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Přátelé včelaři,
možná si vzpomenete, že jsem se vám už
před časem svěřil se svým „zlozvykem“.
I tento srpnový editorial píšu „na poslední chvíli“, jen pár hodin před odevzdáním
časopisu do tiskárny. Nevím, čím to je, ale
s menším chvěním v zádech, s pocitem, že
„už musím“, se mi píše nejlépe. A přitom
jsem si uvědomil, jak neskutečně rychle čas
letí. Není to tak dlouho, co vám předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila Machová popřála
šťastnou včelařskou osmičku a vše nejlepší
do nového roku, a je tu včelařské podletí.
Naprosto zásadní období pro přípravu
včelstev na zimu. Přesně to v Kalendáriu
píše Mgr. Zuzana Samleková, nová členka
redakční rady časopisu, kterou bych tímto
rád oficiálně přivítal i v kolektivu našich
stálých autorů: „V jaké síle půjdou včelstva do zimy, v takové kondici je najdeme
na jaře.“
Rodí se dlouhověké včely, včelstva je potřeba léčit, řádně zakrmit, o tom všem si
přečtete v pravidelných rubrikách, na které jste zvyklí. Ale také najdete témata aktuální, témata, která pálí všechny včelaře,
a tím je jednoznačně mor včelího plodu.
Až mne zamrazilo, když jsem po zaplnění
všech okének ve „špíglu“, tedy po zařazení
článků na příslušné stránky, zjistil, že mor
včelího plodu se objevil v časopisu třikrát!
Vyhodnocení kampaně Hrr na mor, kterou iniciovali středočeští včelaři, v zorném
úhlu jejích organizátorů. Stejná kampaň
pohledem MVDr. Martina Kamlera, renomovaného odborníka z VÚVč v Dole, který
se podílel na vyšetření 2 000 vzorků měli,
které včelaři odebrali a odevzdali od led-

na do března 2018. A nakonec příspěvek
MVDr. Milana Straky o tom, že po třinácti letech byl mor včelího plodu prokázán
na Rokycansku.
Ale proč ne, řekl jsem si vzápětí. Vždyť
opakování je matka moudrosti! Zhoubná
choroba je tu, je to realita, které je nutné se
vzepřít. Není totiž důležité, co vás v životě
potká, ale jak se k danému problému dokážete postavit. Jsem přesvědčen, že naprostá
většina včelařů se k tomu staví čelem. Alespoň aktivita Středočechů je toho důkazem.
I když možná by se dalo přidat ještě něco
navíc. Vždyť máme svaz, který sdružuje
56 000 včelařů! Organizaci s celorepublikovou působností, kterou nám mnohde
v cizině závidí. A pozastavují se nad tím,
jak je možné, že s tolika lidmi funguje, když
oni se potýkají s roztříštěností, s nedostatečným a nepříliš dobře cíleným přísunem
peněz a s nejednotou. V zahraničí se s tím
setkali mnozí a věřme, že se budou setkávat i nadále. Odpovědní pracovníci svazu
při oficiálních akcích či jednáních, řadoví
členové při návštěvách v okolních zemích
nebo třeba i včelařský dorost, který s neúprosnou pravidelností skvěle reprezentuje
naši zemi při setkáních IMYB. Přesvědčili se o tom i ti, kteří se před několika dny
vrátili z Francie. Asi stále platí: V jednotě
je síla!
Přeji hodně zdraví vám i vašim včelám
a krásnou druhou polovinu léta
RNDr. Petr Kolář,
redaktor

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Usnesení předsednictva RV ze dne 12. 6. 2018
Vzhledem k možnosti plošné inzerce ve Včelařských inzertních novinách se
s platností od 1. 8. 2018 ruší vkládání letáků k časopisu Včelařství.
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Srpen – vstříc zimě
dému propuknutí loupeží totiž předchází
nějaká nedbalost nebo opomenutí.

Příroda – charakteristika období
Letošní rok je hodně atypický, v přírodě
dochází k postupným klimatickým změnám. Jak můžeme vidět kolem sebe, došlo k posunutí žní, které byly letos dříve.
Také díky teplu mnohde zamedovala lípa.
Bohužel velké výkyvy teplot včely špatné
snášejí. Sucho a častý vítr nepřispívají
producentům medovice, hmyzu postupně
ubývá, a tak očekávaná lokální medovicová
snůška nemusí být. Naopak může nastat
melecitózní snůška, na kterou si musíme
dát pozor, neboť melecitózní med je pro
včely v zimě nestravitelný. Nestrávené
zbytky brzy zaplní výkalové váčky, které
včely, pokud nenastane možnost proletu,

Na jaře jsou to právě
dlouhověké včely, které se
starají o první generaci včel,
proto je pro ně v srpnu důležitá
vydatná pylová výživa
vyprázdní v úlech (úplavice). Výkaly včel,
které své váčky vyprázdní jako první, zpravidla obsahují nosemozu, kterou pak další včely-čističky oblizováním nakazí sebe
a tím rozšíří po celém úlu.
Srpen řadíme dle fenologického kalendáře do včelařského podletí. Délka slunečního svitu se zkracuje a v noci se začíná
citelně ochlazovat. Co se týče snůškových
podmínek, hlavní zdroje snůšky skončily
254 •SRPEN 2018

a postupně dokvétají slunečnice, řepík lékařský, šalvej, vratič obecný, třezalka tečkovaná. Začíná kvést vřes, evodie východní
a zlatobýl obecný.
Chování včel
Matka ukončuje plodování a dochází
k útlumu rozmnožovacího pudu. Včely
vyhánějí trubce z včelstva, které se připravuje na zimu. Je velice důležité, jak silná
včelstva vstupují do zimy, v takové kondici
budou na jaře. Dlouhověké včely, které se
již vylíhly a líhnou, žijí až devět měsíců.
Na jaře jsou to právě ony, které se starají
o první generaci včel, proto je pro ně právě
v srpnu důležitá vydatná pylová výživa.
Včelstvo, v němž pozorujeme trubce, na
letáku je množství strážkyň a létavky přinášejí velké pylové rousky, chystá s největší
pravděpodobností tichou výměnu matky.
Aby umožnilo spáření, drží si zatím trubce. Včelstvo, které dosud nevyhnalo trubce
a na česnu ani za hezkých dnů nepozorujeme letovou aktivitu, může být osiřelé.
A vzhledem k chybějícímu otevřenému plodu nemá ani možnost si vychovat matku.
V tomto stavu nesmíme včelstvo ponechat,
ale spojit. Vzhledem k pokročilé roční době
je to vhodnější varianta než přidat matku.
V srpnu bychom měli také pamatovat na
zvýšené sklony včel ke slídění, při němž
z nedostatku zdrojů snůšky dochází i k loupežím a v loupících silných včelstvech
i k přenosu nemocí, především varroázy.
Podle síly včelstva česna včas zúžíme. Kaž

Práce včelaře
a) Sejmutí medníků a poslední velká kon
trola plodiště. Daný krok jsem již popsala v minulém kalendáriu, ale je to
velice důležitý úkon. V plodišti odstraníme nedostavěné či poškozené plásty,
stavební rámky a souše potažené propolisem, panenské a trubčí plásty. Souše
uskladníme a ochráníme proti zavíječi,
přičemž existuje několik možností jak
toho dosáhnout. Ideální je chlazený
sklad s teplotou do 10 oC . Také je vhodné uskladnit souše na chladné místo do
průvanu, který zavíječ nemá rád, ale
musíme mezi nimi nechat mezery ob
jeden rámek. Pokud nemáme ani jednu
z možností, můžeme vytvořit z přebývajících medníků komín, který podložíme
a opatříme síťkou a pravidelně síříme
(od začátku uložení 3.–4. den síříme
a pak každý týden dokud teplota neklesne pod 10 oC). Ze souší, které nejsou
vhodné k uskladnění, vytavíme vosk.
b) Včelstvům urychleně doplníme zásoby.
Pokud včelař nezačal krmit již v červenci, rozhodně by to měl udělat nejpozději
v srpnu. Možností krmení a jeho způsobů je několik: cukerným roztokem, hotovým krmným roztokem tzv. invertem
nebo ponecháním květového medu ve
včelstvu. Poslední jmenovaná možnost
je pro včely samozřejmě nejpřirozenější a nejlepší. Způsoby krmení: rámková aneb kapsová krmítka, prosakovací
lahve, kyblíky, stropní krmítka, velkoobjemová krmítka a podobně. Nevhodné

Líhnutí dlouhověkých včel
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jsou misky vkládané do podmetu, neboť
takto podaný cukerný roztok přiláká
loupeživé včely z okolních úlů.
Na naší farmě zkrmíme na včelstvo
zpravidla kolem 20 kg krystalového
cukru, který připravujeme po dávkách
ve formě cukerného roztoku (poměr
tři díly cukru a dva díly teplejší vody)
v podvečer. Dříve jsme pro krmení používali prosakovací lahve a také stropní krmítka, ale postupně přecházíme
na rámková aneb kapsová krmítka,
do kterých se vejde 5 litrů roztoku. Výhodou rámkových krmítek je rychlost
a přístupnost. Při krmení na stanovišti odstraníme víko, pod kterým je strůpková fólie. Krmítko je umístěné na kraji
nástavku, a tak jen lehce na jedné straně
odchlípneme fólii a dolijeme roztokem.
Další výhodou kapsového krmítka je, že
uvnitř krmítka je perlinka, po které včely krásně lezou a netopí se. Na jaře se
rámkové krmítko velice osvědčilo pro
přísun vody a také má skvělé využití při
tvorbě oddělků. Je vyrobeno z potravinářského plastu, takže jej lze dezinfikovat vařící vodou nebo párou.

Prohlídka včelstev

ných uliček mezi otevřený plod tak, aby
se jich dotýkalo co nejvíce včel a účinná
látka byla rychle rozšířena do úlu. Pásky v něm necháme maximálně 30 dní,
poté je nutné je vyjmout, aby u roztočů
nevznikla rezistence.
Dalším léčivem je Thymovar. Zde je
účinnou látkou přírodní aktivní složka
thymol. Léčivo se aplikuje v podobě

Léčiva na bázi thymolu se aplikují až po medobraní,
jelikož zanechávají rezidua ve včelích produktech.
Platí to i pro nástavky, ve kterých provádíme léčbu,
takže následující rok by neměly sloužit jako medníky
c) Jak jsem se již zmínila v minulém kalendáriu, vyskytne se-li melecitózní med,
nesmí v úlech zůstat.
d) Léčení je velice důležité vzhledem
k tomu, že se během srpna líhnou dlouhověké včely a je nezbytné ochránit je
před varroázou. Jedním z nejčastějších léčiv, které se používá, je Gabon.
Gabonové pásky se vkládají do rozšíře-

proužků ze speciální tkaniny obsahující 15 gramů thymolu, které se položí na
horní loučky. Při použití je nutné hlídat
venkovní teploty, které by neměly překročit 30 oC, protože poté se odpařuje
příliš velké množství léčiva. Včelstvo
je pak neklidné a dochází ke ztrátám
včel. Teploty by také neměly klesnout
pod 15 o C, kdy se naopak léčivo přestává odpařovat a léčba je neúčinná. Pásky

se do včelstva vkládají dvakrát, vždy na
dobu čtyř týdnů tak, aby na sebe léčba
navazovala, celkem je tedy Thymovar ve
včelstvu osm týdnů.
Obdobou Thymovaru je Apiguard
se stejnou aktivní látkou. Je to kelímek
se speciálním gelem s 12,5 g thymolu.
Po otevření kelímek postavíme na horní
loučky plodiště, kde ho ponecháme dva
týdny. Pokud se gel neodpaří, aplikaci
opakujeme. U Apiguardu platí podobná
pravidla jako u předchozího Thymovaru.
Léčiva na bázi thymolu se aplikují až
po medobraní, jelikož zanechávají rezidua ve včelích produktech. Platí to i pro
nástavky, ve kterých provádíme léčbu,
takže následující rok by neměly sloužit
jako medníky. Při práci s léčivem je důležité používat ochranné prostředky: rukavice a brýle. V případě zasíťovaného
dna je musíme uzavřít, aby se v úlech
udržela potřebná koncentrace odpařeného thymolu.
Mgr. Zuzana Samleková,
Doležalův med

Léčení Gabonem je důležitým opatřením proti varroáze
SRPEN 2018• 255

ZADÁNO PRO PŘEDSEDKYNI

Zeptali jste se…

Mám následující dotaz, na který jsem
bohužel nikde nedokázal najít odpověď:
Musí být chovatel včelstev zároveň jejich majitelem? Konkrétněji – pro jednu
společnost chovám včely. Včelstva jsou
registrována na mne, ale de facto patří
oné společnosti, protože za ně zaplatila.
Nyní tento stav chceme přenést do smlouvy, kterou připravuji jako podklad pro
právníka, ale nejsem si úplně jistý, zda je
to takto možné, případně jak by to mohlo
být, aby to bylo v pořádku.
J. M.
Chovatel včel nemusí být zároveň jejich
majitelem. Veterinární předpisy hovoří
vždy o chovateli, který má povinnosti a odpovědnost, bez rozlišení jeho vztahu ke včelstvům, o která se stará. Jste registrován jako
chovatel včel, nikoli jako vlastník včel. Není
rozhodující, jestli včelstva máte ve vlastnictví , v nájmu nebo ve výpůjčce. Rozhodující
je, kdo se o ně stará, kdo je jako chovatel
u ČMSCH, a.s. registrován. Ten je odpovědný za plnění všech povinností chovatele.
…. a ještě k prodeji medu ze dvora…..
Jsem včelař, člen ČSV s počtem včelstev do 60, včelaření není mým hlavním
zdrojem příjmů (nemám IČ), prodávám
vlastní přebytky medu. Vím, že o prodeji medu ze dvora bylo napsáno mnoho,
ale i tak bych si rád ověřil, zda jsem vše
správně pochopil.
1. Daňové přiznání:
a) Je pravda, že i v případě, když bych
měl štěstí a prodal med za více než
30 000 Kč, tak bych i tak daňové přiznání nepodával, protože jsem v daném roce neměl více než 60 včelstev?
b) Změnilo by nějak situaci to, že by někdo měl IČ pozastavené?
2. Místo prodeje zájmového včelaře:
a) vlastní domácnost, vlastní hospodářství – stanoviště včelstev, na těchto
místech dle veterinárního zákona
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nemusí být prodej doprovázen obchodním dokladem, pochopil jsem
správně, že prodávat smí pouze chovatel, nebo i třeba manželka (osoba
s včelařem žijící ve společné domácnosti), když manžel včelař zrovna
není doma?
b) v tržnici nebo na tržišti, zde musí být
prodej doprovázen obchodním dokladem, spadají včelaři při tomto způsobu prodeje pod EET?
c) výše uvedená místa musejí být dle veterinárního zákona na území ČR, je
tedy jedno když včelař prodává mimo
svoji obec, okres, či kraj?
d) je tu letní sezóna a nejen včelaři, ale
i lidé, kteří mají přebytky ze svých zahrádek, budou prodávat „u silnice“
ve své obci, okrese a kraji. Jak na to
pohlíží zákon? Je to domácnost, tržnice, tržiště? Je asi logické, že na své
zahrádce či stanovišti včel (častokrát
odlehlá místa) těžko někdo něco prodá.
3. Množství:
Všichni asi víme, že včelař může ze
dvora teoreticky prodat 2 tuny medu.
Předpokládám, že toto množství se
vztahuje k vlastnímu medu a jakémukoliv způsobu prodeje (výkup, prodej
ze dvora, tržnice, tržiště). Uvažuji
správně?
Chtěl bych mít v těchto otázkách jasno.

F. H.
K otázce č. 1:
a) Ano, pochopil jste správně, rozhodující
pro podání daňového přiznání zájmového včelaře je počet registrovaných
včelstev. Je-li 60 a méně a jiný příjem ze
zájmové včelařské činnosti podle § 10
odst. 1 a) nemáte, daňové přiznání nepodáváte.
b) Pokud chovatel jako zemědělský podnikatel mající IČ své podnikání přerušil, pak je věc složitější a zde mimo jiné
bude podle mého záležet na tom, zda
zahrnul včelstva do majetku podniku.
Tady bych doporučila poradit se s daňovým poradcem. Nerada bych bez potřebných informací spekulovala.
K otázce č. 2:
a) Ano, pokud jde o prodej medu ze dvora,
tuto formu dozoruje Státní veterinární
správa ČR (SVS) a chovatel včel nemusí být k této činnosti u SVS registrován.
Za prodej medu ze dvora lze považovat
výhradně prodej na místech, která jednoznačně definuje § 27a veterinárního
zákona, tedy:

•

v domácnosti chovatele (za domácnost je považováno obydlí
• chovatele – dům, byt, kde má chovatel uvedeno své bydliště),
• v hospodářství chovatele (tam, kde
má chovatel registrováno
• stanoviště včelstev),
• v tržnici nebo na tržišti (na území
ČR),
• dodání do místního maloobchodu
(na území ČR).
Prodáváte-li med ve své domácnosti, hospodářství – na stanovišti včelstev, pak není třeba vystavovat obchodní doklad. Co se týče
otázky, kdo med v těchto místech může prodat, veterinární zákon v §27a hovoří o chovateli. Chovatel je ten, na koho jsou včelstva
registrována. Pokud ale jde o místa prodeje
v domácnosti, na stanovišti včelstev, mám
za to, že i když med kupujícímu prodá kdokoli z domácnosti chovatele, který je právě
přítomen, není zde pochyb, že jde o med
vyprodukovaný včelami chovatele. Jiné to je
u prodeje na tržnici nebo tržišti. Zde může
mít dozorový orgán při prováděné kontrole
pochybnosti o tom, zda podmínky prodeje
medu ze dvora jsou splněny.
b) Zájmových včelařů prodávajících med
ze dvora se obecně EET netýká.
c) Ano, poslední novelou veterinárního zákona (1. 11. 2017) bylo zrušeno omezení
prodeje medu ze dvora prostřednictvím
maloobchodu na území kraje. Ostatní
místa prodeje – domácnost, hospodářství jsou jasně definována. Prodej na
tržištích a na tržnicích předpokládá celé
území ČR, na tom novela nic nezměnila.
Novela se dotkla jen dodání do místního
maloobchodu – nově celá ČR, dříve bylo
možno dodávat med jen do maloobchodu, který se nacházel v kraji, na jehož
území bylo umístěno stanoviště včelstev.
d) Pokud prodej medu probíhá na jiných
místech, např. stánek u silnice, nejedná
se o prodej ze dvora a tuto formu prodeje dozoruje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Nicméně jaký
přístup a jaké požadavky má v těchto
případech orgán dozoru, na to budete
muset dotázat přímo na SZPI.
K otázce č. 3:
Hranice množství prodeje medu ze dvora,
tj. 2 tuny za rok, se nevztahuje na prodej
do výkupu. Tady nejde o prodej konečnému
spotřebiteli. To znamená, že včelař může
prodat jakékoliv množství medu, které má
k dispozici, nicméně formou prodeje ze
dvora může být prodáno maximálně 2 tuny
vlastního medu za rok.
Mgr. Jarmila Machová

KONFERENCE

21. mezinárodní konference
zlepšovatelů a vynálezců
Výstaviště Flora Olomouc, 19.–20. 10. 2018
P ozvánka

na

21.

mezinárodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců

21. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou se koná ve dnech
19.–20. 10. 2018. Pořadatelem je Český svaz včelařů, z.s. ve spolupráci se Slovenským sväzom včelárov.
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Program:

• Instalace výstavy ve čtvrtek 18. 10. 2018
• Výstava zlepšovatelů-vynálezců, prodejců a výrobců včelařských potřeb,
doba konání od pátku 19. října dopoledne do soboty 20. října 2018
• Konference zlepšovatelů a vynálezců v sobotu 20. října 2018

Pro jednání konference a pro zlepšovatele se vyhlašují hlavní tematické okruhy:

•
•
•
•

Plemenářská práce u včel a chov matek, vede Vladimír Sokol
Včelí produkty, získávání, zpracování se zaměřením na vosk a mezistěny, vede RNDr. Taťana Čermáková, CSc.
Choroby a nákazy včelstev, vede Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Včelařská zařízení, pomůcky a ošetřování včel společně s profesionálním včelařením, vede Dr. Ing. František
Kamler

Pro soutěž vynálezců a zlepšovatelů se vyhlašují následující kategorie:

• Zařízení prakticky využitelná včelaři
• Audiovizuální a knižní publikace na téma včelařství
• Dekorativní předměty ze včelích produktů

Na konferenci je možné přihlásit referáty o délce cca 15 min. nebo postery (plakáty) o maximální šířce 80 cm a výšce 100 cm.
Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor. Přihlášky referátů a posterů na konferenci exponátů na výstavu zlepšovatelů
je nutné zaslat na sekretariát ČSV info@vcelarstvi.cz nejpozději do 30. 8. 2018.
Exponáty na výstavu zlepšovatelů a vynálezců je nutné přihlásit na info@vcelarstvi.cz nebo písemně na sekretariát ČSV,
Křemencova 8, Praha 1 také do 30. 8. 2018. U později došlých přihlášek nelze zaručit zajištění noclehu pro přihlašovatele!
Aby byl exponát pořadateli vybrán, musí především splňovat následující požadavky: nový nápad, usnadnění práce se včelstvy,
efektivní přínos, nápad nebo exponát nebyl již v přihlašované podobě představen na minulých výstavách zlepšovatelů. Tito
vystavovatelé ale nebudou moci na zlepšovatelském stánku provozovat ekonomickou činnost, tj. prodávat svoje exponáty.
Náklady účastníků konference a výstavy zlepšovatelů a vynálezců hradí pořadatel, Český svaz včelařů. Exponáty v této části
budou vyhodnoceny, hodnocení zajistí jmenovaná komise, budou hodnoceny odděleně tři vyhlášené skupiny. Autoři prvních
tří nejlepších exponátů – zařízení využitelných včelaři budou odměněni tentokrát finančně.
Při příležitosti této výstavy budou posuzovány pomůcky pro udělení známky „Ověřená pomůcka ČSV“. Výrobci, dovozci
z České republiky využijte této příležitosti k ocenění vašich kvalitních vyráběných nebo dovážených pomůcek pro naše včelaře.
Jménem Racionalizační a osvětové komise vyzývám všechny pokrokové včelaře k aktivní účasti na této výstavě a konferenci,
oslovuji především ty, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti a nápady s ostatními. Ostatní včelaři při návštěvě jistě získají vědomosti, které mohou uplatnit na svých včelínech. Výstaviště v Olomouci je po rekonstrukci a působí přívětivěji, než tomu bylo
při pořádání 11. konference v roce 1998. Svou velikostí odpovídá konané akci, je dopravně dosažitelné i ze slovenské strany.
V těsné blízkosti výstaviště je dostatek parkovacích míst pro osobní auta, pro zájezdové autobusy bude zajištěno odstavné
parkoviště, přímo u výstaviště i místo pro výstup a nástup účastníků.
Výrobci, vystavovatelé a prodejci včelařských potřeb budou organizováni výstavištěm (expo@flora-ol.cz) a olomouckými včelaři
(czabe@post.cz) v rámci akce Hanácká včela, kde je nutné objednat si výstavní/prodejní plochu popřípadě potřebné vybavení.
Další kontakt na organizátora ze slovenské strany: Milan Janco, e-mail: janco@stonline.sk. Tel.: +421 903 108 810.
Sledujte nejnovější informace na www.vcelarstvi.cz a www.vcelari.sk.
Dr. Ing. František Kamler (kamler@beedol.cz)
za komisi racionalizační a osvětovou při ČSV,
tel.: 603 271 541
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Tažení Hrr na mor skončilo
Když koncem roku 2017 vytáhli Středočeši do boje proti moru včelího plodu, bylo to něco nového, nekonvenčního a možná jen organizátoři tušili,
jak to dopadne. V červnu dospěla tato ojedinělá kampaň do finále. Je proto
čas bilancovat a také se podělit o zkušenosti a poučit se do budoucna.
Kampaň pro všechny včelaře
Kampaň Hrr na mor připravila a organizovala pro všechny středočeské včelaře Okresní organizace ČSV Kladno. V této na první
pohled nezajímavé oznamovací větě jsou
důležitá slova „pro všechny“. I když kampaň zaštítil jeden z orgánů Českého svazu
včelařů, organizátoři od samého začátku
důsledně bourali mnohdy nesmyslné „zdi“
mezi jednotlivými včelaři a jejich zájmovými
skupinami. Mor včelího plodu si nevybírá
oběti podle stranické příslušnosti, věku či
zkušeností, a proto bylo nutné oslovit a vyzvat k zapojení do tažení proti této nákaze,
pokud možno, všechny včelaře v kraji.
Tento přístup ocenil v samém zárodku Středočeský kraj, bez jehož finanční
podpory by kampaň Hrr na mor vůbec
nevznikla. Radní Středočeského kraje
měli na výběr, komu přidělit volné finance
pro včelaře. To, že dali přednost projektu
kladenské organizace, potvrzuje, že záměr
podpořený Krajským koordinačním výborem ČSV pro Středočeský kraj, byl dobrou
volbou.
O výzvách a řešení problémů
Rozhodnutí o přidělení dotace dal Středočeský kraj včelařům doslova pod vánoční
stromeček. Byl to pěkný dárek, ale pro autory projektu také velký závazek. Měl-li být
naplněn smysl a cíl projektu, kampaň se
musela rozběhnout během několika málo
týdnů. Koncepčně byl projekt připraven
a promyšlen už při podání žádosti o dotaci,
ale v načasování projektu však do značné
míry hrála roli vyšší moc. S ohledem na
podmínky čerpání veřejných prostředků
bylo nezbytné během šesti týdnů, včetně
toho vánočního a novoročního, zvládnout
veřejná výběrová řízení na dodavatele hlav-

Komisionální odběr vzorků při podezření
na MVP
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ních součástí kampaně a s jejich pomocí
pak oslovit středočeské včelaře s výzvou
k zapojení do kampaně. I nezasvěcený
vytuší, že pro splnění tohoto úkolu bylo
třeba vzdát se mnohých stereotypů. Dík
za pomoc s oslovením členské základny
patří i vedení svazu, které akci vyšlo vstříc
prostřednictvím časopisu Včelařství.
Načasování ale nebyla jediná záludnost
k vyřešení. Organizátoři kampaně neměli
v rukou žádný nástroj, kterým by mohli
včelaře přimět k účasti na plošném vyšetření. Museli proto spoléhat výhradně na
pozitivní motivaci. Pozitivita je slovo, které kampaň Hrr na mor charakterizuje vůbec nejlépe. Účast byla zcela dobrovolná,
a to jak ze strany včelařů, tak i včelařských
spolků, které byly přizvány, aby se podílely
na organizaci kampaně. V přípravné fázi
se sice ozývaly ojedinělé hlasy proti, realizační část kampaně však ukázala, že to
tak fungovat může a dokonce velice dobře.
Poté, co byla kampaň spuštěna, přicházely
už prakticky jen pozitivní ohlasy a podněty
na její vylepšení. Pro její autory byla tato
odezva ze strany včelařů a včelařských
spolků jednou z největších satisfakcí za
hektické dny a probdělé noci příprav.
O co méně realistické byly termíny pro
přípravu a realizaci kampaně, jakkoli
sporná byla výhradní sázka na pozitivní
motivaci, o to více museli být realističtí
organizátoři při stanovování cílů projektu
a při plánování jednotlivých kroků k jejich
dosažení. Projekt k žádosti o dotaci počítal
s 2 000 vzorků měli vyšetřených na MVP,
které by měly pokrývat zhruba jednu třetinu včelstev ve Středočeském kraji. Pro
někoho málo, pro jiné hodně.
Díky zkušenostem autora kampaně,
který se léta profesionálně věnoval marke-

Odhalení klinických příznaků MVP

tingu, se i tuto část podařilo dovést k naplnění cíle. Někoho komunikace postavená
na humoru a nadsázce možná v úvodu
zaskočila, v praxi však zafungovala. Sama
o sobě by ale cíle nedosáhla. Kouzlo efektivity komunikační kampaně spočívalo
v kombinaci přímého i nepřímého oslovení
včelařů a včelařských spolků několika navzájem propojenými kanály. O kampani se
tak dověděli a zapojili se do ní i včelaři, kteří nečtou měsíčník Včelařství a na schůze
včelařských spolků nechodí.
Něco za něco
Motivace včelařů a včelařských spolků
k zapojení do kampaně byla pozitivní nejenom v přeneseném, ale i v přímém smyslu těchto slov. Možnost nechat si vyšetřit
zadarmo včelstva na MVP byla pro mnohé
včelaře evidentně zajímavým stimulem.
Byla vyšetřena včelstva stovek včelařů,
kteří by jinak o tom vůbec neuvažovali. Na
druhé straně se řada včelařských spolků
chopila příležitosti udělat něco pro své
členy a přitom své náklady částečně kompenzovat. Motivační bonusy sice nepokryly
všechny náklady spojené se sběrem vzorků, přesto lze považovat skutečnost, že
se v rámci kampaně od začátku počítalo
s odměnami pro včelařské spolky, za věc
poměrně neobvyklou a vítanou.

Postižená včelstva byla šetrně utracena...

Jiří Volek, předseda OO ČSV Kladno,
jiri.volek@centrum.cz
Foto: Rosťa Ovčarik
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Dotace Středočeského kraje v tomto
smyslu plně splnila svůj účel – motivovala významnou část středočeských včelařů
a včelařských spolků k společnému řešení
problému v zájmu všech, i za cenu možných vlastních ztrát a problémů.
Odhalení sedmi neznámých ohnisek
moru včelího plodu je sice nepříjemná,
ale v konečném důsledku dobrá zpráva
pro všechny. Pro postižené je zjištěný
výskyt moru na stanovišti pochopitelně
tvrdá rána. Poradna MVP však pomohla
její dopad zmírnit a v nabídnuté spolupráci pracovníkům SVS všechno včelařům
z postižených oblastí podrobně vysvětlit
a navrhnout optimální řešení. Ostatní včelaři, jichž se mor nedotkl, získali jistotu, že
u nich i v jejich okolí je alespoň pro letošní
sezonu všechno v pořádku.
Kampaň prevence včelího moru a za demýtizaci této nákazy ve Středočeském kraji, jak se projekt oficiálně jmenuje, ukazuje
cestu ke zdraví našich včel prostřednictvím
komunikace, jednoty a spolupráce. Řada
poděkování od jednotlivců i včelařských
spolků svědčí o tom, že se realizačnímu
týmu práce podařila a nejenom z hlediska dosažení stanovených cílů. Poznatky
a zkušenosti nasbírané v tomto pilotním
projektu může a chce realizační tým kampaně využít v příštích letech. Je také ochoten se o ně podělit se zájemci z jiných krajů,
kde mají zájem o plošné vyšetření na MVP.
Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem členům a spolkům ČSV Středočeského kraje za účast a podporu projektu.
Zároveň děkuji členům Okresní organizace Kladno a celému realizačnímu týmu,
v čele s koordinátorem akce JUDr. Rosťou
Ovčarikem, za skvěle odvedenou práci.

Boj s morem bolí
Když jsem v říjnu loňského roku
připravoval projekt středočeské
kampaně proti moru včelího
plodu, netušil jsem, jak hlubo
ce a osobně se mne dotkne.
Baví mne zdolávat úskalí a bít
se s nepříznivými podmínkami
i s předsudky, takže problémy,
které mne na cestě od prvotní
myšlenky k úspěšnému dokon
čení kampaně potkaly, mne ani
nepřekvapily, ani nezaskočily.
Naopak, jejich překonání je pro
mne větší odměnou než cokoliv
jiného.
Na jednu věc jsem ale úplně
připraven nebyl. Že stanu moru
včelího plodu tváří v tvář a budu
osobně přítomen jak odhalení
klinicky nakažených včelstev,
tak jejich likvidace a jak to
tak vypadá i likvidace jednoho
včelaře. Samozřejmě, dalo se
to čekat, když nám vloni v létě zaklepal
mor na vrátka. Odhalení dvou ohnisek
MVP na hranicích Slánska vlastně bylo
jedním z prvotních podnětů pro přípravu
kampaně.
Svá včelstva si nechávám každoročně
vyšetřit na MVP podobně jako několik
dalších členů v naší ZO ČSV Slaný. Pre
venci nebezpečných nákaz se v organi
zaci dlouhodobě systematicky věnujeme.
Jako předseda a včelařský důvěrník více
jak 50 procent včelařů v naší organizaci
mám poměrně slušný přehled nejen
o nich, ale i o zdravotním stavu jejich
včelstev. Nic nenasvědčovalo tomu, že by
se nás problém MVP měl týkat. A – bum
ho! Taky ho máme.
Pro mne, coby vojevůdce, který vyzval
včelaře k tažení proti moru včelího plodu,
bylo odhalení ohniska přímo u nás totéž,
co zasažení blízkého spolubojovníka
v první řadě vlastních šiků. Spolubojovní
ka, kterého osobně dobře znám a který
mne do tažení s plnou důvěrou následo
val. Je mi líto jeho i jeho včelstev, o která
se poctivě staral. Do ohně šly nové úly
s čerstvě vystavěným dílem. Sám jsem
je tam házel. S těžkým srdcem a slzou
v oku. Věřte mi, nevehnal ji tam kouř.
Paradoxem tohoto případu je, že mor
nebyl evidentně zavlečený odjinud, ale
přetrvával na stanovišti možná i řadu let.
Díky pořádnosti včelaře nákaza postihla
tu jedno, tu dvě včelstva, zatímco zbytek
včelstev na stanovišti prosperoval. Jedi
né, co lze tomuto včelaři vyčítat, je to, že
mor v nakaženém včelstvu nerozpoznal.

Ale ruku na srdce, kolik včelařů mor vidě
lo v reálu a pozná jeho příznaky?
Poučení z tohoto případu je hned ně
kolik.
To, že mám vlastní včelstva v pořádku,
neznamená, že MVP nečíhá někde za
bukem. Plošná vyšetření včelstev mají
význam a mohou odhalit neznámé zdroje
nákazy.
Odhalení MVP je osudová rána, ale
i s osudem se dá bojovat a nejenom trp
ně čekat a snášet jednu ránu za druhou.
Chce to ale něco dělat a nečekat, že můj
problém za mne vyřeší někdo jiný.
Dodržování veterinárních a hygienic
kých předpisů neznamená, že se MVP
včelaři vyhne, může ale do značné míry
zamezit jeho dalšímu šíření.
Poznatků a zkušeností jsem v rámci
kampaně Hrr na mor získal mnohem
více, než se vejde do tohoto článku.
Rád se o ně se zájemci podělím. Nebyl
to snadný projekt a přinesl mi nejednu
bezesnou noc ale také radost z toho,
že se mi podařilo dát dohromady tým
včelařů, kterému jde o dobrou věc, a spo
lečně jsme ji dokázali. Mé poděkování za
podporu patří jak členům OO ČSV Klad
no, pracovníkům VÚVč Dol v čele s Ing.
Daliborem Titěrou, CSc., všem včelařům
a včelařským spolkům, kteří se do kam
paně zapojili a také Středočeskému kraji,
bez jehož finanční podpory by projekt
nemohl být realizován.
Rosťa Ovčarik,
autor a hlavní koordinátor kampaně Hrr na mor,
rostislav.ovcarik@atlas.cz
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Šlechtění včel a chov matek
v českých zemích – VIII.

Ing. Josef Janoušek

Chovné stanoviště ve Včelařském středisku Rosice

Zůstal jsem věrný Veselého škole,
říká Ing. Josef Janoušek
V tomto čísle Včelařství bych vám rád zprostředkoval náhled nestora chovatelů matek v České republice Ing. Josefa Janouška na šlechtění a jeho
vývoj za posledních 50 let; s jeho jménem byl dlouhá desetiletí spojen Pokusný včelín na Kývalce a pro mě osobně znamenaly matky z Kývalky první
zkušenost s čistokrevnou kraňkou.
Můžete nás seznámit s vašimi včelařskými začátky?
Vyrůstal jsem ve třetí generaci včelařské
rodiny. Tatínek mi nechal včelstvo, o které
jsem se s jeho pomocí sám staral. Vznikla
tak velká záliba, která postupně přerostla k volbě profesionálního včelaření coby
mého povolání. Jako mladý adept jsem ve
věku čtrnácti let začínal včelařit u státních
lesů pod dohledem krajského včelmistra Vladimíra Slezáka, který byl v té době
i předsedou racionalizační komise, spolutvůrcem jednotné rámkové míry 37 × 30
a úlu Čechoslovák. Byl vzdělaný a dal mi
hodně základních zkušeností ve včelařské
praxi i rad do života.
Jaké máte včelařské vzdělání?
V té době byla v Nasavrkách otevřena pouze mistrovská včelařská škola, kde byla
podmínkou přijetí tříletá praxe ve včelařském provozu. Teprve při mém nástupu
do mistrovské školy byl již otevřen i učební obor. Po jejím absolvování jsem pracoval 3 roky jako včelmistr u státních lesů,
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v Lesním závodě v Náměšti nad Oslavou.
Dále jsem si vzdělání doplňoval již jen při
zaměstnání studiem střední školy a dále
Provozně ekonomické fakulty VŠZ v Brně.
Jak pokračovala vaše profesionální kariéra?
V roce 1966 jsem nastoupil do pracovního
poměru na pokusný včelín Kývalka u Brna,
detašované pracoviště Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Ředitelem ústavu
byl prof. Ing. Jaroslav Svoboda. Dohled
nad stanicemi již v té době vykonával Ing.
Vladimír Veselý, CSc. Z plemenářského
hlediska bylo pracoviště zároveň oblastním chovem. Tam jsem setrval 38 let, až
do odchodu do důchodu. Od roku 1968
se mnou pracovala i moje manželka, která zde také působila až do důchodového
věku. Byli jsme pracovní tým, který se podílel na řešení mnoha výzkumných úkolů,
převážně v plemenitbě včel a v menší míře
i v jiných dílčích úkolech ústavu. Manželka
velmi dobře zvládala přelarvování a zabezpečovala tak důležité úkony v chovu matek.

Původní včelín jste prý záhy museli
opustit?
V letech 1970–72 probíhala v místě, kde
stál včelín, výstavba dálnice D1. Rozhodovalo se, zda se pracoviště zruší, nebo přestěhuje. Řešení se našlo v přemístění do nedalekého místa s převýšením nad dálnicí,
obklopeného zelení. Tam je znají současní
včelaři již s mým nástupcem Ing. Oldři
chem Veverkou. Při jízdě po dálnici jej
míjíte u exitu na 182. kilometru. Původní
místo již znají jenom starší pamětníci.
Jak se podílelo vaše pracoviště na
rozchovu kraňky?
Zpočátku byly hlavní práce zaměřeny
na ověřování importované kraňky alpského typu. V té době odpovídala místní
včela na pokusném včelíně v morfometrických znacích téměř plně kraňce. Ve
srovnávacích pokusech se porovnávala
tato včela s kříženkami místní a alpské
kraňky v F1–F3 generacích. Také kříženky
vykazovaly lepší vlastnosti než místní včela, zejména mírnost a medná užitkovost
byla nesrovnatelná. Proto jsme postupně
rozchovávali jenom kraňku alpského typu
v celém kývaleckém chovu. Od té doby již
ochranná kukla zapadla mezi zbytečný
včelařský inventář. Když si vzpomenu
na své začátky včelaření u státních lesů,
kde nebyl prošlechtěn plemenný materiál
a možná zde působil i zbytek vlivu včely
tmavé, bylo naopak nezbytné používat
při práci veškeré dostupné ochranné pomůcky.

Kývalku mám dlouhodobě spojenu
s produkcí matek značky Singer. Jak to
začalo?
V roce 1978 jsme dostali prvních 10 matek
od vynikajícího a uznávaného rakouského
chovatele Wolfganga Singera. Po prověření jsme z nich pomocí umělé inseminace
zakládali osvědčené linie a rozchovávali je.
V dalším roce jsme se skupinou známých
chovatelů navštívili v Rakousku chov pana
Singera. Poznali jsme jeho práci a bylo pro
nás fascinující, že dodává matky do téměř
50 zemí světa různých světadílů. Pana
Singera a jeho syna Haralda jsme potom
navštívili ještě několikrát. Od té doby zůstala Kývalka věrná tomuto plemennému
materiálu. K doplnění a obnovení čistoty
chovu byly a občas jsou opakovány dodávky originálních singrovek.
Pamatuji se, jak na jaře v roce 1988 apeloval Vladimír Lněnička starší na chovatelském aktivu na znovuzavedení praxe
používání otevřených matečníků. Byl to
tehdy impulz i pro vás?
Protože včelaři měli velké požadavky na
získání kvalitního plemenného materiálu,
začali jsme uplatňovat rozchov pomocí otevřených matečníků ve stáří 72 hodin. Je to
ideální způsob množení plemenného materiálu, který není náročný na teplotu během přepravy. Kývalka se stala od té doby
jejich největším producentem. Tento trend
se udržuje i v současné době.

Jaký byl další vývoj vaší chovatelské práce?
Nástupcem Ing. Veselého se stal ve funkci ředitele výzkumného ústavu Dr. Ing.
František Kamler, a v oblasti výzkumu
a také v řízení plemenitby v České republice Ing. Dalibor Titěra, CSc., který zdokonalil inseminační přístroj velkokapacitní
jehlou i některé postupy v inseminaci. Tuto
techniku jsem si však již neosvojil a zůstal
nadále u původní „klasické školy“ Ing.
Veselého. Kolega Titěra mi pomáhal řešit
různé problémy v inseminační technice
mého staršího inseminačního přístroje
i po mém odchodu do důchodu. Stejně tak
jako s Ing. Veselým se mi dobře pracovalo
i s jeho nástupci.

Ing. Veselý byl pro mne velkým
učitelem, ve všem vzorem, velmi
jsem si ho vážil a s úctou na
něho vzpomínám
Na konci 80. let jsem byl s nasavrckými
učni na Kývalce na exkurzi a dodnes mi
utkvělo v paměti, že jste řekl: „Když potřebujeme včely do oplodňáčků, jdeme je
osypat z Čechoslováků. Tam je jich vždy
nejvíc.“ Jak se vytvářel váš náhled na úlovou otázku?
Včelařil jsem převážně na rámkové
míře 39 × 24 cm, dále pak 39 × 27,5 cm
a 37 × 30 cm. Na Kývalce byly původní
starší úly, Moravské univerzály a Čechoslováky. V nich jsme provozovali klasické včelaření. První obměnu jsme udělali
u části úlů, z Moravských univerzálů na
novější nástavkové úly Čechoslováky
míry 37 × 30 cm. Vyšší rámková míra se
nám osvědčila, byl na ní lepší jarní rozvoj.
Z nástavkových úlů byly zastoupeny úly
Tachovské.
Dále jsme ověřovali moderněji řešené úly K–39 v provedení dřevěném tenkostěnném a hobrovém, jejichž tvůrcem
byl Dr. Ing. František Kamler. Bylo u nich
dobře řešeno krmení strůpkovým krmítkem. Dna byla dvě, s nižším podmetem
a s vyšším kočovným dnem, kam se dal
vložit pylochyt. Lépe se osvědčily hobrové,
kde je izolace dvojitou stěnou se vzduchovou mezerou. Po vhodném vnitřním a vnějším nátěru nám vydržely v dobrém stavu za
našeho působení 15 let.
V soukromé praxi jsem v kočovném
voze včelařil klasickým způsobem s úly
na vysouvacím zařízení na rámkové míře
39 × 27,5 cm. Ta byla dobrá, lepší než
39 × 24 cm. Neosvědčilo se mi však vysouvací zařízení (zatmelování a prostavování),
nakonec bylo třeba používat jenom včelařské kleště. Po odchodu do důchodu jsem

kočovný vůz přestavěl a vybavil tenkostěnnými nástavkovými úly pana Kolomého.
Osvědčily se mi – až na problémy s vyšším
obsahem vody v medu, jak jsem to popsal
ve Včelařství č. 2/2018.
Dlouhá léta jste působil i jako učitel včelařství...
Během působení na Kývalce jsme přijali
každoročně řadu domácích i zahraničních
exkurzí a konaly se zde kurzy a přednášky o chovu matek. Další vzdělávací akce
jsem vykonával v mnohých ZO, převážně
na téma chovatelství. Mnozí včelaři se
s námi setkali také ve Včelařském středisku ČSV v Rosicích. Od roku 1994 jsem si
je pronajal. Byla vněm umístěna část manipulačních včelstev z Kývalky. Zajišťovali
jsme na něm s manželkou běžný provoz.
Zpravidla se jednalo o přijímání exkurzí,
které navštívily Kývalku a zároveň i rosické
zařízení. Navštívily je i četné zahraniční zájezdy včelařů, a také se zde pořádaly kurzy
chovu matek. V provozu byla i knihovna,
kde se prováděly pravidelné výpůjčky včelařských knih.
Od roku 2004, kdy jsme odešli do důchodu, jsme zde měli schválený rozmnožovací
a později vyšší šlechtitelský chov. Pokračovali jsme ve šlechtění a rozchovávali
osvědčený plemenný materiál původem
od Singrů.
Věnujete se i v současnosti chovu matek?
V roce 2013 jsme naše působení ve středisku ukončili. Ještě se v malém měřítku
věnujeme včelaření, naší celoživotní zálibě a profesi. Spolu s chovatelskou činností
i přednáším.
Děkuji za rozhovor a jsem rád, že jste
svým poctivým přístupem k problematice
šlechtění a chovu matek vytvořil kladný vzor
svým pokračovatelům.
Text a foto: Ing. Pavel Cimala,
chovatel matek Carnica Cimala,
www.vcelimed.cz, www.carnica-cimala.eu

Pokusný včelín Kývalka v roce 1985
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Jak se vyvíjela vaše chovatelská praxe?
Dynamický rozvoj chovatelské práce na
začátku sedmdesátých let vyžadoval znalost nových chovatelských metod a také
zvládnutí umělé inseminace včelích matek.
V té době tuto práci zvládal průkopník této
techniky – ředitel Výzkumného ústavu včelařského Ing. Vladimír Veselý. Zajišťoval ji
na všech ústavních pracovištích včetně Kývalky. Dostal jsem za úkol zvládnout tuto
techniku rychle a rutinně. Ing. Veselý byl
pro mě velkým učitelem, ve všem vzorem,
velmi jsem si ho vážil a s úctou na něho
vzpomínám. Díky němu jsem se rychle
zapracoval a zvládal dobře inseminaci.
Inseminované matky jsme potom mohli
dodávat do vznikající sítě rozmnožovacích
chovů v mnohem větším měřítku.
Při inseminaci matek je třeba provádět
narkózu oxidem uhličitým. Prováděli jsme
četné pokusy týkající se jejího zkracování.
Původní délka inseminační a poinseminační narkózy byla 10 minut. Zjistili jsme,
že obě mohou být kratší, při inseminaci
2–5 minut a na poinseminační narkózu
stačilo1–5 minut. Plemenné inseminované matky, které nám nejdříve dodával
dolský chov, se dobře osvědčily a byly dále
rozchovávány.

VČELAŘSKÁ PRAXE

Několik poznámek
k získávání propolisu

Při získávání propolisu se používají různé
metody, využívá se vlastnosti včel, které vyplňují různé mezery a škvíry v úlovém prostoru směsí propolisu s voskem. Intenzita
tmelení je ovlivněna i genetickou hodnotou
včelstev, podmínkami prostředí – snůškovými zdroji a roční dobou. Zpravidla včely
nejintenzivněji tmelí v podletí a počátkem
podzimu.
Je známo několik metod získávání propolisu: od primitivního náhodného oškrabávání závěsů rámků (plástů) popřípadě
stropních prkýnek, při čištění úlů např.
před dezinfekcí, kdy získaný propolis

pomůže včelaři uhradit část pracovního
času při takové „bohulibé“ činnosti. Při
záměrném získávání propolisu vkládáme
na strůpek úzké laťky s danou mezerou,
nebo síťovinu s oky o velikosti 2–5 mm.
Po zatmelení loučky oškrábeme, síťovinu
s propolisem zmrazíme a křehký propolis
pak vydrolíme.
Při používání rámkových krmítek každé
z nich přikrýváme polynet síťovinou. Část
této síťoviny leží na horních loučkách rámků, a tu včely významně tmelí. Použijeme-li
polynet síťovinu z materiálu, který vyhovuje přímému styku s potravinami – např.

polyethylen (PE), pak má získaný propolis
širší použití.
Při výrobě a expedici krabic pro přepravu
oddělků používáme polynet síťovinu, kterou
jsme v pokusu použili pro odběr propolisu.
Postup uvádím jen stručně, je patrný z komentářů k připojeným fotografiím.
Na strůpek, na horní loučky rámků jsme
položili polynet síťovinu, v tomto případě
jsme ji použili ve dvou pásech šíře 22 cm
s oky šíře 3 mm a délky 6 mm. Manipulace s pásy je pohodlnější než se síťovinou
vcelku. Síťovinu přikryjeme PE fólií a na
ni položíme lehké uteplení. Síťovinu instalujeme současně s vložením krmítka,
tj. v červenci až počátkem srpna. V roce
2017 jsme kromě řídké polynet síťoviny
použili pro srovnání silonovou tkaninu se
světlostí ok 2 × 2 mm. Po položení včely
ihned začnou tmelit. Pokud síťovinou neposunujeme, tmelí oka kolem horních louček a pokračují postupně mezi loučkami.
Pokud bychom občas síťovinu posunuli,
určitě bychom zvýšili množství získaného propolisu. I přes krycí fólii vidíme, jak
propolisu přibývá. K odběru síťoviny s propolisem je možné přistoupit obyčejně po
5–6 týdnech. Sundáme krycí fólii, opatrně
sejmeme síťovinu s propolisem a uložíme
do krabice. Tu vložíme do mrazáku, případně počkáme na silný mráz a zkřehlý
propolis pak vydrolíme.
Kvalita propolisu je dána především procentuálním podílem propolisu rozpustným
v 60% etanolu. Každý propolis obsahuje
i podíl vosku, podíl mechanických nečistot
apod. Čistota, kvalita propolisu mimo jiné
závisí na metodě jeho získávání.
Vyhodnocení pokusu jsme provedli procentním podílem rozpuštěného propolisu
v 60% etylalkoholu, macerace trvala 4 dny.
První 3 vzorky byly získány v roce 2015
z polynet síťoviny, 4. vzorek je klasicky oškrábaný ze závěsů rámků o vysoké
kvalitě. Pokus pokračoval v roce 2017, kdy

Síťovina přikrytá PE fólií

Propolis pod fólií před odběrem

Detail uložení propolisu pod fólií

Polynet síťovina položená ve dvou pásech na horní loučky rámků

Propolis je včelí produkt, který si drží dlouhou dobu svůj význam pro
výrazné antibakteriální a antimykotické účinky. Odbyt a cena závisí na
poptávce u nás a na velikosti spotřeby výrobků s obsahem propolisu. Jeho
realizační cena je velmi nízká, neboť poptávka po něm je dosud nedostatečná. Ve světovém měřítku mu silně konkuruje „zelený propolis“, který se
získává např. v amazonských pralesích. Jeho produkce dosahuje 2–3 kg,
i více na včelstvo.
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Způsob
získávání

Hmotnost
vzorku v g

Rozpuštěný
podíl v g

Rozpustný
podíl v %

1-2015

síťovina

28,90

12,13

42,0

2-2015

síťovina

25,02

10,51

42,0

3-2015

síťovina

26,16

10,59

40,5

4-2015

škrábaný

31,67

17,68

55,8

1-2017

síť.hustá

119,71

69,01

57,6

2-2017

síť.hustá

75,66

39,27

51,9

3-2017

síť.řídká

64,85

29,38

45,3

4-2017

síť.řídká

92,76

44,72

48,2

jsme porovnávali v principu pouze velikost
ok. (viz tabulka)
Souhrn
V tomto hodnocení jsme konstatovali, že
propolis získávaný na síťovině (pletivu)
má nižší podíl rozpustný v 60% alkoholu
než propolis oškrabovaný ze závěsů rámků. Surový propolis ze síťoviny obsahoval

v nerozpustném podílu v alkoholu převážně včelí vosk. V roce 2017 se potvrdilo, že
použitím síťoviny s menšími oky se podíl
rozpustného propolisu zvýšil. Poslední
4 vzorky v tabulce udávají výnos z jednoho
včelstva. Množství propolisu je silně ovlivněno jednotlivými včelstvy.
Výnos propolisu v našem pokusu za
období srpen–září se pohyboval kolem

VČELAŘSKÁ PRAXE

Vzorek č.

Polynet síťovina s propolisem před odběrem

10 dkg na včelstvo. Propolis, oškrabovaný
z výše uvedených částí či ploch, obsahuje
v nerozpustné části jemné třísky, pylová
zrna a další jemné příměsi. Pokud je získaný propolis výchozí surovinou pro výrobu
např. tinktury, odparku, pak nás zajímá,
s jakými náklady jednotku odparku (čistého propolisu) vyrobíme. Zde vítězí určitě
způsob získávání pomocí síťoviny nebo
tkaniny.
Text a foto: Dr. Ing. František Kamler,
ředitel Výzkumného ústavu včelařského v Dole

Stručná metodika mého včelaření po 58 letech
My, staří včelaři, rádi slyšíme, že se včelařství chytají noví, mladí. Myslím,
že bychom těmto novým přátelům měli jejich začátky usnadnit. Naše včelařství prošlo mnoha změnami. Nejvíce škody nadělali ti, kteří měnili šířku
rámku, a tím „nastartovali“ i nové úly.
Po celoživotním včelaření, ve svých pětaosmdesáti letech, již musím hledat to nejjednodušší, co lze zvládnout. Zásada je jednoznačná – respektovat včelí zákonitosti.
U česna v podmetu jsou strážkyně, létavky,
nahoře je matka, plod, mladušky. Všechny
zásahy, krmení a léčení provádím česnem.
Nahoře odebírám zásoby vždy tak, aby byly
včely co nejméně rušeny. Často jdu do včel
s určitým plánem. Když je ale otevřu a prolistuji, musím plánovaný zásah přizpůsobit. Síle včelstva, množství zásob, podle
ročního období a počasí.
Loni jsem na výstavě Země živitelka
slyšel velmi pěknou přednášku. Přítel Ing.
Kříž, bývalý předseda ZO České Budějovice, přednesl výsledky svého výzkumu.
Nejdůležitější faktor pro úspěšné zimování
je síla včelstva. Podle něj to je 20 000 včel.
Zimování v jednom nástavku už je dávná
minulost. Včelstva potřebují optimální prostor, který včely dokážou v zimním chomáči vyhřát. Uvádí se, že to jsou dva nástavky.
Podle mne pro uvedenou sílu včelstva dva
nástavky nestačí. Optimální je zazimovat
ve třech nástavcích. Špičková včelstva jsem

často ponechal i ve čtyřech nástavcích –
a šlo to! Tato včelstva pak byla nejsilnější.
Přítel Kříž nám také objasnil význam
vzduchu. Víme, že včela potřebuje 6x více
vzduchu než člověk. Proto ponechávám
česno otevřené naplno. Včely se stáhnou
do zimního chomáče a nic se nestane. Jako
to dělaly po miliony let. Zimovaly a přežily
v dutině stromu, ve skalní škvíře. Hlavní
jsou zásoby. Člověk včely opatřil úlem,
ve kterém mají možnost narůst do veliké
síly. Existuje také stará zkušenost, že silné
včelstvo dobře přežívá i v tenkostěnném
úlu, kde je sucho a na jaře sehraje svoji pozitivní roli slunce.
Co říci dál?
Získávání vosku. Staré plásty rozpouštím
ve vařící vodě, kde se rámečky také dezinfikují. Voštiny dále rozvařím ve vařáku,
kam je přenesu sítkem. Sluneční tavidlo je
v sezoně takřka nenahraditelné. Na jejím
konci všechno znovu přetavím, druhý den
očistím a voští uložím na výměnu.
Vytáčení medu. Po 50 letech jsem se
zmohl na nový zvratný medomet. Takový

bych přál každému, zbavil jsem se té nejtěžší práce. Jak mně se ulevilo!
Chov matek. To je jistě největší zábava a radost. Využití rojových matečníků
a hlavně tichá výměna matek, to je pro
malovčelaře naprosto dostačující.
Drazí mladí přátelé, naši nástupci. Jak
budete každý z vás včelařit, záleží jen na
vašich schopnostech. A na podmínkách
v místě vašeho stanoviště. Ty nejsou všude
stejné, z toho důvodu nechci kompletně
publikovat svoji metodu. Nechť je každý
svého konání pánem. Dnes jsme všude
svědky mnoha řečí, zakrývání mělkých vědomostí všemožnými frázemi a záplavou
cizích slov, jejichž význam běžný posluchač ani nechápe. A někdy možná ani jejich
uživatel. Ovšem vypadá to vědecky. Jenže
hlavním učitelem je život sám, ne mnoho
řečí. Přizpůsobit se přírodě, pokorně vnímat její zákony, které známe. Nebo alespoň
už o nich máme dostatečné povědomí.
Závěrem bych chtěl říct, že zcela úmyslně jsem se vyhnul podrobnostem. Jednotná
metoda včelaření totiž neexistuje! Každý
má tu svoji, svůj rozum, svoji svobodu.
A v tom je veškerá poezie včelařství.

Zdeněk Fridrich,
České Budějovice
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Z praxe prohlížitele včelstev
včelstvy, a to tak, že nohy od stojanů se dají
do plechovky s vodou, abychom vytvořili
přirozenou bariéru. Včelařům, kteří zápasí s mravenci a nedaří se jim svá včelstva
zabezpečit výše uvedeným způsobem, doporučuji přemístit je na stanoviště, kde je
výskyt mravenců minimální, nejlépe žádný.

Při hojném výskytu dokáže
mravenec lesní včelstva
doslova pohřbít zaživa

1. Vosí hnízdo zavěšené na plástu

Srpen je období, kdy někteří živočichové hledají zdroje potravy ve
včelstvech nebo v jejich blízkosti.
Jedním z nich je sršeň obecná (Vespa
crabro). Je to dravý druh živící se drobným
hmyzem, jako jsou můry, vážky, mouchy
a také včely. Často pozorujeme, jak slídí
před úly a v nestřeženém okamžiku uloví
letící včelu (obr. 2). Těmito úlovky poté
krmí své potomstvo. Viděl jsem včelstvo
zdecimované sršni, kteří lítali přímo do úlu,
v němž brakovali včelí plod. Silná včelstva
dokážou sršně v úlu ubodat žihadly. Viděl
jsem ve včelstvu sršeň, která byla mumifikována a zakonzervována propolisem.
U slabých včelstev často zjišťujeme přítomnost vosy obecné (Vespula vulgaris).
Vosy dokážou vyplenit celé včelstvo. Můžeme to pozorovat především v letních
a podzimních měsících, kdy zalétávají do
úlu a postupně odnášejí zásoby, až ve včelstvu nezůstane nic a včely hynou z nedostatku zásob. V případě slabého včelstva si
vosy založí své hnízdo přímo v úlu (obr. 1).
S vosami se dá bojovat mechanicky za pomocí odchytových zařízení vyrobených
z pet lahve s atraktantem (sladký sirup,
pivo...). Další obranou je zúžit česno, aby
ho strážící včely dokázaly ubránit. Vosy
mají tu výhodu, že dokážou létat za nižších
teplot než včely, a tak pro ně není problém
dostat se do nestřeženého úlu.
Vzácně se můžeme také potkat s majkou
fialovou (Meloe violaceus). Larva tohoto
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brouka parazituje na včele a živí se jejími
vajíčky. Nebezpečná je i pro včelaře, a to
kvůli svému jedu, který způsobuje při dotyku s pokožkou puchýře na kůži.
Škůdce, decimující včelstva především
na lesních stanovištích, je mravenec lesní (Formica rufa L.). Při hojném výskytu
dokáže včelstva doslova pohřbít zaživa.
Živí se především glycidovými zásobami
a plástovým pylem, nepohrdne i plodem
včel. K ochraně před invazí mravenců se
musí mechanicky zabezpečit stojany pod

2.
Sršeň slídící poblíž česna

Dalším zástupcem, který škodí nejen ve
včelstvech, ale i na včelím inventáři, je kuna
skalní (Martes foina). Tato šelma z čeledi lasicovitých dokáže včelařovi přidělat nemalé
starosti, když se snaží získat obsah úlu včetně zásob a včelích larev (obr. 3).
V poslední době je u nás častým návštěvníkem včelnic psík mývalovitý (Nyctereutes
procyonoides). Je to nepůvodní druh psovité šelmy, který se k nám dostal z Asie.
V naší přírodě nemá přirozeného nepřítele,
a proto se mu zde daří. Ve včelstvech dokáže udělat podobné škody jako kuna. Situace poměrně rychle postoupila tak daleko,
že škody na úlech způsobené v posledních
letech připisujeme právě spíše psíkovi mývalovitému než kuně lesní. Včelstvům nedělá dobře ani přítomnost zástupců ptačí
říše, konkrétně z čeledi datlovitých (strakapoud, datel), kteří je dokážou neustáleným
klepáním do úlu rušit a často znehodnotí
celý úl. Důvodem jsou vyklované otvory
způsobené snahou dostat se k potravě.
Text a foto: Martin Paleček, učitel včelařství

3.
Důsledek „řádění“ kuny skalní

VÝROČÍ

Na Medových slavnostech
předával ocenění hrabě Harrach
ce a Mateřského centra Nechanice. Nejen,
že se jednalo o vystoupení velkého počtu
dětí, ale hlavně byla zaměřena na život včel.
Paní učitelka Iveta Váňová z mateřské školy
Osice připravila s dětmi pásmo, které názorně představilo celý život včel a jejich
práci a zcela určitě zanechalo v myslích
dětí něco, co jim přijde vhod v pokročilejším věku.

Vítěz Vladimír Doležal s hrabětem Harrachem a paní hraběnkou

Druhý ročník veřejně prospěšné a neziskové akce Medové slavnosti 2018
pořádaný ZO ČSV Nechanice na zámku Hrádek u Nechanic byl současně oslavou dvou výročí. Tím prvním bylo 130 let od založení Včelařského
spolku Nechanice, tím druhým 790 let od první písemné zmínky o existenci obce Nechanice. Není proto divu, že hlavním organizátorem akce byla
Základní organizace ČSV Nechanice.
Akce samotná, na kterou dorazilo přes
2800 návštěvníků, měla několik cílů. Na
prvním místě nesmí chybět její neziskový
charakter a zaměření na zvýšení povědomí a zájmu veřejnosti Královéhradeckého
kraje o med se značkou Český med, včelařství a důležitou roli včel při ochraně přírody a zemědělství. Za druhé to byla ideální
příležitost jak představit ZO ČSV Nechanice. Podle informace jednatele Vladimíra Doležala organizace v současné době
eviduje 85 členů (téměř stejný počet jako
před 130 lety) a obhospodařuje 1180 včelstev. Dalším byla propagace národní kulturní památky – státního zámku Hrádek
u Nechanic, podpora nákupu medu přímo
od včelaře a také představení regionálních
výrobců potravin a pomalu mizejících řemesel. Akci, která byla určena pro širokou
laickou veřejnost, hlavně však pro rodiny
s dětmi, plně podpořily Královéhradecký
kraj, Český svaz včelařů, město Nechanice, Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky, mikroregion Nechanice, Základní
organizace ČSV Nechanice, Agrodružstvo
Lhota pod Libčany, Včelařská farma Doležalův med, Atelier Petrlenka a Česká apiterapeutická společnost. Její význam byl
podtržen také účastí předsedkyně Českého
svazu včelařů Mgr. Jarmily Machové.
Hrádek u Nechanic
Zámek Hrádek u Nechanic vznikl jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu

Har
rachů v letech 1839–1857. Výtěžek
z neziskové akce bude použit na jeho opravu. Řada návštěvníků Medových slavností
využila této příležitostí k jeho prohlídce.
Tentokrát byl dojem ze zámku a jeho krásného parku umocněn osobní účastí hraběte
Jana Nepomuka Františka Harracha, paní
hraběnky a hraběcí družiny v dobových krojích (herci). Hrabě Harrach s hraběnkou byli
přítomni nejen zahájení akce, ale hlavně jejího závěru, kdy na pódiu předali diplomy
vítězům soutěží o nejlepší med a nejlepší medovinu. V této souvislosti je třeba připomenout, že hrabě Harrach, který kdysi dovezl
do Čech první lyže, byl donátorem místních
včelařů a od roku 1872 také čestným předsedou Nechanického včelařského spolku.
Zlatým hřebem celodenního programu
bylo vystoupení dětí z mateřské školy Osi-

Příprava medové snídaně

Nejlepší med a medovina
Soutěž o nejlepší med a medovinu probíhala formou hlasování v průběhu celého
dne. Ze čtrnácti anonymních vzorků byl
hlasováním 169 návštěvníků zvolen tím
nejlepším med od včelaře Vladimíra Doležala. Vítěznou medovinou mikroregionu Nechanicko z pěti soutěžních se stal
výrobek z produkce včelaře Josefa Petra.
Dostatek odvahy, ale i zručnosti projevili
včelaři Vladimír Doležal a Jiří Smolík, kteří se uvolili přímo na pódiu prezentovat
vytáčení medu, končící jeho ochutnávkou
diváky. Mnohé včelařské problémy objasnily jasně a srozumitelně podané přednášky
odborníků Vladimíra Doležala, Moniky
Jindrové, Jiřího Smolíka, Radima Kupky,
Evžena Báchora. Většina z nich včetně
předsedkyně ČSV Mgr. Jarmily Machové
poskytla rozhovory do přímého vysílání
ČR – stanice Dvojka. Prezentací včelařství, medu, medových výrobků a všeho co
souvisí s chovatelstvím včel, ale i oslavou
spolkového výročí, bylo i hodinové povídání s rozhlasovým moderátorem Václavem
Žmolíkem. Medové slavnosti byly důstojnou oslavou 130. výročí založení včelařského spolku v Nechanicích. Všem, kteří se na
přípravě této akce podíleli nebo ji podpořili, patří velké poděkování.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Ukázka historických úlů
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Krmení včelstev

Igelitové vědro s plovákem na rámu v krmném nástavku

V této kapitole se pokusím popsat, jaké jsou možnosti podněcování včelstev během roku a zakrmení na zimu. Základním a nejosvědčenějším způsobem je a bude doplňování zásob pomocí roztoku cukru a vody; rozdíly
jsou v přípravě a způsobu podání do úlu.
Jako malý chlapec jsem před 45 lety se
svým tatínkem rozvářel cukr v kotli, po vychladnutí jej konví naléval do balonových
krmítek nebo dřevěných korýtek pod okénky zadováků. Krmilo se pozdě večer, každé
včelstvo dostalo v jedné dávce maximálně
1–2 litry roztoku. Obrovský pokrok tehdy
znamenal přechod na krmení ve čtyřlitrových sklenicích. Hrubého krystalu bylo
dostatek a prodával se za 7,30 Kčs.
V průběhu sezony nesmějí zásoby medu
či invertovaného cukru v úlu poklesnout
pod hranici 4–5 kg. Při první jarní prohlídce zkontrolujeme stav zásob popřípadě
je doplníme u včelstev, kdy zásoby chybí.
První výraznější snůšky se v teplejších oblastech objevují začátkem dubna. Poté už
v lepším případě roste množství donesené sladiny, včelaři postupně vytáčejí zralé
jednodruhové medy nebo podstavují další
nástavky souší či mezistěn. Ale pozor, v případě chladného nebo velmi suchého jara
bez snůšky včelstva velmi rychle proplodují zbylé zásoby a v průběhu května hrozí
hynutí celých včelstev hladem. Zde musí
včelař zasáhnout a přikrmením obnovit
stav zásob. Takto například včelaři na některých místech v Beskydech loni na jaře
dodali včelám až 10 kg cukru.
Opačný problém představuje melecitózní snůška tzv. cementového medu.
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Objevuje se nepravidelně v průběhu léta
v některých letech v oblastech s vyšším
podílem jehličnatých lesů. Někdy trvá až
do začátku podzimu. Ze začátku se včelaři
radují, jak krásně včely naplnily medníky.
Radost je ovšem přejde, když po vytočení
vytahují z medometu plásty stejně těžké,

na konec března, včelám se přeplní výkalové vaky a dochází ke kolapsům včelstev.
Zaplněné plásty s melecitózním medem
zabezpečíme proti zavíječům a na jaře se
pokusíme dílo zachránit. Jak se objeví pravidelný let včel, ale ještě nenastala hlavní
snůška, plásty odvíčkujeme a ve vhodné
nádobě je namočíme na 2 dny do vody. Musíme je přitom zatížit, jinak mají tendenci
vyplavat nahoru. Poté vystříkáme část narušené sladiny z plástů a nástavky s plásty
vložíme pod plodové těleso. Včely plásty
vyčistí, část melecitózy vynesou v podobě
krystalků z úlu a část uloží do věnců kolem
plodu. Výplach z plástů s melecitózou se
nehodí na výrobu medoviny, pachuť z košilek nejde ničím odstranit.
Letošní oddělky podněcujeme v malých
dávkách 1–1,5 kg cukru týdně hned, jak
začne matka klást. Ideální je, pokud se oddělky samy živí na snůšce z akátu, hořčice,
svazenky, lípy, slunečnice apod. S podněcováním pokračujeme až do času definitivního zakrmení na zimu, což je v průběhu
srpna. Smetence zakrmíme malou dávkou
během věznění v temné chladné místnosti,
ideálně ve sklepě. Po usazení do úlu počkáme alespoň 1–2 dny, až si včelstvo začne
hájit česno. Poté zakrmíme jednou malou
dávkou v pozdních večerních hodinách.
Je-li následující den roztok odebrán, začneme krmit většími dávkami, zejména
pokud jsme usadili smetenec na mezistěny.
Po vystavění a zakladení části díla můžeme dosud nedostavěné mezistěny proložit
mezi zakladené. Při krmení usazených rojů
postupujeme stejným způsobem.

V případě chladného nebo velmi suchého jara bez snůšky včelstva
velmi rychle proplodují zbylé zásoby a v průběhu května hrozí hynutí
celých včelstev hladem
jak je do medometu vkládali. Nejjednodušší možností je odjet před melecitózou
na jiné stanoviště, třeba do sousedního
katastru (výskyt melecitózy bývá často lokální). Podmínkou je platné negativní vyšetření na mor včelího plodu za posledních
12 měsíců. Další možností je vytáčet pravidelně v intervalu 2–3 dny po celý čas trvání
snůšky. Ve většině případů nezbude než počkat, až melecitózní snůška skončí, potom
odebrat ze včelstev maximální množství
plástů s melecitózním medem a nahradit
je prázdnými soušemi. Pak včelstva nakrmíme tak, aby odebrala alespoň 10–12 kg
cukru. Následuje-li teplá zima, kdy včelstva
v jejím průběhu absolvují několik proletů,
nic se neděje. Připadne-li první prolet až

Velká většina včelařů používá na krmení a podněcování řepný cukr. Včelaři si od
zimy hlídají ceny v supermarketech a vzájemně se poznávají podle vozíků plných
cukru. Můžeme říci, že jakýkoliv rafinovaný bílý nebo polobílý cukr krystal nebo
krupice je vhodný ke krmení včel. Problematický by byl surový hnědý nerafinovaný cukr. Můj předchůdce na Pokusném
včelínu Kývalka, Ing. Janoušek, mi kdysi
radil jednoduchý postup: pokud kupuji
cukr, jehož kvalitu neznám, je dobré si vzít
s sebou zavařovací sklenici do půlky naplněnou vodou. Po zakoupení kilogramu
cukru ho v poměru 1:1 rozpustíme v čisté
vodě ve sklenici a počkáme na ustálení. Jeli cukerný roztok čirý, je vše pořádku. Je-li
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Stropní krmítko do krmného nástavku

zakalený nebo nažloutlý, obsahuje větší
množství zbytkových látek a pro včely je
nevhodný. Podle používaného způsobu krmení potřebujeme na prosakovací krmení
hrubý krystal nebo alespoň cukr zbavený
cukerného prachu. Při rozpouštění zužitkujeme jakýkoliv jemný krystal nebo cukr
krupici. Včelaři z blízkosti cukrovarů využívají někdy za výhodnou cenu i tzv. smetkový cukr z výroby.
V 90. letech se výkupní cena květového medu přiblížila ceně cukru. Včelaři se
znovu začali zabývat možností zimování
včelstev na medu. Z prvních květových
snůšek se odloží na včelstvo 6–8 zavíčkovaných plástů obvykle řepkového medu.
Tyto plásty je třeba chránit před zavíječem,
nejsnáze asi odparem kyseliny mravenčí
v komínu plástů s medem. Po posledním
vytáčení nasadíme nástavek s mednými
zásobami nahoru a podle potřeby dokrmíme cukrem v množství 5–7 kg. Výhodou je
lepší jarní rozvoj a menší opotřebení zimní
generace včel, nevýhodou je nutnost ošetřování odložených plástů a při dnešních
nízkých cenách cukru i ztráta části tržeb
za med.
Během roku podněcujeme nová včelstva
cukerným roztokem v poměru 1:1, tedy
1 kg cukru na 1 litr vody. Zimní zásoby doplňujeme roztokem v poměru 3:2, tedy 3 kg
cukru na 2 litry vody. Celkové množství
zimních zásob volíme podle síly včelstva
a prostoru: oddělky dokrmíme na 10–12 kg
zásob, včelstva zimovaná na 2 nástavcích
39 × 24 na 15–18 kg zásob. U nezateplených úlů je zapotřebí toto množství zvýšit
o 3–6 kg. Zpravidla první krmnou dávku,
minimálně 3–6 kg, podáváme po odebrání
očištěných plástů po posledním vytáčení,
aby mělo včelstvo dostatečné zásoby pro
výchovu zimní dlouhověké generace. Pokud včelaři nechají v tomto období nechtěně včelstvo bez zásob, včely omezí plodování na jediný plást a do zimy jde včelstvo
zesláblé a obsedající 2–3 uličky. Pozor při

Plastové kapsové krmítko na 4 l roztoku

velmi horkém a suchém létu, kdy v přírodě
zasychají veškeré zdroje snůšky. Včelstva
velmi rychle proplodují ponechané nebo
dodané zásoby. Zbývající část zimních
zásob podáváme zpravidla kolem druhé
a třetí dekády srpna, aby je bezpečně stihly
zpracovat ještě letní krátkověké včely. Jakmile se začátkem září v některých letech
ochladí, včelstva výrazně zpomalí odběr
krmení a hrozí větší riziko zeslizovatění
roztoku.

Ať se rozhodneme pro jakýkoliv
způsob krmení, snažíme se
vždy o to, aby zimní zásoby
zpracovaly vždy ještě letní včely
Podle způsobu krmení používáme jednak prosakovací krmítka, jednak rozpouštíme roztok za tepla či za studena. U prosakovacích krmítek naplníme čtyřlitrovou
sklenici třemi kilogramy hrubého krystalu,
zalijeme po okraj 1,7 l vody a uzavřeme
děrovaným víčkem. Sklenici otočíme nad
miskou a postavíme do krmného nástavku na strůpek opatřený kruhovým otvorem

nebo na dva hranolky položené přímo na
plásty. Pokud je cukr velmi jemný, nalejeme nejdříve vodu, nasypeme cukr a důkladně zamícháme. Dobrá pomůcka pro
krmení jemným krystalem od zkušených
včelařů: vyvaříme jemnou kamennou drť
o hrubosti 4–8 mm a do sklenice s jemným krystalem vhodíme hrst kamínků.
Kamínky po otočení sklenice klesnou na
víčko a usnadní včelám odebírání cukru. Víčka přestávají po 2–3 letech těsnit
a je zapotřebí je nahradit novými. Včely
otvory na víčkách při delších přestávkách
mezi dávkami zalepují propolisem. Zde se
uplatní zobrazená pomůcka na čištění víček. Včelstvo má jednu dávku odebranou
do 48 hodin, silná včelstva můžeme krmit
naráz až čtyřmi čtyřlitrovými sklenicemi.
Další způsob je rozpouštění cukru za
tepla nebo za studena. Včelaři s velkým
počtem včelstev rozpouštějí cukr za studena kalovými čerpadly, poté jej čerpají do
nádrží a rozvážejí po stanovištích. Vy jako
začínající včelaři s menším počtem včelstev
můžete rozpouštět např. v konvi na med:
do 10 litrů teplé vody vsypete 15 kg cukru
a míchadlem na maltu nebo vrtulí na silné vrtačce vytvoříte cukerný roztok. Ten
se pak pomocí zahradních konví nalévá

Různé velikosti sklenic na prosakovací krmení – malé objemy 0,5 l , 1 a 2 l pro oddělky,
3,6 litru pro dodání zimních zásob
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Pomůcku na čištění víček si zhotovíte snadno z kusu plastu a hřebíčků 32/1,4 mm

RECENZE

do různých typů krmítek: stropní krmítka různých typů většinou vyžadují krmný
nástavek. U kapsových krmítek z plastu
nebo sololitu o objemu 4–5 l stačí vyjmout
2 plásty. Dále se používají různá krmná
vědra opatřená plovákem, Jakubovská
krmítka, 10litrový kbelík se slámou nebo
keramzitem. Zajímavá laciná varianta je

v poslední době podávání roztoku v zavázaných PE odpadkových pytlích.
Občas se objevily snahy o zavedení tzv.
amerického způsobu krmení. Jde o sudy
nebo žlaby naplněné cukerným roztokem
a postavené venku mimo úly. V naší hustě
zavčelené krajině a krmení v době slídivosti
to znamená vždy obrovské riziko, ohrožení

všech slabších včelstev v doletu, a je tedy
absolutně nevhodné!
Další alternativou je použití hojně nabízených invertních krmiv. Mohou to být
inverty sacharózy vzniklé využitím chemických činidel nebo enzymů. Výhodou
je snadné použití, a při poklesu teplot při
pozdním krmení včely tyto sirupy odebírají
velmi ochotně. Cenově je však tento způsob
výrazně dražší než krmení cukrem.
Druhou skupinou jsou škrobové hydrolyzáty vzniklé hydrolýzou pšeničného nebo
kukuřičného škrobu. Určitým rizikem jsou
zbytky složitých cukrů, které zatěžují včelám výkalový vak. V případě teplých krátkých zim to není problém, při dlouhé zimě
bez možnosti proletu jdeme do rizika masivních úhynů včelstev. V posledních letech
však u nás převažují teplé zimy.
Ať se rozhodneme pro jakýkoliv způsob
krmení, snažíme se vždy o to, aby zimní
zásoby zpracovaly vždy ještě letní včely.
Rovněž množství zásob na zimu je vhodné
zpočátku navýšit a raději odebrat na jaře
nespotřebovaný nadbytek na pozdější tvorbu oddělků, než se strachovat, že se v dlouhé zimě včelstva nedožijí jara.
Ing. Oldřich Veverka,
olda.veverka@gmail.com

Zázračný svět včel aneb Jak ho vidí jeho přátelé
Zatím nejlepší v češtině dostupnou knihou o biologii včel jsou Fenomenální
včely od profesora Jürgena Tautze z würzburské univerzity. Stejný autor spolu
s redaktorem a včelařem Dietrichem Steenem vydal v minulém roce další
titul. Ten nyní vychází v překladu Tomáše Dimtera v nakladatelství Mladá
fronta pod názvem Zázračný svět včel – továrna na med aneb život v úle.
Pustil jsem se do čtení se zvědavostí, ko
lik věcí se opět dozvím o podrobnostech
života včel. Nejsem zklamán. Samozřej
mě, že některé věci už byly popsány ve
Fenomenálních včelách nebo jinde, ale
tentokrát je text uspořádán jinak. Začíná
jako popis továrny na med, rojení vysvět
luje jako založení dceřiné firmy, a loupež
přirovnává k průmyslové špionáži.
Kniha nekončí popisem biologie vče
lařského roku, ale věnuje se i proble
matice varroázy a pokouší se vysvětlit,
proč to mají včely v dnešním světě tak
těžké.
Autoři konstatují, že medonosných včel
ve světě, na rozdíl od přesvědčení někte
rých medií nebo politiků, spíše přibývá,
než ubývá. Poplach však není odvolán.
Pohled na skutečně průmyslové včelaření
v Americe i jinde ukazuje, že produkce
má svá omezení.

268 •SRPEN 2018

Publikace má 264 stran. Střídají se
pasáže psané jednoduše srozumitelným
jazykem (tuším, že z pera pana Steena)
s kapitolkami vědečtěji pojatými (asi od
prof. Tautze). Nebojte se, i pro laického
čtenáře je celá kniha snadno srozumitel
ná. Překlad je zdařilý, drží se zaběhnuté
včelařské terminologie, chybiček je mini
mum. Med jistě nesejeme, ale cedíme.
Jenom nevím, proč se v poslední době
v mnoha českých textech objevuje tolik
uvozovek. Vosk je skutečně stavební
materiál, tak proč v uvozovkách (str. 64)?
Jako bychom si nebyli jisti, že věci jsou,
tak jak jsou. Ale posuďte sami. Upřímně
doporučuji tuto knihu k přečtení od začát
ku až do konce. Má myšlenku, která gra
duje. A až budete znovu hledat to, co vás
při prvním čtení zaujalo, pomůže rejstřík.
Skončím citátem, ten do uvozovek
patří: „V průběhu let si většina včelařů

vyvine živoucí porozumění a bdělý cit pro
procesy v přírodě... Proto má zacházení
se včelami také spirituální rozměr. Cho
vat včely, znamená zjistit, že život je cosi
důvěrného, čehož jsme sami součástí.“
(str. 240–241)
Ing. Dalibor Titěra, CSc.

APITERAPIE

Apikurz na Čabárně

Účastníci kurzu

Koncem června se nedaleko Kladna v Naučném středisku ekologické výchovy pod
vedením Dr. Stefana Stangacia z Rumunska sešla skupinu zájemců o praktické využívání včelích produktů. Kurz
pro nás připravila Česká apiterapeutická společnost, z. s. (ČAPIS), která byla
před třemi lety založena ke sdružování
všech zájemců o apiterapii, k jejímu rozvoji, propagaci a zkvalitňování metodiky
apiterapie – tedy všech aktivit a terapií
s pomocí včel a jejich produktů. Pod ve-

Pět dní plných vyčerpávajících informací

dením Dr. Stangacia, který je mimochodem prezidentem společnosti Apitherapy
Consulting & Trading International Ltd.,
prezidentem Německé společnosti pro
apiterapii, prezidentem společnosti rumunské apiterapie a generálním tajemníkem Mezinárodní federace apiterapie,
jsme se seznámili s účinky a možným použitím medu, včelího jedu, pylu, mateří
kašičky, pergy, trubčího mléka a propolisu. Vedle získávání teoretických znalostí
jsme mohli vidět nejen praktické ukázky

mikrovpichů včelího žihadla, ale vyráběli
a ochutnali jsme i apičokoládu a další apidobroty. Veliký dík za uskutečnění kurzu
patří Gabriele Hiklové a Andree Novotné
z ČAPIS, Daně Belušové a jejím kolegům
z Čabárny, překladatelce Monice Řezníčkové, Dr. Stefanu Stangaciovi a všem zúčastněným. Pro zájemce o další vzdělávání
a informace doporučuji sledovat webové
stránky http://www.capis.cz.
Mgr. Kamila Rubešová

„Aby naše buňky v celém těle byly šťastné, je nutné je stále opravovat,“ říká Dr. Stefan Stangacia
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Racionalizace ve včelařství III.
Kočování
Pokud nemáme na trvalém stanovišti
k dispozici aspoň dvě hlavní snůšky, pro
dosažení ekonomického výnosu jsme nuceni včelstva jednou, popřípadě dvakrát
převážet, tedy se včelstvy kočovat. Způsob
převozu volíme podle místních podmínek,
vzdálenosti, počtu včelstev, dispozice dopravního prostředku apod. Při volbě způsobu kočování kalkulujeme zpravidla se
dvěma hledisky, jednak s náklady na kočovné zařízení připadající na jedno umístěné včelstvo, jednak s pracovním časem
potřebným na převoz včelstva. Podrobně
se o tomto tématu můžete dočíst v publikaci „Kočujeme se včelstvy“ vydané ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole.

Rámkové krmítko kryté síťovinou patří k nejefektivnějším způsobům doplňování
zimních zásob bez nároku na prázdný nástavek

V předchozích dvou článcích jsme se zabývali racionalizací při ošetřování
včelstev na stanovišti a při získávání medu. To samozřejmě není zdaleka
vše, ve včelařství máme další možnosti, kde můžeme ušetřit především
pracovní čas, často i finanční prostředky. Prakticky tu není oblast, kde se
by se nemohla opatření v hospodárnosti popřípadě produktivity vynakládání prostředků uplatnit.
Získávání vosku, vyvařování souší bez
porušení drátkování
Toto opatření přináší v delším horizontu
velmi významné úspory pracovního času.
Vyvařované souše ponoříme do vařící vody,

nebo elektřinu, kde je vyšší účinnost využití tepelné energie. Pokud máme vhodný
zdroj páry, lze více souší zbavit díla a dezinfikovat právě s její pomocí. V porovnání
s horkou vodou je však čistota rámků po

Při volbě způsobu kočování kalkulujeme zpravidla se dvěma
hledisky, jednak s náklady na kočovné zařízení připadající
na jedno umístěné včelstvo, jednak s pracovním časem
potřebným na převoz včelstva
dílo se rozvaří, rámek s neporušeným drátkováním se vyjme z vody a z hladiny sbíráme směs vody, vosku a košilek. Tu pak
lisujeme nebo odstřeďujeme a získáme
vosk ve vyhovující kvalitě.
Nádoba musí mít takový objem, aby bylo
možné pod hladinu ponořit jednotlivé souše popřípadě skupinu souší upevněných
v držáku. Při vaření je nutné, aby na jedné
straně varné nádoby byl výstupný proud,
zpravidla u komína, ze kterého budeme
rámky zbavené díla vytahovat. Jen tak
nebudou na drátcích zůstávat nečistoty
a košilky. Ekonomicky nejvýhodnější využitelné palivo při získávání vosku je dřevo,
kterého bývá v dosahu včelařského hospodářství dostatek. Dnes při vzrůstající ceně
vosku můžeme použít také propan butan
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zbavení díla nesrovnatelně horší. Pokud
k drátkování využijeme nerez drátek, pak
při opakovaném vyvařování drátek vydrží
déle než vlastní dřevo rámku.
Výhody, přínosy tohoto postupu:
• dřevo rámku je krátkým varem zbaveno
spor nosemy a zvápenatění;
• neporušené drátkování nám uspoří
mnoho práce při následném drátkování, drátky stačí dočistit a napnout; tento
způsob přináší největší úsporu pracovního času;
• varnou nádobu o dostatečné velikosti
lze také využít k parafinování dřevených
částí úlů.

Z různých druhů převozů můžeme uvést
několik příkladů:
• převozy menšího počtu včelstev (9–16)
na jednoosých přívěsech za osobními
auty jsou málo produktivní v případech, kdy potřebujeme převézt větší
počet včelstev na delší vzdálenosti. Úly
mohou být upevněny na paletách, plošinové paletě nebo je možné jednotlivé
úly nakládat například s pomocí speciálního rudlu vyvinutého př. Jindrou
z Roudnice nad Labem;
• převoz jednotlivých úlů na ložných plochách nákladních aut a jejich přívěsů
nakládaných lehkými nakladači připevněných na ložné ploše – easy leadery;
• převozy úlů na paletách, které se na
nákladní auta ukládají pomocí vysokozdvižných vozíků. Tento způsob vykazuje největší produktivitu vynaloženého času, má význam především pro
převoz větších skupin včelstev na delší
vzdálenosti;
• klasické kočovné vozy ztrácejí význam,
důvodem jsou požadavky související
s provozem na pozemních komunikacích, ale mohou svými výhodami nahradit převozné včelíny. Lze je převážet
na dopravních prostředcích způsobilých
provozu na pozemních komunikacích.
Náš trh nabízí převozní včelíny na větší
jednoosé přívěsy za osobní auta.
Doplňování zimních zásob
Tematika krmení včelstev je dnes hodně
spojována s nabídkou tekutých krmiv.
Pokud se na problém podíváme z hlediska
racionalizace, použití těchto krmiv racionalizačním opatřením zase až tak není.
U větších včelařů v celém procesu dopl-
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S pomocí rudlu, jehož autorem je př. Jindra z Roudnice nad Labem,
zvládne nakládání těžších úlů poměrně snadno i jedna osoba

ňování zásob na zimu nahradí nákup tekutého krmení pouze přípravu cukerného
roztoku. Jeho příprava není žádný technický problém, pomocí kalového čerpadla
dokážeme během hodiny rozmíchat stovky až tisíc litrů roztoku. Pokud zohledníme
cenu za 1 kg sušiny v krmivu a především
riziko pro přezimování včelstva, dále riziko zbytků krmiv v medu následujícího
roku, netuším, co vede včelaře k nákupu
a použití těchto tekutých krmiv. Dílčím
přispěním k řešení tohoto problému bylo
významné snížení ceny rafinovaného cukru. Sporných otázek kolem použití především škrobových hydrolyzátů je podstatně
více a budou předmětem různých diskusí.
Ve Výzkumném ústavu včelařském řešíme

Rozehřátou směs vosku, košilek a vody lze
separovat na šnekových lisech

Připravené voskové pásy se lisují na pás mezistěny, ta se nožem
rozřeže na požadovaný rozměr

tento problém i pokusně, ale bohužel po tři
roky jsme neměli tuhou zimu s delším obdobím bez proletu. Ve čtvrtém roce pokusů
se v zimě 2016–2017 u hydrolyzátů škrobu
projevily ve větší nadmořské výšce problémy. V některých případech došlo dokonce
k uhynutí včelstev.

vést k jeho falšování. V loňském roce se případy nevhodných mezistěn objevily i u nás.
Závěr
V sérii tří článku jsem se snažil nastínit
možnosti racionalizace v hlavních oblastech včelařské činnosti, určitě ale nebyly

Pokud zohledníme cenu za 1 kg sušiny v krmivu a především
riziko pro přezimování včelstva, dále riziko zbytků krmiv v medu
následujícího roku, netuším, co vede včelaře k nákupu
a použití těchto tekutých krmiv
Výroba mezistěn z vlastního vosku
Na první pohled nemusí být považována
za racionalizační opatření. Včelař s dostatečným množstvím vosku (300–500 kg) si
může nechat udělat mezistěny velkovýrobní technologií za běžnou cenu. Malý včelař
s pouhými desítkami kilogramů je v tomto
případě odkázaný zpravidla na výrobu válcovaných mezistěn, která se realizuje ve
významně vyšších cenových relacích. Je
opravdu dražší výroba mezistěn z vlastního vosku racionální? Pokud zvážíme riziko
nákupu mezistěn z obchodní sítě s určitým
obsahem např. parafínu, tak jistota, že včely budou na mezistěnách z vlastního vosku
dobře stavět, pak zní odpověď na předchozí
otázku ano. V současné době je na našem
trhu značný nedostatek vosku, což může

vyčerpány všechny možnosti. Najdou se
další nápady, jak lze ušetřit pracovní čas,
náklady ve financích, popřípadě dosáhnout lepšího výsledku v dané činnosti?
Kde čerpat nové nápady, kde najít možná
řešení? Podívejme se na seznamy včelařské
literatury, na ceníky, navštivme různé akce
s racionalizační tematikou. Poslední se
uskutečnily v Ostravě v roce 2014 a v Trenčíně 2016. Letos je na pořadu další, a to
XXI. mezinárodní konference zlepšovatelů
a vynálezců v Olomouci pořádaná ve dnech
19. a 20. října 2018. Berte tento příspěvek
i jako pozvání na tuto významnou akci.
Text a foto: Dr. Ing. František Kamler,
ředitel VÚVč v Dole
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Účinná ochrana plástů
před zavíječem voskovým
pomocí ethylacetátu
vyvětrání není třeba, neboť během delšího
skladování ethylacetát z pytlů poměrně
brzy vyprchá.
Ethylacetát je vysoce hořlavá látka, takže je s ním třeba náležitě zacházet. Lze ho
pořídit u obchodníků s chemikáliemi podobně jako aceton pro aerosolování, přičemž dostatečná čistota ethylacetátu pro
ošetření plástů je p. a.
Výhody této metody ošetření plástů jsou
následující:
• vysoká spolehlivost ověřená 15letým vlastním používáním i mnohaletým používáním u mých včelařských přátel,
• ošetření plástů není třeba opakovat,
• ethylacetát není klasifikován jako
toxická látka, vyskytuje se přirozeně například ve víně, používá se
v potravinářském a kosmetickém
průmyslu,
• není žíravý ani korozivní jako kyselina mravenčí či kyselina octová,
které se také používají k ošetření
plástů,
• na rozdíl od výše uvedených kyselin
či oxidu siřičitého vznikajícího sířením plástů má ethylacetát příjemný
odér,
• nízké náklady na ošetření (cena
900ml lahve se pohybuje v rozmezí
100–200 Kč).

Před mnoha lety jsem řešil problém, jak spolehlivě a hlavně jednoduše
uchovávat dostatek plástů určených do medníků. Jelikož mi v té době žádný mně známý způsob ochrany plástů před zavíječem voskovým nevyhovoval, vyvinul jsem si vlastní postup ošetření pomocí výparů ethylacetátu
(ethylesteru kyseliny octové, CAS číslo: 141-78-6), který s úspěchem používám již asi 15 let a považuji ho za velmi bezpečný a spolehlivý. Níže uvedenou metodu nikomu nevnucuji, pouze jsem se rozhodl podělit se s ostatními včelaři o svou zkušenost, kterou mohou využít především malovčelaři,
kteří nemají možnost skladovat souše v chlazeném skladu.
Moje metoda spočívá v uložení souší do
pytlů ze silného polyetylenu ihned po posledním vytáčení medu, kdy do každého
pytle přiliji po stěně ethylacetát tak, aby
netekl po plástech, a pytel ihned zavážu
provazem nebo drátem. Při zavazování
doporučuji konec pytle smotat, přehnout
a poté zavázat, aby uzavření bylo co nejtěsnější. Do běžně dostupných pytlů o rozměrech 90 × 120 cm se vejde 11 rámků míry
39 × 24 cm. Ethylacetát dávkuji do pytle
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od oka v množství přibližně 50–70 ml. Výpary ethylacetátu uvnitř pytle spolehlivě
zlikvidují zavíječe ve všech stadiích vývoje včetně vajíček. Pytle s plásty skladuji
v dobře větraném místě, neboť zpočátku
jsou trochu cítit po ethylacetátu. Důležité
je zajistit, aby při manipulaci nedošlo k mechanickému poškození pytlů, které by znovu umožnilo zavíječům naklást vajíčka do
plástů. Plásty na jaře vybaluji z pytlů přímo
před nasazováním medníků, přičemž jejich

Kolega z naší včelařské organizace, který
tento způsob ošetření plástů také začal používat, místo polyetylénových pytlů s úspěchem používá 130litrové polypropylenové
boxy z IKEA (SAMLA), které opatřil samolepicím těsnícím páskem pod víkem. Tyto
boxy mají výhodu, že se s nimi pohodlně
manipuluje a jsou mechanicky velmi odolné, takže nehrozí ani prokousání myšmi.
Možností, do čeho lze plásty balit, je tedy
více a věřím, že včelaři, kteří tuto metodu
budou chtít vyzkoušet, najdou další vhodné
obaly pro uložení a ošetření plástů pomocí
výparů ethylacetátu.
František Škrob,
jednatel ZO Zvole
Poznámka redakce:
Uvedená metoda vychází z osobní zkušenosti autora.
Redakce nenese odpovědnost za případné nedodržení
bezpečnosti práce a zásad požární ochrany.

JAK TO DĚLÁM JÁ

Poznámka
ke slunečnímu tavidlu

Sluneční tavidlo v přepravce.
Na původní fotografii z roku 2002 chybí pouze úchyt zrcadla

Rád bych reagoval na příspěvek
přítele Jiřího Bastla, který byl
publikován ve Včelařství č. 3/2018,
str. 104 – téma: včelí vosk.
Jsem z kategorie „vetchých kmetů“, tedy
i pamětníkem doby, kdy se nám o výběru
a množství v současné době nabízeného
nářadí a vybavení ani nezdálo. A protože
jsme na venkově potřebovali nejrůznější
zařízení, které v obchodech nebylo, nebo
jsme na ně neměli peníze, vznikaly věci
doma metodou „udělej si sám“. Sekačkou
na trávu počínaje a cirkulárkou konče.
Proto mě udivuje stížnost přítele Bastla
na cenu slunečního tavidla, které se doma
nechá vyrobit za několik stokorun.

Postup je pracnější,
ale získaný vosk je zcela čistý
Neznám ve svém okolí včelaře, který by
vyřazené souše házel do popelnice a kupoval si mezistěny. Někdo vyměňuje, jiný
vyvařuje nebo taví. Pokud je nutné starší
souše nějakou dobu uchovat, nezbývá než
často opakovaně sířit, protože zavíječ je
snad horší škůdce než roztoč.
Ale k vlastnímu slunečnímu tavidlu.
Pro toto zařízení jsem se rozhodl již v roce
2002. A protože nemáme dostatek volného
úložného prostoru, tavidlo jsem zabudoval
do polopřepravky. Jinak stačí bedýnka příslušné velikosti, několik odřezků polystyrenu a sololitu, kus alobalu (pokud možno
silnějšího), nerez vanička (nepoškozuje
se vosk a i při občasném čištění špachtlí je
„doživotní“), sklo k zakrytí a kus starého

zrcadla. Vaničku zhotovil kamarád z již
použitého zbytku plechu – sestřihl ho na
příslušný rozměr, ohnul jeho okraje asi
30 mm a svařil v rozích. Krycí sklo jsem
po krátkém zkušebním provozu nahradil
zdvojeným (zhotoví každé lepší sklenářství – tenkrát za 200 Kč). Držák zrcadla
jsem vytvořil sklopný v příčných osách,
aby nebylo nutné natáčet za sluncem celé
tavidlo. Roztavený vosk stéká do dvou
vaniček od Flory, ze kterých jej slévám do
dalších, kde tuhne již zcela čistý vosk v podobě „mejdlíček“ a zbytek s nečistotami
u dna vracím zpět do tavidla. Při kombinaci zrcadla a zdvojeného skla je v tavidle
dostatečná teplota na slušnou výtěžnost
vosku – zbytky voští pak ani nechtějí hořet.
Vyřazené souše vyřezávám z rámečků,
„tahátkem“ odstraňuji drátky, aby předešel
zranění při další manipulaci. Voští sešlapu
mezi dvěma kusy lina (ztížím tak „práci“
zavíječi), čímž se do tavidla vejde místo
jedné souše přibližně 2 a půl, což odpovídá
kapacitě vaniček v tavidle. Postup je pracnější, ale získaný vosk je zcela čistý, rámečky je možné také dokonale očistit. Při počtu
6 včelstev, která chovám v zahradě u domu,
je toto vše vlastně odpočinková práce.
Do podobného formátu jsem vytvořil
i odvíčkovací zařízení, které se po složení
vejde dokonce do čtvrtiny přepravky. Oboje zařízení používáme zcela bez problémů
již od roku 2002. Po ukončení medobraní
a tavení vše vyčistíme, složíme a ve sklepě
založíme mezi ostatní přepravky.
Ladislav Brunclík,
Chlumec nad Cidlinou
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Z Výzkumného ústavu
včelařského Dol – VIII.

Při zakoupení nových úlů nemusí stačit jen převěšení rámků z původního úlu. Je
dobré myslet i na obměnu dřevěných rámků, které je nutno buď nahrazovat novými,
nebo pravidelně dezinfikovat. Účinná dezinfekce porézních materiálů je ale obtížná

Mor včelího plodu – stálý problém
O tomto nebezpečném onemocnění včelího plodu způsobeném bakterií
Paenibacillus larvae toho bylo napsáno již hodně. Každoročně se musí
likvidovat klinicky nemocná včelstva, na řadě míst opakovaně, a zatím
to bohužel nevypadá, že se problematika moru včelího plodu dostane na
vedlejší kolej.
Aktuálně jsme se ve VÚVč věnovali kampani Hrr na mor, která byla čtenářům
představena v únorovém Včelařství. Autoři kampaně JUDr. Rostislav Ovčarik
(ZO ČSV Slaný), Dana Belušová a Ing. Jiří
Volek (oba ZO ČSV Kladno) získali podporu ze Středočeského kraje na preventivní
vyšetření včelstev nacházejících se v tomto
kraji. (O výsledcích této kampaně píšeme na
str. 258, pozn. redakce).
Naším úkolem bylo vyšetřit vzorky, které
odebrali a doručili včelaři ze svých stanovišť. Celkově se tak v rámci této akce vyšetřilo 2047 směsných vzorků měli odebrané
během ledna až března 2018. V 9 vzorcích měli byly prokázány spory bakterie
P. larvae. Pět pozitivních vzorků bylo na
stanovištích v okrese Rakovník, po dvou
v okrese Kladno a Mladá Boleslav. Na základě pozitivního laboratorního výsledku
jsme v nejbližší možné době ve spolupráci
s veterinárními inspektory Státní veterinární správy uskutečnili prohlídky včelstev na dotčených stanovištích. Celkově
jsme prohlédli 79 včelstev (včetně několika včelstev uhynulých z neznámých důvodů). Pouze na jednom stanovišti (s nízkým
průměrným nálezem 100 spor v 1 gramu
měli) nebylo zatím nalezeno ani jedno klinicky nemocné včelstvo, ale dohled bude
pokračovat.
274 •SRPEN 2018

Z devíti prohlížených stanovišť tak bylo
odhaleno 8 skrytých ohnisek moru včelího plodu, které by časem mohly v těchto
oblastech vést k mnohem rozsáhlejší epidemii. Akce aktivního a cíleného preventivního vyšetření v rozsáhlejších územních
celcích opět ukázala smysluplnost. Lze tak
předcházet velkým škodám, případně epidemiím.
Zde by bylo možno stručnou zprávu
o popsané kampani zakončit, ale tak jako
s každým řešeným projektem nám vyvstala
řada dalších zajímavých souvislostí a témat
k výzkumu.
Zatímco v jiných případech se mor nacházel často na více stanovištích v sousedství, výskyt moru včelího plodu v osmi prokázaných ohniscích v této kampani byl
vázán vždy pouze na jedno stanoviště.
Ve včelstvech na sousedních stanovištích
(ve vzdálenostech několika desítek metrů)
nebyla bakterie P. larvae prokázána. Tuto
skutečnost můžeme vysvětlit několika fakty, které spolu vzájemně souvisí. V prokázaných případech se jednalo o brzkou detekci P. larvae, kdy se bakterie ještě nestihla
namnožit do tak velkého množství, aby
docházelo k jejímu plošnému šíření mezi
včelstvy a stanovišti. Důvodem mohla být
správná včelařská praxe, kdy dochází k řádné a pravidelné obměně včelího díla, takže

dochází k odstraňování a ne ke kumulaci
infekčních spor P. larvae ve včelím díle.
Okolní včelstva také mohla mít dobře vyvinuté imunitní mechanismy, např. výborný
čistící pud, nebo dostatečnou tvorbu antimikrobiálních peptidů (abaecinu a defensinu), které zabraňují růstu původce moru.
Samotné bakterie P. larvae produkují
při svém růstu ve střevě včelích larev antibiotikum a další látky, které mají za cíl
tlumit růst zdraví prospěšných bakterií
(viz. článek o mikrobiomu včel z dubnového Včelařství) a také pomáhají k prostupu
bakterie P. larvae střevní stěnou do tělní
dutiny larev. Tím dojde k úhynu včelí larvy.
Faktory, které jsou produkovány samotnou
bakterií P. larvae se odborně nazývají faktory virulence. Jedná se o vlastnosti, které
se mohou u jednotlivých kmenů bacilů lišit, a liší se pak i to, jak vážné onemocnění
dokáže daný původce onemocnění vyvolat.
V našem případě lze tedy říci, že v prokázáných 8 ohniscích moru včelího plodu
byl teoreticky původce P. larvae s nižší
virulencí než případech jiných, kde se mor
šířil jako oheň. Nezbývá, než se pustit do
detektivní práce. Blíže prozkoumat nalezené bakterie a sledovat i nadále ohniska
a jejich okolí.
Text a foto: MVDr. Martin Kamler

Prohlídky včelstev k odhalení příznaků
moru včelího plodu je důležité provést ideálně před začátkem plné sezony. Fotografie ukazuje párátky označené dvě původně
zavíčkované buňky s uhynulými larvami
v důsledku onemocnění morem včelího
plodu z 13. března 2018

zkoumali spektrum molekul, které se uvolňují do vzduchu z mrtvého včelího plodu,
a z nich vybrali dvě, konkrétně netěkavou
molekulu kyseliny olejové a těkavou látku
ze skupiny terpenů známou jako beta-ocimen. Kyselina olejová patří k látkám, které
se uvolňují posmrtně z těla členovců včetně
hmyzu a mnoha druhů včel. Beta-ocimen
vylučuje včelí larva, když má hlad. Uhynulé
dělnice mladušky vylučují po smrti jak kyselinu olejovou, tak i beta-ocimen.

Včela medonosná reaguje na pach unikající z nemocného či mrtvého plodu
jeho odstraněním z buněk. Kanadští vědci nyní zjistili, jak je toto hygienické chování u včelích dělnic spouštěno.
Hrozba chorob
Můžeme jásat nad nově rozšířeným zákazem neonikotinoidových pesticidů, ale byla
by chyba slibovat si od něj zásadní zlepšení situace v chovech včel. Když pomineme
skutečnost, že zakázané insekticidy budou
nahrazeny jinými prostředky na hubení
hmyzu a ty zřejmě nebudou ke včelám
o moc šetrnějšími než neonikotinoidoví
„hříšníci“, pak je tu neoddiskutovatelný
fakt, že včely stůňou. Sužuje je celá řada
parazitů a chorob.
„Nemoci jsou zdaleka nejdůležitější příčina problémů, jimž právě teď zdraví včel
čelí,“ říká k tomu biolog Leonard Foster
z University of British Columbia.
Od viróz až po napadení parazitickými
roztoči – to je spektrum rizik, kterým jsou
včely vystaveny. Pokud chceme mít zdravější včelstva, nemůžeme spoléhat jen na
likvidaci původců chorob, ale musíme
je mít odolnější. Imunitní systém včely
medonosné nepatří v hmyzí říši k nejvýkonnějším. Včela si to mohla v přírodních
podmínkách dovolit, protože nikdy nežilo
na jednom místě velké množství včelstev
a jako druh byla vystavena neustálému přírodnímu výběru. Jeho výsledkem je i chování označované obecně jako hygienické.
Fosterův tým nyní významně přispěl k pochopení jednoho ze základních aspektů
této velice důležité včelí aktivity.
Hygienické chování
Včelaři vědí, že dělnice odstraňují z plástů
nemocný nebo mrtvý plod a předcházejí

tak šíření nákazy ve včelstvu. Hygienické chování není včelí vynález. Například
mravenci vynášejí uhynulé dělnice na
„smetiště“ mimo hnízdo. Termiti zase své
mrtvé „zazdí“ do jakési miniaturní hrobky.
Odborně se takovému odstraňování uhynulých jedinců říká „nekroforeze“.
Včela čelí při kontrole larev a kukel
jednomu velkému problému. Závěrečný vývoj probíhá po zavíčkování buňky
a přímá kontrola tedy není možná. Přitom
k řadě infekcí a napadení cizopasníky sice
dochází u otevřeného plodu, ale hlavní
příznaky se projeví až po zavíčkování.
Při identifikaci nemocného nebo mrtvého plodu proto včelím dělnicím pomáhají
těkavé látky schopné pronikat voskovým

Pachové poselství
Vědci testovali, jak ovlivní přítomnost kyseliny olejové a beta-ocimenu hygienické
chování včel. V jednom experimentu přidávali například k živému odvíčkovanému
plodu do buněk plástu obě pachové látky
a snažili se tak napodobit včelí „pach smrti“. Dělnice odstraňovaly takto „navoněný“
plod z buněk. Když ale vědci přidali k plodu
jiné chemikálie, např. hexan, dělnice valnou část otevřených buněk opět zavíčkovaly a plod nechaly na místě. Pokud vědci
použili jen jednu z látek tvořících „pach
smrti“, nepozorovali u dělnic významný
nárůst hygienického chování. Z toho je
zřejmé, že pro spuštění hygienického chování jsou u včel nezbytné dvě klíčové komponenty – kyselina olejová a beta-ocimen.
Zatímco beta-ocimen přitahuje dělnice
k plodu, kyselina olejová spouští chování,
jež vede k jeho odstranění.
V rámci studie publikované ve vědeckém
časopise Scientific Reports se ukázalo, že
reakce na „pach smrti“ má významnou
genetickou složku a že intenzita hygienického chování dělnic je ovlivněna dědičně.
Kyselina olejová se váže na protein OBP16
a beta-ocimen na protein OBP18. Obě tyto
bílkoviny jsou součástí čichových receptorů na tykadlech včel. Za různě silnou reakcí

Včela čelí při kontrole larev a kukel jednomu velkému problému.
Závěrečný vývoj probíhá po zavíčkování buňky
a přímá kontrola tedy není možná
víčkem. Například plod napadený parazitickou houbou Ascosphaerosis larvae
apium a podléhající zvápenatění vylučuje
jako typickou těkavou molekulu fenylacetát. Larvy napadené roztočem Varroa
destructor produkují látku (Z)-6-pentadecen. Na zachycení těchto látek reaguje
dělnice snahou o odstranění nakaženého
jedince.
Některá včelstva jsou při hygienickém
chování svědomitá, jiná naopak liknavá.
Foster a jeho spolupracovníci se rozhodli
přijít těmto rozdílům na kloub. Vědci

včel na totéž množství základních složek
„pachu smrti“ jsou zřejmě zodpovědné
odlišné varianty genů kódujících tyto proteiny.
Foster a jeho spolupracovníci jsou přesvědčeni, že v dohledné době bude možné
využít měření síly reakce včel na kyselinu
olejovou a beta-ocimen k výběru včel s intenzivnějším hygienickým chováním a tudíž i ke šlechtění na tuto vlastnost.
Text: Jaroslav Petr
Ilustrační foto: Zdeněk Vacek
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CO ŘÍKÁ VĚDA

Reakce včel na „pach smrti“

VZDĚLÁVÁNÍ

Co nového v „NASA“?

Buňky s plodem i pylem střeží dělnice i trubci

Již dvakrát jsme vám všem prostřednictvím časopisu Včelařství umožnili nahlédnout do prostor Středního odborného
učiliště včelařského – Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s., které žáci dálkového
studia důvěrně nazývají NASA. Jak z titulku vyplývá, ukazujeme vám, co nového se

1.

Prostory bývalých šaten se
základními úpravami (okna,
topení)

2.

Navržený praktický nábytek
splňující základní požadavky –
dostatek prostoru na uložení
potřebných pomůcek
a materiálů a přitom nezabírat
zbytečně prostor

3.

Stoly a židle jsou voleny tak,
aby umožňovaly potřebnou
flexibilitu podle typu výuky
i počtu frekventantů. Nechybí
dnes již běžný standard
přenosových technologií

4.

Ihned u vstupu zaujme
„košnice“ s několika včelkami
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nám v poslední době podařilo. V prvním
zpravodajství jsme vám mimo jiné představili novou učebnu – laboratoř a dnes vám
ukážeme další nově upravenou učebnu. Ta
se nachází v suterénu budovy v místě bývalých šaten. V posledních letech byly tyto
prostory využívány pro některé činnost

v oblasti odborného výcviku. Vzhledem
k tomu, že prostory školy jsou omezené,
snažíme se stávající plochy maximálně využít. Naším cílem je budovat multifunkční
učebny, které by sloužily více účelům. A tak
vznikla myšlenka přebudovat tyto plochy
na učebnu, která by sloužila vzdělávání
v oblasti práce s dětmi a mládeží a zároveň byla dále využitelná pro studenty oboru včelař, například pro práce zahrnující
využití včelích produktů nebo množení
a pěstování rostlin. Nabízíme vám „fotoreportáž“, jak budování učebny probíhalo.
Hlavní překvapení ale čeká uvnitř košnice a to model vnitřku úlu s realisticky ztvárněnými buňkami obsahujícími vývojové
fáze včelího plodu nebo uložené zásoby.
Vše je přesném v poměru ke skutečnosti.
A všude-přítomné včely, jejichž autorkou
je naše bývalá studentka, Mgr. Kateřina
Blatníková.
Další novinkou v našem zařízení, kterou neuvidíte na první pohled, ale setkáte
se s ní v okamžiku, kdy budete mít zájem
o jakoukoliv vzdělávací aktivitu, je nový
rezervační systém. Odpadá vyplňování
a posílání přihlášek, telefonování ohledně
volných termínů a možnostíúčasti. Jednoduchým způsobem se můžete přihlásit na

1.

2.

3.

4.

VZDĚLÁVÁNÍ
Překvapivý pohled do „úlu“

ních technologií. Protože se jedná o naši
skutečně NEJVĚTŠÍ novinku, jak z hlediska velikosti, tak i z hlediska investic, věnujeme jejímu budování samostatný článek
v některém z dalších čísel Včelařství.
Text a foto: Ing. Miroslava Novotná

PRO ČLOVĚKA:

BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA:

· Dekorativní „bodlák“

y 150 - 200 cm vysoká jednoletá bylina

· Tvorba biomasy
(energetická rostlina)

y Listy v přízemní růžici i lodyžní
laločnaté, úkrojky zakončené ostnem

· Léčivá rostlina pěstovaná pro
semena = Cardui mariae fructus
(obnova poškozené jaterní tkáně,
antioxidant); tablety, tinktury, olej,
čaje

y Fialové trubkovité květy v úborech
až 7 cm v průměru

PRO PŘÍRODU:
y Květenství jako zdroje nektaru
a pylu pro hmyz
y Olejnatá semena jako potrava pro
řadu ptáků

y Plodem jsou nažky s bělavým chmýrem

Ostropestřec byl v Evropě pěstován
jako zelenina, mladé listy se používaly
jako náhrada za špenát, mladé stonky
se upravovaly na způsob chřestu,
kořeny se jedly se v úpravách jako
černý kořen, květní lůžka byla
připravována jako artyčoky.
Kvůli bílým pruhům na listech je
nazýván také „mariánský bodlák“ – pár
kapek mléka Panny Marie prý spadlo na
listy během kojení malého Krista.

OSTROPESTŘEC PRO VČELU:

Doba
květu:

Ostropestřec mariánský
Silybum marianum

Zdroj
nektaru:

akci podle svého zájmu, získat informaci
o obsazenosti, máte možnost objednání
dalších služeb atd. Po přihlášení okamžitě zájemce obdrží potvrzení a zároveň mu
před pořádáním akce přijde připomenutí
o jejím konání. Přehlednost je i pro nás,
a tak je možné velmi flexibilně reagovat na
zájem o pořádané aktivity. Například kurz
Včelaření od A do Z byl původně vyhlášen
na 3 termíny, ale vzhledem k obrovskému
zájmu jsme okamžitě přidávali další až na
výsledných 7! Frekventanti našich kurzů
a seminářů oceňují nejenom odbornou
stránku vzdělávání, ale i komplexnost
služeb, tj. i ubytování a stravování přímo
v prostorách zařízení.
Protože naší hlavní náplní je vzdělávání
ve všech jeho formách, vydáváme pravidelně i nejrůznějších vzdělávací materiály,

Zdroj pylu:

Další novinkou
v našem zařízení, kterou
neuvidíte na první pohled, ale
setkáte se s ní v okamžiku, kdy
budete mít zájem o jakoukoliv
vzdělávací aktivitu, je nový
rezervační systém

které jsou návštěvníkům našeho zařízení
k dispozici nebo je dostávají jako součást
některých vzdělávacích aktivit na dané
téma. Nejnovější jsou skládačky Včela na
poli, Včela v lese, Včela na poli – Nektarodárné biopásy nebo Včela na poli – Greening (nová opatření).
Můžete se podívat i na jednu kartu nového souboru s názvem Poznejte a pěstujte (a pomůžete nejenom včelám a sobě, ale
i celé přírodě), který byl mimo jiné k dispozici účastníkům semináře učitelů včelařství
na téma Včelí pastva (viz dole).
První strana zachycuje krásu květů a následně včely s pylovými rousky a druhá
strana se základními informacemi ohledně vzhledu, pěstování, využití pro člověka
i pro včely a významu i pro přírodu. Víte,
že například výsadbou loubince můžete vytvořit kulisy, snadno ozelenit i velké plochy
a zároveň poskytnout včelám velmi dobrý
zdroj pylu pro zimující generace? Zároveň
jste vytvořili nabídku nektaru pro množství hmyzu a plody ocení 13 druhů ptáků.
V hustém porostu najde úkryt a životní
prostor i řada dalších živočichů. Velmi
úspěšný soubor bude pokračovat vydáváním dalších dílů a některé z karet budou
postupně k dispozici na stránkách učiliště
i v elektronické podobě.
Největší novinka u nás ovšem vyrůstá na
venkovních prostorách vedle haly výrob-

VČELA PRO OSTROPESTŘEC:

ČERVEN – ČERVENEC

cukernatost

Neměřeno, ale
včely vyhledávají
velmi intenzivně

množství,
kvalita

Velké množství
bílého pylu

množství

barva
rousků

zvýšení výnosů semen až 20 %
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Včelařství v době feudalismu – část VI.
Jako zajímavost bych uvedl, že v tomto
období žil Jan Amos Komenský, který si
včelaření velmi oblíbil a nezapomněl se
o něm zmínit ve svém díle Orbis pictus. Ze
17. a 18. století se o včelařství nedochovalo
moc zpráv, ale zákony na ochranu včelař-

Ještě větší pohromu pro včelaře
však způsobila cukrová třtina,
která začala být využívána jako
sladidlo namísto medu

Plantáž cukrové třtiny v britské kolonii Antigua, 1823

Úpadek včelařství
Na konci období feudalismu se včelařství ocitá v úpadku. Konkrétních
příčin tohoto stavu můžeme najít
několik.
Jednou z nejdůležitějších byly války, kdy
hlavním bojištěm byly země Koruny české.
Jednalo se o války husitské a posléze především o válku třicetiletou, jejichž výsledkem
bylo zpustošení naší země. Ve vesnicích
i v městech došlo k velkému úbytku obyvatelstva, neobydleny zůstaly dokonce celé
krajiny. Obyvatelstvo, které přežilo, trpělo
hladem a ke všemu se přidala ještě morová
nákaza. Hlad i mor si vyžádaly další oběti.
Pole zůstala opuštěná, nikdo je neobdělával, což vedlo k úpadku zemědělství. Poddané obyvatelstvo bylo velmi utlačováno
a zchudlo. Včelařství provozovali hlavně
poddaní, a tak v důsledku snahy obstarat si
alespoň ten nejnutnější chléb k obživě neměli už čas, aby se mu mohli věnovat. Další
příčina souvisí s křesťanstvím. V tomto
případě je úpadekvčelařství spojens reformací církve, která se do naší země dostala
z Německa. V rámci této reformace nebylo již během bohoslužeb využíváno velké
množství svící, což mělo za následek pokles spotřeby vosku. Dále došlo ke zrušení
klášterů, takže poddaní tam už nemuseli
odvádět dávky medu a vosku.
Významnou příčinou byla také skutečnost, že vosk začal být ve stále větším
množství dovážen z cizích zemí. Ještě větší
pohromu pro včelaře však způsobila cukrová třtina, která začala být využívána jako
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sladidlo namísto medu. O cukrové třtině se
v té době říkalo, že „pouze vinařům a perníkářům život osladila, naopak včelařům
jej ztrpčila“.
Následkem celkového úpadku včelařství
bylo, že snahy o jeho obnovu nebyly příliš
výrazné. Hlavně v období po třicetileté válce došlo k rozkladu cechů a společenství,
dávky a poplatky se přestaly platit voskem
nebo medem, od naturálních dávek se přešlo k peněžitým. Stejný úpadek včelařství
nastal i v Rakousku, kde byly příčiny zcela identické – reformace katolické církve,
dovoz cukru a třicetiletá válka. Včelaření
se stalo po dlouhou dobu pouze zálibou
jednotlivců.

ství platily i nadále. Postupem času se na
některých panstvích objevila snaha o podporu a opětovné rozšíření včelařství. Bylo
tomu tak například v jižních Čechách, kde
mělo velkou tradici. Schwarzenbergové vybudovali několik panských včelnic v okolí
Třeboně a Hluboké. Větší pozornosti se
včelařství dostalo až v období osvícenského
absolutismu, kdy se o jeho opětovné vzkříšení pokusila Marie Terezie.
Text: JUDr. Pavel Pumpr
Foto: archiv autora
Zdroje:
KROPÁČOVÁ, Sylvie a HÁSLBACHOVÁ, Hana. Včelařství: Určeno pro posl. agronomické fak. 1. vyd. Brno:
Vysoká škola zemědělská, 1973., 138 s.
KEBRLE, Josef. Památník včelařů českoslovanských:
upomínka na Českoslovanskou národopisnou výstavu r. 1895. V Praze: Reinwart, 1896, 1 sv., s. 30.
JANOTKA, Miroslav a LINHART Karel. Zapomenutá
řemesla: vyprávění o lidech a věcech. Vyd. 1. Praha:
Svoboda, 1984, 192 s.

Pražská defenestrace v roce 1618 na počátku třicetileté války

V květnu se na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové uskutečnil projekt
s názvem Včelí léčitel. Byl zaměřen na propolis, který není mezi mládeží příliš
známý. Cílem bylo tuto skutečnost změnit a přiblížit dětem krásu včelaření.
Během své počínající učitelské praxe
zjišťuji, že mládež o jednom z nejstarších
oborů lidské činnosti včelařství neví téměř
nic. Je to škoda. Přemýšlela jsem, jak tento
fakt změnit, a rozhodla jsem se zrealizovat
několikahodinový projekt. V Biskupském
gymnáziu je zájemcům o přírodu k dispozici přírodovědný kroužek. Jeho vedoucí
PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. umožnil, aby se
projekt uskutečnil v rámci kroužku. I když
záměrem bylo přiblížit nadšeným přírodovědcům včelařství celkově, stěžejním
tématem byl propolis, o kterém měli žáci
vyhledat a zpracovat informace podle svého výběru do podoby reklamy tak, aby byli
schopni předat tyto informace dál.
Slovo propolis slyším poprvé
Na začátku projektu proběhla krátká diskuze o včelaření. Postupně jsme se dobrali
k včelím produktům. Žáci byli schopni vyjmenovat všechny produkty včetně propolisu. Když jsem se však zeptala, co to propolis je, ve třídě nastalo ticho. Někteří toto
slovo slyšeli poprvé. Zatímco mezi žáky
koloval vzorek surového propolisu, technikou brainstorming dala třída dohromady
několik slov, která je napadla v souvislosti
s propolisem. Žáky téma zaujalo a projekt
se začal slibně vyvíjet.
Praktické baví děti nejvíce
Druhý týden byla pro žáky přichystána
odborná přednáška. Včelařka paní Miroslava Rybáriková se s dětmi přijela podělit
o informace, které za dobu svého včelaření
načerpala. Publikum seznámila s historií
včelaření a následovalo podrobné povídá-

ní o včelím společenství, které bylo oživené
ukázkami vajíček v buňkách, larvami trubců nebo živými včelkami. Žáky povídání
bavilo a měli spoustu dotazů. Seznámili
se i s prací včelaře během roku, o které se
v běžně jim dostupných materiálech příliš
nedozvědí. Mohli si prohlédnout spoustu
pomůcek, které včelař při práci používá.
Přednáška byla zakončena povídáním
o medu. Včelařka si přichystala překvapení v podobě ochutnávky čerstvého medu
a medových perníčků. To u žáků sklidilo
snad největší úspěch.

I když záměrem bylo přiblížit
nadšeným přírodovědcům
včelařství celkově, stěžejním
tématem byl propolis
Další týden jsme navázali opět přednáškou s paní Mirkou. Ta tentokrát povídala
více o včelích produktech. A tak se žáci
dozvěděli spoustu zajímavostí o vosku,
mateří kašičce, pylu, včelím jedu a především o propolisu. Opět nechyběly ukázky.
Žáci si prohlédli voskové svíčky, voskové
dílo, propolisovou mast i tinkturu. Viděli
i vosí hnízdo, aby mohli porovnat práci
včel a vos. Zkoumali složení různých kosmetických produktů obsahujících propolis.
Pod mikroskopem mohli porovnat rozdíl
mezi rouskovým a plástovým pylem. Na
konci si mohli prohlédnout výtisky časopisu Včelařství a Odborné včelařské překlady. Mnohé zaujaly fotografie, někteří si

ještě našli informace hodící se jim ke zpracování. Na paní Mirku se opět sesypalo několik dotazů. Žáci se zajímali i o to, jak je
to s pančováním medu. O tomto problému
často slýchávají v televizi, v běžných hodinách ale nezbývá prostor, aby učitel žákům
pověděl něco víc.
Med sklidil největší úspěch
Celý projekt jsme završili o týden později,
kdy už záleželo na žácích, jak vše dopadne. Každá skupinka vystoupila a promluvila o propolisu, přičemž zaměření bylo
různé. Někteří pátrali hlouběji do historie
používání propolisu, ti, které baví chemie,
se zase více zabývali chemickým složením.
Jeho účinky zaujaly některé natolik, že se
dopodrobna podívali na obsah propolisu
v léčivech. Dozvěděli jsme se, jak ho využívá nejen člověk, ale k čemu slouží včelám samotným. Výklad o dezinfekčních
účincích byl doplněn praktickou ukázkou
působení propolisu na bakterie kultivované v agaru. Většina skupinek si připravila
prezentace, některé zvolily poster. Ať tak či
tak, jednalo se o zdařilé práce a bylo znát,
že si žáci dali záležet. Zajímaly mě pocity
žáků z projektu. Téma je zaujalo a rádi by
si v budoucnu podobným projektem prošli
znovu. Nejvíce budou vzpomínat na ochutnávku medu. Velmi pozitivní ohlasy měly
ale i přednášky se včelařkou.
Přínosem naší měsíční práce bylo jistě
to, že se žáci o včelaření dozvěděli spoustu
informací, které nejsou v běžných hodinách zmíněny a mnohdy se je ani nemají
kde dozvědět. Myslím, že jsme si všichni
celý projekt užili, a že jsme se nenásilnou
formou obohatili o spoustu nových informací.
Text a foto: Lenka Rybáriková
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Projektová metoda aneb Seznámení
se zázrakem jménem propolis

IMYB 2018

Jih Francie zaplaven mladými včelaři
aneb IMYB 2.–6. 7. 2018

Jihofrancouzské město Nérac uvítalo rekordní počet mladých včelařů
z 27 zemí Evropy a Asie na již devátém ročníku mezinárodního setkání
IMYB. Atmosféru letošního setkání a specifika francouzské organizace
soutěže vám přinášíme z pohledu účastníků české delegace.
Cesta letošního týmu reprezentujícího české včelařství začala v Nasavrkách na celostátním finále soutěže Zlatá včela ve starší
kategorii. Poslední květnový víkend si vybojovali své místo Marek Matulík z VKM
Uherský Brod, Jakub Heicl z VKM Stříbro
a Jan Materna z VKM Hostinné.
Před odjezdem do Francie se centrálou
české delegace stalo SOUV – VVC, o. p. s.
v Nasavrkách, kde probíhaly poslední přípravy. „Dali jsme dohromady naše včelařské hlavy a doladili jsme svou kulturní
prezentaci – budeme zpívat a tančit, držte nám palce,“ sdělil nám Marek Matulík
před odletem. Cesta vzduchem se zastávkou v Amsterdamu nás dovedla do Néracu, městečka mezi Bordeaux a Toulouse na
jihozápadu Francie.
Zásadním bodem prvního večera bylo
rozřazení účastníků do 14 mezinárodních
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týmů. „Přišlo mi zajímavé, jaké složení můj
tým měl, soutěžil jsem po boku mladých
z Holandska, Gruzie, Polska, Indie a Rakouska,“ byly první dojmy Honzy Materny.
Úvodní večer ovšem neskončil slavnostním
zahájením a vytvořením týmů – proběhly
také prezentace účastnických zemí, kterých nás čekalo celkem 27. Česká republika
patřila do první série a představila se typickou českou lidovkou se zpěvem a tancem.
„Cítím se moc dobře, ostatní účastníci byli
pěkně rozhýbaní a chvíli jsme se duchem
vrátili zase domů, do Čech,“ pověděla krátce po prezentaci vedoucí delegace, předsedkyně Komise pro práci s mládeží ČSV,
Veronika Šebková.
Po úspěšném otevíracím večeru čekala
účastníky první část soutěžního klání. Čtrnáct mezinárodních týmů se pod vedením
mladých instruktorů, absolventů přede-

šlých ročníků IMYBu z Francie, Rakouska,
Anglie, Německa a České republiky rozběhlo na stanoviště s praktickými úkoly.
Kromě těch tradičních jako je ochutnávka
a rozpoznávání medu, práce s fotorámky,
třídění včelařských pomůcek dle užití či
vytáčení medu, se účastníci museli vypořádat i s novými úkoly a nápady francouzských organizátorů – poznávání včelích
produktů po čichu nebo práce s v našich

Nejvyšší písková duna Evropy Dune du Pilat

IMYB 2018
Česká delegace při prezentaci národního stánku

končinách neznámou včelou tmavou. Právě práce s tímto jižním typem včely byla
důvodem trochu nervózního očekávání
mladých včelařů. Včely však žádné újmy
na zdraví nezpůsobily a týmy zvládly vytvořit požadované oddělky bez větších komplikací. „Měl jsem z toho trochu respekt,
ale musím ocenit kvalitu francouzských
ochranných obleků. Včely neměly šanci
dostat se nám na kůži a bylo to nakonec
úplně v pohodě,“ řekl po praktické části
Jakub Heicl.
Středa umožnila účastníkům zapomenout na soutěžní napětí a užít si krásy
Francie. První destinací společného výletu
byla nejvyšší písková duna Evropy Dune
du Pilat, tyčící se do výše 110 metrů nad

Zleva: Pavel Dostalík, Marek Matulík, Jakub Heicl, Jan Materna
a Veronika Šebková

Druhá část soutěže – test včelařských
znalostí a určování pylodárnosti a nektarodárnosti 20 rostlin – čekala na mladé včelaře ve čtvrtek v předposlední den
soutěže. Po ukončení klání se děti uvolnily
sportem a hrami, ačkoliv na některých tvářích se zračilo jisté napětí a očekávání, jak
to večer všechno dopadne.
Slavnostní vyhlášení se konalo v kulturním centru ve městě Agen. Francouzští organizátoři ocenili soutěžní týmy, národní
týmy i jednotlivce. Reprezentanti českého
včelařství zabojovali a vysloužili si nádherná umístění – národní tým České republiky obsadil s náskokem před třetími Němci
stříbrnou příčku a pogratuloval zlatým
bratrům Slovákům. Příliv cen se ovšem

v Bánské Bystrici. Živá hudba roztančila
všechny a příjemně dobarvila poslední
společný večer letošního ročníku. A v tuto
chvíli nezbývá než smeknout klobouk a poděkovat francouzským včelařům za organizaci povedeného setkání. A Slovákům popřát mnoho štěstí s přípravou toho dalšího,
na které se již těšíme!
Za českou delegaci
Veronika Šebková

Účastníci se museli vypořádat i s novými úkoly francouzských
organizátorů – poznávání včelích produktů po čichu
nebo s prací se včelou tmavou, kterou v našich končinách neznáme
mořskou hladinou, která ji omývá. Ti zdatnější vyběhli strmým pískovým srázem na
hřeben duny a z něj se téměř skutáleli dolů
do vod Atlantiku. Pro některé včelaře, zejména ty mimoevropské, to byl vůbec první
kontakt s Atlantským oceánem. Po rozmarném brouzdání a zpětném zdolání duny
představoval společný piknik zaslouženou
odměnu. Krásy města Bordeaux jsme si bohužel museli vychutnat pouze zpoza oken
autobusu kvůli letní bouři. Hřebem odpoledne bylo setkání účastníků s významnými
francouzskými představiteli, představení
medů jednotlivých zemí a raut doprovázený kulturními prezentacemi některých
týmů.

nezastavil na národní úrovni – naši kluci
se zasloužili i o medailové pozice svých
soutěžních mezinárodních týmů. Jakubův
tým získal třetí místo a Honzův dokonce
o příčku výš. Speciální ocenění českého
úsilí o mezinárodní spolupráci a rozvoj
IMYBu obdržel RNDr. Jiří Píza, zakladatel
a patron celého projektu. Pierre Camani,
prezident krajské rady francouzského regionu Lot-et-Garonne, vyznamenal Jiřího
medailí za zásluhy.
Zbytek večera obohatily poslední ze
série prezentací zemí včetně prezentace
slovenských včelařů, kteří ji využili jako
pozvánku na další, jubilejní desátý ročník
Mezinárodního setkání mladých včelařů

RNDr. Jiří Píza byl vyznamenán medailí za
zásluhy
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Srpnové hrátky
Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských kroužků.
Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové adrese jan.podpera@gmail.com

Doplňovačka
1
1. Produkt včel, který obsahuje drobná pylová zrna. Tato zrna mohou pomoci
při prevenci i léčbě pylových alergií.
2
2. Fyzikální jev, který spočívá v polopropustnosti buněčné membrány.
3
Má pozitivní vliv na antibakteriální účinky medu.
3. Pokud vidíme včelaře pálit své úly i další vybavení, pravděpodobně byl
4
u jeho včelstev zjištěn _____ včelího plodu.
5
4. Složitý cukr, který člověk získává zejména z cukrové řepy (případně cukrové
6
třtiny). Včely tento cukr svými enzymy štěpí na jednodušší cukry, které pak
ukládají do buněk svých plástů.
7
5. Důležitá kapalina pro včely.
8
6. Modře kvetoucí nektarodárná rostlina, která se pěstuje na polích jako zelené hnojivo.
7. Včelařské zařízení, do kterého se dává například troud.
9
8. Část svého života tráví včela mimo úl a nosí do úlu pyl, nektar, medovici,
10
propolis nebo vodu. Jak včele v tomto stadiu života říkáme?
9. Starší typ úlu, který byl zadem přístupný. Byl stavěn na teplou stavbu.
11
Jeho název začínal na „B“.
12
10. Poměr glukózy a ________ v medu určuje, jak rychle med zkrystalizuje.
11. Produkt včel, který bývá využíván pro léčbu revmatismu.
13
12. Co odebíráme včelám většinou během ledna a posíláme k vyšetření na pří14
tomnost roztoče varroa?
15
13. Pícnina, která během kvetení láká mnohé opylovatele, včely nevyjímaje.
14. Ovocný strom, jehož plody poměrně snadno skladujeme ve sklepích přes
16
zimu.
17
15. Produkt včel, který bývá používán jako lešticí přípravek vybraných cukrovi18
nek (lentilky).
16. Vosková deska, ze které se dají „motat“ svíčky.
17. Čaj, med a _____ bývají prvním „lékem“ při nachlazení.
18. Konec července a začátek srpna bývá správnou dobou pro začátek dodávání cukerných zásob včelám.
Jak tuto aktivitu nazýváme jedním slovem?

K tajence: Město (viz tajenka) vlastnil v 18. století hrabě Wallis, který sezasloužil o povznesení ovocnářství na nejvyšší úroveň.
Ve městě i jeho okolí nechal vysázet 415 odrůd jabloní, 380 odrůd hrušní, 116 odrůd švestek a 233 odrůd višní a třešní. Pro další informace doporučuji navštívit přímo město a projít si zajímavá místa s naučnými tabulemi.
Jistě uznáte, že v té době musely mít včely ve městě a jeho okolí úplný hodokvas.

Okénko do historie včelaření
První činností člověka, která byla spojena se ziskem medu, bylo
s největší pravděpodobností lovectví. Včelař – lovec si vypracoval
určité metody pro snadnější hledání hnízda včely medonosné. Po
jeho nalezení je „vydrancoval“. Včelstvo jako celek zásah lovce
většinou nepřežilo.
V době, kdy se lidé začali usazovat a živit zemědělstvím, se přišlo na to, že „lovectví medu“ má jistá negativa. V blízkém okolí
lovcova bydliště ubývala včelstva. Najít včelu byl pak poměrně
velký problém. Možná pouhou náhodou se přišlo na to, že pokud
se včelstvu sebere pouze část medu, přežije zimu a je schopné dát
i v dalších letech med. Od náhodného objevu pak vznikl obor včelaření. V našich končinách šlo o tzv. brtnictví. Brtníci nechávali
včelstva bydlet v dutinách stromů v lese, a také dělali do zdravých
stromů umělé dutiny, do kterých pak umísťovali například chycené
roje. Roj se v takto připravené dutině usídlil i sám.
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V následujících přesmyčkách zkuste najít pojmy, které se týkají historie i současnosti včelaření.
1. KBRÍTN
2. EDDMĚV
3. ÍNIRBVTTC
4. STVOVLČE
5. RDÍAOVÁNCN
Brtníci si pro ulehčení práce celé kusy stromů s dutinami přinášeli blíž ke svému obydlí a na své zahrady.
Na místech, která byla vhodná pro umísťování umělých brtí
(úlů), vznikaly osady. Osady pak dostávaly jména podle svého
účelu. Zkuste si například na mapě najít obce s názvy odvozenými od slova „brť“. Jedno takové město se nachází například mezi
Jihlavou a Třebíčí v okrese Vysočina.
Jeho název můžete vyluštit také z následující šifry:
brambořík, rozrazil, tavolník, narcis, ibišek, cesmína, eukalyptus

Sobota 16. června 2018 byla pro
obyvatele Havířova i jeho návštěv
níky slavnostní. Po třech letech
městem znovu prošel květinový
průvod. Alegorické vozy doprovodily
skupiny tanečníků, oddíly sportovců,
děti ze škol i školek a řada spolků.
Letošní téma bylo České století.
Tak jsme mohli vidět významné
osobnosti československé historie,
včetně T. G. Masaryka, který vedl
čelo průvodu, dále vojáky z I. světo
vé války, legionáře, kavaleristy,
prvorepublikovou poštu a další.

Okénko do botaniky
Poznat kvetoucí strom je pro většinu
včelaříků velmi jednoduché. Pokuste se
však určit strom na fotografii, která byla
pořízena v březnu 2018.

Vybraná řešení
z minulého čísla
Doplňovačka
V tajence vyšlo lázeňské město
Karlovy Vary.
Pojmy k doplnění:
kukuřice, amitraz, krokus, slunečnice,
oplodňáček, divočina, hemolymfa,
výkluz, žihadlo, krmení, krystalizace.
Hrátky s matematikou
Výsledný součet měl vyjít 68. Hledali
jste tedy události, které se staly
v letech 1968, 1868, 1768 atd.
Skládání slov
Řešení záviselo pouze na vaší fantazii.
Uvedeme si několik slov, které se daly
z daných písmen sestavit. Jsou to
např. PROPOLIS, LIS, KAŠIČKA, TIS,
PÁRA.
Okénko do botaniky
Jednalo se o sněženku podsněžník
a ladoňku dvoulistou. Vedle této
ladoňky bychom v jiném období mohli
ve stejném parku objevit i ladoňku
sibiřskou.

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

Na zelené ploše vedle náměstí zdobili
floristé květinové sochy na téma století
české pohádky. Široká veřejnost pak v an
ketě hodnotila nejlépe nazdobené vozidlo
a nejkrásnější květinovou sochu. Bylo těžké vybrat z řady vozidel, které
dokumentovaly stoletou historií naší republiky. Třicátá léta představovala
dáma s pánem, horníci padesátá léta, osmdesátá léta znázorňoval pankáč
s hipíkem a v jedné ze soch jsme poznali Dominika Haška a s ním spojený
úspěch našich hokejistů v Naganu 1998. Vybrat tu nejhezčí květinovou so
chu symbolizující české pohádky bylo ještě těžší. Maková panenka a motýl
Emanuel, Maxipes Fík, Bob a Bobek, Ferda mravenec, Rumcajz a Manka,
Křemílek a Vochomurka, Mach a Šebestová, pejsek a kočička, Štaflik a Špa
getka. Z této obrovské konkurence nakonec vyšli vítězně králíci z klobouku
Bob a Bobek
Z 32 alegorických vozů veřej
nost rozhodla, že nejlépe nazdo
bené vozidlo měl včelařský
kroužek Ambrožíci Havířov. Dva
vyřezávané kláty, mezi nimi byl
vystaven krásný malovaný di
plom z roku 1927, dále historic
ký medomet s třecím převodem,
stará košnice, pomůcky včelaře
při sbíraní rojů, starožitné dy
máky a kukly. Dominantu tvořil
stojan s putovním pohárem mi
nistra zemědělství, který Ambro
žíci získali za vítězství v soutěži
včelařských kroužků v roce 2017 a stromek, na kterém byl zavěšen včelí roj.
Největší pozornost přitahovaly živé včely na rámku za sklem a samozřejmě
nádherná květinová výzdoba i travnatý pažit. Členové kroužku pak tvořili na
vozidle živou kulisu.
Po odpoledním programu, kdy vystoupili členové souboru cimbálové muziky
Vonička z Havířova, Markéta Konvičková s kapelou, Dan Nekonečný a 4TET,
došlo na vyhlášení vítězů. Z rukou primátorky města Havířova Mgr. Jany
Febrové jsme jako vítězové pře
vzali diplom a dárky pro členy
včelařského kroužku. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří přispěli
k tak krásnému umístění a pře
devším pak Ing. Janu Kotulovi
za poskytnutí valníku, tažného
vozidla s květinovou výzdobu
a dekoraci.
Jiří Vavřík,
vedoucí včelařského kroužku
Ambrožíci Havířov
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Ambrožíci porazili olympijské vítěze!

NAPSALI JSTE NÁM

Včelaři v Jílovém u Prahy slaví výročí 110 let od založení spolku

Při příležitosti 110. výročí od založení
„Včelařského spolku okresu Jílovského“
uspořádala ZO ČSV Jílové u Prahy ve spolupráci s Regionálním muzeem v Jílovém
u Prahy výstavu včelařských potřeb a informací o životě včel, včelích produktech
a zajímavostech z tohoto oboru lidské činnosti. Byla zahájena 14. 7. 2018 vernisáží,
na které přednesl krátký projev předseda
ZO. Současně přivítal přítomné včelaře
a zájemce o včelařství. Výstava v prostorách muzea potrvá do 2. 9. 2018.
Po prohlídce a diskuzi k vystavovaným
předmětům byli přítomní pozváni na pohoštění spojené s ochutnávkou medovní-

ku, medových perníčků a dalších sladkostí
vyrobených manželkami včelařů.
V krátkém projevu byla z dochovaných
písemných dokladů a kroniky spolku zmíněna historie spolku od založení do dnešních dnů. Jeho činnost nepřerušily ani dvě
světové války, bohužel z těch dob existují
pouze zápisy v kronice bez dalších dokumentů. Z dochovaných písemností se dovídáme, že v období po založení se počet
členů pohyboval mezi 14 až 32 včelaři.
V současnosti se počet členů ZO pohybuje mezi 98 až 101. Jílovská organizace je
největší na území okresu Praha-západ. Od
roku 2008, kdy spolek slavil stoleté výročí,
se počet členů zvýšil o přibližně 30 včelařů. Velmi pozitivní zprávou je větší zájem
o včelaření u lidí mladší generace. Průměrný věk členů se jejich přijetím po dlouhé
době dostal pod 60 roků.
Kromě výstavy s vernisáží členové ZO
připravili a vydali pro zájemce brožurku
110 let od založení Včelařského spolku okresu Jílovského 1908–2018. Tato
publikace je doplněním původně vydané
brožury ke stoletému výročí o poslední desetileté období. Kromě dochovaných údajů

od založení včelařského spolku do dnešní
doby obsahuje i zajímavé informace o životě včel a jejich významu v přírodě. Dále je
velmi srozumitelnou formou popsána práce a činnosti včelařů po dobu včelařského
roku, nemoci včel a postupy při jejich léčení a další včelařské zajímavosti.
Miloslav Šejko,
jednatel ZO Jílové u Prahy

Založení včelařského spolku pro Hořice v Podkrkonoší a okolí

Na 150. výročí vzniku včelařské
organizace v Hořicích v Podkrkonoší jsme krátce upozornili v minulém čísle Včelařství. Podívejme se
na uplynulých 150 let podrobněji.
V roce 1867 přišel do Hořic na hlavní školu pětadvacetiletý učitel Josef F. Došek.
Pocházel z Jílového u Železného Brodu.
Jeho otec byl učitel a pokrokový včelař,
a tak si mladý Došek přinesl do Hořic lásku
ke včelám, podloženou širokými včelařskými znalostmi, a nadšení pro šíření těchto
vlastností. V krátké době podnítil svým
elánem zájem pokrokově smýšlejících
včelařů, a tak již 8. března 1868 byla založena Česká jednota včelařská v Hořicích.
Zakládajícími členy bylo 61 včelařů, Josef
F. Došek se stal jednatelem.
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Jednota objednala včelstva ze Švýcarska, vybudovala společný včelín, založila
knihovnu, pořádala schůze, a to i na vesnicích. Došek na nich přednášel, doma
choval matky, vyráběl včelařské nářadí,
psal články. Tak začínalo organizované včelaření na Hořicku. V následujících letech
se střídala období živé aktivity s roky horšími, léta úrodná na med s léty chudými.
Z jednoho takového období útlumu vzkřísil
spolek do nového života řídící učitel Josef
Špringr, který předsedal spolku od roku
1900 až do své smrti v roce 1934. Špringr
byl význačnou včelařskou osobností. Doba
jeho vedení se vyznačuje především osvětovou činností, přednášel, aktivně pracoval
v zemském včelařství a úzce spolupracoval
s Výzkumným ústavem včelařských v Dole.
Na činnosti spolku se podílelo mnoho
obětavých členů, vzpomínáme například
na učitele Aloise Mlejnka, který byl činovníkem spolku v různých funkcích 37 let.
Učitelé v té době a zvláště v letech po válce
udělali mnoho práce pro naši organizaci
a pro včelařství. Se jmény učitelů Rachoty,
Poura, Rozsévače, Kubišty a Havelky se
pojí bohatá práce organizační, chovatelská a osvětová. Především oni po válce pozvedli činnost hořické organizace. V letech

1971 až 2000 vedl spolek přítel Vladimír
Duchoň, pro kterého se stalo včelařství
celoživotní náplní. Věnoval mu všechen
volný čas, vedl včelařské kroužky a kurzy,
přednášel. V současné době sdružuje naše
základní organizace 138 členů z 30 obcí
se 1600 včelstvy. Každoročně pořádáme
zájezd s včelařskou tematikou, v rámci
svých členských schůzí organizujeme přednášky včelařských odborníků. V roce 2017
vznikl po letech opět včelařský kroužek
mládeže, vede jej Mgr. Jan Sezima a pracuje v něm 15 dětí se 2 včelstvy.
Prioritou současného včelaření je udržení dobrého zdravotního stavu včelstev.
Včela slouží lidem nejen svými produkty,
ale hlavně opylovací činností, kterou jiný
hmyz nedokáže zajistit. Je vědecky prokázáno, že bez opylení včelou by byly u zemědělských kultur, v zahrádkách či sadech
pouze třetinové výnosy.
Připomenutím vzniku spolku chceme
vzdát hold a poděkování zakladatelům
za jejich práci a zároveň ukázat, že nic
z jejich snažení nepřišlo nazmar a i přes
různé překážky pokračujeme v prospěšné
činnosti dál.
Ing. Stanislav Kareš

Zveme vás na Celostátní výstavu Zahrada Čech 2018 do
Litoměřic, která se bude konat
14.–22. září 2018. V jejím rámci
se tradičně uskuteční včelařské
přednášky:
•

•

neděle 16. září 2018
9.30 hod. Alena Příhodová:
Včelí produkty a apiterapie
12.30 hod.
Ing. Hana Vinšová, PhD.
(VÚVč Dol): Tlumení nákaz

Roj na ořešáku

NAPSALI JSTE NÁM

Včelaři na
Zahradě Čech 2018

Pracovité zapomenuté včelky. Tak nazval
přítel Pavel Jelínek fotografii, kterou nám
poslal do redakce. „Byla pořízena v Horních Kounicích. Roj byl pěkně skrytý na
ořešáku, s přítelem Zdeňkem jsme jej odřízli,“ popisuje autor fotografie okolnosti
jejího vzniku.

Skaličtí včelaři
opět zabodovali
Přesto, že je červen pro včelaře měsícem
největší práce se včelami, našla si parta
nadšenců z řad včelařů a jejich příznivců ve
Stříbrné Skalici čas a uspořádali již 6. Medové odpoledne pro děti a jejich rodiče.

Přednášky se budou konat v Modrém salonku, vlevo od hlavního vchodu na výstaviště. Po celou dobu výstavy vás zveme do pavilonu D, kde
si můžete zakoupit včelařské potřeby
a dozvědět se něco nového.
Za OV ČSV Litoměřice srdečně zve
Jan Masopust,
předseda OO ČSV Litoměřice

Jako každoročně se konalo v prostorách
stříbrnoskalického letního kina. Pro děti
byla připravena soutěžní hra se včelařskou
tematikou, při které si mohly prohlédnout
prosklený úl, vyzkoušet si, jak se značkují
matky a dozvědět se mnoho zajímavého
o včelách a jejich životě. Vedle toho byly
připraveny i dovednostní úkoly – zdobení
medových perníčků, výroba svíček ze včelího vosku, a také chůze na chůdách a pro
nejmenší i nafukovací skákací hrad. A ani
rodiče nepřišli zkrátka. Pro ně byla připravena ukázka včelích produktů, ochutnávka medoviny a i oni získali nové informace
o včelách. Akce se velmi vydařila i díky pochopení místního obecního úřadu a pana
starosty, kteří umožnili pořádání akce
v prostoru letního kina a přispěli i grantem.
Stanislav Novotný,
ZO ČSV Stříbrná Skalice

Festival medu a písničky klepe na dveře
Letošní, již pátý ročník Festivalu medu a písničky v Kopřivnici, který proběhne ve dnech
6. až 8. září v areálu Muzea Fojtství a v části
hřiště ZŠ Alšovy, přinese několik změn.
Tou první je, že soutěže pro děti z mateřských a základních škol se uskuteční
v jednom dni. Ve čtvrtek to bude velký dětský den se včelami, a tomu se i přizpůsobí
doprovodný kulturní program, který nese
podtitul Den pro děti. Zatímco děti z mateřinek budou soutěžit dopoledne a bavit
je bude tradičně i Klaun Pepino Prcek,
týmy ze základních škol změří své znalosti
a dovednosti ve včelařském řemesle odpoledne. V 17 hodin po slavnostním předání
cen nejlepším soutěžním družstvům bude
na programu koncert populární ostravské
skupiny Buty, kterou ve 20 hodin vystřídá
kopřivnicko-příborská countrypoprocková
kapela Příkop.
Pátek se ponese ve znamení Dne perníku a guláše a začne soutěží ve vaření
nejlepšího včelařského guláše. Dopolední program bude patřit především vzdělávání včelařů. Poté návštěvníky pobaví
naši moderátoři a od 17 hodin vystoupí
folk-rocková kapela Fleret. Po ní zatančí
absolventky ZUŠ Zdeňka Buriana. Vyvrcholením pátečního programu bude tra-

diční vystoupení místní rokové formace
Sunar Rock.
Poslední festivalový den nese podtitul
Den medu – folklorní slavnosti. Program
bude bohatý a všichni si přijdou na své.
Zahájí cimbálová muzika, dvakrát zahraje
folklorní soubor Drienovec z partnerského
města Bánovce nad Bebravou. Novinkou
bude vystoupení skupiny historického šermu Marcus M. V 17 hodin zahraje skupina Vintage Wine z Prahy, která hraje celtic
thrash-folk a bude vystupovat ve skotských
krojích.
Také letos přijedou přednášet uznávaní
včelařští odborníci: Radek Hykel z Hranic,
Ing. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu
včelařského v Dole a veterinář MVDr. Zdeněk Klíma. K dalším akcím patří mj. kurz
chovu včelích matek, přednáška na téma
Včelí produkty, historie a výroba medoviny a další. Opět se podařila spolupráce jak
s Moravskoslezským krajem, tak s městem
Kopřivnice a naším ČSV. Od všech partnerů jsme obdrželi finanční podporu, bez které by se festival konat nemohl.
Tomáš Kostelník,
místopředseda ZO ČSV Kopřivnice
další informace na: www.vcelari-koprivnice.cz
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JUBILEA

Vsrpnu 2018 slaví…
95 let

Dlouhý Miroslav · ZO Horní Sloupnice
Irlvek Josef · ZO Klatovy
Pajkrt Blahoslav · ZO Česká Lípa
Sternberg Zdeněk · ZO Divišov
Žáček Josef · ZO Velešín
94 let

Cestr Bohuslav · ZO Vroutek
92 let

Píchová Marie · ZO Klatovy
91 let

Forejtová Věra · ZO Hradec Králové
Komprda Ludvík · ZO Lysice
Navrátil Josef · ZO Police u Jemnice
Pořízka Josef · ZO Rozstání
90 let

Baselová Marie · ZO Křišťanovice
Bečka Josef · ZO Žďár
Franěk Jan · ZO Kostelec
Hnízdo Josef · ZO Vysoké Veselí
Kadlec Jan · ZO Moravská Třebová
Kretek Michal · ZO Hutisko-Solanec
Mikeš František · ZO Dříteň
Stryk Josef · ZO Kopřivnice
Zajíček Bohumil · ZO Janová
85 let

Barvenčík Oskar · ZO Bolatice
Bena Miroslav · ZO Dobříš
Ficlová Jiřina · ZO Dříteň
Grill Miroslav · ZO Lhenice
Hošek Josef · ZO Nechanice
Jedlička Miloš · ZO Luleč
Kameš Josef · ZO Humpolec
Klečka František · ZO Bystřice pod Hostýnem
Kotrc Václav · ZO Vlachovo Březí
Martínek Rudolf · ZO Hradec nad Moravicí
Mašek Josef · ZO Libštát
Papírník Zdeněk · ZO Bystřice
Paveza Miroslav · ZO Štěnovice
Pitrun Jan · ZO Valašské Meziříčí
Pražský Miloslav · ZO Slavonice
Prskavec Václav · ZO Vratislavice
Rambousek Zdeněk · ZO Fulnek
Souček Miroslav · ZO Brno-Bohunice
Svoboda František · ZO Tábor
Švacha Hubert · ZO Hradec nad Moravicí
Ungermann Ewald · ZO Teplice nad Metují
Vašíček Bohumír · ZO Horní Datyně
Vávrů Václav · ZO Pelhřimov
80 let

Bekárek Vojtěch · ZO Drahotuše
Dršková Alena · ZO Tábor
Dvořáček Alois · ZO Žďárná
Gergišák František · ZO Dětmarovice
Hrubý Antonín · ZO Zábřeh
Hruška Jaroslav · ZO Doubravice nad Svitavou
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Jaššo Ludvík · ZO Jablonec n. Nisou
Jursa Petr · ZO Kozlovice
Kapal František · ZO Chocerady
Khol Bohuslav · ZO Záměl-Potštejn
Knápek Zdeněk · ZO Rožmitál pod Třemšínem
Kopecký Josef · ZO Rovensko pod Troskami
Kotek Milan · ZO Rakovník
Kotora Jaroslav · ZO Žákava
Kovářová Vlasta · ZO Planá u Mariánských Lázní
Krupka Miloš · ZO Radnice
Kubů František · ZO Nová Cerekev
Kývala Vladimír · ZO Lešná
Lazar Bruno · ZO Šilheřovice
Med Josef · ZO Havlíčkův Brod
Mrvková Marie · ZO Moravské Budějovice
Musil Josef · ZO Staré Město u Moravské Třebové
Navrátil Josef · ZO Tišnov
Nováček Josef · ZO Velká Bíteš
Ondrůšek Josef · ZO Hřivínův Újezd
Pařízek Miloslav · ZO Kunštát
Piálek Josef · ZO Třebíč
Rouča František · ZO Moravec
Rozínek Jiří · ZO Přelouč
Rydval Vladimír · ZO Kralupy nad Vltavou
Ryška Karel · ZO Jihlava
Sláma Václav · ZO Milevsko
Slaný Vilém · ZO Šilheřovice
Sosnovec Jan · ZO Sedlčany
Škrob Zdeněk · ZO Šlapanice
Šrubař Karel · ZO Čeladná
Šťastný Karel · ZO Dolní Žandov
Štěpaník Adolf · ZO Dřevohostice
Švecová Marie · ZO Ledeč nad Sázavou
Tučková Marie · ZO Slaný
Velechová Dobruše · ZO Trutnov
Výborný Josef · ZO Zruč nad Sázavou
Zerzánek Jindřich · ZO Stonařov
75 let

Babor Hanuš · ZO Kdyně
Bednář František · ZO Suchdol nad Lužnicí
Bernátek Vojtěch · ZO Hřivínův Újezd
Bureš Václav · ZO Žďár nad Sázavou
Částek Zdeněk · ZO Bílovice nad Svitavou
Čermák Vladimír · ZO Ivančice
Gregořík Dominik · ZO Slušovice
Hahn Gerd · ZO Kravaře
Halla Karel · ZO Přimda
Hanáček Josef · ZO Nymburk
Havelka František · ZO Třebíč
Havlík Rostislav · ZO Letovice
Havrland Bohumil · ZO Statenice
Henzelín Václav · ZO Horní Planá
Holomek František · ZO Žarošice
Holubec Miloslav · ZO Hostinné
Horák Jiří · ZO Nové Hrady (CR)
Hordina Josef · ZO Česká Kamenice
Horna František · ZO Jablonec n. Nisou
Chaloupka Josef · ZO Stonařov
Chlup František · ZO Drásov
Chudják Jan · ZO Bílovec
Chýlová Marie · ZO Jistebník

Jelínek Jaroslav · ZO Kamenický Šenov
Jeřábek Václav · ZO Jablonné v Podještědí
Jurnečka Jan · ZO Letovice
Jurok Josef · ZO Brušperk
Kišš Jan · ZO Slušovice
Kladivo Václav · ZO Nové Strašecí
Koláček Miloslav · ZO Hutisko-Solanec
Körner Norbert · ZO Libina
Král Jaroslav · ZO Nové Město na Moravě
Král Josef · ZO Koloveč
Krejčí Jan · ZO Zbraslav
Kubík Vojtěch · ZO Kvasice
Kunášek Václav · ZO Zbýšov
Lankaš Jaroslav · ZO Nové Město na Moravě
Liláková Marie · ZO Ústí nad Labem
Lipenská Helena · ZO Záměl-Potštejn
Machač Václav · ZO Bečov nad Teplou
Malina Boleslav · ZO Bečov nad Teplou
Malý Jaroslav · ZO Praha 5
Melezínek Miroslav · ZO Poděbrady
Míl Jaroslav · ZO Jaroměř
Mulko Mikuláš · ZO Mariánské Lázně
Nedbal Josef · ZO Ronov nad Doubravou
Otáhal Antonín · ZO Soběchleby
Ouředník Karel · ZO Kolinec
Petr Jaroslav · ZO Havlíčkův Brod
Pfeifer Jiří · ZO Jablonec n. Nisou
Pohanka Antonín · ZO Lanškroun
Procházková Lydie · ZO Letovice
Přívratský Jiří · ZO Trutnov
Rampasová Libuše · ZO Dětenice
Rejzková Věra · ZO Davle
Sparling Don · ZO Brno
Staněk Václav · ZO Žichovice
Svoboda Karel · ZO Těšany
Šesták Miloslav · ZO Stod
Šimůnek František · ZO Černivsko
Šlechta Zdeněk · ZO Písek
Štefánek Josef · ZO Štoky
Tatarová Zdenka · ZO Terešov
Trojan Jaroslav · ZO Ústí nad Orlicí
Urbášková Ingrid · ZO Troubelice
Vágner Jiří · ZO Rokycany
Vait Jiří · ZO Křivoklát
Vajgl Václav · ZO Střítež nad Bečvou
Vančura Miroslav · ZO Olomouc
Vaněk Ladislav · ZO Ledeč nad Sázavou
Vantuch Pavel · ZO Brušperk
Vavrečka Jan · ZO Hradec nad Moravicí
Veselý Josef · ZO Žebrák
Volejník Miloslav · ZO Chlumec nad Cidlinou
Zápotocká Alena · ZO Jílové u Prahy
70 let

Adamčík Jaroslav · ZO Kroměříž
Ambrož Jan · ZO Brno-Židenice
Bartošová Ludmila · ZO Lichnov
Bláha Karel · ZO Nesuchyně
Bouda Miloslav · ZO Šternberk
Bouma Jiří · ZO Liberec
Burda Stanislav · ZO Morávka
Czyž Bronislav · ZO Bystřice nad Olší
Černochová Stanislava · ZO Valašské Meziříčí
Černošek František · ZO Kroměříž

VZPOMÍNÁME

Černý Jan · ZO Vráž
Červenková Hana · ZO Radvanice a Bartovice
Domáň Josef · ZO Broumov
Drozdek Čestmír · ZO Slavonice
Duda Stanislav · ZO Bolatice
Dvořák Antonín · ZO Nové Město na Moravě
Fridrich Jan · ZO Chyše
Friedl Petr · ZO Horní Bečva
Gregor Ladislav · ZO Bílovice u Uh. Hradiště
Groh Jiří · ZO Lázně Bělohrad
Hanke Karel · ZO Bílovec
Hauner Josef · ZO Chříč
Havelka Vlastimil · ZO Velké Meziříčí
Holan Jan · ZO Sedlčany
Holovský Karel · ZO Praha 5 – Řeporyje
Holub Jaroslav · ZO Spálené Poříčí
Horník Bohumír · ZO Studená
Hornych Václav · ZO Velký Dřevíč
Horský Pavel · ZO Kyselka
Hosenseidel Josef · ZO Benešov nad Černou
Chládková Marie · ZO Náměšť nad Oslavou
Chlum Pavel · ZO Liberec
Chroust Josef · ZO Petrovice u Sušice
Janoušek Ladislav · ZO Mnichovo Hradiště
Januš Aleš · ZO Nýřany
Jílek Miroslav · ZO Polička
Kadoun Václav · ZO Borek
Kajzr Jiří · ZO Roudnice nad Labem
Karas Miloš · ZO Svoboda nad Úpou
Kejval Miloslav · ZO Dobré u Dobrušky
Komaško Alexandr · ZO Slaný
Kopčák Petr · ZO Přibyslav
Kosík Josef · ZO Rychvald
Kotlaba Václav · ZO Krsy
Kotlár Dezider · ZO Benešov nad Ploučnicí
Kovář František · ZO Křemže
Král Zdeněk · ZO Litomyšl
Kubálek Jan · ZO Žulová
Kubů Jan · ZO Ústí nad Labem
Kuška Václav · ZO Blatná
Lagová Miluše · ZO Bzenec
Mach František · ZO Netolice
Maršík Václav · ZO Náchod
Mikeš Petr · ZO Cvikov
Motl Petr · ZO Lanškroun
Mrůzek Svatopluk · ZO Horní Benešov
Müllerová Emilie · ZO Chrastava
Nágl Jiří · ZO Solnice
Najman Jaroslav · ZO Nymburk
Neisner Antonín · ZO Velký Újezd
Němec Václav · ZO Mýto
Nováček Karel · ZO Chotoviny
Novák Jiří · ZO Miličín
Novák Stanislav · ZO Pozlovice
Novák Jindřich · ZO Kamenice nad Lipou
Novák František · ZO Ostrov
Nypl Miloslav · ZO Bílá Třemešná
Obadal Antonín · ZO Valašské Klobouky
Obozov Viacheslav · ZO Božičany
Pánová Marie · ZO Tučapy
Pavlík Josef · ZO Netolice
Pinkr Václav · ZO Domažlice
Podzimek František · ZO Jistebnice
Potužník Zdeněk · ZO Klatovy

Odešli z našich řad

Daněček František (72) · ZO Kyjov
Dolejš Václav (78) · ZO Město Touškov
Hadinec Josef (82) · ZO Libštát
Hešík Jaroslav (85) · ZO Lomnice nad Lužnicí
Holoubek Rostislav (86) · ZO Horšovský Týn
Jakubec Miloslav (64) · ZO Dačice
Kučera Rudolf (58) · ZO Chomutov
Nerad Ladislav (89) · ZO Lažiště
Pochtiol Ladislav (74) · ZO Dolní Domaslavice
Předota Ladislav (85) · ZO Peruc
Slavík Zdeněk (57) · ZO Slavonice
Sýkora Jan (100) · ZO Vlachovo Březí

Čest jejich památce!

Procházka Miloslav · ZO Šumná
Procházka František · ZO Chyšky
Růžička Jaroslav · ZO Havlíčkův Brod
Růžička Josef · ZO Janová
Rybář Rudolf · ZO Adamov
Ryšavý Václav · ZO Chocerady
Sedláček Antonín · ZO Most
Skala Josef · ZO Blovice
Skalický Vratislav · ZO Frýdlant
Sklenička Jaroslav · ZO Křivoklát
Sladovník Václav · ZO Mirotice
Straková Marta · ZO Licibořice
Sutner Petr · ZO Mníšek pod Brdy
Svoboda Miroslav · ZO Červená Řečice
Šaran Ivan · ZO Olomouc

Šatrová Marie · ZO Nový Knín
Šesták Bohumír · ZO Polička
Ševčík Zdeněk · ZO Břeclav
Šmehlík Vlastislav · ZO Rousínov
Trousil Jiří · ZO Nižbor
Truhlář Josef · ZO Strakonice
Velický František · ZO Sedlec-Prčice
Vrobel Jan · ZO Vrbno pod Pradědem
Weber Ladislav · ZO Varnsdorf
Zeť Milan · ZO Dyjákovice
Zlámal Antonín · ZO Bruntál
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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BLAHOPŘEJEME/VZPOMÍNÁME
ZDRAVÍ VČEL

Přítel Ladislav Janoštík oslavil
životní jubileum 90 let

Navždy nás opustil přítel
Vladimír Novotný

Přítel Ladislav Janoštík, dlouholetý včelař
a člen Základní organizace Jílové u Prahy
oslavil dne 22. června 2018 životní jubi
leum – 90 let. Chovu včel se věnuje od
roku 1956 až dosud. I přes svůj vysoký
věk tak činí s mimořádně příkladnou
pečlivostí. V letech 1956 až 1976 byl ve
doucím redaktorem časopisu Včelařství.
Byl také členem Ústředního výboru Čes
kého svazu včelařů, předsedou ústřední
osvětové komise svazu a členem Okres
ního výboru ČSV Praha-západ. V ZO Jílové
u Prahy vykonával 10 roků funkci před
sedy. Významně se podílel na oslavách výročí 100 let založení „Včelařského
spolku okresu Jílovského“ konaných v roce 2008 a svých znalostí využil ze
jména při tvorbě publikace vydané k tomuto výročí. Nyní, kdy ZO Jílové u Prahy
oslavuje již 110. výročí od založení, přejeme našemu významnému včelaři
mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Dne 7. 6. 2018 nás ve věku 90 let navždy
opustil dlouholetý včelař a člen ZO ČSV
Bruntál, přítel Vladimír Novotný z Rudné pod
Pradědem. Začal včelařit již v útlém mládí,
kdy zkušenosti přebíral od svého otce. Spo
lu s ním stál u počátků včelaření ve státním
statku ve Starém Městě na Bruntálsku. Pan
Novotný aktivně včelařil až do svých 88 let.
Během této doby přivedl ke včelaření spous
tu dalších zájemců, kterým byl ochotným
rádcem. Byl dlouholetým členem ZO ČSV
v Bruntále, kde vykonával funkci důvěrníka.
Za svou obětavou činnost byl v roce 2014
oceněn odznakem Vzorný včelař. Velmi rád
o včelkách vyprávěl ve společnosti i při růz
ných setkáních. Jeho odchodem ztrácíme
silnou a respektovanou osobnost.
Čest jeho památce.

Miloslav Šejko,
jednatel ZO Jílové u Prahy

Martin Pospíšil,
člen RV ČSV, Bruntál

Mor včelího plodu –
známe nákazovou situaci?
V okrese Rokycany byl v roce 2017 proká
zán po třinácti letech mor včelího plodu.
Podezření na tuto nebezpečnou nákazu
vzniklo po vyšetření včelí měli, které inici
ovala OO ČSV Rokycany za přispění kraj
ského dotačního titulu. Následoval úřední
postup stanovený při vzniku podezření na
tuto nákazu, na jehož konci byla radikál
ní likvidace ohniska a vyšetřování včelí
měli na všech stanovištích v ochranném
pásmu.
V roce 2018 v rámci tohoto vyšetření
byly zjištěny další dva pozitivní případy.
Na těchto dvou stanovištích včel, vzdá
lených od prvního ohniska cca 1 km, se
výše uvedený postup s neblahým koncem
pro včelstva a velkou psychickou zátěží
pro postižené včelaře opakoval. Tato
stanoviště byla při vyšetření v loňském
roce prokazatelně negativní. To svědčí
o šíření této nákazy. Celkem bylo vyšetře
no v ochranném pásmu 77 vzorků včelí
měli z 65 stanovišť od 58 chovatelů včel
z 5 ZO ČSV. Ochranné pásmo zahrnuje
20 obcí s celkovým počtem 567 chova
ných včelstev. Na třech stanovištích bylo
utraceno celkem 45 včelstev. V současné
době není evidováno žádné další pode
zření na tuto nákazu. Odpověď na otázku,
jaká je skutečná nákazová situace u této
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nebezpečné nákazy, by mohlo přinést
plošné vyšetření včelí měli na všech sta
novištích v dané oblasti. To nebylo v minu
losti nikdy uskutečněno. Ani v současnosti
platná Metodika kontroly zdraví, kdy se
povinně vyšetřují vzorky měli po 5 letech
od zrušení ohniska, evidované chovy
včelích matek, vyšetření před přemístě
ním včel nebo včelstev mimo katastrální
území tvořící obec a v případě kočovných
včelstev na stanovišti, na kterém jsou
včelstva zazimována, nám nemůže od
halit všechna nová podezření na tuto
nákazu. To potvrdil i vznik prvního ohniska
v loňském roce, kdy nebýt vyšetření orga
nizovaného OO ČSV, tak bychom možná
o této nákaze do dnešního dne nevěděli.
Aktivita včelařů při dobrovolném vyšet
řování svých včelstev na mor včelího plo
du je jistě chvályhodná, jak nám ukazuje
i naše zkušenost s tímto onemocněním,
ale bohužel se nejedná o jednotné systé
mové preventivní opatření v boji s touto
nebezpečnou nákazou včel na celém
území České republiky. Rezervy spatřuji
zejména v tom, že svoje včelstva nechá
vají vyšetřit především včelaři zodpovědní.
Problémový a nepořádný chovatel včel,
který by se mohl de facto stát nákazovým
rizikem pro včelaře ve svém okolí, se do

Ilustrační foto: Rosťa Ovčarik
tohoto vyšetření asi nepřihlásí. Ke zjištění
skutečné nákazové situace u moru včelí
ho plodu by výrazně přispělo jednorázové
plošné vyšetření včelí měli na všech
stanovištích včel, nejlépe v celé republice
v rámci povinných akcí Metodiky kontroly
zdraví, která ovšem zatím tuto povinnost
pro chovatele včel neurčuje. Otázka
kapacit veterinárních ústavů k tomuto
vyšetření, finanční náročnosti a v nepo
slední řadě interpretace pozitivních kvan
titativně vyjádřených výsledků a dalších
navazujících opatření je věc jiná a nebyla
cílem tohoto příspěvku.
MVDr. Milan Straka, epizootolog,
okresní pracoviště Rokycany,
KVS SVS pro Plzeňský kraj

Zaostřeno
na včelařskou mládež
Prázdniny se přelomily do své druhé poloviny a včelařské kroužky brzy
opět rozjedou svoji činnost. Doufám, že se objeví noví vedoucí i nové
včelařské kroužky, protože stále máme v republice několik oblastí, kde se
práce s dětmi-včelaříky nerozvíjí tak, jak bychom si přáli.
Nicméně mě těší rostoucí počet včelařských kroužků na středních školách, což je
důležité z toho důvodu, aby se děti odchodem ze základní školy nepřestaly o včelařství zajímat. Často slýchám názory, jak je
hrozně těžké získat do kroužku nové členy.
Dnešní děti prý nemají o včelařství zájem
a do kroužku chodit nechtějí. Myslím si, že

je to z velké části způsobeno tím, že vlastně vůbec neví, co od včelařského kroužku
očekávat. Rada pro vedoucí zní následovně: Nelze jen zveřejnit informace, kdy a kde
schůzky kroužku probíhají a čekat, že děti
přijdou samy. Je třeba tomu trochu pomoci
formou propagace. Vím, že mnoho včelařských kroužků svoji činnost dobře prezentuje po celý rok. Ať už formou stánků na
různých trzích či akcích či prostřednictvím
včelařských soutěží pro veřejnost nebo besed ve školách. Právě prezentace ve školách
přímo mezi žáky se velmi osvědčují. Svět

včel je velice zajímavý a pokud uděláte zábavné povídání o včelách s nějakým drobným kvízem a praktickou ukázkou, máte
děti tzv. v kapse.
Mně se třeba velmi osvědčilo zábavné
včelařské Riskuj! Nebo AZ kvíz. Ne všechny děti, které nastoupí v září do kroužku,
u včeliček vydrží, ale pár se jich určitě
chytne a zjistí, že je vlastně včelaření baví,
i když by je to nikdy předtím nenapadlo.
Řada osob z široké veřejnosti totiž vůbec
neví, co si pod činností včelařského kroužku představit, vidí v tom jen riziko bodnutí
včelou, a proto často raději sáhnou po jiném známějším kroužku. V současné moderní době je dobré využít pro propagaci
kroužku i webové a facebookové stránky.
Pokud se bojíte, že nezvládnete propagaci
přes internet, nechte to na dětech. Určitě
rády pomůžou a co si budeme povídat,
ovládají to mnohem lépe než my.
V srpnu nás čeká ještě jedna akce pro
včelařskou mládež, a to setkání vítězů ze
soutěže, která se objevuje každý měsíc
v tomto časopise. Celkem se jí zúčastnilo
65 účastníků, po vyhodnocení prolomilo
bodovou hranici dvaceti bodů 26 dětí, které
budou na začátku srpna odměněny pobytem v Nasavrkách. Během setkání si zasoutěží, zahrají různé hry a čeká je i několik
výletů a kulturní program. Soutěž bude od
září opět pokračovat, takže doufáme, že se
zapojí ještě více účastníků!
Využijte zbytku prázdnin k nabrání mnoha sil do nového školního roku a společně
si přejme spoustu veselých a šikovných
mladých včelaříků!
Veronika Šebková,
sebkover@seznam.cz
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PYL PRO VČELY (8)
Stejně jako výrazná oranžová barva pylu patří nezaměnitelně k některým rostlinám, tak pro jiné je typická barva bílá. Pokud ji spojíte
ještě s dobou květu, máte dva identifikátory zdrojů a můžete určit, odkud asi pyl pochází. V předchozích číslech jsme viděli například
ostropestřec a teď nabízíme další ukázky.

Připravila Ing. Miroslava Novotná

Bílou barvou jsou typické rousky, které včely sbírají
na v létě kvetoucích tavolnících, v tomto případě na
tavolníku nízkém. Pokud je vysadíte a budete pěstovat,
získáte zdroje včelí pastvy po celé léto.

Stejně bílá je i barva rousků ze zářivě modrých květů
brutnáku lékařského. Tato velmi populární bylinka
včelám mimo bohatství nektaru poskytuje
i právě bílý pyl.

Bílá je i barva pylu z keře, jehož lidový název
„motýlí keř“ svědčí o oblibě hlavně motýly.
Ale i včely zde najdou jak nektar tak zmíněný pyl.
A tak v létě kvetoucí komule je jak okrasou každé
zahrady, tak i lákadlem pro hmyz.

Bílý pyl samozřejmě najdeme i na řadě dalších rostlin.
Typický je mimo jiné pro čekanky, slézy, pcháče apod.
V zahradách se velmi často pěstují ibišky, které vynikají
atraktivními květy a včela, která právě květy opouští je
poprášena bílým pylem.

