, starček hajní, zlatobýl obecný, vratič obecný, třezalka tečkovaná, řepík lékařský, ocún jesenní nebo ostružiník křovitý. Na loukách a kolem toků
jsou to kyprej vrbice, jetel plazivý, chrpa
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čekánek, čekanka obecná, pcháč bahenní
či netýkavka žláznatá. Na rumištích a příkopech ještě hojně kvete heřmánek pravý
a rmen rolní. Popínavou rostlinou kvetoucí
zásadně v tomto období a dávající mnoho
nektaru i pylu, je břečťan popínavý. Obecně platí, že ve vyšších polohách dokvétají
rostliny později, než je tomu v nížinách.
Také může pokračovat medovicová snůška, zejména pak melecitózní. Pokud však
máme zakrmeno, nemusíme se jí obávat.
Včelstva
Podzimní rovnodennost je důležitým ukazatelem v životě včelstva, protože se po
tomto období začíná zkracovat den a prodlužovat noc. Postupně se ještě líhnou mladušky zimní generace včel, ale již v menší
míře, než tomu bylo v srpnu. Dokvétající
rostliny těmto včelám poskytují poslední
zbytky potravy, zejména pylu pro tvorbu
tukového tělíska. Uvolněné buňky po včelách bývají zaneseny zásobami, které jsou

krátkověké včely a zůstávají jen včely zimní. Matky výrazně omezují kladení, pouze
mladé letošní matky v oddělcích mají ještě
značné plochy plodu, protože se snaží dohnat nedostatek včel. Výchovu plodu z velké části obstarávají zimní včely, což samozřejmě vede k jejich opotřebení a zkrácení
života mnohem více, než je tomu při zpracování zimních zásob. Z tohoto důvodu by
matka měla v září plodovat co nejméně,
nebo plodování úplně zastavit, čemuž může
napomoci i včelař. Například tím, že po
kontrole spadu roztoče Varroa destructor
vysune ze zasíťovaného dna (tzv. varroa
dno) podložku a studený vzduch tak lépe
proniká dovnitř úlu, zejména v noci, což
brzdí matku v kladení. Další možností,
jak matce zabránit v kladení vajíček, je její
zaklíckování. Jestliže byla ve včelstvu provedena tichá výměna, můžeme v úlu najít
dvě matky fungující vedle sebe – původní
matku se svou dcerou. Ojediněle mohou
obě matky společně přezimovat a takové
včelstvo jde na jaře velmi rychle do síly a je
pro včelaře požehnáním. Když takový stav
zjistíme, je jasné, odkud budeme brát plemenný materiál. Z úlů jsou vyhnáni poslední trubci, kteří již nemají žádnou funkci. Ke
konci měsíce si včelstvo za studených nocí
vytváří u česna chumáč připomínající ten
zimní a ustává aktivita včel.
Práce včelaře
Na počátku včelařského podzimu by měl
mít zakrmeno i ten největší opozdilec.
Množství dodaných zásob závisí na klimatických podmínkách stanoviště, jeho nadmořské výšce a samozřejmě na síle včelstva. V případě doplňování zásob na zimu
je nesmyslné šetřit a raději nakrmíme více
na podzim než řešit nedostatek potravy na
jaře. Do včelstev bychom už měli zasahovat
minimálně, jen v nejnutnějších případech,
což je doplnění zásob při loupeži nebo výměna matky. Sílu včelstva poznáme pohledem podle obsednutých plástů, u silných
včelstev je jich osm až devět. Stav zásob

V případě doplňování zásob na zimu je nesmyslné šetřit a raději
nakrmíme více na podzim než řešit nedostatek potravy na jaře
optimálně rozmístěny a tvrdě hlídány, což
je dobře patrné zvýšenou agresivitou strážkyň na česně. Včelstvo intenzivně tmelí
propolisem všechny skuliny, upravuje jím
očka a v některých případech i česno. Je to
z důvodu utěsnění úlu, dezinfekce a také se
tím brání zavíječi voskovému, který využívá
všechny mezery ke kladení vajíček. Ze včelstva se postupně vytrácí upracované letní

můžeme zkontrolovat jednoduše bez otevírání úlu a to potěžkáním. Stává se totiž,
že slabší včelstvo je vyloupeno, a když na to
nepřijdeme, rychle zahyne. Proto všechny
úly obejdeme, mírně naklopíme dopředu
a tím zjistíme jejich váhu. Když je některý úl podezřele lehký, provádíme kontrolu zásob v plástech. Prohlídka musí být
rychlá, nejlépe brzy ráno nebo v podvečer,

Virus deformovaných křídel (DWV) se projevuje zakrnělými a špatně vyvinutými křídly a je
signálem silného napadení varroázou

abychom nepodnítili další loupež. Vyloupenému včelstvu, které z nějakého důvodu
hodláme zachovat (plemenná matka, provedlo tichou výměnu apod.) znovu doplníme zásoby, česno zúžíme, a pokud používáme očka, ta uzavřeme úplně. Zpracováním
zásob se sice opotřebí zimní generace včel,
ale je to menší zlo, než o ně přijít úplně.
Protože je loupež vždy projevem nějakého problému se včelstvem, je lepší spojit
vyloupené včelstvo se silným. V září jsou
úly také napadány vosami a sršni. Prevencí před jakoukoliv loupeží je zúžení česna,
které pak včely lépe ubrání před všemi
vetřelci. V září lze v případě nutnosti ještě
vyměňovat matky.
Výměny matek
Jeden z nejběžnějších způsobů výměny
matky je spojení původního včelstva s oddělkem s novou matkou. V podstatě se
jedná o postup spojování včelstev, který byl
popsán v minulém Kalendáriu. Na včelstvo
se starou matkou položíme proděravělé noviny a navrch přidáme oddělek s matkou
novou. Obě včelstva porosíme vodou s panákem slivovice. Často se spekuluje o tom,
zda starou matku hledat a likvidovat. Když
přidávám kvalitní, dobře kladoucí mladou
matku a chci mít jistotu, že bude přijata,
pak tu starou vždy vyhledám a zamáčknu.
Dalším způsobem přidání nové matky je
pomocí přidávací (zasílací) klícky. V tomto
případě je nutné vždy starou matku najít,
zamáčknout a teprve poté můžeme vložit
novou matku v klícce. Staří včelaři radí původní usmrcenou matku buď rozmáčknout
a rozetřít po klícce s přidávanou matkou,
nebo mrtvolku původní matky vložit k nové
matce do klícky. Mladá matka do mrtvolky
většinou několikrát bodne žihadlem, což
údajně simuluje souboj matek a nová je
lépe přijata. Uzavřenou klícku vybavenou
medocukrovým těstem umístíme mezi plodové plásty a druhý den sledujeme chování úlových včel k přidávané matce. Jestliže
včely visí kusadly za pletivo nebo se do něj

snaží bodnout žihadlem, klícku vrátíme
zpět a kontrolujeme následující den. Pokud včely přes pletivo novou matku krmí,
intenzivně na klícce větrají křídly, případně začínají stavět voskové srdíčko, můžeme odstranit zátku a nechat včely vyjíst
medocukrové těsto a osvobodit matku.
V průběhu včelařské sezóny bychom měli
mít jistotu přijetí matky až v době, kdy je
obklopena svými potomky, to znamená téměř po měsíci. V této zkušební době mohou včely kdykoliv přidanou matku usmrtit
a vychovat si novou. Naštěstí je v září toto
riziko minimální, a tak po týdnu pouze
zkontrolujeme přítomnost matky.
Léčení
Po měsíci je třeba odstranit ze včelstev
gabonové pásky. Není nic horšího, než
ponechání Gabonů v uličkách celou zimu,
protože tím dáváme podnět ke vzniku
rezistentních roztočů Varroa destructor.
Pokud preferujeme alternativní léčbu, vyjmeme po vypršení potřebné lhůty i tato
léčiva, tzn. po uplynutí dvakrát čtyř týdnů
pásky Thymovaru a po dvakrát dvou týd-

Administrativa
Ke včelaření patří kromě praxe i nutná administrativa, z níž některé části jsou dané
vládní vyhláškou. Českomoravská společnost chovatelů zasílá každému včelaři
dopis s loňskými údaji o počtu včelstev,
stanovištích a osobních údajích, které musíme zkontrolovat, případně opravit (aktuální stav k 1. září 2017) a do 15. září poslat
zpět nebo naskenovat a poslat e-mailem.
Některé základní organizace ČSV sbírají
tyto podklady pro Českomoravskou společnost chovatelů a posílají je společně za
celou organizaci do Hradišťka pod Medníkem.
Příslušné základní organizaci musíme
též do 15. září odevzdat tiskopis zvaný
Příloha k žádosti dotačního programu 1.D
(národní dotace) kvůli budoucímu vyplacení finanční pomoci státu chovatelům včel.
Spolu s žádostí o dotaci odevzdáváme též
vyplněné Podklady pro statistický výkaz
o včelařství v ČR v roce 2017.
Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství,
www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Gabonové pásky je po určité době vhodné převěsit mezi otevřený plod. Po měsíci je
odstraníme, aby nevznikla rezistence roztočů vůči léčivé látce
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nech kelímek Apiguardu. Jestliže v kelímku
zůstal ještě nějaký gel, necháme jej v úlu,
dokud se neodpaří. Spad roztočů sledujeme na podložkách pod zasíťovaným dnem
nebo na podložkách vložených přímo do
podmetu. V tomto případě je nutností dvojité zasíťování podložek, kde první síťovina
slouží jako distanční (prodávaný Polynet
s oky 10–17 mm) a druhá, krycí síťovina
s menšími oky chrání před vynášením
spadlých roztočů včelami (Polynet s oky
3–4 mm). Spady roztočů v desítkách jsou
relativně v pořádku, ve stovkách poukazují
na nutnost další léčby a tisíce roztočů již
kriticky ohrožují včelstva.

Spolkový život

Slavnosti medu
ve Včelné pod Boubínem

Pohádka Princ Bajaja v podání divadla Víti
Marčíka přilákala stovky návštěvníků
Cestu lemovaly panely o životě včel

Jen málokdy se stane, že při nějaké slavnosti počet návštěvníků padesátkrát převýší necelých čtyřicet obyvatel trvale bydlících v místě jejího
konání. Poslední červencovou sobotu se tak stalo v šumavské obci Včelná
pod Boubínem, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1389, kdy
v Čechách vládl Václav IV. Zřejmě se zde od nepaměti daří včelám, na
jejichž oslavu se poslední červencovou sobotu konaly Slavnosti medu.
Organizátorem byly Základní organizace
ČSV Šumavské Hoštice, SDH Včelná pod
Boubínem a obec Buk. Předsedkyně hoštického včelařského spolku Vlaďka Gottwaldová hodinu po poledni přivítala účastníky, kterých s dětmi v průběhu odpoledne
přišlo na dva tisíce.
Nejspíš se organizátorům podařilo přesvědčit sv. Petra, který jim po chladných
deštivých dnech poslal pod Boubín na sobotu vskutku letní počasí. Spolu s návštěvníky si zde dali dostaveníčko řemeslníci,
předvádějící řezbářství, kovářství a další

obory, prodejci medu a výrobků z něj a poradenskou službu o léčivosti včelích produktů zde měli členové České apiterapeutické společnosti (ČAPIS) s předsedkyní
Markétou Gotvald a dalšími členy.

Josef Bican poradil každému s dřevořezbou

Výtvarné techniky s voskem si vyzkoušely
hlavně děti
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Dýchali úlový vzduch
Mimořádný zájem byl o dýchání úlového
vzduchu, které zde mělo první veřejnou
premiéru v České republice. Zařízení,
dovezené ze Slovinska, prezentoval přítel
Vlastimil Dlab. Přivezl s sebou dýchací
zařízení připevněné na víku Langstrothu.

Úlový vzduch poskytovalo včelstvo v úlu
(se spodním větráním), které zapůjčil
místní včelařský spolek. Každého zájemce
se Vlastimil Dlab zeptal, zda netrpí nějakou alergii, pokud tomu tak nebylo, nechal
ho dýchnout do trubičky, která orientačně
ukázala objem plic, a následovalo nasazení
dýchací masky, kterou po každém použití
sprejem vydesinfikoval. Ti, kteří si bez rozdílu věku vyzkoušeli nejvýš čtvrt hodiny
vdechování úlového aerosolu s obsahem
vonných látek z propolisu, vosku a včelího společenství, uvedli, že mají příjemný
a osvěžující pocit.
Mnozí zájemci o tuto léčebnou metodu
a o léčivé účinky dalších včelích produktů
kupovali knížky a brožurky k tomuto tématu.
Ochutnali manukový med
Hned v sousedství byl rovněž v obležení
„medový bar“, v němž Mgr. Radek Thér,

Medovina z Podhradí přilákala vyznavače
kvasného procesu

„Velký příběh zemědělství aneb Vše
mezi zemí a talířem“ je leitmotivem
zrekonstruovaných prostor a expozic
Národního zemědělského muzea. Bez
včel si zajisté nelze představit zemědělství v naší krajině, i proto se na
pražské budově Národního zemědělského muzea nyní zabydlelo pět včelstev, o které se stará člen Republikového výboru Českého svazu včelařů,
přítel Augustin Uváčik. Pracovité včelky mohou návštěvníci vidět na nové
střešní vyhlídkové terase s piknikovou
loučkou, která by se v budoucnu měla
spojit s expozicí Živá zahrada.
Ve Včelné pod Boubínem mělo veřejnou premiéru dýchání úlového vzduchu prezentované
Vlastimilem Dlabem

člen Základní organizace Šumavské Hoštice, připravil zdarma degustaci nejrůznějších medů z celého světa. Byly mezi
nimi medy z vřesovišť, ze subtropického
a tropického pásma, nechyběl ani velmi
léčivý manukový med, produkovaný hlavně v Austrálii a na Novém Zélandě. Jeho
cena se v zahraničí v přepočtu pohybuje
od tisíce do dvou tisíc korun za kilogram.
Někdy i více.
Matka se schovala
Celý areál byl doslova protkán nejrůznějšími ukázkami ze života včel a z užití jejich výrobků. Po projití naučnou stezkou
s panely znázorňujícími život včel, snad
nebylo návštěvníka, který by se nepodíval
na prosklený třídílný úl. Přivezl jej, obdobně jako v minulých ročnících místní včelař
Karel Důra, který se stará o třicet včelstev.
Uvedl, že zejména děti se zaujetím hledaly matku, která se z proskleného prostoru
schovala do uliček mezi plásty.
K tradičním venkovským řemeslům patří
i řezbářství, které mistrně předváděl Josef

Karel Důra (ve žlutém tričku) vystavil
prosklený úl

Bican ze sousední obce Buk. Zejména dívky si vyzkoušely i různé výtvarné techniky
s využitím vosku a zdobení perníčků. Úžasná podívaná byla i na louce s ukázkami výcviku dravců. Děti si vyzkoušely svoji obratnost na lanové dráze, některé si nechaly
pomalovat obličej. Dospělí zase směřovali
ke stánkům s medovinou či medovému
pivu a k delikatesám k nim. V odpoledním
doprovodném programu se na podiu vystřídaly hudební skupiny, ale největšímu
zájmu diváků se těšilo divadlo Víti Marčíka
s pohádkou Princ Bajaja.
Organizátorům šestého ročníku Slavností medu ve Včelné pod Boubínem se
letošní ročník vydařil. K tomu Vlaďka Gottwaldová, předsedkyně hoštického vče
lařského spolku, uvedla: „Celou akci financujeme ze vstupného, přičemž děti do
patnácti let neplatí, nemáme žádné dotace,
jen nadšení a vůli.“ Jestliže dobře je za tři,
tak nezbývá, než napsat, že organizátorům
se podařilo zhostit celé akce na výbornou.
Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek, učitel včelařství

Medy z celého světa nabídl u „medového
baru“ Mgr. Radek Thér

Nejen z krásných výhledů na Prahu,
kterou máte z vyhlídkové střechy jako
na dlani, živ je člověk. I proto mohli
hosté okusit speciality české kuchyně, které jim připravil národní kuchařský tým v Gastrostudiu, jedné z nových expozic a zároveň jejich novém
zázemí, kde i do budoucna budou
členové týmu trénovat a dráždit chuťové buňky návštěvníků. K potěšení
především sluchových vjemů si hosté
mohli poslechnout Spirituál kvintet.
I s ohledem na název připravované expozice Živá zahrada je třeba
si stále připomínat, že jsou to právě
včely, které můžeme považovat za
jistý symbol života, jakožto nejvýznamnější opylovatele v naší krajině.
Ač je expozice teprve plánována, lze
tvrdit, že právě díky nim je již nyní na
střeše Národního zemědělského muzea opravdu ta pravá „živá zahrada“.
Nebo si snad dokážete představit
zahradu bez bzukotu včel? Já tedy ne!
Návštěvníci se ovšem nemusejí obávat, v úlech žije jedno z nejmírnějších
plemen včely kraňské Singer, o čemž
se přesvědčili také hosté slavnostního otevření prostor. Tyto včely můžeme potkat i na střeše Magistrátu hl.
města Prahy, krajského úřadu Jihomoravského kraje, na světoznámých
hotelech, ale i na řadě dalších míst.
Text a foto: Jan Skalský
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aktuálně

Včely již mají
i na zrekonstruované budově
Národního zemědělského
muzea

Diskuze

Včelaření je radost
aneb V jednoduchosti je krása!
Celkový pohled na úl

Česno bez fronty a tlačenice

V březnovém čísle Včelařství jsme uveřejnili rozhovor Zdeňka Kulhánka
s přítelem Janem Pecinkou na téma Včelařím bez klasického dna a víka
(č. 3/2017, str. 94), na který posléze reagoval Ing. Václav Smělý (č. 7.
str. 230). V redakci jsme rádi, že diskuze pokračuje dál. Reakci Jana Pecinky na poznámky přítele Smělého si přečtěte na této dvoustraně.
Děkuji příteli Václavu Smělému, odborníkovi přes plasty, za věcnou kritiku úlu, který jsem zkonstruoval. Trošku mě mrzí, že
než napsal tyto řádky, nesedl do auta nebo
na autobus a nepřijel na návštěvu. Bydlím
kousek od Prahy, moc rád bych ho přivítal
a úl mu ukázal. I když je vyroben z „obyčejného“ dřeva.
Je třeba se představit. Celý život bydlím na
vsi, blízko přírodě. Už na základní škole byl
přírodopis jeden z mých nejoblíbenějších
předmětů. Pokračoval jsem ve studiu na
SOU zemědělském, obor sadař – včelař,
v Nasavrkách u Chrudimi. Později jsem
v tomtéž zařízení absolvoval střední školu
s názvem Podnikání v oboru zemědělství,
završenou maturitou. V bývalém Státním
statku v Libčevsi na Lounsku jsem pracoval jako včelař.
Než se pustím do vysvětlení jednotlivých
kritických bodů přítele Smělého, představím svůj naturel, aby čtenář pochopil, proč
jsem zkonstruoval úl takový, jaký je. Musím přiznat, že dávám přednost přirozenému výběru. Rozhodně nepodporuji degeneraci jednotlivce, potažmo celého druhu.
V podstatě se to dá shrnout do jediné věty:
Příroda, ať vegetující či umírající, je kolem
296 •září 2017

mne, jsem její součástí. Nezasahuji příliš
do ní. Ctím ji a chráním. Mám ušlechtilou
zálibu, chovám včely, včelařím.
Nechci se s Ing. Václavem Smělým porovnávat, jak na poli životních zkušeností,
tak na poli odbornosti s polystyrenem. Ale
troufnu si rozumně argumentovat a hájit
svůj úl. Je mi jasné, že neúnavného propagátora polystyrenových úlů nepřesvědčím,
ale každý včelař si může udělat obrázek,
zda je lepší materiál na výrobu úlu dřevo,
nebo plast. Ona totiž přítelova kritika spočívá v podstatě jen ve výběru vhodného
materiálu.
Začal bych výnosem medu. Nerad porovnávám neporovnatelné. I když by byl
úl přítele Smělého na stejném stanovišti
jako můj a byl by osazen stejnou matkou
a stejným počtem včel, tak si myslím, že
na výnos medu působí daleko více rozličných vlivů, nejen z jakého materiálu je úl
vyroben. Proto jen přibližně můžeme odhadovat, který úl je na výnos medu nejlepší.
S výnosem medu a zároveň s potřebou
zimních zásob souvisí ještě jedna důležitá
věc. Včelařím bez mateří mřížky a nikdy nevytáčím ze včelstva všechen med. Část ho
nechávám na zimu a zbytek dokrmím cukrem. Mnozí asi namítnou, že je to neekono-

mické. Ale ti druzí, včetně mne, budou zase
tvrdit, že přirozená strava je ta nejlepší.
Přítel Smělý má pravdu v tom, že je můj
úl jednoduchý pro obsluhu. Na fotografii je
dobře patrné, z čeho se skládá. Obsluha je
také triviální a vhodná i pro velkovčelaře.
A co víc, včelaří se s celým nástavkem místo s jednotlivým rámkem. Práce jde rychle
od ruky, i žihadel je daleko méně.
Jistě jste zpozorovali fenomén posledních desetiletí. Existuje spousta výrobců
úlů, ale žádný standardizovaný. Od jednoho výrobce koupíte třeba úl Tachovák,
a když od druhého nakoupíte Tachovské
nástavky, tak se klidně může stát, že na
váš úl nepůjdou. Úl mého provedení tento problém řeší tak, že se skládá z jednoho
stále stejného prkénka, na které mám výkres. Když potřebuji rozšířit včelstva, stačí
zajít za nejbližším truhlářem a ten pak jen
vyrábí stále stejné díly.
Jestli někdo skladoval ve větším počtu
dna, střechy nebo nástavky, jistě velice
ocení to, že úl nemá žádné výčnělky, které
zabírají místo a jinak překáží.
Popsaný úl vlastního návrhu a konstrukce je šetrný k přírodě a překvapí svojí jednoduchostí. Hodně jsem vycházel
a čerpal z úlu Optimal přítele Vladimíra
Ptáčka, později také Květoslava Čermáka:
http://www.optimalklub.cz/
Úl je vyroben ze dřeva:
−− dřevo je obnovitelný zdroj;
−− je po staletí přirozeným domovem včel;
−− dýchá;
−− je snadno recyklovatelné;
−− když doslouží, jednoduše s ním zatopím
v kamnech.
Úl, tedy jeho univerzální díly, jsou
sešroubovány z naprosto stejných,
tedy kompatibilních, prkének:
−− prkénko má tloušťku 30 mm;
−− má jak horní, tak spodní falc;
−− má (zevnitř) zářez na rámky;

Úl je sestaven s univerzálních dílů.
Nerozlišuje jednotlivé části, jako je
víko, dno a dokonce ani jednotlivé
nástavky:
−− díly se dají použít pro jakoukoli část úlu;
−− jsou jednoduše zaměnitelné;
−− jednoznačně zrychlily práci se včelstvem;
−− mám při ruce vždycky jen ten správný
díl úlu.
Úl má čtvercový půdorys:
−− čtverec je použitelný jak na teplou, tak
i na studenou stavbu;
−− čtverec při skladování, nikdy nemusím
otáčet;
−− čtverec má dobré teplotní poměry;
−− vyhovuje zimnímu sezení včel.
Úl je použitelný na jakoukoli výšku
rámku:
−− rámek, jeho výšku, si každý může zvolit
sám;
−− v celém včelím hospodářství doporučuji
jednotnou rámkovou míru;
−− rámek doporučuji nižší, mimo jiné, kvůli celkové váze nástavku;
−− délka rámku je 420 mm;
−− rámek preferuji Hoffmanův;
−− do nástavku se vejde 11 rámků.
K jednotlivým bodům
Prvním bodem, kterým kritizuje můj úl
přítel Smělý, je teplo. Jistě, úl z polystyrenu
bude více izolovat než úl ze dřeva. Teplo ve
dřevěném úle řeším tak, že mám důkladně izolovaný strůpek, brzo na jaře totálně
zúžím včelstvo na pouze obsednuté rámky
a širokou stavební zábranou zajistím teplo zespoda. Že je dřevo chladnější během
zimy má svojí velkou výhodu. Zajistí včelám bezplodné období. Všichni dobře víme,
jaké je to bezvadné opatření proti varroáze.
V druhém bodě autor poznamenal, že
evoluce včelám neposkytla ropu. Ano, příroda uložila tuto surovinu hodně hluboko
a doufala, že až člověk moudrý (Homo
sapiens) na ní přijde, že s ní i racionálně
naloží.
Třetí bod je výtkou, že úl nemá dno. Ale
má, jen je poskládáno z těch samých dílů,
jako ostatní části úlu. A samozřejmě, i varroa podložka jde krásně vložit.
Další bod pojednává o česnu a letáku.
Samozřejmě, že úl česno má, jak by se jinak včely dostávaly dovnitř? Pravdou je, že
leták nemá. Včely se tomu přizpůsobovat
nemusí, ještě nikdy jsem na kmeni stromu leták neviděl. A ani jsem nikdy neviděl u malého vletového otvoru do kmene

stromu, že by se včely nějak mačkaly nebo
hromadily či stály frontu před vstupem
do dutiny stromu. Do mého česna krásně
vletují a místo letáku využívají na přistání
rovnou dno úlu. Česno je přes celou šíři úlu
o světlosti tří centimetrů.
Je pravda, že jsem neměřil, zda je včelstvo díky absenci letáku vitálnější. Ale
moje intuice velí, že pro jakéhokoli živočicha je nejlepší přirozený výběr. Ne možná
pro jednotlivce, ale pro druh jistě. Možná
je to pro rozum člověka nepochopitelné
a kruté, ale slabý jedinec v přírodě prostě
nemůže obstát. Ano, včelky uhynulé pod
úlem opravdu nesbírám a neposílám na
vyšetření. Stanou se potravou pro jiné živočichy a krásně doplní potravní řetězec. Je
to kruté? Možná. A potom je tady třeba nemoc, nebo parazit, také chemický postřik,
který se do úlového prostředí nedostane tak
snadno, jako na těle včelky, která vší silou
po česně napochoduje do úlu.
Pátým bodem je uzavření a regulace velikosti česna. Prý to u mého úlu nejde. Ale

před léčením, zateplení vyjmu a záměrně úl
chladím. Potřebuji, aby včelky pocítily přicházející zimu a matka přestala plodovat.
Podzimní léčení je pak mnohem účinnější.
Na škole nás pan učitel Řeháček učil, že
včelstvo má mít na zimu kabát a na jaro
kožich.
Bohužel, nejsem statistik a opravdu údaje nesbírám. Ale i tak hrozně rád včelařím.
Stejně, kdybychom chtěli takto na „tvrdo“
porovnávat úl přítele Smělého a můj, museli bychom udělat stejné podmínky jak
stanovištní, tak i osazenstvem včel.
Vodu v medu neměřím. Zásadně odebírám pouze plně zavíčkované plásty (výhodou je nízký nástavek). Důkazem kvalitního medu mi je fakt, že nekvasí. Dodržuji
normu Český med a rozhodně se nesnažím
být procentem vody v medu papežštější než
papež.
Mám prý sledovat trendy doby a nové poznatky. Hitem 60. a 70. let minulého století
byla opravdu umělá hmota. V dnešní době
je zase „in“ návrat k přírodním materiálům.

Úl se skládá pouze z těchto částí

jde! Ovšem, opět je pravda, že jsem vědecky nezkoumal těsnost přiklopeného letáku
k česnu versus těsnost vloženého molitanu.
Ale když potřebuji z nějakého důvodu česno uzavřít, tak do něj zasunu proužek molitanu. A samozřejmostí je i česnová vložka
na zimu proti vniknutí hlodavců.
Dalším bodem je voda. Ano, vodu do
včelstva nedodávám. Při špatném počasí
využívají biologickou vodu, vysráženou na
spodku strůpkové fólie a jinak mají včelky
v doletu přírodní rybník a vodoteč.
Napravuji absenci informace. Omlouvám se, všechno se do původního článku
nevešlo. Tedy upřesňuji, v jakém období
zatepluji strůpek. Zateplený je od února
do září. Po prvním proletu kvůli teplu včelstvo zúžím, zateplím strůpek a na podzim,

ad Závěr
Právě naopak, na rozdíl od tvrzení přítele Smělého mě včelaření zajímá a vidím
ho v daleko širším kontextu. Kdyby přítel
Smělý nebyl tak posedlý maximální výtěžností medu, možná by viděl krásu ve včelaření úplně jinde. Třeba díky diverzifikaci
okolních rostlin, nebo dokonce ve spojení
vůní vosku, propolisu, feromonu, směsí
silic, ale i díky vůni prosmoleného dřeva.
Čtenáři, zvaž sám, jaký úl je pro tebe
vhodný. Je přeci bezmála osm miliard lidí,
tedy i stejný počet cest.
Jan Pecinka
Panenský Týnec 79,
e-mail: MEDpec@seznam.cz
Tel.: 606 877 854
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−− má (zvenku) zádlab na prsty;
−− má výšku do 100 mm, nekroutí se, není
potřeba tzv. spárovka.

Zdraví včel

Mullerova přepážka
aneb Past na roztoče

Leták
Mullerova přepážka

Roztoč Varroa destruktor patří v současné době mezi nejrozšířenějšího
parazita ohrožujícího včelstva. Jeho působení má nepříznivé dopady na
zdravotní stav včelstev a velmi negativně ovlivňuje ekonomickou stránku
chovu včel. Při řešení tohoto negativního dopadu na zdravotní stav včelstev se setkáváme s celou řadou problémů. V této oblasti je snaha najít
především taková řešení, která mají co nejmenší vliv na zdraví včelstev
a kvalitu jejich produktů. Biologických způsobů ošetřování včelstev proti
těmto roztočům je celá řada, jako například odstraňování trubčího plodu,
klíckování matek, zahřívání zavíčkovaného plodu, přemetení včelstva na
mezistěny apod.
S jedním zajímavým řešením eliminace
vlivu roztočů biologicky přišel holandský
včelař Albert Muller a prakticky ho ověřil
Rakušan Christian Schmid. Díky jemu je
tato metoda v Rakousku využívána již od
roku 2014, přestože patří mezi náročnější
biologické způsoby omezování vlivu roztoče na včelstva. Vyžaduje pečlivé provedení
a vhodné načasování.
Nápad Alberta Mullera je založen na biologickém principu, vycházejícího z chování
samiček roztoče. Experimentálně ověřil, že
vůně plodu se výrazně mění v čase. Využil

přitom známé skutečnosti, že samičky roztoče, vlezou asi 40–50 hodin před zavíčkováními plodu do trubčích buněk a přibližně
10–20 hodin do buněk s dělničím plodem.
Tam pak na vyvíjejícím se plodu parazitují.
Následky spojené s poškozováním plodu,
případně významném zhoršení zdravotního stavu poškozených včel roztoči jsou dostatečně známé. To, co rozhoduje, do které
buňky a kdy má samička roztoče do buňky
s plodem vklouznout, je vůně plodu. Rozdílná vůně plodu je závislá na „krmivu“ tj.
pylu a medu, kterým je larva starší tří dnů

krmena. Výrazný rozdíl vůně je patrný každých 12 hodin. Samička roztoče má silně
vyvinuté čichové orgány a je tak schopna
spolehlivě určit stáří plodu a efektivně si
vybrat buňku, ve které bude pokračovat
její život. Čichový orgán roztoče, vůně
plodu a jeho neschopnost korigovat svoje
počínání jinými smyslovými orgány umožňuje odchycení roztoče na cestě do buňky
s plodem. Roztoč nemá vyvinuty oči, ale
o to vnímavější orgán čichu.
Princip odchycení roztoče spočívá v rozdělení úlového prostoru na dvě části. Do
horní části úlu se soustředí zavíčkované
plásty s plodem. Do spodní části úlu se
přemístí souše, kde může začít matka
klást nový plod, případně plod starý nejvýše tři dny (vajíčka), část zásob a také
plásty s pylem. Mezi tyto dvě části se umístí
Mullerova přepážka, která je vlastně pastí pro roztoče, kteří s vybíhajícím plodem
opouští buňky, ve kterých přebývali a začínají hledat buňky, kde by se dále množili.
Je třeba vzít v úvahu, že roztoč je při své
velikosti velmi hbitý tvor. Na cestě, kdy
jsou roztoči přitahování vůni nového plodu v dolní části úlu, narazí na Mullerovu
přepážku (past). Ta je tvořena dvěma mřížkami. Horní část přepážky, která je bližší
zavíčkovanému plodu a ze které se budou
líhnout nové dělnice, případně trubci, je
tvořena mřížkou s oky o rozměru 2 x 2 mm.
Druhá, spodní mřížka, přes kterou nemohou samičky Varroa destructor o velikosti
přibližně 1,5 x 1 mm prolézt, je jemnější.
Velikost oka této velmi jemné mřížky je
0,2 x 0,2 mm. Vůně nového plodu přes
tuto přepážku volně proniká a láká roztoče z horní části úlu do spodní části, kde se
nachází nový plod. Roztoči volně projdou
přes horní mřížku díky velikosti ok. Ale zastaví se na velmi jemné mřížce. Vzdálenost
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Přepážka v rozloženém stavu
(šipka ukazuje horní odnímatelnou část s mřížkou 2 x 2 mm)
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Korpus s jemnou mřížkou 0,2 x 0,2 mm

Zdraví včel

Pylové zásoby



Případně vložený matečník




Obr. 3. – Uspořádání úlového prostoru rozděleného přepážkou

mezi těmito mřížkami je asi 25 mm. Tento
prostor už nejsou schopni překonat a vrátit se zpět do horní části úlu. Zůstanou zde
uvězněni a uhynou.
Jak lze prakticky využít tuto „pastičku“?
Nejvhodnějším obdobím pro instalaci této
přepážky-pastičky jsou měsíce duben, květen, červen i červenec. Je nezbytně nutné
matku umístit do spodní části úlu. Mullerova přepážka nahradí mateří mřížku, případně při hospodaření bez mateří mřížky
úlový prostor rozdělí na dvě části. Všechen
zavíčkovaný plod se přemístí nad tuto přepážku, do vyššího nástavku/nástavků. Do
této části úlového prostoru je třeba umístit
i část zásob pro případ bezsnůškového období. Do spodní části úlu se umístí nezakladené souše, případně plásty s plodem-vajíčky, souše s pylem a zbylé zásoby. Včely
dělnice je dobré rozdělit na dvě části úměrně k velikosti dvou nově vzniklých úlových
prostor. Matka začne klást ve spodní části
úlu, kam vůní vyvíjecího se plodu budou
přitahováni roztoči. Je také možné přemést
všechny včely včetně matky do spodní části
úlu. Včely ve spodní části budou zahřívat
zavíčkovaný plod i v horní části úlu. Problémem může být skutečnost, že mimo zavíčkovaný plod se v horní části úlu nachází
mnoho plodu nezavíčkovaného. Část včel
přejde do horní části úlu do jednoho dne po
rozdělení. Spodní nástavek/nástavky jsou
postaveny nad původním dnem s letákem.
Součástí Mullerovy přepážky je rovněž leták pro volný pohyb včel z horní části úlu.
Vlastní přepážka-past má dvě části, jak
je patrné z obr. 1. a 2. Hlavní část tvoří
spodní díl, tvořený silným rámem, v jehož
spodní části je instalována jemná mřížka
a v čelní části rámu se nachází leták. Leták
umožňuje volný pohyb létavkám a trubců
k plnění svých poslání. Ve výšce 25 mm nad
spodní mřížkou je umístěna další vyjímatelná mřížka s oky 2 x 2 mm. Ta je umístěna
v odnímatelném rámu, umožňující čištění
prostoru, kde po vyhladovění se budou nacházet uhynulí roztoči.
V Rakousku má zkušenosti s využitím
této přepážky včelař Christian Schmid od
roku 2014. Vychází ze známé skutečnosti, že přibližně se ve včelstvu se nachází
v plodových buňkách 80 % roztočů a asi
20 % roztočů je na včelách, tzv. roztoči
foretičtí. Nejpozději do 12–15 dnů po zavíčkování (rozdíl je dán druhem plodu:
dělničí nebo trubčí) dojde k „vyběhnutí“
plodu a s ním i v buňkách přebývajících
roztočů. Ti „méně šikovní“ při opouštění
buněk v malém počtu přímo propadnou na
Mullerovu přepážku a větší část se postupně vydá na cestu, k níž jsou vábeni svým
čichem, kde atraktantem je plod. Létavky
mohou volné plásty využít k ukládání zásob
v obou částech úlu. Horní části úlu bude

Zásoby glycidové



Zavíčkovaný plod




Mullerova přepážka



Matka



Zásoby glycidové



Úlové dno

Nový plod

převážně obsazena mladými včelami. Tyto
mladé včely Schmid s výhodou využívá
chovatelsky, například k tvorbě oddělků,
případně jako dochovnou část včelstva pro
matečníky. Pro tvorbu oddělků se do horní
části umístí zralý matečník a s odstupem
přibližně dvou týdnů můžeme kontrolovat
kladení nové matky. Je třeba poznamenat,
že roztoči varroázy nemají zájem přežívat
na včelách, pokud je ve včelstvu nezavíčkovaný plod v průběhu celého období nasazení Mullerovy přepážky.
Pokud vše probíhá v optimálním režimu, doba nasazení Mullerovy přepážky je
přibližně 14 dnů. Poté mohou být obě části
úlu se včelami spojeny přes mateří mřížku,
případně bez ní, a to bez nutného zásahu
do uspořádání jednotlivých nástavků.
Velikost letáku Mullerovy mřížky je nutno volit přiměřeně, aby nesváděla k loupežím cizích včel. Je třeba zdůraznit, že do
obou částí úlu je třeba umístit část zásob
pro případ bezsnůškového období. Do
spodní části úlu je potřeba přemístit pylové
zásoby. Přesné načasování využití Mullerovy přepážky je třeba přizpůsobit místním
snůškovým podmínkám a vývoji počasí.
S ohledem na pracnost této metody
bude její využití limitováno počtem obsluhovaných včelstev. Z popisu je patrné, že
Mullerova přepážka není opatřením, které
zničí veškerou varroázu daného včelstva.

Je jednou z možností jak ekologicky snížit
počet roztočů ve včelstvu, a to bez použití
organických, případně syntetických látek
v období před slunovratem. V podletí je
třeba bedlivě sledovat spad roztočů. Reinvaze může v tomto období výrazně zvýšit
jejich počet ve včelstvu. Využití Mullerovy
přepážky v žádném případě nenahrazuje
nařízená ošetření Státní veterinární správy
České republiky.
Mullerova přepážka je u našich jižních
sousedů vyráběna několika firmami. Obě
mřížky jsou kovové, z nerezové oceli. Rám
bývá vyráběn z měkkého dřeva. Cena za
tuto přepážku se pohybuje kolem 20 eur.
V České republice je možné častěji nakoupit mřížky pod názvem kovová síťka.
Přesné rozměry Mullerovy přepážky je
třeba přizpůsobit typu použitých úlů, šířku
rámu korpusu pak tomu, zda se jedná o úly
zateplené a nezateplené, případně zvláštnostem jednotlivých nástavků.
Pavel Řehořka, prehorka@quick.cz
ZO Zbraslav u Brna
Web – https://www.bienenschmid.at/varroa-bek%
C3%A4mpfung-mit-mullerbrett
Video – https://vimeo.com/102669608

Poznámka autora: Tento článek byl konzultován s Christianem Schmidem a z jeho
prezentace jsou převzaty použité obrázky.
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Extrémní „chov při matce“
a jiné letošní chovatelské zkušenosti
Při chovu matek mě letos překvapily tři události, které jsou v rozporu
s tím, co jsem si dosud o včelách
myslel. Předkládám svoje poznatky
k případnému vyjádření zkušenějších chovatelů.
Prvním překvapením pro mě bylo to, že mi
včely v sádce – startéru, a později v medníku dochovného včelstva narazily, vyživily
a zavíčkovaly šest matečníků za přítomnosti matky, která byla do sádky omylem
smetena. Matky jsem v předchozích letech
choval celkem úspěšně tzv. při matce, s použitím sádky jako startéru, kterou jsem do
dochovného včelstva spolu s načatými matečníky vracel. Při jednom z pokusů letos
ve druhé polovině května jsem po dni věznění sádky objevil na chovné liště jen dva
naražené matečníky. Bylo mi to divné, ale
vzhledem k předchozím nevalným výsledkům (snad pro chladný průběh jara) jsem
s použitím získané mateří kašičky přelarvil
a lištu vložil znovu. Výsledek byl opět špatný – šest matečníků z cca 25. Při vkládání
lišty do dochovného včelstva se potvrdilo
mé podezření, že do sádky byla omylem
smetena matka. Na plástech s otevřeným
plodem, který spolu s pylovými plásty nad
mřížku v takovém včelstvu přesouvám,
bylo několik nouzových matečníků. Zrušil
jsem je, vložil chovnou lištu a vsypal sád-

ku. Na kontrolu jsem z časových důvodů
dorazil až po pár dnech: všech šest matečníků bylo zavíčkováno, volné plochy na
plástech zakladeny, matku (samozřejmě
neznačenou) jsem brzy vychytil. Matečníky jsem zaškolkoval, vylíhly se z nich pak
řádně matky. Jak si vysvětlit situaci, kdy
mladušky ve velmi těsné blízkosti matky
ve tří rámkové sádce a později v medníku
pracují „proti“ své matce? Matka byla
rozhodně vynikající, jinak by její včelstvo
nebylo vybráno jako dochovné. Jde o nějaký pud, který mladuškám velí starat se
o nabídnuté larvičky a který je silnější než
příchylnost k matce?
Druhá zkušenost je asi běžná, a moje
překvapení vyplývalo spíše z neznalosti.
Z důvodu studeného průběhu jara jsem
letos choval na jiném stanovišti, než na jakém mám plemenné včelstvo. Jednou jsem
při jeho prohlídce nemohl najít larvičky
vhodného stáří. Vzal jsem proto čerstvě
zakladený plást, obalil navlhčeným ručníkem a odvezl na 15 km vzdálené – teplejší
stanoviště. Zde, protože byl už podvečer,
jsem ho vložil do medníku jednoho ze včelstev. Když jsem si pak přišel pro larvičky,
nenašel jsem je – plást byl zcela zanesený
sladinou. V tomto případě tedy předpokládám, že pud včel starat se o plod nezafungoval, jednak proto, že plást byl daleko od
plodového tělesa, a taky kvůli intenzivní

Protože září je posledním, ale vhodným termínem k přidávání matek, uvádíme
aktuální seznam šlechtitelských chovů s mobilním telefonním kontaktem.

snůšce. Je také možným důvodem, že včely
vyhodnotily vajíčka jako cizí?
Konečně třetí zkušenost vyvrátila mou
představu o tom, že roztoči kleštíka neparazitují na matkách. V jednom oddělku
jsem při prohlídce spatřil roztoče na mladé matce. Po donesení fotoaparátu už byl
oddělek tak rozrušený, že matku nebylo
možné vyfotit. Vložil jsem formidol na
mírný odpar, a při následné kontrole byla
již matka v pořádku. Je toto možné, nebo
jsem měl vidiny? Pokud to možné je, tak
nemohla být důvodem slabost oddělku,
kdy skupina mladušek nedokázala matku
před roztočem ochránit?
Zdeněk Bělonožník,
e-mail: zdenek.belonoznik@centrum.cz

Poznámka redakce: Postřehy z chovu matek, za které příteli Bělonožníkovi děkujeme,
jsou natolik specifické, že jsme se prakticky hned poté, co dorazily do naší redakce,
rozhodli požádat o vyjádření Ing. Pavla
Cimalu, chovatele matek Carnica Cimala.
Jeho zamyšlení najdete na vedlejší straně.
Pokud máte stejné nebo obdobné zkušenosti
jako přítel Bělonožník a chcete se o ně podělit s dalšími včelaři, neváhejte a napište
nám. Rádi je v některém z příštích čísel
zveřejníme.

Vyšší šlechtitelské chovy pro rok 2017
Sedláček Jaroslav

720 148 540

Rozmnožovací chovy pro období
1. 4. 2017 – 31. 12. 2017

Vyšší šlechtitelské chovy pro rok 2017

Scherling Miloslav

602 494 574

Jméno

Telefon

Sláma Pavel

737 232 904

Jméno

Telefon

Cimala Pavel, Ing.

777 232 893

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky

469 677 128

Bečka Milan

605 124 730

Dlab Vlastimil

724 602 913

Šefčík Josef

602 835 780

Břenda Zdeněk

730 120 170

Doležal Josef

775 404 352

Ševčík Miloslav

516 439 444

Gabriel Josef

724 168 941

Halásek Jaroslav

723 651 977

Texl František, Ing.

607 880 856

Golský Tomáš

777 025 248

Horký Zdeněk

728 954 748

Toman Ladislav

607 650 569

Chramosta Jan

724 920 327

Janoušek Josef, Ing.

604 939 464

Úškrt Antonín

723 044 335

Kadlec Jiří

777 571 825

Janšta Josef

724 149 495

Včelpo s.r.o.

602 769 207

Konupčík Štěpán

608 210 873

Kašná Ludmila

602 884 335

Větrovský Pavel

736 282 421

Kopeček Jaroslav

604 402 063

Kolář Emil

734 300 999

Vozdecká Miroslava

720 422444

Křížková Hana

777 641 662

Kučera Karel

604 272 756

VÚVč Dol

605 039 508

Mašek Miroslav

723 459 453

Kurtinová Jitka

737 363 489

VÚVč Kývalka

739 594 736

Moravec Tomáš

777 822 227

Kytner Stanislav

605 811 256

VÚVč Liběchov

734 858 243

Prokeš Daniel, Ing.

774 560 966

Mandát Antonín

728 224 050

VÚVč Pekařov

739 594 728

Skuhrovec Luboš

606 407 129

Marada Vít

731 586 646

VÚVč Přerov-Žeravice

739 594 734

Strnad Jiří

603 173 881

Melichar Jiří

606 821 215

VÚVč Skřivánek

739 594 733

Šanderová Michaela

736 721 656

Olžbutová Jaroslava

774 242 536

Vydra Petr

736 745 006

Vrzáň Karel

736 281 284

Plšek Břetislav, PhDr.

776 861 561

Zemánek Vlastimil

606 368 886
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Zamyšlení nad postřehy
přítele Zdeňka Bělonožníka
Misky s přijatými larvičkami po vyjmutí ze startéru

Konstatuji, že všechny výše uvedené postřehy nejsou běžné, ale již
jsem se s nimi v chovatelské praxi
setkal.
Nestandardní reakce včel ve startéru
Pokud se nám při startování matečníků
přihodí, že do sádky přisypeme i matku,
v naprosté většině případů včely všechny
misky z vložené série vzorně vyčistí. Nicméně občas se stává, že několik larviček
je včelami přijato a lehce nakrmeno. Larvička není zcela zalita mateří kašičkou
jako u běžně přijatých misek, ale larvičky
nejsou na suchu. Po vrácení série do chovného včelstva, včely takovou larvičku dál
běžně krmí a i z takovéto larvičky vznikne
matečník.
Mám za to, že včelstvo v chovné náladě
přijme nabídnuté larvičky v mateřích miskách ze stejných důvodů, jako když krmí
larvičky ve vlastních miskách při nastupující rojové náladě. Taky se tak děje v přítomnosti ostatního otevřeného plodu a matky.
Rozdíl mezi chovnou a rojovou náladou
včelstva je závislý na mnoha okolnostech
vnitřního života včelstva i vlivu okolních
podmínek. Hranice mezi nimi je u nerojivých včelstev výraznější než u včelstev se
silným sklonem k rojení.
Odstranění larviček z plodového
plástu v medníku
Problém odstranění larviček z plodového
plástu v medníku bych přisuzoval silné
snůšce. Nemám zkušenost, že by včelstvo
likvidovalo raná stádia plodu z důvodu, že
je cizí. Pak by například nefungovala plodová zkouška.

Přítomnost roztoče Varroa destructor
na matce
Přítomnost roztoče Varroa destructor na
matce je výjimečná, ale za svou chovatelskou praxi jsem se s tímto jevem také jedenkrát setkal. Ač byl plemenáč včelami
dobře obsazen, přesto jsem na matce při
značení samičku roztoče uviděl. Byla velmi
pohyblivá a měla tendenci se schovávat do
hůře přístupných částí těla matky. Nakonec
jsem ji odstranil vlhkou sirkou.
Mám za to, že úlové včely nejsou schopny matku před roztočem zcela uchránit.
Dle mé zkušenosti z devadesátých let, kdy
jsem na jednom stanovišti prohlížel včelstvo zamořené včelomorkou. Je to roztoč
přibližně stejně velký jako samička Varroa
destructor, ale není dravý. Tělo matky

v tomto včelstvu bylo poseto asi 10 včelomorkami a úlové včely evidentně necítily
potřebu odstranit roztoče z těla matky. Této
vlastnosti se obecně říká „grooming“ a její
princip spočívá v poškozování živých roztočů včelami, v jehož důsledku část roztočů včely odstraní z povrchu těla jiných včel.
Bylo by ideální, kdyby se tato vlastnost více
prosazovala při obraně včelstev proti varroáze, nicméně ve včelstvech se projevuje až
při opravdu masivním napadení.
Závěr
Pan Zdeněk Bělonožník je vnímavý včelař
a je dobře, že se s námi podělil o nezvyklé
úkazy ve včelstvech.
Ing. Pavel Cimala
www.vcelimed.cz

Mladušky krmí přijaté larvičky v mateřích miskách
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Pro začínající včelaře

Podzim, čas bilancování

1. Vydatná pylová snůška z ocúnů poskytuje zdroj pro výživu včel – Polsko, září 2016

Období, kdy se včelstva intenzivně připravují na nejchoulostivější část roku, začíná
měsícem září. Pylové snůšce dominuje
břečťan popínavý a leckde i hojný ocún jesenní, ale takové plochy, jaké jsou na loukách v polském Kladsku, u nás nevídáme
(obr. 1). Přesto včely nosí rousky z květnatých luk neposekaných na otavy, jetelů,
zlatobýlu, pámelníků a dalších nepůvodních druhů převážně zahradní a parkové
vegetace. Teplé počasí, úly plné zásob, byť
cukrových, ještě podporují včelstva v dalším plodování.
Není med jako med
Nektarová snůška již není významná a je
spíš nutné si ověřit, zda neprobíhá ukládání
medovice, především nežádoucí melecitózy
(obr. 2). Plásty s převážným obsahem „betonového“ medu je nutné odstranit. V zimě
včelstvo tyto zásoby není schopno využít.
Na téma melecitózy již padlo hodně rad,
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jak zachovat dílo a přitom zužitkovat i tento trisacharid. Jedna obyčejná rada, pokud
již k této snůšce dojde, je uskladnit plásty
do jara a pak, až má včelstvo pravidelný
přístup k vodě, je použít k podněcování.
Včely část přepracují, část vynosí a plásty
dál využijí. Ani medovicový med není pro
své složení optimální pro zimní výživu. Nestravitelné látky včelám přetěžují výkalové
vaky a ty pak nevydrží do prvního proletu
a kálí v úle. V takovém prostředí se tvoří
plísně a šíří infekční choroby.
Když se něco nepovede
Zlomem v péči o včelstva je dokončení
krmení. Po podání a zpracování poslední
dávky krmiva odstraníme krmítka, která
vyčistíme, vhodně vydezinfikujeme a uložíme. Pohledem do horního nástavku na
plásty, i bez jejich rozebírání, si ověřujeme
přítomnost zásob, množství a pohodu včel.
Pokud jsou vidět ve včelstvu stále trubci, je

na místě si ověřit stav matky. Bezmatečné
včelstvo je hlučné, včely rozlézavé, nervózní až bodavé a samozřejmě bez mladého
plodu. Pokud je zde ještě zavíčkovaná dělničina, i v tuto dobu lze doplnit či vyměnit
matku, jen je třeba postupovat opatrně,
s přidávací klíckou. Prokazatelně bezmatečné včelstvo lze pospojovat s jiným, jen
pokud zde ještě nekladou trubčice, což se
projevuje přítomností hrboplodu (obr. 3)
a vajíčky kladenými po stranách buněk,
často i po více kusech. Trubčice jsou dělnice, které po ztrátě matky a následné absenci nejmladšího plodu začaly samy pojídat
mateří kašičku určenou larvám a následně
tím u nich došlo k aktivaci vaječníků. Protože však nejsou schopny spáření, chaoticky kladou jen neoplozená vajíčka. Krátkým
zadečkem nedosáhnou na dno buňky a tím
je jejich přítomnost tak markantní, stejně
jako zavíčkované buňky, kde se v dělničině vyvíjejí větší trubci. Tím je povrch plástu
výrazně hrbolatý. Takovéto včelstvo již
nebudeme zachraňovat, včely vysypeme
a ometeme ve větší vzdálenosti od úlů, odkud se již nevrátí. Zásoby a souše můžeme
uschovat, případně s nimi posílit jiné včelstvo. Plásty s plodem, trubčinou, vytavíme.
Přestavěné a zdeformované buňky by již
neplnily svou funkci. Utrácení včel v úle
sířením či párami benzínu není vhodné,
pokud chceme dílo dál využít. Nejpozději
do konce září vložíme na dna úlů, v případě
zasíťování, pod síto, vyjímatelné, omyvatelné a čistitelné podložky, nejlépe světlé
barvy, které jsou nezbytné pro posouzení
spadu samiček zhoubného kleštíka (Varroa
destructor). Pouze tak lze provádět monitoring aktuálního spadu roztočů, kontrolu po
provedených léčebných úkonech a odběr
zimní měli. Podložky nám rovněž poslouží
při posuzování stavu včelstva v průběhu
celé zimy, jeho síly i postupu konzumace
zásob (obr. 4).
Včeličky, pilné lupičky
Stále kontrolujeme stanoviště s ohledem
na možné loupeže, které by v tuto dobu byly
pro včelstvo likvidační. Jedna možnost, jak
se snažit loupež zastavit, je uzavřít úl a do
očka vložit trubičku, která vyčnívá cca
o 10 cm (obr. 5). Nástavec dovolí včelám
úl opustit (vlastním i loupežícím), avšak
neumožní jim návrat. Přistávací manévr
bude problém pro vlastní včely, natož pro
slídící. Musíme vyčkat do večera, kdy se
loupeživky stáhnou do svých úlů a vlastní
včely pustíme zpět domů. Pak můžeme úl
i přestěhovat na jiné, vzdálené stanoviště.
Pokud by cizí pátračky zůstaly v úle, nebyl
by přesun účelný, informaci o dostupných
zásobách by si odnesly s sebou. Určitě bu-
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dou ztráty na létavkách veliké, ale snad se
nám podaří uchránit matku, plod, zásoby
a většinu úlových včel, což by se při zjevné
loupeži jistě nepovedlo. Problém je v tom,
že tento úkon budete muset opakovat,
dokud nebudete přesvědčeni, že je loupež
zažehnána.
Péče o souše
Dalším, kdo má zálusk na produkty našich včel, je zavíječ voskový. Dokud jsou
včely aktivní, ve včelstvu jeho housenky
nenapáchají žádné škody a s poklesem
teplot, kdy ubyde aktivita včel, se vytrácí
i akceschopnost zavíječů. Teprve teploty
pod 15 oC nás zbaví péče o souše, pokud
jsme se rozhodli skladovat je mimo včelstvo. Z praktického důvodu je dobré roztřídit souše na žemlové a panenské, dosud
nezakladené, bez zbytků pylových zásob,
které by neměly být pro zavíječe atraktivní,
ale moje vlastní zkušenost to nepotvrdila.
Hodně záleží na místě uskladnění, které
by mělo být co nejchladnější, s intenzivním prouděním vzduchu. Obvykle se ale
souše skladují v nástavcích, kde mezi nimi
necháme větší mezery. Nástavky postavíme na sebe tak, aby bylo možné vložit lampu se sirným knotem a aby jedovaté páry
prostoupily celý „komín“ (obr. 6). Každý

4.
Podložka pod zasíťovaným dnem slouží i jako uzávěra při léčení

Jak na propolis
Oškrabávání propolisu z rámků a úlových
stěn nesplňuje požadavky na kvalitní surovinu. Plísně, rezidua léčebných preparátů,
výkaly včel i případných škůdců, třísky
a prach není to, oč bychom chtěli obohacovat složení tohoto produktu. V srpnu
jsme vkládali mřížky na vytěžení propolisu a nyní je můžeme ze včelstev odebírat

Z praktického důvodu je dobré roztřídit souše na žemlové
a panenské, dosud nezakladené, bez zbytků pylových zásob,
které by neměly být pro zavíječe atraktivní
týden, od odebrání souší ze včel až do poklesu teplot síříme jedním až dvěma knoty
dle množství a utěsnění skladu. Chlazené
prostory jsou proto ideálním, ale nákladným řešením. Rozhodně péči o souše nelze
podcenit. Zavíječ se dostane téměř všude,
jeho housenky prokoušou igelitové obaly
i lipové loučky a během pár dní znehodnotí
voskové dílo tak, že i další zpracování toho,
co zbyde, je problém.

(obr. 7). Nejjednodušší postup pro vytěžení čistého propolisu je vložit tuto plastovou
síťovinu do pevnějšího igelitového pytle,
který uzavřeme a uložíme na krátký čas
do mrazáku. Po dvou, třech hodinách již
mřížky promrzly a lepkavý tmel zkřehnul.
Pytel vyndáme, vložíme do něj ruce a bez
vyjmutí mřížek každou natahujeme všemi
směry a současně oklepáváme. Propolis
z pružné mřížky odskakuje při sebeopatr-

2.
Melecitózní snůška do již zpracovaných cukerných zásob

nější manipulaci a spadává na dno pytle,
odkud ho pak snadno přesypeme do vhodného obalu. Pak ještě necháme doschnout
na suchém místě při pokojové teplotě nebo
začneme hned zpracovávat. Pokud vám
hrudky upadnou na zem či koberec, už je
z tohoto povrchu budete jen obtížně odstraňovat. Intenzivní kontakt holých rukou
s propolisem také může způsobit různou
odezvu. Od zabarvení, svědění, oloupání
kůže, až po těžkou alergickou reakci se
všemi průvodními jevy. Proto doporučuji, než začnete s propolisem (a s výrobky
z něho) pracovat, odzkoušejte si vlastní
odezvu organismu na tento alergen. Pokud
budete propolis distribuovat i mimo svou
domácnost, považuji za profesionální na
tento problém upozornit i další uživatele.
Trocha včelařské byrokracie
V průběhu srpna každý registrovaný
včelař obdržel formulář Hlášení počtu
včelstev a umístění stanovišť, na kterém
aktualizujeme počet všech svých včelstev
k 1. září. Tento materiál po kontrole všech

3.
Hrboplod – vývoj trubců v dělničině je neklamnou známkou bezmatečnosti
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5.

6.

Zábrana proti probíhající loupeži. Česno je
uzavřeno

Síření souší v nástavcích

údajů, vyplnění a podepsání zasíláme zpět
Českomoravské společnosti chovatelů do
Hradištka do 15. 9. Uvedené počty jsou
rozhodující pro podání žádosti o dotaci na
zazimovaná včelstva, kterou odevzdáváte
v průběhu září prostřednictvím své ZO,
kde jste řádným členem. Žádat můžete
jen na včelstva, které obsedají minimálně 7 plástů rámkové míry 39 x 24 cm bez
ohledu, zda se jedná o letošní oddělky či
již produkční včelstva, ale připravená na
zazimování v takové v kondici, která zajistí zdárné přezimování, uspokojivý jarní
rozvoj a plnohodnotnou opylovací činnost v další sezóně. Zazimována mohou
být i slabší včelstva, ale taková nesplňují
předpoklady pro zajištění opylování rostlin, na které je dotace určena, a především
slouží k zimování záložních matek. Součástí žádosti je i dotazník pro statistické
vyhodnocení medného výnosu, produkce
vosku a počtu odchovaných matek. Jako
začínající včelaři nebudeme mít první
rok co vyplňovat, ale ti, kdo již svůj med

vytáčeli, by tyto údaje měli vyplnit svědomitě. Ze své funkce jednatele základní
organizace vím, že mnohý včelař zejména
produkci medu neuvádí objektivně. A důvody? Obava ze vzniku daňové povinnosti,
závisti, nechuť přiznat neúspěch nebo něco
jiného? Výsledkem je, že tyto údaje vypovídají o stavu českého včelařství a průměrný

Zazimována mohou být i slabší včelstva,
ale taková nesplňují předpoklady pro zajištění opylování rostlin,
na které je dotace určena,
a především slouží k zimování záložních matek
dlouhodobý výnos okolo 13 kilogramů na
včelstvo nás staví ve světovém měřítku
mezi rozvojové země. Jakou si budujeme
pověst mezi národy se stejně dlouhou historií, bohatou tradicí a dotovaným vzdělávacím systémem? Naši sousedé, evropské
státy i světová včelařská asociace s těmito
údaji dále pracují. Včelaříme v optimálním
klimatickém pásmu, máme propracovaný

7.
Propolis, zanesená mřížka připravená k vyjmutí
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systém ochrany zdraví včelstev a protinákazových opatření, dostupné odborné
vzdělávání s armádou učitelů, výzkumný
ústav, univerzity s výukou včelařství, odbornou literaturu, organizaci zajišťující
podstatný servis a informace, a přesto
podle statistických údajů neumíme využít
potenciál našich včelstev. Tak se to musí
jevit zahraničním pozorovatelům. Jen
snůškové podmínky, nadmořská výška
a počasí by měly být rozhodujícími aspekty
ovlivňujícími výnos v jednotlivých částech
naší republiky. Jak v mezinárodním měřítku obhájit úroveň našich včelařů, když hranice pro rentabilitu včelařského provozu je
udávána 30 kg? Ve Středočeském kraji je
běžný 50kilogramový výnos a při ideální
konstelaci není vzácností i 80 až 100 kg.
Je snad logické krmit včelstva 18 kilogramy cukru, pokud bychom jim odebrali jen
13 kg medu? Jak jinak než porovnáním výnosu si ověřit, zda způsob našeho včelaření
je v našem místě na odpovídající úrovni?
Jistě, že jsou rozdíly mezi stanovišti, typy
úlů, našimi představami a cíli, ale pokud
se naše včelstva vymykají průměru okolí
a naší snahou je alespoň běžná produkce
medu, určitě je na místě se tímto rozdílem
zabývat. Medný výnos je nejjednodušším

8.
Chlazený sklad souší

ukazatelem síly a vitality včel i úspěšnosti provedených opatření. Každý chovatel
i pěstitel se rád pochlubí svými úspěchy
a hledá příčiny nezdarů bez obav z jejich
zneužití. Tak proč jsou včelaři výjimkou
nebo se o svůj zdar a um snad nechtějí podělit s ostatními přáteli?
Dana Belušová, ZO Kladno,
belusova@seznam.cz; www.vcelarikladno.cz

sterstvo zemědělství ČR žádost o náhra
du nákladů a ztrát, které mi tím vznikly.
Bylo mi řečeno, že k podání žádosti je
lhůta tři měsíce. MZe ČR mi však žádost
zamítlo z důvodu nedodržení lhůty, kte
rá je 12 týdnů. Ale já jsem se opozdil jen
o jeden den. Odvolal jsem se, ale neuspěl
jsem. Mají na to právo? Dá se s tím něco
dělat? Jinak přijdu skoro o 100 tis. Kč.

M. H.

Obchod, do kterého jsem dodával med,
ukončil prodej z důvodu zavedení EET.
Leží u hlavní silnice stejného města, kde
včelařím. Mohou mně původní provozo
vatelé i majitelé bývalého obchodu, kte
ří tam současně bydlí, dál prodávat jen
med? Jsem včelař do 60 včelstev.

T. K.
Předpokládám, že vám jde o prodej medu
ze dvora zájmového včelaře. V tom případě
nemohou. Nejedná se již o prodej medu ze
dvora, který může být ze včelařova hospodářství, stanoviště, domácnosti, na tržišti
nebo tržnici a prostřednictvím maloobchodu v kraji, který prodává konečnému spotřebiteli. Pokud již maloobchod majitelé
nemají, pak nesplňují podmínky prodeje
vašeho medu ze dvora.
V mých včelstvech byl zjištěn mor včelího
plodu. Včelstva včetně spalitelného ma
teriálu byla spálena. Podal jsem na Mini

Lhůta 12 týdnů (počítáno ode dne utracení
včelstev) není totéž jako tři měsíce. Ustanovení § 70 veterinárního zákona říká:
Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni
utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li
k utracení včel nebo včelstev, nejdříve první
den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích
opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne
utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li
k utracení včel nebo včelstev, nejpozději
do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených
ochranných a zdolávacích opatření. K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro
poskytnutí náhrady a v jaké výši, si vyžádá
ministerstvo stanovisko krajské veterinární správy. Není-li žádost podána v uvedené
lhůtě, nárok na náhradu zaniká.
Důležitá je ta poslední věta – marné
uplynutí lhůty znamená zánik nároku.
Jedná se o lhůtu prekluzivní.
Nyní je třeba si vysvětlit následky spojené s promlčením práva a s prekluzí.
Promlčením právo nezaniká, jen se oslabuje nárok na jeho vymáhání. Záleží čistě
na dlužníkovi, zda svou povinnost splní –
nelze na něm plnění vynutit.
Následkem prekluze je zánik subjektivního práva. Stejně jako u promlčení musí
být splněny podmínky uplynutí času a neuplatnění práva. Právo však prekluzí zaniká,
dlužník nemá povinnost plnit a v případě,

že by tak udělal a oprávněný plnění přijal,
jednalo by se o bezdůvodné obohacení.
V případě uplatnění nároku na náhrady
za škody způsobené následkem MVP jde
o tzv. lhůtu prekluzivní, což znamená, že
i kdyby státní orgán chtěl vyhovět a náhrady vyplatit, když jde o zpoždění den-dva,
nemůže tak učinit. Jednalo by se na straně
chovatele o bezdůvodné obohacení. Nedodržení lhůty promlčecí lze prominou
a lze plnit, protože zde nedochází k zániku
práva, pouze k jeho oslabení. To znamená,
pokud někdo splní svůj závazek, i když
nemusí, protože došlo k jeho promlčení
(např. někdo zaplatí svůj dluh, i když již
uběhla tříletá promlčecí doba), nejedná se
u věřitele o bezdůvodné obohacení, protože
právo nezaniklo. Jiné je to u doby prekluzivní, kdy uplynutím lhůty dojde i k zániku práva. A to je případ 12týdenní lhůty
k podání žádosti o náhradu nákladů a ztrát
způsobených plněním mimořádného veterinárního opatření.

Lhůta 12 týdnů není totéž
jako tři měsíce!
Podle veterinárního zákona
se tato lhůta počítá ode dne
utracení včelstev
Takže odpověď na vaši otázku je – nedá
se s tím nic dělat. I kdyby odvolací orgán
chtěl vyhovět, nemůže.
Doufám, že toto vysvětlení pomůže
ostatním postiženým chovatelům, kteří
museli svá včelstva a spalitelný včelařský
majetek zlikvidovat, a nyní budou podávat
žádost o náhradu škod. Nepodceňujte lhůty, nedejte na rady typu „jedna paní povídala“. Vše si zjistěte, ověřte. Jde přece o váš
majetek.
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z.s.

K článku „Kde končí svoboda“
Vážení přátelé, k danému tématu vzdělávání nejen začátečníků přišly desítky
ohlasů. Jak jste si mohli v předchozích
číslech Včelařství přečíst, ohlasy to byly
souhlasné a zamítavé, tak půl na půl.
Protože se jedná o závažné téma, asi by
nebylo správné i s ohledem na naši početnou členskou základnu, ze které zde
zaznělo jen několik názorů, učinit nějaký
ukvapený závěr. Téma budeme konzultovat s funkcionáři na pravidelných zářijo-

vých aktivech ZO a OO ČSV, budou se mu
věnovat i naše odborné komise.
Řešení typu zákonných ustanovení tak
jako u rybářů a myslivců není pro nás
průchozí. Nemáme včelařský zákon a kvůli tomuto problému jej nemáme zájem
tvořit. Zavázat určitými postupy naše
členy v rámci našich vnitřních svazových
předpisů také není vhodné, když by se
týkaly jen našich členů, zatímco nečlenové by tyto povinnosti neměli. Podmiňovat

dotace absolvováním základního kurzu
pro začátečníky je jednou z cest, ale tuto
podmínku si musí stanovit poskytovatel
dotace. Nejlepší by bylo vsadit na zodpovědnost začínajícího včelaře, že se bude
vzdělávat, bude se učit od kolegů, bude
spolupracovat, bude dodržovat veterinární předpisy. Ale to bychom museli být
jinde, než v české kotlině…
(JM)
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Zeptali jste se…

Historie

Soubor vědomostí týkajících se chovu včely medonosné

VČELAŘOVA ČÍTANKA IX.

Na základě „THE ABC OF
BEE-CULTURE BY A. I. ROOT“
za pomoci redakčního výboru
a vynikajících včelařských
spisovatelů
Uspořádal František Vohnout
Praha 1925, Nákladem Zemského
ústředí spolků včelařských pro
Čechy v Praze
Pokračování.
Matka.
Nejdůležitějším členem včelí rodiny jest
matka. Nazýváme ji matkou, neboť zrodila
všechny členy v úlu. Kdybychom včelstvu
vzali matku, dělnice vychovají si jinou z vajíček neb červíků, z nichž se původně měly
zroditi včely obyčejné. Je pravidlo: odpírajíli včely za osiřelé považované zakládati nad
červíky určitého stáří nástavní matčizny,
mají jistě nějakou matku.
Matky zakrnělé.
Některé matky jsou malé, barvy obyčejně
černé, oplodní-li se, což se stává zřídka kdy,
kladou vajíčka jen po kratší čas, od jednoho týdne do několika měsíců a pak hynou.
Jindy nekladou vůbec, setrvají ve včelstvu
snad po celé léto, ač tu nejsou k ničemu,
naopak jen překážejí ve vychování neb přisazení matky jiné, lepší. Matka bezkřídlá
neb s křídly zmrzačenými není rovněž k ni306 •září 2017

čemu, a musí býti chycena a nahrazena jinou. Jsou–li matky tak malé jako dělnice,
tedy skoro k nerozeznání, lapí se použitím
zvláštní lsti, jak pověděno v článku „Klícky a přidávání matky“. Buďte však opatrní!
Na podzim, aneb když už matky nesnášejí
vajíčka, bývají štíhlé a nepatrné, i když
jsou z nejlepších. Jestliže však i v době, kdy
matky snášejí, vaše matka jest malá a klade
snad málo, jest nezdatná. Chytněte ji a dosaďte místo ní jinou, mladou a plodnou.
Vývoj matky z dělničího vajíčka.
Včelařům jest těžkou hádankou podstata
věci, jak se vyvine z obyčejného dělničího
vajíčka matka, ač ji dovedou snadno vychovati. Vezmeme dobrému včelstvu rámek
s vajíčky a červíky, z nichž by se měly rodit
dělnice, vložíme jej včelstvu, které nemá
matky. Z vajíček líhnou se červíci. Prohlédnete-li druhého neb třetího dne pečlivě
rámek, shledáte kterési buňky o značném
nadbytku mléčnaté šťávy proti buňkám jiným. Později včely tyto buňky horem rozšiřují, a již zakládají na újmu buněk sousedních tak zvané matčizny. Ty se tvarem
podobají miskám žaludovým a potřebují
obyčejně prostoru tří buněk obyčejných.
Když je pak včely protahují, spatříte matčizny rozličných délek, devátý den od položení vajíčka je matčizna připravena k zavíčkování. Za dalších 7 dní mladá panenská
matka, úplně dospěla a opouští matčiznu.
Odstřihne kusadly víčko kolkolem a vyleze
mezi včely. Dáte-li místo vajíček osiřelcům

červíky as 3 dny staré, vychová si včelstvo
sice také matičky, ale takové dozrávají desátého dne od té chvíle, kdy včelám červíci
byli vloženi. Nejsou zpravidla tak zdatné
jako ony, které vychovány byly takřka hned
od vajíček, a mají býti zamáčknuty.
Při pečlivějším pozorování namanou se
vám některé přepodivné zjevy. Když je matčizna zavíčkována, včely nalípají na ni veliký nadbytek vosku a prodlouží kuželovitě
její špičku, boky pak na způsob náprstku
upraví vráskovitě, žebrovitě a vlnitě. Toto
zdrsnatění shledáte ostatně také na víčkách
medného plástu. Konečně mají se matičky
líhnouti, den neb dva dny před tím ohlodají včely vrchol matčizny a nechají tam
jen velmi tenký povlak. Neví se proč, snad
očekávají úzkostně narození nové své matky. Někteří říkají, že je tak proto, aby mohla snadněji prostřihnout víčko, ale někdy
opomenou tuto práci vykonati, a dosud nikdo nezpozoroval, že by jí to činilo obtíže.
Jsou-li matčizny stavěny na plástu mladém
nebo na mezistěnce, od pátého dne po zavíčkování uzříte proti ostrému světlu, jak
se matka v buňce pohybuje.
Když se za letního jitra malé, sotva lezoucí děcko, jež zůstalo chvíli bez dozoru,
octne na zápraží, rozhlíží se velmi udiveně
po krásné přírodě. K tomuto děcku mohli
bychom přirovnati vykukující matičku, neboť často, rozhlédnuvši se, vrací se do své
kolébky a chvíli tam prodlévá. To se děje
jmenovitě, když se rodí i jiné matky a ona
předpovídá krutý zápas na život a na smrt
o nadvládu v úle.
Připravil Ing. Vít Holienčin
Foto: Archiv knihovny ČSV

Přenosná laboratoř od VÚVč Dol

Foto: Dalibor Titěra

Pomůcky pro měření obsahu vody v medu

Foto: Michal Bednář

V poslední době se několikrát stalo, že včelaři dostali pokutu za nesprávně
deklarovaný druh medu na etiketě. Med je velmi hodnotná, ale také dražší
potravina. Proto též patří mezi často falšované produkty, a také mezi ty,
které jsou podrobovány velmi častým a přísným kontrolám.
U medu jsou kontroly zaměřeny na čtyři
okruhy problémů. Rozhodně není přípustné, aby med obsahoval cizorodé látky
přimíchané do medu za účelem nastavení
jeho objemu. Laboratorní rozbory jsou
zaměřeny na rozlišení cukrů a vody přidaných člověkem. Do medu se nesmí rovněž
dostat látky z krmení nebo léčení včelstev.
S medem se musí zacházet tak, aby nebyl
poškozen skladováním nebo zpracováním
(zde se sleduje hlavně přehřátí a měřeným
parametrem je HMF).
Mezi měřenými parametry je i vodivost
medu. Přesně jde o elektrolytickou vodivost neboli konduktivitu. Vodivost je spojena s obsahem ionizovaných molekul nebo
iontů, které se v elektrickém poli pohybují
ve směru k opačně nabité elektrodě. Med
je tak hustý a pohyb molekul díky tomu tak
zpomalený, že vodivost nelze stanovit bez
jeho zředění vodou. Je dohoda, že se měří
roztok medu naředěný tak, aby měl přesně 20 % sušiny. Vodivost tohoto roztoku se
udává jako vodivost medu.
Fyzikální jednotkou vodivosti je 1 Siemens (podle významného německého fyzika Siemense). Vodivost materiálu o odporu
1 Ohm je právě 1 Siemens. Dvakrát vyšší
odpor znamená poloviční vodivost. Vztah
je tedy nepřímá úměra, vodivost = 1/odpor.
Proč se měří vodivost medu?
Jednak je to jeden ze snadno měřitelných
parametrů. Dále pak je zajímavé, že různé
druhy medu se dost podstatně liší ve své

vodivosti. Příklady těchto hodnot jsou v tabulce na www.beedol.cz/vodivost. V době,
kdy se začalo s medem obchodovat na velké vzdálenosti, i přes hranice kontinentů,
začal i problém různě postavených cen,
záruk, deklarací a obchodníci zavedli do
certifikace produktů další požadavky. Ve
Spojených státech amerických se například
numericky hodnotí barva medu (Pfundův
přístroj a stupnice v milimetrech). V Evropě, kde se tento princip nikdy neujal, se
pro rozlišení nektarových a medovicových
medů začala používat vodivost. Hranice
byla úředně stanovena na 80 mS/m. Podle
této hranice se medům přiřadí označení
druhu. Legislativa nezná med smíšený.
Medy s nižší vodivostí jsou z hlediska
předpisů považovány za květové, medy
s vodivostí nad 80 mS/m se musí deklaro-

vat jako medovicové. Ze zmíněné tabulky je
ovšem vidět, že příroda má své parametry
volnější a hlavně včely bez zábran míchají
zdroje – tedy nektar a medovici – a připravují si med přirozeně smíšený. Pokud měříme vodivost velkého počtu vzorků medu,
dostaneme plynulou řadu s hodnotami od
20 do 140 mS/m. Všechny tyto hodnoty se
mohou u kvalitních medů vyskytovat. Není
žádný důvod považovat podle vodivosti některé z medů za kvalitnější. Jediné, co hodnota vodivosti medu ukazuje, je přibližný
podíl nektaru a medovice.
Co se stane, když včelař nebo
obchodník označí druh medu
v rozporu s vodivostí?
Při kontrolách kvality výrobků v tržní síti
se posuzuje obojí. Kvalita obsahu i správnost etikety. Když je něco špatně a kontrola to odhalí, následují sankce včetně pokut
a zveřejňování přestupníků na různých
pranýřích. Přitom už se často nerozlišuje,
zda šlo o nedostatky v kvalitě nebo chyby
v označování. Po věcné stránce se jeví jako
nespravedlivé, že zdařilé padělky unikají
bez trestu a kvalitní med chybně označený
jako květový, když má vodivost 86 mS/m,
se dostane na pranýř jako nekvalitní.
Spotřebitel konzumací takového výrobku
poškozen není. Asi málokdo cítí chybnou
deklaraci druhu medu jako újmu, ale předpisy jsou takto nastaveny.
Jak se tomu bránit?
Jednoduše. Deklarovat med přesně podle
předpisů. Při deklaraci druhu medu na
etiketě se nenechte zmást barvou medu.
Rozhodující je vodivost přesně připraveného roztoku změřená cejchovaným přístrojem. Přístroje jsou snadno dostupné.
Ještě jednodušší je ovšem zaslání medu do
laboratoře. Vodivost medu se měří v rámci
celkového rozboru nebo může být objednána i samostatně.

Pomůcky pro měření vodivosti medu

Foto: Dalibor Titěra

Ing. Dalibor Titěra, CSc.,
vedoucí zkušební laboratoře
Výzkumný ústav včelařský, Dol
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Co říká věda

Kvalita medu versus jeho vodivost

Naši včelaři jsou velmi pestrá skupina chovatelů, která spojuje včelaře
zabývající se chovem včel profesionálně, a také ty, pro které je včelaření
pouze koníčkem či zájmovou činností. I přes tuto různorodost mají všichni
včelaři jedno společné. Všichni jsou veterinárním zákonem definováni jako
chovatelé „hospodářských“ zvířat.
Tabulka 1: Plán kontrol v letech 2014–2016

Jedno stanoviště chovatele, který chová včely jako podnikatel v kraji, vybraného
KVS na základě vyhodnocení rizika. Ke kontrole se přednostně vyberou stanoviště
s více než 20 včelstvy.
Dvě stanoviště chovatelů „nepodnikatelů“ v okrese vybraných KVS na základě
vyhodnocení rizika. Ke kontrole se přednostně vyberou stanoviště s více než
20 včelstvy.

2015

Dvě stanoviště chovatelů „nepodnikatelů“ v okrese vybraných KVS na základě
vyhodnocení rizika. Ke kontrole se přednostně vyberou stanoviště s více než
20 včelstvy. Nekontrolují se stanoviště chovatelů kontrolovaná v předchozích
dvou letech.

2016

Jedno stanoviště chovatelů „nepodnikatelů“ v okrese vybrané KVS na základě
vyhodnocení rizika. Ke kontrole se přednostně vyberou stanoviště s více než
20 včelstvy. Nekontrolují se stanoviště chovatelů kontrolovaná v předchozích
dvou letech.

2017

Jedno stanoviště chovatelů „nepodnikatelů“ v okrese vybrané KVS na základě
vyhodnocení rizika. Ke kontrole se přednostně vyberou chovatelé, kteří mají
v integrovaném registru zvířat IZR uvedeno více než jedno stanoviště. Nekontrolují
se stanoviště chovatelů kontrolovaná v předchozích dvou letech.
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roce. Plán vytváří Ústřední veterinární
správa a ukládá v něm krajským veterinárním správám (KVS), jaký počet chovatelů
včel mají zkontrolovat v každém okrese
a podle jakých kritérii mají včelaře ke kontrole vybrat. Plán pro roky 2014–2017 je
uveden v tabulce 1. Při výběru chovatele
včel ke kontrole úřední veterinární lékař
zohledňuje údaje o tom, zda je vyprodukovaný med uvolňován do oběhu, zda došlo
k přemístění včelstev, údaje o počtu včelstev na stanovišti a výsledky kontrol v předchozích letech.
Kromě zmíněných plánovaných kontrol provádí veterinární správa celou řadu
kontrol neplánovaných, které je třeba
uskutečnit z různých příčin. Nejčastějším

Neplánované

Počet kontrol celkem

% neplánovaných

Počet kontrol
se závadami

%

Počet kontrol
se zjištěnými závadami

2014

325

346

165

390

555

70,3

5 3,0

13 3,3

18

3,2

2015

414

767

141

626

767

81,6

7 5,0

23 3,7

30

3,9

2016

583

647

84

1 142 1 226

93,2

4 4,8

36 3,2

40

3,3

Počet kontrol

%

Počet kontrolovaných

Z neplánovaných

Rok

Plánované

Tabulka 2: Počet a výsledky kontrol u včelařů v letech 2014–2016

Stanovišť

Včely a včelstva jsou totiž zmíněným
veterinárním zákonem považovány za
„hospodářské zvíře“. A tak pro všechny
včelaře platí požadavky stanovené v legislativě týkající se chovu hospodářských
zvířat. V oblasti zdraví zvířat jde minimálně o požadavky zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně
souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Plnění těchto požadavků je pak předmětem
kontrolní činnosti veterinární správy. To
znamená, že úřední veterinární lékař splnění těchto povinností chovatele ověřuje
při své úřední návštěvě na stanovišti včel.
Cílem tohoto článku je systém veterinárního dozoru srozumitelně vysvětlit a předejít tak zbytečným nedorozuměním při
kontrolách. Pro úplnost nejprve vysvětleme, kolik kontrol Státní veterinární správa
(SVS) v chovech včel provádí a jak se kontroly plánují. Evropská legislativa ukládá
veterinárním správám všech členských
zemí EU provádět kontroly plánovaně
a s ohledem na možná rizika, která by mohla ohrozit zdraví zvířat nebo bezpečnost
jejich produktů. Proto i v České republice
existuje takový plán kontrol, jehož součástí
jsou i kontroly u včelařů. Tento plán se pak
každý rok aktualizuje podle potřeb a podle
výsledků kontrolní činnosti v předchozím

%

2014

Plán kontrol

Z plánovaných

Rok

důvodem k těmto kontrolám je pozitivní
výsledek vzorku na původce moru včelího plodu a s ním související podezření na
nákazu. Početnou skupinu neplánovaných
kontrol tvoří také šetření při hromadném
úhynu včel, který včelař oznámil KVS.
Časté jsou i kontroly prováděné na podnět
veřejnosti (stížnost, udání).
Z tabulky 2 je zřejmé, že počet neplánovaných kontrol značně převyšuje počet
kontrol plánovaných. Přitom však podíl
kontrol, při kterých je shledáno nějaké
nedodržení požadavků legislativy – závada, je u obou druhů kontrol podobný. Pro
zajímavost uvádíme i údaj o počtu včelstev
při kontrolách z plánu či neplánovaných
a při kontrolách se zjištěnými závadami
(graf 1).
Jak již bylo výše zmíněno, musí každý
včelař dodržovat požadavky stanovené
legislativou. A právě ověření plnění těchto požadavků je prováděno při kontrolní
návštěvě úředního veterinárního lékaře
v chovu včel. Pro usnadnění a sjednocení
postupu při kontrole mají úřední veterinární lékaři ze všech KVS k dispozici
stejný tzv. „kontrolní list“, ve kterém jsou
jednotlivé prověřované skutečnosti vyjmenovány (tabulka 3). Jde o jakýsi seznam
z legislativy vypsaných ustanovení. Úřední veterinární lékař je při kontrole ověří
všechny, nebo se zaměří jen na některé
z nich, například proto, že jde o kontrolu
specificky zaměřenou na jedno určité téma
nebo proto, že má již některé údaje o chovu
k dispozici z předchozích kontrol.
První dva kontrolované požadavky se týkají prostředí a podmínek, ve kterých jsou
včely chovány. Stejný požadavek veterinární legislativy se ověřuje i u ostatních hospodářských zvířat. Je však zřejmé, že v tomto
případě nemůže úřední veterinární lékař
postupovat stejně jako například při hodnocení požadavků na hygienu a sanitaci

Chovatelů včel

Téma/Zdraví včel

Státní veterinární dozor v chovech včel

Průměrný počet včelstev na stanovišti 2015
Průměrný počet včelstev na stanovišti 2016

30,34

28,9
19,83
7,51

+

plánovaná kontrola

neplánovaná kontrola

11
kontrola se závadou

Graf 1: Průměrný počet včelstev na stanovištích při kontrolách v letech 2015 a 2016

Jedná se o vyšetření směsných vzorků měli,
kdy 1 směsný vzorek může být odebrán
maximálně od 25 včelstev. Toto vyšetření
nesmí být starší 12 měsíců, nebo, v případě
kočovných včelstev, musí být provedeno na
stanovišti, na kterém byla včelstva zazimována. Ještě upřesňujeme, že přemísťování
včelstev a matek uvnitř ochranného pásma
stanoveného kolem ohniska moru včelího
plodu je možné jen se souhlasem příslušné
KVS, vydaným na základě žádosti chovatele, ke které je doložen negativní výsledek

Jedná se o více různých povinností, pro jejichž splnění je třeba,
aby včelař sledoval nákazovou situaci ve svém okolí
jeho neplnění, není však zdaleka tak časté,
jako nedodržení povinnosti zajistit dokumentaci související s přemístěním včelstva.
Zde jde v první řadě o povinnost požádat
KVS o vydání veterinárního osvědčení při
přemístění včelstev mimo území kraje stanovenou veterinárním zákonem. Současně jde i o požadavek mít před přemístěním
včelstev mimo katastrální území tvořící
obec k dispozici negativní výsledek bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu.

11,1

laboratorního vyšetření směsného vzorku
měli. Chybějící dokumentace k přemístění
včel se zjišťuje u více než 20 % kontrolovaných včelařů, a to nejčastěji v průběhu
neplánovaných kontrol prováděných na
podnět nebo stížnost občanů. Je vidět, že
nové úly v okolí nezůstávají bez povšimnutí
sousedů či jiných včelařů v okolí.
Šestý bod kontrolního listu se týká dodržování mimořádných veterinárních opatření (MVO), vydaných příslušnou KVS

nebo Ústřední veterinární správou. U více
než pětiny chovatelů včel kontrolovaných
v  roce 2016 bylo při kontrole zjištěno
nesplnění některé povinnosti vyplývající
z MVO. Jedná se totiž o více různých povinností, pro jejichž splnění je třeba, aby
včelař sledoval nákazovou situaci ve svém
okolí. A to jak nákazovou situaci související s výskytem moru včelího plodu, tak
s výskytem varroázy. Včelaři, jejichž stanoviště se nachází v ochranném pásmu moru
včelího plodu, musí plnit opatření nařízená
v MVO vydaných pro toto pásmo. Jedná se
především o povinnost zajistit provedení
odběru vzorků a jejich vyšetření v termínu
stanoveném v MVO, vydaných pro konkrétní ochranné pásmo. Kromě toho musí
včelař v ochranném pásmu dodržovat
podmínky pro přesun včelstev stanovené
rovněž v těchto MVO. Druhý požadavek
souvisí s výskytem varroázy a s MVO, které
vydává Ústřední veterinární správa k jejímu tlumení. Tato opatření spočívají v provádění předjarního a letního preventivního
ošetření včelstev na konkrétních územích
(v konkrétních obcích) a v odběrech směsných vzorků zimní měli způsobem, který
je popsán a stanoven v Metodice kontroly

Tabulka 3: Kontrolní list – kontrolované požadavky
Kontrolní bod
jsou chovány v prostorech a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a předcházení
1 Včely
poškození jejich zdraví
zabezpečuje v rozsahu odpovídajícím včelám a způsobu jejich chovu čištění, dezinfekci, desinsekci a deratizaci prostorů
2 Chovatel
a zařízení, v nichž jsou včely chovány, jakož i čištění a dezinfekci technologických zařízení, strojů, nástrojů, nářadí a pomůcek
3 Chovatel zabezpečuje vedení evidence včelstev a stanovišť
4 Chovatel zabezpečuje hlášení změn do centrální evidence
5 Chovatel zabezpečuje úplnost a správnost dokumentace, týkající se přemisťování včel
6 Jsou dodrženy podmínky mimořádných veterinárních opatření
(podnikatel) má vypracovaný pohotovostní plán, který je aktualizovaný v souladu s posledními změnami a jehož součástí
7 Chovatel
je popis a plánek stanoviště (stanovišť) včelstev
8 Chovatel má provedeny předepsané zdravotní zkoušky u zvířat v plném rozsahu (v souladu s Metodikou kontroly zdraví)
zabezpečující léčbu včel, podává včelám pouze léčivé přípravky v souladu s pravidly pro jejich používání při poskytování
9 Chovatel,
veterinární péče, veterinární přípravky schválené podle veterinárního zákona
10 Chovatel nepodává včelám látky a přípravky, jejichž používání u včel není povoleno
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Téma/Zdraví včel

v chovech drůbeže nebo prasat. U včelaře
je vyhodnocení plnění tohoto požadavku
specifické. Jde především o to, aby úly nebyly viditelně poškozené a aby byly stejně
jako prostor kolem úlů a všechny včelařem
používané pomůcky udržovány v čistotě
a aby včely viditelně nehladověly či nežíznily. Dalo by se očekávat, že chovatelům
včel buď záleží na produkci medu, nebo je
včelaření jejich koníčkem, a proto se budou
snažit poskytnout včelám optimální podmínky. Přesto se však setkáváme při hodnocení tohoto požadavku s určitým procentem zjištěných závad (tabulka 4 – na
následující straně). Projevem nedostatečné péče o včely jsou nejčastěji promočené či
plesnivé úly, stopy po činnosti hlodavců, či
výskyt zavíječe voskového.
Další dva kontrolní body se týkají plnění požadavku na registraci stanoviště včel
a na provedení pravidelného každoročního
hlášení o počtu včelstev na stanovištích do
Ústřední evidence k 1. 9. každého roku. Informace o způsobu plnění této povinnosti
je dostupná na webu Českomoravské společnosti chovatelů (http://www.cmsch.cz/
ustredni-evidence/vcely). I u tohoto požadavku se v některých případech zjišťuje

Téma/Zdraví včel

zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro daný
rok. Zatímco vzorky zimní měli musí všichni včelaři povinně odevzdávat do 15. února, předjarní a letní ošetření proti varroáze
se provádí jen v určitých obcích, v závislosti na extenzitě výskytu původce stanovené
právě na základě vyšetření odevzdaných
vzorků. Pro snadnější orientaci je možné využít pomůcku dostupnou na webu
Státní veterinární správy na https://www.
svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/.
V této mapě je možné zobrazit jednotlivé
obce a podle barevného odlišení zjistit, zda
je v konkrétní obci povinné provádět předjarní či letní ošetření.
Následující sedmý kontrolní bod obsahuje požadavek, který se netýká všech
včelařů. Jde totiž o povinnost mít vypracovaný a aktualizovaný pohotovostní plán
pro každé stanoviště včelstev, kterou veterinární zákon ukládá pouze včelařům, pro
které je chov včel předmětem podnikání.
Pohotovostní plán je v podstatě dokument,
ve kterém je uveden postup chovatele při
podezření na nákazu nebo při vzniku mimořádné události a který obsahuje kontakty, potřebné k hlášení a řešení situace.
Pro vypracování plánu je možné využít vzor
uvedený na webu Státní veterinární správy (https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/
pohotovostni-plan/. Chovatelé včel – podnikatelé jsou s touto povinností obvyklé
obeznámeni a proto je nedodržení tohoto
požadavku zjišťováno pouze ojediněle.
Preventivní úkony, které je včelař povi-

nen v daném roce provést, jsou vyjmenovány v dokumentu, který se jmenuje Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace a jehož plné znění lze najít také
na webu SVS na: https://www.svscr.cz/
zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi
-zvirat-a-vakcinace/.Splnění této povinnosti se ověřuje jako kontrolní bod číslo 8.
Jde o povinnou prevenci, která zahrnuje
jednak odběry vzorků na bakteriologické

Na včelaře je platnou
legislativou kladeno velké
množství požadavků
a povinností. Zatímco
pro zkušeného včelaře
nebo pro včelaře podnikatele
je plnění těchto povinností
rutinou, pro začátečníka může
být pochopení a dodržování
legislativy náročné
nebo parazitologické vyšetření a jednak
ošetření včelstev proti varroáze. Při kontrole této povinnosti se úřední veterinární
lékaři setkávají s nedostatky v provádění
těchto preventivních úkonu u stejného
procenta včelařů jako při kontrole plnění
MVO (kontrolní bod číslo 6). Je to logické,
protože řada preventivních opatření uvedených v Metodice souvisí s opatřeními nařízenými v MVO. MVO pak pouze upřesňují,
ve kterých obcích a katastrálních územích

mají být konkrétní preventivní úkony provedeny.
Poslední dva body kontrolního listu připomínají úřednímu veterinárnímu lékaři,
aby u včelaře ověřil i záznamy o provedené léčbě či ošetření včel. K tomu je třeba,
aby u včelaře byl k dispozici dokument,
kterým je možné ošetření včelstev doložit.
Z této dokumentace – záznamu by mělo
vyplývat, kdo ošetření provedl, kdy, jakým
přípravkem a jak byl přípravek získán.
Proto doporučujeme nejen zaznamenávat
data provedeného ošetření, ale také uchovávat doklady o nákupu léčiv, nebo u členů
Českého svazu včelařů potvrzení o odběru
veterinárního léčivého přípravku, které
vystavují zdravotní referenti základních
organizací.
Jak je vidět z uvedeného, je na včelaře
platnou legislativou kladeno velké množství požadavků a povinností. Chápeme,
že zatímco pro zkušeného včelaře nebo
pro včelaře podnikatele je plnění těchto
povinností rutinou, pro začínající včelaře
může být pochopení a dodržování legislativy náročné. K usnadnění má přispět i tento
článek. Kromě toho je možné pro zodpovězení případných dotazů či k upřesnění
nejasnosti využít i kontaktní formulář na
webu Státní veterinární správy (https://
www.svscr.cz/kontaktni-formular/). Zde
uvedenou žádost či dotaz příslušný pracovník státní veterinární správy co nejdříve
zodpoví.
MVDr. Milada Dubská,
Státní veterinární správa

Tabulka 4: Procento kontrolních bodů se zjištěnou závadou v roce 2016
Kontrolní bod

Procento kontrolních
bodů se zjištěnou
závadou

jsou chovány v prostorech a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické
1 Včely
funkce a předcházení poškození jejich zdraví

5,70 %

Chovatel zabezpečuje v rozsahu odpovídajícím včelám a způsobu jejich chovu čištění, dezinfekci,
2 desinsekci a deratizaci prostorů a zařízení, v nichž jsou včely chovány, jakož i čištění a dezinfekci
technologických zařízení, strojů, nástrojů, nářadí a pomůcek

0,00 %

3 Chovatel zabezpečuje vedení evidence včelstev a stanovišť

7,50 %

4 Chovatel zabezpečuje hlášení změn do centrální evidence

9,40 %

5 Chovatel zabezpečuje úplnost a správnost dokumentace, týkající se přemisťování včel

22,60 %

6 Jsou dodrženy podmínky mimořádných veterinárních opatření

26,40 %

(podnikatel) má vypracovaný pohotovostní plán, který je aktualizovaný v souladu s posledními
7 Chovatel
změnami a jehož součástí je popis a plánek stanoviště (stanovišť) včelstev

1,90 %

má provedeny předepsané zdravotní zkoušky u zvířat v plném rozsahu (v souladu s Metodikou
8 Chovatel
kontroly zdraví)

26,40 %

zabezpečující léčbu včel, podává včelám pouze léčivé přípravky v souladu s pravidly pro jejich
9 Chovatel,
používání při poskytování veterinární péče, veterinární přípravky schválené podle veterinárního zákona

0,00 %

10 Chovatel nepodává včelám látky a přípravky, jejichž používání u včel není povoleno
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0,00 %

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií
v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská
v Toruni, s.r.o.

Na IX. Včelařské akademii, která se konala začátkem května ve Zlíně,
byl představen nový bakalářský studijní (Bc.) obor „Správa v oblasti
včelařského provozu a udržitelná správa krajiny“. V současné době je již
zveřejněna nabídka ke studiu tohoto oboru na Fakultě veřejnosprávních
a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská
v Toruni, s.r.o., o níž přinášíme základní informace.
Studijní obor „Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny“ je
určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat
svou kvalifikaci v ekonomicko-správních
oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny. Studijní obor se
skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních. „Obsah
celého studia je přizpůsoben tak, aby byly
teoreticko-metodické poznatky zasazeny
v co nejširší míře do problematiky včelařství a udržitelné správy krajiny. Na výuce
se podílí celá řada odborníků a autorit
včelařství, v širším slova smyslu,“ uvádí
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.,
děkan Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.
„V rámci rozvoje včelařství a zejména
uvedeného studijního oboru bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a vytvoření partnerství uzavřené mezi
Českým svazem včelařů, z.s., okresní organizací Zlín a Krajským koordinačním výborem ČSV, z.s., Zlínského kraje, a fakultou.
Věřím, že uvedená kooperace a spolupráce
výrazně přispěje k rozvoji tohoto oboru ve

Zlínském kraji a přinese zvýšení zájmu
včelařů o nové a moderní poznatky,“ uvádí Ing. Roman Slavík, Ph.D., předseda,
okresní organizace ČSV, z.s., Zlín a Krajského koordinačního výboru ČSV, z.s.,
Zlínského kraje, „Mou oblastí, na kterou
se v rámci oboru ,Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny‘
zaměřuji, je mimo jiné předmět ,Nemoci
a škůdci včely medonosné‘. Tento předmět
si klade za cíl obeznámit posluchače s problematikou zdraví včel. Důraz je věnován
infekčním a invazivním chorobám, škůdcům včel a chorobám z okolního prostředí.
Studenti budou seznámeni s diagnostickými metodami, terapii a profylaxií. Obsah předmětu se také zaměřuje na vztahy
a interakce mezi včelami a životním prostředím, hlavně v oblastech s intenzivní zemědělskou produkcí, kumulací cizorodých
látek, jejich vlivem na zdravotní stav, produkci a reprodukci včel,“ uvádí doc. MVDr.
Juraj Toporčák, Ph.D., garant předmětu.
„Uvedený studijní program doporučuji
ke studiu, protože vhodně kombinuje teoretické i praktické poznatky z oblasti včelařství, ale rovněž přináší posluchačům

nad tento rámec další informace v oblasti
legislativy, práva a ekonomiky. Představuje tedy ideální platformu jak pro začínající
včelaře, tak pro ty, kteří mají již značné
praktické zkušenosti a chtějí získat znalosti z oblasti ekonomie a práva, jako podporu pro další rozvoj své činnosti,“ uvádí
Ing. Jiří Kalenda, známý včelařský praktik.
Bližší informace o studijním programu
„Správa v oblasti včelařského provozu
a udržitelná správa krajiny“ získáte na
webových stránkách www.studujvs.cz .
Ing. Jiří Kalenda

Garantem předmětu Nemoci a škůdci
včely medonosné je renomovaný expert
doc. MVDr. Juraj Toporčák, Ph.D., z košické Univerzity veterinárního lékařství
a farmacie
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Aktuálně

Nový studijní obor
„Správa v oblasti včelařského provozu
a udržitelná správa krajiny“

Včelí pastva

Rostliny pro každou včelnici i zahradu

Zářivě žluté květy doslova pokrývají zelené výhony

Včely nosí do úlu oranžovožluté rousky

Pokud máte na vašich pozemcích slunná a suchá místa a nevybrali jste si
dosud z naší nabídky, představíme vám dnes velmi zajímavý rod, a to Cytisus. Zatímco většina druhů má české jméno čilimník, náš původní druh
Cytissus scoparius nese jméno janovec metlatý.
Roste planě na skalách, náspech, okrajích
lesních porostů a cest nebo na slunných
stráních. Je to opadavý keř s prutovitými
větvemi. Listy jsou drobné trojčetné a o to
více upoutají vonné zlatožluté květy, kterými
jsou keře v květnu až červnu doslova pokryty. Později je vystřídají černé lusky. Janovec
se ideálně hodí do přírodních zahrad
v kombinaci s dalšími keři s podobnými
nároky. Nejlépe rostou na osluněných
stanovištích v dobře propustných půdách
a výborně snáší sucho. Trpí holomrazy
a také okusem zvěří, pro kterou byly dříve
vysazovány (lidový název zaječí zelí). V za-

Kultivar čilimníků s neobvyklou barvou
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(9. část)

hradách se ovšem mnohem častěji setkáváme s jinými druhy, jako např. čilimník raný
(Cytissus x praecox). Tento kříženec s jednoduchými listy kvete dříve a velmi bohatě
a jeho atraktivitu umocňuje možnost výběru
z řady kultivarů. Např. ,Allgold‘ vyniká sytě
žlutou barvou květů, ,Boskoop Ruby‘ rozkvétá červeně a ,Holandia‘ překvapí vínově
červenými květy. Najdete i kultivary s barvou bílou nebo dvoubarevné.
Výsadbou čilimníků dodáte svým za
hradám atraktivitu a včelám bohatý zdroj
pylu, který sbírají a nosí do úlů v oranžových rouskách.

Čimišník v době květu

Další ze skupiny keřů, které velmi dobře snáší sucho, má podobné jméno jako
předešlí zástupci, a je to čimišník obecný
(Caragana arborescens). Podobně znějící
jméno a zařazení do stejné čeledi je to jediné, co mají společné. Čimišník dorůstá
značně větších rozměrů, až 5 m. Květy
mají sice stejnou stavbu jako čilimníky, ale
podstatně menší okrasnou hodnotu. Jsou
žluté a vyrůstají po 1–3 v úžlabí listů. Včely
v nich sbírají nektar i pyl. Jedná se o velmi
nenáročné keře, které snáší i chudé a suché
půdy, jsou mrazuvzdorné a nevadí jim ani
městské prostředí.
Pokud chcete vysadit keř, který kvete bez
ustání celé léto až do podzimu, je ideální
volbou dřevitá mochna křovitá (Potentilla
fruticosa). Husté keříky dorůstají okolo
1 m a mají drobné 3–5četné lístky. Žluté
miskovité květy jsou pětičetné, ale byly

Včelí pastva
Jeden z kultivarů mochny s bílými květy

vyšlechtěny kultivary s květy oranžovými,
červenými, růžovými nebo bílými. Mochny
patří mezi velmi nenáročné keře, plně mrazuvzdorné a netrpí ani chorobami a škůdci.
Prospívá jim pravidelný řez. Nejlépe vyniknou při skupinových výsadbách. Včelám
nabízejí jak nektar, tak i pyl.
Podobně pěstitelsky nenáročná je i málo
známá perovskie. Nejvíce se pěstuje perovskie lebedolistá (Perovskia atriplicifolia). Často se setkáme i se jmény jako
ruská šalvěj (listy po rozemnutí voní po
šalvěji) nebo pro vzdálenou podobnost
květů někdy se jménem ruská levandule.
Tento polokeř dorůstá okolo 1 m a vyniká

Rozkvetlé perovskie nelze přehlédnout

stříbrošedými výhony i listy. Koncem července se začne objevovat množství modrofialových poupat, které rozkvétají postupně
až do září. I po odkvětu zůstávají na rostlině fialové kalíšky, takže spolu se svým
stříbřitým olistěním krášlí zahrady až do
pozdního podzimu. Květy jsou sice drobné,
ale vše vyrovnávají svým množstvím. Květenství je rozvětvené a může mít až 50 cm.
Každým rokem vykvétá větší množství
květů, takže perovskie v srpnu upoutají
pozornost již na dálku. Svými nároky se perovskie hodí pro pěstování na plném slunci
a vyhovují jí nejlépe sušší, dobře propustné i chudé půdy. Jediný zákrok, který je při

pěstování nutný, je jarní řez na cca 15 cm
nad zemí – perovskie vykvétají na letošních
letorostech. Tato nezvyklá kráska původem
z Afhánistánu a Tibetu bude velmi oblíbená včelami jako bohatý zdroj nektaru a pylu
i pro svoji dlouhou dobu květu.
Nevyjmenovali jsme samozřejmě všechny keře, kterým vyhovuje nebo nevadí slunné suché polohy, ale máte alespoň představu o pestrosti nabídky. Příště budeme
pokračovat, ale zaměříme se na ukázky ze
skupiny trvalek.
Ing. Miroslava Novotná,
SOUV–VVC, o.p.s., Nasavrky

Autor nabízí celistvý pohled na zdravá a nemocná
včelstva a jeho snahou je pomoci chovatelům se
dobře v této problematice zorientovat, včas rozpoznat
příznaky napadení včel a zvolit účinný postup
nápravy.
Samostatné kapitoly jsou věnovány včelímu plodu,
nemocem včel podle jejich původců (škůdců, bakterií,
hub, virů), syndromu CCD a předcházení ztrát
způsobených roztočem varroa.
Velká pozornost je věnována moru včelího plodu.
Důležité jsou i kapitoly o otravách včelstev a hygieně
ve včelařství. Téma doplňují informace o možnostech
využití mikroskopování ve včelařství.

Dalibor Titěra: Včely zdravé a nemocné

Rádi bychom naše včelaře upozornili na
knižní novinku Ing. Dalibora Titěry s názvem Včely zdravé a nemocné, která vychází právě v těchto dnech.
Podmínkou k dosažení dobrého výsledku
včelaření je stálá péče o dobré zdraví chovaných včelstev. Autor nabízí celistvý pohled
na zdravá a nemocná včelstva a jeho snahou je pomoci chovatelům dobře se v této
problematice zorientovat, včas rozpoznat
příznaky napadení včel a zvolit účinný postup nápravy. Samostatné kapitoly jsou věnovány včelímu plodu, nemocem včel podle
jejich původců (škůdců, bakterií, hub,
virů), syndromu CCD a předcházení ztrát
způsobených roztočem Varroa destructor.
Velká pozornost je věnována moru včelího
plodu. Důležité jsou i kapitoly o otravách
včelstev a hygieně ve včelařství. Téma doplňují informace o možnostech využití mikroskopování ve včelařství.

novinka
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Včely zdravé a nemocné
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IMYB 2017: Češi se v Anglii neztratili

Kompletní česká výprava na IMYB 2017

Ve dnech 6.–9. 7. 2017 se v anglickém Malborough
uskutečnil již 7. ročník mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB 2017. Českou republiku reprezentovali Tereza Nedbalová z Českých Budějovic,
Marek Matulík z Uherského Brodu a Jakub Heicl ze
Stříbra. A mezi pěti desítkami účastníků se rozhodně neztratili.
Celkem se zúčastnilo 19 zemí (Rakousko,
Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Anglie, Francie, Německo, Indie, Irsko, Izrael, Libanon, Litva, Holandsko, Polsko,
Rumunsko, Rusko, Skotsko, Slovensko,
Slovinsko). Letos poprvé se na organizaci
podíleli i zahraniční instruktoři, kteří vedli jednotlivé mezinárodní týmy, ve kterých
děti soutěžily. Každá zahraniční delegace
představila kulturu ve své zemi formou
krátké prezentace. Česká republika si
připravila jednoduchý taneček na píseň
Čerešničky čerešně, do kterého zapojila

i zahraniční účastníky. Prezentace země
měla velice dobré ohlasy. Samotná soutěž
probíhala mezi jednotlivci a mezi týmy,
složenými z členů z různých zemí. Děti
soutěžily v několika disciplínách (test,
anatomie, poznávání medů, tvorba oddělku, prohlídka včelstva, přelarvování,
značení trubců, tvorba košnice, botanika,
diagnostika nosemy, práce s fotorámky,
poznávání včelařských pomůcek a výroba
rámků). V rámci doprovodného programu si prohlédly Stonehenge, nejslavnější
megalitickou památku na světě, dostaly

Tereza Nedbalová (vpravo) při ochutnávce medů
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se na trubčí shromaždiště a zatancovaly
si národní anglické tance. Čeští účastníci
velmi dobře reprezentovali, komunikovali
s ostatními soutěžícími a byli velice platnými členy týmů. Ostudu rozhodně neudělali, protože v rámci soutěže jednotlivců
se Marek Matulík umístil na čtvrtém místě
s rozdílem pouhého jednoho bodu od místa
třetího, Jakub Heicl obsadil sedmé místo
a Tereza Nedbalová 11. místo z celkového
počtu 53 účastníků.
Text a foto: Veronika Šebková

Marek Matulík (vlevo) na stanovišti poznávání pomůcek

Návrat na IMYB
v roli zahraničních
instruktorů

Jak vypadal letošní ročník IMYBu z pohledu jeho účastníka? Nejvhodnějším kandidátem na rozhovor je určitě šikovný včelař z Uherského Brodu
Marek Matulík. Nejdříve získal 1. místo na oblastním kole soutěže Zlatá
včela, poté zabodoval i ve finále Zlaté včely v Nasavrkách, kde opět vybojoval zlato, a nakonec se o pouhý jeden bod umístil na 4. místě z 53 účastníků
letošního již 7. setkání mladých včelařů IMYB 2017 v anglickém Malborough.
Co tě nejvíce překvapilo na letošním set
kání IMYB?
Nejvíc nálada celého IMYBu. Čekal bych,
že se tohle „jakoby další kolo“ soutěže Zlatá včela soustředí na samotnou soutěž mezi
zeměmi, ale vůbec tomu tak nebylo. Pro
mě bylo zajímavé, jak mezi sebou zástupci
jednotlivých zemí komunikují a kolik mají
společných věcí.
Jak ses vypořádal s jazykovou bariérou?
Celkem jednoduše. Jelikož umím anglicky
a trochu i rusky, domluvil jsem se bez větších problémů. V týmu jsem měl jednoho
Rusa, který anglicky téměř neuměl, proto
jsem se snažil překládat mu věty z angličtiny do ruštiny a zase naopak, abychom mu
všichni rozuměli. Nakonec jsme se všichni
v týmu s touhle zábavnou formou jazykové
problematiky vypořádali.
Jak bys ohodnotil soutěž v mezinárod
ních týmech?
Tahle část soutěže pro mě byla nejtěžší,
protože jsem poprvé s někým komunikoval
o včelách anglicky. Naštěstí jsem si za malou chvilku zvykl, a bylo to jako doma v Česku. Nejhorší na téhle části soutěže bylo to,

že jsem měl v týmu vrstevníky, kteří nebyli
tak komunikativní jako já. Proto vše, co
jsme dělali jako soutěž týmů, jsem z celého
týmu dělal buď jen já, nebo mi občas někdo
řekl, že by to udělal jinak. V tu chvíli jsme se
domluvili na správném řešení úkolu.
Jaký máš pocit z práce českého týmu?
Z práce českého týmu mám obrovskou
radost, jelikož jsme byli jako jeden z mála
týmů hodně komunikativní. Snažili jsme
se, abychom se umístili co nejlépe. Celý
tým včetně instruktorů byl do letošního
IMYBu hodně zapálen, ale také si ho podle
mého názoru užil, a to i díky organizátorům, bez kterých by tahle soutěž nemohla
být uspořádána.
Jak by si krátce zhodnotil letošní ročník?
Letošní IMYB se dle mého vydařil po všech
stránkách. Bylo vidět úsilí organizátorů
vymyslet pro nás pestrý program, který
zaujme opravdu všechny. Pobavili jsme se
nejen nad prezentací ostatních zemí, ale
i při výletě na trubčí shromaždiště.

Už v minulém roce nastal v soutěžní
části IMYB velký převrat – přechod
od národních týmů k týmům mezinárodním, složených ze soutěžících
z různých zemí. Tato změna byla
velice dobře přijata, a proto se v letošním ročníku Mezinárodního setkání
mladých včelařů opakovala. Letos
však byla laťka posunuta ještě výše,
jelikož mezinárodní týmy vedli mladí
zahraniční instruktoři. Na samotné
organizaci a průběhu IMYBu se tak
podíleli mladí včelaři z několika zemí,
kteří se sami IMYBu v předchozích
letech zúčastňovali. Tento krok je
dalším velkým posunem v historii Mezinárodního setkání mladých včelařů,
jež se začala psát v roce 2010 v Nasavrkách. Účast na IMYBu byla totiž
do teď podmíněna věkem a pokud
mladý včelař dosáhl určité věkové
hranice, nemohl už na setkání jezdit.
Bývalí účastníci spolu sice zůstávali
v kontaktu např. přes sociální sítě, ale
osobní kontakt a celkovou atmosféru
IMYBu jim to nahradit nemohlo. Nová
éra zahraničních instruktorů všechny
tyto bariéry a hranice prolamuje.
Mladí včelaři mají možnost se opět
setkávat a prohlubovat tak svá přátelství. A také si tzv. „vychováváme“
možné další organizátory příštích
ročníků IMYBu. Výchova mladé včelařské generace v této oblasti má
totiž nezastupitelnou úlohu. Už teď se
těšíme na IMYB 2018 ve Francii, kde
se třeba počet zúčastněných zemí i
počet mladých zahraničních instruktorů ještě zvýší.
(VŠ)

Vítězný tým s českým instruktorem
Pavlem Dostalíkem (vlevo)

Připravila Veronika Šebková
E-mail: sebkover@seznam.cz
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Marek Matulík:
Charakter soutěže
mě překvapil

Zadáno nejen pro včelaříky

Zářijové
hrátky

Skrývačky
V následujících větách najděte názvy rostlin.
1. Malí Pavlové se sešli na oslavě svátku.
2. Včelař jel okolo vesnice prohlížet své včely.
3. Ema má konvici s vytočeným medem.
4. Martin sleduje televizní dokument o včelách.
5. Varšava je město polské.

Je tu opět začátek školního roku. Včelařské kroužky mládeže
nabírají nové členy. I ty vítám na těchto stránkách, které nabízejí
různé úkoly, jejichž cílem je si opakovat i upevňovat znalosti z oboru
včelařství.
Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové adrese
jan.podpera@gmail.com

V kroužku pak můžete diskutovat o nalezených rostlinách a odpovídat si na různé dotazy.
Například:
a) Kdy rostlina kvete?
b) Je významně nektarodárná?
c) Je rostlina jedovatá?

Doplňovačka s tajenkou

Čtyřsměrka s tajenkou

V tajence doplňovačky najdete první část tajenky.
1. Velké množství včel, které vylétne z úlu za účelem rozmnožení včelstva.
2. Vstupní otvor do úlu.
3. Samec včely medonosné.
4. Palivo do kuřáku.
5. Produkt včel, kterým se například leští podlaha.
6. Včely sbírají tento produkt například na pupenech rostlin.
7. Nejpočetnější včela v úle.
8. Největší včela v úle.
9. Vosková deska s šestiúhelníkovým reliéfem.
10. Jiným slovem „kuřák“.
11. Zařízení, které brání matce vstupu do medníku.
12. Jiným slovem cedník.
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Ve čtyřsměrce vyškrtejte všechny živé tvory. Zbylá písmenka bez
„Q“ a „X“ tvoří druhou část tajenky.
Zkuste živé tvory roztřídit do dvou skupin. V první skupině
budou živé organismy, které nějak souvisí se včelami, ve druhé
skupině souvislost se včelami nenajdete. Rozdělení je pouze na
vás, souvislost můžete nalézt u všech.
Příklad: Slon zdánlivě se včelami nesouvisí. Pak ale můžeme
nalézt informaci, že v Africe se včely používají jako ochrana polí
před zničením slony. Sloni se totiž včel bojí.

Včelařské pomůcky
Včelař při práci se včelami používá různé nástroje a pomůcky.
Při každé činnosti něco „dělá“. Pokuste se k následujícím pomůckám vymyslet slovesa, které vystihují činnost včelaře i uvedené pomůcky. Volbu každého slovesa zdůvodněte.
Příklad: rozpěrák – odlepovat (odlepování přilepených rámků
k nástavku), rozvírat (rozvírání dvou nástavků), páčit (při odlepování nástavku od sebe používáme rozpěrák jako páku) ...
•
•
•
•
•

vidlička
konev na med
dýmák
medomet
včelařský oblek

316 •září 2017

Vybraná řešení z minulého čísla
Doplňovačka
Tajenkou je srpnová pranostika „Moc hub srpnových – moc vánic
sněhových.“
Přesmyčky
1 – sněženka, 2 – sedmikráska, 3 – pampeliška, 4 – jetel plazivý,
5 – slunečnice, 6 – svazenka.
Osmisměrka
Tajenka osmisměrky: „Konec prázdnin se blíží, užívejte si je každý
den, pozorujte přírodu. Ahoj.“
Ohlédnutí za jarem
Na fotografii byl keř borůvka kamčatská.

Na fotografii vidíte včelu, která hledá
nektar na květu jednoho včelařsky významného stromu. Nebudeme se ptát
na jeho jméno, jistě jste všichni poznali
trnovník akát. Pokuste se ale nalézt co
možná nejvíce informací o tomto stromu.
Pak rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akát je strom, který původem pochází z Asie.
Dřevo akátu se používá jako palivo
velmi zřídka, protože je jeho dřevo
velmi málo výhřevné.
Ze dřeva akátu se dělá nábytek nebo
ploty.
Akát je velice invazivní rostlina.
Kořeny akátu vylučují do okolí pro
ostatní rostliny toxické látky.
Trnovník akát je odolný vůči zplodinám, které produkují automobily.
Akát je velice pomalu rostoucí strom.
Trnovník akát dorůstá výšky až
25 metrů.

Zlatá včela se v Heřmanicích
vyskytuje již ve dvou exemplářích!
Od letošního roku se Heřmanice u Oder mohou chlubit
dvěma Zlatými včelami!
Terezka a Míša Šusterovy
získaly prvenství v oblastním
kole včelařské soutěže Zlatá
včela ve Fryčovicích. Terezka
obhájila loňské prvenství
v kategorii 4.–5. ročník. Míša
se účastnila soutěže poprvé
a suverénně vybojovala prvenství v kategorii 1.–3. ročník.
Děvčata soutěžila s dalšími
120 včelaříky v disciplínách:
obecný test včelařských znalostí, mikroskopická morfologie včely medonosné, včelí pastva, včelařské
pomůcky a včelařská praxe. Zázemí soutěži poskytla ZŠ Fryčovice, stravování
na jedničku zajistila školní jídelna a doprovodný program v podobě mobilního
planetária, pobytu v bazénu místního Relaxcentra a myslivecké pouti připravené místním mysliveckým sdružením potěšil všechny zúčastněné. Příští rok
se děvčata posunou do vyšších kategorií a Terezka, v případě úspěchu, bude
reprezentovat oderské včelaříky v celorepublikovém kole v Nasavrkách. Těšíme se na další ročník Zlaté včely a držíme palce!

Bartošovická stezka
Víkendové setkání Bartošovická stezka včelařských kroužků mládeže okresu
Nový Jičín, které se koná v bývalém lesním vojenském areálu „Lapač“ u obce
Bartošovice – Hukovice, má již svou čtyřletou tradici. I letos se ho zúčastnili
včelaříci z VKM Kančí hory, který působí při ZŠ Heřmanice u Oder. Jiří Pavlík, Kristýna Ondřejová, Magda Jarošová, Terka a Míša Šusterová děkují pořadatelce Lence Procházkové, vedoucí VKM Bartošovice, za pestrý outdoorový
program. I přes deštivý víkend si včelaříci moc užili hledání „pokladů“ v terénu s buzolou, vědomostní včelařskou stezku, ve které Terka obsadila pěkné
druhé místo, přelarvování, výrobu voskových matečníkových misek, značení

Přesmyčky 
V následujících přesmyčkách zkuste
nalézt jména rostlin.
JOVREÍC AĎMAL • ALÍP IDSTRČÁ
• KASANAS ÍARNJ • SENAKTMA
ŘSKLÉÁAK • TÍKNORNV KATÁ

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

trubců a večerní opékání buřtů na ohništi. Mladí včelaři se dozvěděli spoustu
zajímavých informací o chovu čmeláků a včelích matek, naučili se pracovat
s buzolou v terénu a užili si spoustu poučné zábavy s ostatními přáteli včelaříky. „Bylo to tu super, příští rok chci jet zase!“ zahlásil prvňáček Jiřík, který byl
poprvé bez rodiny pryč na celý víkend.
Připravila Kristýna Ondřejová,
ZO ČSV Odry,
vedoucí VKM Kančí hory

Zadáno nejen pro včelaříky

Okénko do botaniky

Včelaři na cestách

Za včelami Střední Afriky:
Tekuté zlato pralesa I.
jména mladší ročníky nesmělých dam, že
nemusejí při každém vytažení mého fotoaparátu utéct do chýše nebo cudně přestat
mluvit a cokoliv dělat. Ony si pro změnu
vyzkoušely, že vysoký běloch ocení jejich
jídlo a neohrnuje nos nad jejich výtvory
z manioku, divokého manga, bezobratlých
všeho druhu i ulovených obratlovců. Zkrátka jsme se vzájemně takříkajíc oťukali a následující společná výprava do pralesa se již
obešla bez jakýchkoli nedopatření.

Arthur F. Sniegon

Až z dalekého Konga se nám ozval Arthur F. Sniegon, který již několik
let působí v srdci černého kontinentu, učí domorodce včelařit a zachraňuje slony. Arthur pochází ze včelařské rodiny, takže je vcelku logické, že
včelaření aplikuje i ve svém momentálním působišti. Zážitků a zkušeností
posbíral mnoho, nejen v Kongu, ale texty o svých zkušenostech se sběrem
medu s kamerunskými Pygmeji, o našem včelaření v Čadu a také tom,
jak včelaření souvisí se slony, se rozhodl napsat až na podnět svého dědy
Rudolfa Tomici, dlouholetého včelaře z Třince.
Ve společnosti pygmejského kmene
Baka při hledání medu divokých včel
Středoafrický prales v jižním Kamerunu
není překypující rajskou zahradou, v níž
by něco bylo zadarmo. Mnohdy i nalezení
povrchové vody je v deštném pralese potíž.
Nejlépe o tom vědí místní obyvatelé, kteří zde stejně jako generace jejich předků
vyrostli. V roce 2011 jsem se na několik
dnů připojil k životu a výpravám obyvatelů malé vesničky ležící na dohled přírodní

rezervace Dja, lidem z kmene Baka. Chtěl
jsem se dozvědět něco víc o způsobech,
jakými si v deštném lese opatřují lovem
a sběrem potravu. Neměl jsem ani tušení,
jak důležitou roli hraje v jejich životě med.
Po dvou dnech odpočinku i seznamování
v táboře pygmejských lovců a sběračů zavelí náčelník Djombo, že zítra ráno se vyrazí
do lesa. První dny mi stačily k tomu, abych
si zapamatoval jména všech dvanácti dospělých obyvatelů vísky a přesvědčil ze-

Poslat k zemi vzrostlý strom jen s pomocí lehké sekery s pružnou
rukojetí byla dřina
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„Mednatý“ fíkovník
Někteří muži třímali v rukou dlouhé oštěpy
zakončené ceněnými kovovými hroty, jiní
měli za pasem či přes rameno primitivní
sekeru a rybářské udice. Ženám se na zádech kymácely zatím povětšinou prázdné
lýkové a liánové koše a vepředu či vzadu
v šátku po jednom novorozenci, kojenci
či batoleti. Vydali jsme se na pochod jen
spoře vyšlapanou pěšinou a já měl co dělat, abych několika rodinám, z nichž nejvyšší členové mi dosahovali sotva po prsa
(měřím 189 cm), stačil. Pekelné tempo ve
spojení se skleníkovým ovzduším a neprosekanou cestou způsobily, že můj do té
doby relativně suchý zevnějšek vzal rychle
za své. Zastavili jsme se až ve chvíli, kdy
potřebovali lovci obhlédnout nedávno zde
nalíčené pasti – oka na antilopy, dikobrazy
a další neopatrnou zvěř. Nic. Šlo se dále.
K polednímu jsme dospěli k první vodě,
kalnému potůčku, u nějž se tábořilo a kde
počali muži chytat ryby. Na večerním ohni
se pak připravili čerství tuční električtí
sumci a několik žab.
Ženy, ani nevím, kdy to stíhaly, sebraly
během krátkých přestávek za pochodu
množství semen na zem spadaného divokého manga, která během večera očistily,

Extrakce medu na vratké platformě neustále klesajícího kmene
zapleteného do lián

Fíkovník zapletený korunou do sousedících
stromů dlouho vzdoroval, než se Pygmejové
Baka dostali k medu

opražily, nadrtily a uhnětly do zásoby v hutnou placku. Nejlépe se hodí ke zvěřině.
Snad se na lovce v dalších dnech usměje
štěstí.
Příštího dne se během rychlého pochodu
tentokrát již zcela neprochozenou trasou
náhle vodiči vepředu zastavili. Zaposlouchali se do halasného multivokálního hlasu
pralesa a ve změti mně povětšinou neznámých signálů nějakým šestým či dalším
smyslem poznali, že kdesi okolo jsou včely.
Nejstarší muž obešel nedaleký parazitický
fíkovník a nalezl na opačné straně ve výši
dobrých 10 metrů malý otvor, kterým tu
a tam prolétla nepatrná včelka. To vše vyžadovalo vynikající sluch i zrak, který žel
naše civilizace možná už ztrácí.
Lezec několika přírazy dospěl k otvoru
do dutiny a nějakým dalším smyslem odhadnul, že medu je dost. Muži se rychle
shodli na tom, že nejlepší bude fíkovník
porazit a k medu se dostat ve spadlém
stromě. Zatímco se první dobrovolník
chytal dřevěné sekery s malou kovovou čepelí, zbytek výpravy se uvelebil pár kroků
odtud na prosvícené vrstvě spadaného listí
a jal se odpočívat. Ne však na dlouho. Ještě
nedozněla první stovka záseků do mocného kmene a všichni členové klanu již byli
opět na nohou: náčelník Djombo rozdělal
oheň a jeho žena začala pražit jádra divokého manga, jeho starší bratr se poněkud
vzdálil a nalíčil několik ok z lián na menší

Bezbranné včely
Stáří a tloušťka kmene stromu si vyžádaly
několikeré vystřídání za sekerou. Srdnatí
dřevorubci mi sice na video s úsměvem
od ucha k uchu říkají, že je to snadné, ale
zurčící potůčky potu z jejich svalnatých těl
dávají znát, že i je taková dřina unavuje.
S malou sekerou se pracovalo více než dvě
hodiny. Poté se nebe zachvělo a strom se
svalil na jednu stranu. V příštích okamžicích se na zem snášely tisíce listů stromů
i lián a mezi tím vším poletovali motýli
a jistě i drobné včelky, které, jak jsem dosud
nezmínil, patřily k jakémusi „bezžihadlovému“ druhu. Strom však na zem nedopadl.
Byv propojen s okolními korunami spletí
lián, zůstal nestabilně viset v úhlu asi 40°
a co chvíli se posunul o píď níž. Vylézt na
něj by bylo nebezpečné, a tak se vyčerpaní muži museli opět chopit sekery a mačet
a snažili si nalomit či pokácet okolo stojící
tenčí stromy, s nimiž byl „mednatý“ kmen
propojen. Během další hodiny se podařilo
pokácením dalších 3 mladých stromků dosáhnout stavu, že cílový kmen se zastavil
pod úhlem asi 20° a dutina zůstala ve výšce
asi 4 metrů.
Na vratký kmen jsem se vyšplhal ještě
se dvěma lovci, kteří se do prostorné dutiny museli dalších několik minut dobývat.
Nebohé včely bzučely okolo, lezly polepené medem po kmeni a nemohly se uchýlit
k obraně svého domova, neboť jim příroda
nenadělila žihadla.
Muži počali plnými hrstmi nabírat obsah hnízda a vkládali jej do připraveného
vaku. Cílem byl pro dnešek nejen med, ale
i plástve plné plodu. Bílkoviny jsou v pralese stejně důležité jako cukry. Několik dávek
sladké odměny vyžebraly ještě před zakončením medobraní dvě dospívající dívky,
které se smíchem poskakovaly hluboko
pod námi a mně ani mým hostitelům to
nedalo a několikrát jsme jim plástve hodili
dolů do kornoutu ze svinutého listí rostlin
z čeledi laskavcovitých (Amaranthaceae).
Získaný med značně tekutého stavu a jakoby nakvašené chuti byl vynikající odměnou
za půldenní práci a do nočního tábořiště se
nám šlo ten den veseleji.

Daleko od domova, v jiném lese, mezi
jinými lidmi – ale plástev medonosných
včel v jedné dutině stále stejná, od dětství
dobře známá

V horkém přítmí pralesa Dja si rodina
z pygmejského etnika Baka udělala
krátkou přestávku na kořenových nábězích
stromového obra

Večer ve vsi se spravedlivě rozdělil med
i plástve s plodem mezi rodiny maličké
pralesní komunity

(Pokračování příště)
Text a foto: Arthur F. Sniegon
www.save-elephants.org

Mladičká Ante Jullienne neodolala a přišla
pod strom loudit med, ještě než bylo
hotovo
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Včelaři na cestách

zvěř a starší dívky začaly cvičně se stavbou
typických přístřešků, které si lidé z pygmejských etnik staví na svých pralesních
toulkách při táboření. Jen jedna maminka
nedělala nic a nechala po sobě skákat svou
batolící se holčičku, které se v rukách nebezpečně střídala tu mačeta, tu ostrý nůž
bez rukojeti.

napsali nám

Čtvrté Litoměřické medobraní

Snímek svého klátu
nesoucího název Sv. Ambrož
nám poslal přítel Posmyk z Jihlavy

Den medu v Cidlině
Základní organizace ČSV, z.s.
Jaroměřice nad Rokytnou
ve spolupráci se Včelařstvím
Špaček, Obchůdkem u panenky
v Cidlině, obcí Cidlina a za
podpory Finančních fondů Kraje
Vysočina
Vás zvou na pátý ročník akce

DEN MEDU
V Cidlině v sobotu 9. září 2017
od 14.00 hodin v kulturním domě
Program:
14.00 Zahájení akce
14.00–16.00
	Soutěžní ochutnávka dodaných vzorků medů
14.20	Taneční vystoupení Znojemských Grácií
14.45	Odborná přednáška na téma
„Apiterapie včelích produktů“
od Vojtěcha Králíčka
15.30	Vystoupení Skupiny historického šermu Grál
16.00	Taneční vystoupení Znojemských Grácií
16.30	Vyhodnocení a ocenění
nejlepších dodaných vzorků
medu
17.00	Vystoupení Skupiny historického šermu Grál
17.30	Taneční vystoupení Znojemských Grácií
Tvořivé dílny a nafukovací atrakce pro
děti, včelařská školička pro děti, prodejní jarmark, prodej včelích produktů
a včelařských potřeb, po celé odpoledne bude Den medu hudebně doprovázet skupina LosValos z Vladislavi.
Občerstvení zajištěno.
VSTUP ZDARMA
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Přijměte srdečnou pozvánku na čtvrtý ročník Litoměřického medobraní. Uskuteční
se dne 1.10. 2017 od 14 do 17 hodin v Litoměřicích v sálku Oka*mžik čajovny Hóra
u Jiráskových sadů. Čeká vás ochutnávka
medu, medoviny a dalších včelích produktů přímo od lokálních producentů s možností nákupu a ohodnocení v návštěvnické
anketě. Včelaři z blízkého okolí zde opět
představí své včelí produkty a výrobky
z nich, práci se včelami a i jiná medová
překvapení. Chystáme i přednášku o ekologickém včelaření. Zajímavý program nejen

pro děti zajistí Umění Země v Jiráskových
sadech. Současně s medobraním se na
dvorku čajovny Hóra uskuteční i kulinářské klání Středohořské jamování o nejlepší
lokální zavařeninu, které pořádá knihovna
Karla Hynka Máchy ve spolupráci se spolkem Středohoří sobě.
Vstupné zdarma.
Za pořadatele Filip Horák,
ZO ČSV,z.s. Litoměřice,
e-mail: horak.f@gmail.com

Medové odpoledne
v Zadní Třebani
po čtrnácté
Medové odpoledne v Zadní Třebani se stalo již vyhlášenou tradicí, a to nejen v oblasti
pořádající ZO ČSV Liteň, ale i za hranicemi okresu a krajů. Na sobotu 23. září připravují včelaři ze zmíněné organizace ve
Společenském domě v Zadní Třebani od
13.15 již 14. ročník této akce. Nejedná se
však pouze o čistě včelařskou záležitost,
ale pořadatelé se snaží udělat odpoledne zajímavé i pro nevčelaře a nejmenší
návštěvníky. Přesto však nemůže chybět
včelařská přednáška. Té se letos ujme význačný pražský včelař Augustin Uváčik,
který patří k předním protagonistům Klubu střešních včelařů. Zajímavé téma, které
zajisté zaujme i velkou skupinu nevčelařů
navštěvujících Medové odpoledne, doplní ještě informacemi z oblasti apiterapie.
Přítel Uváčik je také provozovatelem veřejně přístupných kamer v úlech, kde lze
pozorovat život včel 24 hodin denně ,a to
na adrese www.VcelyOnline.cz.
Další součástí programu je i oblíbený
včelařský kviz. Někdy i složitější otázky
nutí návštěvníky ke komunikaci se včelaři a tak se mnohdy dovídají i řadu dalších
zajímavostí. Včelařství ještě doplňuje osazený pozorovací úl a včelařský koutek, kde
se ukazují pro včelaře nejběžnější pracovní
pomůcky. Připravena bude ale i medovina.

O medové pečivo je vždy zájem

Pro všechny je zde také připravena řada
sladkostí s medovým základem a děti si
navíc mohou vyzkoušet zdobení medových perníčků. Malují také svůj včelařský
obrázek, který bývá ke konci zhodnocen
„odbornou porotou“ a po zásluze sladce
odměněn. Pro děti je ještě v jednání pohádka po dobu přednášky nebo projížďka na
konících hned vedle společenského domu.
Jako hudebník se podílím i na dvou okrajových vystoupeních. Na samotný úvod by
letos mělo vystoupit 14 kontrafagotistů
(14. ročník). Toto se však nedá již stoprocentně zaručit, bohužel dochází nám v Česku nástroje! Samotný závěr bude tradičně
patřit dechovému oktetu Harmonia Mozartiana Pragensis s klasicistním programem.
Medové odpoledne bylo poprvé uspořádáno v roce 2004 k 85. výročí založení
ZO ČSV Liteň a vyvrcholí v roce 2019, kdy
bude naše organizace slavit 100 let.
Luboš Fait,
včelař, hudebník

Oslavy 150. výročí spolkového včelaření na Českobudějovicku
Září 2017
Dny evropského dědictví
8.–9. 9. 2017 – Zařazení návštěvy Včel na radnici do prohlídkové trasy
Medobraní 2017
28. 9. 2017 – Stánek OO ČSV na náměstí Přemysla Otakara II. s pozorovacím úlem
a ochutnávkou medu a medoviny

SRDEČNĚ ZVEME VČELAŘE
I ŠIROKOU VEŘEJNOST
NA OSLAVY 110 LET
ORGANIZOVANÉHO VČELAŘSTVÍ
NA LETOVICKU

22.–24. 9. 2017
Kulturní dům Letovice

4. ročník Festivalu medu a písničky finišuje
O tom, že se 7.–9. 9. 2017 uskuteční v Kopřivnici v areálu Muzea Fojtství a ZŠ Alšova 4. ročník Festivalu medu a písničky jsme
již ve Včelařství psali. Organizátoři připravili program jak pro zájemce o včelaření,
tak i pro širokou veřejnost. Samozřejmostí
je i bohatý doprovodný kulturní program.
„I letos zůstaneme u osvědčeného scénáře tří tematických dnů, kdy první je věnován medovině, vínu a burčáku, druhý perníku a guláši a třetí den probíhá včelařská
pouť. Hlavním cílem akce je osvěta o práci
včelařů, a proto nebudou chybět odborné
přednášky a ukázky živých včel, které se
těší u veřejnosti velké oblibě,“ konstatoval
Tomáš Kostelník, místopředseda ZO ČSV
Kopřivnice a jeden z hlavních organizátorů. Přednášet přijedou uznávaní odborníci
Petr Ženčica a Jozef Salaj, včelaři a učitelé
včelařství SOUV VVC Nasavrky nebo Miroslav Sedláček, profesionální včelař ze
včelařské farmy Bučovice. Děti z mateřských i základních škol zúročí své znalosti
o včelách a přírodě v pravidelných včelařských soutěžích. Již několik let přednášejí
členové místní organizace ve školkách
i školách, nebo děti chodí ke včelařům, kde
je mohou sledovat při práci na včelnicích.
Letošní ročník bude mít jednu novinku,
a to změny ve vstupech do areálů. Hlavní
vstup bude od hlavní cesty Záhumenní do
areálu muzea Fojtství a druhý pak ze strany
od starého hřbitova. „Vzhledem k připravovanému programu, jsme se rozhodli, že

v pátek a sobotu v době od 14 do 20 hodin
budeme vybírat symbolické vstupné ve výši
29 korun, které budou platit osoby starší
15 let. Vybrané peníze nám pomohou
uhradit zvýšené náklady na hladký průběh
festivalu, především bezpečnost a sociální
zázemí“ podotkl Tomáš Kostelník.
Doprovodný program je i letos bohatý.
Zatímco čtvrtek bude věnován folkloru, kdy
k tradičnímu koštu moravských vín přijede
zahrát cimbálová muzika Radhošť, páteční
večer bude rockový. Započne jej sestava
mladých krásných dívek Young Lighters
s kytarovými songy a po hlavním hostu dne,
rockové legendě skupině Limetal, zakončí
hudební program místní kapela Sunar Rock
s novým projektem. V sobotu vystoupí folklorní soubor Drienovec z Bánovců, odpoledním tahákem bude populární valaškomeziříčská formace Mňaga a Žďorp a po celý
večer bude hrát country kapela Cizinci. Ale
to není, pokud se týká kultury, vše! Ve čtvrtek se představí Divadelní soubor Kotouč
Štramberk s tragikomedií Truchlící pozůstalí, v pátek a sobotu je pro děti připravena
loutková scéna divadla z Přerova s pohádkami Boty dělají kocoura a Z pohádky do
pohádky s Budulínkem.
Ani letos nebudou návštěvníci ochuzeni
o řemesla. Těšit se mohou na ukázku prací řezbářů, perníkářů, kovářů, svíčkařů.
„Myslím si, že každý návštěvník si vybere
z programu, co mu bude blízké,“ dodává
na závěr Tomáš Kostelník.
(TK)

Lákadlo pro včely

a parapety oken svolávají
hmyz (v našem případě
hlavně včely), který dokáže rostlinu opylovat.
Zvuky padajících lístků
a tisíců bzučících včel
a dalšího hmyzu přilákal
i mě k nahlédnutí pod zelené lístky. Překvapen nádhernou scenérií
jsem se rozhodl uvedené zachytit objektivem svého fotoaparátu. Zmíněný přísavník pochází ze severní Afriky a východní
Asie. Domovinou mu je Japonsko, Korea
a střední Čína. Na podzim před tím než
všechny listy spadnou, zčervenají a poté

Zdravím z Jiřetína pod Jedlovou a posílám
na popud našich přátel, včelařů, manželů
Křížových malý příspěvek do Včelařství.
Vše vzniklo náhodou, o to větší je spokojenost s výsledkem. Vlastníme rodinný
dům na nově zrekonstruovaném náměstí
v Jiřetíně pod Jedlovou. Z východní a jižní
strany je porostlý přísavníkem tříprstým.
Na přelomu července a srpna začala pukající poupata přísavníku tak jako každý
rok akusticky vytvářet dojem deště, i když
dům ozařovalo sluníčko. Padající zelená
poupata bubnující o listy samotné rostliny

PROSKLENÝ ÚL * HISTORICKÉ
EXPONÁTY *TOMBOLA PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ * PŘEDNÁŠKY * VÝROBA
SVÍČEK * REGIONÁLNÍ STÁNKY *
DROBNÉ OBČERSTVENÍ
Program oslav:
22. 9. (pá):
9.00–12.00
	Komentované prohlídky
výstavy pro školy
12.00–17.00
	Expozice pro veřejnost
23. 9. (so):
9.00–12.00
	Slavnostní včelařská schůze
14.00	Přednáška MUDr. Hajduškové – „Apiterapie aneb
Využití včelích produktů
v běžném životě“
16.00	Tombola
17.00	Uzavření výstavy
24. 9. (ne):
9.00–17.00
	Zpřístupnění výstavy pro
veřejnost
9.30	Přednáška Ing. Přidala –
„Historie včelařství + moderní ošetřování včelstev
během roku“
Těšíme se na Vaši návštěvu! Vstupné
dobrovolné. Vezměte příbuzné
i známé.

zežloutnou, přičemž se na fasádě domu
vytvářejí nádherné barevné obrazce.
Josef Zoser, Jiřetín pod jedlovou
e-mail: josef.zoser@jiretin.cz
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Letovice: 110!

jubilea

V září 2017 slaví…
96 let
Dušek Albert · ZO Hradec nad Moravicí
Musil František · ZO Brno-Bohunice
93 let
Baronová Anna · ZO Český Těšín
Friedel František · ZO Ostrava-Zábřeh
Jež František · ZO Rožná
92 let
Hroza František · ZO Vyškov
Pavelek Václav · ZO Petřvald
Sedláček Vlastimil · ZO Město Albrechtice
91 let
Šmolík Svatopluk · ZO Krsy
90 let
Černý Václav · ZO Luže
Gwizd Cyprián · ZO Sázava
Kopřiva Rudolf · ZO Zásmuky
Koros Václav · ZO Velké Březno
Lenc Jiří · ZO Čestice
Malířský Miroslav · ZO Protivín
Milbachová Františka · ZO Olbramkostel
Polívka Miloslav · ZO Týn nad Vltavou
85 let
Benedikt Václav · ZO Veřechov
Doležalová Jarmila · ZO Jevišovice
Franc Vlastimil · ZO Kolín
Hlaváček Jan · ZO Nový Bor
Hodač Jaroslav · ZO Jílové u Prahy
Kašpárek Květoslav · ZO Tichá
Kroš Bohuslav · ZO Děčín
Kubát Václav · ZO Jilemnice
Kuželka Václav · ZO Jílové u Prahy
Kužvart Josef · ZO Krsy
Moravec Zdeněk · ZO Staré Sedliště
Opplt Vlastimil · ZO Nýřany
Pilecký Václav · ZO Příbram
Solich Walfried · ZO Vřesina
Štefan Vladimír · ZO Jaroměř
Turek Václav · ZO Velké Meziříčí
Uttendorfský Štěpán · ZO Trutnov
Weyrichová Emílie · ZO Horní Benešov
85 let
Adamec Bohumír · ZO Havlíčkův Brod
Ajgl Alois · ZO Litovel
Bárta Jiří · ZO Klimkovice
Benkovská Milada · ZO Česká Lípa
Blažek František · ZO Vémyslice
Cetkovský Josef · ZO Prostějov
Čamlík Stanislav · ZO Ždánice
DIVIŠ Jaromír · ZO Šumperk
Dvořák Jaroslav · ZO Jirkov
Fajt Josef · ZO Merklín
Farský Miloslav · ZO Kraslice
Hašek Blahoslav · ZO Přibyslav
Hausvater Jiří · ZO Přibyslav
Hejtmánek František · ZO Šumperk
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Hlubinka Čeněk · ZO Slavkov u Brna
Holub Jaroslav · ZO Boršov nad Vl.
Horáček Vilém · ZO Rožďalovice
Chocholouš Ladislav · ZO Týnec n. S.
Janáček Josef · ZO Havlíčkova Borová
Jedlička Jiří · ZO Hrabyně
Koukal Karel · ZO Hradec nad Moravicí
Krakovský Jaroslav · ZO Rohatec
Kubín Miloslav · ZO Studená
Lamoš Václav · ZO Fryšták
Louda Ladislav · ZO Jílové u Prahy
Macíček Jiří · ZO Mořkov
Mach Augustin · ZO Dolní Kounice
Matoušek František · ZO Miličín
Medvec František · ZO Rokycany
Němec František · ZO Traplice
Novotná Libuše · ZO Rataje n. S.
Opic Václav · ZO Nová Cerekev
Pavlík Josef · ZO Praha 5
Pěnča Jaroslav · ZO Šardice
Polách Bohumil · ZO Troubelice
Poleť Vincent · ZO Hradec Králové
Pradáč František · ZO Chotěboř
Radostová Ilona · ZO Jirkov
Sedláček Josef · ZO Králíky
Sigmund František · ZO Jaroměřice n. R.
Syrovátko Josef · ZO Dobruška
Šálek František · ZO Kroměříž
Šťastný Josef · ZO Chotěboř
Švábek Jiří · ZO Valašské Meziříčí
Törk Ivan · ZO Klášterec nad Orlicí
Vaigl Václav · ZO Valašské Meziříčí
Veselý Vlastimil · ZO Telč
Volný Jiří · ZO Poběžovice
Vyhlídal Václav · ZO Loštice
80 let
Adamec Bohumír · ZO Havlíčkův Brod
Ajgl Alois · ZO Litovel
Bárta Jiří · ZO Klimkovice
Benkovská Milada · ZO Česká Lípa
Blažek František · ZO Vémyslice
Cetkovský Josef · ZO Prostějov
Čamlík Stanislav · ZO Ždánice
DIVIŠ Jaromír · ZO Šumperk
Dvořák Jaroslav · ZO Jirkov
Fajt Josef · ZO Merklín
Farský Miloslav · ZO Kraslice
Hašek Blahoslav · ZO Přibyslav
Hausvater Jiří · ZO Přibyslav
Hejtmánek František · ZO Šumperk
Hlubinka Čeněk · ZO Slavkov u Brna
Holub Jaroslav · ZO Boršov nad Vl.
Horáček Vilém · ZO Rožďalovice
Chocholouš Ladislav · ZO Týnec n. S.
Janáček Josef · ZO Havlíčkova Borová
Jedlička Jiří · ZO Hrabyně
Koukal Karel · ZO Hradec nad Moravicí
Krakovský Jaroslav · ZO Rohatec
Kubín Miloslav · ZO Studená
Lamoš Václav · ZO Fryšták
Louda Ladislav · ZO Jílové u Prahy

Macíček Jiří · ZO Mořkov
Mach Augustin · ZO Dolní Kounice
Matoušek František · ZO Miličín
Medvec František · ZO Rokycany
Němec František · ZO Traplice
Novotná Libuše · ZO Rataje n. S.
Opic Václav · ZO Nová Cerekev
Pavlík Josef · ZO Praha 5
Pěnča Jaroslav · ZO Šardice
Polách Bohumil · ZO Troubelice
Poleť Vincent · ZO Hradec Králové
Pradáč František · ZO Chotěboř
Radostová Ilona · ZO Jirkov
Sedláček Josef · ZO Králíky
Sigmund František · ZO Jaroměřice n. R.
Syrovátko Josef · ZO Dobruška
Šálek František · ZO Kroměříž
Šťastný Josef · ZO Chotěboř
Švábek Jiří · ZO Valašské Meziříčí
Törk Ivan · ZO Klášterec nad Orlicí
Vaigl Václav · ZO Valašské Meziříčí
Veselý Vlastimil · ZO Telč
Volný Jiří · ZO Poběžovice
Vyhlídal Václav · ZO Loštice
75 let
Bártík Zdeněk · ZO Chánovice
Bílý Miloslav · ZO Sázava
Brumovský Vladislav · ZO Šumice
Budík Emanuel · ZO Kyjov
Capoušek Karel · ZO Vrchlabí
Císař Vladislav · ZO Strakonice
Černý Ladislav · ZO Poděbrady
Červinka František · ZO Slavkov u Brna
Daniel Imrich · ZO Přimda
Dresler Karel · ZO Pohořelice
Dudková Marie · ZO Ledeč n. S.
Flekač Vincenc · ZO Strání-Květná
Goth Ivan · ZO Dačice
Hanáková Ludmila · ZO Hranice
Hankus Karel · ZO Oldřichovice
Hašková Jana · ZO Křtiny
Hladík Vladimír · ZO Poděbrady
Hošek Jiří · ZO Dobrovice
Houzar Václav · ZO Staré Sedliště
Hradec Bohumil · ZO Žatec
Hrubíček Karel · ZO Přerov I
Hrůza Václav · ZO Pohořelice
Hudček Milan · ZO Oráčov
Huleja Alois · ZO Mikulov
Jandera Leopold · ZO Česká Třebová
Janoušek Milan · ZO Dolní Bousov
Jež Vladimír · ZO Nový Jičín
Jírů Václav · ZO Nová Cerekev
Kaisler Vojtěch · ZO Rataje n. S.
Kalina Štěpán · ZO Hradec Králové
Knotová Bohuslava · ZO Křivoklát
Kočička František · ZO Humpolec
Kolářová Libuše · ZO Deblín
Kořínek Václav · ZO Habry
Kos Antonín · ZO Humpolec
Kouba Pavel · ZO České Velenice
Kozák Milan · ZO Fulnek
Krmela Jan · ZO Ruda nad Moravou

Krump Bohumil · ZO Prachatice
Křenek Arnošt · ZO Štěnovice
Lachout Václav · ZO Sedlec-Prčice
Landa Jan · ZO Veselí nad Lužnicí
Loprais Stanislav · ZO Jaroslavice
Metlička Václav · ZO Cheb
Miller Jan · ZO Nymburk
Mráz Jan · ZO Volyně
Náhoda Jan · ZO Sedlčany
Naider Mirek · ZO Novosedly n. N.
Navrátil Evžen · ZO Osek nad Bečvou
Němec Karel · ZO Domažlice
Nerad Ervín · ZO Nový Bor
Nevělík Milan · ZO Zlín-Malenovice
Novotná Hana · ZO Vrchlabí
Olšák Jaroslav · ZO Hošťálková
Parma Jaroslav · ZO Louny
Pazdera František · ZO Hrádek n. N.
Počepický Pavel · ZO Příbram region
Potluka Václav · ZO Budyně
Rojka Karel · ZO Nový Knín
Růžička Josef · ZO Domašov nad Bys.
Semrádová Věra · ZO Pečky
Schenk Ferdinand · ZO Chomutov
Steklý Vladimír · ZO Týnec nad Labem
Straka Jaroslav · ZO Ivančice
Surý Jan · ZO Rožnov pod Radhoštěm
Sztuchlík Miroslav · ZO Lichnov
Šára Zdeněk · ZO Studená
Šíbl Ladislav · ZO Křtiny
Šipla Václav · ZO Sušice
Šlégr Antonín · ZO Kamenné Žehrovice
Šmehlík Jan · ZO Nové Město nad Met.
Štefek František · ZO Horní Datyně
Štěpán Vladimír · ZO Konstantinovy L.
Šuba Josef · ZO Drevníky
Šustr Jiří · ZO Zdiby-Klecany
Šušlík Josef · ZO Koryčany
Uličný Václav · ZO Litovel
Vaněček Leoš · ZO Telč
Vašíček Jaroslav · ZO Uničov
Vedral Karel · ZO Mukařov
Veselý Vladimír · ZO Písek
Veselý Josef · ZO Nová Role
Větrovec Václav · ZO Horažďovice
Vopálenský Jaromír · ZO Mělník
Zeman Stanislav · ZO Mirovice
Žižka Josef · ZO Louny
70 let
Balatka Luboš · ZO Železný Brod
Barták Josef · ZO Velké Meziříčí
Bartošová Bohumila · ZO Polička
Bartovský Zdeněk · ZO Křinec
Bayer Jiří · ZO Smiřice
BAŽANT Radomír · ZO Semily
Blahuta Zdeněk · ZO Studénka
Blažek Jiří · ZO Kdyně
Bogdal Štefan · ZO Krnov
Bouda František · ZO Purkarec
Brejník Pavel · ZO Slaný
BŘEČKOVÁ Alena · ZO Vacov
Budínová Marie · ZO Telč
Bunc Václav · ZO Mirovice

Nový Břetislav · ZO Borotín
Orság Leopold · ZO Hutisko-Solanec
Pastorek Pavel · ZO Jesenný
Pecha Jan · ZO Lhenice
Pejchar Vlastimil · ZO Světlá n. S.
Peřestý Vlastimil · ZO Bojkovice
Pešl Jiří · ZO Žďár nad Sázavou
Pikeš Jiří · ZO Krásná Hora nad Vltavou
Píštěk st. František · ZO Boršice
Podešva Václav · ZO Velké Karlovice
Prajzová Karla · ZO Moravský Beroun
Prátová Ludmila · ZO Velké Pavlovice
Procházka Miloslav · ZO Chrudim
Rendl Josef · ZO Strážov
Roděj Zdeněk · ZO Litoměřice
Růžička Josef · ZO Kutná Hora
Rychlá Věra · ZO Mlečice
Sedlák Jiří · ZO Bochov
Schuran Boris · ZO Bílina
Smrž Karel · ZO Načeradec
Starý František · ZO Litomyšl
Starý Václav · ZO Bavorov
Starý Josef · ZO Olbramkostel
Staš Stanislav · ZO Sedliště
Straka Jiří · ZO Seč
Strnad Pavel · ZO Ústí nad Labem
Strnádek Václav · ZO Doksy
Suchý Jiří · ZO Čestín
Suk Miroslav · ZO Sedlec-Prčice
Šaněk František · ZO Humpolec
Ševčík Jaroslav · ZO Chotoviny
Štěpán Stanislav · ZO Tučapy
Štrich Pavel · ZO Velká Kraš
Švík Milan · ZO Postoloprty
Vaňousek Josef · ZO Předměřice n. J.
Vávra Oldřich · ZO Vrchotovy Janovice
Vorel Pavel · ZO Louny
Voves Josef · ZO Dříteň
Zajíčková Vlasta · ZO Chrastava
Zapletal Petr · ZO Velké Popovice
65 let
Barák Zdeněk · ZO Liberec
Bárta František · ZO Kamenice n. L.
Běhal Jaroslav · ZO Napajedla
Beneš Jaromír · ZO Český Krumlov
Bernátík Josef · ZO Hřivínův Újezd
Bezděka Vladimír · ZO Čakov
Boháčová Libuše · ZO Český Brod
Bojková Dana · ZO Třinec
Boková Jitka · ZO Děčín
Brandejs Václav · ZO Solnice
Buka Karel · ZO Teplice
Burik Jan · ZO Varnsdorf
Cvachovec Drahomír · ZO Bělá nad Rad.
Černý Jan · ZO Dobruška
Čurda Pavel · ZO Třebíč
Doležal Vladimír · ZO České B.
Dryje Václav · ZO Pelhřimov
Dupal Jaroslav · ZO Karlovy Vary
Dvořák Josef · ZO Kvasice
Fabián Zbyněk · ZO Olomouc
Farský Karel · ZO Jesenný
Fried Jiří · ZO Krásná Hora nad Vltavou

Halešová Jana · ZO Sedliště
Hanus Miloš · ZO Nýřany
Harcuba Stanislav · ZO Hořice
Havel Jiří · ZO Vlašim
Hejduk Karel · ZO Nýrsko
Huml Petr · ZO Cheb
Imrýšek Rostislav · ZO Vítkov
Ištok Jan · ZO Počátky
Janeček Stanislav · ZO Kostelec n. O.
Jelínek Jaroslav · ZO Březnice
Jeřábek Václav · ZO Chrudim
Kareš Milan · ZO Hostomice
Keller Václav · ZO Hodslavice
Kmoščák Oldřich · ZO Prostějov
Koblížek Jaroslav · ZO Prostějov
Kocián Vlastimil · ZO Tovačov
Kocourek Josef · ZO Zděchov
Kollert Miroslav · ZO České Meziříčí
Koucký Ladislav · ZO Nový Bydžov
Koudelka Miroslav · ZO Semily
Koutný Václav · ZO Prštice
Králík Miloslav · ZO Humpolec
Krásný Otakar · ZO Bystré v O. H.
Krausová Jana · ZO Sehradice
Krejsa Karel · ZO Semily
Krejsa František · ZO Vimperk
Kropáček Miloslav · ZO Hluboká u Skutče
Krušina Josef · ZO Chraštice
Kubeša Václav · ZO Hustopeče n. B.
Kučera Vladimír · ZO Trhová Kamenice
Kuchař Ladislav · ZO Šenov
Kuna Jaroslav · ZO Kamenné Žehrovice
Kurowski Jan · ZO Janovice
Langr Oldřich · ZO Nechanice
Ledvinka Bohumil · ZO Chotěboř
Levinský Václav · ZO Jablonné v Podješ.
Mařík Miroslav · ZO Letohrad
Mayer Miroslav · ZO Kadaň
Mezera Josef · ZO Příbram
Minařík Josef · ZO Louny
Mucha Vítězslav · ZO Leskovec
Müller Miloslav · ZO Hrušovany n. J.
Navrátil Jiří · ZO Kyjov
Navrátil Miroslav · ZO Kroměříž
Navrátil Jiří · ZO Šternberk
Němec Rudolf · ZO Zubří
Nosek Antonín · ZO Telč
Novák Vladimír · ZO Žebrák
Novák Miroslav · ZO Havlíčkův Brod
Opravil Milan · ZO Kvasice
Ostrčil Josef · ZO Přerov I
Pavliš Bohumír · ZO Rosice

Pazderka Stanislav · ZO Tábor
Petriščák Milan · ZO Kladno
Pirochta Josef · ZO Zbraslav
Prchlík Vlastislav · ZO Horní Benešov
Primus Jaroslav · ZO Aš
Pustějovská Jana · ZO Příbor
Randa Zdeněk · ZO Kyjov
Rous Bedřich · ZO Rožnov pod Rad.
Rulíšek Stanislav · ZO Ruda nad Mor.
Rusz Jiří · ZO Bystřice nad Olší
Říháková Dana · ZO Svitavy
Sedláčková Helena · ZO Bučovice
Segeťa Miroslav · ZO Fulnek
Skála Jaromír · ZO Machov
Slezák Viliam · ZO Střítež nad Bečvou
Slunský František · ZO Vyškov
Staněk Karel · ZO Kardašova Řečice
Staś Karel · ZO Havířov
Strouhal Jan · ZO Hustopeče
Sutorová Eva · ZO Hranice
Šilhánek Jan · ZO Rousínov-Vítovice
Šobr Antonín · ZO Přeštice
Šťastná Magdalena · ZO Hvožďany
Štěpánek Robert · ZO Doubravice n. S.
Švanda Jaroslav · ZO Nové Město na Mor.
Tichý František · ZO Jablunkov
Tunkr Milan · ZO Klášterec nad Ohří
Vajgl Jaroslav · ZO Bohdaneč
Vaněček Vladimír · ZO Vráž
Vaněk Karel · ZO Žirovnice
Velek Jindřich · ZO Kluky
Vicianová Helena · ZO Jince
Viterna Miloslav · ZO Staré Sedliště
Vlášek Jaroslav · ZO Mariánské Lázně
Vokroj František · ZO Podbořany
Vomáčka Oldřich · ZO Litomyšl
Vopálka Josef · ZO Vlašim
Výborný Milan · ZO Jihlava
Vymazal Miroslav · ZO Uničov
Waska Josef · ZO Krsy
Zadražilová Miluše · ZO Mor. Bud.
Zahradník Robert · ZO Svitavy
Zámečník Václav · ZO Šebrov
Zaoral Lubomír · ZO Morkovice-Slížany
Žajdlík Stanislav · ZO Ostrožská Nová Ves
Žáková Vítězslava · ZO Ořechov
Žaloudek Karel · ZO Ivančice
Žemlová Stanislava · ZO Praha 4
Žlebek Oldřich · ZO Krnov
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!

Omlouváme se všem jubilantům,
kteří nebyli uvedeni v srpnovém
čísle. Chybu napravujeme, seznam
oslavenců je uveden v Příloze
tohoto čísla na str. 2.
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Cibulec Josef · ZO Zubří
Červenka Miloslav · ZO Mariánské L.
Dlabalová Věra · ZO Chotoviny
Doležal Jiří · ZO Broumov
Domes Jaroslav · ZO Tišnov
Dostálek Miroslav · ZO Luhačovice
Dušek Vladimír · ZO Sedlčany
Dyk Václav · ZO Třemošná
Fák Vlastimil · ZO Mladá Vožice
Folková Hana · ZO Jarov
Frídl Vojtěch · ZO Praha 4
Gawlik Vladimír · ZO Mirotice
Haas Karel · ZO Hradec nad Moravicí
Hájek Jaromír · ZO Dolní Domaslavice
Hanták Milan · ZO Postoloprty
Havlíček Richard · ZO Střítež nad B.
Hegr Jaromír · ZO Louny
Hejna Václav · ZO Děčín
Herink Jaroslav · ZO Čížová
Hladiš Ladislav · ZO Nivnice
Horký Ladislav · ZO Hluboká nad Vl.
Hotař František · ZO Moravské B.
Hubáček Stanislav · ZO Bílovice u Uh. H.
Chadima Blahoslav · ZO Proseč u Skutče
Janováč Jiří · ZO Uherské Hradiště
Jánský Miroslav · ZO Kopidlno
Jaroš Václav · ZO Radnice
Jedlinský Jaroslav · ZO Vamberk
Ježek Jaromír · ZO Hostouň
Joch Ladislav · ZO Velká Bíteš
Kabrhel Josef · ZO Zděchov
Kačírek Pavel · ZO Sedlec-Prčice
Kafka Karel · ZO Nový Bydžov
Kalina Václav · ZO Otěšice
Kasal Miroslav · ZO Šlapanice
Kittel Milan · ZO Kdyně
Knap Stanislav · ZO Otrokovice
Kočí Stanislav · ZO Litomyšl
Kollrossová Ludmila · ZO Čachrov
Kougl Jaroslav · ZO Křivoklát
Kravčík Bronislav · ZO Nové Sedlice
Křen Miroslav · ZO Chánovice
Kudrna Milan · ZO Velká Bíteš
Kurdel Michal · ZO Písečná
Kůs Stanislav · ZO Nepomuk
Kužel Pavel · ZO Bystřice pod Hos.
Kycl Václav · ZO Kroměříž
Lang František · ZO Volyně
LEHAR Stanislav · ZO Olomouc
Linhart Václav · ZO Střelské Hoštice
Mádle Petr · ZO Bohutín
Malík Silvestr · ZO Luleč
Maternová Bohumila · ZO Zdiby-Klecany
Matoušek Karel · ZO Lanškroun
Michalik Jan · ZO Oldřichovice
Miňha František · ZO Chomutov
Molcar Václav · ZO Plasy
Moravec Bohumil · ZO Bor u Tachova
Musil Jaroslav · ZO Štěpánov
Němec Václav · ZO Strakonice
Nevyhoštěný Jiří · ZO Mnichovo H.
Novák Jan · ZO Rajhrad
Novák Antonín · ZO Bystřice pod Hos.
Novotný Stanislav · ZO Železný Brod

blahopřejeme/vzpomínáme

Vzpomínka na přítele Františka
Turka

Věra Forejtová
slaví 90!

Už je to přes půl roku, co nás opustil přítel
František Turek. Přesto na něj neustále vzpomínáme. Svou včelařskou práci navždy ukončil 6. ledna 2017 po krátké těžké nemoci
ve věku 86 let. Včelařil od roku 1944, byl
dlouholetým členem včelařské organizace
Skočice. Aktivně se podílel na práci spolku
od roku 1959 nejprve jako důvěrník, místopředseda a předseda. Byl to veselý a společenský člověk, a proto se v té době uskutečnily včelařské zájezdy, plesy a především
oslava 50. výročí založení naší organizace. Dlouhodobě se věnoval chovu
včelích matek a jeho zásluhou se dostala do Čech včela kavkazská, jíž ale
nakonec vyhodnotil jako nevhodnou do našich podmínek a proto se přiklonil
ke kraňce. Za svou práci získal v roce 1972 pamětní plaketu u příležitosti
100. výročí založení ústřední včelařské organizace v Čechách. Odešel včelař,
který měl velký význam pro naši včelařskou organizaci ve Skočici.

Paní Věra Forejtová
se 11. 8. 2017 dožívá úžasných 90 let.
Do Českého svazu
včelařů vstoupila
v ZO Hradec Králové začátkem 70. let
minulého století.
Třicet let pracovala jako hospodářka okresního
výboru a k tomu pomáhala s administrativou
a zajišťováním akcí pořádaných okresní organizací. Po ukončení aktivní činnosti byla jmenována čestnou členkou okresního výboru. Polovinu
svého života je dlouholetou členkou včelařského svazu a propagátorkou včelařství.
Milá mami, děkujeme Ti za lásku a starostlivost a přejeme Ti, aby sis ve zdraví a s Tvojí
obdivuhodnou vitalitou užila mnoho dalších let.

Josef Tlapa,
předseda ZO ČSV, z.s. Skočice

Dcera Věra a syn Josef s rodinami

Zemřel přítel Rudolf Mácha

Vzpomínka na přítele

S velkým smutkem oznamujeme všem
přátelům včelařům, že dne 16. 7. 2017
zemřel ve věku nedožitých 77 let přítel
Rudolf Mácha, čestný člen ZO ČSV, z.s.,
Žalany. Celý svůj život prožil na Teplicku, kde spolu s manželkou Marií už od
mládí chovali včely. V průběhu svého
„včelařského života“ zastával přítel Mácha různé funkce jak ve výboru základní organizace, tak i v okresním výboru
Teplice. Byl také zakládajícím členem
ZO ČSV, z.s., Žalany. Svými názory a návrhy aktivně ovlivňoval činnost OV i ZO.
V roce 2003 tehdejší ÚV ČSV ocenil
jeho práci Čestným uznáním ÚV.

I po roce si rodina a přátelé ze ZO ČSV Odry připomínají smutné výročí úmrtí přítele Zdeňka Šustka
ze Spálova. Včelařit začal v roce 1981, kdy se taky
stal členem naší organizace. Již v roce 1988 převzal
funkci místopředsedy, ve které setrval přes 26 let.
Následně se ujal funkce předsedy a za vykonanou
práci pro organizaci jsou mu včelaři organizace vděčni. Věnoval se taky mladým včelařům, kroužek vedl
několik let a pro včelaření získával mládež ze svého
okolí. Poskytoval rady začínajícím včelařům, taky
opatroval včelstva včelařům v době jejich nepřítomnosti.
Včelaření bylo jeho zábavou, o včely pečoval vzorně a ošetřoval je důsledně tak,
že nebyly u nich zjištěny zdravotní problémy. Bohužel nebylo to tak u našeho přítele,
který po krátké závažné nemoci se s rodinou a svými přáteli navždy rozloučil v 62 letech.

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.

Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, krátkou vzpomínku.
Za rodinu a včelaře Oderska

Miroslav Hrubý,
jednatel ZO ČSV, z.s., Žalany

Peter Lackovič,
zástupce jednatele ZO ČSV, z.s. Odry

Odešli z našich řad

Bezdíček Bohuslav (82) · ZO Choceň
Bican Jaroslav (91) · ZO Písek
Březovský František (77) · ZO Libčice nad Vltavou
Čada Jiří (72) · ZO Cheb
Diviš Bedřich (66) · ZO Ruda nad Moravou
Hejný Josef (96) · ZO Netvořice
Hlosta Miloslav (89) · ZO Dobrá
Hynek František (85) · ZO Prostějov
Konůpek Václav (73) · ZO Přeštice
Kouřil Josef (86) · ZO Ruda nad Moravou
Kroulík Jaroslav (73) · ZO Vysoké Mýto
Leskovan Josef (50) · ZO Nová Lhota
Mácha Rudolf (76) · ZO Žalany
Polánek František (78) · ZO Rakovník
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Rataj Eduard (76) · ZO Brandýs nad Labem-S. B.
Řehoř František (79) · ZO Brandýs nad Labem-S. B.
Skůpa Jiří (67) · ZO Jesenný
Smutný Jiří (84) · ZO Košetice
Sovek Josef (89) · ZO Boršice
Strnadel Josef (84) · ZO Skalička
Svoboda Pravdomil (71) · ZO Choceň
Šimberský Miroslav (75) · ZO Hanušovice
Škrabal Karel (69) · ZO Městečko Trnávka
Štoudek Jiří (77) · ZO Hrušovany nad Jevišovkou
Tlustoš Vratislav (84) · ZO Jimramov
Zajpt Milan (65) · ZO Velké Březno
Zedník Jaroslav (79) · ZO Čestice
Čest jejich památce!

Včelařské kroužky
v České republice – IX.

Jihočeský kraj
Počet kroužků
13

Počet dětí
111

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků v této oblasti:
VKM Zliv
Včelařský kroužek při ZŠ Zliv byl založen před 10 roky. Kroužek měl v jednotlivých letech v průměru 6 až
8 včelaříků. Vedení školy poskytlo pro činnost kroužku místnost s přístupem k interaktivní tabuli, kde je
možnost využívat audiovizuální výukové programy. Škola rovněž poskytla a materiálně vybavila prostor,
kde si děti mohly pod vedením vedoucího kroužku připravovat rámečky. Díky příspěvkům z obecních
úřadů se nakoupil rovněž materiál a polotovary, které umožnily, že si děti v kroužku vyrobily lehké nástavky. Město Zliv vytipovalo obecní lesní prostor, kde se zřídila pro potřeby kroužku pro děti včelnice.
Za značných materiálních nákladů byl do včelnice nad střechami rodinných domů přestěhován včelín.
Dar místního včelaře důchodce.

VKM Dačice (www.zsdacice.cz)
Včelařský kroužek zřizuje ZO ČSV Dačice. Materiální vybavení bylo pořízeno ze sponzorských darů: Nadace ČEZ, Město Dačice, ZD Hříšice, CIZ-Agro, BIOKOM, paní Havlíková. Kroužek navštěvuje 15 žáků
z obou místních základních škol. Na schůzkách se děti seznamují s časopisem Včelařství, pomůckami
z Nasavrk, využívají interaktivní tabuli s videi a osobních zkušeností vedoucího při chovu a rozmnožování včelstev. V současné době probíhá výuka pro mladší a starší žáky odděleně. Velký dík patří řediteli
a ředitelce z obou základních škol za vstřícnou pomoc při obnově včelařského kroužku zřízeného ZO a za
možnost využívat specializované učebny, pomůcky a oživení včelína na zahradě školy.

VKM Strunkovice nad Blanicí
Včelařský kroužek Strunkovice nad Blanicí pracuje nepřetržitě již 4 roky. V současné době má 6 členů.
Zřizovatelem kroužku je ZO ČSV Strunkovice nad Blanicí. Děti se schází pravidelně každý pátek, v zimním období v učebnách ZŠ Strunkovice n. Blanicí, kde probírají teoretickou část včelařství, vyrábí rámky
a seznamují se se včelařskými pomůckami. Členové včelařského kroužku též napekli a nazdobili medové
perníčky do tomboly na včelařský ples. Od jara, pokud počasí dovolí, pracují se včelami na včelnici. Dva
členové jsou již v 9. třídě, a proto si na konci školního roku odnesli ze včelařského kroužku zdarma každý
1 oddělek.

VKM Studená (http://www.vcelarstvi-lavicka.estranky.cz/clanky/vcelarsky-krouzek-studena)
VKM Studená funguje od roku 2014. V současnosti ho navštěvuje 13 dětí, které se starají o dvě včelstva.
Heslo kroužku je Bez včel to prostě nejde a žihadel se nebojíme! Kroužek se zapojil do dvou projektů.
Prvním z nich je vybudování výukového včelínu s podporou nadace Think Big (https://www.youtube.com/
watch?v=V52d8YfZKIU). Za podpory této nadace vznikl i druhý projekt Zasaď si svůj strom
(https://www.youtube.com/watch?v=nkmOEsLTQEU).

VKM Nové Hodějovice
Včelařský kroužek Nové Hodějovice byl založen v roce 2009. Základna VKM se nachází v areálu Českého
zahrádkářského svazu Nové Hodějovice, je využívána především při praktické výuce. Kroužek má navázanou dobrou spolupráci se Základní školou Nové Hodějovice, kde využívá přes zimní období učebnu
s interaktivní tabulí. Během roku se pro členy kroužku a jejich spolužáky pořádá třídenní setkání s včelařskou tematikou, kde členové kroužku seznamují své spolužáky s životem včely a péčí o svá včelstva.
Poděkování vedoucího kroužku za spolupráci při pořádání akcí pro členy VKM patří Marii Syrovátkové,
Daně Ottové. Rovněž také zřizovateli ZO ČSV Borovany, ZO ČSV České Budějovice, především Ing. Aleši
Křenkovi, který v uplynulých letech poskytl začínajícím včelařům matky pro tvorbu jejich vlastních oddělků. Okresní organizaci ČSV České Budějovice patří dík za spolupráci při soutěžích a organizaci včelařské
a zahrádkářské výstavy, zajištění přednášejících lektorů, zapůjčení propagačních materiálů.
Mezi další kroužky v této oblasti patří např. VKM Písek, VKM České Budějovice,
VKM Borovany.
Veronika Šebková
sebkover@seznam.cz

Volně žijící včely

část VIII. Vznik a vývoj eusociality – rodičovská manipulace
i navzájem. Pokud se totiž samice rozhodne místo vychovávání sourozenců založit
vlastní hnízdo, je to pro zbylé dělnice geneticky méně výhodné, než když zůstane jako
dělnice v hnízdě. I pro dělnice samotné je

královna 

Matka kupodivu není jedinou
manipulátorkou v hnízdě.
Dělnice se drží v šachu
i navzájem


dělnice



Velikost dělnic čmeláka zemního určuje množství potravy přijaté v larválním stádiu

Foto: Simon Hinkley & Ken Walker,
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V předchozím díle jsme si ukázali, jakým způsobem mohlo dojít ke vzniku
eusociality vlivem haplo-diploidní povahy včel a příbuzenského výběru.
Tato teorie je však založená na několika předpokladech. Nejdůležitějším
z nich je, že každé hnízdo ovládá jediná královna, která se páří pouze s jedním samcem. Dalším předpokladem pak je výchozí poměr pohlaví výrazně
vychýlený ve prospěch dcer. Pokud má být pro dcery evolučně přijatelná
kariéra dělnice, potřebují, aby matka už v samotářském stavu plodila přirozeně mnohem více dcer, než synů. Není překvapením, že realita je dost
odlišná. Většina druhů včel se bez ohledu na stupeň sociality páří s více
samci. V eusociálních hnízdech je kromě toho navíc mnohdy přítomno více
královen. Obojím dramaticky klesá příbuznost v rámci společenství a tím
i evoluční tlak na vznik dělnic. Zároveň bylo zjištěno, že poměry pohlaví
studované u samotářských druhů bývají výrazněji vychýlené ve prospěch
samic jen vzácně. Je tedy haplo-diploidní teorie vzniku eusociality příbuzenským výběrem scestná? Ne tak úplně.
Celé naše dosavadní povídání bylo založeno na předpokladu, že si každá samice
svobodně volí, zda založí vlastní hnízdo,
nebo se stane dělnicí v hnízdě matky. To
však vůbec nemusí být pravda, neboť rozhodnutí jedinců může být předem ovlivněno rodičovskou péčí. U hmyzu obecně
závisí velikost těla dospělce na množství
potravy, kterou přijme jako larva. V dospělosti již žádný hmyz neroste. Pokud
tedy matka své dcery (budoucí dělnice)
záměrně málo krmí, vzniknou samice,
které jsou příliš malé a slabé na to, aby
založily vlastní hnízdo. Nezbývá jim tedy,
než zůstat v hnízdě matky jako dělnice
a předat své geny následující generaci
nepřímo.

Matka může manipulovat s rozhodnutím
dcer i dalším způsobem. Víme, že samice
blanokřídlých plně rozhodují o pohlaví
svých potomků tím, že buď vajíčko nechají
oplodnit a vznikne samice nebo ho nechají neoplodněné a vznikne samec. K tomu,
aby se samice mohla osamostatnit a založit
vlastní hnízdo, však potřebuje samce. Je tedy
náhodou, že se samci ve většině eusociálních
společenství objevují až v průběhu či dokonce koncem sezóny? Spíše ne. Odložením
tvorby samců a znemožněním páření matka zvyšuje šanci, že dcery zůstanou v hnízdě
jako dělnice. Zakládat hnízdo později v sezóně se totiž už prostě nemusí vyplatit.
Matka kupodivu není jedinou manipulátorkou v hnízdě. Dělnice se drží v šachu

tak paradoxně mateřská manipulace k dělničímu životu výhodná. Stejně tak se dělnice navzájem dobře hlídají, aby nekladly
neoplozená samčí vajíčka místo královny,
neboť dělnice jsou svým synovcům (produkovaných jinými dělnicemi) mnohem
méně příbuzné, než svým bratrům (produkovaných královnou). Tomuto jevu se
odborně říká „worker policing“, tedy dělničí policie.
Vznik eusociality a její následný vývoj
jsou dva odlišné jevy, na které mohly působit velmi odlišné evoluční síly. Při samotném vzniku eusociálních společenství
pravděpodobně hrála největší roli manipulace matky s první generací potomků,
byť známe i vzácné případy, kde ke vzniku
mohlo dojít pouze vlivem příbuzenského
výběru a haplo-diploidity. Pokud však již
jednou eusociální společenství existuje, začnou v něm velice snadno působit výhody
příbuzenského výběru. Příbuzenský výběr
a haplo-diploidita tedy zcela jistě sehrály
zásadní roli při udržení eusociálních společenství a jejich následném vývoji.
Kateřina Černá, Ph.D.,
Přírodovědecká fakulta UK Praha,
katedra zoologie

Dělnice včely medonosné
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