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Nepřekonatelná  
Marie Terezie
Určitě jste si všimli, že se hodně mluví, 
hodně píše, konají se výstavy, v televizi 
běží dokumenty, to vše o Marii Terezii, ar-
civévodkyni rakouské, královně uherské 
a české. Byla jedinou vládnoucí ženou na 
českém trůně a zachovala v naší historii 
nesmazatelnou stopu. Za její vlády došlo 
k mnohým reformám státní správy, armá-
dy a školství. 13. května 2017 celá naše re-

publika oslavila 300 let od jejího narození. 
Není jiného panovníka nebo vlády, která 

by pro včelařství udělala více než ona. Proto 
mi nedalo nevzpomenout na její přínos pro 
obor včelařství. Její patenty – ze dne 8. dub-
na 1775 pro Dolní Rakousy a Moravu a ze 
dne 30. srpna 1776 pro království české 
tvořily základ práva včelařského vlastně 
až do poloviny 20. století. Marie Terezie 
zřídila včelařské školy, včelaři byli zbaveni 
jakýchkoliv daňových břemen a svým způ-
sobem i nevolnických povinností, úly urče-
né ke kočovnému včelaření mohli umístit 
proti mírnému poplatku jak na panská tak 
na selská pole, při převážení úlů nesmělo 
být žádné mýtné vybíráno, každý mohl 
v jakémkoli množství včely držet a živnost 
tuto svobodně provozovat, pod trestem 
dvojnásobné ceny za úl bylo zakázáno ni-
čit včely, proti zlodějům včel muselo se za-
kročit s největší přísností trestního práva, 
neboť krádež včel byla považována za tzv. 
krádež kvalifikovanou, která předpoklá-
dala konkrétní tvrdé tresty. Vlastníci roje 
mohli po 24 hodin i na cizím pozemku svůj 
roj pronásledovat. K právní úpravě rojení 
se vrátil až nový občanský zákoník v r. 2014 
a teprve ten umožnil včelaři stíhat svůj roj 
i na cizích pozemcích.

Marie Terezie je i dnes považována za 
nepřekonatelnou osvícenou panovnici, 
která udělala mnoho dobrého pro rozvoj 
včelařství. S vděčností na ni vzpomínáme 
a doufáme, že po jejím vzoru nebude u nás 
vláda, která by včelařství nepodporovala. 

Mgr. Jarmila Machová 

Marie Terezie s rodinou Foto: Pinterest/Genevieve Kidman



182•ČERVEN 2017

d
is

K
u

ze Kde končí svoboda – ohlasy a reakce
Děkuji všem, kteří mi napsali, zatelefonovali, mluvili se mnou na akcích, jichž jsem se v minulém měsíci zúčast-
nila na téma uvedené v editorialu Včelařství č. 5/2017 – aby každý, kdo chce začít s chovem včel, prošel základ-
ním kurzem s certifikovaným výstupem a měl základní znalosti o chovu včel tak, aby jako včelař neškodil nejen 
sobě, ale neohrožoval včelstva ostatních chovatelů. Reakce jsou důkazem toho, že nejste lhostejní, čtete Včelař-
ství a chcete vyjádřit svůj názor. Jen e-mailů jsem dostala desítky a stále přicházejí další. Problém byl nastolen, 
navrženo řešení. A jak už to bývá, názory jsou různé, souhlasné, nesouhlasné a něco mezi. Posílali jste mi své 
zkušenosti, ať už špatné, nebo ty, co se osvědčily. Někteří pisatelé při svém nesouhlasu také navrhli, co dělat. 
Dobré řešení je takové, které je přijatelné pro většinu. Ale jak ho najít v tak velkém svazu. Někdy se řešení problé-
mu hledá dlouho. A to je tento případ. K reakcím jsem vás, naše členy, vyzvala právě proto, že si myslím, že jde 
o vážný a složitý problém. Vašich zkušeností si vážím, jsou cenné a důležité. Nebylo by dobré neudělat nic, ale 
také by nebylo dobré se rozhodnout ukvapeně. Říká se, že o věcech se nejrychleji a nejlépe rozhoduje tomu, kdo 
o problému ví pramálo nebo jej posuzuje jen z jedné strany. Pak to podle toho vypadá. Takže diskuze se neuzavírá, 
můžete mi psát dál a pro vaši inspiraci níže uvádím některé zkrácené typické názory a zkušenosti z dopisů, které 
jsem obdržela. Další vaše názory najdete v příštím čísle, kdy diskuzi na toto téma ukončíme. 
 Mgr. Jarmila Machová 

Setkal jsem se s tím, kdy kolegyně v práci 
chtěla včelařit. Ono je to moderní, regist-
rační list chovatele si vyřídila až po mých 
intervencích, včelám nerozuměla a ani si 
nedala poradit. Vše řešila přes nějaké in-
ternetové stránky – ekovčelaři. Léčba u ní 
nebyla provedena s odkazem, že nebude 
trávit včely. Včelařit začala v podletí 2014 
a na jaře 2015 bylo po včelách. Pořídila si 
dva úly, zásoby asi nekontrolovala. Zeptal 
jsem se, kam dala prázdné úly a rámky. Od-
pověď byla: Nechám je na zahradě a nějaké 
včelky se tam zabydlí a budu mít zase včely. 

Podle mne by každý nový včelař měl být 
proškolen, seznámen se vším, co má pro 
včely udělat. Výměny plástů, chov matek, 
přidávání mezistěn, kdy vytáčet med atd.

Můj děda začal včelařit hned po 2. světové 
válce a byl jedním z prvních členů českého 
včelařského spolku u nás. Po dědovi pře-
vzal včelstva otec a nyní, co otec zemřel, 
jsem začal včelařit i já. Je to mé svobodné 
osobní rozhodnutí. Chci se této rodinné 
tradici a činnosti dále věnovat a přistupo-
vat k ní zcela zodpovědně, jak to dělal můj 
otec a děd. Nerozumím tomu, proč by měl 
být dnes včelař nucen do povinných zkou-
šek a vzdělávacích kurzů. Vše musí být ko-
náno na bázi dobrovolnosti a opravdového 
zájmu pro věc, jinak to nemá smyslu. Žád-
ný papír nikdy z člověka neudělá včelaře. 
Je to jen a jen o osobním zodpovědném 
přístupu, zájmu, smyslu pro povinnost, 
lásce k přírodě a poznávání, vlastním dob-
rovolném vzdělávání  a svobodném konání.

Jsem přesvědčena, že povinnost skládat 
zkoušku povede určité procento začína-
jících včelařů k neadekvátnímu jednání. 
S chovem začnou i bez zkoušek, bez jakékoli 
registrace svých včelstev a přihlášení se ve 
svazu. Navrhované opatření by pak vážnost 

situace jen prohloubilo. O včelstvech a jejich 
léčbě či prevenci onemocnění by nebyl pře-
hled. Jiným případem je, když včelař – za-
čátečník chce čerpat dotaci pro začátečníky. 
Dotace jsou vždy vázány k určitým podmín-
kám. Chápu a akceptuji, že zde mohou být 
na žadatele dotace kladeny různé požadav-
ky, třeba i zmiňované kurzy s certifikova-
ným výstupem. Pak je na jednotlivci, zda je 
pro něj výhodné o dotaci usilovat či nikoli. 

Problém s nevzdělaností, nezodpovědností 
a „demokratického smýšlení“ u některých 
začínajících včelařů řešíme na obou úrov-
ních ČSV již několik let. Potýkáme se s pří-
livem zájemců o včelaření. Krajské dotace 
do včelařství lákají i ty, kteří vidí jen peníze, 
povinnosti je nezajímají, znalosti nemají. 
Chtěli jsme prosadit, aby byla dotace vázána 
na nějaké vzdělání. Nejde to. Stále hledáme 
metodu, jak dostat ke včelám jen zodpověd-
nější a znalejší lidi. Jako člen RV ČSV jsem 
byl několikrát žádán, ať vedení ČSV zařídí, 
aby zájemce o včelaření nejdříve nabyl zna-
losti a potom teprve mohl včelařit. Vím, že 
toto nelze řešit jen pro členy ČSV, ale celo-
státně. V našem okrese je několik možnos-
tí, jak se včelařsky vzdělat. U nás pořádáme 
od podzimu do jara každý měsíc přednášky, 
na které zveme i nečleny ČSV. Zmiňovaný 
problém se pochopitelně netýká jen členů 
včelařských spolků. Nebudu se zaštiťovat 
výborem ZO ani OO, protože názory včela-
řů kolem sebe znám (jsem učitel včelařství 
a ročně mám asi 40 přednášek, kde mnohdy 
dojde i na toto téma) a vím, že podobný po-
stoj má většina členů i nečlenů ČSV. 

Jsem pro, aby noví včelaři prošli nějakým 
kursem, kde by se dozvěděli základy a byli 
poučeni o svých možnostech a hlavně po-
vinnostech. Tento kurz by musel být ještě 
dřív, než si přivezou první včelstva. Ne, že 

si pořídí včelstva a pak se diví, co všechno 
měli udělat. Lidé žijí stále v domnění, jak to 
bývalo dříve, že si můžou pořídit včely a ni-
koho to nemusí zajímat. Je už ale jiná doba 
a včely musí být evidovány. Musí dodržovat 
i zákony SVS. Takováto informace by měla 
probíhat často i v médiích. Aby včelaři vě-
děli, že musí mít vyšetření na mor i při pře-
vozu mimo obec a musí svá včelstva někam 
nahlašovat. 

Zvýšení úrovně včelařství nepomohou 
žádné papíry, průkazy ani certifikáty. Ve 
svém okolí jsem znal, resp. ještě znám 
dlouholeté a přitom nezodpovědné vče-
laře, myslím však, že je to v každé lidské 
činnosti. Máme stále ještě a určitě budeme 
mít nezodpovědné zedníky, instalatéry, ze-
mědělce, advokáty, učitele, politiky a také 
lékaře typu „Cvacha“ z televizního seriálu. 
Z vlastní zkušenosti vím, že certifikát není 
vždy zárukou lepší kvality. Certifikáty kva-
lity, environmentu, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci jsem pomáhal zavádět 
u několika desítek organizaci. Mohu však 
potvrdit, že získáním certifikátu nedošlo ve 
většině organizací ke zlepšení uvedených 
činností. Nezodpovědný jedinec zůstane 
nezodpovědným i s certifikátem a zodpo-
vědný poctivý a důsledný jej nepotřebuje, 
pokud mu tuto povinnost někdo nenařídí.  

Jsem aktivním včelařem 22 let. Včelařím 
na 2 stanovištích s cca 26-30 včelstvy. 
V době, kdy já jsem se včelami začínal, 
nebylo až tak jednoduché se seznámit se 
základy, a tak jsem své zkušenosti získával 
ze 4 zdrojů, jednak z knih, některé ale byly 
zastaralé, jednak od včelařů ze své ZO, na 
kurzech v Dole a pak také ze včelařských 
filmů zapůjčených na videokazetách v naší 
svazové knihovně. Souhlasím s názorem, 
že v současné době poskytované dotace ne 
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zevždy zcela plní svůj účel. Tvrzení, že nepro-
školení zájemci o včelaření mohou způso-
bit nějakou škodu hlavně z důvodu své 
neznalosti, je svým způsobem oprávněné, 
nicméně si myslím, že „tato věc“ je rela-
tivně spolehlivě podchycena tím, že si své 
nováčky každá ZO hlídá, problém je pak 
samozřejmě u neorganizovaných včelařů.

A tak bych navrhoval, pokud by se podobné 
opatření nezbytně mělo přijmout, aby se po-
dobného školení zúčastňovali jen dobrovol-
ně zájemci a aby právě toto školení bylo hra-
zeno z případných dotací. Pokud by bylo cí-
lem třeba zpřísnit poskytování současných 
dotací u nově začínajících včelařů, v zásadě 
bych souhlasil i s tím, aby nováčci školení 
podstoupili s přezkoušením povinně v pří-
padě, že budou žádat o nějakou dotaci na 
pořízení materiálu pro začínajícího včelaře.

Mám za to, že včelaření se řídí platnými zá-
kony a předpisy a systém kontroly a mento-
rování v rámci místních organizací ČSV je 
naprosto dostačující. Jsem sice začínajícím 
včelařem (druhým rokem), ale se včelaře-
ním návrh souvisí jen v jedné rovině. Vní-
mám jej spíše v kontextu aktuálního spo-
lečenského dění, kdy jsme neustále svědky 
oklešťování individuálních svobod, což 
směřuje ke státně socialistickému direkti-
vismu. Vyhovuje mi svoboda a samozřejmě 
rozumím tomu, že každá svoboda má své 
hranice a já tyto hranice plně respektuji. 
Odmítám ale žít ve společnosti sešněrované 
zbytečnými předpisy a budu dělat vše pro-
to, abych si svou osobní svobodu uchoval.

Včelařil jsem 65 let  a vykonával různé 
funkce v rámci ČSV. Výbory ZO ČSV nebo 
důvěrníci, kteří upozorní neorganizované 
včelaře  na dodržování veterinárních před-
pisů, se často setkávají s nepochopením 
a dostávají se do nepříjemných situací, 
protože státní organy mnohdy přistupu-
jí k řešení liknavě. Kurzy pro začátečníky 
jsou vhodné, ale bez zkoušek. Včelařem se 
chovatel stává až za několik let. Osvědčená 
metoda pro začínající včelaře je stanovení 
patrona  nejméně na jeden rok, který mu 
pomáhá prakticky i teoreticky. Úspěšnost 
této metody je založena na vzájemné důvě-
ře. Dnes je na trhu velké množství včelařské 
literatury a často začínající včelaři mají vět-
ší teoretické znalosti než praktikující včelař.

Včelař musí dodržovat veterinární zákon, 
který je dostatečný, tady je třeba zvýšit 
osvětu. Místo „jste přijat a zaplaťte pří-
spěvek“, by bylo vhodné, dát začínajícímu 

včelaři seznam jeho práv a povinností. 
Místo formálního školení bych doporučil 
vyčlenit v základních organizacích zkušené 
včelaře, kteří by byli ochotni poradit začí-
najícím včelařům (patroni). Před padesáti 
lety, když jsem začínal, to tak bylo. Přišli, 
poradili, popili a šli.

Zkoušky pro začínající včelaře jsou přímo 
nutností. Pro začínajícího včelaře to není 
žádné omezování svobody, nebo byro-
kratický zásah, ale naopak je to pro jeho 
dobro, naučit se alespoň základům včela-
ření.  Všichni víme, jak je včelaření složité 
a každý i ten nejzkušenější včelař nikdy 
neví vše. V listopadu jsme přijali do naší 
organizace 4 nové členy. Ani jeden z nich 
neráčil přijít v únoru na výroční členskou 
schůzi.  Co pak od takových včelařů může-
me očekávat? Jen to, že budou kazit práci 
ostatním. Z 54 členů naší ZO by se našlo 
takových rádoby včelařů mnohem víc. Nej-
lépe to je vidět, když uděláme přednášku. 
Kdo přjde? Jen dobří včelaři. Ministerstvo 
zemědělství nám dává vysoké dotace na lé-
čivo, které je velice kvalitní a účinné jen za 
předpokladu správné aplikace. Při kontrole 
některých včelařů jsem přímo zděšen, jak 
nezodpovědně přistupují k aplikaci léčiva 
a mají následkem toho vysoké úhyny a po-
škozují práci ostatních včelařů. Domluvili 
jsme se ve výboru, že vyhlásíme stop stav 
na přijímání nových členů, protože situa-
ce v tomto směru je v naší ZO neúnosná. 
Nikomu nebudeme bránit ve včelaření, na-
opak mu budeme vycházet všemožně vstříc. 
Až prokáže svou kvalitu a skutečný zájem 
o včelaření a ne jen o peníze, pak takového 
člena rádi přijmeme do našich řad.  Tato 
situace ovšem není jen u nás, ale jak jsem 
informován od členů OV, tak i v jiných ZO.  

Zkouškám by mělo předcházet nejméně tý-
denní školení a zkouška by měla mít prak-
tickou část a část formou testu, minimálně 
na úrovni testu v autoškole. Prosím o za-
vedení povinných zkoušek pro začínající 
včelaře. Neříkám, že tím budeme mít jen 
kvalitní včelaře, ale rozhodně to přispěje ke 
kvalitě včelařské základny.  

Ano jsem si vědom toho, že situace se 
obecně zhoršuje, že popsaný problém je 
reálný, ale Vámi naznačená cesta podle 
mně určitě není řešením. Znám osobně ně-
kolik včelařů, kteří se podle mého názoru 
neřídí žádnou elementární logikou chovu 
včel, ale jejich argument, že oni mají po-
cit, že to je takhle správně, je neprůstřelný. 
Domnívám se, že většina chovatelů, kteří 
působí svým kolegům problémy, je nepů-

sobí, protože by neměli základní penzum 
znalostí, ale protože se jimi zcela vědomě 
nechtějí řídit. Domnívám se, že jediné ře-
šení je, že pokud přijde několik špatných 
zim, tak těm, kteří se chovají špatně, včely 
odejdou a oni znovu nezačnou, protože je 
to nebude bavit.

Nelze nic namítnout proti myšlence kurzů 
pro začátečníky, ale dobrovolných. Mohou 
být vynikajícím přínosem. Ne každý zku-
šený včelař je současně dobrý pedagog. 
Nesouhlasím ale s tím, že kurz musí být 
ukončen zkušebním testem a teprve na 
základě tohoto testu je možné chovat včely. 
To bychom mohli chtít certifikát od každé-
ho chovatele slepic, koz, či jiného domácí-
ho zvířectva. Malovčelaři chovají své včely 
z lásky a tak také k chovu přistupují. Samo-
zřejmě i mezi nimi mohou být bílé vrány. 
Myslím, že by bylo dobré zvýšit osvětu mezi 
včelaři o chorobách a léčení včel a také 
osobní zodpovědnosti k provedení léčení. 
Včelaři jsou ve své většině starší lidé a ne 
vždy přístupní změnám a novotám (podí-
vejte, kolik jich ještě včelaří v budečácích). 
Dalším bohužel opakovaným nedostatkem 
je rozhodnutí veterinární správy o jarním 
léčení. Toto rozhodnutí přichází každý rok, 
když ne pozdě (ve včelách je už hodně plo-
du), tak na poslední chvíli. Závěrem struč-
ně: Kurzy ano - certifikáty a povolení ne.

Ano, souhlasím, s tím, že svoboda každého 
jedince končí tam, kde začíná svoboda je-
dince druhého. Což jinými slovy znamená, 
že druhou stranou mince svobody je osobní 
odpovědnost. Pokud chceme naučit novou 
generaci včelařů zodpovědnosti, musíte jim 
nejprve poskytnout prostor pro skutečnou 
svobodu, včetně toho, že udělají chyby. Do-
mnívám se, že současné předpisy, regulace 
a postihy jsou více než dostatečné. Jenže je 
to trochu jinak, než jak si často myslíme! 
Největším paradoxem je, že mladí včelaři 
jsou často těmi, kdo věci dělají dobře, sle-
dují nové trendy včetně léčby (a to nejen té 
nařízené či doporučené), nebojí se v rámci 
rozumných hranic experimentovat (třeba 
s různými typy úlů), zatímco někteří staří 
pánové se spokojují s tím, co se za deseti-
letí naučili. A někdy na fyzicky namáhavou 
práci u včel jednoduše mnohdy už nestačí. 
To není výčitka, je to pouhé konstatování 
(u vědomí toho, že jsem se sám posunul 
nad padesát let a možná sám budu ubýva-
jící fyzické síly muset časem řešit také).
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zlomový měsíc pro včelstva i včelaře 
V červnu jsou včelstva v plné síle. 
Plodiště je zakladeno na maximum 
a v ideálním případě máme první 
snůšku již vytočenou a včelstva plní 
medníky další snůškou, především 
z maliníku, lípy a medovicovou. 

Tyto snůšky mají společného jmenovatele 
ve své velké závislosti na průběhu počasí 
a nelze se na ně příliš spoléhat. Osobně 
se každý rok těším na maliníkový med. Je 
světlý a velmi lahodný. Potřebuje velmi 
horké počasí, ideálně 30 °C během dne. 
Pak včelstva naplní medníky opravdu za 
pár dní. Bohužel cílené ožínání mladých 
stromků na pasekách snižuje množství 
maliníku v lesích, a tak pro včely zbývají 
porosty na krajích lesů a podél cest.

vhodný úl

Aby včelstva mohla maximálně využít ná-
razovou snůšku, měla by mít k dispozici 
dostatečně prostorné úly pro ukládání sla-
diny i výchovu plodu. Běžné včelstvo v na-
šich podmínkách potřebuje plodiště o ve-
likosti 270 dm2 oboustranně zavíčkované 
plochy plástů. Z toho počítejme, že 2 plásty 
jsou krycí, které matky většinou nezakláda-
jí. K výchově plodu včelstvu zbývá přibližně 
230 dm2. To je při 80 % zakladení dostatek 
prostoru pro výchovu plodu. Pro včelstvo 
je ideální, pokud je plodiště tvořeno jedním 
vysokým nástavkem. Medník by měl být 
naopak tvořen více nástavky, tak abychom 
naplněný medníkový nástavek s ještě ne-
zralým medem mohli podstavit prázdným 
nástavkem. Včelstvo pak může v horním 

medníkovém nástavku zahušťovat nezralý 
med a do spodního nástavku dávat řídkou 
sladinu z pokračující snůšky. Polonástavek 
je k tomuto účelu ideální. Není zanedba-
telná ani jeho poloviční hmotnost, kterou 
ocení každý včelař.

vytáčení

Vytáčíme zásadně zralý med, který má 
méně než 20 % vody, což je úroveň podle 
platné potravinářské normy. Norma „Čes-
ký med“ je ještě o 2 procentní body přísněj-
ší. Obsah vody je důležitý z hlediska skla-
dování medu. Má-li med 21 % vody a více, 

může kvasit. Následné vyřizování reklama-
cí nespokojených zákazníků za to nestojí. 
Obsah vody zjistíme refraktometrem, či se 
řídíme obecnými včelařskými pravidly:

1. Med zásadně neodebíráme, dokud trvá 
snůška. Ač je většina buněk zavíčko-
vaná, létavky doplňují řídkou sladinou 
i okrajové volné buňky. Při poklepu na 
medný plást by nic nemělo odstřikovat. 

2. Platí všeobecný předpoklad, že zavíčko-
vaný med má obsah vody již dostatečně 
nízký, aby po vytočení nekvasil. Ale ne 

vždy to platí. Při prudkých snůškách 
může dojít k situaci, kdy i zavíčkovaný 
med má obsah vody přes 20 %.

3. Častým důvodem vysokého obsahu 
vody v medu je nevhodná konstrukce 
úlu. Nevhodnost neuteplených nástav-
ků se může projevit zvláště v chladném 
počasí. V úle je vysoká vzdušná vlhkost 
a včelstvo aktivním větráním podporu-
je výměnu vlhkého vzduchu za venkovní 
sušší. Pokud jsou ale v úle studené stěny, 
vlhkost se na nich vysráží, místo aby ve 
formě páry unikla z úlu. Následně ne-
zavíčkovaný med v krajních plástech 
zpětně váže vodu. To vše díky tomu, že je 
med vysoce hygroskopický a váže vodu 
z vlhkého vzduchu.

4. Další komplikace, kterou si lze přivodit 
nevhodnou konstrukcí úlu, je celozasí-
ťované dno, které se v posledních 20 le-
tech stalo módou. Pokud ale nelze zasí-
ťovanou plochu zaslepit, může toto dno 
přispět k vyššímu obsahu vody v medu. 
Jednoznačně se to projevilo v dubnu 
a květnu 2010, kdy výbuch islandské 
sopky Eyjafjallajökull, ovlivnil počasí 
během řepkové snůšky a denně pršelo. 
Spousty vlhkého vzduchu, který do úlu 
proudil nejen česnem, ale i celozasíťova-
ným dnem, včelstva nezvládala aktivně 
odvětrat a přinášený nektar nedokáza-
la dostatečně zahustit. To platilo pro 
včelstva umístěná volně na včelnicích. 
Pokud byla včelstva v kočovných vozech 
či ve včelínech, pak už tato nevýhoda 

Medník by měl být naopak 
tvořen více nástavky, tak 

abychom naplněný medníkový 
nástavek s ještě nezralým 
medem mohli podstavit 

prázdným nástavkem

Zavíčkovaný panenský plást Odvíčkování vyhřívaným nožem
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neplatila. Vzduch v relativně uzavře-
ném prostoru je sušší a vlhkost v úlech 
již tak masivně neovlivňuje. Záleží také 
na výšce od země, ve které je úl umístěn.

Pokud i přes všechna preventivní opat-
ření vytočíme příliš vlhký med, nezbývá, 
než jej vysušit či použít na výrobu medovi-
ny. Vysušování je ale opatření, které není 
v souladu se šetrným zpracováním medu. 
Vysušovač medu, tzv. dehumifikátor nelze 
jednoznačně doporučit. Nicméně poměr-
ně velké množství včelařů toto opatření 
provádí.

Plásty před vytočením odvíčkujeme. 
Nejčastěji používáme odvíčkovací vidlič-
ky. Při větším množství se vyplatí odvíčko-
vací nůž a odvíčkovače čili stroje různých 
konstrukcí. Odvíčkovací nůž lze ale použít 
jen u polorámků, které jsou z panenského 
vosku.

zpracování medu

Med by měl při vytékání z medometu stuž-
kovat a pravidelně se skládat. Hrubým 
sítem zachytíme hrubé nečistoty. Při dal-
ším zpracování používáme jemné síto, tak 
abychom zachytili i jemnější úlomky vos-

ku. Vytočený med necháme minimálně 
24 hodin vyčeřit. Za tuto dobu se na hla-
dinu medu vyplaví pěna, tvořená pylem, 
bublinkami vzduchu a malými úlomky 
vosku, které prošly i jemným sítem. Tuto 
pěnu je nutno z hladiny medu opatrně se-
brat. Mnozí včelaři ji používají pro vlastní 
spotřebu, jako to nejlepší z medu. Nicméně 
zákazníci na pěnu na povrchu medu pohlí-

žejí s podezřením a těžko jim to jednotlivě 
vysvětlovat. Od českých včelařů očekávají 
kvalitní med, a tak musíme dělat vše pro to, 
abychom je v jejich očekávání nezklamali. 
Politika supermarketů, které se předháně-
jí v nabídce co nejlevnějších směsí medů 

z celého světa, dělá medu velmi špatnou 
pověst. Je jen na nás, abychom u nevče-
lařské veřejnosti zachovali důvěru ke kva-
litnímu českému medu jako k potravině, 
která není znehodnocována průmyslovým 
zpracováním. 

Ing. Pavel Cimala, 
chovatel matek Carnica Cimala, 

www.vcelimed.cz

Cezení medu přes hrubé síto

Vytáčení v tangenciálním medometu

Cezení medu přes jemné síto

Seřezání plástu na šíři horní a spodní 
loučky

Pokud i přes všechna preventivní opatření vytočíme příliš vlhký med, 
nezbývá, než jej vysušit či použít na výrobu medoviny. Vysušování je 

ale opatření, které není v souladu se šetrným zpracováním medu
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A Trnovník akát – dobrý sluha, zlý pán?

Trnovník akát je mezi včelaři opěvovaným stromem, který chce mít blízko 
své včelnice snad každý včelař. Nejeden se o jeho přítomnost také v dob-
ré víře postaral výsadbou nebo výsevem. Není také divu. Akátový med je 
žádaný a velmi kvalitní. Mezi biology, ekology a ochránci přírody je však 
tento strom noční můrou a raději by ho z naší krajiny alespoň na určitých 
místech zcela vymýtili. Cílem tohoto článku je bez emocí, stručně a srozu-
mitelně vysvětlit, v čem je trnovník akát pro českou přírodu nebezpečný, 
a nastínit jeho minulost, současnost i možnou budoucnost v naší krajině. 

Jak a kdy se k nám dostal

Semena trnovníku akátu byla do Evropy 
dovezena ze Severní Ameriky v roce 1601, 
tedy z pohledu člověka celkem dávno – ješ-
tě před bitvou na Bílé hoře za vlády Rudol-
fa II. Dovezl ho francouzský botanik Jean 
Robin jako jednu z prvních severoameric-
kých dřevin (podle něho má trnovník akát 
své latinské jméno Robinia pseudoacacia). 
Trnovník akát (dále jen akát) byl zpočátku 
vysazován jako okrasný strom, ale zane-
dlouho pro svou nenáročnost a další kva-
lity i jako lesnická dřevina. V Čechách se 
poprvé objevil v roce 1710. Podobně jako 
jinde v Evropě byl hojně pěstován jako 

okrasná dřevina, ale i k vázání písčitých 
půd (jižní Morava), zpevňování skalních 
svahů (Podyjí, Povltaví, Posázaví), želez-
ničních náspů, a samozřejmě také jako 
medonosná rostlina. V lesních kulturách 
byl pěstován jako pařezina (les nízký), kde 
poskytoval za krátkou dobu lidskými silami 
zvládnutelné (bez těžké techniky) kvalitní 
palivové a stavební dřevo bez nutnosti dal-
ší výsadby. Údaje o jeho prvním zplanění 
u nás hovoří o roku 1874. 

proč ho chceme

Akát má řadu pozitivních vlastností, pro 
které byl ostatně dovezen, rozšířen a pěs-

tován. Především je velmi nenáročný 
a dokáže dobře prosperovat na suchých 
a chudých půdách. Patří totiž do čeledi 
bobovitých (je příbuzný například hra-
chu) a stejně jako jiné druhy této čeledi, 
má na svých kořenech malé hlízky, ve kte-
rých žijí symbiotické bakterie. Ty dokážou 
vázat vzdušný dusík (78 % vzduchu je 
dusík) a zprostředkovat ho svým hostite-
lům. Umožní tím akátu být v konkurenční 
výhodě oproti ostatním rostlinám, které 
mohou čerpat jen organický dusík z půdy. 
Proto může akát dobře a rychle růst i na 
živinami chudých půdách. Navíc toleruje 
půdy s nejrůznějším chemismem od silně 
kyselých po silně alkalické. Dobře zvládá 
růst na odvodněných a vysychavých pů-
dách. Rovněž dobře zvládá okus, požáry, 
ořez. Velmi dobře zmlazuje z výmladků 
– není nutné ho po těžbě znovu vysazo-
vat. Akát je také mimořádně odolný proti 
znečištění ovzduší a zasolení, pročež bývá 
často vysazován ve městech. Pro všechny 
tyto vlastnosti je snadné ho pěstovat – je 
schopen v krátké době zalesnit téměř jaké-
koliv stanoviště. V současnosti je na našem 
území známo přes 30 jeho kultivarů pěsto-
vaných na 14 000 ha lesní půdy zvláště na 
jižní Moravě. 

Jeho dřevo je využitelné jako velmi 
kvalitní tvrdé palivové dřevo s vysokou 
výhřevností, jako materiál pro kůly vinic 
a ohrad (vydrží v půdě údajně až 70 let), 
k výrobě nábytku, ale i jako stavební dřevo. 
Dřevo je navíc voděodolné, a proto se vyu-
žívá i na výrobu lodí, zahradního nábytku 
nebo sudů na víno. Květy trnovníku akátu 
nachází uplatnění ve výrobě léčiv. V nepo-
slední řadě je akát špičkovou medonosnou 
rostlinou. Ovšem jen na vhodných stanovi-
štích (teplé oblasti) a za vhodných klima-
tických podmínek.

Nezanedbatelná je jeho dekorativnost 
(tvar kmene, květy, vůně). Ta ho ve spojení 

Likvidace akátu metodou „na vysoký pařez“ v národním parku 
Podyjí

Květ trnovníku akátu – za vhodných klimatických a geografických 
podmínek výborný zdroj nektaru (foto – pixabay.com)

Porost trnovníku akátu na nelesních pozemcích – původně sad ovocných stromů 
a trvalý travní porost
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As rychlostí růstu, odolností vůči znečištění 
ovzduší i půdy a nenáročností na vodu řadí 
mezi oblíbené dřeviny urbanistů větších 
měst a budovatelů parků.

proč ho nechceme

Akát je nepůvodní invazní druh, který je 
vůči svému okolí velmi agresivní a význam-
ně snižuje biodiverzitu na úrovni druhů 
i prostředí. Celá rostlina s výjimkou květů je 
jedovatá. Svými kořeny a listovým opadem 
vylučuje do půdy toxické látky, které brání 
klíčení a růstu jiných u nás přirozeně se vy-
skytujících rostlin. Svou schopností vázat 
vzdušný dusík obohacuje půdu o živiny 
a ta se stává úživnější (má větší schopnost 
výživy rostlin). Na takových půdách pak 
rostou přednostně nitrofilní druhy rostlin, 
jako je kopřiva dvoudomá, netýkavka ma-
lokvětá (také invazní druh), svízel přítula, 
vlaštovičník větší a další rumištní rostliny. 
V keřovém patře dokáže růst povětšinou 
jen bez černý, se kterým akát místy vytváří 
neproniknutelné porosty. Zjednoduše-
ně řečeno, na místech, která jednou akát 
obsadí, toho moc neroste. Společenstvo 
rostlin i živočichů se změní. Tento efekt je 
nejsilnější na suchých, výslunných nebo 
písčitých stanovištích a ve světlých lesích. 
Zde je akát schopen se velmi rychle šířit ko-
řenovými a kmenovými výmladky a lokál-
ní přirozené společenstvo, které mu stěží 
může konkurovat, časem zcela nahradit. 
Tato stanoviště jsou však často biologicky 
cenná a vzácná. Nezřídka se jedná o chrá-
něná území.

Velký problém akátu ve volné přírodě je 
jeho nesmírná vitalita a schopnost přežit 
a šířit se. Akátu je nadmíru obtížné se zba-
vit. Nemá u nás přirozené nepřátele, jak je 
tomu v zemi jeho původu. Když není pod 
kontrolou zodpovědného majitele, cho-
vá se jako „utržený ze řetězu“. Prostým 
uříznutím kmene likvidace tohoto stromu 
zdaleka nekončí a situace se v následujícím 
roce dokonce zhorší. Akát silně zmlazuje 
z kořenových i kmenových výmladků a vy-
tvoří po jednom roce až třímetrovou trni-
tou houštinu v okruhu až 15 m od kmene 
(v závislosti na stanovišti). Na nalezení 
metodiky likvidace akátu už byly vynalo-
ženy nemalé finanční prostředky a vznikla 
řada metod, jak se této agresivní dřeviny 
zbavit. Jednoduchou, rychlou, levnou, 
účinnou a univerzální metodu likvidace 
však stále hledáme. V chráněných územích 
je boj proti akátu nutné vést systematicky 
mnoho let po sobě prostředky mechanic-
kými, chemickými, fyzikálními nebo nej-
častěji jejich kombinací (NP Podyjí, Lesy 
hl. m. Prahy, CHKO Kokořínsko, CHKO 
Křivoklátsko, CHKO Český kras, …). Zása-
hy musí být vždy podmíněny dostatečným 
a dlouhodobým finančním zajištěním.

V lesích a zapojených porostech je si-
tuace poněkud jiná. Akát je světlomilná 
rostlina a její výmladky a semenáčky se 
v zástinu příliš neprosadí. Samovolné šíře-
ní akátu v zapojeném lese proto není nijak 

dramatické. Situace se ovšem může změnit 
při holosečné těžbě nebo po pádu stromů 
s jejich následným odtěžením či požáru, 
kdy se korunový zápoj uvolní a obnažený 
narušený půdní povrch umožní vyklíčení 

Co je invazní druh
Je třeba rozlišovat mezi nepůvodními 
druhy a invazními nepůvodními druhy 
rostlin a živočichů. Nepůvodní druh je 
takový, který k nám byl zavlečen, ať už 
úmyslně nebo neúmyslně, a vyskytuje se 
u nás, tj. mimo výskyt svého původního 
areálu. dále jsou nepůvodní druhy rozli-
šovány na archeofyty a neofyty, přičemž 
neofyty byly do evropy zavlečeny až po 
objevu Ameriky. Valná většina nepů-
vodních druhů není nebezpečná a je 
již běžnou součástí naší přírody (např. 
chrpa modrá, talovín zimní, vlčí mák). 
Biodiverzitu naopak obohacují. Některé 
nepůvodní druhy jsou dokonce velmi 
prospěšné a těžko bychom se bez nich 
obešli (brambory, kukuřice, rajčata, …).

Invazní nepůvodní druhy, mezi něž 
patří i akát, jsou druhy, které jsou nepů-
vodní, zdomácněly a začaly se nekont-
rolovatelně šířit do přírodního prostředí, 
vytlačují původní přirozeně se vyskytující 
druhy, narušují biodiverzitu a stabilitu 
ekosystémů. V některých případech 
může dojít až k rozvratu ekosystému 
a vyhynutí původních druhů. Většina in-
vazních nepůvodních druhů jsou neofyty.

Úspěšnost invazních nepůvodních dru-
hů je zpravidla způsobena nepřítomností 
jejich přirozených nepřátel (predátoři, 

nemoci, patogeny, …) a absencí výskytu 
konkurenčně zdatných druhů, které mají 
ve svém původním areálu. Někdy si do-
konce nepůvodní druhy sebou přivezou 
i své nemoci, proti kterým se umí čás-
tečně bránit, ale pro naše druhy, na něž 
se brzy přenesou, jsou fatální (např. rak 
říční versus račí mor ze severní Ameriky).

Co dokáže invazní nepůvodní druh 
a jak umí být nebezpečný, ví každý včelař 
z vlastní zkušenosti s Varroa destructor, 
který podobně jako akát v přírodě, tropí 
neplechu v úlech. Mimochodem k druhu 
Varroa destructor v naší přírodě není 
přistupováno s určitou tolerancí, jako je 
to u akátu, ale se záměrem nekompro-
misního úplného vyhubení (eradikace). 

další včelařsky významné invazní 
nepůvodní druhy jsou kromě akátu i slu-
nečnice topinambur, netýkavka žláznatá, 
zlatobýl kanadský a obrovský, všechny 
druhy křídlatek, ale i brouk lesknáček 
úlový nebo sršeň asijská (zařazena eu 
do seznamu invazních nepůvodních 
druhů s významným dopadem). za in-
vazní druh lze do jisté míry také označit 
houbu Nosema ceranae, která k nám 
byla zavlečena z Asie a postupně vytla-
čuje zdejší, včelami lépe zvládnutelnou 
houbu Nosema apis. 

List trnovníku akátu (foto – pixabay.com) Trnovník akát stabilizující břeh v přírodní 
památce Olšava
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A semen a růst výmladků. I v lesích je třeba 
s výskytem akátu náležitě pracovat a za-
chovávat obezřetnost. Lesy naštěstí mají 
své hospodáře, kteří vědí, jak o ně pečovat.

S  akátem, jako nepůvodním invazním 
druhem bojují ochránci přírody i lesníci na 
různých místech České republiky již desít-
ky let za vynaložení milionů korun. Snahou 
státní ochrany přírody je eliminovat jeho 
výskyt v chráněných územích, kam z jejich 
podstaty nepatří (s výjimkou několika spe-
ciálních případů jako je stabilizace břehů, 
svahů a podobně). V některých lokalitách 
a je to třeba právě jižní Morava, kde je akát 
z včelařského hlediska nejproduktivnější, 
mohou být izolované háje a remízky aká-
tu v polích dokonce vnímány pozitivně. 
V zemědělsky intenzivně využívané kraji-
ně totiž zvyšují diverzitu prostředí – lesík 
v poli je významným útočištěm řady druhů 
rostlin i živočichů (lepší lesík akátu v po-
lích, než pole bez lesíku). Plní zde funkce 
biokoridorů nebo biocenter.

Budoucnost trnovníku akátu 

Jak z výše uvedeného vyplývá, akát je dob-
rý sluha, ale také opravdu zlý pán. V tom-
to kontextu je třeba k němu přistupovat 
a i když je pro nás včelaře z ekonomického 
hlediska jeho blízkost často požehnáním, 
v konečném důsledku je třeba se před ním 
mít na pozoru. 

V současnosti jistě není možná ani žá-
doucí plošná likvidace všech jedinců akátu 
v České republice, ale je důležité mít ho pod 
kontrolou a zamezit jeho dalšímu neřízené-
mu rozšiřování do volné přírody. Lze před-
pokládat, že v budoucnu na místech, kde 
jsou na lesních pozemcích rozsáhlé porosty 
akátu, s největší pravděpodobností také vět-
šinou zůstanou. Akát je zde pod kontrolou 
lesníků, plyne z něj významný ekonomický 
profit a bylo by také velmi obtížné a enorm-
ně nákladné se ho v dohledné době zbavit. 
Takže není třeba se obávat, že tamní včelaři 
přijdou o svůj zisk z akátového medu.

V chráněných územích bude jistě snaha 
akát eliminovat, tak jako to bylo doposud. 
Vše je ovšem závislé na penězích, a tak si 
dovoluji předpovídat, že rapidní úbytek 
nenastane ani v těchto lokalitách. 

Na nezalesněných pozemcích mimo 
chráněná území, kam se akát samovolně 
rozšířil a proniká dál, by neměl co pohle-
dávat. Je proto třeba proti němu bojovat. 

My, včelaři, jako odpovědní hospodáři 
v krajině můžeme udělat mnohé. Přede-
vším je vhodné při výsadbách nektaro/
pylodárných rostlin upřednostňovat míst-
ní původní druhy rostlin a velmi dobře se 
zamyslet před šířením jakýchkoliv nepů-
vodních či dokonce invazních druhů (a to 
i v případě, že vysazujeme pouze na vlast-
ní pozemky). Je třeba zvážit, jestli jsme 

schopni udržet akát, zlatobýl, topinam-
bur, netvařec a podobné „přivandrovalce“ 
na uzdě, a v případě potřeby je třeba i zcela 
zlikvidovat, a to i za řadu let, kdy už nemu-
síme být zrovna v kondici. Jinak po sobě 
zanecháme nepříjemné dědictví. 

Druhou, nezanedbatelnou možností, jak 
významně pomoci v boji proti šíření invaz-
ních nepůvodních druhů, je osvěta veřej-
nosti. Včelaři jsou právem vnímáni jako 
lidé v úzkém kontaktu s přírodou, kteří ji 
rozumí a chápou složité a křehké vztahy 
v ní. Můžeme proto účinně působit na poli 
osvěty – zasvěceně informovat o proble-
matice nepůvodních invazních druhů své 
sousedy, rodinu, známé i veřejnost. 

Mgr. Petr Pavelčík
p.pavelcik@centrum.cz

Proč je důležité 
chránit 
biologickou 
rozmanitost – 
biodiverzitu
Biologickou rozmanitostí se rozumí 
pestrost ekosystémů, druhů a genů 
na určitém území. Biologická rozma-
nitost zajišťuje stabilitu ekosystémů. 
Hlavním cílem ochrany biodiverzity 
je uchování rozmanitosti jednotlivých 
biologických druhů i různorodosti 
prostředí, ve kterých se tyto druhy 
nacházejí. 

V přírodě vše souvisí se vším a se 
ztrátou biodiverzity ztrácíme nejen 
krásu a bohatost přírody, ale také 
destabilizujeme ekologické procesy 
a ekosystémy. ze stabilních ekosys-
témů lidstvo čerpá zdroje a využívá 
jejich služby pro zdravou společnost 
i ekonomiku – jsme na nich přímo 
závislí. ekosystémové služby je mož-
né vnímat jako produkci kyslíku, čiš-
tění ovzduší, absorpci Co

2
, rekreační 

potenciál, estetické prožitky, palivo, 
čistou vodu, regulaci záplav, tvorbou 
a úrodnost půdy, regulaci klimatu, 
léčiva (i dosud neznámá), poskytová-
ní potravy, vláken a podobně. 

Biologickou rozmanitost poškozu-
jeme kromě šíření invazních druhů 
také vysokou mírou intenzity v země-
dělství, výstavbě, důlní činnosti, pří-
padně nadměrným využíváním lesů, 
oceánů, řek, jezer a půdy a jejich 
znečišťováním. Pro další život lidstva 
na zemi je biologická rozmanitost na-
prosto nezbytná. Její ubývání vyvolává 
ve světě velké obavy.

Borka kmene trnovníku akátu
 (foto – pixabay.com)

Akátový med s typickou světlou nazelena-
lou barvou na maďarském tržišti. V Ma-
ďarsku jsou rozsáhlé porosty trnovníku 
akátu poskytující včelám bohatou snůšku 
nektaru díky tomu, že jsou zde ve vhodném 
klimatu a v nízké nadmořské výšce.
 (foto – pixabay.com)
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ÁLikvidace starého díla a získání vosku
Se zájmem jsem si v dubnovém Včelařství přečetl příspěvek Petra Farkavce 
(Téma včelí vosk, č. 4, str. 119, pozn. red.). Já osobně chovám včely rekre-
ačně, v sezóně mám 5 až 6 včelstev. Likvidaci starého díla a získání vosku 
jsem vždy řešil pomocí slunečního tavidla. Výhodu vidím v nízkých pořizo-
vacích nákladech, ty provozní jsou nulové. Při dodržení několika zásad je 
kvalita získaného vosku vynikající. Jedinou nevýhodou, (která je citovaná 
také v literatuře) je menší výtěžnost vosku v porovnání s vařákem.

Otázkou je konstrukce slunečního tavi-
dla. Diskuze na toto téma může být stejně 
bouřlivá, jako v problematice konstrukce 
nástavkových úlů a rámkové míry. Princip 
slunečního tavidla je velmi jednoduchý. 
Jedná se o uzavřený prostor, v podstatě 
nízkou bednu, která je opatřena víkem pro-
pouštějícím sluneční svit. V tomto prostoru 
je plochá nádoba, do které se dají staré sou-
še a zbytky včelího díla. Zhruba od dubna 
do září je slunce schopné v tomto prostoru 
vytvořit tak vysokou teplotu, že dojde k roz-
tavení vosku a tím k oddělení pevných částí 
(hlavně košilek). Potom stačí vosk opatrně 
slít a pevné části po vychladnutí vyhodit. 

Jaké vlastnosti tavidla jsou zásadní? Pů-
dorys slunečního tavidla musí být úměrný 
rámkové míře a počtu souší, které se bu-
dou do tavidla dávat. Plochá nádoba (lze 
si ji představit jako pekáč) musí být buď 
z pozinkovaného nebo z nerezového ple-
chu. Vosk totiž při styku se železem mění 
barvu a tím se částečně znehodnocuje. Dal-
ší vlastnosti tavidla jsou volitelné. Z čeho 
vycházejí? 

Začněme konstrukcí. Vnější obal, tedy 
bedna, by měla být na jednu stranu co nej-
lehčí, aby se dobře přenášela, na druhou 
stranu co nejlépe tepelně izolovaná. Dno 
může být doplněno materiálem, který bude 
mít schopnost teplo akumulovat a vydávat 
ho ještě určitou dobu po přerušení sluneč-
ního svitu. Víko musí být propustné pro 
sluneční svit, ale musí držet teplo. V tomto 
směru se volí buď sklo (propouští lépe svět-
lo, ale má menší izolační schopnosti) nebo 
polykarbonát. Ten má vlastnosti opačné. 
Do obalu se dává nádoba, ve které se včelí 
dílo bude tavit. Její dno může být doplně-
no různými podpěrami nebo zarážkami. 
Záleží na tom, zda se do tavidla vkládají 
celé rámky i s dílem, nebo pouze vyřezané 
souše. Dále může být nádoba upravena 
tak, že vytavený vosk postupně odtéká do 
nádržky nebo za nějakou přepážku. Někdy 
bývá tavidlo doplněno zrcadlem, které je 
polohovatelné a odráží na prosklené víko 
další energii. Sluneční tavidlo se může 
pokládat přímo na zem, nebo může být 
doplněno polohovatelným stojanem pro 
jeho optimální nasměrování vůči slunci. 
Polohovací systém může být motorizova-
ný, tedy automatický.

Já osobně jsem po řadě experimentů dal 
přednost jednoduchosti. Základ tavidla – 
bedna je zhotovena z palubek. Ty jsem dob-
ře spasoval a nalakoval. Víko je zhotoveno 
ve formě dřevěného rámečku vyplněného 
sklem o tloušťce 3 mm. Na počátku a kon-
ci sezóny dávám pod tavidlo zateplovací 
polystyren. Velikost je přizpůsobena na 
2souše rámkové míry 39 x 24 cm. Nádo-
bu mám zhotovenou z pozinkovaného 
plechu tloušťky 0,5 mm. Při slunečném 
počasí vytavím 6 až 8 souší za den. Postu-
puji tak, že ráno vložím první 2 souše a ta-
vidlo nasměruji tak, aby bylo asi za hodinu 
co nekolměji ke slunci. Když jsou souše 
roztaveny, odstraním odpad a dám nové. 
Tavidlo pootočím zase „před slunce“. Tak 
pokračuji až do večera. Večer po odstranění 
posledních zbytků opatrně vyliji vosk. Má 
barvu panenského díla a při jeho prodeji 
jsem vždy chválen za jeho kvalitu. Po zimě 
mi občas zbudou rámky s cukernými záso-
bami. I z nich dílo vyřežu a dám do tavidla. 
Po roztavení a odstranění odpadu vznikne 
směs vosku a cukerného roztoku. Vše ne-

chám chladnout tak dlouho, až se na povr-
chu směsi vytvoří vosková vrstva. V rozích 
do ní udělám malé otvory a cukerný roztok 
vyliji (z hygienických důvodů ho nedávám 
včelám). Druhý den ráno mi slunce vosk 
rozehřeje a ten vyliji. Takto ze svých 4 až 
6 včelstev každý rok získám 7 až 10 kg čis-
tého vosku.

Do slunečního tavidla lze vkládat celé 
rámky i s dílem. Potom je vhodné plecho-
vou nádobku doplnit roštem nebo sítkem, 
na kterém zůstane rámek i odpad. Tento 
způsob má výhodu v tom, že odpadne nové 
drátkování a zároveň s vytavením vosku 
dojde k dezinfekci rámku. 

Miloslav Srba, Chomutov,
miloslav.srba@volny.cz

P.S.: Jsem rád, že jsem mohl přispět do 
diskuze, kterou vyvolal příspěvek přítele 
Farkavce. V každém případě bych uvítal 
rozšíření tématu včelího vosku o problema-
tiku co největšího využití stavebního pudu 
včel pro tvorbu vosku. Je mi zcela jasné za 
jakých podmínek včely staví nové dílo. Ale 
různé názory panují na to, kdy, kde a v ja-
kém rozsahu nechat včely stavět. Hlavně 
mne zajímá rámková míra 39 x 24 cm.

Poznámka redakce: Tento materiál je jed
nou z reakcí na téma vosk z minulých čísel. 
K dalším se vrátíme příště.

Moje sluneční tavidlo je sice už hodně staré, a tak nese známky opotřebování. Nicméně 
svoji funkci plní stoprocentně. Dokumentuje to obrázek vpravo dole pořízený během naší 
nedávné krátké dovolené, kdy se mi vytavilo dílo ve výše popsané tavírně
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Vliv umístění očka na proudění 
vzduchu v úle aneb
Kruhový česnový uzávěr ano či ne?

V úvodní části tohoto článku jsme 
se mj. zabývali prouděním vzduchu 
v úle v závislosti na umístění očka.

Dále se chci zastavit u zimování včelstev. 
Při zimování jsou v Javořičanu (2 nástavky 
39 x 24 cm) vytvořeny nesrovnatelně lep-
ší podmínky, než v podobném úlu, který 
má na zimu také 2 nástavky 39 x 24 cm 
a očko přesně uprostřed tam, kde se protí-
nají úhlopříčky přední stěny. Také česno je 
uprostřed přední stěny. V mém úlu je očko 
ve druhém nástavku na straně a dole. Po 
nakrmení na zimu se včelstvo usadí u očka 
(přívod vzduchu) ve druhém nástavku 
v prvních 6–8 uličkách. Na začátku zimy 
je včelí chumáč vysoký asi 18 cm a dotýká 
se boční a spodní loučky rámků. Zásoby 

má tedy uložené v ideální poloze. Má je 
nad sebou, ale hlavně vedle sebe a může 
po nich celou zimu nerušeně postupovat 
až k protější boční loučce. U Javořičanu se 
nemůže stát, že by včelám došly zásoby, i 
kdyby zima trvala do 15. dubna. Navíc čes-
no ve spodním nástavku je také na straně 
(pod očkem) a včely tím mají zajištěno to, 
co jim nejvíce vyhovuje – proudění vzdu-
chu pod úhlem 45°. Úspěšné zimování na 
mé včelnici nepřetržitě od roku 1980 je 
toho důkazem.

Umístění očka vs. kvalitní zimování

Ve srovnatelném úlu, který má také dva ná-
stavky s rámky 39 x 24 cm s očkem přesně 
uprostřed 2. nástavku, tam kde se protínají 
úhlopříčky přední stěny a česno má rovněž 
uprostřed spodního nástavku, je zimování 
daleko horší. Včelám totiž nejde zajistit to, 
co potřebují, a to je proudění vzduchu pod 
úhlem 45°. Co je ale pro kvalitní zimová-
ní daleko horší, je špatné uložení zásob 
na zimu. Tím, že je očko výš – uprostřed 
přední stěny, tak se zimní chomáč posune 
také výš, až téměř k horní loučce. Včely 
proto musejí své zásoby uložit vlevo, nebo 
vpravo. Takové včelstvo stojí na začátku 
zimy před těžkým rozhodnutím. Má jen 
dvě možnosti a ani jedna není dobrá. Buď 
bude po zásobách postupovat vlevo, nebo 
vpravo. Hrozí mu, že mu na jedné straně 
dojdou zásoby a pro tvrdou zimu se ne-
může přesunout na druhou stranu, kde 
má zásob dost. Mimořádně tvrdá zima, 

jako byla ta letošní, mrazy kolem –20 °C, 
na řadě míst přes půl metru sněhu, to jsou 
bohužel „ideální podmínky“, aby včelstva 
v úlech, které mají očka a česna uprostřed 
nástavku, zahynula hladem.

odvětrání přebytečné vody

Rovněž bych se chtěl zmínit o tom, jak jsou 
očka u Javořičanu (ale i u jiných úlů s očky) 
důležitá v plné včelařské sezóně. V období 
vrcholové části snůšky má úl 4–5 nástavků. 
Spodní dva nástavky jsou celoroční plodiš-
tě. Česnová vložka ve spodním plodištním 
nástavku se asi na 2 měsíce v roce (cca po 
20. květnu) odebere. Jak včelstvo začne 
slábnout, tak se na dalších 10 měsíců vrátí 
zpět a je znovu součástí úlu. Ve 2. plodišť-
ním nástavku je očko. Následuje mateří 
mřížka a na ní 3. nástavek (1. medníkový), 
také s očkem. Obě očka zůstávají stále ote-
vřená, jak jsem to již popsal. Na řepkovou 
snůšku se přidává 4. nástavek (2. medníko-
vý). Na hlavní lesní snůšku se u nejlepších 
včelstev po řepce přidává ještě 5. nástavek 
(3. medníkový). Je to výborné protirojové 
opatření. Na začátku 80. let jsem u dvou 
včelstev zkusil včelařit bez mateří mřížky. 
Rychle jsem však tento způsob opustil, 
protože lze jen velice těžko oddělit řepko-
vý med od černého, lesního medovicového 
medu. Právě o tento med je totiž mezi zá-
kazníky větší zájem. V procentech bych to 
vyjádřil asi tak, že 5 % zákazníků chce řep-
kový med a 95 % odebírá černý, lesní me-
dovicový med. Proto mám ve svých úlech 
mezi 2. a 3. nástavkem mateří mřížku.

To, že jsou v Javořičanech vedle česna 
ještě 2 očka, včelám umožňuje odvětrat 
přebytečnou vodu z čerstvě přineseného 
řídkého nektaru velice snadno ještě bě-
hem dne. Včelstvo v úlu, který nemá očka, 
to má nesrovnatelně těžší. Když je v plodi-
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V zimním období sedí některé včely těsně 
u očka a včelař je může vidět a sledovat

Javořičany v květnu při řepkové snůšce. V této době včelstva 
očka mimořádně využívají. Kláty (mám jich celkem 5) jsem 
vyrobil na stejném principu jako Javořičany. Jsou konstruova-
né na rámkovou míru 39 x 24 cm, spodní dva nástavky jsou 
celoroční plodiště, následuje mateří mřížka. Třetí nástavek 
(první medníkový) je také součástí úlu. Čtvrtý a pátý nástavek 
se na úly kláty nasazuje na řepkovou a následně medovi-
covou snůšku. Úly mají v době největšího rozvoje včelstva 
5 nástavků. A pro zajímavost – úly jsou zhotoveny nikoliv 
z kmenu, ale z větve lípy
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tam ještě pylové a medné zásoby a volných 
buněk pro čerstvě přinesený řídký nektar 
je málo. Pokud přijde pěkná snůška 3, 4, 
5 a více kg za den, tak včely volné buňky 
v blízkosti česna (kde by mohly velice snad-
no vodu z řídkého nektaru odvětrat), zapl-
ní a musejí tento řídký nektar přenášet do 
medníkových nástavků. Tuto vodu z med-
níkových nástavků ale musejí včely odvět-
rat z úlu ven. Jedinou možností je pro ně 
česno u dna úlu, a tak jsou tisíce včel celý 
den a noc zaměstnány tím, že v podstatě 
přes celý úl svými křídly pracují (naprosto 
zbytečně) na tom, aby vodu dostaly česnem 
ven. Druhý den snůška pokračuje a řídký 
nektar se musí zahustit do podoby medu. 
Takové včelstvo celý den a celou noc hučí. 
Když včelař přijde večer ke stejnému úlu, 
který má očka, tak slyší, že toto včelstvo 
šumí jenom neznatelně. Je to tím, že vedle 
česna si přebytečnou vodu z řídkého nek-
taru pomocí oček velice snadno odvětralo 
už během dne. Včelař, který ve svých úlech 
nemá očka, svá včelstva naprosto zbytečně 
vyčerpává a snižuje si medné výnosy.

vysoce ekonomická práce

To, jak si včely řídký nektar z přírody uklá-
dají do těsné blízkosti oček (aby ho mohly 
snadno odvětrat), jde pozorovat při každé 
snůšce. Nejlépe to však poznám při vytáče-
ní řepkového medu. To je u nás (vrcholové 
partie Kraje Vysočina) v prvním červnovém 
týdnu. Řepková snůška končí a zároveň se 
rozbíhá snůška z malin. Abych měl v ře-
pkovém medu co nejmenší procento vody, 
tak jsem na včelnici již v pět hodin ráno 
a plásty z medníkových nástavků vybírám 

do sololitových beden. Tuto práci končím 
v 6.15 hod, nejpozději v 6.30 hod. V této 
době se rozbíhá ranní snůška z dokvétají-
cí řepky a začínající snůška z malin. Když 
odebírám zavíčkované plásty z obou med-
níkových nástavků a dostanu se k plástu, 
který je těsně u očka a trhnu s ním, tak mi 
z něho vystříkne čerstvě donesený ranní 
nektar. To je známka, že odebírání plástů 
z medníkových nástavků musím ten den 
ukončit. Z toho je vidět, že včely pracují 
vysoce ekonomicky. Řídký nektar done-
sený z přírody si ukládají do těsné blíz-
kosti česna a oček, aby většinu vody s co 
nejmenší námahou odvětraly. Čtenářům 
si dovolím předložit jeden ze svých včelař-
ských bonmotů: „Včely, na rozdíl od včela-
řů, nedělají žádnou svoji práci zbytečně“. 
Bohužel včelaři, kteří nemají ve svých 
úlech očka, včely nutí tuto zbytečnou prá-
ci dělat. Abychom v úlech obnovovali včelí 
dílo, tmavé plásty s plodem z plodiště pře-
věšujeme nad mateří mřížku do medníku 
a nahrazujeme je mezistěnami. Včelař, 
který nemá ve svých úlech očka, naráží 

na problém, že mu trubci z převěšeného 
plodu, kteří se v medníku vylíhnou, hynou 
na mateří mřížce. Vrstva mrtvých trubců 
na mateří mřížce, to je obžaloba včelaře 
za jeho nehumánní přístup ke včelám. 
Ani včelař, který tvrdí, že uvězněné trubce 
z medníku pouští jednou za týden nadzved-
nutím stropního prkénka na svobodu, se 
nechová profesionálně. Během týdenního 
intervalu část trubců každý den dospěje do 
letové zralosti. Protože nemůžou medník 
opustit, tak ve včelstvu vyvolávají neklid, 
nervozitu a podrážděnost. Včelstvo potom 
nemůže pracovat harmonicky. Přitom jde 
celý problém očkem velice snadno vyřešit. 
Opačný extrém je to, když od včelaře sly-
šíme: „Když nasazuji medník, tak žádné 
plásty z plodiště nepřevěšuji. Na plodiště 
dám mateří mřížku, na ní medník, ze skří-
ně vyndám souše, které dám do medníku 
a mám hotovo“.

Určitě by bylo zajímavé vidět, jaký odstín 
černé barvy mají jeho plásty v plodištích.

V úlech, které mají očka, se může stát, 
že mladá matka, vracející se ze snubního 
proletu, se nevrátí česnem, ani plodištním 
očkem, ale očkem v medníkovém nástavku, 
a začne tam klást. Není to ale zase tak ve-
liký problém. Matku a plod přendáme pod 
mřížku do plodiště a zároveň si jí označíme. 
Všechny výhody, které očka přinášejí, nám 
tento drobný problém bohatě vynahradí.

Setkal jsem se také s názorem, že když 
bude mít úl očko v medníkovém nástavku, 
budou včely přinesený pyl ukládat do med-
níkových nástavků. Tady chci včelaře uklid-
nit. Včely na rozdíl od nás velice dobře vědí, 
kam pyl uložit. Vědí, že je to prostor v těsné 
blízkosti plodu a naprosto nezáleží na tom, 
kterým otvorem ho do úlu přinesou.

Na závěr se chci vrátit k základní otázce, 
zda regulační kolečka na očkách ponechat 
uprostřed nástavku anebo očka přesunout 
na spodní stranu nástavku a regulační ko-
lečka z nich odstranit. Rozhodnutí pone-
chám na každém včelaři. 

Jaroslav Hájek
Kaliště 36, 588 51 Batelov

Mobil: 606107539
(Případným zájemcům rád na jejich dotazy odpovím.)

Úl Javořičan vyvinutý v roce 1980 je postaven na teplou stavbu. V každém nástavku 
má 11 rámků, rámkové míry 39 x 24 cm. Spodní 2 nástavky, to je celoroční plodiště, 
následuje mateří mřížka a vrchní 2 nástavky jsou medníky. Včelstva, která jsou úspěšná 
na řepkové snůšce, dostávají na lesní medovicovou snůšku ještě 3. medníkový nástavek. 
Úl má v té době celkem 5 nástavků

K Javořičanu patří ještě pracovní podstavec. Podrobný popis je uveden v článku „Pracovní 
podstavec“, Včelařství, ročník 69, číslo 11/2016, str. 370
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Varroáza včel a včelího plodu je stále probírána při většině setkání včelařů. 
Poslední roky se však někteří chovatelé snaží používat různé jiné způsoby 
prevence a tlumení této nákazy, než je úředně stanovený a praxí ověřený 
systém celoročního boje s ní veterinárními léčivými přípravky a technický-
mi prostředky registrovanými Ústavem státní kontroly veterinárních bio-
preparátů a léčiv v Brně (ÚSKVBL). Bohužel není neobvyklé, že zejména 
technické prostředky k aplikaci léčivých přípravků jsou nabízeny a prodá-
vány, přestože nejsou registrovány pro použití v České republice.

V současné době jsou registrovány násle-
dující veterinární léčivé přípravky:

Kromě těchto již registrovaných veteri-
nárních léčivých přípravků jsou zatím v kli-
nickém hodnocení ještě Gabon Flum 4 mg, 
proužky do úlu a nově v omezeném rozsa-
hu Vaderis 5 g/l, s účinnou látkou rotenon, 
roztok k léčebnému ošetření včel formou 
nátěru víček plodu. Oba přípravky vyvíjí 
VÚVč v Dole. Jejich objednání a použití 
je zatím možné pouze v režimu klinického 
hodnocení.

Léčebné postupy

Z uvedeného přehledu vyplývá, že příprav-
ků je k dispozici poměrně hodně, v podsta-
tě téměř stejných jako jinde ve světě. Nej-
větším problémem bude umět si správně 
vybrat. Součástí použití musí být i kontrola 
účinnosti zákroků. Je to důležité nejen pro 
poučení, zda se postupovalo správně, ale 
také proto, aby se včas podchytily první 
známky případné rezistence roztočů Var
roa destructor k použité účinné látce. 

Pro pochopení široké problematiky léče-
ní varroázy je vhodné připomenout vývoj 
tlumení této nákazy u nás. Roztoč se ob-
jevil na začátku 80. let minulého století. 
Byla to nákaza nová, a tak se diagnostika 
i léčení se vyvíjely postupně. Rychlost ší-
ření ze zahraničí se zpomalila vytvořením 
dvou ochranných pásem při státních hrani-
cích. První ohniska byla zjištěna po vyšet-
ření vzorků zimní měli přebíráním. Taktic, 
shodný přípravek s dnešním Varidolem 
125 mg, jsme měli k dispozici až pozdě-
ji. Poté se začalo systematicky ošetřovat 
a úspěšnost zásahu se kontrolovala z měli 
v únoru. Vyšší počet zjištěných roztočů 
v průměru na včelstvo než 3 byl podnětem 
k provedení jarního nátěru víček plodu 
přípravkem M1 s bezprostředně následu-
jící fumigací Varidolem. Pro ty, kteří tato 
dávnější období nepamatují, podotýkám, 
že zákroky se povinně prováděly komisi-
onálně. A vzájemná kontrola i přátelská 
pomoc byly užitečné.

Hlavním průkopníkem léčebných po-
stupů byl ing. Vladimír Veselý, tehdejší 
ředitel VÚVč v Dole. On s prozíravostí 
jemu vlastní nepřipustil, aby spolehlivě 

účinná látka amitraz, obsažená ve Va-
ridolu, se stala součástí některého z na-
šich dlouhodobě působících přípravků 
v úlech, protože zkušenosti z Maďarska, 
Itálie a Portugalska ukázaly, že roztoči si 
velmi rychle na amitraz zvykají. Proto byly 
vyvinuty Gabony s jinými účinnými látka-
mi. A podle předpokladů, nyní už jejich 
účinnost klesá. Naopak, Varidol je stále 
stejně účinný, což nám závidí včelaři z ji-
ných zemí, kde na amitraz už jsou jejich 
populace roztočů zjevně rezistentní. Tam 
však používali přípravky s amitrazem často 
nejen v přísně časově určených obdobích, 
ale hlavně v dlouhodobě působících pří-
pravcích. Z praxe i u nás se potvrdilo, že 
Gabonové proužky, podle návodu vložené 
do úlů na 4 nebo 6 týdnů koncem červen-
ce nebo počátkem srpna se nacházely na 
některých stanovištích mezi plásty ještě 
v dubnu následujícího roku. Pochopitelně 

byly někdy i zastavěné do voskového díla, 
tedy s minimální plochou ke kontaktu se 
včelami a tudíž i s nedostatečným zhoub-
ným účinkem na roztoče, ale umožňující 
vznik rezistence. 

apitraz a Gabon

Důsledkem naší větší otevřenosti světu je 
i současná registrace přípravku Apitraz pro 
použití v České republice. Jedná se o přípra-
vek španělské produkce, s obsahem 500 mg 
amitrazu v jednom proužku, podle příbalové 
informace by se do většiny včelstev vkládaly 
proužky dva, tedy 1 gram. Tím by se mno-
honásobně zvýšilo množství této látky apli-
kované v jednom roce do prostředí úlu, než 
jsme byli dosud zvyklí. Pro srovnání je na 
místě uvést, že při fumigaci použité 2 kap-
ky Varidolu obsahují pouze 6 mg amitrazu, 
který se uvolní do prostoru úlu a po krátké 
době je včelám umožněno je odvětrat. 

V Gabonu PF je účinnou látkou tau-
fluvalinat,  proužek ho obsahuje 90 mg, 
takže celková dávka je při dvou proužcích 
180 mg. Gabon Flum v klinickém hodnoce-
ní obsahuje pouze 4 mg flumethrinu, tedy 
při dvou proužcích vložených do včelstva 
se jedná celkem o dávku 8 mg, dostatečně 
účinnou, ale nezatěžující nadměrně pro-
středí úlu.

Apiguard 25 % gel, 12,5 g účinné 
látky, reg. č. 99/003/10 – C

Apitraz 500 mg proužek,  
reg. č. 96/034/16 – C

Formidol 41 g, proužek do úlu,  
reg. č. 99/051/09 –C

Formidol 81 g, proužek do úlu,  
reg. č. 96/o44/14 – C

Gabon PF 90 mg, proužek do úlu, 
reg.č. 96/088/09 – C

M1 AER 240 mg/ml, koncentrát 
pro přípravu roztoku, k léčebnému 
ošetření včel, reg.č. 96/089/09 –C

MP-10 FUM 24 mg/ml, roztok 
k ošetření včelstva fumigací, 
reg.č. 96/090/09 – C

Oxuvar 41 mg/ml, koncentrát pro 
přípravu roztoku, reg.č. 96/014/17 – C

Varidol 125 mg/ml, roztok 
k léčebnému ošetření včel,  
reg. č. 96/238/94 –C

Varromed 75 mg/ml + 660 
a 5 mg/ml + 44, disperse do úlu,  
reg. č. eu 2/16/203

Thymovar 15 mg (12,5 g účinné látky), 
proužky do úlu, reg. č. 96/060/10 – C.

Poznámka: 
Tento přehledný seznam byl 
zpracován podle údajů uveřejněných 
na webových stránkách ÚSKVBL Brno 
a může být průběžně aktualizován. 
Příbalové informace jsou tak obsáhlé, 
že přesahují rámec tohoto článku.

Varidol je stále účinný, což nám 
závidí včelaři z jiných zemí, kde 

na amitraz už jsou populace 
roztočů zjevně rezistentní
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Včelaři často přemýšlí o vhodnosti jed-
notlivých léčivých přípravků. Srovnávají 
nejen jejich účinnost, ale i formu podá-
vání a také případná možná rizika poško-
zení populace včel. Včely bez roztočů, ale 
s kratší životností pro poškození při léčení, 
by nepřežily v dostatečné síle zimní obdo-
bí. V našich klimatických podmínkách není 
možné nekriticky přejímat všechno, co se 
uplatňuje jinde. Také jsme zvyklí dbát na 
zdravotní nezávadnost včelích produktů. 
Skutečnost, že dosud nebyla u nás proká-
zána nadlimitní rezidua látek, používaných 
k tlumení varroázy, je důkazem, že jsme 
dlouhou řadu let postupovali uvážlivě. 

přírodní látky

Samostatný delší výklad si zasluhují i pří-
pravky na bázi „přírodních látek“, nejčas-
těji s obsahem thymolu, kyseliny mravenčí 
nebo šťavelové, přípravek Varromed obsa-
huje obě. Jejich účinnost bývá někdy nižší, 
než se předpokládá. Odvozuje se od více či-
nitelů, třeba od venkovních teplot, vlhkosti 
vzduchu, konstrukce úlu a početnosti včelí 
populace v něm. Obecně lze konstatovat, 
že práce s těmito přípravky vyžaduje více 
uvážlivosti, vědomostí, přesnosti a často 
závisí i na reakci, kterou ve včelstvu vyvo-
lají. Konkrétně kyselina šťavelová je zjevně 
pro včely značně toxická a přípravky s je-
jím obsahem vyžadují od chovatelů velkou 
obezřetnost.

Na závěr podotýkám, že nejsem nepří-
telem nových postupů a poznatků. Ale po-
važuji za svoji povinnost upozornit včelař-
skou veřejnost na možná dvě rizika, která 
mě napadla bezprostředně po zjištění, že je 
už registrován přípravek s velmi vysokým 
obsahem amitrazu a ještě k dlouhodobému 
vkládání do úlu. Obávám se, že by se při 
jeho používání v našich chovech včel brzy 
vytvořila rezistence roztočů na zmíněnou 
účinnou látku a došlo by i ke ztrátě do-
statečné účinnosti při používání Varidolu 
k fumigaci. Mnoho náhrad za něj nemáme.

MVDr. Jan Krabec,
předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV 

K některým nejasnostem MVO 
k tlumení a zamezení šíření varroázy 
včel 2017
Dne 24. 3. 2017 vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární 
správy formou Nařízení č.j. SVS/2017/005393-G mimořádná veterinární 
opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel. Ne všichni funkcionáři 
a chovatelé včel přesně chápou některé pojmy a částečně i obsah tohoto 
důležitého předpisu. O tom svědčí četné dotazy, které v posledních dnech 
sekretariát ČSV přijímá. Proto, s vědomím, že už je poměrně pozdě, 
zveřejňujeme následující výklad.  

K pochopení a provádění správného povinného postupu proti varroáze je třeba nej-
prve dobře znát platnou Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 
2017, kterou vydalo Mze před koncem minulého roku. V souvislosti s varroázou se 
jedná především o kód označený jako exM 310, který stanovuje povinnost provádění 
preventivního jarního ošetření  (nátěr zavíčkovaného plodu s bezprostředně navazu-
jící fumigací) u všech včelstev  na všech stanovištích, kde byla zjištěna nulová ex-
tenzita (ve směsném vzorku zimní měli nebyl zjištěn žádný roztoč) u méně než 25 % 
stanovišť na území obce. Když bylo více než 25 % stanovišť  s nulovým nálezem  na 
území obce, provádí se zmíněné povinné preventivní ošetření pouze na těch stanovi-
štích, kde byl ve vzorcích zimní měli zjištěn nález více než 3 roztoči na jedno včelstvo. 
tato stanoviště jsou zmiňována jako pozitivní – s vysokou extenzitou varroázy. 

další kód této „Metodiky“, označený jako exM 320, se vztahuje k povinnému let-
nímu preventivnímu ošetření včelstev proti varroáze. V něm je stanovena povinnost 
provést předepsané zákroky u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla ve 
vzorcích zimní měli zjištěna vysoká extenzita varroázy (více než 3 samičky roztoče 
v průměru na včelstvo) u více než 25 % stanovišť na území obce. 

ostatní ustanovení „Metodiky“, vztahující se k varroáze, v této souvislosti záměrně 
nezmiňujeme, protože jejich obsah i výklad jsou jednoznačné a bezproblémové.

Mnohé nejasnosti se týkají pojmu „území obce“.  V paragrafu 1 zákona 
č. 128/2000 sb. o obcích v platném znění se uvádí: „obec je základním územním 
samosprávním společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen územím 
obce.“ Území obce může zahrnovat jedno i několik katastrálních území. 

ČsV si uvědomuje, že dosud vydávaná nařízená veterinární opatření k varroáze 
jsou nejen složitá, ale hlavně obtížně splnitelná, protože jejich provádění, zejména 
na jaře, je časově hodně omezené. V minulém roce nebyly návrhy předložené ČsV 
na dílčí změny „Metodiky“ sVs přijaty. V roce letošním komise pro zdraví včel rV ČsV 
hodlá vypracovat návrhy nové a po jejich přijetí PrV by měly být předloženy sVs, opět 
s cílem zachování uskutečnitelné a systematické péče o zdraví včel.

MVDr. Jan Krabec,
předseda Komise ČSV pro zdraví včel

Odpovědný přístup v Hradečnu
V první polovině března se konala každo-
roční výroční schůze členů a funkcionářů 
ČSV, z.s., ZO Hradečno. Na schůzi byla 
přítomna předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila 
Machová, dále zástupce OO ČSV Kladno 
Jiří Volek a starosta Hradečna JUDr. Zde-
něk Hejhal. 

Předseda ZO Hradečno Miroslav Perk 
zhodnotil činnost organizace v průběhu 
roku 2016. Mimo jiné vyzdvihl odpověd-
ný přístup všech 19 členů ZO k plnění 

pokynů veterinární správy a poděkoval 
důvěrníkům za jejich celoroční činnost. 
Předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila Machová 
a předseda OO ČSV Kladno Jiří Volek in-
formovali o aktuálních problémech, které 
řeší ČSV, z.s., a okresní organizace a v zá-
věrečné rozpravě trpělivě odpovídali na 
dotazy členů ZO.

Výbor ZO ČSV, z.s., 
Hradečno
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v libochovicích

Pokud by se znak města Libochovice odvíjel z novodobého dění, mohla by 
bílého zajíce v královské korunce nahradit zlatohnědá včela. Odráželo by 
to dvoudenní setkání včelařů z partnerských měst severočeských Libocho-
vic a německého Lunzenau. Prostřednictvím Fondu malých projektů 
Euroregionu Krušnohoří z Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, uspořádalo vedení libocho-
vické radnice pro včelaře obou měst poslední dubnový víkend vskutku 
reprezentativní program. 

V místním kulturním domě U Tří lip se 
uskutečnily přednášky předních českých 
včelařských odborníků. Společně se účast-
nící setkání podívali na nedalekou farmu 
profesionálního včelaře a na rovněž blíz-
kou zájmovou včelnici. Komunikační most 
mezi včelaři obou zemí zvládala na výteč-
nou tlumočnice Dáša Pokorová.

když místostarostka včelaří

Hlavní organizátorka, místostarostka Ing. 
Blanka Stará, nám před zahájením progra-
mu řekla, jak se včelařská akce dostala do 
dotačního programu. „ Začínáme v rodi-
ně včelařit a vztah k této zálibě mi vnukl 
myšlenku předložit vedení města návrh 
na využití dotačního programu pro rozvoj 
přeshraniční spolupráce mezi včelaři obou 
partnerských měst vzdálených autem při-
bližně dvě hodiny jízdy. Jsou to i dvě veli-
kostně podobná města. Libochovice mají 
na 3500 obyvatel a Lunzenau jen o přibliž-
ně osm set více. Záměr prošel a u včelařů ze 
spolků partnerského města, libochovické-
ho a u veřejnosti, která měla volný přístup 
na přednášky, se těšil velkému zájmu.“

Sklenici medu nechali v předsálí

Před zahájením programu upozornila 
Ing. Blanka Stará přicházející na mož-
nost nechat před vstupem do sálu sklenici 

s medem k degustaci, z níž pak vzešly tři 
nejchutnější medy. 

K využití medu pro výrobu nápojů z něj, 
zejména medoviny, směřovala první před-
náška mezinárodně uznávaného odborníka 
na kvasnou technologii Ing. Jaroslava Lsti-
bůrka. Po prezentaci grafů znárodňujících 
zákonitosti správného kvašení a dozrává-
ní nevařené medoviny překvapil přítomné 
ukázkou domácí přípravy medového „bur-
čáku“, vznikajícího v první fázi bouřlivého 

kvašení. Při něm v průběhu několika dní 
ušlechtilé kvasinky promění 3,2 kg medu 
v desetilitrovém demižonu při pokojové 
teplotě v lahodný, mírně alkoholický ná-
poj. Na rozdíl od vinného burčáku jej lze 
připravit kdykoliv během roku. Při ukázce 
jednoduché výroby přednášející nahradil 
skleněnou kvasnou zátku kouskem igeli-
tu, který kolem hrdla demižonu připevnil 
obyčejnou gumičkou. „Uvnitř vzniká oxid 
uhličitý, který si přes gumičku cestu ven 
najde a při přetlaku se divoké kvasinky do-
vnitř nedostanou“, objasnil Ing. Lstibůrek. 
Mnozí, tak trochu nevěřícně očekávali, jak 
následující den bude „nabíhající“ burčák 
chutnat.

z 50 na 350 včelstev

Odpoledne účastníci setkání navštívili 
v nedalekých Posedicích farmu profe-
sionálního včelaře Ing. Radka Geletiče. 
„Před osmi lety jsem se bavil včelařením 
v 50 nástavkových úlech s u nás nejroz-
šířenější Adamcovou mírou. Potom jsem 
přešel na Langstrothův nástavkový úl. 
Včelaření v něm je pro mě praktičtější, 
takže jsem s těmito úly rozšířil farmu až na 
400 včelstev. Mám je převážně na stanovi-
štích, s některými kočuji. Investoval jsem 

Medárna Ing. Radka Geletiče

Pohled do zaplněného sálu libochovického kulturního domu

Libochovice           Lunzenau
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do vytáčecí linky, kterou v sezoně obslu-
huje jeden pracovník. Já, bez pomocníka 
obhospodařuji 350 kmenových včelstev, 
k nimž v sezoně přibude až sto rezervních 
oddělků, jimiž doplňuji stav, případně zesi-
luji včelstva,“ uvedl včelařský farmář. 

Zájemcům ukázal medárnu, sklad na 
nástavky, dílnu a zájem byl i o včelstva ve 
třech až čtyřech nástavcích před hlavní 
snůškou. Včelaři se seznámili i s nástav-
kem se sekcemi s výlety pro šest matek. 

programovatelná váha i proti 
vandalům

Odpoledne měla v libochovicém kulturním 
domě doslova předpremiéru (i do němčiny 
připravená) prezentace programovatelné 
úlové váhy, kterou Marcel Tuček a Radek 
Rulf vyvíjejí s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze. 

Váha umí ve zvolených intervalech pro-
střednictvím telekomunikační sítě nebo 
datové karty přes internet posílat aktuální 
informace o hmotnosti a teplotě včelstva, 
může monitorovat zvukové frekvence, 
signalizující např. rojovou náladu. Může 
mít i antivandalový program, který pošle 
majiteli zprávu v případě, že někdo s vá-
hou, případně s dveřmi, okny neoprávněně 
manipuluje. 

V současnosti je u několika včelařů 
v testovacím provozu. Po doladění výrob-
ku bude bezesporu přínosné řešení pro 
monitorování včelstev na vzdálených sta-
novištích.

Sobotní odpoledne patřilo i vyhodnoce-
ní medové soutěže, v níž byl anonymně – 

pod čísly vzorků, za nejchutnější označen 
med od přítele Smitka, který včelaří za 
libochovickými humny. Závěr sobotního 
programu byl věnován prezentaci učitele 
včelařství Ing. Zdeňka Kulhánka, který ho-
vořil o včelích produktech a netradičnímu 
včelaření ve světě. 

o medu a „burčáku“ z něj

Nebyl jsem zdaleka sám, kdo byl v neděli 
dopoledne zvědavý na chuť jednodenního 

prokvašeného medového nápoje. Alkoholu 
v něm bylo zanedbatelné množství, chut-
nal jako limonáda, která by ve vedrech po 
ochlazení bezesporu osvěžila. „Po týdnu by 
to však už byl chutný alkoholový nápoj pro 
radost i pro zdraví, neboť by v něm zůstaly 
všechny složky medu,“ dodal Jaroslav Lsti-
bůrek, který se v další prezentaci věnoval 
dosažení a uchování kvalitního medu.

apiterapie z pohledu lékaře

Říká se, že nejlepší na závěr. O vystoupení 
předního, mezinárodně uznávaného od-
borníka na apiterapii, MUDr. Jiřího Brož-
ka byl velký zájem. S přítomnými se podělil 
o mnohaleté zkušenosti s využitím medu, 
pylu, mateří kašičky, propolisu a dalších 
včelích produktů v humánní medicíně. 

Závěr dvoudenního programu patřil ná-
vštěvě zájmového včelaře Josefa Smitka, 
který nedaleko Libochovic chová téměř 
40 včelstev na míře 39 x 24 cm. Včelstva 
zimovaná na zpravidla třech nástavcích 
byla už začátkem května připravena na 
využití bohaté jarní snůšky. U včelnice se 

rozpoutala zajímavá diskuze o rozdílech 
včelaření u nás a v Německu, problémech 
s varroázou a hnilobou včelího plodu.

Neplánovaný, avšak o to významnější, 
vstup do nedělního dopoledního programu 
měla předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila Ma-
chová, která řekla: „Je to první akce, a že 
jsem jich za poslední půlrok absolvovala 
hodně, která je založena na spolupráci se 
zahraničním partnerem. Věřím, že nebude 
poslední. Velmi přivítám, když spolupráce 
i ve včelařské oblasti bude pokračovat, pro-
tože včely si to zaslouží.“

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek

 „Je to první akce, a že jsem jich za poslední půlrok absolvovala 
hodně, která je založena na spolupráci se zahraničním partnerem“. 

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV, z.s.

Jednodenní budoucí medový „burčák“

Místostarostka Libochovic Ing. Blanka Stará, 
přivítala předsedkyni ČSV Mgr. J. Machovou

Předpremiéru zde měla víceúčelová pro-
gramovatelná úlová váha

Ochutnávka soutěžních medů
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Letošní způsob jara zdá se být poněkud neobvyklý. Silná včelstva s do-
statkem glycidových zásob neměla problém s rozvojem ani v chladných 
dnech, pylové zásoby si doplňovala v krátkých intervalech, kdy počasí 
dovolilo. Všechny významné rostliny postupně odkvetly bez možnosti 
plného využití jejich potenciálu, ale doufejme, že alespoň všudypřítomná 
řepka prodlouží své kvetení, léčivý hloh a javor klen poskytnou vydatnou 
snůšku a dočkáme se i nabídky akátového nektaru. Úlový prostor i tak 
musíme kontrolovat a rozšiřovat, i když se nezdá, že by přínos sladiny byl 
znatelný. Včelstva, která nemají nouzi o pastvu ve svém okolí a využívají 
každou chvilku, kdy sluníčko ohřeje česna, se i tak mohou velice brzy 
dostat do rojové nálady. První medobraní letos určitě nebudou z těch 
nejčasnějších. 

přeléták

Protirojová opatření jsme si již popsali, ale 
i přes přidávání nástavků, chov trubců ve 
stavebních rámcích, ochlazování plodové-
ho tělesa vkládáním mezistěn, oslabování 
včelstva tvorbou oddělků a odebírání zásob 
může dojít k naražení matečníků s násled-

ným vyrojením. Takto pokročilou rojovou 
náladu již nejde utlumit odstraněním ma-
tečníků ani dalším rozšířením prostoru. 
Pokud již nalezneme větší množství i byť 
jen otevřených matečníků, ale ještě nedo-
šlo k rojení, bude nejjistějším opatřením 
vytvoření tzv. přelétáku. Na místo původ-

ního úlu, který přemístíme do jiného místa 
na včelnici, vystrojíme nový úl (dno, ná-
stavek – může jít i o celý medník a víko), 
do kterého dáme medné plásty, souše, 
plást s plodem a nejstarším matečníkem, 
ale bez matky, která zůstane v původním 
úlu. Zde přebytečné matečníky odstraní-
me a uvolněný prostor doplníme mezistě-
nami. Původnímu včelstvu jsme radikálně 
odstranili všechny létavky a tím odebrali 
včely, které by se rojily a zajišťovaly přísun 
nektaru. Proto včelstvu musíme ponechat 
i dostatek zásob. V novém včelstvu dojde 
k aktivaci nouzového režimu, kdy zbylé 
včely musí zajistit holou existenci oslabe-
ného včelstva mobilizací funkcí, které již 
měly zastávat odebrané mladušky a rojení 
bez matky se již neuskuteční. Včely v pře-
létáku upnou svou aktivitu k úpravě pro-
storu a výchově nové matky. Po 9 dnech 
zkontrolujeme vylíhnutí matičky a pří-
padně odstraníme nouzové matečníky, 
které v osiřelosti ještě včely mohly narazit.  
Rojové matečníky také můžeme nahra-
dit prošlechtěným umělým matečníkem, 
případně po časovém odstupu přidanou 
mladou, oplozenou matičkou. Po týdnu 
zkontrolujeme její rozkladení, v případě 
matečníku nejdřív po dvou týdnech. Plást 
s matečníkem doporučuji i v oddělcích 
označit např. napínáčkem, aby kontrola 
vylíhnutí proběhla šetrně, bez velkého 
rušení, které může být příčinou nezdaru 
přijetí a rozkladení nové matky. Včelstvo 
v přelétáku následně můžeme posílit o plo-
dové plásty se zavíčkovaným plodem, které 
pomohou jeho rozvoji, nebo ho po odstra-
nění staré matky v původním včelstvu mů-
žeme opět pospojovat.  Původní včelstvo si 
brzy nahradí létavky a vrátí se do normá-
lu, kdy jsme mezi tím mohli provést další 
potřebné úkony, jako rozšíření plodového 
tělesa mezistěnami, přidáním nástavku, 
ale i výměnu staré matky. U obou včelstev 
se opět staráme o jejich kondici, kontrolu-
jeme kladení matky a rozšiřujeme prostor 
pro snůšku.

péče o roje

Může nastat situace, kdy přes všechna 
opatření přeci jen došlo k vyrojení, pří-
padně jsme získali nové včelstvo od vče-
laře v podobě roje známého původu. Roj 
dobře zužitkujeme, i když je třeba vytvořit 
nové včelstvo jiné rámkové míry než jakou 
používáme. Mějte na paměti, že žádný roj 
nestojí za poškozené zdraví a sbírejte jen 
ty dostupné, s použitím bezpečného vy-
bavení. Pro usazování rojů bylo popsáno 
více způsobů, které vycházejí z předpo-
kladu, že je nutné zabránit včelám opa-

Oddělek v přepravním balení a jeho překládání do úlu
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náladu snížením teploty celého hroznu. 
Pokud se nám s prvním oklepnutím roje 
povede i usazení matky, ostatní včely, kte-
ré zůstaly rozptýleny, se brzy stáhnou do 
její blízkosti. Pro svou vytrvalost je možné 
rojící se včely sebrat i na etapy, ale jejich 
mírnost postupně opadá. Vyvěšený roj, 
máme-li možnost, mírně porosíme vodou 
z rozprašovače nebo mlhovkou z hadice, 
čímž včely ztěžknou a lépe je setřeseme do 
vhodné nádoby (roják, rojochyt, plastové 
vědro apod.).  Protože nedisponuji v místě 
své včelnice chladným prostorem, kde by 
bylo možné roj nechat zklidnit, používám 
pro usazení rovnou úl se zasíťovaným, plně 
odkrytým dnem, ve kterém uzavřu česna 
i očka a umístím ho do stínu stromů. Po-
užiji 2 nástavky, kdy do spodního umístím 
rámky s mezistěnami, 1 plástem s otevře-
ným plodem (ale není nutné) a 1 souší, do 
které naliji cca 1litr vody (případně vydat-
ně postříkám stěny úlu). Druhý nástavek 
použiji jen jako manipulační prostor, aby 
nedošlo k mačkání a zapaření včel. Do 
takto připraveného úlu přesypu celý roj 
o hmotnosti cca 2 kg a uzavřu jej víkem. 

Do druhého dne se roj natáhne mezi rám-
ky, něco málo včel, které jsou na víku a po 
stěnách prázdného nástavku s pomocí 
dýmáku a lehkým oklepnutím nechám se-
stoupit níže a podle potřeby nástavek ode-
beru nebo upravím pro následné krmení 
(folie, vložení krmítka), úl přemístím na 
konečné místo a česno otevřu. Včely, kte-
ré byly nasáté medem, již zásoby zkon-
zumovaly nebo uložily. Teprve třetí den, 
pokud není vydatná pastva nebo je deštivé 
počasí, přikrmuji v dávce 1–1,5 litrů cu-

kerného roztoku v poměru 1:1 na týden. 
Podněcování opakuji tak dlouho, dokud 
se pastevní nabídka nezlepší, případně do 
vystavení mezistěn v požadovaném počtu. 
Řidší roztok podporuje stavbu na mezis-
těnách, ale menší dávky neomezí matku 
v plodování. Po týdnu zkontroluji kladení 
matky, a pokud je vše v pořádku a ve včel-
stvu ještě není zavíčkovaný plod, provedu 
ošetření Formidolem (přípravkem na bázi 
kyseliny mravenčí) po předchozí úpravě 
dna (vložení podložky). Odměnou za jis-
tou pracnost je sledování pracovního úsilí 
včelstva a jeho obrovského regeneračního 
potenciálu, kdy ještě zcela nevystavěné 
buňky mezistěn jsou již zakladené matkou 
a panenské dílo v celém úle se postupně 
plní všemi vývojovými stádii nové gene-
race i čerstvými zásobami. Všechno v úle 
je nové, voňavé a svěží jako ukázka očis-
ty a touhy po novém životě. Zaostává-li 
včelstvo ve svém vývoji, je pravděpodobně 
v příliš velkém prostoru, který teplotně ne-
zvládá a je lépe ho zúžit přepážkou, případ-
ně jeho záchranu zvážit. Na místě je i brzká 
výměna matky, která je buď stará, případně 
s vlohami pro rojení. Neobjeví-li se plod, 

pravděpodobně se nejedná o prvoroj, ale 
o roj s neoplozenou matkou, případně se 
matka ztratila. Pokud však řešíte roj nezná-
mého původu, a jako včelaři budete každo-
ročně kontaktováni s žádostmi o likvidaci 
rojů, je variantou rychlé utracení s užitím 
technického benzínu v plastovém pytli, 
s následným spálením. 

péče o oddělky

V oddělcích, které jsme si již založili v květ-
nu, provádíme jen nejnutnější zásahy. 

Kontrolu kladení vykonáme velice šetrně 
nejdřív po 14 dnech od vylíhnutí matky. 
Po tuto dobu vystačí včelstvo se zásobami, 
které jsme mu poskytli, ale pokud chceme 
zajistit dostatečnou stavbu a optimální 
podmínky pro rozvoj, nenecháme množ-
ství zásob jen na přínosu z pastvy. V od-
dělku není mnoho létavek a není-li snůška 
vydatná, všechny činnosti by stagnovaly. 
Mladé včelstvo lze dobře podnítit podáním 
nezkonzumovaných zimních zásob, které 
jsme odebrali produkčním včelstvům před 
snůškou, můžeme jim postupně předkládat 
i melecitózní zásoby, které máme usklad-
něné z loňského podletí. Než se v oddělku 
vylíhne první generace nových včel, což 
bývá za optimálních podmínek měsíc po 
založení oddělku se zralým matečníkem, 
chráníme ho před vyloupením, a to ne-
jen včelami, ale i vosami. Vstup do úlku 
omezíme jen na malý otvor, případně jen 
otevřené očko. Jak matička zaploduje vol-
ný prostor po vylíhlých mladuškách, při-
stoupíme k rozšíření oddělku. V této fázi 

Zúžení česna vložkou pomůže oddělku proti loupeži
  foto Dan Míla

Rozšíření 6rámkového oddělku na 1 nástavek – světlé loučky jsou 
mezistěny, přidán zásobní plást zimních glycidových zásob

Mladé včelstvo lze dobře podnítit podáním nezkonzumovaných 
zimních zásob, které jsme odebrali produkčním včelstvům před 

snůškou, můžeme jim postupně předkládat i melecitózni zásoby, 
které máme uskladněné z loňského podleti

Preventivní ošetření na varroázu kyselinou 
mravenčí u oddělků na 2 nástavcích 
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i obvykle mladé včelstvo nakupujeme od 
chovatele a je na místě ho přeložit z pře-
pravního kartonového nebo zapůjčeného 
plemenáče. Pokud nemáme souše, budeme 
ho v novém úlu rozšiřovat pouze mezistě-
nami. Do volného prostoru se bude hodit 
i kapsové krmítko, které z 11 rámkového 
nástavku obsadí 2, dalších 6 přeložíme 
s oddělkem a zbylé 3 pozice obsadíme 
mezistěnami, které vložíme před krycí 
plásty z obou stran, blíže k plodovému 
tělesu a jednu na okraj plodového tělesa, 
blíže krmítku. Doplníme krmítko roztokem 
cukru v poměru 1:1, v množství 1 litr na tý-
den a zakryjeme parotěsnou fólií. Po týdnu 
kontrolujeme opatrně stav. Už při otevření 
úlu, po odstranění fólie i bez zakouření po-
známe, jak se oddělek vyvíjí. Pokud včelky 
sedí v uličkách na plástech a nevěnují nám 
pozornost, okraje mezistěn se bělí čers-
tvým voskem a krmítko je prázdné, jsou to 
signály, že vše je v pořádku. Zkontroluje-
me mezistěny, kde stavba není dokončená, 
můžeme plást přisunout blíže k plodovému 

tělesu a doplníme zásoby. Jsou-li mezistě-
ny vystavěny, většina prostoru zakladena 
nebo zanesena zásobami a každý plást je 
plně obsednut včelami, rozšíříme oddělek 
na 2 nástavky. Pracujeme rychle, abychom 
nevzbudily nežádoucí zájem slídiček a lépe 
v odpoledních až podvečerních hodinách, 
kdy již není takové riziko loupeže. Pro udr-
žení lepší teplotní pohody si připravíme 
přepážku, která bude umístěná ve spod-
ním nástavku a bude dosahovat až na dno 
úlu. Včelám ohraničí prostor, který budou 
mít k dispozici do doby, až svou početnos-
tí obsadí celý prostor. Zde je možné využít 
i možnost variability úlu a umístit rámky 
na teplou stavbu, aby se nám včely širším 
česnem nedostávaly do prostoru za přepáž-
kou. Uspořádání plástů je stále logické, ak-
ceptujeme celistvost plodového tělesa, a tak 
plásty s plodem umístíme nad sebe, nové 
mezistěny do jejich blízkosti a poté zásobní 
plásty. Snažíme se, aby 2 mezistěny nebyly 
nad sebou, ale vzhledem k tomu, že v této 
době již okolní teploty bohatě převyšují 
20o C, nečiní to takový problém jako při 
rozšiřování včelstev na jaře. Ke stěně ka-

ždého nástavku vložíme krycí plást, může 
být se zásobami, následuje mezistěna a pak 
polovina plodových plástů, opět mezistě-
na a krycí plást. K původním 9 plástům 
jsme nyní přidali 4 mezistěny. Ve spod-
ním nástavku máme 5 plástů, 2 mezistěny 
a přepážku, v horním nástavku 4 plásty, 
2 mezistěny a dvourámkové krmítko, do 
kterého nyní podáváme 1,5 l cukerného 
roztoku. Po týdnu opět provedeme kon-
trolu dostavěných mezistěn a doplníme 
zásoby. Pokud množství včel dostatečně 

obsedá celý prostor a zásoby jsou odebí-
rány, vkládáme další mezistěny k plodové-
mu tělesu v obou prostorech a posunujeme 
přepážku i krmítko. Tak jak se líhnou další 
stavby schopné mladušky, jde stavba rych-
leji. Nesmíme ale překrmovat včelstvo na 
úkor kladení matky. Po odstranění přepáž-
ky ve spodním nástavku můžeme přetočit 
celou úlovou sestavu na studenou stavbu 
a umožnit včelám přípravu prostoru na 
zimní sezení. Do poloviny srpna včelstva za 
průběžného podněcování vystaví tolik díla, 
aby v pohodě mohla zazimovat ve dvou ná-
stavkovém úlu a v dostatečné početní síle. 
Jinak i oddělek sledujeme na spad roztoče 
Varroa destructor  a provádíme opatření 
na jeho omezení. Vzhledem k tomu, že od-
dělku nebudeme odebírat zásoby, můžeme 
preventivní ošetření kyselinou mravenčí 
provádět po rozkladení matky kdykoliv, 
za optimální teploty mezi 20–25o C a opa-
kovaně ve 14 denním intervalu, které zajistí 
účinek i na čerstvě vylíhnutý plod. Česno 
sílícího oddělku můžeme postupně zvětšo-
vat, zejména pokud se již do úlu vrací víc 
včel a ty se zde hromadí. Zprvu bývá letová 

aktivita velice nízká a není třeba se znepo-
kojovat, ale létavky s pylovými zásobami 
jsou dobrým ukazatelem nového funkční-
ho společenství. Pokud se ale něco nedaří 
a oddělek neprosperuje, je potřeba odhalit 
příčinu a zvážit, zda se vůbec pokoušet 
o nápravu nebo raději včelstvo pospojovat 
s funkčním a začít znovu. 

Dana Belušová, ZO Kladno,
belusova@seznam.cz,
www.vcelarikladno.cz

Pomůcky pro odchyt roje

Úprava úlu pro odchov oddělku s přepáž-
kou – teplá stavba

Zprvu bývá letová aktivita velice nízká 
a není třeba se znepokojovat, ale létavky s pylovými zásobami 

jsou dobrým ukazatelem nového funkčního společenství

Přikrmování rozšířeného oddělku kapsovým krmítkem  
(28. 6. 2016)
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iZeptali jste se…

Prosím o radu, jestli je možné nějak vyře-
šit chybu jednatele při objednávání vyšet-
ření na mor. Měli jsme objednané jedno 
vyšetření moru, ale náš jednatel udělal 
chybu, a zadal vyšetření moru u všech 
sedmi vzorků. Z tohoto důvodu se samo-
zřejmě razantně zvýšila cena vyšetření, 
které jsme museli zaplatit, i když jsme si 
tuto službu neobjednali. Je možné tuto 
jeho chybu nějak odškodnit. Odpověd-
nost za škodu hrazené z pojištění nebo 
něco podobného? Máme nějakou šanci 
získat, alespoň část zbytečně vynalože-
ných prostředků zpět?

 P.M.
 

Konzultovala jsem vaši otázku s Ing. Jose-
fem Vytlačilem, který je kontaktní osobou 
pro soubor pojištění, které má ČSV uza-
vřen, a nepotěším vás. ČSV má sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způso-
benou třetím osobám či subjektu, nikoliv 
funkcionářů svazu, případně funkcionářů 
organizačních jednotek.

Hodlám si na svou zahradu umístit 
1–2 včelstva. Sousedy mám z obou stran. 
V jaké vzdálenosti je možno tato včelstva 
umístit, aniž bych toto musel komuniko-
vat se sousedy. Existuje takový předpis?

 Z.D.
 

Vzdálenosti stanovišť včelstev od jiných 
pozemků, od plotu, od veřejné cesty apod. 
nestanoví žádný právní předpis. Pokud 
chcete umístit na svém pozemku včelstva 
ve včelnici, nemusíte se nikoho ptát a žádat 
o souhlas. Jen je třeba, aby včelstva neob-
těžovala nad míru přiměřenou poměrům 

a aby zde nebyl přímý nálet včel na poze-
mek souseda. Pokud byste chtěl postavit 
včelín, včelník, pracovnu, pak je třeba po-
stupovat podle stavebních předpisů a tam 
je nutné vyjádření účastníků stavebního 
řízení, tj. vašich sousedů. 

Jedno nebo dvě včelstva je pro vaše okolí 
nic. Rozptýlí se a nikdo ani nepozná, že je 
máte. Když si pohlídáte, aby zde nebyl pří-
mý nálet, bude podle mého vše v pořádku.

 
Jsem zájmový včelař. Mám 30 včelstev. 
Chci si pronajmout prostor, kde budu 
prodávat svůj med, potřebuji již na toto 
živnostenský list? Nebo je to stejná situ-
ace jako prodej ze dvora? 

 R.V.

Jde o stav, který neodpovídá prodeji medu 
ze dvora (nejedná se o prodej z domácnos-
ti, stanoviště, hospodářství, na tržnici nebo 
tržišti, ani prostřednictvím místního malo-
obchodu). Tento prodej má ale podle mého 
stále znaky nepodnikatelské zemědělské 

činnosti. Nesplňujete podmínky prodeje 
medu ze dvora, nejste zemědělský podni-
katel, nemáte živnost a podle mého ji mít 
nemusíte, jestliže prodáváte jen své pře-
bytky, přitom podle veterinárního zákona 
povinnost mít registrovaný nebo registro-
vaný a schválený provoz má jen podnikatel. 
K vysvětlení režimu, který již není režimem 
prodeje medu ze dvora, jsem se obrátila na 
MVDr. Pavla Texla, pracovníka Státní vete-
rinární správy ČR. A tady je jeho odpověď: 

Uvádění medu do oběhu lze podle § 27a 
veterinárního zákona (č. 166/1999 Sb.) ve 
znění pozdějších úprav provádět v režimu 
„prodeje medu ze dvora“, to znamená, 
cituji: „Chovatel může v malých množ-
stvích prodávat med pocházející z vlast-
ního chovu včel ve své domácnosti, ve 
svém hospodářství, na stanovišti včelstev, 
v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat 
do maloobchodní prodejny, která zásobu-
je přímo konečného spotřebitele a je na 
území kraje, v němž se nachází stanoviště 
včelstev…“. Jiná místa prodeje medu „ze 
dvora“ jako produktu prvovýroby zákon 
neumožňuje.

Jestliže tedy chovatel uvádí med do obě-
hu mimo režim „prodeje ze dvora“, zmí-
něného výše, lze tuto činnost vykonávat 
výhradně v souladu s ustanovením § 22 

veterinárního zákona, což znamená jako 
podnikatel, který tuto činnost vykonává až 
po registraci, případně registraci a schvále-
ní příslušnou krajskou veterinární správou.

Konkrétně k dotazu vašeho tazatele:
•	 Pokud si chovatel pronajme prostor, 

kde bude prodávat svůj med a tento pro-
stor nebude v místech, vyjmenovaných 
v § 27a veterinárního zákona, nejedná 
se o prodej medu ze dvora. V této sou-
vislosti není relevantní, zda bude cho-
vatel toto místo používat jako prodejní 
i výdejní.

•	 Chovatel, který uvádí med do oběhu 
mimo režim prodeje ze dvora jej uvádí 
do oběhu vždy jako podnikatel ve smy-
slu veterinárního zákona, nicméně Stát-
ní veterinární správa neurčuje způsob 
a formu jeho podnikání. Státní veteri-
nární správa posuzuje v tomto případě, 
zda je chovatel v souladu s ustanovením 
§ 22 veterinárního zákona registrován, 
popřípadě registrován a schválen.

Jaké doklady týkající se koupě dotova-
ných včelích matek se musí uschovat? Je 
to doklad – paragon nebo faktura, nebo 
štítky z jednotlivých klícek? A jak dlouho 
je nutno tyto doklady uschovat?

 V.P.

Poskytovatel dotace – SZIF může kont-
rolovat příjemce dotace. V případě vče-
lích matek se pravidelně dělá i křížová 
kontrola, tj. nejen kontrola včelaře, který 
má chov matek a je příjemcem dotace, 
ale také chovatele, který si matku od něj 
koupil. Podle sdělení SZIF – kontrolního 
oddělení k prověření koupi včelích matek 
od chovatele včelích matek je nejvěrohod-
nějším dokladem doložení průpisu (kopie) 
daňového dokladu vystaveného prodáva-
jícím (porovnávána shoda) a evidenčních 
lístků k pořízeným včelím matkám. Ty je 
prodávající také povinen vystavovat a pře-
dávat při prodeji kupujícímu chovateli včel. 
Kupující chovatel by měl tyto doklady mít 
k dispozici alespoň po dobu života včelí 
matky, pro případnou kontrolu doporu-
čujeme nejméně však 2 roky od doby po-
řízení.

Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z.s.

Pokud si chovatel pronajme prostor,  
kde bude prodávat svůj med  

a tento prostor nebude v místech, vyjmenovaných v § 27a 
veterinárního zákona, nejedná se o prodej medu ze dvora
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elektrické pole květů

Čmelák zemní (Bombus terrestris) 
detekuje slabé elektrické pole květů 
podle toho, jak se mu jeho působe-
ním ohýbají chloupky na těle.

Rostliny inzerují své květy hmyzím opylo-
vatelům celým komplexem signálů. Hmyz 
se řídí při výběru květů tvarem, barvami 
a jejich vzory, povrchovou strukturou 
květních lístků a v neposlední řadě i pest-
rým spektrem těkavých látek vylučovaných 
z květů do okolí. Součástí této signalizace 
je i elektrické pole květů. To se vytváří zcela 
spontánně. Vzduch si nese svůj elektrický 
náboj, a protože rostliny jsou „uzemněny“ 
kořenovým systémem, nabíjejí se obvykle 
záporně. Naopak, tělíčko „neuzemněné-

ho“ létajícího hmyzu získává při pohybu 
vzduchem kladný elektrický náboj. I když 
jsou obě elektrická pole velmi slabá, nejsou 
pro čmeláky a rostliny zanedbatelná. Díky 
rozdílu v elektrických potenciálech na kvě-
tech a na těle opylovatelů dochází k přeno-
su pylových zrn z rostliny na hmyz. Pyl se 
dokonce přenese z květu na hmyz, i když 
nedojde k jejich bezprostřednímu kon-
taktu. Pylová zrna „přeskočí“ na krátkou 

vzdálenost právě díky rozdílu v elektric-
kých nábojích. 

Jak ukázal už před třemi roky tým vedený 
britským entomologem Danielem Rober-
tem z University of Bristol, čmeláci jsou 
schopni využívat elektrické pole květů jako 
zdroj důležitých informací. Po dosednutí 
kladně nabitého hmyzu na záporně nabitý 
květ se výsledný elektrický náboj květu na 
několik minut výrazně mění. Další opylo-
vatel tak z náboje květu pozná, že krátce 
před ním už měla rostlina návštěvu a nek-
taria jsou zřejmě vyčerpaná. 

Hmyz se při hledání nejvhodnějších kvě-
tů neřídí jediným znakem, ale využívá kom-
binaci více znaků. Elektrické pole k nim 
patří a hraje významnou roli i při identi-
fikaci žádoucích zdrojů potravy. Názorně 
to ukázal experiment, v kterém vědci pod 
vedením Daniela Roberta naplnili umělé 
květy buď cukerným roztokem, nebo roz-
tokem hořkého chininu. Navenek se květy 
lišily jen nábojem. „Sladké“ květy měly 
elektrické pole homogenní, „hořké“ květy 
nesly na obvodu kladný náboj a v centru 
náboj záporný. Čmeláci se naučili vyhýbat 
elektricky kontrastním květům s hořkou 
návnadou se sedmdesátiprocentní spoleh-
livostí jen na základě vodítka elektrického 
pole. Znamená to, že čmeláci jsou schopni 
rozlišovat květy podle elektrického pole 
a vybírat si mezi nimi ty nejlepší zdroje 
potravy. Způsob, jakým čmeláci elektric-
ké pole detekují, však zůstával zahalen 
tajemstvím.

Úskalí detekce elektrického pole

Vnímání elektrického pole suchozemskými 
tvory se vědcům dlouho zdálo nepravděpo-
dobné, protože vzduch je elektrický izolant. 
Nakonec se však ukázalo, že si příroda po-
radila i s touhle obtíží. Včely jsou s to vní-
mat elektrické pole tykadly. Je to zřejmé 
z jejich reakce na elektrické pole, jaké vzni-
ká kolem dělnice provádějící vrtivý tanec. 
Vnímají čmeláci elektrické pole podobně? 
Nebo využívají jiný systém? 

Daniel Robert a jeho spolupracovníci 
se domnívali, že čmeláci detekují elektric-
ké pole pomocí chloupků pokrývajících 
povrch těla tohoto hmyzu. Chloupky plní 
celou řadu funkcí. Vytvářejí dobrou izo-
lační vrstvu, protože rostou na těle hustě 
a navíc jsou rozvětvené. Slouží také k za-
chycení pylu. Jejich zbarvení působí na 
predátory v okolí jako výstražné varování. 
Fungují však také jako mechanoreceptory. 
Jsou sice jemné, ale velmi tuhé, a pokud je 
deformuje nějaká zátěž, indukují vzruchy 
v příslušných nervových buňkách. Jako 
hmatové orgány slouží chloupky na povr-
chu těla mnoha členovců. Někteří pavouci 
registrují například pomocí chloupků změ-
ny v proudění okolního vzduchu a dokážou 
z těchto údajů zjistit, kde se nachází kořist.

tykadla mimo hru

Vědci z University of Bristol měřili pomocí 
laseru nepatrné pohyby tykadel a chloupků 
na těle čmeláků poté, co byl hmyz vystaven 
slabému elektrickému poli odpovídajícímu 
poli kolem květů. Jejich podezření se po-
tvrdilo. Tykadla se v odezvě na elektrické 

Díky rozdílu v elektrických 
potenciálech na květech 

a na těle opylovatelů dochází 
k přenosu pylových zrn z rostliny 

na hmyz

V experimentálních podmínkách zaznamená čmelák zemní (Bombus terrestris) 
elektrické pole květu na vzdálenost kolem půl metru. V přírodě je jeho citlivost na 
elektrické pole několikanásobně vyšší 
 Foto: WikiMedia

Snímek zachycuje chloupky pokrývající 
povrch těla čmeláka. Kromě řady jiných 
funkcí plní tyto chloupky i úlohu receptoru 
pro detekci elektrického pole květů
 Foto: University of Bristol
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pole pohybují, ale mnohem intenzivnější 
je odezva na chloupcích na povrchu těla. 
Jejich reakce byla až čtyřikrát silnější a de-
setkrát rychlejší než u tykadel. Jednotlivé 
chloupky se mohou účinkem elektrického 
pole na konci vychýlit až o půl milimetru. 
Celý čmeláčí mechanismus vnímání elek-
trického pole si snadno představíme, když 
si například připomeneme, jak se nám 
„zježí“ vlasy v blízkosti elektricky nabitého 
hřebenu při česání nebo chlupy na předlo-
ktí v blízkosti elektricky nabité tkaniny 
z umělých vláken. 

Důležité bylo zjištění, že ohyb chloupků 
na těle čmeláka způsobený účinky elektric-

kého pole vyvolává reakci v příslušných 
nervech. Čmeláci tedy „zježení“ chloupků 
vnímají. O citlivosti tohoto orgánu výmluv-
ně vypovídá fakt, že nervové buňky reagují 
podrážděním i na odklon chloupku o 0,04°. 
V experimentálních podmínkách je čmelák 
schopen detekovat elektrické pole květu na 
vzdálenost kolem půl metru. Protože však 
byl povrchový náboj těla čmeláků během 
pokusu asi osmkrát nižší, než je běžné za 
přirozených podmínek, autoři studie před-
pokládají, že v přírodě je citlivost čmeláků 
k elektrickému poli květů nejméně pětkrát 
vyšší. Za možné považují, že v reálných 
podmínkách jsou čmeláci k elektrickému 

poli až 53krát vnímavější, než se ukazovalo 
během pokusu. 

Na ohyb tykadel v elektrickém poli ner-
vové buňky čmeláka nereagují. Tykadla 
tedy čmelákům v měnícím se elektrickém 
poli „plápolají“, ale součástí smyslu pro 
vnímání elektrického pole květů nejsou. 

Podobně jako čmelák má tělo pokryté 
chloupky řada druhů hmyzu. Autoři studie 
proto předpokládají, že vnímání elektric-
kého pole tímto způsobem je v hmyzí říši 
podstatně rozšířenější, než jsme byli ještě 
nedávno ochotni připustit.

prof. Ing. Jaroslav Petr

Soubor vědomostí týkajících se chovu včely medonosné

VČELAŘOVA ČÍTANKA VI.
Na základě „THE ABC OF  
BEE-CULTURE BY A. I. ROOT“ 
za pomoci redakčního výboru  
a vynikajících včelařských  
spisovatelů

Uspořádal František Vohnout

Praha 1925, Nákladem Zemského 
ústředí spolků včelařských pro 
Čechy v Praze

Poslední částí prvního oddílu čítanky jsou 
dějiny včelařství v Čechách a na Moravě. 
Výjimečně tyto části z důvodu jejich rozsa
hu přehodíme a v dnešním díle nabídneme 
poměry na Moravě.

Dějiny včelaření na Moravě

Zmínky o včelařství na Moravě se vyskytu-
jí již v nejstarších listinách. Jako například 
při zakládání kláštera na hradisku u Olo-
mouce z r. 1078 činí se zmínka o včelařích, 
kteří náleželi k původnímu nadání (od slo-
vesa nadati někoho něčím, např. klášter 
zbožím… pozn. red.). 

Morava byla zemí, kde kvetly cechy vče-
lařské. Kdežto se dějepiscové domýšlejí, že 
Karel IV., jenž dal práva včelařům u Norim-
berka, poskytl asi práva i včelařům českým, 
máme z Moravy celou řadu zaručených ar-
tykulů včelařských z různých krajin z Mo-
ravy východní. Na Moravě byl v Opatově 
u Třebíče již za Marie Terezie spolek včela-
řů, kteří za vedení kaplana Klímy včelařili 
po způsobě Janišově v nízkých ležanech. 
Když pak vystoupil Dzierzon, sjednotili se 
Moravané již v roce 1854 ve spolek včelař-
ský. V roce 1868 se stal samostatným spol-
kem zemským a po třiceti letech r. 1898 
spolkem ústředním.

Morava jest ve výhodě, že od r. 1866 má 
jednotnou míru spolkovou, navrženou 
Živánským, jež dosud v úlech s dílem po-
hyblivým převládá a svůj jednotný úl tzv. 
„spolkový stoják“. Časopis „Včela Brněn-
ská (později Moravská) slavil v roce 1917 
své padesátileté jubileum. Na Moravě též 
přijata na jubilejním sjezdu brněnském 
r. 1904 společná míra 39 x 24 zevně pro 
rámy široké. R. 1898 a 1899 dal Ludvík 
Fiala podnět k zařízení včelařských pozo-
rovacích a plemenných stanic, jež brzy na 
to i v Čechách byly zavedeny.

Jednotná práce spolková na Moravě roz-
tříštěna tím, že se r. 1911 zemský ústřední 
spolek včelařský rozpoltil na dva: starý 
Spolek ústřední a proti němu „Zemské 
sdružení samostatných spolků včelař-
ských pro Moravu“ a založil i nový časopis 
včelařský: „Pokrokový včelař“. „Moravské 
včely“ tím nezničil. Sám však též se nemohl 
uplatnit. Kéž se zdaří spojení obou v jeden 
kvetoucí spolek.

Připravil Ing. Vít Holienčin
(repro: Včelařova čítanka)
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ž Český med 2017
Soutěž Český med pokračuje vyhlášením dalšího ročníku 
pro rok 2017. V tomto článku vám chceme připomenout 
pravidla pro účast, kritéria hodnocení a zmínit některé 
rady pro správné označování medů. 

pokyny pro zasílání

 − medy posílejte v obchodním balení, jehož součástí musí být 
i etiketa. Nejmenší balení je půl kilogramu; 

 − vyplňte přihlášku, kterou naleznete v příloze tohoto čísla 
Včelařství;

 − medy dobře zabalte, aby se nerozbily při přepravě a pošlete 
na jednu z adres podle způsobu přepravy:

poštovní adresa adresa pro silniční dopravce 
(PDP,…)

VÚVč, s. r. o. 
dol 94 
252 66 Libčice nad 
Vltavou

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. 
dol 94 
250 69 Vodochody

! MEDy POšlEtE NEJPOZDěJi DO 15. SRPNA 2017.

způsob hodnocení

Systém bodování zůstává dle následujících kritérií:
a) fyzikálně chemické vlastnosti (25 bodů) 
b) povinné údaje na etiketě   (25 bodů)
c) správnost etikety včetně doplňujících údajů  (20 bodů)
d) senzorika  (0 až 15 bodů)
e) celkový estetický dojem  (0 až 15 bodů)

Celkový počet 
bodů Ohodnocení

92 až 100
diplom zlatá medaile soutěže Český med 
roku 2017 plus 10 ks malých zlatých 
nálepek

86 až 91
diplom stříbrná medaile soutěže Český 
med roku 2017 plus 10 ks malých 
stříbrných nálepek

k jednotlivým kritériím

a) fyzikálně chemické vlastnosti 
Medy musí splňovat parametry 
vyhlášky č.76/2003 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

b) povinné údaje na etiketě
V pravidlech soutěže se řídíme značením, které ukládá zákon č. 
166/1999 Sb. o veterinární péči.
Na etiketě tedy musí být následující povinné údaje:
•	 Slovo Med
•	 Druh medu podle původu, tedy květový nebo medovicový
•	 Pozor! Je nedostačující označit druh pouze: Med smíšený, 

Med lesní
•	 Tyto údaje můžete použít jako doplňující např. ve formě: 

Med květový smíšený, Med medovicový lesní, Med květový 
z Podřipska 

•	 Jméno včelaře
•	 Adresa (Odkaz na webové stránky nestačí!)
•	 Množství – doporučujeme uvádět hmotnost v gramech 

nebo kilogramech. Nelze udávat hmotnost v litrech, to je 
jednotka pro objem

•	 Minimální trvanlivost do konce … (stačí uvést rok) 
Pozor! Např. údaj „Spotřebujte do 2019“ je chybný. Toto je 
označení data použitelnosti. To se zde nehodí, protože med 
nepodléhá rychlé zkáze.  
Pokud přesto uvedete údaj „Spotřebujte do…“: musí být da
tum uvedeno ve formátu den– měsíc– rok (pouze rok nestačí) 
a  musí být uvedeny podmínky uchovávání.  
Pro med jako trvanlivou potravinu se používá jako údaj 
o spotřebě datum minimální trvanlivosti, nejlépe ve formátu 
„Minimální trvanlivost do konce …“
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žc)  správnost etikety včetně doplňujících 
a nepovinných údajů

Těmi mohou být například údaje o výži-
vové hodnotě medu. Ty nejsou pro med 
povinné. Pokud je na etiketu uvedete, 
budeme muset posuzovat jejich úplnost, 
správnost, umístění v jednom zorném 
poli a snadnou čitelnost. Tak to ukládají 
právní předpisy.

vzor

Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:
 − energetická hodnota 320 kcal /1,3 MJ
 − tuky 0 g
 − nasycené mastné kyseliny 0 g
 − sacharidy 80 g
 − cukry 76 g
 − bílkoviny 0 g  
 − sůl 0 g

Nestačí uvést energetickou hodnotu bez 
obsahu živin nebo naopak seznam živin 
bez energetické hodnoty. Nulové hodnoty 
musí být ve výčtu živin obsaženy.

Na etiketách neuvádějte žádná tvrzení 
zdravotního a výživového charakteru 
a tvrzení, která mohou uvádět spotřebite-
le v omyl.
Neuvádějte slova jako:
pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní, pří
rodní, léčivý, dietetický, lehce stravitelný, 
vhodný k prevenci..., včelí. 

Na etiketách můžete použít odkaz na 
ocenění v soutěži „Český med“ (i z minu-
lých ročníků).
Pokud použijete samolepící hologramové 
nálepky, dodržujte tato pravidla:
Uživatel nálepek musí být nositelem me-
daile Český med a na materiálu nebo eti-
ketě musí být současně uveden tento text: 
Zlatá (stříbrná) medaile Český med 20.. za 
med ... (druh medu uveďte podle diplomu).

Číslo šarže

Doporučujeme všem včelařům, kteří med 
prodávají na tržnicích nebo v obchodech, 
uvádět na etiketách medu i číslo šarže. 
Číslem šarže může být například datum 
vytáčení. K tomu je potřeba archivovat si 
doma dva vzorky od každé šarže po celou 
dobu deklarované trvanlivosti. Pokud by 
došlo k reklamaci, můžete se o něco opřít, 
případně použít archivní vzorek ke kont-
rolní analýze. 

d) senzorika 
Medy musí být bez viditelných nečistot, 
u pastových medů se hodnotí také jem-
nost pasty.

e)  celkový estetický dojem zaslaného 
balení

•	 přehlednost a čitelnost údajů, rozli-

šení povinných a doplňkových údajů 
(hlavní je informace, že se jedná 
o MED)

•	 sladěná velikost, barevnost a typ 
písma

•	 vhodný výběr ilustrací nebo fotografií
•	 balení tvoří nejenom sklenice, ale 

i víčko

oznámení výsledků

Nejdříve dostanete z laboratoře VÚVč Dol 
protokol o zkouškách dle vyhl. č. 76/2003 
Sb., případně certifikát „Český med“. 
Protokoly rozesíláme průběžně všem, 
v pořadí, jak vzorky dostáváme a postup-
ně analyzujeme.
Dodatečně, po celkovém vyhodnocení 
soutěže, rozešleme informaci o získání 
ohodnocení „Zlatá nebo Stříbrná medaile 
soutěže Český med roku 2017“. Současně 
dostanete i pozvánku na slavnostní pře-
dávání medailí. 
To se bude letos konat ve Výzkumném 
ústavu včelařském v Dole dne 23. září ve 
14 hodin. Součástí předávání bude jako 
vždycky zhodnocení soutěže a prohlídka 
ústavu s odborným výkladem.

Včelařům, kteří si medaile nevyzvednou 
osobně, je zašleme poštou.
Seznam oceněných medů bude zveřejněn 
na našich webových stránkách,  
www.beedol.cz.
Pořadatelé si vyhrazují právo použít za-
slané vzorky pro osvětovou činnost (člán-
ky, přednášky apod.).
Účast v soutěži je zcela dobrovolná a na 
zařazení do medailové kategorie není 
právní nárok.

Úhrada poplatku za účast v soutěži

Plná cena za účast v soutěži včetně ceny 
rozboru je 1 120 Kč za jeden vzorek. Mů-
žete využít dotaci 800 Kč, kterou za vás 
laboratoř vyřizuje. Cena snížená o dotaci 
je tedy 320 Kč. Fakturu na platbu pře-
vodem posíláme společně s protokolem 
o vyšetření. Na dotaci má nárok každý 
registrovaný chovatel včel. V dotačním 
roce (září 2016 – červenec 2017) můžete 
využít dotaci na čtyři rozbory medu a na 
další rok (srpen 2017 – červenec 2018) na 
další čtyři medy.

Další akce zaměřené na propagaci 
kvalitního medu

Celoročně můžete posílat vzorky medu 
také do projektu Med jak má být 
(www.medjakmabyt.cz) a pro získání cer-
tifikátu Český med (www.beedol.cz/med)

Ing. Marcela Vořechovská
Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Zkušební laboratoř VÚVč Dol 
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Plánujete celodenní výlet a nevíte kam vyrazit? Tak určitě navštivte malou 
obec Hulice v blízkosti přehrady Švihov. Uprostřed návsi stojí opravená 
budova bývalé školy, u které už zdálky uvidíte nápis Včelí svět. 

Není to však jediné místo, které v Hulicích 
stojí za to navštívit. Kousek za vsí, asi 1 km 
od Včelího světa, můžete navštívit i Vodní 
dům. A pokud vám zbude ještě čas, neda-
leko je město Zruč nad Sázavou, kde na 
vás čeká hned několik krásných míst k ná-
vštěvě. Pokud jste vyznavači cyklistiky, pak 
můžete všechna tato místa objet třeba na 
kole a udělat něco pro své zdraví.

Návštěvnické středisko včelí svět

Včelí svět oslaví v letošním roce malé ju-
bileum – 5 let od svého otevření. Expozice 
o včelách, která je doplněna mnoha inter-
aktivními prvky, si našla oblibu u všech 
věkových kategorii a návštěvnost je rok 
od roku vyšší. V roce 2016 dosáhla téměř 
13 tisíc. Nejenže se zde dozvíte mnoho zají-
mavostí o včelách, ale čeká na vás i spousta 

zážitků. Vstoupíte-li v prvním patře bývalé 
školy do části expozice s obřími plástvemi, 
budete si připadat jako v úle. Můžete si vy-
zkoušet své znalosti o včelách a pustit i za-
jímavé filmy. Dozvíte se třeba, jak vzniká 
medovice nebo jak včely nosí do úlu pro-
polis. A samozřejmě uvidíte i živé včely. 
Můžete je pozorovat v prosklených úlech 
na zahradě Včelího světa. Pokud budete 
mít zájem, můžete si vyrobit svíčku z vo-
ňavého vosku. 

Návštěva Včelího světa je zážitkem ne-
jen pro rodiny s dětmi, ale i pro začínající 
i praktikující včelaře a hlavně během škol-
ního roku pro školy všech typů. Pro ty jsou 
připraveny speciální výukové programy. 
V recepci si můžete zakoupit spoustu su-
venýrů, včelí produkty jako  med, mateří 
kašičku, propolis nebo pylové rousky. 

Nechybí ani kosmetika, medovina, knihy 
o včelách, úžasné medové dobroty a medo-
vá limonáda.

Včelí svět pořádá i spoustu zajímavých 
doprovodných akcí. Stejně jako v před-
chozích letech i letos slavili návštěvníci ve 
Včelím světě Velikonoce. Pravým včelím 
voskem ozdobili velikonoční kraslice a z vr-
bových proutků si upletli pomlázku. Nasví-
cené obří plástve přilákaly návštěvníky také 
o Medové noci – 20. května. V jejím rám-
ci si mohli namíchat svůj koktejl z medu 
a bylinek, ochutnat různé druhy medů 
nebo medovinu, vyzkoušet si kosmetiku 
s včelími produkty. V červnu čeká na vče-
laře i ostatní zájemce včelařský den, který 
pořádá Včelí svět ve spolupráci s Českým 
svazem včelařů. V sobotu 17. června jsou 
od 11.00 a 14.00 hod. připravené komen-
tované prohlídky s předním včelařským 
odborníkem MVDr. Miloslavem Perou-
tkou, CSc., který také bude po celý den 
odpovídat na dotazy návštěvníků. Poradí 

Atrium Vodního domu Foto: Dita Jirásková
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začínajícím včelařům i včelařům s praxí, 
život včel přiblíží také laické veřejnosti. Od 
16.00 hod. pak začne přednáška Miloslava 
Peroutky na téma Včelařství v České repub-
lice a v EU. Včelařům i ostatním návštěv-
níkům bude poskytnut prostor k diskuzi.

Při krásném počasí si můžete připravit 
třeba piknik pod širým nebem v krásném 
prostředí u Včelího světa a vaše děti si mo-
hou pohrát na nedalekém dětském hřišti.
(více na www.vcelisvet.cz)

Návštěvnické středisko vodní dům

Návštěvu Včelího světa určitě nezapomeň-
te spojit s prohlídkou Vodního domu. Pře-
sun bude trvat pouze několik minut a jste 
tam, třeba i pěšky. Vodní dům je kousek za 
vesnicí, směrem k hrázi přehrady. Budova, 
ve které je umístěna expozice, citlivě splývá 
s okolní krajinou a láká k návštěvě.

Ve Vodním domě se dozvíte vše o vodě 
a rozhodně se ani zde nebudete nudit. 
V expozici na vás čekají nejen živé ryby, 
raci a vodní hmyz, ale třeba i hlasy ptáků 
a žab. Učit se budete hrou – veškeré zkou-
mání, zkoušení, hmatání a ochutnávání je 
zde povoleno. Milovníci přírody si zcela 
jistě přijdou na své. 

Také zájemci o historii budou překvapeni 
pohledem na originály nástěnných maleb 
z doby Karla IV., kterými byl vyzdoben 
nyní už zbořený dolnokralovický kostel. 
Nástěnné malby byly objeveny a narychlo 
zachráněny těsně před demolicí kostela, 

který musel stejně jako celé město v roce 
1975 ustoupit výstavbě přehrady. Zaniklý 
svět zachycují také filmy, které si návštěv-
níci mohou přehrát. 

I Vodní dům pořádá během roku spous-
tu doprovodných akcí. Pro všechny stupně 
a typy škol má připravené speciální výuko-
vé programy. 
(více na www.vodni-dum.cz)

zruč nad Sázavou

Asi 5 km od Vodního domu leží Zruč nad 
Sázavou. Krásně opravený zámek láká 
svými expozicemi malé i velké návštěv-
níky. V jeho blízkosti stojí za to navštívit 
Kolovratskou věž nebo Vodácké muzeum. 
Pokud se vydáte po naučné stezce, pak do-
jdete třeba až k rozhledně Babka, která se 
tyčí nad městem. Další podrobnosti o Zruči 
se dozvíte v městském infocentru, které se 
nachází v průjezdu zámku.
(více na www.mesto-zruc.cz)

praktické informace

Expozice Včelí svět, Vodní dům, zámek 
Zruč i Vodácké muzeum jsou bezbariéro-
vé. Hulice jsou autem nejlépe dostupné 
po dálnici D1. Z Prahy se tam dostanete 
za 45 minut, nejbližší je sjezd 56 Soutice. 
Parkuje se hned vedle každého z návštěv-
nických středisek, a to zdarma. 

Jarmila Pavlicová,
Včelí svět, Hulice

Českobudějovičtí 
včelaři slaví 150 let 
organizované 
činnosti
Sto padesát let to je pět až šest ge-
nerací. Generací lidí, kteří věnovali 
svůj život včelám. Přesně 150 let je 
totiž organizovanému včelařství na 
Českobudějovicku. Oslavy tohoto 
významného výročí začaly 3. května 
2017 v Jihočeské vědecké knihovně 
tiskovou konferencí a následnou 
vernisáží výstavy Včela na květu 

Obou akcí se zúčastnili zástupci ČSV,z.s., 
jeho předsedkyně Mgr. Jarmila Machová 
a tajemník Ing. Petr Šerák. Přítomni byli 
mj. předseda OO České Budějovice Josef 
Zimen, ředitel KVS MVDr. František Kou-
ba, Ing. Václav Krištůfek z Biologického 
centra AV ČR, jeden z řešitelů společného 
projektu českých a bavorských včelařů 
Včely neznají hranice, Ing. Václav Kříž, 
autor fotografií zmíněné výstavy Včela na 
květu a další hosté, mezi nimiž nechyběli 
ani včelaři z družebního okresu Kyjov.

Stopadesátiletou historii včelařství na 
Českobudějovicku odstartovalo založení 
včelařské jednoty v Olešníku s názvem 
Dzierzon v roce 1867. Dnes zde aktivně 
působí přes 1200 včelařů s třinácti tisíci 
včelstvy. V loňském roce místní včelaři vy-
produkovali 185 tun medu. Příznivé je, že 
si lidé zvykli běžně nakupovat med přímo 
od chovatele. Takzvaně ze dvora prodali 
včelaři přes 90 % své produkce.

Významné výročí oslaví včelaři na Čes-
kobudějovicku řadou akcí v průběhu le-
tošního roku. Zúčastní se mimo jiné jarní 
i podzimní výstavy HOBBY, výstavy Země 
živitelka, připravili i den otevřených dveří 
ve své včelařské základně, nebo výstavu 
společně s Jihočeským muzeem. Zajíma-
vou akcí pro širokou veřejnost bude med-
obraní na Českobudějovickém náměstí 
Přemysla Otakara II. 

(pk)
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Rostliny pro každou zahradu nebo včelnici (6. část)

Pokud se při osazování stinných poloh nechcete věnovat trvalkám a chce-
te se zaměřit na dřeviny, je pro vás určena dnešní nabídka. Můžete také 
zkombinovat výsadbu dřevin s trvalkami, které mohou vhodně vyplnit 
například mezery mezi keři. Do naší nabídky jsme samozřejmě vybrali ty 
dřeviny, které jsou zdroji včelí pastvy. 

Keř, který všichni znáte z dětských let, 
kdy jsme šlapali na sněhobílé praskající 
kuličky, je pámelník bílý (Symphoricarpus 
albus). I když ho můžete „potkat“ i na slun-
ci, stín snáší velmi dobře. Jedná se o jeden 
z nejméně náročných keřů – mimo stínu 
snáší i chudé a suché půdy. Je úplně mra-
zuvzdorný a velmi snadno množitelný dře-
vitými řízky. Může dorůstat okolo 150 cm 
a velmi silně odnožuje, což často bývá na 
závadu. Nebo naopak lze tuto vlastnost vy-

užít např. při zpevňování svahů nebo tam, 
kde je rychlé a intenzivní zarůstání prosto-
ru žádoucí. Včelaře budou zajímat hlavně 
květy. Ty jsou sice drobné, ale rozkvétají od 
června až do začátku mrazů. Na jednom 
výhonu mohou tak být současně poupata, 
květy, nezralé i zralé plody. Dlouhá doba 
kvetení i kvalita jak nektaru, tak pylu dělají 
z pámelníku včelařsky významnou dřevinu. 
A pokud by vám přílišná rozpínavost pá-
melníku bílého vadila, zvolte některý z ji-

ných druhů, které téměř neodnožují, 
jako např. pámelník okrouhlý, Chenaul-
tův, Doorenbosův atd. Výsadbou pámel-
níků určitě potěšíte i užitečné ptactvo, 
které mimo bobule může využít i husté 
keře jako hnízdní prostory.

Zatímco pámelníky potěší včely bě-
hem léta až podzimu, další položku 
z naší dnešní nabídky včely ocení od 
konce března a v průběhu dubna. Ma-
honie ostrolistá (Mahonia quifolium) 
dorůstá 60–100 cm a patří mezi stále-
zelené dřeviny. Lichozpeřené listy jsou 
na okrajích ostnitě zubaté, tmavě zelené 
a lesklé. Pod kůrou ukrývá mahonie ná-
padně žluté dřevo, které se dříve použí-
valo k barvení vlny. Květy mahonie jsou 
svítivě žluté ve vzpřímených latnatých 
hroznech a velmi příjemně voní. Včelám 
poskytují bohatou nabídku jak nektaru, 
tak citronově žlutého pylu. Po odkvětu 
se objeví černě purpurové plody s mod-
rým ojíněním, které i po dozrání v srpnu 
a září dlouho zůstávají na keřích. Jsou 

tak potravou pro ptáky, kteří semena ma-
honií roznášejí po okolí. Mahónii se daří 
nejlépe v polostínu, ale můžete jimi osadit 
i místa plně zastíněná. Půdy jsou nejlepší 
mírně vlhké a nevadí ani městské prostředí. 
Velmi dobře snáší i řez a je s oblibou využí-
vána i pro vazačské účely.

Přibližně ve stejnou dobu rozkvétá další 
stálezelená dřevina a tou je zimostráz obec-
ný (Buxus sempervirens). Ve své domovině 
dorůstá přes 10 m, u nás pouze do 5 m, při-
čemž jeho růst je poměrně pomalý (roční 
přírůstky 5–10 cm). Drobné kožovité listy 
jsou oválné, leskle tmavě zelené. Žlutoze-
lené květy vyrůstající ve svazečcích v paždí 
listů jsou poměrně nevýrazné, ale určitě vás 
na ně upozorní včely, které na zimostrázu 

Nádherné rousky pylu jsou odměnou včele za opylování mahonií

Drobné růžovobílé kvítky jsou dlouhodobým zajištěním včelí pastvy Pámelník okrouhlolistý již tvoří plody a přesto je stále nabídkou 
nektaru i pylu
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velmi intenzivně sbírají jak nektar, tak pyl. 
Zimostrázům se daří na slunci, ale právě 
i ve stínu nebo polostínu, kde vytváří poně-
kud volnější tvary na rozdíl od strnulého až 
tvrdě a cize působícího habitu na osvětle-
ných stanovištích. Ideální jsou mírně vlhké 
půdy, ale poměrně dobře snáší i sucho. Za-
jímavostí zimostrázu je i žluté dřevo, které 
je nejhustější ze všech evropských stromů 
a používá se na výrobu hudebních nástro-
jů. Zimostrázy se dají velmi dobře tvarovat, 
a proto se s nimi můžete velmi často setkat 
v pravidelných zámeckých parcích, kde 

tvoří obruby záhonů nebo jsou tvarovány 
do nejrůznějších tvarů. 

Mezi stálezelené dřeviny patří i bobko-
višeň lékařská jinak střemcha vavřínová 
(Prunus laurocerasus). Keře dorůstají 
okolo 2 m a vynikají velmi hezkými lesklý-
mi kožovitými listy, které podle kultivarů 
dorůstají mezi 10–15 cm. Bílé květy se ob-
jevují v květnu – červnu a jsou ve štíhlých 
hustých hroznech. Černé peckovičky chut-
nají ptákům, ale pro člověka jsou jedovaté. 
Bobkovišním se nejlépe daří i v polostínu 
až stínu v mírně vlhkých a kyselejších pů-

dách. Pro její odolnost vůči znečištěnému 
prostředí se s nimi setkáváme velmi často 
i ve městských parcích a aglomeracích. 
Stejně jako u trvalek, i z keřů jsme vybra-
li pouze několik zástupců. Ale i tato malá 
ukázka dokazuje, že zastíněné prostory 
vašich zahrad a včelnic nemusí být žád-
ným velkým problémem. Příště se zamě-
říme na opačná stanoviště, a to stanoviště 
osluněná.

Ing. Miroslava Novotná
SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky

Drobné žlutozelené květy zanikající mezi listy včely určitě nepře-
hlédnou

Zimostráz jako tolik potřebný zdroj pylu

Zavíječ voskový pomocníkem člověka?
V časopise Current Biology byla 24. dubna 2017 publikována zajímavá 
stať, pod níž jsou podepsaní autoři Federica Bertocchini, Paolo Bombelli 
a Christopher J.Howe, která se zabývá zjištěním, že larvy zavíječe vosko-
vého (Galleria mellonella) se mohou živit, kromě včelího vosku, rovněž 
polyetylénem.

Objev vznikl čirou náhodou. Bioložka 
Federika Bertocchini ze severošpanělské-
ho cantabrijského Institutu biomedicíny 
a biotechnologií a amatérská včelařka obje-
vila ve svých úlech zavíječe. Federica larvy 
z plástů vybrala a dala do plastikového pyt-
líku, aby se jí larvy během práce na úlech 
nerozlezly a nevrátily se. Po skončení práce 
našla ke svému překvapení pytlíky prokou-
sané a prázdné. Jako správná výzkumnice 
proto ve spolupráci s University of Camb-
ridge začala Federica zkoumat stravovací 
návyky larev zavíječe. 

Jak je možné, že larvy jsou schopné 
pojídat a trávit plasty? 

Včelí vosk je složen z rovněž z alkanů, alke-
nů, mastných kyselin a esterů. Nejčastější 
vazba uhlíku ve včelím vosku je CH

2
-CH

2
. 

Plastické hmoty jsou založené na základě 
polymerů ropy. Ropa je směs rozličných 

uhlíkatých látek, především tzv. nerozvě-
tvených alkanů, izoalkanů, cykloalkanů 
a aromatických uhlovodíků. Alkany se dří-
ve nazývaly parafíny. Jako příklad vzorce 
parafínu je možno uvést například hexan 
CH

3
-CH

2
-CH

2
-CH

2
-CH

2
-CH

3
. 

Jinými slovy – molekulární složení vče-
lího vosku i parafínu je do značné míry 
shodné. A larva zavíječe voskového příliš 
nerozlišuje, odkud její dobrota pochází.

Jak dochází k rozkladu uhlíkaté vazby, 
vyžaduje další výzkumy, stejně jako poten-
ciální možnosti využití objevu pro likvidaci 
obrovského množství plastických hmot ve 
světě. Už nyní je ale prokázané, že vystaví-
li se polyetylénová folie přímému kontaktu 
s larvami zavíječe, začnou se v ní objevovat 
díry už po 40 minutách. V laboratorních 
podmínkách dokáže 100 larev spořádat 
92 mg polyetylenu za méně než 12 hodin. 
Vědci se nyní chtějí zaměřit na konkrétní 

enzymy, které přispívají s trávení polyety-
lenu. Poté uvažují vložit enzymy do bakterií 
nebo do fytoplanktonu s cílem likvidovat 
plastické hmoty v mořích a přírodě vůbec.

Výzkum je teprve v začátcích, ale je 
možné, že lidstvo časem přehodnotí svůj 
pohled na škůdce zvaného zavíječ voskový 
a včelaři se budou muset přizpůsobit.

Ing. Karel Fous  
s použitím The Guardien a Current Biology

V závěrečné fázi před zakuklením se larvy 
zavíječe voskového zapřádají do pevného 
zámotku Foto David Šafránek
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přírodní dezinfekce i stavební materiál

Vnitřní úlový prostor je při své teplotě (v případě plodového tělesa kolem 
35 °C), vysoké vlhkosti a temnu ideálním prostředím pro růst bakterií 
a plísní. Přesto je zde téměř nenajdeme, a pokud ano, například při ples-
nivění neobsednutých okrajových plástů v zimním období, dochází rychle 
k potlačení jejich růstu a rychlé eliminaci hned poté, co k nim mají včely 
přístup. Navíc včely přináší na svém chloupky pokrytém těle velké množ-
ství nových spor patogenů z přírody při každém návratu, ale díky tenké, 
všudypřítomné vrstvičce propolisu nemají v úlu šanci.

Propolis je staršími včelaři znám také pod 
názvem dluž, smoluňka nebo včelí tmel. 
Slovo propolis vzniklo z řečtiny, kde „pro“ 
znamená před a „polis“ je označení pro 
město. Volně přeloženo tedy před městem 
nebo předměstí, myšleno ve smyslu ochra-
ny. Včely využívají propolis skutečně jako 
ochranu, a to jak ve formě desinfekce, tak 
jako stavební materiál, kterým tmelí ne-
těsnosti v úlu, zužují jím očka, česno nebo 
zpevňují okraje buněk. Poté je význam 
ochrana města (včelího díla, plodového 
tělesa) skutečně nasnadě. 

Propolis je látka rostlinného původu 
rozmanité barvy, nejčastěji žluté, oranžo-
vé, zelené nebo hnědé. Barva vždy odpoví-
dá rostlinnému zdroji. Některá literatura 
uvádí, že včely jsou při sběru propolisu 
věrné určitému druhu rostliny, podobně 
jako u nektaru, a na včelnici se může lišit 
barva propolisu sousedních úlů. Moje po-
zorování tuto tezi vyvracejí, což mám zdo-
kumentováno i vlastní fotografií včel na 
plástu s odlišnými barvami propolisových 
rousek, které evidentně nasbíraly na růz-
ných rostlinách. Propolis je směsí prysky-
řic, které v přírodě proudí pryskyřičnými 
kanálky jehličnanů, pokrývají květní i listo-

vé pupeny rostlin a chrání je před parazity, 
houbovými onemocněními a povětrnostní-
mi podmínkami. Včely tyto pryskyřičné lát-
ky sbírají, zpracovávají a přidávají do nich 
výměšky svých žláz. Významnou složkou 
zpracovaného propolisu je včelí vosk. Pla-
tí pravidlo, že čím je tmelená skulina v úlu 
širší, tím více včelího vosku bude propolis 
obsahovat. Propolis téměř bez přídavku 
vosku najdeme v podobě tenké vrstvičky na 
všech vnitřních plochách úlu, na rámcích 
i na zavíčkovaných zásobách. Při nízkých 
teplotách je propolis tvrdý a křehký a na-
opak v letních měsících se při zvýšení tep-

loty stává měkkým a silně lepivým. Ve vel-
mi horkých dnech může dokonce ze štěrbin 
vytékat. Starý propolis je tvrdý a křehký 
i při běžné pokojové teplotě. Propolis se 
výborně rozpouští v ethanolu a glycerolu, 
částečně v éteru a chloroformu a velmi 
špatně ve vodě. V domácích podmínkách 
lze úspěšně použít domácí pálenku, čím 
vyšší procento alkoholu, tím lepší a rych-
lejší je rozpuštění. Bod tání závisí na rost-
linném původu a podílu vosku a pohybuje 
se mezi 60–100 °C. 

Propolis včely sbírají během celé sezó-
ny, nejvíce však v podletí. Sběr provádějí 
ponejvíce nejstarší létavky, zřejmě díky 
zkušenostem s touto lepivou látkou. Pry-
skyřice samozřejmě produkují všechny 
naše jehličnany, nejlepším zdrojem z řad 
listnáčů jsou například olše, jírovce, topoly, 
břízy či vrby. Z bylin jmenujme například 
slunečnici. Včely sbírají propolis během 
teplých dnů, kdy jej lze z rostlin kusadly 
nejlépe odebrat. Pokud je nasbíráno do-
statečné množství pryskyřice, včely do ní 
přidávají výměšky svých žláz a až hodinu 
materiál hnětou kusadly a mění tak rost-
linné pryskyřice na propolis, který poté 
uloží do pylových košíčků na třetím páru 
končetin a letí s ním do úlu. Propolisové 
hrudky se včela nemůže zbavit sama, jak 

Propolis sbírá pouze včela 
medonosná, u tropických včel 

byl zjištěn sběr výměšků mléčnic 
rostlin, tedy kaučuku

Surový propolis  
a mřížka určená k jeho sběru
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Ato činí s pylovou rouskou, ale čeká, až si 
materiál přeberou úlové včely. Ty jej znova 
hnětou, přidávají další výměšky žláz a vosk 
a teprve nyní můžeme propolis považovat 
za hotový a připravený k použití. Stejně 
jako mají včelstva geneticky podmíněnou 
vyšší rojivost, útočnost a bodavost, nesou 
si některá včelstva i vyšší sklon ke tmelení. 
Nutno ještě zmínit, že propolis sbírá pou-
ze včela medonosná, u tropických včel byl 

zjištěn sběr výměšků mléčnic rostlin, tedy 
kaučuku. Bohužel ani včela není tvor ne-
omylný a byly popsány případy, kdy místo 
rostlinných pryskyřic nasbíraly včely vyté-
kající asfalt ze silnice nebo střech, barvy 
z natřených střech, plotů a jiných objektů. 
Takovýto materiál, pokud je zanesen do 
úlu a vytěžen včelařem, silně znehodnocu-
je propolis, ba co více, rozpuštěn v podobě 
tinktury nebo masti přinese více škody než 
užitku. V propolisu zůstávají i rezidua léčiv, 
proto je důležité získávat jej před zaháje-
ním léčby proti roztoči Varroa destructor. 
Strach nemusíme mít pouze u léčení kyseli-
nou mravenčí během sezóny, která rezidua 
v propolisu nezanechává.

Pro získávání propolisu se doporučuje 
vytvořit v úlu mezery do 3 mm a to v po-
době síťoviny nebo dřevěných hranolů. Ve 
větších mezerách by bylo použito i množ-
ství vosku, proto je v zájmu včelaře velikost 
dodržet. Síťovina nebo mřížka na sběr 
propolisu je k dostání v každém obchodě 
se včelařskými potřebami a její použití je 
velmi jednoduché a praktické. Vložíme ji 
místo strůpkové fólie na horní rámky těsně 
pod víko úlu. Důležité je zabezpečit cirku-
laci vzduchu úlem, proto víko položíme 
tak, aby netěsnilo. Takový průvan včelám 
vadí a snaží se jej eliminovat tím, že síťovi-
nu rychle zatmelí propolisem. Síťovina se 
poté sroluje, vloží do mrazničky a zmrzlý, 
křehký propolis lze jednoduše vydrolit. 
Starší včelaři stejným způsobem používají 
dřevěné hranoly, které poskládají na vrch 
úlu s 3 mm velkými odstupy. Viděl jsem 
umně vyrobené rošty, kde byly dřevěné 
hranoly vymezené třímilimetrovými me-
zerníky a vše spojené drátkem či silonovým 
provazem. Po zanesení propolisem se rošt 
rozebere a propolis seškrábe. Oškrabávání 
propolisu z rámků nebo stěn úlu nedoporu-
čuji, ne snad kvůli vyššímu množství třísek, 
ale především proto, že nevíme, jakého je 
stáří a zda neprošel loňskou léčbou proti 
varroáze.

Často bývají popisovány až neuvěřitel-
né zkazky o tělech škůdců, kteří se dostali 

do úlu, byli ubodáni a poté mumifikováni. 
Pravdou je, že pokud včely v úlu usmrtí ně-
jakého vetřelce (nejčastěji je to rejsek nebo 
myš), nejprve kusadly zlikvidují měkké 
části těla. Poté z úlu vynosí i menší kosti 
a teprve to, co fyzicky nedokáží odstranit, 
což je většinou lebka, páteř s žebry, případ-
ně končetiny, pokryjí silnou vrstvou propo-
lisu a zabrání tak hnilobě a šíření patoge-
nů. Jednou jsem v podmetu úlu našel tělo 

sršně, celé hnědé, potažené propolisem. 
Těmito vlastnostmi propolisu se inspiro-
val člověk již ve starověku, kdy jej spolu 
s dalšími látkami používali egyptští balza-
movači mumií jako tzv. černý vosk k zakon-
zervování těla zemřelého. Ve středomoří se 
smíchaný s olivovým olejem využíval při 
zánětech zubů a dásní. Kousek propolisu 
se přikládal též na pupík novorozencům, 
aby se rána zatáhla a zhojila. Během válek 
získal propolis popularitu při léčbě am-
putací končetin, kdy se rána potírala touto 
látkou, aby se zabránilo sepsi a urychlilo 
hojení. Toho využívali lékaři v některých 
zemích ještě během první světové války. 
Propolis se dodnes hojně využívá v der-
matologii k léčbě popálenin, ekzémů nebo 
poranění kůže. Je přídavkem i zubních past 
nebo ústních vod.

Získaný propolis buď ihned zpracujeme, 
nebo jej můžeme skladovat zatavený v ige-
litových sáčcích v temnu, nejlépe v mrazá-
ku. Mysleme na to, že v propolisu je mnoho 

těkavých látek, které se z něj časem uvolňu-
jí a tím ztrácí na některých účincích. Nej-
déle si své vlastnosti zachovává dobře uza-
vřený a rozpuštěný v alkoholu. Propolisová 
tinktura má mnohostranné využití a může 
se využívat též při přípravě propolisové 
masti, kdy se do rozehřáté lékařské vaze-
líny případně do sádla přidá tinktura a za 
stálého míchání se nechá alkohol odpařit, 
přičemž v masti zůstává pouze propolis. 

Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství,

vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
Foto: autor a P. Kolář 

Získaný propolis buď ihned zpracujeme, 
nebo jej můžeme skladovat zatavený v igelitových sáčcích v temnu, 

nejlépe v mrazáku

Různé barvy propolisu

Propolis má mnohostranné využití...
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Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských 
kroužků. Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové  
adrese jan.podpera@gmail.com

Vybraná řešení  
z minulého čísla

Doplňovačka
Tajenkou je „Studený máj,…“. Celá pranostika zní: „Studený máj, 
v stodole ráj.“

Čtyřsměrka
Ukryta byla následující slova, která se co nejvíce dotýkají 
včel a včelaření: MED, JED, MEZISTĚNA, MEDOMET, TRUBEC, 
MEDOVICE, TROUD, DÝMÁK, PODMET, ÚL, RÁMEK, ROZPĚRÁK, 
MATKA, PROPOLIS, PYL, VOSK, ŽIHADLO, ČESNO, KOŠÍČEK.

včely a mincovnictví
Řešením je oblast dnešního Turecka, která měla název „Iónie“.

Doplňovačka
I tento měsíc se setkáme v tajence s částí červnové pranostiky. 
Pokuste se ji doplnit.

 1. Mezi medník a plodiště se může vkládat deska s otvory, 
které dovolí prolézt pouze dělnicím. Jak se tato deska 
nazývá? Uveďte pouze podstatné jméno z názvu.

 2. Včelařské období, které nastává nejčastěji v červnu a čer-
venci.

 3. Název zvířete, které žije ve velké části Afriky. Je to vše-
žravá šelma. Jeho velkou pochoutkou bývá med. Včelí 
hnízdo mu pomáhá najít pták jménem medozvěstka. 
Medozvěstka má ráda vosk a larvy včel, ale nedokáže se 
k nim dostat. Když najde včelí hnízdo, sedne si poblíž 
a svým křikem přiláká právě naše hledané zvíře, které 
hnízdo zničí.

 4. Rostlina, na které jsou sladké červené plody s drobnými 
zrníčky. Její bílé květy lákají včely svým pylem a nekta-
rem.

 5. Nebezpečná bakteriální nákaza včelího plodu, při které se 
musí včelstva, úly i další vybavení spálit.

 6. Spodní část nástavkového úlu s česnem. Vkládají se do ní 
podložky pro sběr měli a kontrolu spadu roztočů.

 7. Včelařské náčiní určené k odlepování přilepených nástav-
ků a rámků.

 8. Latinský název kleštíka včelího.
 9. Člověk, který se věnuje včelám.
10. Zařízení umožňují odchod včel z medníku před odběrem 

medu. Včely se přes toto zařízení nedokáží vrátit zpět.
11. Včelařská pomůcka, která se používá k ometání včel 

z plástů.
12. Zařízení k získávání vosku z plástů. K tavení vosku pou-

žívá páru.
13. Spad voskových víček, které jsou rozmělněny včelami 

v zimě, na podložku na dně úlu. Posílá se na rozbor, který 
zjistí napadení včel varroázou.

Osmisměrka s tajenkou

Vyškrtejte z tajenky následující pojmy:
medovina, mezistěna, trnovník, medník, klát, léto, jed, medovník, me
domet, dýmák, medvěd, kleště, rozpěrák, slunečnice, cedník, dláto, 
mor, měl, krystalizace, kuřák, svazenka, pyl, leknín, žihadlo, česlo, 
česno, očko, pylochyt, tavidlo, košíček, dělnice, léčivo, brť.

Dále jsou vícekrát v osmisměrce obsaženy pojmy „úl“ a „úly“. Ty 
také vyškrtejte. Potom škrtněte písmena „X“. 

Zbylá písmena tvoří tajenku.

Při hledání si můžete navzájem vysvětlovat schované pojmy.

1 4

2 5 8

3

4

5

6

7 10

8

9

10

11

12

13

M E D O V I N A Ú L A N Ě T S I Z E M
M O P Ú D Ř O Ú E T J L E L Ú M X E X
E T R E L V L X R X Ú E C I N L Ě D Č
D É J T I A K N E Z A V S Ú L Y Y E X
N L Á Č Ú V O Ú Á B R Ť M Ú L Y S L S
Í L É Ú L V X L K E Č Í Š O K N L L Ú
K L L X N T A V I D L O M Y O Ú U X O
K Ú K Í Ú R Ú L Y Á Ú E S L N N É Č K
Í L K L K L E Š T Ě D L O Ú E X K Ú Á
N Y Y Á X D L Á T O X L Y Č L O L L R
V P M R E A E Z M D S N N I U N U Y E
O Ý Ú V L Ú M E Ú E X I T Y CH O L Y P
D L D Ú L Y T X Č L C E D N Í K Ú Y Z
E E O L D A H I Ž E Y N Í N K E L L O
M K U Ř Á K E C A Z I L A T S Y R K R
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Mikulovice zase sázely

Když si děti ze včelařského kroužku Mikulovice převzaly pohár od ministra 
zemědělství, věděly, že nebyl zadarmo. Proto se v polovině dubna opět sešly 
na stanovišti, kde loni na podzim vysázely přes tři sta včelařsky významných 
keřů. Na celý prostor to nestačilo, a tak letos přibyly další dvě stovky keřů. 
A opět na to nebyly sami. Myslivci obnovili otvory pro keře, děti společně 
s pracovníky obecního úřadu včetně pana starosty Karla Kříže a paní Marií 
logerovou dosázely zbylé dřeviny. Po osázení jsme rozdělali malý ohýnek 
a opekli jsme si špekáčky, to se dětem líbilo nejvíce. domů se vracely spoko-
jené, udělaly zase kus práce na obnovu naší přírody. za celou akci patří dík 
panu starostovi, základní škole Mikulovice, místnímu spolku myslivců a hlav-
ně dětem ze včelařského kroužku.

Božena Dobešová, 
vedoucí včelařského kroužku Mikulovice

Vyhodnocení elektronické soutěže 
„Příroda kolem nás…“
soutěž „Příroda kolem nás…“ doznala pro letošní rok význačné změny. ze 
soutěže korespondenční se stala soutěž elektronická. Pro děti „počítačové 
generace“ se tak stala jistě modernější, rychlejší a v konečném důsledku věř-
me, že i přitažlivější. ti nejlepší budou tradičně odměněni na výstavě Natura 
Viva 2017 v lysé nad labem v průběhu Včelařského dne, který se uskuteční 
v sobotu 27. 5. 2017. 

1. místo
Kateřina Mimrová 75 6/19/2006 

2. místo
Kamila Vosáhlová 74 8/2/2001 
lukáš Vávra 74 1/5/2005 
Bohumila Bártů 74 8/10/2004 
lukáš Vávra 74 8/10/2005 

3. místo
lucie dvořáková 73 1/16/2001 
Jakub Hlubuček 73 2/28/2004 
eliška Šebková 73 5/22/2003

4. místo
daniel Hanko 72 5/29/2007
david Havlíček 72 5/28/2001
Antonín Knos 72 1/25/2010
Jaroslav Novák 72 5/13/2004

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

Kvízové otázky
Vyberte správné odpovědi na následující 
4 kvízové otázky a z počátečních písmen 
správných odpovědí vytvořte tajenku.

1. Přepážka uvnitř včely, která 
zabraňuje natrávené potravě se 
dostávat zpět do medného váčku.
•	 Přepážka se nazývá česno.
•	 Je to česlo.
•	 Mednice je název této přepážky.

2. Jak se nazývá rámková míra 
o rozměrech 39 cm krát 24 cm?
•	 Adamcova
•	 Bouškova
•	 Langstrothova
•	 Dadantova

3. Jak se jmenuje hmyzožravec, 
který rád navštěvuje zejména 
v zimním období včelí úly. Zdánli-
vě připomíná malou myšku.
•	 krysa obecná
•	 puštík obecný
•	 rejsek obecný
•	 potkan obecný

4. Jak se nazývají plody různých dru-
hů stromů, které jsou poživatelné 
zejména díky včelímu opylování?
•	 zelenina
•	 cibuloviny
•	 bobuloviny
•	 ovoce

Zajímavost
V zimě nám doma kvetl pro nás neznámý 
sukulent nádhernými červenými květy. Na 
snímku je již odkvétající květ. V kroužku 
si můžeme všimnout poměrně velké lesklé 
plochy lepkavého nektaru, který z květů 
vytékal.

Zajímalo by nás, jestli jste také u nějaké 
jiné rostliny pozorovali tento jev – kapání 
nektaru z květu. Vaše postřehy rádi uví-
táme na emailové adrese autora těchto 
stránek.
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Včelaříci ze zlínské oblasti soutěžili v Bystřici pod Hostýnem

V sobotu 22. dubna 2017 bylo na základ-
ní škole Bratrství živo jako v úlu. Nebylo 
se čemu divit! Přijeli sem mladí včelaři 
z celého Zlínského kraje na soutěž Zlatá 
včela, aby poměřili své znalosti ve svém 
koníčku – chovu včel. Bylo jich celkem 
91 z 18 včelařských kroužků našeho kraje. 

Soutěžili ve třech věkových kategoriích. 
Nejmladší včelařící chodící do 1. a 2. třídy 
měli vlastní soutěž s vlastními disciplinami 
odpovídající věku a znalostem. Mezi těmi-
to osmi nejmenšími prokázal nejlepší zna-
losti Matyáš Čala ze včelařského kroužku 
Jasenná.

Ti starší již měli soutěž náročnější. Mezi 
mladšími žáky (3. – 5. třída) zvítězila Aneta 
Bařinková z VKM Bystřice p. H. před Jose-
fem Lisoňkem (VKM Uherský Brod) a Da-
nielem Klišem (VKM Francova Lhota). 

Soutěžilo 49 dětí, avšak tato kategorie není 
postupová.

Starších žáků bylo 34, první 4 postupují 
do celostátního kola, které se koná v červnu 
v Nasavrkách u Chrudimi. Zlínskou oblast 
budou zastupovat vítěz Marek Matulík, 
druhý Petr Šimon Janíček (oba VKM Uher-
ský Brod), třetí Čestmír Kolařík (VKM 
Chřibští včelaříci Buchlovice) a čtvrtý Ště-
pán Šmíd (také VKM Uherský Brod).

Zatímco mladí včelaři soutěžili, jejich 
vedoucí se vzdělávali. Byla pro ně připrave-
na přednáška přítele Doležela o apiterapii 
a medových masážích, došlo také na de-
batu o další činnosti včelařských kroužků 
a předávání zkušeností.

Po vlastní soutěži a obědě se včelaříci se 
svými vedoucími přemístili do nedalekých 
Rymic. Prohlédli si větrný mlýn a venkov-

ské domečky ze souboru lidových staveb, 
podívali se, jak včelař přítel Polášek při-
dává mezistěny do včelstva, tentokrát se 
jednalo o živá včelstva. Na prezentaci se 
dověděli, jak se budoval Včelí dům a Medo-
vá zahrada v Rymicích. Závěr před Včelím 
domem patřil předání účastnických listů, 
vyhlášení výsledků a předání cen nejlep-
ším. Díky finančnímu zajištění ze strany 
Českého svazu včelařů a také grantu Města 
Bystřice pod Hostýnem mohlo být odmě-
něno hodnotnými včelařskými potřebami 
20 nejúspěšnějších účastníků, po 10 v obou 
kategoriích. Vítěz mezi staršími žáky Ma-
rek Matulík tak získal kompletní úl se třemi 
nástavky.

Toto včelařské klání připravili a zajistili 
místní včelaři ze ZO ČSV Bystřice p. H. 
za vstřícné pomoci ředitele ZŠ Bratrství 
PaedDr. Michala Zicháčka a dalších učitelů 
této školy. Náš dík patří i kuchařkám školní 
jídelny, které se v sobotu postaraly o naše 
útroby. Při slavnostním zahájení účastníky 
soutěže pozdravila senátorka Mgr. Šárka 
Jelínková, která nad akcí převzala záštitu, 
a starosta města Mgr. Zdeněk Pánek. Oba 
projevili obdiv nad počtem zúčastněných 
a vyslovili poděkování vedoucím kroužků 
za jejich záslužnou práci na včelařském 
poli a za péči o budoucí včelaře.

Karel Zahradník
Foto Vladimír Macenauer 
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(i pro středoškoláky)
V sobotu 22. 4. 2017 se DDM Jednička ve 
Dvoře Králové nad Labem naplnilo 31 vče-
laříky z Královéhradeckého kraje, kteří se 
zde sjeli na oblastní kolo soutěže Zlatá 
včela 2017. Tohoto ročníku se zúčastnily 4 
včelařské kroužky – VKM Běchary, VKM 
Hostinští včelaříci, VKM Dubenec a po-
řádající včelařský kroužek Včeličky z Jed-
ničky. Děti soutěžily v klasických disciplí-
nách – test, botanika, včelařské pomůcky, 
včelařská praxe a mikroskopování. Novin-
kou tohoto ročníku bylo, že mladší a starší 
kategorie měla stejné pouze zadání testu, 
ostatní disciplíny byly přizpůsobené věku 
dětí. Po náročném soutěžním dopoledni če-
kal malé včelaře doprovodný program v po-
době černošské skupiny Emongo, která 
měla pro děti připravený zábavný hudební 
program, do něhož se zapojili úplně všich-
ni. Po divokém tanci a bubnování přišlo 
vyhlášení výsledků. Alespoň jeden pohár 
si odvezl každý ze zúčastněných kroužků.

V mladší kategorii zvítězila Anežka Šeb-
ková, druhé místo obsadila Natálie Paříko-

vá (obě VKM Včeličky z Jedničky) a třetí 
skončila Sára Skrbková VKM Běchary. 
Mezi staršími byla nejúspěšnější Eliška 
Šebková (VKM Včeličky z Jedničky), dru-
hý skončil (Jan Materna VKM Hostinští 
včelaříci) a třetí Pavlína Všetečková z VKM 
Dubenec. 

Ve Dvoře Králové nad Labem soutěžilo 
i 17 středoškoláků z celé České republiky 
v disciplínách speciálně vytvořených v sou-
těži Zlatá včela pro kategorii středoškolá-
ků. V pátek je čekal první náročný úkol, 
kdy si ve skupinkách připravovali aktivitu 
pro děti se včelařskou tematikou, kterou si 
následně vyzkoušeli přímo u členů včelař-
ského kroužku Včeličky z Jedničky. Děti 
je bodovaly, podle toho, jak se jim aktivi-
ta líbila. Dále si pak stejně jako malé děti 
napsali test včelařských vědomostí a navíc 
ještě test z první pomoci. Poslední body pro 
soutěž získali v sobotu za pomoc při orga-
nizaci oblastního kola soutěže Zlatá včela 
2017 pro Královéhradecký kraj. V sobotu 
po soutěži je čekala také poznávací hra po 

městě. A jak to celé dopadlo? První skon-
čila Michaela Všetečková, druhá Kateřina 
Sojáková a třetí skončil Pavel Dostalík.

Veronika Šebková
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Oblastní kolo v Senožatech
Oblastní kolo Zlaté včely pro Vysočinu 
připadlo letos na ZO ČSV Humpolec a tím 
tedy na vedoucí senožatského včelařské-
ho kroužku. V sobotu 6. května na soutěž 
dorazilo devět kroužků (Bobrová, Hořep-
ník, Jimramov, Nové Město na Moravě, 
Oudoleň, Třebíč, Věcov, pořádající Seno-
žaty a Řečice), celkem 60 žáků.

Samozřejmě se soutěžilo v předepsaných 
disciplínách, ale nepostupové kategorie če-
kaly drobné úpravy. 

Především jsme vytvořili „nultou katego-
rii“, což byli žáčci 1.–3. třídy. Soutěž jsme 
jim zjednodušili a přizpůsobili jejich věku. 
Test jsme jim vytvořili sami, byl částečně 
obrázkový a bez složitých otázek. Botani-
ka, pomůcky a praxe u této kategorie pro-
bíhala spíše formou dialogu a vzájemného 
předávání informací. A abychom je moc 
netrápili, mohli si ve výtvarných dílnič-
kách na nesoutěžních stanovištích vyrobit 
svíčku z mezistěny, papírovou včeličku, 

jednohubku ve tvaru včely, ozdobit perníč-
ky, vyzkoušet enkaustiku a další výtvarné 
techniky. A je pochopitelné, že to nakonec 
nemohlo skončit jinak, než hromadným 
vyhlášením jediného prvního místa. Na 
tom se umístili úplně všichni tito žáci. Na 
památku si odnesli své výrobky a zlatou 
perníkovou medaili.

Ostřejší průběh už měli čtvrťáci a páťáky. 
Těm jsme z pravidel neodpustili takřka nic. 
Jen botaniku a včelařské pomůcky jsme jim 
trochu zjednodušili. Co dělat, musí si zvykat 
na to, že od šesté třídy budou těmi, kdo mají 
možnost postoupit do celostátního kola. 
V této kategorii všechny ostatní převálcoval 
kroužek z Jimramova, který nikoho dalšího 
na stupně vítězů nepustil – 1. Pavla Šafrová, 
2. Martin Morávek, 3. Anna Homolková.

Naprosto bez milosti měli samozřejmě 
soutěž šesťáci až deváťáci. U nich se už oče-
kává, že jsou to zkušení mladí včelaři, jak 
ukazuje i obtížný test. U botaniky, včelař-

ských pomůcek, praxe a anatomie včely už 
je to jednodušší. Ale přesto i tyto disciplíny 
ukázaly, že nejeden včelařík má ještě co do-
hánět. Těmi, co už umí téměř vše a stali se 
finalisty celostátního kola jsou: 1. Richard 
Mittner (Třebíč), 2. Lukáš Paulík (Senoža-
ty), 3. Eduard Mittner (Třebíč).

Při vyhlášení výsledků nám pomáhal 
čestný host – předsedkyně ČSV Mgr. Jar-
mila Machová. Její přítomnosti na soutěži 
si velice považujeme, a děkujeme jí, že si ve 
svém nabitém programu na nás udělala čas.

Josef Zeman, VKM Senožaty
Foto Hana Skálová
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Včelaříci z Uherského Brodu patřili k nejlepším
Jako každý rok, ani 
letos nemohli včelaří-
ci z Uherského brodu 
chybět na oblastním 
kole soutěže Zlatá 
včela. V sedmičlen-
né výpravě našeho 
kroužku byli jak kluci, 
kteří už několika roč-
níky včelařské soutěže 
velmi úspěšně prošli, 
tak i začátečníci, kteří 
si toto klání vyzkou-
šeli poprvé. Měli jsme 
zástupce do všech 
třech kategoriích, ale 
největších úspěchů 
jsme dosáhli

mezi staršími žáky, kde se Marek Matulík 
suverénně umístil na prvním místě. Druhé 
místo obsadil Petr Šimon Janíček a na čtvr-
tém místě byl Štěpán Šmíd. Všichni tři po-
stupují do celostátního kola v Nasavrkách. 

V kategorii mladších žáků se Josef Li-
soněk umístil na druhém místě. To je pro 
něj o to cennější, že se soutěže zúčastnil 
poprvé. Naše upřímné poděkování patří 
organizátorskému týmu v čele s Karlem 
Zahradníkem. Nejen že měli soutěž bez-
vadně připravenou, ale vzorně se o všech-
ny účastníky postarali po všech stránkách. 
Navíc se jim podařilo sehnat i hodnotné 
ceny, což bude děti motivovat do dalších 
soutěží a k vlastnímu včelaření. 

Jiří Sladký, 
vedoucí včelařského kroužku Uherský Brod

Zlatá včela opět bodovala
V letošním roce se soutěž mladých včelařů 
Zlatá včela konala v Lužicích u Hodonína. 
Na soutěžní klání se sjelo 74 soutěžících 
z jihu Moravy. Děti ze včelařského kroužku, 
který má zázemí v základní škole v Mikulo-
vicích, se pilně připravovaly po celý školní 
rok. Soutěžní disciplíny, mikroskopické 
preparáty, včelařské pomůcky, rozbor úlu na 
fotorámcích a včelařsky významné rostliny, 
kde je potřeba určit druh a rod. Děti bojo-
valy statečně, i když loňské vítězství (5 míst 
ze 6) neobhájily. V letošním roce z našeho 
kroužku ve starších žácích zvítězil Daniel 
Brožek se 101 body a bude nás reprezen-
tovat v celostátním kole. Terezka Viklická 
s 98 body byla 4., o šesté místo se postarala 

Verunka Sejáková a osmý Kryštof Lo-
ger. V mladších žácích to bylo jako přes 
kopírák – první byla Natálka Raputová, 
4. Ondřej Sobotka, 6. Gabriela Smrčková 
a 8. místo odsadil 
Daniel Malina. 
V odpoledních ho-
dinách děti odjely 
do ZOO v Hodoní-
ně, kde se zúčast-
nily krmení zvířat. 
Poděkování patří 
Robertu Kaňovi 
a jeho týmu z Ho-
donína, který se 
postaral o přípravu 

letošní soutěže a doprovodného programu, 
jenž celou akci příjemně završil.

Božena Dobešová, 
vedoucí včelařského kroužku Mikulovice
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94 let
Dedič Ján · ZO Velký Újezd
Foltánek Vladimír · ZO Luleč

93 let
Stehlík Josef · ZO Zdice

92 let
Halíř Svatopluk · ZO Liberec
Hofman Vilém · ZO Bystré v O. Horách
Řehoř Zdeněk · ZO Hradešín
Štícha Rudolf · ZO Novosedly n. N.
Tesař Bedřich · ZO Liberec

91 let
Bruzlová Jaroslava · ZO Konice
Jiříček Vít · ZO Bystřice pod Hostýnem
Krejča Jindřich · ZO Milevsko
Nachtman Zdeněk · ZO Beroun
Neuman Josef · ZO Dolní Hbity
Polášek Alois · ZO Vizovice
Sasínek Jaromír · ZO Mikulov
Švec Lubomír · ZO Pozořice
Tomenendal Antonín · ZO Přibyslav

90 let
Havel Robert · ZO Náměšť nad Oslavou
Kasl Josef · ZO Příkosice
Konopková Jana · ZO Zlín
Kučera Josef · ZO Huslenky
Matoušková Božena · ZO Blovice
Nováček Josef · ZO Česká Skalice
Paszko Alois · ZO Odry
Páteček Josef · ZO Mimoň
Pořízková Emilie · ZO Jedovnice
Regner Jan · ZO Přeštice
Skalický Ladislav · ZO Kopidlno
Slánský Zdeněk · ZO Klobuky
Trmač Jaroslav · ZO Boskovice

85 let
Anýž Jaroslav · ZO Křivoklát
Čerňan Adolf · ZO Bartošovice na Mor.
Dorňák Stanislav · ZO Radiměř
Doubrava Mil. · ZO Kácov
Fencl Vlastislav · ZO Bohutín
Fridrich Zdeněk · ZO Nová Říše
Hamerbauer Milan · ZO Sušice
Hrdina Zdeněk · ZO Radonice
Hrubeš Ladislav · ZO Tábor
Hynek František · ZO Prostějov
Chalupa Jiří · ZO Záboří u Blatné
Charvát Jaroslav · ZO Poděbrady
Jandíková Libuše · ZO Jeseník n. O.
Javůrek Jan · ZO Přepychy
Kohout Jaroslav · ZO Mníšek pod Brdy
Komárek Antonín · ZO Bouzov
Kraus Jaroslav · ZO Pardubice
Křížek Jaroslav · ZO Smiřice
Marková Marie · ZO Nový Bydžov
Mráz Ladislav · ZO Miřkov
Podzimek Jaroslav · ZO Vysoké Mýto

Socha Jan · ZO Jablonné v Podještědí
Štěpánek Josef · ZO Teplice nad Metují
Tůma Jan · ZO Neveklov
Váňa Jan · ZO Kolín
Velík Jan · ZO Chotěboř
Vlček Josef · ZO Ronov nad Doubravou
Volf Miloslav · ZO Nová Bystřice
Vrubel Břetislav · ZO Holešov
Vystrčil Oldřich · ZO Miroslavské Knínice

80 let
Achiles Evžen · ZO Traplice
Baroch Josef · ZO Těchonice
Belák František · ZO Jistebník
Biová Zdeňka · ZO Litenčice
Ducháč Josef · ZO Machov
Dunkler Ladislav · ZO Jemnice
Filipec Alois · ZO Brušperk
Haertl Václav · ZO Děčín
Haloda Jan · ZO Strání-Květná
Chválovský Josef · ZO Křižany
Jedlička Vladislav · ZO Cheb
Knedlová Eva · ZO Písečná
Kolísko Karel · ZO Červený Kostelec
Krátká Olga · ZO Ruprechtov
Kučera Jindřich · ZO Nová Paka
Kuchař František · ZO Hořepník
Kult Josef · ZO Jablonné nad Orlicí
Kůra Alois · ZO Šternberk
Kyslík Václav · ZO Klatovy
Navrátil Zdeněk · ZO Drahotuše
Novotný Zdeněk · ZO Čkyně
Parák Ladislav · ZO Křtiny
Paul František · ZO Chotěboř
Pittner Josef · ZO Litomyšl
Plášil Ladislav · ZO Černovice
Pochman Miroslav · ZO Mšeno
Prieložný Emil · ZO Nasavrky
Probst Antonín · ZO Vimperk
Sláma Jaroslav · ZO Třebíč
Stopová Božena · ZO Jirkov
Strnad Václav · ZO Plasy
Svoboda František · ZO Hodonín
Svobodová Zlatoslava · ZO Brno
Sychra František · ZO Choceň
Šach Josef · ZO Černošín
Šimberský Josef · ZO Chleny
Škramovský Jiří · ZO Kutná Hora
Šrámek František · ZO Smiřice
Šroub Jan · ZO Litvínov
Tauer Miroslav · ZO Nýřany
Teichmanová Marie · ZO Smiřice
Tomek Josef · ZO Šumperk
Václavík Josef · ZO Roztoky- Kruh
Valášek Rostislav · ZO Štědrá
Volavka Josef · ZO Žirovnice
Vyoral Zdeněk · ZO Havlíčkův Brod
Vyvlečka Vladimír · ZO Trnava

75 let
Albrechtová Hana · ZO Stachy
Bajza Jan · ZO Lidečko

Balý Antonín · ZO Stříbro
Baroch Jaroslav · ZO Lomnice n. P.
Bartošík Rudolf · ZO Šumperk
Beber Emil · ZO Trhanov
Beneš Jiří · ZO Radnice
Beran Vladislav · ZO Slaný
Bína Ladislav · ZO Studená
Bobek Jaroslav · ZO Turnov
Čajan Jan · ZO Prachatice
Čenský Miroslav · ZO Roudnice n. L.
Červinka Miroslav · ZO Rychnov n. K.
Dančák Jan · ZO Bystřička
Drenka Josef · ZO Lanškroun
Fiala František · ZO Olomučany
Flachs Josef · ZO Plzeň střed
Hajlich Josef · ZO Žďár
Hanák Antonín · ZO Veselí nad Moravou
Hofman Oldřich · ZO Svoboda nad Úpou
Honz Milouš · ZO Bezdružice
Horáček Jan · ZO Ledenice
Janeš Josef · ZO Trhové Sviny
Jílek Emil · ZO Rychaltice
Jindřišek Jan · ZO Vratislavice
Jirásek Lubomír · ZO Lanškroun
Jirásek Zdeněk · ZO Nymburk
Jiroušková Marie · ZO Sedlice
Kalamár František · ZO Boršov n. Vl.
Klement Jaromír · ZO Havlíčkův Brod
Kolrus Jaroslav · ZO Stachy
Konůpek Josef · ZO Mělník
Kopecký Jaroslav · ZO Litomyšl
Kostihová Anna · ZO Šardice
Krahula Josef · ZO Bojkovice
Kubíček Josef · ZO Česká Skalice
Kulichová Helena · ZO Praha 6
Ledajaks Jan · ZO Proseč u Skutče
Lepař Josef · ZO Přerov II
Majda Josef · ZO Zdounky
Morávek Ladislav · ZO Radim
Mrázek Jaroslav · ZO Vrchotovy Janovice
Oprchal Jan · ZO Těšany
Ostrý Miroslav · ZO Brno -  Žabovřesky
Pajkrt Antonín · ZO Velké Popovice
Palata Zdeněk · ZO Příbor
Pavelka Miloslav · ZO Kyselka
Pecník Oldřich · ZO Drahotuše
Plíhal Miloš · ZO Rychnov nad Kněžnou
Polom Seman · ZO Kynšperk nad Ohří
Puschman Jan · ZO Stachy
Quis Václav · ZO Neplachovice
Raška Pavel · ZO Hrabyně
Roušar Bohumil · ZO Hrochův Týnec
Skuhravý Josef · ZO Česká Skalice
Smil Ladislav · ZO Štěkeň
Stránský Josef · ZO Pardubice
Sviták Josef · ZO Kamenice nad Lipou
Šedivý Miloslav · ZO Bučí
Šiler Josef · ZO Klatovy
Šimberský Miroslav · ZO Hanušovice
Šmaha Pavel · ZO Hlinsko
Štěpánek Josef · ZO Neveklov
Šubrt Zdeněk · ZO Šternberk
Tancík Michal · ZO Neplachovice
Turek Ladislav · ZO Prachatice

Uher Josef · ZO Slabce
Veselovský Miroslav · ZO Blovice
Vévodová Ludmila · ZO Kroměříž
Vlček Karel · ZO Bor u Tachova
Vlček Antonín · ZO Hradec nad Moravicí
Vojáček Vladimír · ZO Kolín
Volenec Jiří · ZO Děčín
Vondrák Zdeněk · ZO Křemže
Zíková Věra · ZO Staré Sedliště
Zvonařová Jana · ZO Nečtiny
Žofka Pavel · ZO Pečice

70 let
Abrhám Bohumil · ZO Hrotovice
Ambrož Milan · ZO Jimramov
Běhounek Zdeněk · ZO Bílovice n. S.
Bejček Zdeněk · ZO Jedovnice
Bělaška Jaroslav · ZO Šumperk
Berger Karel · ZO Střelské Hoštice
Blahoš Josef · ZO Provodov
Bojda Zdeňek · ZO Bystřice nad Olší
Bolehovský Jan · ZO Kostelec nad Orlicí
Brčák Jaroslav · ZO Branice
Čadra Jaroslav · ZO Hranice
Čermák Jan · ZO Prostějov
Čermák Miloslav · ZO Velké Meziříčí
Černý ml. Václav · ZO Benešov n. P.
Čtvrtlík Antonín · ZO Olomouc
Diviš Václav · ZO Kostelec nad Č. lesy
Dolejší Vojtěch · ZO Jistebnice
Doležal Milan · ZO Hanušovice
Durajka Antonín · ZO Vranov nad Dyjí
Dušek Vlastimil · ZO Nekmíř
Dvořák Jindřich · ZO Brno - Líšeň
Fiala Miroslav · ZO Štoky
Fraňo Emil · ZO Kostelec nad Orlicí
Hable Rudolf · ZO Jablonec n. Nisou
Haspra Václav · ZO Děčín
Hauf Petr · ZO Třebenice
Hochmal Bohuslav · ZO Lično
Holý Jan · ZO Vémyslice
Houska Miroslav · ZO Kardašova Řečice
Hrabovský Josef · ZO Střítež nad Bečvou
Hrdina Zdeněk · ZO Staré Město u M. Tř.
Hruška Jaroslav · ZO Stupno
Chmela Ladislav · ZO Radnice
Chvála František · ZO Jindřichův Hradec
Jakubský Václav · ZO Aš
Jankovský Václav · ZO Liberec
Jelínek Ivan · ZO Kutná Hora
Jeřábek Petr · ZO Jihlava
Jílek Václav · ZO Kdyně
Jokeš Zdeněk · ZO Horní Jelení
Juzl Vladimír · ZO Konstantinovy Lázně
Kamenický František · ZO Klášter. n. O.
Kimr Miroslav · ZO České Budějovice
Klas František · ZO Nižbor
Kloversová Marta · ZO Krsy
Klusová Kristina · ZO Jablunkov
Komárek Vojtěch · ZO Bučovice
Konrád Pavel · ZO Dolní Hbity
Kordina Miroslav · ZO Nové Hrady (CB)
Kotuč Pavel · ZO Kyjov
Kouba Jiří · ZO Nová Ves

V červnu 2017 slaví… 
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Koukal Ivan · ZO Jevíčko
Krása Jaroslav · ZO Rataje nad Sázavou
Kryl Stanislav · ZO Oskava
Křivka Pavel · ZO Nová Včelnice
Kubalík Václav · ZO Měčín
Kudrna Jiří · ZO Bělá nad Radbuzou
Kunzl František · ZO Netolice
Kytlica Jiří · ZO Ždánice
Leskovan Ondřej · ZO Nová Lhota
Lopata Václav · ZO Strašice
Macháček Jaroslav · ZO Liberec
Marek Pavel · ZO Sedlčany
Mašek František · ZO Chyšky
Matyáš Vojtěch · ZO Slavkov u Brna
Matyášová Marie · ZO Jihlava
Michna Zdeněk · ZO Šenov
Mikas Ladislav · ZO Strakonice
Mojžíš Jaroslav · ZO Červený Kostelec
Mück Jaroslav · ZO Hlučín
Němec Václav · ZO Kraslice
Novák Bohuslav · ZO Hrušovany n. J.
Pátý František · ZO Staňkov
Pavlík Vratislav · ZO Litenčice
Plachý František · ZO Žarošice
Plůcha Ladislav · ZO Jablonec n. J.
Poupa Pavel · ZO Mělník
Rajdl Josef · ZO Ledeč nad Sázavou
Rampas Václav · ZO Jesenice
Rosa Jiří · ZO Valašské Meziříčí
Rous Vladimír · ZO Městec Králové
Rybáček Josef · ZO Louny
Rybníček Jiří · ZO Klobuky
Sátra Vladimír · ZO Horšovský Týn
Savynets Ivan · ZO Praha 8
Sekereš Jiří · ZO Mikulov
Sklenářová Libuše · ZO Dobrovice
Sklenský Zdeněk · ZO Moravský Krumlov
Slováček Ladislav · ZO Odry
Sopuch Jiří · ZO Štramberk
Sterenčák Ladislav · ZO Svitavy
Strážnický Petr · ZO Vyškov
Strouhal Milan · ZO Nový Malín
Svítil Ladislav · ZO Hradčovice
Ševců Antonín · ZO Slušovice
Štočková Anna · ZO Bílovice n. S.
Štorková Vladislava · ZO Slaný
Trávníček František · ZO Příbram
Ubias Zdeněk · ZO Chrastava
Urban Jan · ZO Bílina
Vacek Pavel · ZO Chrast u Chrudimě
Vandrovec Pavel · ZO Manětín
Vaněk Robert · ZO Opava
Vavřena Pavel · ZO Velký Dřevíč
Venusová Emilie · ZO Velká Bystřice
Vítek Ivan · ZO Brumov- Bylnice
Vladík Zdeněk · ZO Doubravice n. S.
Vlk Vladislav · ZO Říčany
Vošvrda Josef · ZO Železnice
Vrtalová Ludmila · ZO Třebíč
Zpěvák Antonín · ZO Vlčnov
Zuzánek Miroslav · ZO Horní Branná
Žert Jaroslav · ZO Kolín

65 let
Andres st. Miloš · ZO Hradec Králové
Antel Zdeněk · ZO Němčice nad Hanou
Balcar Jaromír · ZO Sobotka
Bartošová Jana · ZO Hradec Králové
Beran Pavel · ZO Sedlec-Prčice
Brožek Miroslav · ZO Horní Kruty
Cigánek Bohumil · ZO Vyškov
Čepelka Jaroslav · ZO Třebechovice p. O.
Čižinský Milan · ZO Dobré u Dobrušky
Dobrý Miloš · ZO Licibořice
Dočekal Milan · ZO Nové Město na M.
Dudek Zdeněk · ZO Hejnice
Dufek Pavel · ZO Mnichovo Hradiště
Dušek Zdeněk · ZO Hradec n. M.
Eiselt Ivo · ZO Opařany
Folwarczny Karel · ZO Albrechtice
Gabriško Antonín · ZO Staré Sedliště
Hanuš Josef · ZO Rosice
Havlásková Marie · ZO Červená Řečice
Hladonik Jan · ZO Česká Lípa
Horák Josef · ZO Litoměřice
Hošek Petr · ZO Křivoklát
Hynek Miroslav · ZO Jaroslavice
Hyšpler Jaromír · ZO Litoměřice
Jaroš Josef · ZO Mělník
Juřík Josef · ZO Zlín
Kadlec Jaroslav · ZO Plzeň střed
Kalousek Václav · ZO Benešov
Kalová Marie · ZO Švihov
Kapusta Emil · ZO Šumperk
Karvan Jan · ZO Čížová
Kašpar Antonín · ZO Polička
Klíma Jaroslav · ZO Křinec
Klimeš Radomír · ZO Dvůr Králové n. L.
Koudela Petr · ZO Turnov
Koukal Antonín · ZO Chotoviny
Kovář Jaroslav · ZO Lomnice nad Lužnicí
Krajčír Ján · ZO Peruc
Kratochvílová Jarmila · ZO Kamenice u J.
Kubín Václav · ZO Dobrovice
Kujíček Jan · ZO Chomutov
Kýval Vladimír · ZO Jindřichův Hradec
Mareček Jaromír · ZO Jaroměř
Michalec Vladimír · ZO Pardubice
Mrhálek Josef · ZO Slavičín
Neisser Rudolf · ZO Kyjov
Nepokoj Josef · ZO Smiřice
Novotný Milan · ZO Křižany
Nový Václav · ZO Kralupy nad Vltavou
Omelka Antonín · ZO Traplice
Pánková Jaroslava · ZO Rakovník
Pavlíček Zdeněk · ZO Dolní Bousov
Pečenka František · ZO České B.
Pěnkava Josef · ZO Mýto
Peřina Vlastimil · ZO Chotěboř
Píca Karel · ZO Ivančice
Podhajský Bedřich · ZO Mariánské L.
Podhorný Jiří · ZO Ruda nad Moravou
Podstávek Ignác · ZO Rokytnice v O. H.
Polanský Václav · ZO Temelín
Procházková Alena · ZO Rosice
Prorok Lubomír · ZO Horní Bečva
Průša Josef · ZO Příbram

Příhoda Jan · ZO Říčany
Ráčil Lubomír · ZO Zbraslav
Rychlovský Jiří · ZO Jilemnice
Servus Jaroslav · ZO Rozstání
Schröck Gerhard · ZO Loket
Smítka Stanislav · ZO Pačejov
Steininger Lubomír · ZO Chánovice
Sýkora Stanislav · ZO Adamov
Šámal Vladimír · ZO Čakov
Šenk František · ZO Skuteč
Šenkyřík Jaroslav · ZO Slavkov u Brna
Šimon Luboš · ZO Nový Bor
Šír Jindřich · ZO Louny
Štěpánek Eduard · ZO Dobrá
Štorková Alena · ZO Paskov
Tkadlec František · ZO Újezd

Tomek Pavel · ZO Třebíč
Váňo Josef · ZO Děčín
Vašíček Ladislav · ZO Jevíčko
Vejvoda Vojtěch · ZO Modrá Hůrka
Vícha Milan · ZO Hradec nad Moravicí
Vondráček Antonín · ZO Červený K.
Vršecký František · ZO Kojetín
Vyhnalová Marie · ZO Bystřice
Vyroubal Karel · ZO Kutná Hora
Zadák Karel · ZO Nová Včelnice
Záviška Pavel · ZO Humpolec
Zeman Pavel · ZO Kralovice

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!

Vz
P

o
M

íN
ÁM

e

 odešli z našich řad

Braun Josef (71) · ZO Rožmitál pod Třemšínem

Fiala Vladimír (62) · ZO Rožmitál pod Třemšínem

Grund Miloš (84) · ZO Jesenice

Halamka Karel (90) · ZO Svitavy

Hampel Bohuslav (95) · ZO Litultovice

Hron Pavel (78) · ZO Brno- Bohunice

Kaláb Bohuslav (86) · ZO Dačice

Kloc Josef (82) · ZO Nejdek

Kužela Antonín (80) · ZO Cheb

Ondřej Miroslav (57) · ZO Odry

Ort František (69) · ZO Habry

Stupka Vítězslav (58) · ZO Velké Meziříčí

Vaník Václav (77) · ZO Žákava

Čest jejich památce!



216 •ČERVEN 2017

B
lA

H
o

P
ř

eJ
eM

e/
Vz

P
o

M
íN

ÁM
e

N
AP

s
Al

i J
st

e 
N

ÁM

Zemřel 
přítel 
Václav 
Polesný
se smutkem 
jsme přijali 
zprávu, že 22. 
dubna 2017 
nás náhle opustil ve věku 73 let dlou-
holetý včelař Václav Polesný. Byl to 
obětavý přítel, který nejednomu z nás 
pomáhal nejen radou, ale i pomocí 
na jeho stanovišti. od roku 1985 
zastával různé funkce v naší zo v sá-
zavě. Jako jeden z prvních prosadil 
v naší organizaci celoplošné léčení 
aerosolem. Včely byly jeho dlouhole-
tou a hlavní zálibou. Jako nákazový 
technik a důvěrník pracoval obětavě 
do posledních dní. Jeho obětavost 
a spolehlivost byla vždy i mimo okruh 
včelařů. Nejen členové naší zo na něj 
budou s láskou stále vzpomínat.
Čest jeho památce!

Výbor ZO ČSV, z.s., Sázava 

Vážená redakce,
k napsání těchto řádek mě inspiroval 
článek v č. 5 Včelařství, kde paní Veroni-
ka vzpomíná na svého dědečka.Nachá-
zím se v podobné situaci, neboť 6. červ-
na 2017 uplyne rok, kdy zemřel dlouho-
letý včelař a můj manžel Miroslav Franců 
z olešnice. Včelařil od mládí a věnoval 
se tomuto koníčku celý život. Když jsme 
se poznali, měli jsme už každý kousek ži-
vota za sebou, a taky byl mezi námi větší 
věkoví rozdíl, ale já jsem si říkala, že 
když má někdo rád včely a práci s nimi, 
nemůže být špatný člověk. A tak jsem 
se za něho provdala. Čeho ale velice 
lituji je, že jsem se od něho nenaučila se 
včelami pracovat. Pomáhala jsem u vy-
táčení, krmení, ale to bylo všechno.Včel 
jsem se tak trochu bála. tedˇ, když jsem 
zůstala sama, nemůžu se se včelami 
rozloučit.Chtěla bych se naučit alespoň 
část toho, co uměl on. A věřím, že mě 
bude vést odněkud shora a tak mi bude 
stále nablízku.

Renata Franců 

Přítel Šach slaví

Narodil se 12.6.1937 a již v 9 letech měl 
své první včelstvo. Jeho láska k přírodě 
vyvrcholila ukončením střední lesnické 
školy v Písku. Jako lesák měnil svá půso-
biště, a tak poznal, jak se včelaří v Brde-
ch, na Šumavě, Berounsku, rokycansku 
a stříbrsku. Poznal všechny klady a zá-
pory chovu včel v jednotlivých oblastech. 
obhospodařoval 60-100 včelstev.

V roce 1974 po absolvování včelařské 
školy v Kozojedech u Prahy složil zkoušku 
a začal přednášet jako učitel včelařství 
a své zkušenosti předává do dnes. V le-
tech 1975-1980 byl členem ÚV ČsV. V tu 
dobu působil v rokycanech,kde vedl 
včelařský kroužek a jeho žáci postoupili 
do republikové soutěže. Koncem roku 
1980,kdy přišel na stříbrsko, začal pů-
sobit jako jednatel v zo ČsV v Černošíně, 

později jako 
pokladník a tuto 
funkci vykonává 
stále. V roce 
2002 se stal 
chovatelem 
matek včely 
kraňské.

od školního roku 2006-2007 opět vede 
včelařský kroužek a zúčastňuje pravidel-
ných soutěží „zlatá včela“. Mimo včelař-
ské aktivity je  již druhé volební období 
členem zastupitelstva v záchlumí.
Příteli Šachu, za Vaši 71letou péči o vče-
ličky a všechny vaše aktivity Vám chceme 
poděkovat a popřát hodně zdraví a elánu 
do dalších let ve včelařské práci.

Členové ZO ČSV, z.s., Černošín

Zničený úl

Posílám fotky celé včelnice a jednoho zni-
čeného úlu a prosím o radu zkušenější vče-
laře, o jaké zvíře jde. Myslím si že „dvouno-
hé zvíře“ to nebude, protože útok včel by 
ho odradil a rychle by utekl. Takto rozbít 
úl musí chvíli trvat. Jezevec by úl převrátil 
a sežral zásoby, tento úl zůstal stát, jen měl 
rozbitou střechu a malé úlomky střechy 
(sololit, uteplivka, terový papír) byly všu-
de kolem. Rámky zůstaly na svém místě i 
s většinou včel. Mrtvých včel bylo na vršku 
úlu asi hrst.Na úlomcích jsou stopy jakoby 
od velkého zobáku.

Děkuji za vaše názory.
Martin Novotný, Horní Dubenky

Hanácká včela
Potřeby pro včelaře, odborné přednášky, 
filmy a spoustu dalších zajímavostí o živo-
tě včel a včelaření bylo možno shlédnout na 
letošním prvním ročníku včelařské výstavy 
s názvem „Hanácká včela“. Ta byla součás-
tí jarní květinové výstavy Flora Olomouc 
a pořádala ji okresní organizace Českého 
svazu včelařů Olomouc. 

Jednotlivé vystavovatele, kteří se výstavy 
zúčastnili, budeme postupně představovat 
na stránkách www.hanackavcela.cz (v sou-
časnosti se chystají nové). Na těchto strán-
kách najdete informace o vystavovatelích, 
ale například i fotografie z výstavy. 

Vzhledem k velice příznivé zpětné reakci 
jak od vystavovatelů, tak i od návštěvníků 
se již těšíme na další pokračování v příštím 
roce, opět na výstavě Jarní Flora.

Samotná výstava však byl jen začátek dal-
ších akcí. V průběhu letošního roku bude 
mateřským a základním školám v Olo-
mouci nabídnuta možnost uspořádat pro 
děti jako součást výuky přednášku o životě 
včel. Přednášet bude vždy zkušený včelař 
a součástí jeho vystoupení bude mimo jiné 
možnost sledovat včely v proskleném úle.

Touto cestou bych chtěl poděkovat spon-
zorům včelařské výstavy a to Magistrátu 
města Olomouc, Krajskému úřadu Olo-
mouckého kraje a Českému svazu včelařů. 

Leo Czabe, předseda, OO ČSV, z.s., Olomouc

Fotografii 
„Napáječka 
včel na jaře“ 
nám zaslal 
přítel 
Zdeněk 
Švec



Včelařské kroužky  
v České republice – Vi.

VKM Hranice 
Včelařský kroužek při SLŠ Hranice funguje od roku 2015. 
Členy kroužku je 14 žáků Střední lesnické školy Hranice 
ve věku 15–18 let. Do roku 2016 kroužek obhospodařoval 
2 stanoviště včel, a to v arboretu SLŠ a na školním polesí ve 
Valšovicích. V arboretu se věnují 4 včelstvům, na školním 
polesí je umístěno 6 včelstev. Od loňského roku má kroužek 
také 4 včelstva v kamenolomu Hrabůvka. Rok 2016 byl pro 
kroužek zlomový v tom, že začala spolupráce Střední les-
nické školy se společností Českomoravský štěrk, a.s. Tato 
spolupráce je stvrzena smlouvou o spolupráci na projektu 
Medová výsypka – podpora mladých včelařů a včelaření 
v kamenolomu Hrabůvka. Díky tomuto projektu proběhlo 
spoustu zajímavých akcí a kroužek si také díky daru společ-
nosti Českomoravský štěrk, a.s. mohl zakoupit nové včelař-
ské vybavení.

VKM šumperk
Včelařský kroužek Bzučáci vznikl teprve před dvěma lety 
a jeho členy tvoří studenti SOŠ, Šumperk, na jejíž školní 
včelnici mladí včelaři hospodaří. Starají se o pět včelstev, ale 
není to jediná činnost, které se věnují. V minulém roce se jim 
podařilo získat podporu Nadace O2 a tak v blízkosti včelni-
ce mohli vysadit nový sad ovocných stromů. Jedna členka 
VKM si jako téma své praktické maturitní zkoušky zvolila 
bylinky, díky čemuž pod jejíma rukama vzniká ve škole nová 
bylinková zahrada. Mezi nejúspěšnější aktivity pro veřejnost 
patří historicky první Medový den, který se podařilo uspo-
řádat ve spolupráci se ZO Šumperk minulé září. Ani v zimě 
však včelaříci nezaháleli a pro širokou i včelařskou veřejnost 
uspořádali cyklus 4 odborných přednášek. 

VKM Rovensko 
(http://rovenstivcelarici.webnode.cz/)
Včelařský kroužek Včelaříci Sosáčci Rovensko byl založen 
v roce 2012. Schází se pravidelně každý pátek v ZŠ a MŠ 
Rovensko a zároveň se snaží pořádat akce i pro ostatní děti 
školy, kde včelaříci prezentují ostatním dětem, co se naučili. 
Celá škola se těší na první jarní vytáčení medu, kde Sosáčci 
ukazují dětem tu krásu a vůni medu. Kroužek spolupracuje 
se Střediskem volného času DORIS v Šumperku a společně 
pořádají letní tábor Včelík, a to letos již po čtvrté.

Mezi další včelařské kroužky v této oblasti patří VKM 
Jeseník, VKM tovačov, VKM Olomouc a VKM šumvald.

Veronika Šebková
Sebkover@seznam.cz

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků v této oblasti.

Olomoucký kraj
Počet kroužků Počet dětí

8 74



Volně žijící včely část V. Zásobování hnízda a vývoj mateřské péče

V předchozích dílech seriálu o volně žijících včelách jsme si představili 
různé stupně sociálního uspořádání, které předcházejí pravé socialitě. Než 
se k ní v následujících dílech dostaneme, povíme si ještě o dvou různých 
typech zásobování hnízdních komůrek, známých u blanokřídlého hmyzu, 
které mohou hrát v evoluci sociality významnou roli.

Samotářské a komunální druhy včel, o kte-
rých byla dosud řeč, před nakladením va-
jíčka zásobí plodové komůrky množstvím 
potravy, které vystačí pro celý larvální vý-
voj, komůrky dobře uzavře a dále se o osud 
svého potomstva nestará. Samice začíná 
stavět novou hnízdní komůrku až po uza-
vření předchozí. Takovému způsobu se říká 
hromadné zásobování (mass provisioning) 
a v evoluci včel představuje původní stav. 
Známe ho též u naprosté většiny samotář-
ských vos. Výhodou tohoto typu zásobo-
vání je, že potomstvo je natolik zásobené, 
že je na matce dále nezávislé a přežije tak 
i v případě předčasné smrti samice. Nevý-
hodou je, že samice musí investovat veliké 
množství energie do kompletního zásobení 
a zakladení komůrky, bez možnosti nadále 
ovlivnit osud potomstva.

U společenských druhů včel (ale též spo-
lečenských vos či mravenců) však existuje 
ještě jiný způsob zásobování, a to postupné 
zásobování (progressive provisioning). Při 
této zásobovací strategii samice počká se 

zásobováním, dokud se v hnízdní komůrce 
zdárně nevylíhne z vajíčka larva, a tu pak 
krmí postupně během celého larválního 
vývoje až do zakuklení. Samice jsou tedy 
v neustálém kontaktu s potomstvem. Za-
tímco hromadné zásobení jedné komůrky 
je obvykle otázkou jednoho dne a hromad-
ně zásobující samice tak může „vyrobit“ 
každý den jednoho potomka, celý larvální 
vývoj trvá minimálně týden. Závislost larev 
na samicích u postupných zásobovačů je 
tak mnohonásobně delší než u hromad-
ných zásobovačů. Postupní zásobovači 
se proto obvykle naráz starají o více než 
jednoho potomka, čímž zvyšují svou efek-
tivitu. Sociálnímu uspořádání, kdy rodiče 
(v případě blanokřídlých matky) pečují 
o své potomky, se obecně říká subsocialita, 
tedy jakýsi předstupeň sociality. Známe to 
důvěrně z vlastní savčí zkušenosti. U bla-
nokřídlých je subsocialita synonymem po-
stupného zásobování a představuje u včel 
odvozené chování.

Za vznikem a vývojem postupného záso-
bování (subsociality) u blanokřídlých stojí 
hlavní výhoda této strategie – možnost 
průběžné kontroly a čištění potomstva. Sa-
mice jsou prokazatelně schopné v komůrce 
nalézt a zničit parazitickou larvu, stejně tak 
jako zárodky různých plísní a hub, a tím 
výrazně snížit vliv mezidruhových para-
zitů a nákaz. Postupně zásobující samice 
mají navíc možnost okamžitě ukončit zá-
sobování, pokud je potomstvo ve špatné 

kondici, nebo je například hnízdo zničeno. 
Postupné zásobování též umožňuje efektiv-
nější využívání zdrojů potravy, velká kořist 
(v případě masožravých druhů blanokříd-
lých) může být například rozdělena mezi 

více potomků. Na druhé straně jsou zde 
přirozeně rizika. Pokud postupně zásobu-
jící samice zemře, jsou ke smrti odsouzeni 
také všichni její nedozásobení potomci, 
neboť se bez péče matky neobejdou. Není 
proto divu, že postupné zásobování bývá 
přítomné především v sociálních společen-
stvích, kde jsou jednotlivé samice alespoň 
částečně zastupitelné. 

Přechod od hromadného zásobování 
k postupnému vznikl v evoluci několikrát 
nezávisle a můžeme ho kromě včel nalézt 
i u jiných skupin blanokřídlých, například 
vos či mravenců. I když mají sociálně žijící 
postupní zásobovači bezpochyby výhodu 
v podobě zastupitelnosti zásobující samice, 
přímý vztah mezi postupným zásobováním 
a socialitou neexistuje. V přírodě tak mů-
žeme na jedné straně nalézt sociální druhy 
ploskočelek (rod Halictus) či tropické vy-

soce společenské včely melipony (tribus 
Meliponini) s hromadným zásobováním 
a na druhé straně existují příklady samo-
tářských druhů vos s postupným zásobo-
váním, které v případě včel známé nejsou. 

Kateřina Černá, Ph.D.,
Přírodovědecká fakulta UK Praha,

katedra zoologie

Postupné zásobování. Hnízdo australské 
sociální včely rodu Exoneura (tribus 
Allodapini), kde jsou samice v neustálém 
kontaktu se svými potomky po celou dobu 
larválního vývoje 
 Foto Michael P. Schwarz

Výhodou hromadného 
zásobování je, že potomstvo 

je natolik zásobené, 
že je na matce dále nezávislé 

a přežije tak i v případě 
předčasné smrti samice

Za vznikem a vývojem 
postupného zásobování 

u blanokřídlých stojí hlavní 
výhoda této strategie – možnost 

průběžné kontroly a čištění 
potomstva

Hromadné zásobování. Hnízdní komůrka pískorypky potulné (Andrena vaga) 
naplněná pylomedovou kuličkou, která vystačí na celý larvální vývoj
 Foto Ondřej Černý


