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Evropská unie zakázala tři pesticidy. Tři 
neonikotinoidy, které podle vědeckých 
studií mají škodlivý vliv na včely. Napadají 
jejich nervový systém, mohou je ochromit 
i zabít. Včely, mají ze všech opylovatelů 
v přírodě největší význam. Zajišťují opylo-
vání desítek tisíc druhů rostlin, z nichž řada 
patří mezi zemědělsky významné plodiny. 
A možná právě proto se ne všem zamlou-
vá rozhodnutí EU a reakce na výsledek 
jejího hlasování jsou smíšené. Organizace 
na ochranu životního prostředí ho přivíta-
ly, výrobci pesticidů varovně zdvihají prst 
a den, kdy hlasování v Bruselu probíhalo, 
označují za „smutný den pro zemědělce“. 

Pro zákaz hlasovalo šestnáct členských 
zemí EU. Česká republika spolu s Dán-
skem, Rumunskem a Maďarskem byla 
proti. Česko požadovalo výjimku ze záka-
zu neonikotinoidů pro pěstování cukrové 
řepy, protože bez těchto pesticidů je podle 
ministerstva zemědělství „výrazně ohro-
žena rentabilita pěstování cukrovky, této 
tradiční plodiny českého zemědělství“. 
Není na světě člověk ten, aby se zavděčil 
lidem všem, praví letité rčení. Pro příklad 
nemusíme chodit do Evropské unie. Stačí 
zmínit nedávné změny rostlinolékařských 
předpisů či nově zavedenou evidenci včel-
stev v systému LPIS. 

Normálně bych na tomto místě upozornil 
na zajímavé materiály, které najdete vedle 

tradičních rubrik uvnitř tohoto čísla. Ten-
tokrát vás však vzhledem k výše uvedené-
mu nasměruji do Přílohy, kde si na straně 
15 určitě přečtěte obsáhlý a mnohé osvět-
lující příspěvek Mgr. Jarmily Machové 
s výstižným názvem Kdo to má dnes lehké? 
Ale když už jsem u aktuálního čísla, možná 
stačí ocitovat z krátkého příspěvku přítele 
Tomáše Richtera, člena ZO ČSV Bílovec. 
Na přelomu února a března letošního roku 
navštívil s manželkou a přáteli Izrael. S se-
bou si mimo jiné přibalil na cestu i časopis 
Včelařství, který před odletem obdržel poš-
tou. Mimo návštěvy krásných míst ve Svaté 
zemi se koupal i v Mrtvém moři a přitom 
si četl náš časopis. Když jsem ho požádal 
o souhlas s publikováním fotografie, do-
kumentující tuto originální skutečnost, 
napsal: „Samozřejmě souhlasím. Na každý 
výtisk časopisu se vždy těším. Čerpám z něj 
pro mou práci se včelami, a také různé za-
jímavosti z historie i současnosti včelaření 
jsou příjemným zpestřením každého čísla.“

Přítel Tomáš Richter si našel v časopise 
to své ve vodách Mrtvého moře, vy to jistě 
najdete i doma nebo na chalupě u svých 
včel.

Přeji všem krásný zbytek jara a včelařsky 
plodné léto.

Petr Kolář,
redaktor
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Červen – čas oddělků a medobraní

příroda

Počátek měsíce zahajuje příjemné for-
tunátské jaro přesahující z května. K tomu-
to období se váže i včelařské rčení „Kolem 
svatého Bonifáce (5. června) včela sbírá 
medovice.“ Počasí má sušší charakter 
a může negativně ovlivnit výnosy na po-
lích, proto zemědělci odpradávna netrpě-
livě očekávali nástup dešťů. Ty přináší až 
se 70% pravděpodobností jedna z nejzná-
mějších ročních singularit nazvaná podle 
svatého Medarda slavícího svátek 8. červ-
na. Pranostika mluví za vše: „Medardova 
kápě, čtyřicet dní kape.“ V tomto období 
tedy dochází k velkému poklesu tlaku 
a zesílení západního proudění od Atlan-
tiku, které přináší vysoký podíl dešťových 
srážek, bouřky a mírné ochlazení. Někdy 
je jev nesprávně označován jako letní mon-
zun, s klasickými monzuny však nemá nic 
společného, protože mu chybí zimní vari-
anta. I zde vzpomíná lidová slovesnost na 
včelaře: „Června měsíce když hřmí, tehdy 
obilnou úrodu hojnou to znamená, ale vína 
a medu málo bude.“ Z toho vyplývá, že ško-
dí dlouhotrvající sucha, ale i bouře a deště. 

Medard bývá rozdělen aloisskými suchy 
na dvě části – vítské a svatojánské deště. 

Svatý Alois slaví svátek 21. června, kdy 
většinou vrcholily senoseče a dokládá to 
ostatně i pranostika: „Na svatého Aloise 
poseč louku, neboj se.“ Na tento svátek, 
konkrétně na dvanáctou hodinu a osmou 
minutu, připadá letos i letní slunovrat. Je 
to den, kdy u nás začíná astronomické léto. 
Severní polokoule Země je maximálně na-
kloněná ke Slunci a sluneční paprsky tak 
dopadají kolmo na obratník Raka. V České 
republice nastává nejdelší den a nejkratší 
noc. První část medardovské singularity 
předcházející aloisská sucha je označová-
na jako vítské deště. Se jménem svatého 
Víta, slavícího svátek 15. června, je spjato 
množství rčení, ale průběh počasí nejlépe 
vyjadřuje následující: „Svatý Vít dává trávě 
pít.“ Druhé období srážek zvané svatoján-
ské deště přichází koncem června. Pranos-
tiky jsou opět výmluvné: „Svatý Jan Křtitel 
dešťů je ctitel. Když prší na Jana Křtitele, 
prší pak čtyři neděle.“ Předzvěstí svátku 
Jana Křtitele (24. června) je svatojánská 
noc. Podobně jako na čarodějnice se i tuto 
noc na kopcích pálily svatojánské ohně. Ty-
pické je sbírání bylin sloužících pro magic-
ké účely, například milostnou magii. Věřilo 
se, že když dívka uvine věneček z devatera 

kvítí natrhaného tuto noc na louce, zjis-
tí s jeho pomocí, koho si vezme za muže. 
V noci mělo údajně kvést i zlaté kapradí, 
které mělo velkou magickou moc. Svátek je 
považován za oslavu plodnosti, na což po-
ukazuje i hledání zlatého kapradí v nočním 
lese mladými páry. 

Červen je měsícem časného léta, bě-
hem něhož pokračuje nektarová snůška 
a na jeho konci se již objevuje medovice. 
Řepku v nížinách vystřídal trnovník akát 
poskytující cennou snůšku žlutozeleného 
medu, který vydrží dlouhé měsíce teku-
tý. V podhorských a horských oblastech 
kvetou louky a okraje polí, kde nacházíme 
hořčici, chrpy, pcháče, máky a heřmánky. 
Na mezích a podél lesů rozkvétají hlohy, 
šípkové růže, maliníky, janovce, bodláky, 
hluchavky, čistce a černýše. Na vlhčích 
místech u vodních toků nebo rybníků jsou 
zdrojem pastvy kypreje, tužebníky, rdes-
na, pryskyřníky a blatouchy. Pokud me-
dardovské deště nevyplaví nektar z květů 
a nespláchnou producenty medovice, je 
červen hojným měsícem s dostatkem včelí 
pastvy. Sběr medovice koresponduje se se-
mennými roky dřevin, které mají v období 
tvorby semen, přicházejícím v závislosti na 
druhu jednou za 3 až 6 let, živinami bohatší 
rostlinné šťávy. Bohatá výživa svědčí i pro-
ducentům medovice a ti se hojně namnoží. 
Jedná se o mšice, mery, puklice a červce.

včelstvo

Včelstva se drží na vrcholu svých sil, a když 
příroda dovolí, hromadí obrovské množ-
ství zásob. Konkrétně během květu řepky, 
pokud nedošlo k otravě, narůstá počet včel 
neuvěřitelně rychle. Matka denně klade až 
1 500 vajíček a stejné množství včel se též 
líhne. Intenzita kladení se začne zpoma-
lovat až po letním slunovratu. Z jednoho 
decimetru čtverečního oboustranně za-
víčkovaného plodu se vylíhne až 800 děl-
nic a asi 600 trubců. Z jednoho komplet-
ně zavíčkovaného plástu Adamcovy míry 
(39 × 24 cm) se vylíhne téměř sedm a půl 
tisíce dělnic a něco přes pět a půl tisíce 
trubců, a to už jsou docela slušné počty. 
Tyto včely plně obsednou tři plásty. V let-
ním období se líhnou krátkověké včely 
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Ostružiník křovitý hojně roste na okrajích lesů a pasekách Hlinecka 

Pokud medardovské deště 
nevyplaví nektar z květů 

a nespláchnou producenty 
medovice, je červen hojným 
měsícem s dostatkem včelí 

pastvy
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žijící 6–8 týdnů. Díky velkému množství 
mladušek společenstvo výborně staví dílo, 
a jestliže se naskytne příležitost, stále ještě 
hrozí vyrojení. Důležitá je rovnováha mezi 
počtem úlových včel a množstvím otevře-
ného plodu, což zajišťuje dostatečný pro-
stor pro kladení matky. Ta by měla mít mi-
nimálně dva nástavky Adamcovy míry jako 
plodiště a k tomu dva medníkové nástavky 
pro ukládání zásob. 

práce včelaře

Během časného léta musí být včelař stá-
le ve střehu a včas provádět protirojová 
opatření a proto patří tento měsíc k nejná-
ročnějším. V nížinách už může být první 
med vytočen, na Hlinecku to bývá zpravidla 
počátek června, tedy po odkvětu řepky. Ně-
kdo odtáčí průběžně a tím včely stimuluje 
k většímu přínosu, jiný dává přednost jed-
norázovému vytočení vyzrálého a zavíčko-
vaného medu. Vždy je třeba zkontrolovat 
zralost medu a obsah vody refraktome-
trem, nebo obyčejným trhnutím plástu 
nad horními loučkami medníku. Pokud 
dojde k vystříknutí medu či ještě sladiny, 
plást vrátíme zpět a s medobraním počká-
me. Průběh vytáčení medu jsme si popsali 
v prvním díle Kalendária, proto se zaměří-
me na ostatní aktivity. V červnu se musíme 
postarat o oddělky, které jsme založili buď 
v tomto měsíci, nebo již v předchozím. Bě-
hem sezony navýším počet včelstev díky 
oddělkům zhruba o 50 %, část z nich poté 
zužitkuji při výměnách matek, nějaké od-
dělky si rozeberou moji studenti a známí a 
část zazimuji. Dostatek oddělků je základ 
každého chovu, protože nikdy nevíme, kdy 
budou potřeba.

oddělky

Oddělky s výkonnou matkou založené 
počátkem června a o které je dobře posta-
ráno, jsou na podzim pěknými včelstvy. 
V nížinách se oddělky zakládají zpravidla 
již v květnu, na Hlinecku máme všechno 
mírně zpožděno. Oddělek tvořím ze tří 
zavíčkovaných plodových plástů s líhnou-
cími se mladuškami, zralého matečníku, 
jednoho pylového a jednoho zásobního 
plástu. Dále přisypu včely ze tří plodových 
plástů silného včelstva, čím více, tím lépe, 
protože létavky se vrátí do původního úlu 
a zůstanou jen mladušky (oddělky zůstáva-
jí na včelnici, nevozím je pryč). Jen musím 
dávat pozor, abych nepřemetl i matku. Pro 
ideální teplotní podmínky využívám v této 
fázi pětirámkové plemenáče a kvůli loupe-
ži mám otevřené pouze očko. Asi dva dny 

po očekávaném líhnutí matek zkontroluji, 
zda je mladá panuška přítomná, a poté se 
do oddělku podívám až za čtrnáct dní, bě-
hem kterých matka podnikla snubní prolet 
a měla by již klást. Vše samozřejmě závisí na 
počasí. Hodnotím velikost matky a zejmé-
na zakladenou plochu, vyhovující matky 
opatřím opalitovými značkami. Pokud ně-
která matka značně zaostává za ostatními, 
nekompromisně ji odstraním (brakování 
matek) a oddělek zruším. Silné a dobře se 
vyvíjející oddělky z plemenáčů přesunu 
do běžných nástavků a podle potřeby ješ-
tě posílím plodovými plásty. Zde je třeba 
se rozhodnout, jak s oddělky naložit. Část 
zužitkuji při výměně starých matek, je to 
pro mne nejjednodušší a nejjistější meto-
da. Z ostatních budou v následujícím roce 
produkční včelstva, proto přidávám další 
nástavek vybavený soušemi a mezistěna-
mi, které budou během července vystavěny 
a zaplodovány. Oddělek je třeba pravidelně 

kontrolovat a podle potřeby též přikrmovat. 
Tvorba oddělků může mít množství variant, 
kupříkladu si plodové plásty můžeme týden 
předem převěsit do medníku a počkat na je-
jich kompletní zavíčkování, což je důležité 
hlavně u přidávání neoplozené matky do od-
dělku, ve kterém by otevřený plod nebo va-
jíčka byla značným úskalím. Další možností 
je vytvoření mezioddělku nad kmenovým 
včelstvem, které využijeme jako zdroj tep-
la. Očko nástavku s oddělkem je vhodnější 
orientovat na opačnou stranu než u kmeno-
vého včelstva, k oddělení postačí strůpková 
fólie. Tuto metodu je tedy nejlepší aplikovat 
na včelnici a nově vzniklý oddělek je ideální 
využít pro výměnu matky ve spodním kme-
novém včelstvu, ve kterém poté jen stačí sta-
rou matku zamáčknout a strůpkovou fólii 
nahradit proděravělými novinami. 

Smetenec

Ještě zmíním nejspolehlivější metodu přidá-
vání obzvlášť cenných, plemenných matek, 
o které opravdu nechceme přijít. Smetenec 
je v podstatě uměle vytvořený roj. Materiál 
na jeden smetenec získáme ze čtyř včelstev, 
u nichž do rojáku ometeme včely ze tří až 
čtyř plodových plástů. Důležité je získat 
kolem dvou kilogramů převážně mladých 
včel a nepřemést do nich z plástu i matku. 
Mladou matku zavěsíme v přidávací klícce 
pod strůpek rojáku doprostřed smetence 
a uložíme do chladné místnosti, nejlépe do 
sklepa. Po celou dobu musíme smetenci po-
dávat cukerný roztok, například prosakova-
cí lahví. Po třech dnech usadíme smetenec, 
podobně jako roj, do nového úlu vystrojené-
ho soušemi a mezistěnami. 

Léčení

Samozřejmostí je průběžné sledování spa-
du roztočů Varroa destructor. Ke zjištění 
množství roztočů lze využít i moučkový 
cukr. Metoda je velmi jednoduchá a pro 
včely naprosto neškodná. Z plástu setře-
peme včely, které naplní 100 ml kelímek, 
což je asi 50 gramů včel. Včely přesypeme 
do větší nádoby a přidáme asi pět lžic jem-
ného moučkového cukru. Nádobu opatrně 
protřepeme, aby cukr obalil včely a vysušil 
roztoče, a ti pak zůstali v cukru. Včely pak 
přesejeme přes hrubší síto, zbavíme je cuk-
ru a vrátíme zpět do úlu. Cukr přeséváme 
přes jemné síto, na kterém zůstanou roz-
toči. Jak uvádí Výzkumný ústav včelařský 
v Dole, počet roztočů by měl být v tomto 
období do pěti. Při množství 5–25 roztočů 
je třeba naplánovat zákroky vedoucí ke sní-
žení jejich počtu, a pokud počet přesáhne 
tento limit, musíme neodkladně léčit. Po 
vytočení medu lze aplikovat Formidol, 
který vkládám na horní loučky vytočeného 
medníku. Páry kyseliny mravenčí jsou těž-
ké, prostoupí celým úlem a včely je nako-
nec odvětrají česnem. Při takovém zamo-
ření je vhodné též odstranit trubčinu, která 
se běžně likviduje až v pozdějším období.
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Jednou z možností značení nových matek je použití skleněného pístu a opalitových čísel

Včelstva se drží na vrcholu svých sil, a když příroda dovolí, hromadí 
obrovské množství zásob. Konkrétně během květu řepky, pokud 

nedošlo k otravě, narůstá počet včel neuvěřitelně rychle
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přemetání na mezistěny

Nakonec uvedu velmi diskutovanou vče-
lařskou metodu, kterou úspěšně prová-
dím již několik let. Jedná se o přemetení 
na mezistěny v mírné obměně jinak ozna-
čované jako norské, finské nebo severské 
zimování. Metoda je ideální pro ozdravení 
včelstev nebo jako účinná protirojová me-
toda, při které lze s téměř 100% úspěchem 
měnit matky. Včelstvo je přemeteno ze 
starého úlu do úlu nového, vydezinfiko-
vaného a vybaveného pouze mezistěnami. 
Při podezření na nemoc se rámky s dílem 
a plodem vyvaří nebo zlikvidují spálením. 
Po tomto zásahu musí včelař mohutně za-
krmit, aby včelstvo vybudovalo nové dílo, 
zaplodovalo jej a uložilo si do něj zásoby na 
zimu. Včelstvo je tak ozdraveno a zbaveno 
mnoha spor nemocí. Metoda se úspěšně 
využívá zejména při nosematóze, varroá-
ze, zvápenatění včelího plodu, zkamenění 
včelího plodu a též u dalších nemocí, na-
příklad jako prevence moru včelího plodu. 
V případě roztoče Varroa destructor je nor-
ské zimování výhodné z několika důvodů. 
Jednak je včelstvo při této metodě zbaveno 
veškerého plodu a tudíž i toho napadené-
ho roztočem. Na přemeteném včelstvu se 
poté najdou pouze foretičtí roztoči, které 
lze snadno zlikvidovat kyselinou mravenčí 
či fumigací. V neposlední řadě hraje pro-
ti roztoči i výpadek v plodování, který je 
způsoben absencí včelího díla a nutností 
nejprve postavit nové.

Přemetení provedeme nejlépe v podve-
čer, kdy jsou již včely zpět v úlu a včelstvo 
je celkově klidnější. Původní úl odsuneme 
stranou a na jeho místo postavíme nový, 
dezinfikovaný, vybavený pouze rámky 

s mezistěnami. Nový úl, do kterého pře-
suneme včelstvo, by měl být o třetinu men-
ší než  původní. Pokud tedy včelaříme na 
rámkové míře 39 × 24 cm, z původně třech 
nástavků této míry přemetu včely do dvou 
nástavků. Původní, případně novou mat-
ku připravenou na výměnu zaklíckujeme 
a vložíme do nového nástavku (doprostřed 
horního nástavku). Tímto krokem začíná-
me celý proces. Pro lepší manipulaci, skle-
pávání a následné ometení plástů nasadím 
i třetí nástavek, který nakonec ponechám, 

protože ukryje krmítko. Postupně sklepeme 
včely z rámků do nového a zbytek ometeme 
smetáčkem nebo husí letkou. V případě, 
že vyloučíme podezření na onemocnění, 
ukládáme odvčelené rámky do prázdného 
úlu a později jimi posílíme ostatní včelstva. 
Postupujeme rychle, vše je potřeba mít pře-
dem připraveno, abychom se nezdržovali. 
Včely, které se snaží vylézt z manipulač-
ního nástavku, zklidníme rozprašovačem 
s vodou. Pokropené včely ztěžknou, ne-
létají a mnohem lépe se s nimi pracuje. 
Metodu završíme dodáním pěti kilogramů 
rozpuštěného cukru. Už druhý den může-
me vypustit matku z klícky a na její místo 
vložíme mezistěnu. Včelstvo pravidelně 

kontrolujeme a doplňujeme mu cukerný 
roztok. Asi po týdnu zaměníme oba nástav-
ky, protože v horním staví včely rychleji. Po 
dalším týdnu přemístíme v obou nástavcích 
nedostavěné krajní plásty do středu a do 
třech týdnů jsou oba nástavky kompletně 
vystavěné, z velké části zaplodované a za-
nesené zásobami. Během prvních tří týdnů 
musíme počítat s tím, že včelstvo postupně 
slábne, protože odchází staré upracované 
včely a nové se nelíhnou. Po vylíhnutí prv-
ních mladušek začne celé včelstvo opět sílit. 
Počítejme však s tím, že do zimy může jít 
toto včelstvo lehce slabší než ostatní včel-
stva, jarní rozvoj je ale o to rychlejší. Pře-
metáním na mezistěny získáme kompletně 
obměněné světlé dílo. Důležité je, aby měly 
včely v tomto díle možnost vychovat ještě 
jednu či dvě generace včel, a pak na něm 
perfektně vyzimují. Minimalizujeme in-
fekční tlak starého díla, vitalita včelstva je 
v příštím roce dobře patrná. Jestliže použí-
váme mezistěny z vlastního vosku, eliminu-
jeme též rezidua cizích látek a léčiv, která se 
v  mezistěnách neznámého původu mohou 
ve větší míře vyskytovat. Metoda je ideální 
při změně rámkové míry, nebo pokud jsme 
získali včelstva ve starých úlech na starém 
díle a chceme je přeložit do úlů nových, 
kam by byl hřích vkládat staré dílo.

Závěrem

Rok uběhl jako voda a já předávám pomy-
slnou štafetu psaní Kalendária dál. Při této 
příležitosti bych se rád rozloučil se včelaři, 
poděkoval za mnoho podnětných dopisů 
a všem popřál úspěšnou včelařskou sezo-
nu. Obrovské poděkování patří panu re-
daktorovi, grafikům a celé redakční radě, 
kteří stojí za úpravami a vizuální stránkou 
článků. Jsem rád, že mé ponocování a psa-
ní vydržela i moje rodina. V neposlední 
řadě děkuji včelám, bez kterých by tyto 
řádky vůbec nemohly vzniknout.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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2014. ISBN 978-80-209-0408-9.
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i neznámé: jedinečná kolekce 544 včelařsky 
významných rostlin ČR : [botanika (nejen) pro včela-
ře]. V Praze: Mája, 2014. ISBN 978-80-88045-00-7.
ŠVAMBERK, Václav. Základy chovu včelstev podle 
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Umístění zaklíckované matky do horního nástavku úlu, do kterého budeme přemetat na 
mezistěny

Jestliže používáme mezistěny 
z vlastního vosku, eliminujeme 
též rezidua cizích látek a léčiv, 

která se v mezistěnách 
neznámého původu mohou ve 

větší míře vyskytovat
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Český med 2018
V tomto článku vám chceme připomenout pravidla pro 
účast v dalším ročníku soutěže Český med 2018. Zasta-
víme se u jednotlivých kritérií hodnocení a poskytneme 
vám některé užitečné informace týkající se prodeje 
a značení medu. 

pokyny pro zasílání

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

 − vyplňte přihlášku, kterou též naleznete v příloze
 − 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 2018.

Způsob hodnocení

Zůstává systém bodování podle 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 2018 plus 10 ks 
malých zlatých nálepek s právem 
dokoupit další

86 až 91

diplom Stříbrná medaile soutěže 
český med roku 2018 plus 
10 ks malých stříbrných nálepek 
s právem dokoupit další

Co je nového v legislativě?

Novelou veterinárního zákona (zákon č. 302/2017 Sb. ze dne 
16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony) 
došlo ke změnám v § 27a, který se týká prodeje malých množství 
vlastních produktů z prvovýroby.
V novele již nejsou vyjmenovány povinné informace k označová-
ní medu. Odkazuje se na označení medu v souladu s požadavky 
na balené potraviny, tj. zejména nařízením (ES) č. 1169/2011 
a zákonem č. 110/1997 Sb. s využitím vyhlášky č. 76/2003 Sb. 
Tedy došlo ke sjednocení požadavků značení medu, ať je prodáván 
v tržnici nebo na tržišti, v maloobchodní prodejně NEBO v tržních 
sítích (obchodních řetězcích).

Tyto změny se promítají i do pokynů k povinným informacím na 
etiketě v rámci naší soutěže.

přistoupíme ke komentáři k jednotlivým kritériím.

a) fyzikálně chemické vlastnosti 
Medy musí splňovat parametry vyhlášky č.76/2003 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. V soutěži se provádí základní rozbory. Ob-
sah vody, obsah sacharózy, obsah HMF (hydroxymethylfurfural) 
a elektrická vodivost. Požadavky na obsah vody a HMF jsou přís-
nější podle Normy Český med. 

b) povinné údaje na etiketě 
1. Název: MED
To je oproti loňsku nové. Název „Med“ může být doplněn:

 − Údajem květový nebo medovicový, podle původu medu. 
 Pokud toto uvedete, musí označení odpovídat hodnota elek-
trické vodivosti. 

 − Zůstává možnost použít označení „Med medovicový smí-
šený“, nebo „Med květový smíšený“, nelze napsat jenom 
„Med smíšený“. 

 − Regionálním, územním nebo místním označením původu, 
pokud veškerý med pochází z uvedeného zdroje původu, 
např. „Med z Brd“.

 − Druhem rostlin, z nichž pochází, pokud výrobek pochází zce-
la nebo převážně z uvedeného druhu a má odpovídající orga-
noleptické, fyzikálněchemické a mikroskopické charakteris-
tiky, třeba pylová zrna z uvedené rostliny, např. „Med lipový“. 
Pozor, při kontrolách se vámi uvedený údaj bude ověřovat 
pylovou analýzou, která však nemá stanovené žádné ofici-
ální limity pro procentrická zastoupení pylových zrn. Proto 
je lepší namísto deklarace jednodruhového medu použít ne-
utrální formulaci jako např. „Med z akátové oblasti“.

V naší soutěži se řídíme senzorickým hodnocením.

2. Jméno, příjmení a adresa bydliště chovatele nebo jde-li o fy-
zickou osobu, názvem a sídlem chovatele v případě právnic-
ké osoby (firmy). 

3. Množství –  doporučujeme uvádět hmotnost v gramech nebo 
kilogramech. Nelze udávat hmotnost v litrech, to je jednotka 
pro objem.

4. Původ: Země kde byl med získán; tj. uvést: Původ: Česká 
republika.
Často se používají zkratky ČR nebo CZ. Ale podle vyjádření 
kontrolních orgánů je použití zkratek v označení potravin 
obecně nežádoucí. Ne všechny zkratky jsou totiž dobře sro-
zumitelné všem spotřebitelům. Takže požadavek na uvá-
dění původu celým názvem země vychází také z čl. 7 odst. 
2 nařízení (ES) č. 1169/2011, který stanoví: Informace 
o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno 
srozumitelné. V naší soutěži za uvádění zkratek body strhá-
vat nebudeme, ale budeme požadovat uvedení země původu. 
Pokud si budete nechávat tisknout nové etikety, požadujte 
uvedení celého názvu země původu.

5. Datum minimální trvanlivosti. 
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ž Existuje několik možností, jak tento údaj uvést: 
Datum minimální trvanlivosti do ... den, měsíc, rok
nebo
Datum minimální trvanlivosti do ... konce měsíce, roku ... (v pří-
padě, že si výrobce stanoví trvanlivost nejvýše v délce 18 měsíců)
nebo
Datum minimální trvanlivosti do ... konce roku ... (v případě, že si 
výrobce stanoví trvanlivost delší než 18 měsíců)
Lze také napsat: Minimální trvanlivost do data uvedeného*

* odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu.
Datum se uvádí v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a po-
případě rok.

Příklady Správnost

Minimální trvanlivost 
do 12. 12. 2020 správné označení

Minimální trvanlivost 
do konce 12. 2020 správné označení

Minimální trvanlivost 
do konce 2020 správné označení

Minimální trvanlivost 
do 2020

chybné označení, chybí slovo 
„konce“ uvedením roku

Minimální trvanlivost 
do data uvedeného na 
víčku. Na víčku pak bude 
uvedeno 12. 12. 2020

správné označení

Minimální trvanlivost 
2 roky od data vytáčení.
Datum vytáčení: 
12. 6. 2018

chybné označení, výraz 
… 2 roky od ... legislativa 
nepřipouští

Spotřebujte do 
12. 5. 2020. Uchovávejte 
v temnu při teplotě 
do 15°C

Lze použít, ale vhodnější je 
to pro potraviny podléhající 
rychleji zkáze, např jogurt.

Spotřebujte  
do 12. 5. 2020 

Chybné označení. Pokud 
použijete výraz „spotřebujte 
do…“, musíte uvést podmínky 
skladování

Spotřebujte do 
konce května 2020. 
Uchovávejte v temnu při 
teplotě do 15°C

Chybné označení. Pokud 
použijete výraz „spotřebujte 
do…“, musíte uvést datum ve 
formátu den,měsíc,rok

c) správnost doplňujících a nepovinných údajů
Těmi mohou být například údaje o výživové hodnotě medu. Ty 
nejsou pro med povinné, nejlepší bude je vůbec neuvádět. 
Pokud je totiž na etiketu uvedete, budeme muset posuzovat je-
jich úplnost, správnost, umístění v jednom zorném poli a snad-
nou 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 na-
opak seznam živin bez energetické hodnoty. Nulové hodnoty 
musejí být ve výčtu živin obsaženy.

Dále se v tomto kritériu hodnotí, zda nejsou na etiketách uvede-
na zdravotní a výživová tvrzení, a tvrzení, která mohou uvádět 
spotřebitele v omyl.

neuvádějte termíny jako:

pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní, přírodní, léčivý, diete-
tický, lehce stravitelný, vhodný k prevenci..., nepište ani včelí 
med. Přesná znění požadavků najdete v článku 7 NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 
ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spo-
třebitelům a v § 2 vyhlášky 417/2016 Sb. o některých způsobech 
označování potravin

odkaz na záruky kvality

Často na etiketách uvádíte různé značky kvality, například „Regi-
onální potravina“. Toto tvrzení musí být doplněno informací, na 
základě čeho byla známka kvality medu přiřazena. Je to podobné 
jako, když se odkazujete na ocenění v soutěži Český med (i z mi-
nulých ročníků).

Pokud použijete samolepící hologramové nálepky, dodržujte 
prosím tato pravidla:

Uživatel nálepek musí být nositelem medaile Český med a na 
materiálu nebo etiketě musí být současně uveden tento text: Zlatá 
(stříbrná) medaile Český med 20.. za med ..... (druh medu uveďte 
podle diplomu).

„Česká potravina“, „Vyrobeno v České republice“
Pravidla uvádění naleznete v § 3 vyhlášky 417/2016 Sb. a způ-
sob grafického vyjádření v příloze této vyhlášky. Pokud to bude 
na etiketě značeno slovně nebo graficky, bude se v naší soutěži 
kontrolovat, zda je v souladu se jmenovanými předpisy.

číslo šarže.

Doporučujeme všem včelařům, kteří med prodávají na tržnicích 
nebo v obchodech, aby uváděli na etiketách medu i číslo šarže. Čís-
lem šarže může být například datum vytáčení. K tomu je potřeba, 
vést si sešit záznamů o šaržích a archivovat si doma dva vzorky od 
každé šarže po celou dobu deklarované trvanlivosti. Pokud by do-
šlo k reklamaci, můžete se o něco opřít, případně použít archivní 
vzorek ke kontrolní analýze. 

d) senzorika 
Medy musejí být bez viditelných nečistot, u pastových medů se 
hodnotí také jemnost pasty. Jak již bylo zmíněno, pokud med 
označíte druhem rostliny, např. med akátový, med lipový ..., bude 
se tento údaj  senzoricky také posuzovat.
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že) celkový estetický dojem zaslaného balení
přehlednost a čitelnost údajů, rozlišení 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 
podle vyhl. č. 76/2003 Sb., případně certifikát Český med. 

Protokoly rozesíláme průběžně všem, a to v pořadí, v jakém 
vzorky dostáváme a postupně analyzujeme.

Dodatečně, po celkovém vyhodnocení soutěže, rozešleme infor-
maci o získání ohodnocení Zlatá nebo Stříbrná medaile soutěže 
Český med roku 2018. Současně dostanete i pozvánku na slav-
nostní předávání medailí. 

Letos se bude konat u příležitosti včelařské Konference vynález-
ců a zlepšovatelů v Olomouci v sobotu 20. 10. 2018. 

Těm, kteří si medaile nevyzvednou osobně, je zašleme poštou.
Seznam oceněných medů bude zveřejněn na našich webových 

stránkách, www.beedol.cz.
Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo použít zaslané vzorky pro 

osvětovou činnost (články, 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. Můžete využít dotaci 800 Kč, kterou za vás labora-
toř vyřizuje. Cena snížená o dotaci je tedy 320 Kč. Fakturu na 
platbu převodem posíláme společně s protokolem o vyšetření. 
Na dotaci má nárok každý registrovaný chovatel včel. V dotač-
ním roce (srpen 2017 –  červenec 2018) ji můžete využít na čtyři 
rozbory medu.

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 certifikátu Český 
med (www.beedol.cz/med)

další užitečné informace

Účast v soutěži Český med se týká z velké části menších produ-
centů, kteří prodávají med tzv. ze dvora. Ti jsou dozorováni státní 
veterinární správou. Podmínky takového prodeje medu najdete na 
webových stránkách https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/
prodej-medu/.

Ing. Marcela Vořechovská, Ing. Dalibor Titěra, CSc.,
Zkušební laboratoř VÚVč Dol 
Ilustrační foto: Dalibor Titěra

PřiHLáška k úČaSti V SOUtěži ČeSký MeD 2018 (VyPLňte HůLkOVýM PíSMeM)

Jméno a příjmení ...........................................................................................................................................................................

adresa  .............................................................................................................................................................................................

PSČ  ..................................................................................................................................................................................................

telefon .............................................................................................................................................................................................

Datum narození  .............................................................................................................................................................................

Registrační číslo chovatele ...........................................................................................................................................................

Počet vzorků medu  .......................................................................................................................................................................

Posílám etikety pro med květový i pro med medovicový a žádám o přiřazení správné etikety podle výsledku elektrické 
vodivosti: aNO      Ne  

Souhlasím s podmínkami soutěže (časopis Včelařství č. 6/2018) a se zpracováním osobních údajů podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění pro účely evidence a zpracování přihlášky do soutěže 
Český med pořádané VúVč Dol.

Podpis ..............................................................................................................................................................................................
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v českých zemích – vi.

V květnovém čísle Včelařství jsme probrali nejběžnější vlastnosti včely 
medonosné, na které kladou šlechtitelé největší důraz. Nyní se zaměříme 
na obsáhlou kapitolu, zabývající se odolností včel proti nemocem. Této 
problematice se v posledních 30 letech věnovalo mnoho českých šlechti-
telů a jejich činnost v této oblasti znamenala pro české včelařství výrazný 
pozitivní přínos.

Odolnost proti nemocem můžeme rozdělit 
na odolnost proti nemocem včelího plodu 
a varroatoleranci.

odolnost proti nemocem včelího 
plodu

Předpokládáme, že odolnost proti nemo-
cem plodu je dána schopností včel dosta-
tečně včas rozpoznat, že pod víčkem plodo-
vé buňky dochází k rozkladnému procesu. 
Včely s dobrým čichem rozpoznají průběh 
rozkladného procesu dříve, než ty se špat-
ným čichem. Nakolik je proces odstraňo-
vání uhynulého plodu sám o sobě další 
vlastností, již neumíme odděleně posoudit. 
Posuzujeme výsledek synergie obou těch-
to vlastností. Principem zůstává, že dříve 
odstraněné uhynulé zbytky plodu dávají 
včelstvu větší šanci na to, aby se ubránilo 
nízkým stupňům intenzity nákazy plodu. 
V současné době je největším nebezpečím 
mor včelího plodu, hniloba včelího plodu 
a zvápenatění včelího plodu. 

Touto problematikou se zabýval již 
v 60. letech minulého století Walter Ro-
thenbuhler, který popsal hygienické chová-
ní dospělých včel. Zároveň vyvinul metodi-
ku měření rozdílů schopnosti včelstev roz-

poznat a odstranit uhynulé zbytky plodu 
v buňkách. U nás se na této problematice 
začalo pracovat na přelomu 80. a 90. let ve 
VÚVč v Dole. Na Slovensku se ve stejném 
období zabýval touto tematikou Ing. Kvě-
toslav Čermák ve Výzkumném ústavu vče-
lárstva v Liptovském Hrádku. V zásadě šlo 

o aplikaci testů již prováděných Walterem 
Rothenbuhlerem do našich podmínek. 
Byl jsem v té době studentem Vysoké ško-
ly zemědělské v Praze a hledal jsem téma 
pro svou diplomovou práci. Ing. Vladimír 
Veselý na chovatelském aktivu v roce 1990 
přednášel o čisticím pudu a vyzval přítom-
né ke spolupráci na vytvoření metodiky pro 
naše podmínky. Domluvili jsme se, že bych 
se mohl této metodice věnovat v rámci své 
diplomové práce. Mou práci vedl Ing. Dali-
bor Titěra a během dvou let se nám podaři-
lo vytvořit test vhodný do našich přírodních 
podmínek. Ve včelařské sezoně 1990 jsem 
provedl řadu základních pokusů, jejichž 
cílem bylo odstranit všechny negativní 
vlivy, které účinnost čisticího pudu včel 
snižovaly. Celkem jsem uskutečnil 317 jed-
notlivých měření. Sledoval jsem množství 
a stáří usmrceného plodu, jeho umístění 
ve včelstvu, vliv venkovní teploty, způ-
sob usmrcení plodu a rychlost odstranění 
zbytků odumřelého plodu. Všechny pokusy 
jsem prováděl na včelnici SOU včelařského 
Nasarvky na Libáni. Po sezoně jsme jednot-
livé vlivy vyhodnotili a stanovili, že:
•	 usmrcení plodu propichováním a mra-

zením nevykazovalo významné statistic-
ké rozdíly;

•	 ideální stáří pokusného plodu je těsně 
po zavíčkování buňky;

•	 nejlépe včely odstraňují uhynulý plod 
uprostřed plodového tělesa;

•	 množství usmrceného plodu o velikosti 
100 buněk je pro test vyhovující;

•	 pokles noční venkovní teploty pod 10 °C 
výrazně zpomaluje odstraňování uhynu-
lého plodu;

•	 jednoznačnou úroveň čisticího pudu je 
možné zaznamenat již po 12 hodinách 
po usmrcení plodu. 

Na základě těchto poznatků jsem ve vče-
lařské sezoně 1991 provedl testování 
13 včelstev v 5 opakováních a konstatoval, 
že úroveň čisticího pudu se mezi včelstvy 
výrazně liší. Pokusná včelstva tvořila 3 sku-
piny včelstev s matkami, které pocházely 
po 3 různých plemenných matkách. Úrov-
ně čisticího pudu jednotlivých skupin se od 
sebe výrazně lišily. V následujících letech 
se potvrdila vysoká dědivost této vlastnosti 
a v praxi se osvědčila jeho vysoká účinnost 
na zvápenatění včelího plodu. Výměna 
matky ve včelstvu se zvápenatěním včelí-
ho plodu se ukázala jako nejlepší léčebný 
zásah, pokud nová matka pocházela z linie 
včel nesoucích zvýšenou úroveň čisticího 

Výměna matky ve včelstvu se 
zvápenatěním včelího plodu se 
ukázala jako nejlepší léčebný 

zásah, pokud nová matka 
pocházela z linie včel  

nesoucích zvýšenou úroveň 
čisticího pudu

 Zdravá včelstva jsou základní podmínkou vysokého medného výnosu
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pudu. Předpokládáme, že účinnost čisti-
cího pudu má výrazný vliv i na odolnost 
včelstev vůči nízké intenzitě nákazy moru 
včelího plodu. V našich podmínkách ale 
nelze takový pokus provést. 

Pro vyhodnocení účinnosti čisticího pudu 
stanovil Ing. Květoslav Čermák matema-
tický vzorec, jehož výsledkem je parametr 
HYG. Osobně se při hodnocení výsledku 
testu řídím zásadou, že plemenné včelstvo 
musí mít po 12 hodinách od usmrcení plo-
du vyčištěno 90 % pokusné plošky. Takové 
včelstvo můžeme použít k dalšímu rozcho-
vu s vědomím, že tuto vlastnost ponesou ve 
zvýšené míře i včelstva odchovaných matek.

varroatolerance

V 90. letech minulého století jsme se na Po-
kusném včelínu VÚVč v Pekařově zabývali 
jedním nadějným aspektem varroatoleran-
ce včel. Ing. Vladimíra Veselého zajímalo, 
do jaké míry se dospělé včely svou aktivní 
činností dovedou zbavovat dospělých sa-
miček roztoče Varroa destructor ze své-
ho těla a kusadly roztoče poškozovat. Na 
těchto pokusech jsme spolupracovali s ve-
doucím výzkumu VÚVč v Dole Ing. Dali-
borem Titěrou a vedoucím Pokusného vče-
línu VÚVč v Pekařově RNDr. Františkem 
Kašparem. Princip spočíval v celosezon-
ním odběru všech roztočů, kteří spadli na 
zasíťované podložky pokusných včelstev. 
Během zimy jsme pak všechny roztoče 
jednotlivě prohlédli pod mikroskopem 
a vyhodnotili míru jejich poškození. Roz-
toči nesli na svém těle stopy po kusadlech 
dospělých včel. Nejčastějším poraněním 
byly ukousnuté nohy samiček roztočů 
a poškozený krunýř. První výsledky byly 
velmi nadějné, protože podíl poškozených 
roztočů k celkovému počtu jejich přiroze-
ného spadu ve včelstvu byl u jednotlivých 
včelstev velmi rozdílný. Pokusná včelstva 
byla na podzim standardně ošetřena proti 

varroáze. Při opakování pokusu v násle-
dujícím roce, ač ve včelstvech zůstaly pů-
vodní matky, vyšly hodnoty řádově odliš-
né. Ačkoliv dělnice měly stejné genetické 

předpoklady jako jejich sestry v předešlém 
roce, poměr poškozených samiček roztočů 
v přirozeném spadu se výrazně lišil. Na-
konec se ukázalo, že na míru poškozování 
roztočů kusadly včel má daleko větší vliv 
míra celkového napadení včelstva. Při na-
padení včelstva desítkami roztočů byl po-
měr poškozených roztočů minimální. Při 
napadení několika sty až tisíci roztoči se 

poměr poškozených roztočů v přirozeném 
spadu pohyboval nad 50 %. Tento parame-
tr dostal označení BIM (z angličtiny Bee 
InjuredMites), ale jeho význam pro selekci 

na varroatoleranci je minimální. Bohužel 
se ukázalo, že výzkum tímto směrem byl 
slepou uličkou.Vsoučasné době se varroa-
toleranci v České republice dlouhodobě 
věnuje jen Ing. Květoslav Čermák. 

Ing. Pavel Cimala, 
chovatel matek Carnica Cimala,

www.vcelimed.cz, www.carnica-cimala.eu
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kontrola zavíčkovaného plodu je důležitou podmínkou prevence Vzorně vyčištěná pokusná ploška při testování včelstva na čisticí pud 

Princip spočíval v celosezonním odběru všech roztočů,  
kteří spadli na zasíťované podložky pokusných včelstev. 

Během zimy jsme pak všechny roztoče jednotlivě prohlédli 
pod mikroskopem a vyhodnotili míru jejich poškození

Letošní duben s letními denními teplotami přinesl na podhorských stanovištích výraznou 
snůšku z javoru mléče. Využít ji mohla ale jen zdravá včelstva, která letos vyzimovala 
ve výborné kondici. Fotografováno 26. 4. 2018
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V Odborných včelařských překladech 2017/1 jsem narazil na výzvu redak-
tora Ing. Vojtěcha ohledně sdílení zkušeností s „Hive Flow“ úly. Díky tomu 
jsem ho kontaktoval a přislíbil jsem podělit se o vlastní zkušenosti.

Včely v naší rodině začal chovat můj pra-
dědeček Karel Krumphanzl, který byl 
dlouholetým jednatelem ZO Plzeň – střed. 
V roce 1946 postavil v obci Všenice (okres 
Rokycany) chatu a posléze zděný včelín. 
Pomyslnou štafetu od něj převzal jeho zeť 
Ladislav Babor. Dalším včelařem v rodině 
se stal jeho zeť, můj otec Jiří Dubský. Já se 
jmenuji Petr Dubský a jsem zástupcem již 
čtvrté generace včelařů.

Včelín má kapacitu 10 úlů, ostatní úly 
máme včelnicově uspořádané na stojanu 
vedle včelína. Včelaříme v nástavkových 
úlech typu K39 na teplou stavbu (rámková 
míra 39 × 24 cm, plodiště o dvou nástav-
cích, celkem 22 rámků), které můj otec 
sám vyrábí. V posledních letech míváme 
16–20 včelstev, konkrétně letos 19.

projekt století

O systému „Hive Flow“ jsem se dozvěděl 
na podzim roku 2015 od svého známého, 
který si na internetu všiml článku, jenž 
označoval „Hive Flow“ za projekt století. 
Rodina Andersonových z Austrálie v něm 
popisovala uvedený systém a jeho výhody. 
Protože chtěli rozjet výrobu úlů ve velkém, 
sháněli počáteční kapitál. Myšlenka mě 
zaujala a přes jejich internetové stránky 
jsem si objednal jednu sadu rámků. Po 
zaplacení mi bylo sděleno, že objednávka 
bude vyřízena do konce roku. Bohužel se 
vše poněkud zpozdilo a zásilka dorazila až 
během února 2016. Jako omluvu za zpož-
dění způsobené problémy ve výrobě jsem 
obdržel malý dárek.

Andersonovi projevili zájem o naše zku-
šenosti. Zajímali se o to, jak dlouho včela-
řím, v jakém prostředí, s jakými matkami. 
Po výměně informací jsme konstatovali, že 
průběh celého včelařského roku je v Aus-
trálii podstatně jiný než u nás.

Rámky systému „Hive Flow“ jsou vyrá-
běny v rozměru na úly Langstroth. My, jak 
jsem již zmínil, včelaříme v úlech K39 na 
teplou stavbu. Pro potřeby našeho expe-
rimentálního úlu jsem tedy přestavěl oba 
nástavky plodiště na studenou stavbu. 
Medník pro „Hive Flow“ rámky jsem si 
sám vyrobil tak, aby umožnil nasazení na 
naše plodiště.

Rámek má tyto rozměry: délka 457 mm, 
výška 240 a šířka 32 mm. Je složen z jed-
notlivých lamel, které umožňují vzájem-
né výškové posunutí o polovinu velikosti 
včelí buňky. Mechanismus, umožňující 
tento pohyb, je uložen v horní části rám-
ku (nahrazuje horní loučku). Jakmile do 
něj zasuneme kovovou páku a otočíme 
o 90 stupňů, lamely se posunou (o polovi-
nu buňky) a uvolněný med vytéká. V dolní 
části každé lamely je otvor, který po celé 
délce rámku tvoří kanálek na odtékající 
med a který už mimo úl vytéká do připrave-
ných sklenic. Po vyprázdnění buněk pákou 
opět otočíme o 90 stupňů, a tím se lamely 
složí – buňky uzavřou. Mechanismus je 
velice jednoduchý a spolehlivě fungující.

experiment na několik sezon

Na jaře roku 2016 jsem tedy začal první 
experimentální sezonu. Medník s „Hive 
Flow“ jsem nasadil na nejsilnější včelstvo. 
Záhy jsem však zaznamenal, že se včely 
těmto rámkům doslova vyhýbají, i když již 
byla snůška v plném proudu,  „Hive Flow“ 
rámky stále zely prázdnotou. Po konzultaci 
s výrobci jsem rámky postříkal cukerným 
roztokem. Na toto vnadidlo včely zarea-
govaly a postupně začaly lehce potahovat 
buňky voskem a vyplňovat mezery propo-
lisem. I když si tedy včely na tyto rámky 
postupně zvykly, snůšku do nich nenosily 
a v první sezoně nedaly med žádný. Pro 
srovnání – zbývající včelstva měla na stej-
ném stanovišti průměrný výnos 41 kg.

Druhá sezona (2017) byla o něco opti-
mističtější. První snůška, přibližně z polo-
viny května (vytáčeli jsme kolem 25. 5.), 
byla velmi silná, jednalo se o řepku, ovocné 
stromy a akáty. Z té jsme z rámků „Hive 

Jiří a Petr Dubských u včelínu
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Flow“ získali 6 kg medu. Tím to však bohu-
žel skončilo. Ačkoliv pak přišla ještě druhá, 
medovicová snůška, z našeho pokusného 
úlu jsme již nezískali nic. V tomto roce byl 
průměrný výnos na včelstvo 44 kg, z první 
snůšky pak 26,3 kg.

Z hlediska získávání medu vše odpovídá 
propagačnímu videu. Manipulace s rámky 
a proces „vytáčení“ je jednoduchý. Stačí 
sledovat dostupný návod. Med skutečně 
teče přímo z rámků do sklenic. Je vhodné 
stáčet až k večeru, protože volně vytékající 
med láká včely. Pokud se stáčení provádí 
v době, kdy už je včelstvo v klidu v úlu, mi-
nimalizuje se tak nebezpečí loupeže.

Zajímavý postřeh jsem učinil, když jsem 
srovnal med z experimentálního úlu s od-
povídajícím medem (tedy ze stejné snůšky) 
z ostatních úlů. K jeho tuhnutí totiž došlo 
až mnohem později. Netuším, zda se to sta-
lo pouhou náhodou, či zda je to pravidlem.

Během dvouletého experimentu jsem 
získal několik cenných zkušeností. 

Prokázalo se (a Andersonovi mi to i ze 
zkušeností jiných včelařů potvrdili), že 
jednotlivá včelstva si na umělé rámky mu-
sejí postupně zvyknout, a někdy to trvá 
déle. Variant, jak včely nalákat, je několik. 
Buď je možné umělé plástve potáhnout 
voskem (což jsem ale nechtěl, abych třeba 
nezalepil mechanismus pro narušení zavíč-
kování) nebo postříkat medným,případně 
cukerným roztokem. Druhá varianta se 

osvědčila a nyní vím, že není dobré s ní 
příliš váhat.

Zpočátku jsem mezi plodiště a medník 
klasicky vkládal mateří mřížku v souladu 
s návodem k použití. Po prvním vytáčení 
jsem ji odstranil. Zjistil jsem, že matka vů-
bec nemá tendenci do rámků „Hive Flow“ 
klást. Pravdou je, že buňky v těchto rám-
cích jsou prokazatelně hlubší, na povrchu 
hrbolaté. Matce se zřejmě tyto buňky „nelí-
bí“. Odstraněním mřížky jsem více uvolnil 
prostor pro pohyb včel z plodiště do med-
níku. Věřím, že i to přispělo k postupnému 
využívání rámků „Hive Flow“.

Po skončení sezony byl medníkový ná-
stavek až neuvěřitelně čistý. Byl včelami 

očištěn od zbytků medu i vosku, po celé 
ploše buněk byl povoskován. Aniž bych ho 
musel jakkoliv upravovat, byl ihned připra-
ven k uložení na zimu.

Závěrem bych rád zdůraznil, že ošetřo-
vání a vedení včelstva na rámcích „Hive 
Flow“ po celý rok provádím stejně jako ve 
všech svých ostatních včelstvech. Již devět 
let používám metodu LBV. Tato metoda 
má, kromě jiných, jednu konkrétní výho-
du. Po nasazení medníku již není nutné 
zasahovat do plodiště. Včely tak nejsou 
vyrušovány a mohou v klidu nosit sladinu.

Petr Dubský,
ZO ČSV Stupno

„Hive flow“ rámek v zavřené poloze

Nasazený medník na nástavku k39První vytáčení

Detail otevřeného „Hive flow“ rámku

Boční pohled na vývody z medníkových 
rámků

Po skončeni sezony byl 
medníkový nástavek až 

neuvěřitelně čistý. Aniž bych 
ho musel jakkoliv upravovat, 
byl ihned připraven k uložení 

na zimu
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V červnu jsou včelstva na svém vrcholu, důležitým mezníkem je letní 
slunovrat. Okolo 21. června začínají matky klást vajíčka, ze kterých se 
po 21 dnech líhnou dlouhověké včely (zimní včely). Žijí výrazně déle než 
krátkověké včely (letní včely), a to proto, aby mohly vychovat generaci včel 
na další snůškovou sezonu následujícího roku. 

Je důležité, aby v tuto dobu byl ve včelstvech 
minimální výskyt roztoče Varroa destructor, 
který může poškodit generaci dlouhověké 
včely tím, že potomstvu v larválním sta-
vu odsává hemolymfu a zkrátí tak život 
zimních včel. Ty nepřežívají déle než do 
listopadu a včelaři v podzimních měsících 
nacházejí uhynulá včelstva. Je tedy důleži-
té, aby včelaři začali s účinným tlumením 
roztoče, a to za použití přípravků, které jsou 
určeny pro ošetření v tomto období. Použi-
telný přípravek je na bázi kyseliny mravenčí 
(FORMIDOL 40 ml a FORMIDOL 80 ml). 
Avšak pozor při používání těchto příprav-
ků! Musíme sledovat vývoj počasí, aby nebyl 
odpar příliš rychlý a neudělali jsme ve včel-
stvech více škody než užitku. To obzvlášť 
platí v případě přípravku FORMIDOL 
80 ml s dlouhodobým odparem. 

Další možnost, jak bojovat s roztočem, 
je biologický boj. Jeho podstata spočívá ve 
vyřezávání zavíčkované trubčiny. Uvádí se, 
že účinnost tohoto opatření je 10–33 %.

V tuto dobu nás oslovují včelaři přede-
vším s problematikou virových onemoc-
nění:
•	 Virus deformovaných křídel (DWV – 

Deformed Wing Virus). Tento virus 
můžeme zpozorovat při prohlídkách. 
Na první pohled mají včely poškozená 

(zdeformovaná) křídla, nejsou schopny 
letu a posléze umírají.

•	 Virus akutní paralýzy včel (APV /ABPV/ 
– Acut /Bee/ Paralysis Virus). Včely 
napadené tímto onemocněním jsou de-
zorientované, malátné, často se jenom 
zmateně pohybují na česnech, nejsou 
schopny letu a později hynou.

•	 Virus pytlíčkovitého plodu (SBV – Sa-
cbrood Virus). Virus pozorujeme přímo 
na plodu. V plodových víčkách jsou in-
spekční otvory, které dělají včely v pří-
padě, že zjistí poškození larvy. Po vyta-
žení z buňky je larva seschlá s výrazným 
váčkem na zadečku.

Samozřejmě – virů je celá řada, ale výše 
uvedené jsou asi ty nejpodstatnější, kte-
ré můžeme pozorovat. Jsou přenášeny 
právě již zmiňovaným roztočem Varroa 
destructor při vpichu sacího ústrojí do těla 
larvy.

Dalším nebezpečím je usazování rojů 
neznámého původu. Mnozí včelaři si ne-
uvědomují, že si mohou zadělat na velký 
problém v podobě zavlečení nemocí. Se-
tkávám se s následujícím argumentem: 
„Pokud postavím prázdný úl před včelstva 
na svém stanovišti, je pravděpodobné, že 
se mi tam nastěhuje roj, který právě vylétl.“ 
Tento argument není pravidlem, včelí roj 
má vždy snahu založit nový domov i ně-
kolik kilometrů od původního stanoviště 
(je to dané instinktem). Většinou pak do 
těchto prázdných úlů přiletí cizí roj, o kte-
rém nevíme, v jakém je zdravotním stavu. 
V přírodě žila včelstva rozptýlená v krajině, 
až člověk je začal dávat do skupin, a tím na-
pomohl k šíření nemocí. 

Martin Paleček,
učitel včelařství

Roztoč Varroa destructor parazitující na trubčím plodu

Včelí roj se dokáže usadit na místech, kde bychom ho vůbec neočekávali

Další možnost, jak bojovat 
s roztočem, je biologický boj. 

Jeho podstata spočivá ve 
vyřezávání zavíčkované trubčiny
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Regionální potravina

Snaha nabídnout spotřebitelům v Česku kvalitní potraviny, vyrobené v ně-
kterém ze třinácti krajů České republiky, dala vznik soutěži, jejíž vítězné 
výrobky mohou být po čtyři roky označené logem Regionální potravina 
roku. V loňském, sedmém ročníku soutěže získaly prestižní ocenění tři 
medy.

Z doupovských hor a Slavkovského 
lesa

V Karlovarském kraji získal visačku kvali-
ty Med květový pastovaný. Do soutěže jej 
přihlásil Miroslav Dimo. Med ze včelařství 
M+M Hřivínov z pomezí Doupovských hor 
a Slavkovského lesa. Včelami zpracovaný 
nektar pochází z krajiny nezatížené prů-
myslovou, ale ani intenzivní zemědělskou 
výrobou. Ve výrazné vůni se odráží vůně 
trnek, třešní a dalších jarních květů. Med 
je pouze míchán k dosažení jemné, dobře 
roztíratelné konzistence, zůstává vláčný 
a vždy připravený pro namazání na pečivo 
bez stékání. 

Medovicový ze Zelené Bohdanče

Ve středních Čechách se loni stal vítězem 
Med medovicový z produkce firmy Zelená 
Bohdaneč s. r. o. Med pochází z okolí Boh-
danče u Zbraslavic, regionu minimálně za-
tíženého průmyslovou výrobou. Důvodem 
jeho vyvážené chuti je druhová rozmanitost 
okolních smíšených lesů dubovo-bukového 
vegetačního pásu s četnými porosty ostruž-
níku a maliníku. 

pastovaný s propolisem

V Pardubickém kraji se loni mezi regionál-
ní potraviny zařadil Med pastový s propoli-
sem. Do soutěže jej přihlásil Marcel Gregor 
z obce Sobětuchy-Vrcha, která se nachází 

v blízkosti Chrudimi. Při jeho výrobě byly 
použity první jarní medy z okolí Chrudimi 
a Polabí. Květový med byl jen mechanicky 
(pastováním) upraven do trvalé krémové 
konzistence. Při pastování byla do něj při-
dána kvalitní a silná propolisová tinktura, 
která výrobku dodává zajímavou chuť. 

Marcel Gregor včelaří od roku 2005. 
Kromě svého původního vzdělání se vyučil 
i včelařem. Včelaří v moderních úlech se 
60 včelstvy na pomezí Polabí a Žďárských 
vrchů. Mimo chovatelskou činnost se věnuje 
i svazové práci – je předsedou ZO včelařů 
v Chrudimi, nejstarší včelařské organizace 
v Čechách. Med a včelí produkty zpracovává 
ve schválené provozovně, která byla kolau-
dována v roce 2012. Kromě svého medu 
zpracovává i med od blízkých včelařů.

vítězové předešlých let

Skaličský med – květový jarní přihlásil 
v Olomouckém kraji v roce 2016 do sou-
těže Jaroslav Juráň ze včelí farmy Skalič-
ka. Nachází se v okrese Přerov na pomezí 
Valašska a Moravské brány. Včelařství se 
zabývá produkcí různých druhů medů, 
včelích produktů a prodejem plodových 
oddělků a včelích matek.

Med z Tupadelské bažantnice – med 
medovicový byl v roce 2016 ve Středo-
českém kraji vyhlášen potravinou roku. 
Do soutěže jej přihlásila Jana Vonšovská. 

Med pochází z rodinné včelí farmy z oblasti 
nazývané Tupadelská bažantnice. Splňuje 
přísná kritéria pro udělení ochranné znám-
ky Český med a ochranné známky Med jak 
má být. 

Med květový se v roce 2015 stal Regio-
nální potravinou v Pardubické kraji. Pochá-
zí od Dominika Lázničky z Přelovic, který 
včelaří již od 11 let. Od roku 2008 je pro-
fesionálním včelařem s cca 140–180 včel-
stvy. 

V Ústeckém kraji se předloni stal Regi-
onální potravinou roku Květový med – li-
pový ze včelařství Radka Geletiče. Med je 
získáván z panenských voskových pláství 
a v optimálním prostředí, které je pro med 
nejvhodnější. 

pro pražský Alcron

Hrádecký med medovicový se stal v Kraji 
Vysočina regionální potravinou roku 2016. 
Malé rodinné včelařství se nachází v obci 
Hrádek u Pacova. Pokud budete mít příle-
žitost posnídat v pražském hotelu Alcron, 
jehož restaurace patří k nejlepším v repub-
lice, najdete v jídelníčku Hrádecký med! 

S vůní lesů

Ve Zlínském kraji se v roce 2015 stal po-
travinou roku Med medovicový Ing. Karla 
Kolínka z Nedašova. Med z okolních lesů 
nechává v úlech kvalitně vyzrát, aby byl 
hustý a měl svou charakteristickou neza-
měnitelnou chuť.

nejdřív pro opylení, později pro léčení

Květový med z Ořechu je regionální po-
travinou Středočeského kraje roku 2015. 
Přihlásil jej Ing. Vladimír Glaser. Přírod-
ní neupravovaný med získává především 
z květů ovocných stromů v Ořechu na Ji-
hozápadní hranici Prahy. Je silně aroma-
tický s převažující vůní samotného medu, 
ale i s výrazným podílem vůní z květů ovoc-
ných stromů. Vladimír Glaser si původně 
pořídil včely k opylení sadu. Dnes se daleko 
více věnuje všem jejich produktům. S man-
želkou založili Včelí lázně Ořech, kde po-
máhají nemocným zlepšit jejich zdravotní 
stav. 

Více o všech vyhodnocených výrobcích 
najdete na webovém portálu http://www.
regionalnipotravina.cz.

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek

Logo soutěže

Výstavka medů v Zelené Bohdanči s. r. o., jejíž medovicový med se loni stal ve Stře-
dočeském kraji regionální potravinou  Foto: Z. kulhánek
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Dnešní kapitola bude pojednávat o příjemných starostech začínajícího 
včelaře, tedy o tom, jak získat první med. Včelstva v tomto čase zahušťují 
přinesený nektar nebo medovici, které ukládají do medníků a postupně 
víčkují.

Pro medobraní potřebujeme jednak běž-
né včelařské vybavení, umožňující odběr 
a převoz medných plástů, při vytáčení 
pak odvíčkovací vidličku nebo nůž, medo-
met a další potřeby na cezení, skladování 
a plnění medu do spotřebitelských obalů. 
Vytáčet můžeme v jakékoli včelotěsné pro-
stoře – dílně, předsíni, kuchyni, kde doká-
žeme zajistit čistotu prostředí. Není tam 
vysoká vzdušná vlhkost a nehrozí žádné 
výrazné pachy, které by negativně ovliv-
nily vytáčený med. Ale u obytných prostor 
pozor! I přes pečlivou práci se nevyhneme 
kouskům vosku a propolisu na podlaze. 
Zde je výhodné položit na zem po dobu 
vytáčení čisté kartony z krabic nebo karto-
nové proložky palet.

Pro snazší orientaci si uvedeme několik 
pojmů. Zařízení na získávání medu z plás-
tů odstředivou silou se nazývá medomet. 
Podle polohy plástů k ose otáčení je mů-
žeme s určitým zjednodušením rozdělit 
na tangenciální (plásty jsou umístěny po 
obvodu koše), tangenciální zvratné (plásty 
jsou umístěny v naklápěcích kazetách, kte-
ré se natočí podle směru otáčení) a radiál-
ní (plásty jsou umístěny paprskovitě dolní 
loučkou k ose otáčení). Vnitřní koš i vnější 
nádoba je z nerezu. U levnějších variant 
najdete někdy vnější nádobu z potravinář-
ského plastu. K pohonu se využívá klika 
nebo elektrický motor na 12 V nebo 220 V. 
Levnější medomety s motorem mívají jed-
noduchou regulaci otáček, dražší medo-
mety regulaci s možností nastavení otáček, 
času vytáčení a odstřiku při rozběhu.

S koupí medometu nečekáme, až bu-
dou plné medníky, ale musíme ho pořídit 
s dostatečným předstihem. Někdo to dělá 
rovnou s prvními včelstvy. Ideální čas na 
výběr a koupi je v průběhu zimy mezi poří-
zením včelstev a prvním medobraním tak, 
aby byl termín dodání alespoň 1–2 měsíce 
před prvním vytáčením. Na tomto místě si 
řekneme několik zásad pro usnadnění vý-
běru. Při výběru medometu je rozhodující 
množství medu a počet včelstev, se kterým 
budeme v budoucnu včelařit. Protože ná-
kup medometu představuje poměrně vel-
kou investici v řádu 15–45 tisíc korun, ale 
my ještě v této chvíli nevíme, jak se nám 
bude ve včelaření dařit, doporučoval bych 

s nákupem počkat třeba 1–2 roky, a poté 
se rozhodnout. Zatím můžeme med vytáčet 
za úplatu nebo výpomoc u kamaráda vče-
laře, a přitom si vyzkoušíme celý postup 
i určitý typ medometu.

Další a zároveň i poměrně levná možnost 
je renovace starého ručního medometu na 
kliku. Mnoho končících včelařů má doma 
starý tří nebo čtyřrámkový medomet z Ko-
vodružstva Slaný (zvenčí býval natřený 
modrou barvou). Po mechanické stránce 
je obvykle zcela pořádku, ale je zapotřebí 
obnovit korodovaný povrch bubnu a koše 

vhodným potravinářským nátěrem. Po-
drobný popis renovace najdete ve Včelař-
ství č. 2/2011 v článku Jaromíra Hodana. 
Náklady, kromě vaší práce, bývají přibližně 
do 1 000 Kč za starý medomet a 1 000 Kč 
za nátěrové hmoty. Takto renovovaný pří-
stroj může spolehlivě sloužit po řadu let. 
Nevýhodou je, že do starého medome-
tu nevložíte rámky o délce horní loučky 
448 mm, tedy Langstroth nebo Dadant.

Při nákupu nového medometu pro malý 
počet včelstev (maximálně 10–15) postačí 
jednoduchý nerezový medomet. Plásty bu-
deme muset během vytáčení 2x ručně otá-
čet. Uveďme si příklad: Pokud vytáčíme na-
příklad 5 včelstev, během sezony z každého 
odebereme maximálně 20 medných plás-
tů, dohromady tedy 100 plástů s medem. 
V koši jsou obvykle umístěny po čtyřech, to 
znamená, že 25× naplníme medomet a 50× 
budeme muset ručně otáčet plásty. Je-li 
v medníku použit nízký rámek, je výhodné 
vybrat medomet takový, aby se vedle sebe 
do koše vešly 2 nízké rámky. Investice do 
tohoto typu přístroje je asi 15–25 tisíc Kč.

Pro větší počet včelstev (řekněme 15–30) 
nebo v oblastech vydatných snůšek po-
třebujeme zvratný medomet alespoň na 
4 rámky. Tento typ ušetří práci jednoho 
člověka: stačí medomet naplnit a spustit 
program. Po doběhnutí cyklu jen vyjmete 
vytočené rámky a slijete med. V mezičase 
odvíčkováváme další dávku, takže jednot-
livé operace na sebe navazují bez čekání. 
V nabídce medometů jsou levné typy ma-
ďarského nebo polského původu v pořizo-
vacích cenách od 20–25 tisíc korun výše. 
Za kvalitní tuzemské zvratné čtyřrámkové 
medomety zaplatíte asi 40 tisíc Kč.

Pro větší poloprofesionální chovatele 
pak slouží velké zvratné medomety na šest 
rámků nebo radiální medomety, kde se 
med vytáčí odstředivou silou z obou stran 
plástů současně.

Při pořízení medometu je výhodné pou-
žít různých dotačních titulů: u levnějších 
variant bývají vhodnější krajské dotace pro 
včelaření, když jsou vypsány i na medome-
ty. U dražších variant pak evropské dotace 
poskytované SZIF. Vzhledem ke koefici-
entu krácení u technické pomoci můžeme 
předpokládat navrácení asi jedné čtvrtiny 
pořizovací ceny. Na druhou stranu bývá 
vhodné spolu s medometem nakoupit řadu 
dalších potřeb pro vytáčení (viz seznam 
u kapitoly Technická pomoc evropských 
dotací – NV č. 197/2005 Sb.), které potom 
máme rovněž za dotované ceny.

Před prvním použitím je třeba medomet 
důkladně vymýt teplou vodou s přídavkem 
jaru a důkladně opláchnout. Při koupi 

Zkouška zralosti medu dopadla negativně, tento med musejí včely ještě zahustit

Při výběru medometu je 
rozhodující množství medu 
a počet včelstev, se kterým 

budeme v budoucnu včelařit
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me jednorázovou dezinfekci přípravkem 
Vanoquat. Nikdy nepoužívejte k vytáčení 
medu staré medomety s korodovaným 
pocínovaným košem nebo nádobou – soli 
železa přecházejí do medu a trvale by jej 
znehodnotily. Při ochutnávání takového 
medu ucítíte na jazyku výraznou železitou 
pachuť.

Při odběru medu počkáme několik dnů 
po skončení snůšky, aby včely měly dosta-
tek času med zahustit. Ideální jsou přestáv-
ky několik dnů mezi snůškami. Někdy se 
bohužel snůšky překrývají (letos typicky 
řepka s akátem) a do plástů se zralým me-
dem včely plynule ukládají nový přínos. 
Zralý med obsahuje maximálně 18 % vody. 
Její obsah můžeme změřit přesně refrakto-
metrem, který si zapůjčíme od některého 
většího včelaře nebo včelařského spolku. 
Pro jednoduché orientační stanovení zra-
losti medu postačí 2 znaky: plást je v horní 
třetině zavíčkovaný a při trhnutí plástem 
ve vodorovném směru nad podložkou 
z něj nesmí vystřikovat kapičky medu. Je-
li medník plný a med přitom nezralý, mů-
žeme pod medník podstavit nástavek sou-
ší (popřípadě mezistěn) a nechat včelstvo 

nanosit více snůšek dohromady. Některé 
medy jsou chuťově lepší jednodruhové, 
směsi ze druhého nebo dalšího vytáčení, 
například s lípou nebo medovicí, mívají 
rovněž vynikající a zajímavou chuť. Pokud 

je podíl nezralého medu malý, můžeme si 
přivstat brzo ráno na 6. hodinu a odebrat 
plásty s medem ze včelstev. Je zapotřebí vše 
stihnout do 8–8.30 hod., aby se v plástech 
neobjevil přínos z nového dne a med byl 
alespoň zčásti vyhuštěný přes noc. 

Nejjednodušší způsob odběru medných 
plástů je ometání včel smetáčkem přímo na 
náběh před úlem nebo dozadu do podme-
tu. Vyvarujeme se ometání včel zpátky do 
medníku – při opakovaném ometání se 
zvyšuje agresivita včel. Další možné řeše-
ní je ometání s použitím rojáku a smyku – 
ometeme všechny plné plásty a potom vče-
ly naráz vysypeme zpátky do úlu. Výhodné 
je rovněž použití paprskovitých nebo rož-

kových výkluzů. Výkluzy nasazujeme den 
dopředu, v medníku nesmí být plod. Při 
tomto způsobu odběru je med částečně vy-
chladlý. Pro větší včelaře je velmi výkonný 
způsob odvčelování medníků vyfukováním 
motorovými vyfukovači, nebo použití elek-
trických ometačů včel v uzavřených včelí-
nech a kočovných vozech. Zejména v ob-
dobí slídivosti při posledním medobraní 
oceníme každé vylepšení. Ometené plásty 
ukládáme do prázdných nástavků nebo 
transportních beden. Plásty se zbytky plo-
du ponecháváme v medníku. Med v plodi-
šti vždy ponecháváme včelám, v úlu musí 
zůstat rezerva zásob alespoň 4 kg.

Po transportu do místa vytáčení je vhod-
né vytočit med dříve, než vychladne. Pokud 
jsme použili výkluzy nebo vytáčíme až další 
den, je lepší ohřát plásty v nástavcích (po-
stup viz článek Dr. Františka Kamlera ve 
Včelařství 4/2018, strana 127). Na odvíč-
kování budeme potřebovat odvíčkovací 
vidličku nebo odvíčkovací nůž. Osobně 
doporučuji vidličku s dvakrát zalomenými 
jehlami. Při použití stačí menší síla a ne-
deformují se horní části buněk. Vyrábí se 
s různým počtem jehel, pro muže je vý-
hodnější širší vidlička, pro ženy užší. Při 

Cezení čerstvě vytočeného medu přes uhelonový trychtýř Ometání medných plástů smetáčkem s použitím rojáku a smyku

Nikdy nepoužívejte k vytáčení 
medu staré medomety 

s korodovaným pocínovaným 
košem nebo nádobou
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odvíčkování plást leží na vodorovné nebo 
šikmé podložce nebo na odvíčkovacím ta-
líři. U rámků s mezerníky odvíčkováváme 
nejprve stranu s mezerníky, aby se plást po 
otočení nenalepil na podložku. Rovněž je 
výhodné mít k dispozici zásobník na odvíč-
kované plásty (například upravenou bednu 
na maso), aby odkapávající med stékal do 
sběrné nádoby. Do medometu vkládáme 
kvůli vyvážení proti sobě stejně těžké plásty. 
Někdy je nutné medomet přišroubovat 
k podlaze. U tangenciálních medometů 
s nezvratným košem vytáčíme pomalu prv-
ní stranu, otočíme plásty podél svislé osy a 
pomalu vytáčíme druhou stranu. A po od-
stříknutí přibližně poloviny medu, zvýšíme 

otáčky vytáčení. Znovu otočíme a rovněž 
rychle vytočíme opět první stranu. Obzvláš-
tě opatrně vytáčíme zanesené vystavěné 
mezistěny. Problém dělají i plásty s větším 
množstvím pylu.

Med sléváme obvykle průběžně během 
vytáčení. Musíme hlídat, aby nádoba pod 
medometem nepřetekla. Přitom můžeme 
teplý med přecedit, nebo jej necháme v ná-
dobách ustát a následující den vysbíráme 
vyčeřené nečistoty z povrchu. Ke sklado-
vání se používají konve a kbelíky z potra-
vinářských plastů, sklenice, plechovky 
s potravinářským povrchem, někdy také 
hliníkové konve na mléko. Ideální je, po-
kud se prázdné obaly dají stohovat do sebe, 

aby nezabraly moc místa. Oblíbený obal 
na skladování medu pro drobné včelaře je 
10litrový kbelík od marmelád s kovovým 
uchem, který seženete za symbolickou 
cenu v blízké pekárně. Na plnění do skle-
nic je nejjednodušší použít nerezové nebo 
plastové nádoby s výpustním kohoutem. 
Dovnitř do nádoby můžeme vložit trychtýř 
z jemného uhelonu a med po vytočení přes 
něj ihned přecedit.

Každý začínající včelař si časem vybere 
svůj postup, který odpovídá jeho možnos-
tem a počtu vytáčených včelstev. Přeji vám 
hodně radosti při prvním medobraní.

Ing. Oldřich Veverka,
olda.veverka@gmail.com

Odvíčkování vidličkou s dvojitě zalomenými jehlami Odvíčkované plásty čekají ve zvratném medometu na vytočení

Jak se včelaří ve věznici
V srpnu roku 2016 byl ve Věznici Rýnovice slavnostně zahájen projekt 
chovu včel. Na louce ve střežené části věznice byly umístěny čtyři úly se 
včelstvy, která pocházela z detašovaného pracoviště Výzkumného ústavu 
včelařského v Dole. Věznice Rýnovice se tak stala v pořadí třetí, která se 
zapojila do projektu chovu včel v českém vězeňství. 

Slavnostní zahájení probíhalo za přítom-
nosti náměstka generálního ředitele pro 
vzdělávání a odborné zacházení plk. Mgr. 
Simona Michailidise, ředitele Věznice 
Rýnovice plk. Mgr. Vlastimila Kříže, za-
městnanců věznice i odsouzených. Dalším 
významným hostem byl jednatel okresní  
včelařské organizace v Jablonci nad Nisou 
pan Rudolf Hable, který vyjádřil radost nad 
tím, že se díky novému projektu rozrůstá 
počet včelařů a nabídl věznici pomoc a sou-
činnost. Na závěr oficiální části požehnal 
včelstvům katolický farář Oldřich Kolář.

O včelstva se ve věznici, v rámci volno-
časové aktivity, stará osm vybraných od-
souzených. Garanty aktivity jsou sociální 
pracovník Bc. Jiří Valtr, který se včelaření 
věnuje i ve svém volném čase a speciální 

pedagog Mgr. Zdeněk Jiruš. Cílem pro-
jektu je zapojení odsouzených do aktivity, 
která je smysluplná nejen svým obsahem 
a společenskou potřebností, ale i kontak-
tem s živými tvory a poznáváním společen-
ství, které funguje jako ideální organismus. 
Odsouzení si musejí osvojit různé doved-
nosti a mimo jiné řešit nenadálé situace, 
které včely dokážou připravit. Musejí mezi 
sebou komunikovat a spolupracovat, aby 
takové situace dokázali řešit. Učí se tak 
vzájemnému naslouchání, respektu a do-
vednostem, které doposud mnozí z nich 
nepoznali. Ke včelaření patří nejen biolo-
gie včel nebo poznávání rostlin, ale také 
zpracování včelích produktů a v neposlední 
řadě i drobné práce se dřevem při opravě 
včelích příbytků. 

Takovouto aktivitu za branami věznice si 
v minulosti těžko někdo dokázal předsta-
vit. Stalo se, a s časovým odstupem lze kon-
statovat, že aktivita se jeví jako prospěšná. 
I přes počáteční problémy, kdy musela být 
dvě včelstva spojena pro bezmatečnost jed-
noho z nich, a s následným vyzimováním 
včelstev, kdy na jaře zbylo ze třech pouze 
jedno, se podařilo roční práci odsouzených 
dotáhnout do konečné fáze – medobraní. 
Výsledných 18 kilogramů je příjemnou 
odměnou jak pro ně samotné, tak i pro 
zaměstnance, kteří tuto aktivitu odborně 
zaštiťují.  Bc. Jiří Valtr, 

sociální pracovník Věznice Rýnovice

Slavnostní zahájení projektu chovu včel 
ve věznici. Zleva plk. Mgr. Vlastimil kříž, 
plk. Mgr. Simon Michailidis, Rudolf Hable 
a Oldřich kolář
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krok za krokem
Tento článek je určen především včelařům, kteří mají s výměnou či přidáním 
včelí matky malé či dokonce doposud žádné zkušenosti. Snažím se upozor-
nit na často banální chyby, které vedou k neúspěchu včelařova snažení. 

pořízení nové matky 

Většina chovatelů matek distribuuje matky 
v zasílací klícce. Pokud nemáme přidávací 
klícku (třeba drátěnou trubičku s lepším 
kontaktem včel a matky), může zasílací 
klícka zároveň posloužit jako klícka přidá-
vací. V klícce najdeme matku s doprovod-
nými včelami. Dále je opatřena komůrkou 
vyplněnou medocukrovým těstem, děrova-
nou zadní stranou a vylamovacími dvířky 
za komůrkou s těstem. Po vylomení těch-
to dvířek je umožněn přístup úlových včel 
k těstu a po jeho konzumaci dojde k vysvo-
bození matky z klícky.

Klícku s matkou je nutné po jejím ob-
držení ochránit před přehřátím (pozor na 
uzavřené auto), chladem, mravenci apod. 
Je vhodné kápnout do prostoru včel kapku 
vody. Matka v klícce s doprovodem včel vy-
drží i přes týden, přesto dobu mimo včelstvo 
nebudeme zbytečně prodlužovat a matku do 
něj přidáme co nejdříve po jejím obdržení.

princip přijetí matky za vlastní

Včely rozpoznávají vlastní matku podle 
feromonu, který matka vylučuje žlázami. 
Je to něco jako vůně, ale šíří se dotykem. 
Aby včely novou matku přijaly, musí se 
napřed dostat její feromon všude mezi ně. 
K tomu dojde prostřednictvím včel, které 
krmí matku a dotýkají se jí otvory v klícce. 
Pak se tyto včely dotknou zase jiných děl-
nic a po několika hodinách již ve včelstvu 
převládne informace o přítomnosti matky. 
Matka tak přestane být cizí. 

výměna nevyhovující matky ve 
včelstvu 

Použít můžeme metodu s přidávací klíckou. 
Postup činností: 
1. Vychytíme starou matku a pro jistotu si 

ji zaklíckujeme.

2. Vypustíme doprovodné včely z klícky 
(raději v místnosti, aby nám neuletěla 
také matka).

3. Vytvoříme prostor mezi plodovými 
plásty uprostřed plodiště včelstva.

4. Umístíme klícku s matkou do tohoto 
prostoru (např. zavěšením na drátek). 
Dbáme na to, aby děrovaná část klícky 
zůstala volná a umožnila tak úlovým 
včelám kontakt s přidávanou matkou. 

5. Včelstvo necháme v klidu (můžeme 
zúžit česno). 

6. Starou matku již můžeme utratit.
7. Po cca 5 dnech zkontrolujeme včelstvo. 

Pokud jsou včely klidné, odlomíme 
vylamovací dvířka klícky a umožníme 
osvobození matky. (Pokud bylo medo-
cukrové těsto spotřebováno, doplníme 
jej do komůrky.) Zároveň vylámeme 
matečníky, které včely mohly za těchto 
5 dní narazit na otevřeném plodu. Po-
kud žádné nejsou,tím lépe. Výjimečně se 
může stát, že najdeme v buňkách plástů 
vajíčka. Znamená to, že v úlu byly pří-
tomny původně dvě matky. V tomto pří-
padě bychom klícku s matkou vyjmuli 
a matku zužitkovali jinde. 

8. Po dalších cca 5 dnech zkontrolujeme, 
zda nová matka klade vajíčka.

přidání matky do bezmatečného 
včelstva

V tomto případě používáme nejraději po-
klopku. Musíme si být jisti bezmatečností 
včelstva, to je velmi důležitá věc. Bezma-
tečná včelstva většinou „hučí“, jsou neklid-
ná. Po otevření víka včely větrají křidélky, 
bývají agresivnější než jindy. Pouhá nepří-
tomnost otevřeného plodu nemusí zname-
nat nepřítomnost matky. Pokud si nejsme 
jisti, provedeme plodovou zkoušku – do 
včelstva vložíme plást s otevřeným plo-

dem z jiného včelstva. Po 2–3 dnech jsou 
zde naraženy cca 0,5 cm velké matečníky. 
V takovém případě je včelstvo bez matky. 
Pokud matečníky nejsou naraženy, pak 
je zde přítomna nekladoucí matka (buď 
mladá, ještě nerozkladená matka nebo 
nějakým způsobem poškozená, která se 
nemusí rozklást nikdy; takovou matku je 
nutné najít, vyměnit a tím včelstvo zachrá-
nit). 
Postup činností:
1. Poklopku připravíme nejlépe na plást 

s líhnoucím se plodem. Pokud již ve 
včelstvu takový plod není, je ideální jej 
přeložit z jiného včelstva. Líhnoucí se 
mladušky nejsou přidávané matce ne-
bezpečné – právě naopak. 

2. Matku uzavřeme pod poklopku bez 
včel, samotnou. Poklopka musí být zce-
la včelotěsná. Plást s poklopkou vložíme 
přibližně do středu úlu, kde bývá obvyk-
le plodiště.

3. Po cca 5 dnech zkontrolujeme včelstvo. 
Zpravidla se uklidní,  silný hukot ustou-
pí. Někdy matka již pod poklopkou kla-
de do volných buněk vajíčka. Pokud je 
vše v pořádku, uděláme do plástu s po-
klopkou z druhé strany dírku a umožní-
me tak matce z poklopky v klidu vylézt.  

4. Po dalších cca 5 dnech zkontrolujeme, 
zda nová matka klade vajíčka.  Poklop-
ku můžeme opatrně odstranit z úlu. 

Pokud je včelstvo již delší dobu bez kladou-
cí matky, tzn., že nemá dostatek mladých 
dělnic, je přítomen hrboplod nebo již převa-
žují v úle trubci. V tomto případě zpravidla 
nemá cenu včelstvo zachraňovat. 

Konstrukce poklopky může být různá. 
Hlavním požadavkem je, aby se k přidá-
vané matce nedostaly úlové včely a přes 
pletivo poklopky byl umožněn kontakt 
úlových včel s matkou. 

Ing. Bc. Ondřej Živný, 
Pokusný včelín Skřivánek 

Přidávací klícky obestavěné srdíčky – 
dobré znamení  Foto: Dalibor titěra

Osvědčená přidávací klícka 
 Foto: Dalibor titěra

Matka s doprovodem v zasílací klícce
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nejen pro profesionální včelaře

Racionalizace je ve svém důsledku ekonomická kategorie. Ve všeobec-
ném smyslu je to produktivita – účinnost vynakládání vstupů do nějaké 
činnosti. Ve včelařství je to efektivnější využití především pracovního času 
věnovaného ošetřování včelstev na stanovišti, mimo stanoviště, vložených 
finančních prostředků do nákupu úlů, dopravních prostředků, krmiv 
a dalšího materiálu včetně účelného využití prostor využívaného pro vče-
lařský provoz. 

Hlavním cílem racionalizace je především 
vyrobit jednotku produkce s nejnižšími 
náklady. U ekonomicky založených vče-
lařů, kteří počítají s nějakým profitem, tj. 
již např. od 10–15 včelstev, by měla být 
zohledněna i vložená práce, tedy její cena. 
Průměrná cena pracovní hodiny (průměr-
ná hodinová mzda + povinné zdanění) se 
dnes pohybuje přes 200 Kč. To už stojí za 
řešení, ovšem ne u včelařů, kteří se včela-
řením baví a mají ho opravdu jako koníčka.

V nedaleké minulosti se v racionalizaci 
na prvním místě řešil medomet, a přitom 
jsme med ještě neměli nebo ho neuměli 
vyprodukovat. Asi je logičtější vědět, jak 
med nejprve dostat do úlu a pak řešit jeho 
vytáčení především v případech, kdy je 
medu příliš. Nelze ale tuto úvahu brát úpl-
ně doslova, celý včelařský provoz je nutné 
řešit jako komplex na sebe navazujících 
úseků. Racionalizační opatření ve včelař-
ském provozu můžeme rozdělit např. do 
následujících oblastí:

•	 čas potřebný na ošetřování včelstva na 
stanovišti;

•	 čas potřebný na práce mimo stanoviště;
•	 získávání medu a dalších včelích pro-

duktů;
•	 prevence a boj s nemocemi včelstev;
•	 kočování, přemisťování včelstev;
•	 plnění medu do obchodního balení a re-

alizace obchodu;
•	 u větších provozů založených především 

ekonomicky – využití pracovního času 
mimo krátkou včelařskou sezonu.

V tomto článku se budeme zabývat pro-
blematikou pracovního času na stanovišti 
a mimo něj.

čas potřebný na ošetřování včelstev 
na stanovišti

Čas potřebný k ošetřování včelstev v prů-
běhu roku závisí na použitém úlu, meto-
dice ošetřování včelstev a také na odborné 
zdatnosti včelaře. Při tradičním ošetřování 
se před 30 až 50 lety uváděla spotřeba času 

na včelstvo a rok 4–5 hodin. Dnes se po-
čítá u vyspělejších včelařů 1–2 hodiny za 
rok a včelstvo, nepočítáme však čas nutný 
k odběru medných plástů. Předpokladem 
malé spotřeby času na ošetřování včelstev 
během roku je prohlídka včelstva málo 
náročná na čas především odvislá od po-
užitého úlu a jejich početní minimalizace 
během roku v závislosti právě na odborné 
zdatnosti. Včelař by měl uplatňovat styl 
práce, při kterém by měl přejít od nápra-
vy chyb, které učinil při předcházejícím 
zásahu, k přípravě včelstva na období do 
další plánované prohlídky. To samozřejmě 
předpokládá znalost zákonitostí života 
včelstva, zkušenosti, znalost místních, 
především snůškových poměrů a určitou 
předvídavost. Velkým pomocníkem je cit 
pro ošetřování včelstev. Vynechat profilové 
prohlídky a zásahy v průběhu včelařského 
roku se však neobejde bez určitého rizika. 

Přehled profilových prohlídek a zásahů:

•	 příprava plodiště na zimu začíná již 
v červnu, připravujeme vyšší plodiště, 
než je zvykem u míry 39 × 24, pokud je 
sestaveno z více nástavků, ctíme zákoni-
tosti mezinástavkové mezery;

•	 dbáme na dostatek vhodného prostoru 
pro plod a dostatek zásob po celé podletí;

Dadant v zimě. Paleta na pokusném zimním stanovišti úlů systému Dadant s 12 rámky 44,8 × 28,5 a 15,9, jeden nízký 
nástavek je na zimu uskladněn mezi dnem a vysokým nástavkem
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•	 včasné doplnění zásob do vysokého zim-
ního prostoru;

•	 kromě protivarroázních opatření zajis-
tíme klid a dostatek vzduchu pomocí 
velkého česna a oček;

•	 odběr zimních mrtvolek na nosemu při 
odběru zimní měli s vyhodnocením pás-
ků měli na podložkách;

•	 jarní prohlídky s inventarizací s cílem 
po prohlídce mít stanoviště bez slabých 
nebo  nemocných včelstev; 

•	 dostatek zásob, vody, vhodného prosto-
ru pro kladení, dostatek včel na jaře;

•	 včasné rozšiřování, včasná a dostatečná 
stavba;

•	 včasné rozšíření prostoru při nárazo-
vých snůškách, jinak se dostaví rojení;

•	 důležitá plánovaná výměna matek; 
•	 od jara do konce podletí udržovat včel-

stvo prakticky bez přestávky v plodování. 

Nástavkové včelaření vyžaduje vysokou 
produktivitu práce při ošetřování včelstev. 
V současné době je již významně rozšířeno 
a přispělo k významnému zvýšení produk-
tivity v našem včelařství. Dalším stupněm 
ke zvýšení produktivity je využití úlového 
systému Dadant. Jde o systém využívaný 
ve velké míře ve světě, především u profe-
sionálů.  

První a velice častou námitkou proti Da-
dant systému je použití dvou rámkových 
měr v jednou úlu. Tato komplikace je jen 
zdánlivá, plodující včelstvo na velikém vy-
sokém plástu rychle sílí, nevyžaduje mnoho 
zásahů a nízké nástavky jsou jen medníko-
vé, jejich odběr a vytáčení lze plně mecha-
nizovat. Uvádím příklad, u kterého jsem 
byl osobně přítomen a je zdokumentován 
na DVD: Jeden francouzský profesionální 
včelař sám obsluhoval 500–600 včelstev, 
bral si pomocníka jen na 14 dní pro vytá-
čení slunečnicového medu a přípravu včel-
stev na zimu. VÚVč Dol vydal na toto téma 
publikaci „Metodika ošetřování včelstev 

v 11–12 rámkovém systému Dadant“ včet-
ně DVD. Provoz francouzského včelaře je 
zachycen na DVD „Včelařské velkoprovo-
zy 2008“. Jsou zde předvedeny fantastické 
výkony při odběru medných nástavků, při 
vytáčení a převozu včelstev. Konstrukce úlu 
má vazbu na využití mechanizace při kočo-
vání včetně času na přípravu úlů před pře-
vozem. I když dnešní výrobci produkují úly 
na vysoké technické úrovni, je možné najít 
náměty na zlepšení. Jediná záležitost, kte-
rou nelze jednoznačně určit, je požadavek 
na tepelnou izolaci úlové stěny. S vysokou 
jistotou lze ale potvrdit, že čím jsou tvrd-
ší podmínky chovu včel a čím je chované 
včelstvo slabší a půdorys úlového prostoru 
menší, tím jsou nároky na tepelnou izolaci 
úlové stěny větší. Požadavky na úl z hledis-
ka racionalizace můžeme stručně shrnout 
následovně:

•	 úlový prostor musí být dostatečně velký 
s možností rozšíření na výšku, musí vy-
hovovat chovu silných včelstev;

•	 při ošetřování včelstev a při jednotli-
vých zásazích, musejí být nároky na čas 
prohlídky minimální, tomu vyhovují 
nástavkové úlové systémy;

•	 vnější tvar úlů musí mít tvar hranolu bez 
výstupků tak, aby se s ním dalo snadno 
manipulovat pomocí mechanizace pře-
devším při kočování;

•	 ve dnu úlu by měl být podmet o výšce 
min. 3 cm, u kočovných úlů kolem 10 cm;

•	 česno by mělo mít měnitelnou velikost 
až po celou šíři dna s možnosti ochrany 
proti hlodavcům a rejskům, v zimním 
období s otvory 6 × 6–7 × 7 mm;

•	 úly pro kočování je nutné vybavit uza-
víratelnými česny a větráním nejlépe ve 
dnu o ploše 200–500 cm², popřípadě 
utěsnitelným varroadnem;

•	 česno úlu by mělo být v minimální výši 
30 cm nad zemí, z úlů posazených na 
zemi se získává med s vyšším obsahem 

vody, mikroklima při zemi včelstvům 
méně prospívá;

•	 konstrukce úlové stěny a víka by měla 
umožňovat prostupnost vodních par 
v zimním období tak, aby se v úlovém 
prostoru mimo dna žádná vodní pára 
nekondenzovala; 

•	 konstrukce rámku musí být mechanicky 
odolná pro použití v odvíčkovacích stro-
jích, horní a spodní loučka rámku musí 
vyhovovat pravidlům pro konstrukci 
mezinástavkové mezery; 

•	 úly nebo součásti úlů musejí umožňovat 
provádění běžné dezinfekce.

Mezi práce konané mimo stanoviště jsou 
nejnáročnější na pracovní čas příprava 
rámků, drátkování a připevňování mezis-
těn. Zatím největší efekt přináší drátkování 
„nerezem“ a vyvařování vosku bez porušo-
vání drátkování. Vyvaření rámku ve vařící 
vodě po dobu, než se rozpustí dílo, ničí vy-
soké procento spor nosemózy a zvápenatě-
ní plodu. Pěkně vyvařený rámek vyžaduje 
pouze napnutí drátků a umožní zatavení 
mezistěny bez dalšího drátkování, což 
představuje obrovskou úsporu pracovní-
ho času.

Z výše uvedeného je patrné, že při ošet-
řování včelstev a například v konstrukci úlů 
existuje řada oblastí, v nichž můžeme najít 
mnoho námětů pro zlepšování. Kdo má zá-
jem se dozvědět něco nového o racionali-
zaci, případně chce předat své zkušenosti 
v této oblasti, doporučuji navštívit Meziná-
rodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců 
spojenou s výstavou, nebo se jí aktivně zú-
častnit v říjnu 2018 v Olomouci. Pozvánku 
najdete ve Včelařství č. 3/2018, informace 
budou průběžně aktualizovány na strán-
kách www.vcelarstvi.cz, www.vcelari.sk. 

Text a foto: Dr. Ing. František Kamler

Pozn. O dalších oblastech racionalizace si 
můžete přečíst v příštím čísle.

EU zakázala tři pesticidy, které škodí včelám!
Země Evropské unie se dohodly na zá-
kazu užívání tří pesticidů na venkovních 
zemědělských plochách. látky ze skupiny 
tzv. neonikotinoidů mají podle vědeckých 
studií škodlivý vliv na včely. pro zákaz 
hlasovalo šestnáct členských zemí EU, 
čtyři včetně česka byly proti a osm se 
hlasování zdrželo. česko požadovalo 
udělení výjimky pro cukrovou řepu, podle 
ministerstva zemědělství bude totiž bez 
neonikotinoidů výrazně ohrožena renta-
bilita jejího pěstování. Zákaz by mohl po 
formálním schválení Evropskou komisí 
začít platit ještě na konci letošního roku.

Zákaz používání tří neonikotinoidů - klo-
thianidinu, thiamethoxamu a imidaklop-
ridu - bude platit pro používání na volné 
zemědělské ploše, nadále se budou moci 
užívat ve sklenících. částečně bylo přitom 
používání těchto látek, které sloužily na-
příklad k moření osiv kukuřice, slunečnice 
a řepky, zakázáno již v roce 2013. na 
základě aktuální dohody budou tyto pesti-
cidy zakázány úplně.
neonikotinoidy napadají nervový systém 
hmyzu, mohou jej ochromit i zabít. řada 
studií v uplynulých letech prokázala, že 
jejich používání má negativní vliv na po-

pulaci včel. před několika dny před riziky, 
které představuje užívání neonikotinoidů 
pro včely a čmeláky, varoval i Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin (EFSa). 
včely mají ze všech opylovatelů v přírodě 
největší význam. Zajišťují opylování u de-
sítek tisíc druhů rostlin, z nichž řada patří 
mezi zemědělsky významné plodiny.
„dnešní rozhodnutí je přelomové a může 
zastavit vymírání včel v Evropě,“ reagoval 
český europoslanec pavel poc, který je 
místopředsedou výboru Evropského parla-
mentu pro životní prostředí.

(PK)
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Poslední dubnovou sobotu jsem si nezvykle brzy přivstal, abych dorazil na 
libochovické autobusové nádraží do šesti hodin. Dojel jsem s minutovou 
rezervou. Před autobusem i v něm už byli libochovičtí včelaři, kteří po loňské 
návštěvě kolegů z německého Lunzenau jeli na oplátku k nim. Návštěva se 
uskutečnila v rámci malých projektů Euroregionu Krušnohoří z Programu 
příhraniční spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko. 

Po tříhodinové cestě nás na náměstí Lun-
zenau čekali zdejší včelaři, z nichž mnozí se 
s libochovickými znali již z loňska. Hostite-
lé připravili pro oba dny bohatý program. 
V zasedací síni místní radnice přivítal 
účastníky setkání starosta Lunzenau Ron-
ny Hofmann a starostka Libochovic Jana 
Holá, potom už následovaly přednášky 
a exkurze do včelařských provozů.

René Schieback ze Saské včelařské ško-
ly Neugersdorf prezentoval variabilní líheň 
a chov včelích matek v systému Mini-Plus, 
jehož princip byl nejednou publikován 
v našem časopisu. V Sasku je ve srovnání 
s námi výrazně odlišný přístup k moru vče-
lího plodu, v Německu zvaný jako „americ-
ká hniloba včelího plodu“. O této nemoci 
podrobněji hovořil Tino Lorz, předseda 
včelařského spolku z Drážďan.

Saský včelař má povinnost dodržovat 
následující pravidla prevence nákazy: 

•	 Minimálně jednou ročně provést 
laboratorní vyšetření vzorku medo-
vých zásob včelstva

•	 Nevracet a nepřemísťovat zásoby
•	 Nenechat včelstva hladovět + omezit 

vykrádání
•	 Pracovat čistě

•	 Nevyměňovat rámky s plodem mezi 
úly

•	 Prodávat/kupovat nebo přemisťovat 
včelstva s negativním laboratorním 
vyšetřením na mor (jen v rámci ka-
tastru města)

•	 Kompletně vyměňovat plodové 
plásty, a to 1× ročně. Žádné dílo ne-
smí být starší než 3 roky

•	 Pravidelně včelstva prohlížet
•	 Omezovat zavčelení a rojení

Pokud ale veterinář zjistí, že příznaky 
moru jsou ještě v léčitelném stadiu, včel-
stva se v ohrožené tříkilometrové oblasti od 
ohniska léčí podle sedmidenního harmo-
nogramu. Jeho podstatou je sedmidenní 
půst včel a precizní dezinfekce veškerých 
včelařských potřeb. 

Sedmidenní půst včely očistí

První den včelař vybere všechny plásty z ka-
ždého, včelami obsazeného úlu, v němž zů-
stane jen samotné včelstvo, které se svým 
vyprázdněním zbaví spor moru. Včely se 
snaží postavit nové dílo, které včelař každý 
den vyřeže, aby neměly kam ukládat zásoby. 

V průběhu dalších dnů svezou včelaři 
na jedno místo všechny nástavky, plásty, 

rámky a včelařské potřeby. Pracovníci sa-
nitárního vozu je důkladně očistí, aby na 
nich nezůstalo sebemenší množství vosku 
či medu. Veškerý dřevěný včelařský mate-
riál dezinfikují v horkém roztoku hydroxi-
du sodného. Očištěné části úlové soustavy 
z jiných materiálů tlakově dezinfikují roz-
tokem nebo ožehnou plamenem z hořáku. 
Takto musejí být ošetřeny všechny včelař-
ské potřeby od rozpěráku až po technologii 
na med a vosk. 

Úly, v nichž včely týden procházely očis-
tou, převeze včelař na asanační místo, kde 
jsou stejně jako v předchozím případě dez-
infikovány. 

V České republice, pokud veterinář 
nepřikáže likvidaci moru ohněm, včelaři 
zpravidla přemetají včelstva do nových či 
vydezinfikovaných úlů na mezistěny, avšak 
bez důkladného vyprázdnění včel, které 
sporami moru v zažívacím ústrojí mohou 
postupně vytvářet a zvyšovat infekční tlak 
i v novém prostředí.

Po skončení dopoledních přednášek 
dostali libochovičtí včelaři od německých 
přátel jako dárek žlutá trička se symbolic-
kou včelou. 

domeček pro samotářky

Odpoledne včelaři navštívili nedaleký 
Burgstädt, kde jim René Steinkamp ukázal 
rodinné včelařství, v němž byl domeček pro 
zabydlení včel samotářek. 

Další rodinné včelařství v zámeckém 
parku Wechselburg představil Stephan 
Oertel.  Libochovické včelaře zaujala dobře 
vyřešená včelařská maringotka.

Po ubytování v Rochsburgu následoval 
večer s grilováním, tombolou a živou dis-
kuzí mezi včelaři. Těm, kteří se nedomlu-
vili, pomáhala tlumočnice Dáša Pokorová, 
která zvládla oba dny na výbornou, a to 
včetně odborné včelařské terminologie.

Malý úlový brouk je v evropě

Nedělní program začal na zámku 
Rochsburg, v němž byla jedna místnost 
vyčleněna pro přednášky. První vystoupila 
úřední veterinární lékařka Dr. Anke Kunze. 
Hovořila o americké hnilobě včelího plodu 
ve Středním Sasku. Seznámila přítomné 
s dalším nebezpečím pro evropské včelař-
ství, které ohrožuje malý úlový brouk, jenž 

Libochovice           Lunzenau

Starosta Lunzenau Ronny Hofmann a sta-
rostka Libochovic Jana Holá
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byl zjištěn v Itálii. Tento brouk při rozmno-
žení přes sezonu kompletně zdevastuje 
včelstvo a úlový prostor. Při oteplování 
Evropy hrozí, že mu příznivé podmínky 
umožní posunout se i do střední Evropy 
a časem i výš na sever. 

Medové plásty ve sklenici

Neméně zajímavý příspěvek měl násle-
dující přednášející Sven Richter. Hovořil 
o včelích produktech, apiterapii a mar-
ketinku. Uvedl, že nestačí jen postavit na 
pult sklenice s medem. Těch je všude plno. 
Kupujícího lze zaujmout nabídkou medů 
v netradičním balení. Takovým je například 
včelí dílo ve sklenici, která má na dně přile-
pený kousek mezistěny. V obrácené skleni-
ci, otvorem do úlu, včely pokračují v divoké 
stavbě plástečků. Po vystavění stačí obsah 

sklenice zbavit včel a zalít pokud možno 
světlým průhledným medem, nejlepší je 
akátový. Obdobně je tomu při prodeji plás-
tečkového medu, uloženého v rámečcích 
nejrůznějšího tvaru, obzvlášť ceněný med 
je v srdcovitém plástečku. Zejména v před-
vánočním čase se výborně prodává menší 
balení medu s voskovými odlitky úlečků, 
medvídků či s různými hračkami pro děti.

Z hostů se stali přátelé

V přízemních prostorách zámku je čokola-
terie, kde včelaři viděli manufakturní výro-
bu pravé čokolády vyrobené z dovezených 
kakaových bobů. Po obědě následovala 
cesta do Eldo v Elsdorfu, kde farmář Karl
-Heinz Winkler vybudoval ze zanedbaných 
zemědělských objektů biostatek se včelař-
stvím, které poskytuje med jeho rodině 
a přátelům. 

Při opětovaném setkání včelařů z Li-
bochovic a Lunzenau byla navázána 
mnohá přátelství s předpokladem dalšího 
rozvoje vztahů mezi včelaři z obou stran če-
skoněmecké hranice. K tomuto cíli s úspě-
chem směřovaly aktivity obou měst.

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek
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O sedmidenním léčení moru včelího plodu 
hovořil tino Lorz

Sven Richter hovořil o včelích produktech 
a jejich netradičním prodeji

René Schieback představil chov matek První krok k netradiční nabídce medu 

Zejména v předvánočním čase 
se výborně prodává menší 

balení medu s voskovými odlitky 
úlečků, medvídků či s různými 

hračkami pro děti

Medové slavnosti 
na zámku

Rádi bychom vás pozvali na 2. ročník 
neziskové a veřejně prospěšné akce 
Medové slavnosti na státním zámku 
Hrádek u nechanic, která je spojená 
s oslavou 130. výročí založení včelař-
ského spolku v nechanicích a výročí 
790 let od první zmínky o obci. Usku-
teční se 30. 6. 2018 od 9 do 17 hod. 
na státním zámku Hrádek u necha-
nic. jde o unikátní celorepublikovou 
akci, během níž bude zábavnou 
a hravou formou laická veřejnost 
seznámena s významem včelařství i 
zemědělské a řemeslné výroby.

celý den je určen především pro 
rodiče s dětmi. návštěvníci se zábav-
nou formou dozvědí, jak chutná pravý 
český med a získají řadu informací 
o životě včelí rodiny. veškeré informa-
ce předají netradiční formou odborní-
ci ve včelařské problematice. co nás 
na životě včel zajímá a proč jsou tak 
důležité? to vše zájemci uslyší během 
připravených přednášek.

Součástí akce bude živá včelařská 
stezka. pořadatelé nezapomenou ani 
na význam včel z hlediska opylovaní 
a také na význam našich lesů. děti i 
dospělí si budou moci tvůrčím způso-
bem vyzkoušet exponáty od sdružení 
vlastníků a správců lesních majetků 
čR – pEFc.

a jaká bude další nabídka? Medová 
snídaně, speciality z medu, regionální 
speciality a ukázky řemeslné výroby. 
pro děti jsou připraveny ukázky prá-
ce se zvířaty: sokolníci, králičí hop, 
psí agility, holubi, králíci a drobné 
ptactvo. to vše a ještě mnohé další 
předvedou chovatelé čScH Smida-
ry. o zábavu se postarají hudební sku-
piny Bohemian Bards a Sansaband. 
Během akce bude probíhat soutěž 
o nejlepší med a medovinu.

Za ZO ČSV Nechanice
 Mgr. Zuzana Samleková 
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Kalifornští producenti mandlí se pokusili o velkochov samotářských zed-
nic Osmia lignaria v naději, že jimi nahradí kritický nedostatek včel medo-
nosných pro opylení největších mandloňových sadů světa.

Kalifornie – ráj mandloní

Kalifornie je mandlová supervelmoc. Ze 
130 milionů mandloní se tu ročně sklidí asi 
900 000 tun mandlí, což je většina světové 
produkce. Španělsko a Itálie, tedy druhý 
a třetí největší producent mandlí, nesklidí 
ročně dohromady ani polovinu kalifornské 
úrody. Pokud mají kalifornské mandloňové 
sady rodit, potřebují každoročně k opylení 
asi 1,7 milionu včelstev, což představuje 
více než 80 % všech včelstev chovaných na 
území USA. 

Poměr mezi poptávkou pěstitelů man-
dloní a nabídkou ze strany včelařů byl 
vždycky napnutý. Poté, co začal americké 
včely trápit syndrom zhroucení včelstev, se 
situace ještě více vyhrotila. Někteří pěstite-
lé se proto poohlížejí po náhražce za včelu 
medonosnou. Mnozí sázejí na místní druhy 
včel, především pak na samotářskou zedni-
ci Osmia lignaria. 

S chovem samotářských včel mají ame-
ričtí zemědělci dobré zkušenosti. Pěstitelé 
vojtěšky například využívají uměle odcho-
vanou čalounici vojtěškovou (Megachile 
rotundata), která ale pochází z Evropy 
a do Ameriky byla importována podobně 
jako hlavní opylovatel zemědělských plo-
din a ovocných stromů včela medonosná. 
S uplatněním amerických zednic to však 
při opylení mandloní není jednoduché. 

Modrá včela

Osmia lignaria se vyskytuje na území USA 
a Kanady ve dvou hlavních poddruzích. 
Osmia lignaria lignaria žije v oblastech na 
východ od hřebene Skalistých hor, pod-
druh Osmia lignaria propinqua je doma 
naopak západně od tohoto pohoří. 

Tato zhruba centimetr dlouhá zednice se 
na první pohled jeví jako černá, ale ve sku-
tečnosti má temnou zelenomodrou barvu 
s kovovým leskem. Odtud také získala své 
anglické jméno Blue Orchard Mason Bee, 
které můžeme přeložit jako „modrá sadová 
zednice“. 

V přírodě upřednostňuje Osmia lignaria 
plochy zarostlé keři a okraje lesů, kde se 
objevuje už brzy zjara. V oblibě má nejen 
původní americké dřeviny, ale i květy im-
portovaných ovocných stromů, jako jsou 
třešně, jabloně nebo broskvoně. Nepohrd-
ne ani kdouloněmi, brusnicemi a dalšími 
hospodářsky významnými rostlinami. 

Tato zednice létá velmi rychle a v krát-
ké době stíhá návštěvu poměrně velkého 
počtu květů. Přelétává přitom ze stromu 
na strom a snižuje tak pravděpodobnost 
samoopylení. Nevadí jí ani nepříznivé 
počasí, za jakého jiní hmyzí opylovatelé 
nelétají. To vše z ní dělá významného opy-
lovatele rostlin kvetoucích brzy zjara. Na 
rozdíl od včely medonosné nesbírá pyl do 
korbikul na zadních končetinách, ale na 
tvrdé chlupy vyrůstající v řadách na spodní 
straně zadečku. 

Osmia lignaria je poměrně plachá. Sa-
mičky sice mají žihadla, ale brání se s jimi 
jen výjimečně. Nebodnou často dokonce 
ani toho, kdo je ruší na hnízdě, a raději 
odletí pryč.

pospolité samotářky

Každá samička zednice Osmia lignaria si 
staví své vlastní hnízdo. Nejsou to ale za-
přisáhlé individualistky. Obvykle si jich 
hned několik staví hnízdo v těsné blízkos-
ti. Hnízdění ve skupině nabízí řadu výhod, 

např. lepší vyhlídky při napadení predá-
torem. Zároveň představuje jednu z klí-
čových vlastností předurčujících zednici 
Osmia lignaria k chovu. 

Oplozená samička hledá pro stavbu 
hnízda vhodnou díru v dřevě stromu nebo 
keře. Přednost dává otvorům o průmě-
ru 7 až 8 milimetrů. Na konci budoucího 
hnízda umístí zednice „zátku“ z nanoše-
ného bláta. Od ní pak buduje jednu ko-
můrku za druhou. Do každé uloží vajíčko 
se zásobou nektaru a pylu. Komůrky jsou 
oddělené tenčími hliněnými „přepážkami“. 
Tak vyplní díru po celé délce. Hnízdo mívá 
běžně kolem deseti komůrek. Poslední ko-
můrku nechává zednice obvykle prázdnou, 
aby tak odradila predátora, který by se do 
ní dostal. Nakonec hnízdo uzavře poslední 
silnou zátkou z bláta. 

Z vajíček nakladených do zadních komů-
rek se vyvíjejí samičky, z vajíček uložených 
do předních komůrek budou samečkové. 
Z nakladeného vajíčka se rychle líhne lar-
va, která se živí připravenou potravou. Tu 
obvykle spotřebuje do dvou týdnů a pak se 
zakuklí. Z kukly se v pozdním létě vyvine 
dospělec, který však zůstává ve své komůr-
ce až do jara. 

Jako první opouštějí hnízdo samečkové 
z předních komůrek. Silnou zátkou uza-
vírající hnízdo se prokoušou díky silným 
čelistem. Nikam však nespěchají. Zdržují 
se v blízkosti hnízda, a jakmile se objeví 
samičky, pokoušejí se s nimi pářit. O pří-
ležitost k páření samci mezi sebou urputně 
zápolí. Tady se ukazuje další výhoda pospo-
litého života zednic. Samečkové vzešlí z ně-
kolika různých hnízd mají příležitost pářit 
se i s jinými samičkami, než jen se svými 
sestrami. Oplozené samičky žijí ještě mě-
síc až dva a za tu dobu kladou jedno až dvě 
vajíčka denně.

Úskalí chovu

Zednice často nenacházejí dostatek vhod-
ných děr pro stavbu hnízda a berou proto 
zavděk dírami, které jim připraví člověk. 
Stačí k tomu kus dřeva s navrtanými ot-
vory o průměru 7 až 8 milimetrů a o délce 
10 až 15 centimetrů. Základní podmínkou 
je, aby díra byla z jedné strany uzavřená 
a nebyla „průchozí“. Na materiál nejsou 
zednice příliš náročné, ale některé druhy 
dřev nemají rády, protože jejich pryskyři-
ce obsahuje látky, které je odpuzují. Umělá 
hnízda lze vyrobit i z papírových trubiček 
svázaných do svazku. Při chovu zednic se 
nesmí zapomínat ani na zdroj bláta, které 
samičky nutně potřebují pro stavbu hnízd. 

Někdy vylétají mladé zednice z hnízda 
se skvrnami na hrudi a zadečku. Ty tvoří 

Detailní pohled na přední část těla zednice Osmia lignaria
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apovlak z roztočů, kteří se dostali do hníz-

da s nasbíraným pylem. Vývoj zednice 
v komůrce zřejmě tito pyloví roztoči přímo 
nenaruší. Mohou ale zhoršit kvalitu pylu 
a snížit jeho výživnou hodnotu. Dospělým 
zednicím překáží povlak roztočů v letu. Hy-
gienickými opatřeními však může chovatel 
výskyt těchto roztočů významně omezit. 

Potřeba zednic pro opylení ovocných 
dřevin je poměrně vysoká. Na jeden hek-
tar jabloňového sadu se počítá se zhruba 
2 500 samičkami zednice Osmia lignaria. 
Už z toho je zřejmé, že pro potřeby kali-
fornských pěstitelů mandloní bude třeba 
zavést doslova velkochov zednic. Již dří-
ve někteří pěstitelé dováželi do Kalifornie 
zednice Osmia lignaria z Utahu a ty pak vy-
pouštěli do mandloňových sadů. Včely sa-
motářky ale houfně dezertovaly ze sadů do 
okolní přírody a jejich import se nevyplácel. 

pomocník pro opylení mandloní

Ambiciózního úkolu o zavedení umělého 
velkochovu zednic Osmia lignaria se ujala 
firma Wonderful Company působící v mi-
nulosti i pod názvem Paramount Farms. 
Mandloně pěstuje na více než 18 tisících 
hektarů a k jejich opylení potřebuje každo-
ročně asi 92 000 včelstev včely medonos-
né. Zednice nemohou v sadech Wonderful 
Company včely medonosné úplně nahradit. 
Firma vkládala naděje do nasazení zednic 
a včel medonosných společně. Je známo, 
že oba druhy si příliš nekonkurují. Naopak, 
pokud opylují rostliny společně, vzájemně 
se doplňují a každý druh pak podává při 
opylení vyšší výkon, než když je v sadu sám. 

Ve Wonderful Company předpokládali, 
že na hektar mandloňového sadu nasadí 
asi tisíc zednic Osmia lignaria. Firma měla 
rozpracované dvě varianty. Jedna počítala 
se stávajícím počtem včelstev doplněným 
na každém hektaru o tisícovku zednic. Od 
té si pěstitelé slibovali zvýšení výnosu i kva-
lity mandlí. Druhá varianta počítala se sní-

žením počtu včelstev včely medonosné na 
polovinu a s jejich doplněním o tisíc zednic 
na každý hektar. V tomto případě bylo hlav-
ním cílem udržení stávající úrovně a kvality 
úrody mandlí. Samozřejmostí byla ekono-
mická návratnost nákladů na chov zednic. 

Ověřovací studie běžela ve Wonderful 
Company na osmi hektarech mandloňo-
vých sadů. Součástí ověřovacího polopro-
vozu bylo i osm hektarů porostů květin 
určených pro pastvu „množícího chovu“ 
zednic. Porosty svazenky, jitrocelovitých 
kolinsií, slézovitých Eremalche, sluncov-
ky kalifornské a brukve černé kryla klec 
z jemné síťoviny. Ta bránila zednicím 
v útěku a zároveň jim chránila pastvu před 
hmyzem z okolí. 

Zároveň běžel ve Wonderful Company 
šlechtitelský program, který si kladl za cíl 
zvýšit u zednic preferenci mandloní. Tím 
by se zabránilo dezerci včel ze sadů. Samo-
statný problém představovalo technické ře-
šení hnízd. S velkochovem vystupovala do 
popředí s mnohem větší naléhavostí také 
nákazová situace. Velkochov však ohro-
žovali i celkem netradiční škůdci. Žáby se 
například naučily lovit zednice přilétající 
k loužím pro bláto na stavbu hnízd. Myši 
zase zjistily, jakou delikatesu představu-
jí hnízda nacpaná nektarem a pylem. 

nečekaný konec

Vedoucí programu BOB čili „Blue Orchard 
Bee“ William Wardell pravidelně referoval 
o problémech i úspěších. Celkově vyznívaly 
jeho zprávy optimisticky. 

„Vypadá to slibně,“ hlásil obvykle, i když 
nezastíral trable.

Proto všechny, kdo drželi Wardelovu 
týmu palce, zaskočila koncem února 2018 
zpráva, že Wonderful Company program 
na zavedení velkochovu zednic ukončila. 
Vedení společnosti odmítlo své rozhodnutí 
jakkoli komentovat. Ani Wardell neposkytl 
bližší vysvětlení a s veřejností nekomuniku-

je. Vše nasvědčuje tomu, že se chov zednic 
ukázal jako nerentabilní.

„Nejsme výzkumný projekt,“ zdůrazňo-
val vždycky Wardel. „Díváme se i na eko-
nomickou stránku.“

Znamená to definitivní konec snah 
o masové nasazení zednice Osmia ligna-
ria v mandloňových sadech? Experti jsou 
zajedno v tom, že se práce nezastaví. Won-
derful Company sice nedosáhla cíle odcho-
vávat miliony zednic, ale podala jasný dů-
kaz, že chov těchto samotářských včel ve 
velkém je technicky zvládnutelný.

„Pěstitelé udělali obrovský pokrok, 
a proto se další výzkum a vývoj nezastaví. 
Jen tempo se teď možná trochu zpomalí,“ 
hodnotí vzniklou situaci Theresa Pitts-Sin-
gerová z americké USDA Bee Biology and 
Systematics Laboratory. 

Její slova potvrzuje i vývoj událostí bez-
prostředně po ohlášení konce projektu 
BOB. Zednice odkoupil od Wonderful 
Company Jim Watts provozující firmu 
Watts Solitary Bees. Doufá, že bude moci 
samotářské včely množit a dodávat zájem-
cům. Ani zařízení, které Wardel vybudoval 
ve Wonderful Company, nezůstane ležet 
ladem. Firma je bude pronajímat výzkum-
ným týmům z ústavů řízených americkým 
ministerstvem zemědělství a také týmům 
z amerických univerzit. A tak to opravdu 
vypadá, že i když Wonderful Company 
v ambiciózním projektu nepokračuje, její 
cíle zřejmě v nejbližších letech naplní jiní.

Text: Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia

Zednice Osmia lignaria při opylení květů

kvetoucí mandloň
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včelařského Dol – Vi.
Med a bílkoviny v něm
Včely, jako naprostá většina všech tvorů, potřebují ke svému životu, cukry, 
tuky, bílkoviny a další látky a samozřejmě i  vodu. Cukry mají včely v medu 
a všechno ostatní v pylu. Je to důmyslný systém. 

Cukry (ty jednoduché, na které je strávník 
zvyklý) je možno strávit zcela beze zbyt-
ku. Vydají energii na létání či na vyhřívání 
a zbytek se vydýchá v podobě vodní páry 
a oxidu uhličitého. Proto včely mohou 
přečkat celou zimu ve společenství, aniž by 
musely na malou nebo na velkou potřebu. 
Bílkoviny jsou nezbytné pro růst buněk. 
Organismus je může také odbourat a vyu-
žít jejich energii. To ovšem není beze zbyt-
ků. Dusíkatá část aminokyselin se u včel 
přemění na kyselinu močovou a s dalšími 
nestravitelnými látkami, jako jsou obaly 
pylových zrn, se hromadí ve výkalovém 
vaku. Výkalů se včela zbavuje jen venku 
mimo úl. Včely mají zásoby medu a pylu 
odděleně. To proto, aby mohly konzumo-
vat v potřebném poměru bílkoviny a cuk-
ry, a mohly tak hospodařit s pylem, který je 
velmi cenný a často nedostatkový.

V medu jako takovém, je zcela nepatrné 
množství bílkovin. Kdybychom všechny 
dusíkaté látky přepočítali obvyklým ko-
eficientem 6,25× na bílkoviny, nebylo by 
jich více než 0,2–0,4 %, tedy 2–4 g na kg 
medu. Ale zdaleka ne všechny dusíkaté 

látky, které takto započítáváme, jsou bíl-
koviny. Doporučený denní příjem bílkovin 
pro dospělého člověka je kolem 70 g, takže 
pokud by chtěl považovat med za zdroj bíl-
kovin, musel by ho sníst asi 25 kg denně. 
Jestliže je průměrná roční spotřeba medu 
u nás kolem 1 kg, hradíme medem jednu 
desetinu promile své potřeby bílkovin. Ten, 
kdo jí medu desetkrát víc, dostane se na 
jedno promile. Podle mě tedy med za zdroj 
bílkovin považovat nelze.

Na medech se často objevují v různých 
obměnách etikety s tímto textem:
„Med je bohatý na jednoduché cukry a bíl-
koviny. Obsahuje také množství pylu z květů, 
což ho obohacuje o další látky z bylin, éteric-
ké oleje a rostlinné hormony.“ 

Rozumím tomu jako snaze med pochválit. 
Že to není jen cukerný koncentrát, ale obsa-
huje něco navíc. Tímto způsobem je to ov-
šem dost nešťastně formulované. Bohužel se 
podobné texty vyskytují i v odborných kníž-
kách, na pravdě se však nezakládají. Med je 
bohatý na jednoduché cukry, má jich 70–80 
%. Ale bílkovin? Zlomek procenta. Rovněž 
množství pylu v běžném vyčeřeném medu se 
pohybuje v setinách až desetinách procenta. 
Pojmy „je bohatý“ a „obsahuje množství“ 
nejsou sice kvantitativní, ale myslím, že by 
mohly být považovány za klamavou rekla-
mu. Konzultoval jsem kdysi s s alergology 
skutečnost, že  víc pylu denně nadýcháme, 
než ho sníme s medem. Dnes zastaralým po-
jmem rostlinné hormony se před padesáti 
lety označovaly stimulátory růstu rostlin, 
k nimž patří auxin nebo cytokinin, a dále 
také inhibitory růstu jako kyselina absciso-
vá nebo kumarin. Nikde jsem se nedohledal, 
že by tyto látky v lidské stravě člověku k ně-
čemu posloužily, pokud vůbec v medu jsou. 
Novější analýzy je neuvádějí.

Ve svých přednáškách pro univerzitní 
studenty a ve zjednodušené podobě i v před-
náškách pro včelaře a veřejnost ukazuji 
výsledky analýz medů, jak je poskytnou 
dnešní citlivé chromatografy s hmotnostní 
nebo elektrochemickou detekcí. V medech 
je kolem tisíce organických látek. Jsou jich 
malá množství, to znamená miligramy na 
kilogram, ale jsou velmi rozmanité. Větši-

na pochází z rostlin, některé přidají včely 
ze slin a zbytek je výsledek enzymatických 
přeměn a postupného zrání. Málo se ví o roli 
vzácných druhů cukrů v medu. Více víme 
o rozmanitých organických kyselinách, 
které patří mezi antioxidanty. Ty si ve stravě 
pochvalujeme třeba v případě zeleného čaje 
nebo červeného vína. 

Navrhuji tedy svým posluchačům, aby-
chom souhrnně všem takovým látkám ří-
kali mikronutrienty, protože je jich v medu 
pouze stopové množství. Ale mají svůj, čas-
to ještě neznámý význam. Jako makronut-
rienty můžeme označit hlavní složky denní 
potravy – cukry, tuky a bílkoviny. Z nich 
jsou v medu jen cukry. Bílkoviny a tuky 
zde chybí. Ty má totiž včela zajištěny tím, 
že konzumuje ve velkém plástový pyl, resp. 
mateří kašičku, což je pyl přetransformova-
ný přes hltanové žlázy.

Pro toho, kdo by si chtěl najít více skuteč-
ně seriózních informací, doporučuji strán-
ky bývalého šéfa Mezinárodní komise pro 
med a ředitele švýcarského výzkumného 

ústavu v Liebefeldu, Stephana Bogdanova. 
Jeho Honey Book (www.bee-hexagon.net) 
je nejucelenější rešeršní publikace o medu, 
jakou znám. Kniha je zdarma, ale musíte 
poskytnout svůj e-mail a dostanete obra-
tem přístupový kód. Komu jde angličtina 
ztuha, tomu pomůže překladač.

V češtině je znovu dostupné již třetí vy-
dání mé knížky Včelí produkty mýtů zbave-
né. Tu seženete na internetu i v kamenných 
prodejnách.

Mám zkušenost, že některé lidi klamavá 
reklama může přimět ke koupi. Více je ale 
těch, kteří naopak ocení, když je výrobek 
označený jednoduše a přesně. To platí 
i o medu. Je to zázrak přírody a netřeba 
o tom konzumenty neuměle přesvědčovat.

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

V medech je kolem tisíce 
organických látek. Jsou jich 
malá množství, to znamená 

miligramy na kilogram, ale jsou 
velmi rozmanité

Na etiketě se píše: Med je bohatý na jedno-
duché cukry a bílkoviny. Přitom bílkovin je 
v celé sklenici jako v zrnku hrachu
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Na včelařské schůzi naší ZO ČSV jsme 
diskutovali všeobecně uznávaný názor, 
který říká, že se roje neznámého původu 
musí likvidovat. Domnívám se, že žádný 
zákon ani vyhláška toto nenařizuje (ni-
kde jsem to nenašel). V poměrně zavče-
lené obci, jako je ta naše, je téměř jisté, 
že se bude jednat o roj nějakého místní-
ho včelaře, tedy v podstatě „známého“ 
původu. Navíc se domnívám, že přenos 
chorob včelím rojem, kvůli kterému je 
tento názor nejčastěji zmiňován, je spíše 
v teoretické rovině, nemluvě o tom, že se 
jedná o přirozený způsob rozmnožování 
včel. Choroby jsou spíše ve starém díle, 
či plodu, či zanedbaném úlu. Včely v roji 
budou dle mého názoru nejspíše zdravé 
(jinak by moc daleko nedoletěly). Chá-
pu přirozeně obavy v morovém pásmu, 
či jeho blízkosti. Navíc někteří přátelé 
včelaři doporučovali, že by se měly též 
likvidovat divoce žijící včely (například 
ve starém stromu apod.), neboť prý hrozí 
nebezpečí šíření chorob z takto volně, či 
„divoce“ v přírodě žijících včelstev. Že by 
se měla tato včelstva aktivně vyhledávat 
a likvidovat. To mi přijde poněkud proti 
přírodě – včely zde byly před včelaři a jis-
tě jsou i bez včelařů schopny žít. 

Prosím Vás o závazné právní stano-
visko, zda je tedy likvidace včelích rojů 
a (nebo) v přírodě žijících včelstev naří-
zena nějakým právně závazným způso-
bem, nebo zda se jedná o obecně oblí-
bené omyly, které jsou ve včelařské obci 
i u laické veřejnosti mylně tradovány.

 P. K.

V současné době, kdy je od 22. 2. 2018 
účinná nová vyhláška č. 18/2018 Sb. 
o veterinárních požadavcích na chov včel 
a včelstev a o opatřeních pro předcházení 
a zdolávání některých nákaz včel, již v ní 
povinnost utrácet roje neznámého pů-
vodu v rámci prevence varroázy a moru 
a hniloby včelího plodu stanovena není. 
Nová vyhláška tuto povinnost z dosavadní 
úpravy vyhlášky č. 299/2003 Sb. o opat-
řeních pro předcházení a zdolávání nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 
nepřevzala. Paní MVDr. Milada Dubská, 
vedoucí oddělení zdraví zvířat, odbor 

ochrany zdraví a pohody zvířat Ústřední 
veterinární správa Státní veterinární sprá-
vy k tomu dodává: Roje neznámého původu 
lze z epizootologického hlediska považovat 
za zvířata s neznámým nákazovým statu-
sem, a proto jejich použití k založení nového 
včelstva by mohlo být v případě prokázání 
této skutečnosti hodnoceno jako nedodrže-
ní povinnosti chovatele stanovené v zákoně 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změ-
ně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
v § 4, odst. 1, písm. c) „bránit vzniku a šíře-
ní nákaz a jiných onemocnění zvířat“. Proto 
tento postup nelze z epizootologického ani 
legislativního pohledu doporučit.

Náš dlouholetý člen se nečekaně vzdal 
funkce jednatele okresní organizace. 
Pojem „vzdání se funkce jednatele OO“ 
ale platné stanovy neznají. Měl by se tedy 
vyjádřit, zda končí rezignací či dohodou. 
Bude potřeba svolat celý výbor okresní 
organizace a ten zvolí či kooptuje nové-
ho jednatele, nebo postačí toto řešit jen 
v rámci předsednictva okresní organiza-
ce s tím, že na zasedání celého výboru se 
dodatečně schválí?

 J. V.

Co se týče pojmů rezignace – vzdání se 
funkce, jde o významově stejná slova. Je to 
srozumitelné pro všechny, takže to nemá 
vliv na platnost tohoto úkonu. Je však tře-
ba, aby rezignaci podal písemně s vlast-
noručním podpisem. Jen tak e-mailem to 
nestačí. Je totiž možné, že tento projev vůle 
bude vyžadovat spolkový rejstřík k prove-
dení zápisu změn.
Podle Stanov čl. 34 členové volených orgá-
nů zůstávají ve svých funkcích:
c)  do uplynutí dvou měsíců ode dne doru-

čení rezignace příslušnému orgánu nebo
d) do doby dle dohody o ukončení funkce.

Do dvou měsíců od doručení okresnímu 
výboru se tedy má zvolit nový jednatel z řad 
členů okresního výboru nebo je možná do-
hoda. Funkcionář se vzdal funkce jednate-
le, nikoli člena výboru. Takže je stále čle-
nem výboru. Nového jednatele bude volit 
výbor ze svých členů. 

Ke kooptaci dochází tehdy, když se ně-
kdo vzdá i funkce člena výboru, nebo zemře 
nebo jinak skončí ve výboru. Nový člen je 
kooptován výborem po projednání se ZO, 
kde je navržený ke kooptaci členem. Před-
sednictvo okresního výboru zde nemá pra-
vomoc k volbě nebo kooptaci neboť podle 
stanov čl. 19 odst. 2 jen výbor volí ze svých 
členů předsedu, místopředsedu, jednate-
le, pokladníka a další členy předsednictva, 

kteří mohou být pověřeni vedením odbor-
ných komisí a dalších dílčích činností. 

Jsem včelařem již 12 let. Do loňského 
léta jsem měl včely na svém pozemku 
v obci B. na Plzeňsku. Jelikož jsem pro-
dával tento pozemek, přestěhoval jsem 
je ke kamarádovi včelaři do obce K. 
a odhlásil jsem se z místní organizace, 
kde jsem byl veden. Nyní mám možnost 
včelstva umístit dlouhodobě na pozemku 
v obci N.. Chtěl bych se přihlásit do míst-
ní organizace, ale předseda spolku mi 
opakovaně říká, že o vstupu do organiza-
ce rozhoduje členská základna a že tedy 
musím počkat na její schůzi a vyjádření, 
zda mě přijmou. Mohl bych počkat na vy-
jádření členské základny, ale za prvé mi 
přijde toto jednání  pana předsedy neko-
rektní s tím, že si vytváří své podmínky, 
které nejsou v souladu se stanovami ČSV. 
Za druhé bych rád v tomto roce požádal 
o evropské dotace na technickou pomoc 
a chtěl bych tedy uvést do formuláře stav 
jako včelař registrovaný ve včelařském 
spolku. Je v pořádku, že by o přijetí do 
spolku měli rozhodovat členové na člen-
ské schůzi?

 P. M.

Podle čl. 13 odst. 4 písm. e) Stanov ČSV 
rozhoduje o přijetí členů do svazu a o je-
jich vyloučení výbor ZO. Je to i logické, 
protože v případě vyloučení výborem (kdo 
přijímá, ten i vylučuje) se může člen odvo-
lat k členské schůzi. Před lety mohl členy 
podle stanov přijímat výbor nebo členská 
schůze, ale to již neplatí. Výbor se schází 
mnohem častěji než členská schůze. I to 
je důvod, proč členy přijímá výbor. Ještě 
existuje podle stanov čl. 5 odst. 10 mož-
nost převodu členů mezi základními orga-
nizacemi. Na členství ve svazu se tak nic 
nemění, nekončí Vám a nezačíná. Změní-li 
se u člena podmínky pro členskou eviden-
ci, nebo rozhodne-li se člen v rámci daných 
možností k zařazení do členské evidence 
v jiné základní organizaci, požádá o vyřa-
zení z evidence ve stávající základní orga-
nizaci a bez zbytečného odkladu o zařaze-
ní do evidence v jiné základní organizaci. 
Příslušné základní organizace provedou 
o tom záznam v CIS. Pokud jste se odhlá-
sil a neprodleně nepřihlásil jinam, tak Vám 
členství skončilo. Proto pro Vás připadá 
v úvahu jen znovu o členství požádat, vy-
plnit přihlášku a vyčkat rozhodnutí výboru. 
Možná tuto změnu pan předseda nezazna-
menal. Nepodezřívala bych ho z vědomého 
nekorektního postupu.

Mgr. Jarmila Machová
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na našem území – Vi.
Včelařství v době feudalismu – část IV.

Domácí včelařství 
a rojové právo
Domácí včelařství vzniklo v pozdější době 
než včelařství lesní, ale dlouhou dobu tyto 
dva typy existovaly společně vedle sebe. 
Pro domácí včelaře představoval chov včel 
pouze vedlejší činnost, ze které jim plynul 
užitek, hlavně v podobě medu. Jejich hlav-
ním zdrojem obživy byla práce na polích 
a lukách. Proto se pro tento druh včelařství 
vžil i název rolnické včelařství, jelikož chov 
včel provozovali rolníci. Výhodou bylo, že 
domácí včelařství bylo svobodné a nemusel 
se odvádět žádný poplatek. Těmto včelařům 
už se také neříká lešáci, brtníci nebo meda-
ři, ale nazývají se včelníci. Vznik domácího 
včelařství je spojen s tím, že brtníci pravdě-
podobně neprovozovali včelaření pouze ve 
stojatých stromech, ale upravovali si i duti-
ny padlých stromů. Když následně brtník 
tuto padlou kládu donesl ke svému příbytku, 
zjistil, že včely prosperují stejně jako v lese. 
K přechodu od včelařství lesního k  domá-
címu nedošlo ze dne na den. Byl to proces 
velice pomalý. První zprávy o převaze vče-

lařství domácího podává kronikář Kosmas, 
který píše, že sklizeň medu byla v rolnických 
krajinách větší než v krajinách lesních; jde 
přibližně o období počátku 12. století. Dů-
vodem převahy byla také skutečnost, že vče-
lařství se zakládala při hospodářských dvo-
rech a z některých nevolníků se stali včelaři. 
S rozvojem domácího včelařství začali také 
domácí včelaři vytvářet svá společenství, 
samosprávu, gruntovní knihy a včelařská 
registra. Konkrétním příkladem je Řád vče-
lařského cechu na panství Lipnickém v Mo-
ravě, který byl vydán 26. února roku 1697. 
Vydal ho kníže Ferdinand z Dietrichštejna 
na žádost jeho poddaných. Řád obsahuje 23 
článků, v jejichž rámci je upraveno, že cech 
včelařů si má každý rok volit jeho správu, 
kterou tvoří jeden mistr včel, dva starší vče-
laři a šest přísežných rádců. To, že včelař-
ství domácí získalo převahu nad brtnictvím, 
svědčí o tom, že se jednalo o velice úspěšné 
včelaření, ale slávy včelařství brtnického 
nedosáhlo. 

Z pohledu městských práv se zmíním 
o tzv. právu rojovém, které v sobě zahrnu-
je otázku, komu náleží roj. Rojové právo si 
na našem území nejprve upravovala města 
ve svých řádech. Od 12. století začínají ve 
střední Evropě vznikat velké osady, u nás je 
to například Praha a Brno, které přejímají 
práva ze sousedního Německa obsahující 
i úpravu rojového práva První byla právní 
úprava podle právní knihy Sachsenspiegel 
z roku 1220, která pochází ze severní čás-
ti Německa. Úprava je zde podobná jako 
v římském právu, kdy je majiteli pozemku, 
kde se roj usadil, dáno více práv než majiteli 
úlu. Města, která tuto úpravu přijala, jsou 

například Menší Město pražské, Hradec 
Králové, Olomouc a Opava. V jižní části Ně-
mecka je právní úprava podle právní knihy 
Schwabenspiegel z roku 1270. Posuzovalo 
se jako modernější oproti saskému právu. 
Platilo, že majitel roje může svůj ulétlý roj 
stíhat po dobu tří dnů. Následně má ozna-
movací povinnost vůči vlastníkovi stromu, 
plotu nebo domu, kde se roj usadil. Společ-
ně mají tlouci do místa, kam se usadil. Včely, 
které spadnou na zem, náleží majiteli roje. 
Včely, které zůstanou na místě, kde se roj 

usadil, náleží majiteli stromu, plotu nebo 
domu. Ustanovení švábského práva o ro-
jích nebylo převzato do městských práv na 
našem území, došlo však k jeho recipování 
do práv Starého Města pražského, Brna, 
Znojma nebo Hodonína. Z roku 1430 je za-
znamenán případ, který byl posuzován dle 
saského rojového práva. Měšťanovi uletěl 
roj, který se usadil na stromě jeho soused-
ky. Měšťan společně s pomocníky roj sebral 
a usadil ho zpět do svého úlu. Sousedka se 
rozhodla věc žalovat. Vrchní soud v Olo-
mouci rozhodl, že roj náleží sousedce a měš-
ťan musí zaplatit pokutu 13 gr. 

Úprava rojového práva se dále vyskyto-
vala v medařských právech, ta ale byla zá-
vazná pouze pro příslušné panství. Dá se 

Domácí včelaři na našem území hojně 
používali tzv. kláty – kusy kmenů s vy-
dlabanou dutinou, často vyřezávané 
do nejrůznějších podob… 

To, že včelařství domácí získalo 
převahu nad brtnictvím, svědčí 

o tom, že se jednalo o velice 
uspěšné včelaření, ale slávy 

včelařstvi brtnického nedosáhlo

…nebo košnice – ze slámy spletené zvony, pod kterými se včely mohly usadit



207čERvEn 2018•

H
iS

to
R

iE
o

S
o

B
n

o
St

i č
ES

K
éH

o
 v

č
El

ař
St

ví

předpokládat, že podle medařských práv-
ních řádů náležel opuštěný roj vrchnosti, 
tudíž se musel odevzdat do panského vče-
lína. V rámci medařských řádů je asi nejpo-
drobněji rozebráno rojové právo na Lipnic-
ku. Medaři bylo povoleno, aby pronásledo-
val roj do vzdálenosti sto kroků, a do této 
vzdálenosti si ho mohl volně vzít. Kdyby roj 
získal v běhu v širém poli, tak musel učinit 
oznámení včelmistrovi. V situaci, kdy roj 
přiletí někomu do včelína nebo zahrady 
a následujících 24 hodin nenastane situa-
ce, že by se někdo k roji přihlásil, stane se 
vlastnictvím majitele včelína nebo zahrady, 
kam přiletěl. Pokud se roj usadil v lese nebo 
na knížecích polích a někdo jej nalezl, bylo 
mu dovoleno si roj setřást, ale také musel 

odvést poplatek do medařské pokladny ve 
výši 15 kr. Kdyby se tak nestalo a snažil by 
se roj zamlčet, tak by následně musel platit 
do panského důchodu 30 kr a do medařské 
pokladny 6 gr alb.

Text: JUDr. Pavel Pumpr
Foto: Michaela Koutská, DiS. a archiv autora

Zdroje: 
1JIREČEK, Hermenegild. Spisy právnické o právu 
českém v 16-tém století. Vídeň: nákl. vydavatelovým, 
1883.
NEPRAŠ, Josef. České včelařství. 1. vyd. Praha: Státní 
zemědělské nakladatelství, 1971,
KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné pa-
mátky české i moravské, sebrané z archivů domácích 
i cizích, svazek 23. 1. vyd. Praha: Knihkupectví Bursík 
a Kohout, 1906. 

BERÁNEK, VLADIMíR. Když plásty tekly medem: 
medařská hospodářství, práva, soudnictví, příběhy. 
1. VYD. PRAHA: OSTROV, 2003. 247 S.  
ISBN 80-86289-31-1.

košnice dovozená z Uher roku 1698

ing. Vladimír Veselý (1933–2013)
chystám inseminační jehly a vzpomínám 
na to, že můj učitel a dlouholetý ředitel 
ústavu právě před pěti lety náhle zemřel. 
vzpomínáme na něj vděčně a často, 
prakticky dennodenně. v mnoha situacích 
nám, kdo vedle něj léta pracovali, vytanou 
na mysli slova, která by bezpochyby řekl. 
dovolenou považoval za radovánky, proto-
že nekončící práce nemá být z tak banál-
ních důvodů, jako je dovolená, přerušová-
na. Sám si ji vůbec nebral. jen v průběhu 
semestru vždycky v pondělí na poradě 
hlásil personalistce: na čtvrtek mi napište 
dovolenou. to znamenalo, že má odpole-
dne přednášku na Zemědělské univerzitě, 
takže odjede z práce už ve tři hodiny a ne 
v sedm, v osm večer jako jindy.

Když jsme byli spolu na nějaké vědec-
ké konferenci, trpěl, pokud organizátoři 
zařadili do prostředního dne programu 
výlet nebo jinou společenskou či kulturní 
akci. pokud byl výlet až poslední den 
kongresu, měl jsem smůlu já, protože 
se místo něj jelo domů „udělat poštu“, 
tehdy ještě papírovou, která se, v době 
byť krátké nepřítomnosti, na ředitelově 
stole navršila.

co nás ing. veselý opravdu důsledně 
naučil v laboratořích, byly kontroly. tímto 
pojmem ale nemyslel kontrolování ně-
čeho, ale uspořádání pokusů. Kde máš 
kontrolu? ptal se pro jistotu pokaždé, 
když jsme mu ukazovali, jak co v po-
kusech vychází. vyprávěl vždycky svou 
zkušenost s takzvanými, jak se v pade-
sátých letech říkalo, lidovými výzkumní-
ky. to byli včelaři, kteří velice nadšeně 
zkoušeli všelijaké pomůcky, změny, me-
tody a ledacos dalšího. a vždycky se pro 
onu myšlenku nadchli tak, že to zkoušeli 
na všech včelstvech na stanovišti – a ne-
nechali si pro porovnání jako kontrolní 
skupinu žádná včelstva bez ošetření či 
změny, prostě bez zásahu. pak se ovšem 
snadno šíří výsledky, které jsou jen ná-
hoda, či ještě častěji jen přání, namísto 
vědecky podloženého poznatku. dodnes, 
když se v našem ústavu řekne: sudá-
lichá, všichni vědí, že mají počítat s kon-
trolní skupinou, která je ve všem stejná 
a liší se jen v jediném detailu, který se 
zkoumá. veselý měl osvědčený zvyk po-
užívat původní značení včelstev a podle 
čísel liché úly ošetřil a sudé nechal jako 
kontrolu. nedávno jsme měli spor s pro-
pagátory ultrazvukového ničení roztočů 
varroa. problém byl přesně v tom, že 
proti kontrole byl účinek v podstatě nu-
lový. vzpomínali jsme na ing. veselého 
a víme, že by se nás zastal.

jindy vzpomínáme na šéfa opět, ale 
v jiné souvislosti a jsme vlastně rádi, že 
se některých věcí nedožil. díky němu 
se v šedesátých letech minulého století 
rozběhla chovatelská práce s nádhernými 
včelami. tyhle naše kraňky dodnes mnozí 
návštěvníci z celého světa oceňují, zatím-
co z některých úst a jimi dezinformova-

ných medií zaznívá opakovaně to strašné 
slovo genocida.

v léčení varroázy ing. veselý od prvních 
pokusů razil pravidlo: maximalizovat účin-
nost a minimalizovat chemii. Fumigační 
pásky s kapkami v oddělené lahvičce 
nemají nikde na světě. a tato zdánlivá 
komplikace přinesla při skvělé účinnosti 
obrovskou úsporu účinné látky a tím pá-
dem daleko nižší zatížení včel a prostředí, 
než u srovnatelných aplikačních metod. 

jen v jediné věci si nejsem jist, že ji ing. 
veselý správně odhadl. po revoluci říkal: 
Bude nezaměstnanost, lidé si začnou vážit 
práce, zasadíme znovu moruše a budeme 
rozmotávat hedvábí, jako v dávných dobách 
ústavu. Moruše jsme zasadili, ale hedvábí 
je krásnou vznešenou minulostí, stejně jako 
pracovitá, přísná a vlídná postava vladimíra 
veselého, neodmyslitelně patřící k výzkum-
nému ústavu včelařskému v dole. 

Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Poznámka redakce: Vzpomínka na Ing. Vladi-
míra Veselého je prvním příspěvkem do rubriky 
Osobnosti českého včelařství, s níž se budete setká-
vat v následujících číslech Včelařství. Na skvělé 
včelařské osobnosti vzpomene vždy při příležitosti 
kulatého výročí jejich narození nebo úmrtí. Ing. Vla-
dimír Veselý nás opustil před 5 lety – 8. 5. 2013.
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V polovině letošního února se na letišti Václava Havla v Praze sešla sku-
pina dvaceti lidí, kteří se vydali na expedici do Nepálu. V podvečer jsme 
odlétali s leteckou společností Turkish Airlines směr Istanbul, kde jsme 
přestoupili na letadlo do Káthmandú. Druhý den dopoledne jsme přistáli 
na letišti v Káthmandú, kde jsme si vyřídili vstupní víza, vyzvedli zavazadla 
a vydali se vstříc novým zážitkům a zkušenostem. Mimo jiné i včelařským. 

Už jen opuštění letištní haly byl pro ně-
které z nás, co byli poprvé v Asii, šok. Na 
ulici podle našeho pohledu vládl chaos – 
auta, motorky, psi, lidi – prostě všichni, 
a jezdí se vlevo. Kupodivu tu ale panuje 
velká tolerance a ohleduplnost, za celou 
dobu našeho pobytu jsme neviděli jedinou 
nehodu. Na parkovišti u letiště jsme měli 
sraz s taxikářem, který se o nás se svými 
kolegy po celou dobu pobytu staral. Odje-
li jsme do budhistického kláštera Sangye 
Choeling – Buddha Dharma Center v čás-
ti Kimdol, kde jsme byli ubytováni v Guest 
house. Povečeřeli jsme v místní restauraci 
a těšili se na další dny. Ráno nás v klášteře 
čekala meditace a púdža (různorodé obřa-
dy spojené s recitací manter, různých textů, 
přinášením obětin atp.), potom jóga, a po 
snídani jsme vyráželi za poznáním míst-
ních památek a života nepálčanů. 

Co neušlo naší návštěvě? 

•	 Opičí hora zvaná Swayambhunath, 
která je pro buddhisty jednou z nejpo-
svátnějších. 

•	 Roztáčeli jsme všudypřítomné modli-
tební mlýnky.

•	 Buddhistická stúpa Boudhanath. Ta 
byla při zemětřesení v roce 2015 úplně 
zničena a nyní je nově zrekonstruovaná. 
Náměstíčko kolem je plné malých tibet-
ských obchůdků, restaurací a klášterů.

•	 Namo Buddha – malá vesnice s vel-
mi starým klášterem Thrangu Tashi 
Yangtse, který je jedním z nejdůležitěj-
ších buddhistických poutních míst v Ne-
pálu. Má patronát Dalajlámy a je jedním 
z nejsvatějších na světě. Je to místo, 
kde Buddha, v předchozím životě jako 
princ, obětoval své tělo hladové tygřici 
a jejím mláďatům, aby nezemřeli hlady. 
Na posvátném kopečku jsme vyvěsili 
modlitební praporky s přáním a po-
obědvali jsme na náměstíčku, kde žije 
jen pár rodin jednoho etnika.Vyrábějí 
suvenýry a vaří jídla pro návštěvníky.

•	 Chrám Pashupatinath – nejstarší hindu-
istický chrám v Káthmándú. Nachází se 
na břehu řeky Bagmati, přibližně 5 kilo-
metrů severovýchodně od Káthmándú 
ve východní části stejnojmenného údolí. 
Tento chrámový komplex byl v roce 1979 
zapsán na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. Hlavní chrámový 

komplex Pashupatinath zůstal nedo-
tčený, ale některé z vnějších budov na 
seznamu světového dědictví byly poško-
zeny zemětřesením v dubnu 2015.

•	 V klášteře jsme se zúčastnili oslav Tibet-
ského nového roku LOSAR, roku 2145.

•	 Setkali jsme se s malými mníšky i s lámy 
a seznámili se s životem v klášteře.

Šestý den pobytu jsme se vydali dvěma mi-
krobusy směr Pokhara do Back to Nature. 
Cesta je dlouhá 215 km a trvá i s přestáv-
kami 8 hodin. Komplex Back to Nature se 
nachází na kopci severozápadně od jezera 
Phewa, asi 30 minut jízdy autem z města 
Pokhara. Čekal nás výšlap džunglí do kop-
ce, místním to trvá asi 40 minut, pro nás 
to byla hodinka. Po výstupu a nabrání sil 
jsme se ubytovali, někteří ve stanech, ně-
kteří v pokojích v hlavní budově a já s dvě-
ma kolegyněmi jsme si vybraly dům kousek 
stranou od hlavní budovy. Byl to vlastně 
svým způsobem „apidomek“. Z domu jsme 
viděli vylétávat včely, které hnízdí přímo 
ve zdi. Kdo bydlí uvnitř, může poslouchat 
jejich bzukot, relaxovat a nechat na sebe 
působit včelí energii, ale stále je v bezpe-
čí od včelích žihadel. Včelky vyletují ven 
otvorem ve fasádě domu, dovnitř by se 
neměly dostat, ale pro jistotu jsou v pokoji 
nad postelemi moskytiéry. Dvakrát ročně 
se od těchto včel vybírá med. Vyjmou se 
panenské plásty s medem a pylem. Plásty 
s larvičkami a zásobami medu se nechávají 

Nepálské 
putování  
nejen za včelami

Masiv annapurny se táhne v délce 55 km

Pokoj se včelím úlem Nepálské medobraní Zavírání úlu
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domků je v každé vesnici několik. 
Ve většině případů tvoří obživu v nepál-

ských vesnicích produkty, které si vesniča-
né sami vypěstují. Mezi ně patří brambory, 
rýže, luštěniny, obilniny, květák, brokolice. 
Chovají kozy, buvoly, slepice nebo vče-
ly. Plásty s medem se většinou nevytáčejí 
v medometu, tak jak to děláme my v Ev-
ropě, ale vyříznou se a vymačkají rukama. 
Získá se směs medu, pylu, mateří kašičky 
i larviček. Záleží na rámečcích, které byly 
vyjmuté z úlu. Na návštěvě u domoro-
dé ženy jsme ochutnali vymačkaný med 
s pylem, a pak nám paní domácí přinesla 
plástve s včelím masem – larvy a kukly. 
Na rozdíl od Evropy je v ostatních obyd-
lených světadílech hmyz běžnou součástí 
jídelníčku, vyhledávanou pro jeho vyso-
kou výživovou hodnotu a relativně snadné 
získávání. Včelí kolonie nejsou výjimkou. 
Místní obyvatelé při nalezení hnízda včel 
dokonce upřednostňují plásty se včelím 
plodem před medovými zásobami. V Ja-
ponsku a Číně jsou trubčí larvy prodávány 
v konzervách jako delikatesa. 

Při návštěvě vesnice Kalabang Gharedi 
jsme bydleli v rodinách vesničanů. Náš 
pan domácí měl malé hospodářství, pěs-
toval zeleninu a hořčici, která je v Nepálu 
určena hlavně jako pastva pro včely a až 
poté pro semeno na výrobu domácí hořči-
ce. Měl u domu několik malých úlů a další 
byly ve vedlejší vesnici. Jeho povoláním 
bylo vybírání medu od divokých lesních 
včel. Plástve se vybírají z kmenů stromů, 
kde divoké včely sídlí. Vyřezávají se pa-
nenské plásty, ze kterých se vymačkáním 
získá med s pylem a mateří kašičkou. Dal-
ší možností je přiblížení celého kmene i se 
včelstvem blíž k domu sběrače a získání 
jak plástů s medem, tak i celého včelstva. 
Někteří vesničané mají u domů malé úly, ze 

kterých získávají med a další včelí produk-
ty. Med vybírají dvakrát do roka a získávají 
ho opět ručním vymačkáváním. 

A jaká je historie včelařství v Nepálu? 
Védské záznamy říkají, že včely a med byly 
kulturně důležité a měly nutriční hodnotu 
od věků Véd (Védský věk). Med byl zís-
káván z přírodních úlů nacházejících se 
ve stromech, na skalních stěnách atd. Od 
dávných dob byl využíván pro své homeo-
patické a ajurvédské vlastnosti i jako jeden 
z nejlepších doplňků výživy. Hodnota a vý-
znam včel a medu se v dnešní době zvýšila, 
protože se včelařství stalo podnikatelským 
přínosem a mnoho zemědělců se k němu 
připojilo. Byla zahájena industrializace 
včelařství a pod vedením krále Birendra Bir 
Bikrama Shaha Dev vzniklo centrum „The 
Godavari Bee Keeping Center“ – Centrum 
péče o včely v Godavari.

Včelařský program se mohl rychle roz-
víjet i díky podpoře nizozemské vlády. 
Úkolem programu je poskytovat praktic-
ké školení týkající se včelařství, výroby úlů 
a nástrojů. Cílem je produkovat organický 
čistý med, prodávat a distribuovat včelí 
roje, úly a pomůcky. Průkopníkem a pro-
tagonistou soukromého sektoru, který se 
zabývá komerčním včelařením v Nepálu, je 
Gandaki Bee Concern. Firma byla založena 
v březnu 1990 s cílem podporovat moderní 
komerční včelařský program. Má důležitou 
úlohu při propagaci a rozvoji moderního 
komerčního včelařství v Nepálu. Medy od 
této firmy najdete v obchodech, a jak si mů-
žete přečíst na etiketě, med je získáván mo-
derní evropskou metodou – tedy vytáčí se 
v medometu. V Back to Nature jsme strávili 
v džungli krásných sedm dní plných jógy, 
treků, seznámení se s novými a zajímavý-
mi lidmi a ke konci našeho pobytu jsme 
viděli i Annapurny. Na následující dva dny 
jsme se přesunuli do krásného městečka 

Pokhara, které leží na břehu jezera Phewa 
pod Annapurnami. Tady si každý přišel na 
své – kdo chtěl, využil služeb tetovacího sa-
lonu, někdo vyzkoušel paragliding kolem 
Annapuren, další se nechal převézt přes 
jezero a vystoupal na horu ke krásné bílé 
stúpě Míru. Ráno jsme si nenechali ujít vý-
chod Slunce v Sarangkot (1 560 m n. m.), 
což je malá vesnička a zároveň nejoblíbe-
nější vyhlídka na Annapurny ležící na kopci 
jen 10 km od Pokhary. A vydáváme se zpět 
do Káthmándú, kde jsme se ještě setkali 
s mníšky a lámy z našeho hostitelského 
kláštera, nakoupili dárky domů a první 
březnový den dopoledne jsme se se všemi 
rozloučili a odjeli na letiště. Čekal nás let do 
Istanbulu, kde jsme přespali a druhý den 
pokračovali do Prahy. Byly to krásné téměř 
tři týdny plné nových zkušeností a zážitků, 
setkání s milými a zajímavými lidmi. Velký 
dík patří všem Nepálčanům, které jsme na 
své cestě potkali, za vstřícnost a starost-
livost, a také našim průvodcům Veronice 
z Himalife Samsara, Evě a Honzovi.

Kamila Rubešová

Hořčice pro včely - nepálská včelí pastva Med a larvičky Med v místním supermaketu. Nabídka je 
poměrně široká

Nepálské úly
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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.

Soutěžní doplňovačka 
V tajence vám vyjde název jednoho krajského města. Zkuste o něm zjistit co nejvíce 
zajímavostí.

Kvízové otázky
 1. Jak se nazývá období, kdy včelař 

získává od včel med?
a)  medokradení
b)  medobraní
c)  medoloupení

 2. Který včelí produkt se anglicky řekne 
stejně jako česky?
a)  med 
b)  mateří kašička
c)  propolis
d)  pyl
e)  včelí jed 

 3. Co hrozí včelám při dlouhotrvajících 
mrazech?
a)  Včely si v úle samy topí, nehrozí 

jim nic.
b)  Včely si během dlouhé doby 

mrazů mohou zcela naplnit své 
výkalové váčky a mohou začít ká-
let v úlu. V tom případě jim hrozí 
onemocnění nosematózou. 

c)  Včelám hrozí pravděpodobná 
návštěva medvěda. Medvědi 
mají v zimě nejraději med.

 4. Co včela sděluje ostatním v úlu, když 
tancuje kruhový taneček?
a)  Snůška je velmi daleko od úlu, 

nemá smysl tam létat.

b)  Snůška je velmi blízko v okruhu 
přibližně 100 metrů od úlu.

c)  Počtem zatancovaných kruhů 
dává včela ostatním najevo, v jaké 
vzdálenosti je snůška. Směr udá-
vá speciálním bzučením.

 5. Proč je medovicový med méně vhod-
ný pro přezimování včel?
a)  Medovicový med obsahuje více 

minerálních látek, které jsou 
pro včely nestravitelné.

b)  Neobsahuje žádný pyl, tj. nemá 
ani vitaminy.

c)  Medovicový med krystalizuje 
do tak pevné formy, že ho včely 
v zimě nedokážou rozpustit.

 6. Co mají společného larvy dělnice 
a larvy matky? U této otázky může být 
více správných odpovědí.
a)  V prvních třech dnech po vy-

líhnutí je krmičky krmí mateří 
kašičkou.

b)  Dělnice i matka se do vylíhnutí 
vyvíjejí stejně rychle.

c)   Obě larvy pocházejí z oplozené-
ho vajíčka.

 7. Kolik trubců zimuje ve včelstvu?
a)  Na každých 1000 dělnic připadá 

10 trubců v zimním chomáči.
b)  V každém včelstvu přezimuje 

přibližně 50 trubců, aby byli 
připraveni na snubní prolety.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 1. Zařízení, kterým můžeme zjišťovat 
aktuální přínos nektaru i pylu do 
úlu. Můžeme zjistit jak „přísun“, tak 
„spotřebu“.

 2. Velká skupina včel, která hledá nový 
domov.

 3. Látka, která se dělnicím produkuje 
v hltanových žlázách. Je důležitá pro 
vývoj včelí matky.

 4. Palivo do dýmáku. 
 5. Při vkládání rámků do úlu musíme 

dbát na to, aby mezi rámky byl dosta-
tečný prostor pro pohyb včel. Říká se 
mu _______ ________ .

 6. Pravidelné podzimní léčení včel vari-
dolem. Jedná se o název postupu.

 7. Starší typ (většinou slaměnéno) úlu.
 8. Nástroj včelaře, kterým přemisťuje 

vhodné larvy z buněk do umělých 
matečníků.

 9. Nebezpečné houbové onemocnění 
včelího plodu.

10. Produkt včely, který je využíván na-
příklad pro léčbu revmatu.

11. Stěhování včelstev za lepší snůškou. 
12. Jméno motýlka, jehož larvy konzu-

mují vosk.
13. Jiný název pro fermentovaný pyl 

v buňkách plástů.

c)  Včely před zimou vyženou z úlu 
všechny trubce. Ve včelstvu pro-
to nezimuje ani jeden trubec.

 8. Které podmínky nesvědčí zavíječi 
voskovému?
a)  Teploty pod 8 stupňů nebo prou-

dění vzduchu.
b)  Teploty nad 20 stupňů Celsia.
c)  Klidný vzduch, bezvětří a teplo-

ty kolem 15 stupňů Celsia.  

Vybraná řešení 
z minulého čísla
Kvízové otázky
1c, 2a, 3b, 4b, 5b, 6c, 7c, 8b

okénko do botaniky
Na fotografii byly krásně napučené 
větvičky dubu.

Co k sobě patří
Karl von Frisch – Nobelova cena
Franz von Hruschka – vynálezce 
medometu
Albrecht Dürer – malíř (obraz „Venuše 
a Cupid jako zloděj medu“)
Lorenzo Langstroth – nástavkový úl
František Adamec – rámková míra 
39 × 24 cm
Johann Mendel – zakladatel genetiky
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členové včelařského kroužku ambrožíci Havířov se pilně připravovali na sou-
těž Zlatá včela. na počátku dubna měli v plánu procvičit si jednu z disciplín 
soutěže, a to včelařskou praxi. a tak jsme se vydali do našeho včelařského 
areálu Zámecký dvůr, který je vzdálen od školy 5 minut chůze.

cestou jsme se zastavili u kapličky sv. ambrože, kterou náš včelařský krou-
žek postavil před pěti lety. vzpomněli jsme výročí úmrtí sv. ambrože, které 
připadá na 4. dubna. je to už 1621 let, a z jeho životopisu jsme si připomněli, 
že měl silné sociální cítění, zastával se chudých a prostých lidí, pomáhal po-
třebným – hlavně opuštěným matkám s dětmi a neodmítl žádného prosební-
ka. na závěr krátkého zastavení jsme u kapličky zapálili svíčku.

pak už jsme se soustředili na otázky z včelařské praxe. U prohlídkového úlu 
jsme si ověřili vědomosti získané z teorie. Každý musel popsat složení úlu, 
všechny jeho části, vysvětlit, co vidí na fotorámku, umět určit zavíčkovaný 
med, plod, určit dělničí a trubčí buňky, vědět, na co se používá mateří mřížka, 
najit matečník, popsat jednotlivá stadia vývoje včely. prostě všechno, co by 
měl znát každý včelař. letos to byla první návštěva včelařského areálu, tak si 
ji všichni pořádně užili.

Jiří Vavřík,
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

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

Dlouhodobá soutěž 
Máme před sebou poslední soutěžní úko-
ly. Nezapomeňte své odpovědi zazname-
nat do „online formuláře“ nejpozději do 
30. června tohoto roku.

Nejúspěšnější řešitelé z řad členů vče-
lařských kroužků mládeže dostanou po-
zvánku na setkání v Nasavrkách, které se 
bude konat od 6. do 9. srpna 2018, a další 
drobné odměny.

Písmenkové bludiště
V našem písmenkovém bludišti máte skry-
té názvy škůdců a nemocí včel. Najděte 
cestu, která začíná tučným „Z“ a končí 
tučným „A“. Slova můžete hledat tak, jako 
je uvedeno v horní části bludiště. Jsou tam 
tučně zvýrazněné včelařské nástroje.
1. Je to motýl, samotný včelám neškodí. 

Jeho larvy a housenky se však živí 
voskem.

2. Nebezpečné bakteriální onemocnění 
včelího plodu.

3. Jedinec tohoto druhu lezl na strom 
a z brtě vybíral med.

4. Hmyzožravec, menší než myš. Na prv-
ní pohled může připomínat myšku. 

5. Tento hlodavec také dokáže v úlu 
způsobit spoušť. Honí ho též kočky.

6. Tomuto ptákovi se někdy říká „lékař 
stromů“. Může též poškodit úl a živit 
se včelami v něm.

7. Hmyz velikosti srovnatelné se včelou 
dokáže v podletí včelstvo velmi oslabit.

Okénko do botaniky
Poznáte, co je to za rostlinu?
Malá nápověda: U nás se pne po plotě, 
velmi snadno se rozmnožuje svými od-
denky. Když kvete, tak celý porostlý plot 
jen „hučí“ včelami i jiným hmyzem. Ve 
svém názvu jak zvíře, tak i mezi lidmi 
oblíbený alkoholický nápoj.

 X C D C G H O K A Z I X A U T O S O K
 R I K L Ě R V H K L T H F Ě K D R G L
 Č O Ě P Á V Á K D R E D T B V U K L Y
 R J Z V D R E I O J H Š O R E L F V A
 R E T F G B F H U I P O Z R S D R F B
 V D R I U Q D V Ě D O G D R N B F U E
 H C R D F E G U I N R F G S R E E D C
 E R F S M B U C H T A E Z U B R D E R
 V R E D R E E R G V J S K L I T N E L
 Y X C V O B N M R F H E N F R D R G Z
 F D J E R M F H V F K D R Š F B N R E
 B O T Y Ú L Č F R C D M Y E D C H R H
 M G J G R E E T N V X F D E R A R V B
 N B V X Y D J E R F D G B E U T E R F
 T U I D R Í E D H B F T Z H E H O K H
 F D R G V U O H T G N O V I K S T G B
 S R F N B A J F R E S D V T J , N K H
 R Z J G T G Z F T H A G T B M H T U O
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8 9. mezinárodní setkání 
mladých včelařů  
iMyB 2018 klepe na dveře 

V loňském roce se konal v anglickém městečku Marlborough 8. ročník 
IMYB – Mezinárodního setkání mladých včelařů. Bylo velmi úspěšné 
a všichni účastníci si z něj odvezli mnoho nezapomenutelných zážitků. Čas 
však utíká a všichni se již těší na další ročník, který se tentokrát bude konat 
ve Francii v historickém městě Nérac. 

Již od podzimu loňského roku probíhá in-
tenzivní příprava setkání IMYB 2018 tak, 
aby se zajistil jeho zdárný průběh. Fran-
couzští organizátoři společně se spolkem 
International Centre for Young Beekeepers 
(ICYB) usilovně pracují na blížícím se již 
devátém ročníku IMYB, který se uskuteční 
ve dnech 2. až 6. července 2018 ve městě 
Nérac v jihozápadní části Francie – v Akvi-
tánii, v oblasti ležící mezi Bordeaux a Tou-
louse. Nérac je historické město, kde žije 
okolo sedmi tisíc obyvatel a které leží na 
obou březích řeky Baise. Dominantou to-
hoto starobylého města s cechovními domy 
na náměstí je zámek z 15. století, který byl 
kdysi sídlem krále Jindřicha IV. 

Setkání mladých včelařů se bude konat 
ve střední zemědělské škole Lycée agricole 
Armand Fallieres, jejíž areál se nachází na 
okraji města. Zde budou všichni účastníci 
setkání přivítáni a ubytováni. Ve škole stu-
duje přibližně 220 studentů ve věku od 15 do 
22 let a učí se např. pěstovat zeleninu, jezdit 
na koni, ale i včelařit. Na školní farmě se na-
chází včelnice s dvaceti úly, kde se studenti 
učí chovat včely a produkovat med. 

Vzhledem k velikosti areálu a kapacitám 
školy bude možné na setkání přivítat týmy 
až ze 30 zemí. Od zvýšení počtu účastní-
ků na tomto setkání si organizátoři slibují 
pokračování rozvoje „komunity IMYB“. 

Děti z různých zemí světa se budou moci 
setkat s dalšími mladými včelaři, rozvíjet 
své včelařské znalosti a vzájemně je sdílet. 
Z každé účastnické země přijedou tři děti 
ve věku od 12 do 17 let. Musí je doprovázet 
nejméně jedna a maximálně dvě dospělé 
osoby, které budou během pobytu zodpo-
vědné za celý tým. Oproti předcházejícím 
ročníkům se předpokládá, že se tohoto se-
tkání zúčastní nejen týmy z Evropy a Asie, 
ale i zástupci Afriky. Očekává se, že IMYB 

2018 ve Francii bude doposud největším 
setkáním v historii. 

Podobně jako v předcházejících roč-
nících bude pro děti připraven velmi za-
jímavý program. Během zahajovacího 
ceremoniálu budou oficiálně představeny 
všechny mezinárodní týmy a účastníci bu-
dou podrobně seznámeni s programem. 
Chtěli bychom, aby se toto setkání stalo 
nejen soutěží, ale i společenskou událostí, 
na které si mladí včelaři najdou spoustu 
nových přátel. Druhý den proběhne soutěž 
mladých včelařů a dospělí účastníci se zú-
častní pracovní konference. Během setká-
ní účastníci navštíví historická a kulturní 
místa v okolí Néraku, a také místní včelaře. 
Týmy mladých včelařů budou stejně jako 
v předcházejících letech představovat svou 
zemi formou prezentace, k níž mohou vy-
užít hudbu, tanec či nejrůznější scénky. Ve 
stáncích, které budou připraveny v areálu 
školy, mohou prezentovat různé oblečení, 
fotografie či jídlo ze svých zemí. Setkání 
bude ukončeno závěrečným ceremoniá-
lem, během kterého budou uděleny ceny 
jak za individuální, tak i týmovou účast.

Vlastní soutěž bude zaměřena jak na 
teoretickou, tak na praktickou část a bude 
probíhat ve dvou rovinách – soutěž jednot-
livců a soutěž mezinárodních týmů. Soutě-
žit se bude nejen v klasických disciplínách 
(práce se včelami, poznávání včelařských 
pomůcek, písemné testy...), ale i v no-
vých disciplínách, které dosud nebyly na 
žádném z předchozích ročníků. 

areál střední zemědělské školy Lycée agricole armand Fallieres, kde se uskuteční 
9. ročník

Pořadatelé iMyB 2018 Pierre Golfier a Cyrille Gotte
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Včely a březová voda
Na podzim loňského roku jsme museli 
pokácet na zahradě rostoucí břízy. Byly 
již velice proschlé, vždyť byly vysazeny 
před více než 50 lety, ale stále živé. Jenže 
svými suchými větvemi ohrožovaly pod 
nimi stojící garáž, proto šly k zemi. Na 
jaře se pařezy staly cílem náletů včel z naší 
zahrady. To proto, že zbytky stromů stále 
ještě žily a z kořenů nahoru proudila míza. 
Podstatná část pařezů byla od mízy vlhká 
a včely s chutí sály březovou vodu. Přilo-
žené fotografie to dosvědčují. Co asi včely 
přilákalo?

Z dřívějších let vím, že se běžně prodával 
březový šampon na vlasy, tehdy tak velký 
výběr šamponů nebyl. Vyráběl se z březo-
vé vody (šťávy), a ta se získávala navrtáním 

kmene stromu a zachytáváním do nádobek 
podobně jako latex z kmene kaučukovníku. 
Především na jaře, kdy míza stoupá z koře-
nů do koruny, před rašením listů. Podle in-
formací z internetu obsahuje flavonové gly-
kosidy (cca 2 %), silice (cca 0,05 až 0,5 %), 
třísloviny (cca 5 až 9 %), vitamin C, karote-
ny, organické kyseliny, saponiny, minerální 
látky, betulalbin, olej, cukr, fytoncidy, hoř-
čík, měď, draslík, železo, kyselinu jableč-
nou, éterické látky, aromatické látky a další 
důležité živiny. Právě tento bohatý zdroj 
minerálních látek přilákal velké množství 
včel. Věřím, že jim tyto živiny vylepší jídel-
níček a upevní zdraví.

Březová voda měla mít omlazující účinky 
i pro lidi. Údajně upevňuje nervový systém, 

aktivuje látkovou výměnu, pomáhá při léč-
bě kurdějí, revmatismu, nemoci ledvin, ja-
ter, trávicí soustavy, působí proti hlístům 
a protiskleroticky.

Karel Zahradník
karl.zahradnik@seznam.cz
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Na základě kladných zkušeností z po-
sledního ročníku IMYB a velmi pozitivní 
odezvy soutěžících dětí se organizátoři roz-
hodli, že zachovají model mezinárodních 
týmů, tedy smíšených týmů složených ze 
soutěžících z různých zemí. Převážná vět-
šina dětí, které se účastnily setkání v roce 
2017 v Anglii, preferovala smíšené meziná-
rodní týmy nad týmy národními. Hlavním 
přínosem mezinárodních skupin je učení 
se týmové spolupráci s účastníky z jiných 
zemí, překonání jazykové bariéry. Obrov-
ským plusem je i to, že místo rivality a sou-
peření vzniká mezi zástupci jednotlivých 
zemí přátelství a spolupráce. 

Na základě požadavků účastníků IMYB 
v předcházejících letech dochází v letoš-
ním roce ke třem zásadním změnám. První 
změnou je, že setkání a soutěže se mohou 

zúčastnit děti starší o jeden rok – dříve byl 
hranicí věk 16 let, nyní je možné, aby se zú-
častnily i děti ve věku 17 let (k 1. 1. 2018 
nesmějí dosáhnout 17 let). Důvodem jsou 
lepší jazykové dovednosti starších dětí 
a jejich větší samostatnost. Zvýšení věko-
vé hranice také umožní účast i studentům 
středních včelařských škol. Další význam-
nou změnou je prodloužení setkání o jeden 
den, na pět pracovních dní. V předchozích 
ročnících trvalo pouze čtyři dny, a to v rám-
ci prodlouženého víkendu. Vytváří se tak 
lepší možnost většího upevnění vzniklých 
vazeb mezi účastníky. Třetí nejdůležitější 
změnou je, že došlo k významnému nárůs-
tu počtu zúčastněných zemí. Doposud se 
setkání účastnily děti z přibližně 20 zemí, 
avšak v letošním roce se očekává významný 
nárůst a účast až 30 zemí. Celkový počet 

bude možno určit až po zjištění, zda týmy 
ze zemí, u kterých je vízová povinnost, 
obdržely víza. Oproti setkání IMYB 2017 
v Anglii přijedou také mladí včelaři např. 
z Estonska, Finska, Gruzie, Itálie, Malty, 
Severního Irska a Zimbabwe.

Jsme přesvědčeni o tom, že letošní IMYB 
bude vynikající příležitostí pro setkání vče-
lařského dorostu z různých zemí, čímž se 
podpoří včelařství mezi mladými lidmi, 
výměna informací o aktuálních tématech 
i objevování informací o Francii a fran-
couzské kultuře. Tohoto setkání se samo-
zřejmě zúčastní i zástupci České republiky.

Další informace na: www.icyb.cz 

Text: Naďa a Jiří Pízovi
Foto: Jiří Píza

Na cestě za poznáním o včelách

Je obecně známo, že povědomí široké ve-
řejnosti o životě včel, vzniku medu a dal-
ších včelích produktech je mizivé. Zjištění, 
že z pylu se staví plásty a med včely natočí 
přímo do připraveného kbelíku, jsou až 

hrůzostrašná. Po těchto zaznamenaných 
zkušenostech jsme se s manželkou Ivou 
rozhodli vybudovat osvětový přírodní 
koutek, ve kterém si každý najde potřeb-
né informace o zákonitostech života včel, 
o včelí pastvě či vlastní pohled na živá 
včelstva. Včelnice s arboretem s medodár-
nými rostlinami jsme olemovali stojany 
s panely popisujícími život včel, jejich bio-
logii či vznik medu. Na barevných obráz-
cích s doprovodnými texty se návštěvníci 
dozvídají o včelách vše, co jim do té doby 
bylo velkým tajemstvím. Včelí naučná tr-
novská stezka se včelnicí a arboretem je 
vybudována v malebném koutu přírody 
v Pardubicích – Trnové, na spojovací cestě 
mezi sídlištěm Polabiny a obchodním cen-
trem Globus. Mnoho návštěvníků využí-
vá právě této cesty nejen k nákupům, ale 
i k procházkám přírodou smíšených lesů 
a luk Polabské nížiny. Romantický kout 

přírody není poznamenán devastací země-
dělskou či průmyslovou činností. Kvetoucí 
stromy a louky jsou připomínkou dávných 
bohatých let zdravé přírody, dnes téměř již 
vymizelé.  

Text: Evžen Báchor,
Pardubice

Foto: Iva Báchorová a Luboš Jeníček 



214 •červen 2018

95 let
Foltánek Vladimír · ZO Luleč

93 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 

92 let
Bruzlová Jaroslava · ZO Konice 
Jiříček Vít · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Neuman Josef · ZO Dolní Hbity 
Polášek Alois · ZO Vizovice 
Sasínek Jaromír · ZO Mikulov 

91 let
Havel Robert · ZO Náměšť nad Oslavou 
Kasl Josef · ZO Příkosice 
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 

90 let
Beneš st. Karel · ZO Trhanov 
Bucha Václav · ZO Praha Zbraslav 
Dvořáček st. František · ZO Varnsdorf 
Hencl Alois · ZO Solnice 
Hroch Jan · ZO Dubicko 
Hudrik Miloslav · ZO Slezské Rudoltice 
Chour Zdeněk · ZO Chrast u Chrudimě 
Jáč Jaroslav · ZO Český Dub 
Janoštík Ladislav · ZO Jílové u Prahy 
Kasková Marie · ZO Hluboká nad Vl. 
Kovář Cyril · ZO Brno - Královo Pole 
Litterová Alena · ZO Náchod 
Suszka Jan · ZO Jablunkov 
Ujčík Jaroslav · ZO Budišov 
Wudy Adolf · ZO Horní Planá 

85 let
Bártl Alois · ZO Hradec Králové 
Bayer František · ZO Bystřice 
Borovka Miloslav · ZO České B. 
Ceral Rudolf · ZO Police nad Metují 
Černocký Josef · ZO Bystřice pod Hos. 
Dorotík Josef · ZO Hutisko-Solanec 
Forman Václav · ZO Kyjov 
Franc Josef · ZO Luštěnice 
Glír Jiří · ZO Přerov II 
Halák Ladislav · ZO Konstantinovy L. 
Havlíček František · ZO Loukov 
Hlaďák František · ZO Uherský Brod 
Hoffmann Alois · ZO Domažlice 
Honzík František · ZO Jílové u Prahy 

Hroz František · ZO Knínice u Boskovic 
Jurek František · ZO Velké Meziříčí 
Lorenz Heřman · ZO Nová Paka 
Matoušek Vladimír · ZO Brodek u P. 
Matyáš Luděk · ZO Vyškov - Hamiltony 
Michalec František · ZO Týn nad Vl. 
Mojšíš Josef · ZO Světlá nad Sázavou 
Monček Jan · ZO Janová 
Novotný Vlastimil · ZO Čerčany 
Pech Zdeněk · ZO Strunkovice n. B. 
Pospíchal Miroslav · ZO Kosova Hora 
Šídlová Alenka · ZO Chlum u Třeboně 
Štolc Milan · ZO Kozojedy 
Trunda Vojtěch · ZO Protivanov 

80 let
Adamec František · ZO Mělník 
Albrecht Jan · ZO Ptení 
Bainar Vratislav · ZO Studénka 
Balihar Jaroslav · ZO Pardubice 
Bastl František · ZO Nýřany 
Cejpek Zdeněk · ZO Skuteč 
Čejka Miroslav · ZO Český Brod 
Dvořák Eduard · ZO Sychrov 
Ešpandr Zdeněk · ZO Rychnov n. K. 
Fruhaut Ota · ZO Frýdlant 
Hendrych Petr · ZO Mnichovo Hradiště 
Hlaváček Emil · ZO Kladno 
Chlumský Jaroslav · ZO B. n. L.-S. B. 
Jakoubek Ladislav · ZO Horní Dubenky 
Koblížek Pavel · ZO Opočno 
Kočí Kamil · ZO Přelouč 
Král Josef · ZO Litomyšl 
Křístek Ladislav · ZO Hranice 
Kříž Jaroslav · ZO Přeštice 
Kubát Josef · ZO Klučenice 
Lejka Miloslav · ZO Hnojník 
Liprt Josef · ZO Kyselka 
Lukáš Antonín · ZO Kryry 
Maleček František · ZO Blatná 
Mašek Bohumil · ZO Nýřany 
Moucha Pavel · ZO Luštěnice 
Nečas Alois · ZO Velké Opatovice 
Novák Josef · ZO Němčice 
Papík Alexander · ZO Prostějov 
Pech Alois · ZO Pelhřimov 
Pešulová Marie · ZO Kolinec 
Prokop Vladimír · ZO Kovářov 
Přeček František · ZO Havířov 
Robek Miloslav · ZO Kyjov 
Rudle Josef · ZO Most 
Řehoř Milan · ZO Letovice 
Sedmík Zdeněk · ZO Chotěboř 
Schneider Václav · ZO Rudná 
Suchan Alois · ZO Mirotice 
Telín Jiří · ZO Jarov 
Vaněček Ladislav · ZO Neveklov 
Vítek Alois · ZO Luhačovice 
Vlášek Josef · ZO Nový Bydžov 
Vosáhlo Lubomír · ZO Hořice 
Zajíc Josef · ZO Jankov 

75 let
Adámek Jan · ZO Jablůnka 
Anderle Jiří · ZO Poběžovice 
Balcar František · ZO Letohrad 
Baleja Petr · ZO Uherské Hradiště 
Bílková Iva · ZO Žandov 
Brostík Ladislav · ZO Žítková 
Crha Petr · ZO Loštice 
Čekan Andrej · ZO Brno-Židenice 
Ditrych Petr · ZO Skalsko 
Filip Ladislav · ZO Čechtice 
Fučík Josef · ZO Olešnice na Moravě 
Hanus Jiří · ZO Milevsko 
Hartman Bohumír · ZO Mor. B. 
Hofer Milan · ZO Hostomice 
Houdek Jaromír · ZO Vémyslice 
Hrdina Jan · ZO Žamberk 
Janečka Jiří · ZO Stará Ves n. O. 
Ječný Josef · ZO Rokycany 
Jílek Petr · ZO Velemín 
Kašpárek Alois · ZO Rosice 
Kellner Rudolf · ZO Moravský Krumlov 
Kohout František · ZO Chyšky 
Kopinec Jan · ZO Statenice 
Kovařík Josef · ZO Měčín 
Krupa Jan · ZO Příbor 
Kříž Ivan · ZO Pardubice 
Lacina Zbyněk · ZO Semily 
Lang Jan · ZO Horšovský Týn 
Líbal Waldemar · ZO Aš 
Limberský Oldřich · ZO Česká Třebová 
Lorenc Ladislav · ZO Třebíč 
Martínek Pavel · ZO Ořechov 
Mayer Václav · ZO Klatovy 
Mikš Štěpán · ZO Domašov n. B. 
Morda Jan · ZO Rakovník 
Mužík Jaroslav · ZO Dačice 
Nešpor Oldřich · ZO Moravská N. V. 
Novák Josef · ZO Chyšky 
Novotný Josef · ZO Loukov 
Ondřich Jan · ZO Velešín 
Pinkas Ladislav · ZO Jílové u Prahy 
Polách Pavel · ZO Vizovice 
Rotrekl Miroslav · ZO Uhlířské Janovice 
Rožánek Karel · ZO Konstantinovy L. 
Sadilová Marcela · ZO Doksy 
Sikora Karel · ZO Bystřice nad Olší 
Skládal Alois · ZO Jedovnice 
Smilek Josef · ZO Vsetín 
Smutný Jiří · ZO Hronov 
Soukup František · ZO Stříbro 
Stočes Jan · ZO Třemošná 
Strnad Karel · ZO Trhanov 
Sychra Jan · ZO Knínice u Boskovic 
Šenk Karel · ZO Hradec nad Moravicí 
Štípek Karel · ZO Kostelec n. Č. l. 
Tuček František · ZO Nasavrky 
Tvrzský Josef · ZO Chlumec n. C. 
Ulrych Josef · ZO Chodov 
Urbánek Václav · ZO Plasy 
Vanc František · ZO Nový Bydžov 
Vařejka Pavel · ZO Strážek 
Vebr František · ZO Vranovice 
Večeřa Alois · ZO Nové Veselí 

Vilímek Stanislav · ZO Netvořice 
Voldřich Jaroslav · ZO Mimoň 
Votava Jan · ZO Hejnice 
Vyžralová Marie · ZO Stráž n. N. 
Zier Milan · ZO Zvole 
Žáček Jiří · ZO Raspenava 

70 let
Bartoš Vít · ZO Uherčice 
Bartošek Karel · ZO Rousínov 
Benda Stanislav · ZO Moravské B. 
Brabec Luděk · ZO Hrádek nad Nisou 
Brlica Pavel · ZO Francova Lhota 
Bršťák Petr · ZO Jeseník nad Odrou 
Bunda Stanislav · ZO Bučí 
Čechmánek Josef · ZO Kovářov 
Dejl Josef · ZO Mířkov 
Dvořák Antonín · ZO Mníšek pod Brdy 
Egert Adolf · ZO Rakovník 
Falta Petr · ZO Česká Lípa 
Flekal Karel · ZO Zruč nad Sázavou 
Gadas Jaroslav · ZO Hranice 
Gala Ivan · ZO Jevíčko 
Habrych Václav · ZO Žlutice 
Hanák Jiří · ZO Zlín-Malenovice 
Hanuš Josef · ZO Nové Město n. M. 
Havelka Jaroslav · ZO Příbram 
Hlavsa Jaroslav · ZO Domažlice 
Hon Bohumil · ZO Pustá Polom 
Hudec Milan · ZO Štěkeň 
Chmel Jindřich · ZO Humpolec 
Chvátal Zdeněk · ZO Světlá n. S. 
Janák Bohumír · ZO Dačice 
Jež Alois · ZO Letovice 
Jindra Jiří · ZO Suchdol nad Lužnicí 
Jiránek Petr · ZO Chlumec n. C. 
Kalous Jan · ZO Bučí 
Kalouš Pavel · ZO Halenkov 
Kasinec Jiří · ZO Jablonné v Podještědí 
Kašík Vincenc · ZO Napajedla 
Kejla Pavel · ZO Nové Strašecí 
Kizek Jan · ZO Rájec a okolí 
Klečka Stanislav · ZO Boršice 
Klíma Josef · ZO Ševětín 
Kněžourek Karel · ZO Hořice 
Knotek Pavel · ZO Vlčnov 
Kolman Karel · ZO Chřešťovice 
Komenda Jaroslav · ZO Vranov n. D. 
Köppl Rudolf · ZO Holýšov 
Korčák Zdeněk · ZO Ledenice 
Kos Ludvík · ZO Drásov 
Kramář Stanislav · ZO Vyškov 
Krejsa František · ZO Litomyšl 
Kulhánek Zdeněk · ZO Rakovník 
Kusák Pavel · ZO Horní Benešov 
Kusbach Jaroslav · ZO Koloveč 
Kvapil Josef · ZO Miroslav 
Lád Ladislav · ZO Lažiště 
Lemka Jan · ZO Aš 
Lorenc Josef · ZO Hluboká u Skutče 
Lubina Karel · ZO Kouřim 
Luhan Antonín · ZO Březnice 
Marek Antonín · ZO Libčeves 
Marková Ludmila · ZO Veřovice 

V červnu 2018 slaví… 
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Marková Daniela · ZO Mělník 
Martínek Luboš · ZO Vémyslice 
Mauer Ladislav · ZO Litomyšl 
Mládek František · ZO Olešnice 
Mlnařík František · ZO Velké Březno 
Mlsna Jan · ZO Lišov 
Musil Jiří · ZO Rajhrad 
Nováková Emilie · ZO Příbram region 
Novotný Petr · ZO Mikulov 
Oliva Jan · ZO Strunkovice nad Blanicí 
Palzer Vinko · ZO Vrbno pod Pradědem 
Pandula Vladimír · ZO Svitavy 
Pařík Antonín · ZO Štětí 
Pavlík Jiří · ZO Kyjov 
Podracký Vladislav · ZO Bečov n. T. 
Pospíšil Miloslav · ZO Praha 5
Procházka Jan · ZO Pardubice 
Přinesdomů Miroslav · ZO Pardubice 
Rozhoň Josef · ZO Černošín 
Rožnovjáková Marie · ZO Brumov-Byl. 
Řepka Karel · ZO Říčany 
Říčka Petr · ZO Znojmo 
Sedláčková Hana · ZO Dětenice 
Sionová Veronika · ZO Polička 
Skrbek Ladislav · ZO Jesenný 
Skřivan Karel · ZO Broumov 
Sladovníková Marie · ZO Myslív 
Smrž Oldřich · ZO Chrudim 
Staněk Alois · ZO Nové Město n. M. 
Světnička David · ZO Pardubice 
Szotkowski Antonín · ZO Dolní Lomná 
Šigut Antonín · ZO Dobrá 
Šípek Jaroslav · ZO Jablonné nad Orlicí 
Šmíd Josef · ZO Přelouč 
Štěrba Ladislav · ZO Vamberk 
Tancer Jan · ZO Křemže 
Tandler František · ZO Kostomlaty p. M.
Teplý Michal · ZO Myslív 
Tesařík Jiří · ZO Štěkeň 
Tvaroch Dušan · ZO Pňovany 
Tvrzník Jaroslav · ZO Liberec 
Vančura Ivan · ZO Střížov 
Varyš Zdeněk · ZO Nesuchyně 
Vedral Zdeněk · ZO Třebíč 
Verbický Květoslav · ZO Ústí nad Orlicí 
Vitásek Emil · ZO Bolatice 
Víťazka Juraj · ZO Olomouc 
Vlach Jiří · ZO Počepice 
Vojtová Marie · ZO Lomnice u Tišnova 
Vraštil Josef · ZO Olomouc 
Zinrák Pavel · ZO Trnava 
Zubec Jaroslav · ZO Zruč nad Sázavou 
Žálek Petr · ZO Zlaté Hory 
Žibřid Josef · ZO Velké Březno 

65 let
Bálek Josef · ZO Radomyšl 
Bláha František · ZO Jindřichův Hradec 
Boháč Pavel · ZO Kopřivnice 
Bojko Josef · ZO Třinec 
Bušina Jiří · ZO Brno- Bohunice 
Cáb Jaromír · ZO Mořkov 
Cedrych Otakar · ZO Valašské Meziříčí 
Czubek Vavřinec · ZO Radonice 

Čížek Jaroslav · ZO Březnice 
Čubr Jiří · ZO Kynšperk nad Ohří 
Danielis Milan · ZO Solnice 
Drahokoupilová Blanka · ZO Ch. n. C.
Dvorský Oldřich · ZO Frýdlant n. O. 
Fajt Václav · ZO Pláně 
Fér Vlastimil · ZO Miroslav 
Flídr Jan · ZO Týniště nad Orlicí 
Flídrová Hana · ZO Hluboká u Skutče 
Florián Vladimír · ZO Pozořice 
Gottfried Řehoř · ZO Doksy 
Grochol Jan · ZO Vrbno pod Pradědem 
Gryc František · ZO Ruprechtov 
Heršálek Ivan · ZO Sobotka 
Hlušičková Anna · ZO Heřmanův M. 
Hoďboďová Jana · ZO Libštát 
Holan Vladimír · ZO Doksy 
Horák Otmar · ZO Rožná 
Hrabě Miloslav · ZO Sušice 
Chabr Zdeněk · ZO Měcholupy 
Chovanec František · ZO Velká n. V.
Chrášťanská Božena · ZO Pištín 
Jahodová Stanislava · ZO Brno-Židenice
Jandíková Marie · ZO Česká Lípa 
Jelínek Oldřich · ZO Rumburk 
Jelínek Miroslav · ZO Dolní Kounice 
Kadlík Luboslav · ZO Město Albrechtice 
Kalousek Miroslav · ZO Příbram 
Kašpařík Bedřich · ZO Kyselka 
Klapálek Zdeněk · ZO Jimramov 
Kopecký Josef · ZO Liberec 
Kubíková Marcela · ZO Olomučany 
Kučera Antonín · ZO Kroměříž 
Kudláčková Helena · ZO Rychnov n. K.
Kutina Josef · ZO Kolín 
Kynčl Zdeněk · ZO Vrchlabí 
Lyer Jan · ZO Kunvald 
Matějka Luboš · ZO Rychnov n. K.
Michálek Ladislav · ZO Petrovice u Sušice
Myška Pavel · ZO Dvůr Králové n. L.
Novák Pavel · ZO Čechtice 
Novák Leoš · ZO Velké Meziříčí 
Nový Alois · ZO Ostrava - Poruba 
Ostrožík Miroslav · ZO Buchlovice 
Panchártek Miroslav · ZO Rohovládova B.
Perdykula Vladimír · ZO Stará Bělá 
Polášek Zdeněk · ZO Zubří 
Pour Josef · ZO Březnice 
Povondrová Růžena · ZO Lysá nad L.
Rajnoha Pavel · ZO Soběslav 
Sedlák Josef · ZO Luže 
Sovják Radovan · ZO Kroměříž 
Spálenský Milan · ZO Čížkov 
Svoboda František · ZO Petroupim 
Šinclová Věra · ZO Nové Město na Mor.
Štěpánek Zdeněk · ZO Uherčice 
Štrouchal Alexandr · ZO Praha 8 
Tabery Miloš · ZO Mladošovice 
Tintěra Pavel · ZO Čistá 
Toman Václav · ZO Strážov 
Toman Karel · ZO Klatovy 
Urban Zdeněk · ZO Vodice 
Valentová Lidmila · ZO Velká nad Velič.
Vaňková Bedřiška · ZO Městec Králové 

Vrána Karel · ZO Staňkov 
Výrava Karel · ZO Liberec 
Zámek Jaroslav · ZO Jihlava 
Zelenková Blanka · ZO Spálené Poříčí 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme! 
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Amlerová Jana (77) · ZO Louny

Bočánek Zdeněk (82) · ZO Tábor

Boček František (76) · ZO Letovice

Gargulák Antonín (68) · ZO Lidečko

Huták Jan (21) · ZO Litomyšl

Chaloupka Tomáš (84) · ZO Kladno

Macíček Jaroslav (83) · ZO Přerov I

Maršálek František (60) · ZO Střítež nad Ludinou

Oudes Jiří (81) · ZO Kašperské Hory

Rusek Jan (88) · ZO Lešná

Svobodová Marie (88) · ZO Višňové

Vízner Josef (87) · ZO Doksy

Vyčítal Jaroslav (84) · ZO Hustopeče nad Bečvou

Žamboch Zdeněk (89) · ZO Valašské Meziříčí

Žofka Jaroslav (82) · ZO Sobotka

Čest jejich památce!



216 •červen 2018

n
ap

S
al

i j
St

E 
n

ÁM
B

la
H

o
p

ř
Ej

EM
E/

vZ
p

o
M

ín
ÁM

E

Jaroměřští zahájili oslavy sebevzděláním
Oslavy 150. výročí organizovaného včelař-
ství na Jaroměřsku, které se nesou v duchu 
motta „vzdělávání a osvěta o včelách a vče-
lařství“, zahájili včelaři ze ZO ČSV, z. s., 
Jaroměř příspěvkem k vlastnímu vzdělá-
ní, a to uspořádáním tří přednášek našich 
včelařských odborníků. Konaly se ve velmi 
příjemném a pohostinném prostředí pro-
skleného sálu moderního Hotelu K-Triumf 
ve východočeských lázních Velichovky.

Jako prvního přivítali již v únoru 
Dr. Ing. Františka Kamlera, ředitele VÚVč 
v Dole. Zabýval se průběhem včelařského 
roku, zopakoval základní zákonitosti vý-
voje včelstva v přírodě, z nichž vycházíme 
v konstrukci úlových systémů, jejichž dru-
hy a práci s nimi poté připomněl. 

V březnu navštívil jaroměřské včelaře 
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., z brněnské 
Mendelovy univerzity. Ve své velmi dobře 
zpracované a vlastními experimenty podlože-
né prezentaci se zabýval nejnovějšími poznat-
ky v biologii současné největší metly evrop-

ského včelařství, roztoče Varroa destructor. 
Jeho poznání se neustále vyvíjí, a doc. Přidal 
Seznámil přítomné s různými možnostmi, 
jimiž lze čelit tomuto roztoči v éře nastupu-
jící rezistence ke konvenčním léčivům a při 
nastupujícím tlaku na ekologizaci celého ze-
mědělství. Cesta se otevírá v možnosti využití 
organických kyselin, např. šťavelové, a bude 
pokračovat směrem k biologickým metodám.

Posledním přednášejícím v jarním cyklu 
byl ryzí praktik, známý profesionální včelař 
Miroslav Sedláček z Bučovic. Ten přiblížil 
místním včelařům metody práce se včel-
stvy v komerčním provozu. První část oslav 
150. výročí na Jaroměřsku lze hodnotit 
více než kladně. Návštěvnost byla velká, 
a to nejen z místní základní organizace, ale 
i z okolních i vzdálenějších. Včelaři si k vý-
ročí dopřáli příjemné prostředí s výhledem 
do přírodního areálu Hotelu K-Triumf, kte-
rému je třeba poděkovat za podporu těchto 
přednášek.  Ing. Václav Jirka,

předseda ZO ČSV, z. s., Jaroměř 

MVDr. Eduard 
Dvořák – 80!
Krásného životního 
jubilea – 80 let – 
se dožívá veterinář 
a srdcem včelař 
Mvdr. Eduard dvořák z lažan u Sy-
chrova.narodil se počátkem června 
1938 v praze a převážnou část svého 
života vyrůstal v Havlíčkově Borové, 
kde ho jeho dědeček již v útlém dět-
ství přivedl ke včelaření.

vystudoval Střední veterinární školu 
v Kroměříži a v roce 1964 absolvo-
val vysokou školu veterinární v Brně 
(dnešní vFU Brno). od roku 1965 
pracoval na ovS Semily jako vedoucí 
laboratoře v Rovensku pod troskami 
a současně jako okresní specialista 
pro veterinární péči v chovech včel až 
do roku 1991. orientoval se na proble-
matiku včelích nemocí a vypracoval 
základy metodiky pro ošetřování včel-
stev proti varroáze. v letech 1981–
1991 působil též jako krajský inspek-
tor pro veterinární péči v chovech včel 
východočeského kraje. v roce 1984 
se stal inspektorem nákazové komise 
SvS čR pro veterinární péči v chovech 
včel. po revoluci otevřel v roce 1991 
soukromou smíšenou veterinární praxi 
v oboru všeobecného veterinárního 
lékařství a buduje veterinární ordinaci 
v lažanech. v kontaktu se včelaři je 
dodnes, neboť jako přednášející od-
borník působí po celém libereckém 
kraji již od roku 1975. členům základ-
ních organizací čSv přednáší o cho-
robách včel, ve SoUv v nasavrkách 
vyučuje o včelích nemocech.

Za svoji mnohaletou práci pro obor 
včelařství byl svazovými orgány opa-
kovaně oceněn, je také nositelem 
resortních vyznamenání. aktivním 
předsedou Zo čSv Sychrov je již přes 
20 let, za což mu patří vřelý dík. ač 
v okrese liberec nebyl mor včelího 
plodu 20 let, přesto varoval před touto 
devastující nákazou. asi věděl, o čem 
mluví, neboť na jeho slova v letošním 
roce došlo.

Stále aktivnímu jubilantovi přejeme 
hlavně hodně zdraví a spokojených 
chvil strávených v rodinném kruhu 
svých nejbližších – tří dětí a sedmi 
vnoučat. jeho geny veterináře pokra-
čují v jeho dcerách a geny včelaře 
v synovi a vnukovi. 
vážený pane doktore, příteli, děkujeme 
za vaši práci a přejeme ještě hodně 
společně strávených chvil.

Členové ZO ČSV Sychrov

Zemřel přítel 
Břetislav Jansa
dne 8. 5. 2018 nás 
ve věku 82 let opus-
til náš dlouholetý 
předseda přítel Bře-
tislav jansa. Zemřel 
náhle po mozkové příhodě ve Fakultní 
nemocnici v Hradci Králové. přítel 
jansa se seznámil se včelařskými do-
vednostmi již na Základní škole v Hro-
nově. Začínal s několika úly, později 
hospodařil s 15 včelstvy na dvou sta-
novištích. aby měl všechny včelařské 
pomůcky na jednom místě, postavil 
si na zahradě nový včelín, který dobře 
slouží dodnes. jako vyučený truhlář si 
úly vyráběl sám a zásadně používal úly 
zateplené. U našeho spolku byl prů-
kopníkem léčení včelstev pomocí 
aerosolu, a také toto léčení sám prová-
děl pro většinu našich členů i dalších 
včelařů v regionu. Za příkladnou práci 
pro včelařství byl oceněn odznakem 
vzorný včelař a k 80. narozeninám 
vzorný včelařský pracovník. také za-
jistil svého pokračovatele ve vnukovi 
Michalovi, který se několikrát zúčastnil 
letní včelařské školy v chlebovicích na 
severní Moravě. jako zkušený včelař 
dokázal poradit nejen začínajícím vče-
lařům, ale i včelařům starším. Zároveň 
s Břetislavem odešel dobrý manžel, 
táta a hlavně dobrý člověk.

Jaromír Vlček,
jednatel ZO Velký Dřevíč

Opustil 
nás Tomáš 
Chaloupka
S hlubokým zá-
rmutkem oznamu-
jeme všem včelařským přátelům, že 
dne 8. dubna 2018 nás opustil ve 
věku 84 let přítel a kamarád tomáš 
chaloupka z Kladna. S včelařením 
začal v dětství v rodné vesničce. po 
vojně se přestěhoval do Kladna, kde 
se oženil a brzy se zařadil mezi přední 
včelaře místní Zo. dlouhou dobu pů-
sobil ve funkci vedoucího včelařského 
kroužku, kde nám předával lásku ke 
včelám a včelaření. po absolvování 
Ústřední včelařské školy v roce 1979 
se stal učitelem včelařství. Byl jedním 
z prvních, kdo si v 90. letech pořídil 
se svojí manželkou včelařskou pro-
dejnu. jeho funkcionářská pouť vče-
lařským životem byla opravdu bohatá 
a impozantní: 36 let učitel včelařství, 
25 let soudní znalec, 20 člen Úv čSv, 
30 let předseda ov čSv Kladno 
a 5 let předseda KKv. Za jeho celo-
životní práci pro včely, včelaře a svaz 
mu bylo v roce 2016 uděleno nejvyšší 
svazové vyznamenání „Za zásluhy 
o včelařství.“ tomáš chaloupka se 
nesmazatelně zapsal do historie 
a srdcí nejen kladenských včelařů.
čest jeho památce!

Robert Plecitý, člen RV ČSV
Kyšice u Kladna
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Zaostřeno  
na včelařskou mládež

Celostátní kola soutěže Zlatá včela máme 
za sebou a dětem se pomalu blíží konec 
školního roku. V červnu je činnost včelař-
ských kroužků zaměřena především na 
práci ve včelách a na vytáčení medu. Pokud 
se však někdy přežene nějaký deštík či vás 
zastihne nepěkné počasí a vy se budete mu-
set s kroužkem schovat do klubovny, nabí-
zím zajímavý námět na činnost – medové 
vaření. Vybrala jsem pár jednoduchých re-
ceptů, které můžete s dětmi ve svém krouž-
ku zrealizovat a udělat si medovou hostinu. 

Medové máslo

Máslo se nechá v teple povolit a smíchá 
se s medem v poměru 1:1. Poté mažeme 
na pečivo, můžeme udělat např. medové 
jednohubky. Podle chuti lze přidat kakao 
či posypat oříšky.

Medový marcipán pravý

Zde záleží na tom, kolik marcipánu budete 
chtít udělat, podle toho si zvolíte i množství 
surovin. Vždy však platí, že ½ bude tvořit 
moučkový cukr a ½ najemno rozmixované 
mandle bez slupek. Vše smícháme a spojí-
me medem (3–5 lžic).

Medový marcipán falešný

Smícháme 250 g sušeného mléka, 125 g 
moučkového cukru, trochu medu a trochu 
mandlové tresti (cca 1 kávová lžička na 
20 dkg hmoty). Pro spojení hmoty se při-
dává trošku vody. Upozorňuji, že opravdu 

trošku, jinak bude hmota tekutá a nepůjde 
tvarovat.

turecký med

Med (100 g) se rozehřeje. 3 bílky se s kry-
stalovým cukrem (180 g) ušlehají do hus-
tého sněhu. Po troškách přidáváme med 
a dále šleháme. Potom přidáme 120 g nase-
kaných ořechů. Hmota se naleje na oplatku 
a nechá se ztuhnout.

Medová limonáda 

Smícháme vodu s trochou medu, což tvoří 
základ. Dále přidáváme dle chuti šťávu z ci-
tronu či pomeranče, kousky jablek nebo ji-
ného ovoce případně nějaké bylinky (např. 
levandule a máta). Pak už stačí jen rozlít do 
skleniček a podávat, nejlépe vychlazené.

Toto občerstvení je možno připravit i na 
akce pro veřejnost, kde budete s krouž-
kem prezentovat právě med a včelaření. 
Takových akcí bývá v jarních a letních 
měsících mnoho. Ať už jsou to různé trhy 
a jarmarky, dětské dny či poutě. Můžete si 
připravit stánek, ve kterém budete mít buď 
přímo živé včely v proskleném úlu či jen 
fotorámky, na nichž budete demonstrovat 
život včely medonosné. Je možné připra-
vit i vědomostní zábavný kvíz o včelách či 
„podávačku“ včelařských pomůcek. Děti si 
vždy získáte včelí omalovánkou či lžičkou 
medu, dají se s nimi vyrábět svíčky z vosku 
či papírové včelky nebo můžete zdobit me-
dové perníčky. Nejen, že si tím budete dě-
lat reklamu svému kroužku a najdete třeba 
další malé zájemce o včelaření, ale hlavně 
budete prezentovat včely a včelařství mezi 
širokou veřejnost a budete bořit mnohé 
mýty, které se mezi lidmi objevují.

Veronika Šebková
šebkover@seznam.cz



PYL PRO VČELY (6)
Věnujete se pěstování léčivek? Nebo rostlin, které lze využít v kuchyni jako koření? Pak určitě potěšíte i včely, které na této skupině 
zajímavých rostlin mohou nalézt nabídku pylu. Pokud sklízíte některé druhy před květem, nechte alespoň několik rostlin vykvést. Vy 
se potěšíte krásou květů a vaše včely si obohatí druhovou nabídku pylu. 
 Připravila Ing. Miroslava Novotná

Velmi známá třapatkovka nachová bude lákat včely celé 
léto svými výraznými atraktivními květenstvími, z nichž 

budou přinášet žlutooranžové rousky.

Bílošedé rousky nacházejí včely v květech dobromysli 
obecné. Nenáročná celé léto kvetoucí trvalka je zároveň 

zdrojem koření, bez kterého se neobejde například 
italská kuchyně.  

Na pasekách a okrajích lesů, ale i pěstovaná například 
v přírodních zahradách, je třezalka tečkovaná. Mimo 
své léčivé účinky je pozdní dobou květu a nabídkou 

oranžového pylu u včel velmi oblíbená.

Ve světlých lesích rostoucí celík zlatobýl můžete pěstovat 
i na zahradách. Mimo využívání jeho léčivých účinků 

může být doplňkem trvalkových a bylinkových záhonů 
nebo součástí přírodních zahrad. Do konce léta nabízí 

včelám množství žlutého pylu.


