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V průběhu jednání lednového předsed-
nictva mi zazvonil telefon. Neznámé číslo 
naléhavě zvonilo. Ač to normálně nedě-
lám, telefon jsem zvedla. Volal pan ministr 
financí. Informoval mě o pozměňovacím 
návrhu změny zákona o daních z příjmů 
poslankyně Ivany Dobešové. Sdělil mi, 
že podkladem pro tento návrh byl podnět 
Asociace profesionálních včelařů (APV), 
podepsaný MVDr. Bělohlávkem. 

Paní poslankyně Dobešová tento pod-
nět tlumočila ve sněmovním tisku č. 873 
písm. K), který zněl: Vypustit ze zákona 
o daních z příjmů v § 10 odst. 3 písm. a) 
větu za středníkem, která zní: „přitom 
příjmem poplatníka, kterému plyne pří-
jem z chovu včel a u kterého nepřekročí 
ve zdaňovacím období počet včelstev 
60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo“.  
Vypuštění této věty bylo odůvodněno (ci-
tuji ze sněmovního tisku č. 873): „Pauša-
lizace příjmů z chovu včel do počtu 60 kusů 
včelstev pro účely jeho osvobození od daně 
z příjmů byla do zákona o daních z příjmů 
zapracována s účinností od 1. ledna 2004, 
a to zákonem č. 438/2003 Sb., kterým se 
měnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Toto opatření je v současné době nesysté-
mové. Osvobození od daně je dostatečně 
vyjádřeno částkou 30 000 Kč. Jakékoliv 
další výjimky narušují tržní hospodářství 
tím, že zvýhodňují určitou skupinu osob. 
Včelaři, provozující zájmový chov včel, cho-
vají v průměru do 10 včelstev a zpravidla 
tuto částku nepřekročí. Uvedených 500 Kč 
na jedno včelstvo je částka stanovená 
k 1. lednu 2004 a nevyjadřuje současnou 
částku příjmů. Situace v českém včelařství 
se od této doby změnila. Přibývá subjektů, 
které hodlají provozovat včelařství jako 
podnikatelskou činnost za účelem zajištění 
obživy sobě i svým rodinám. Tím se zároveň 
stávají významnými producenty kvalitního 
českého medu. Tyto osoby jsou konkurenč-
ně znevýhodněny oproti osobám, které jsou 
v současné době daňově osvobozeny, i když 
jejich činnost vykazuje známky podnikání 

v zemědělství. Zrušením této výjimky dojde 
k podpoře českých zemědělců, provozujících 
chov včel na vysoké úrovni. Zároveň dojde 
ke zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím 
tohoto oboru. Dá se předpokládat i zvýšení 
výroby kvalitního českého medu a efektivněj-
šího využití státních prostředků směřujících 
do oboru.“ Paní poslankyně Dobešová na-
víc argumentovala při prezentaci tohoto 
návrhu na plénu tím, že příjmy z medu se 
od r. 2004 zvýšily, tudíž předpokládá, že 
tato výjimka je nerelevantní.

Všichni víme, že nejde vůbec o žádnou 
výjimku pro včelaře, ale o parametr pro po-
souzení příjmů včelaře, které jsou od daně 
osvobozeny. Díky tomuto parametru má 
chovatel včel tyto příjmy od daně osvo-
bozeny, a to i přesto, že jejich skutečná 
výše může přesáhnout částku 30 000 Kč. 
Nutným předpokladem pro osvobození 
těchto příjmů však zůstává, že ve stejném 
zdaňovacím období nedosahuje jiných pří-
jmů podle § 10 odst. 1 písm. a) uvedeného 
zákona o daních z příjmů.  Jde o zjedno-
dušení a usnadnění procesu přiznávání 
daně z příjmu poplatníka – zájmového 
chovatele včel (tento parametr splňují de-
setitisíce chovatelů), ale také jde o snížení 
administrace a tedy i nákladů finančních 
úřadů. Panu ministrovi jsem celou zále-
žitost vysvětlila, a to i v kontextu historie 
jejího vzniku a hlavně důležitosti tohoto 
ustanovení v zákoně pro zájmové včelaře.

Je třeba ocenit, že pan ministr v době, 
kdy Parlament žil zákonem o střetu zájmů 
a zákonem o zákazu kouření, osobně proje-
vil v této věci zájem o názor svazu, který má 
54 000 členů, a porovnal jej s tím, co chce 
spolek mající cca 40 členů. Po vyslechnutí 
argumentů ČSV a okolností přijetí tohoto 
ustanovení, které bylo vyjednáno v r. 2004, 
pan ministr financí Andrej Babiš uzavřel 
záležitost s tím, že se nic měnit nebude. 
A tak se stalo. Daňový balíček pro rok 2017 
byl schválen bez navrhované změny. 

Mgr. Jarmila Machová

Haló,  
tady ministr financí
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M Březen  
začátek nové včelařské sezóny 

V březnu mizí poslední zbytky sně-
hu, příroda se probouzí ze zimního 
spánku a včelstva zakládají velké 
plochy plodu pro jarní obměnu 
generací

Zimující včelstva

Prvních proletů se dočkají i včelaři, jejichž 
včelstva zimují ve vyšších polohách. Čím 
později nastane první prolet, tím větší je to 
pro včelaře svátek. Na datu prvního proletu 
se jasně ukazuje, jak jsou přírodní podmínky 
pro včelaření v České republice rozmanité. 
Data prvního proletu jsou pro různá stano-
viště rozdílná až o jeden měsíc. Vzpomínám 
si na zimu a jaro 2009, kdy jsme čekali pod 
Králickým Sněžníkem na první prolet až do 
úplného konce března. Příroda byla stále 
pod sněhem a včelstva trpělivě čekala. Já 
čekal méně trpělivě, nicméně když konečně 
přišlo oteplení a první prohlídka potvrdila 
dobré přezimování, byl to zážitek, který stál 
za skupinové foto (obr. 1).

Jarní prohlídka

Jarní prohlídka je pro většinu natěšených 
včelařů první informací o stavu včelstev 
po zimě. U každého včelstva bychom měli 
zjistit, zda má kladoucí matku, zda má 
dostatečné množství zásob a jak je silné. 
Kladoucí matku zbytečně nehledáme, sta-
čí zaznamenat přítomnost zavíčkovaného 
plodu. Množství zásob by nemělo klesnout 
pod 6 kg, protože nyní půjde spotřeba 
glycidových zásob rychle nahoru. Sílu včel-

stva odhadujeme podle počtu obsednutých 
plástů. Pokud jsou některá včelstva hodně 
slabá, je lepší je vzájemně pospojovat a ne-
čekat na zázraky. Za slabá včelstva pova-
žujeme ta, jejichž síla je menší než 50 % 
velikosti nejlepších včelstev (obr. 2).

První významné zdroje pylu

Během března příroda včelstvům nabízí 
významnější zdroje pylu na lískových ke-
řích. Je to základní podmínka pro výživu 
plodu. Velikost plodových ploch je ome-
zena prostorem, který je včelstvo schopno 
obsednout během nočních poklesů teplot 
a také množstvím bílkovinné potravy, které 
včelstvo na vykrmení plodu v období larvál-

ního vývoje potřebuje. Pyl nenahradí nic, 
a proto je důležité dlouhodobě dbát na do-
statek zdrojů pylu v okolí včelnic. 

Jarní prohlídka a zúžení včelstev

Včelaři, kteří chtějí dostat svá včelstva do 
optimální síly na první velkou jarní snůš-
ku (řepka ozimá, javor klen), provádí při 
první jarní prohlídce zúžení včelstva na ve-

likost obsednutého prostoru. Je to prastará 
metoda, kterou vymyslel Charles Dadant 
ve 2. polovině 19. století. Časem byla po-
zapomenuta, aby se po letech znovu vyno-
řila z historie a prokázala svou funkčnost. 
V současnosti se tato metoda používá 
v Maďarsku v nízkonástavkových úlech, 
v Dadantech na Sicílii, v Česku v Euroda-
dantu a v ostatních úlových soustavách, 
kde to umožňuje konstrukce úlu a včelař se 
pro toto opatření rozhodne. Osobně jsem 
byl k tomuto opatření dlouho nedůvěřivý, 
ale po vyzkoušení jsem jej přijal za své. Je 
k tomu potřeba 1–2 dělicí přepážky, které 
jsou uteplené a v horní třetině mají kla-
sické očko. Je důležité, aby byly vyrobeny 
přesně na vzdálenost stěn úlu. Musí těsnit. 
Původní přepážku, kterou používal Charles 
Dadant vidíte na obr. 3. Po 2. světové vál-
ce propagoval používání přepážek sovět-
ský včelař Blinov. Používala se na stejném 
principu. U nás tyto přepážky byly součástí 
opatření, známého jako komorování včel-

Pyl nenahradí nic,  
a proto je důležité  

dlouhodobě dbát na dostatek 
zdrojů pylu v okolí včelnic

Plemenné včelstvo Carnica Cimala před jarní prohlídkou

Krásné vyzimování po dlouhé zimě

1.

2. 06. 03. 2013 14:09
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Mstev. Současnou přepážku používanou 
v Eurodadantu vidíte na obr. 4. Její zno-
vuoživení prosadil Ing. Vladimír Řeháček.

Princip opatření spočívá v zúžení včel-
stva na obsednutý prostor dělicími přepáž-
kami z obou stran (obr. 5). Neobsednuté 
plásty se umístí těsně za přepážky z druhé 
strany. Plásty se zásobami, které jsou na 
prvním místě vně utepleného včelstva, 
opatrně přejedeme naplocho rozpěrákem 
přes víčka zásob, abychom včelstva přiměli 
k jejich vyčištění. Dělnice se za příznivých 
teplotních podmínek vydávají ze zateplené-
ho prostoru za přepážky a přenášejí zásoby 
z těchto plástů do plodového tělesa. Reakce 
včelstva je jednoznačná. Do tohoto zásahu 
matka kladla jen v prostoru ve středu chu-
máče, který včelstvo dokázalo vyhřát na 
teplotu vhodnou k výchově plodu (35 °C). 
Zúžením včelstva se tento vyhřátý prostor 
radikálně rozšíří a matce se tak nabízí 
vyhřátý prostor pro rozšíření plodových 
ploch (obr. 6). Zároveň včelstvo přemisťuje 
již jednou zpracované zásoby ze zásobních 
plástů zpoza přepážek, což simuluje snůš-
ku a motivuje matku ke kladení. Vzhledem 
k tomu, že jsme z dotykové zóny zimu-
jícího včelstva odstranili chladné stěny, 
na kterých se srážela vzdušná vlhkost, je 
dobré včelstvům v tomto období dodávat 

krmítkem vodu. Rozhodnutí o podávání 
vody má souvislost i s denními teplotními 
podmínkami. Mohou-li létavky minimálně 
obden vylétnout z úlu pro vodu a nehrozí 
při tom, že se jich polovina nevrátí kvůli 
zachladnutí, není toto opatření nezbytné. 
V opačném případě dáváme včelstvům 
0,5 % roztok soli v teplé vodě. Jako krmítko 

se nejlépe osvědčila sklenice s prosakova-
cím víčkem, kterou umisťujeme přímo nad 
zúžený prostor. Sklenici zaizolujeme, aby si 
voda podržela co nejdéle příznivou teplotu. 
Včelstvo zpočátku spotřebuje asi 1 l vody 
za týden, později se spotřeba zvyšuje až na 
dvojnásobek. 

Termoterapie

Výše popsané opatření má i jeden vý-
znamný vedlejší efekt, který nazýváme 
termoterapie. Je to preventivní přeléčení 
přezimovaného včelstva vlastním teplem 

proti nosemóze. Princip spočívá v tom, že 
spory Nosemy apis se nejlépe šíří při teplo-
tě 30–34 °C. Zúžíme-li včelstvo na obsed-
nutý prostor, vytvoříme podmínky pro to, 
aby včelstvo udrželo teplotu plodového tě-
lesa (35 °C) ve většině zúženého prostoru. 
Spory nosemózy ve včelstvu se sice nezničí, 
ale také se dále nemnoží. Po 21 dnech se 

ve včelstvu začnou líhnout silné generace 
mladých včel, které se v tomto prostředí 
nosemózou nenakazí. Vzhledem k postup-
nému nahrazování zimních včel mladými 
včelami, bude ve včelstvu docházet ke sni-
žování infekčního tlaku. Termoterapie je 
vyzkoušená a funguje proti parazitické 
houbě Nosema apis. V současné době víc 
včelstva trápí Nosema ceranae, která je 
podstatně invazivnější a která by měla být 
i méně náchylná na teplotní podmínky při 
svém množení. Nicméně praxe dokazuje, 
že jarní termoterapie včelstev má blahodár-
ný vliv na ochranu včel i proti parazitické 
houbě Nosema ceranae. 

Výše popsané jarní zužování včelstev je 
poměrně pracné opatření, které nebudou 
provádět včelaři, kteří ošetřují svá včel-
stva extenzívním způsobem. Je to návod 
pro včelaře, kteří mají zájem se včelstvům 
věnovat, a ač není Česká republika pro vče-
laření prostorem s ideálními podmínkami, 
chtějí něco udělat pro dobrý jarní rozvoj 
včelstev.

Ing. Pavel Cimala, 
chovatel matek Carnica Cimala, 

e-mail: cimala@vcelimed.cz

Dělnice se za příznivých teplotních podmínek vydávají 
ze zatepleného prostoru za přepážky a přenášejí zásoby z těchto 

plástů do plodového tělesa. Reakce včelstva je jednoznačná

Velikost zakladené plochy před a po zúženíVčelstvo zúžené na obsednutý prostor

Dělicí přepážka origi-
nál, (Dadant System of 
Beekeeping, C. P. Dadant, 
Hamilton, ILLINOIS 1920)Dělicí přepážka v Eurodadantu

4.

3.

6.5.
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a Krajina pro včely

Dobré životní prostředí pro včely znamená dobré podmínky pro zdraví včel 
i člověka. Krajina plná kvalitní přirozené potravy po celou dobu aktivity 
včel zásadním způsobem ovlivňuje nejen produkci medu, ale i jejich zdra-
ví. Včely a včelí produkty mohou být motivací pro komunikaci a spolupráci 
mezi lidmi při utváření zdravého domova pro včely a další opylovače i pro 
člověka.

Obracíme se na vás, čtenáře časopisu Vče-
lařství, s prosbou při přípravě dokumentár-
ního filmu o včelách, krajině a lidech v ní. 

Zapojte se do příprav dokumentárního 
filmu!

Změnilo se vaše okolí díky vám nebo po 
domluvě se sousedy, starostou, uživateli 
a majiteli zemědělské a lesní půdy v krajinu 
přívětivější ke včelám? S trochou nadsáz-
ky: podařilo se vám na něčem za sklenici 
medu ve prospěch včel domluvit?

Pomozte při šíření dobrých zpráv a svým 
příkladem povzbuďte další. Podobně jako 
včelaři hledají pastvu pro včely, hledáme 
pro diváka do nového dokumentu pastvu 
pro oči spojenou s inspirujícími příběhy. 

Napište nám na emailovou adresu 
skyfilm@skyfilm.cz o proměně krajiny 
ve prospěch včel, třeba jen v rozsahu 
několika vět. Podle možností sdělení 

doplňte o fotografii nedávno nebo i dříve 
vzniklého místa vyhledávaného včelami. 

Natočení televizního dokumentu s pra-
covním názvem „Krajina pro včely“ připra-
vujeme v letošním roce a v roce následují-
cím by měl být uveden na programu ČT2. 
Dokument ale bude již od konce tohoto 
roku všem volně k dispozici na interneto-
vých stránkách www.vcelarstvi.cz. 

Obrazy, které se v dokumentu mohou 
objevit 

O včelařích je všeobecně známo, že velice 
příznivě ovlivňují zdraví lidí produkcí vče-
lích produktů. Již méně je připomínána 
včelařova znalost krajiny a péče o ni.

 Agronom ZD ROLS Lešany a současně 
včelař Ing. Jiří Toman pěstuje na humnech 
záhony svazenky, včelníku moldavského, 
komonice bílé, světlice barvířské, černu-
chy damašské, měsíčku lékařského, jetele 

plazivého a dalších pro včely zajímavých 
rostlin. Má radost z obhospodařování dru-
hově velice pestré barevné louky uprostřed 
hanáckých polí. 

Mladý včelař z Krkonoš proměnil několi-
krát měsíčně sečenou zahradu s bazénem. 
Bazén zasypal a na zahradě dal prostor 
včelami oblíbeným bylinám a dřevinám. Za 
několik sklenic medu se domluvil se souse-
dy na zvýšení úživnosti okolí jeho včelnice. 
Ti doseli do trávníku pro včely zajímavý je-
tel plazivý, který kvete i v opakovaně nízko 
sečených trávnících.

Lesník, který spravuje les v NP Podyjí, 
uskutečňuje nejen přeměnu nepůvodních 
jehličnatých lesů na listnaté, ale podporuje 
i zastoupení dřínů, lísek, hlohů, vrb, mali-
ní, ostružiní, vřesu, olše, třešně, břečťanu 
apod. Prosvětlováním lesních okrajů při-
spívá ke zvětšení zastoupení lesních bylin.

Do filmu plánujeme zařadit pěstová-
ní nektarodárných biopásů a meziplodin 
kvetoucích ještě v listopadu, podporované 
Ministerstvem zemědělství.

Uvedené náhodně sesbírané příklady 
nestačí k naplnění televizního dokumentu 
o lidech, včelách a domovu. Proto budeme 
velice vděčni za vaše zkušenosti. Všem, 
kteří vznik dokumentu napsáním příspěv-
ku podpoří, budeme zasílat zprávu o jeho 
vzniku.

Ivan Stříteský, dokumentarista, Prostějov
Ing. Anna Šrámková, doktorandka ČZU

Několik slov o autorech

Ivan Stříteský 
Věnuje se 
produkci 
dokumentů se 
zemědělskou, 
lesnickou 
a přírodovědnou 
tematikou. V minulosti připravil 
mj. dokumenty o tom, jak se 
zemědělec, lesník, sadař, rybníkář, 
vodohospodář, zahradní architekt, 
projektant nebo přírodovědec 
podílejí na utváření krajiny. 

Anna Šrámková
Studuje doktorát na 
České zemědělské 
univerzitě v Praze 
a zabývá se přínosy 
nektarodárných 
biopásů pro krajinu – 
včetně včel.

Nektarodárné pásy za humny v Lutotíně 
 Foto: Ing. Jiří Toman

Nektarodárný pás na souvrati  
 Foto: Ing. Anna Šrámková
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  Již popatnácté

Stalo se již tradicí, že se v květnu sejdou 
včelaři, jejich rodiny, přátelé a známí na 
vrcholu hory, jež se vypíná nad úrodnou 
Hanou – na Svatém Hostýně. Letos to bude 
už popatnácté v rámci jubilejní 15. národ-
ní včelařské pouti. Zapište si do kalendá-
ře termín jejího konání, bude o víkendu 
20. a 21. května 2017. V neděli před mší 
svatou bude posvěcení spolkových praporů 
a krojů, průvodem od sochy našeho patro-
na sv. Ambrože se odebereme do chrámu, 
od 10:15 proběhne mše svatá za všechny 
včelaře, živé i zemřelé, za jejich rodiny, za 
naše včeličky a přírodu. V sobotu i v nedě-
li na návštěvníky čekají odpolední bloky 
přednášek, stánkový prodej včelařských 
potřeb a včelích produktů. Vyhrávat bude 
známá krojovaná dechovka Lidečanka.

Jak se dostat na Sv. Hostýn? 

Pro zdatné turisty se nabízí pěší výšlap 
s převýšením 400 m po turistických tra-
sách, pro méně zdatné kyvadlovou auto-

busovou dopravou z Bystřice p. Hostýnem. 
Osobními auty se na vrchol dostanete jen 
na povolenky, těch je ale vydáván omezený 
počet, proto na ně nespoléhejte. V perma-
nenci jsou také taxíky.

Pokud hodláte na Sv. Hostýně strávit 
oba dny, je možné se ubytovat v tamních 
Poutních domech na včasnou objednávku. 
Rezervace ubytování je možná do konce 
března na těchto kontaktech: 
•	 www.hostyn.cz/Rezervace ubytování; 
•	 matice@hostyn.cz; 
•	 jaroslava.gomolova@seznam.cz 

Pro ubytované jsou vydávány povolenky 
výjezdu osobního auta nebo i autobusu, do-
stanete je s potvrzením ubytování. Chcete-
li na Sv. Hostýně ve stánkovém prodeji na-
bízet sortiment související se včelařstvím, 
nahlaste svůj zájem př. Gomolové (e-mail 
viz výše). O stravování je pro návštěvníky 
také postaráno, a to ve třech restauracích 
a řadě kiosků u hlavního schodiště. 

Sv. Hostýn není jen kostel zasvěcený Na-
nebevzetí Panny Marie a současně Bazilika 
Minor, ale také krásná a umělecky cenná 
křížová cesta Dušana S. Jurkoviče, Jano 
Kohlera a Joži Úprky, dále Vodní kaple, 
impozantní schodiště s 256 stupni, roz-
hledna, větrná elektrárna, valy z doby Kel-
tů. Je to také křižovatka i cíl turistických 
tras jak pro pěší, tak pro cyklisty. V Jurko-
vičově sále, kde budou probíhat přednáš-
ky, je Muzeum přírody Hostýnských vrchů 
a historie Sv. Hostýna. Zkrátka, návštěva 
Sv. Hostýna nabízí kromě lidských setkání 
další rozmanité zážitky.

Na všechny včelaře, krojované a s pra-
pory, i ty bez krojů a praporů, na přátele 
včel a přírody se těší pořadatelé pouti ze 
ZO ČSV Bystřice p. H., Lidečko a Valaš-
ské Meziříčí.

Za organizační výbor 
Karel Zahradník

karl.zahradnik@seznam.cz



78 •BŘEZEN 2017

r
o

Zh
o

Vo
r Ve Stražisku  

se vyrábějí mezistěny přes 110 let

Nedostatek včelího vosku trápí naše včelaře již několik let. Jednou ze 
společností, která se snaží této situaci čelit je Výrobna mezistěn Stražis-
ko spol. s r.o. Provozna, kterou v roce 1905 založil Antonín Sedláček v obci 
Stražisko ležící pár kilometrů severozápadně od Prostějova, zpočátku 
vyráběla mezistěny z pravého včelího vosku pro včelaře ze širokého okolí. 
„Dnes zásobujeme prakticky celou republiku,“ říká vedoucí provozovny 
Václav Stojan. 

Historie vaší firmy je hodně dlouhá. Jak 
se v průběhu let měnil její charakter? 
Mezistěny se na Stražisku vyrábí přes 
100 let. Když roce 1905 založil pan Anto-
nín Sedláček firmu na výrobu mezistěn, 
vybavil ji n tehdejší dobu velmi kvalitními 
stroji firmy Rytzsse. Od té doby prošla vý-
roba samozřejmě mnoha změnami a mno-
hokrát se změnili i její majitelé. Kvalitou 

však Stražisko zůstalo na předním místě 
ve výrobě mezistěn po celou dobu a dnes 
dokáže uspokojit včelaře z celé republiky.

Kdo je jejím majitelem dnes, má vaše 
společnost nějakou vazbu na Český svaz 
včelařů?
Vazba na svaz je poměrně velmi úzká, pro-
tože výrobna je majetkem ZO ČSV Ptení.

Jaké služby nabízíte?
Firma nabízí výměnu mezistěn za dodaný 
vosk nebo souší a v omezeném množství 
v závislosti na výkupu prodej volných me-
zistěn. Výměnu i prodej provádíme přímo 
u nás ve výrobně nebo případně zásilkově. 
Včelaři si u nás mohou zakoupit pomůcky 
potřebné k chovu včel a získávání včelích 
produktů, nabízíme také široký sortiment 
kosmetického zboží obsahujících včelí pro-
dukty, dále pak medové bonbony, medovi-
nu a také svíčky z včelího vosku.

 
Můžete popsat průběh výroby mezistěn?
Souší i vosk dovezené nebo dodané zásil-
kovými službami ohodnotíme na výtěžnost 
vosku, přičemž naše výtěžnost je určitě 
větší, než jakou dosáhnou včelaři, kteří si 
taví vosk sami. Vosk se získá ze souší ta-
vením. Roztavené souší v kotli s vodou se 
přelije do parní ždímačky. Ve ždímačce se 
od souší oddělí vosk a voda, která steče do 
hliníkových van. Vosk by totiž neměl přijít 
do styku s železem, jinak se zabarví do hně-
da. Včelaři by tedy měli používat hliníkové, 
nerez, smaltované či plastové nádoby, zále-
ží i na kvalitě a tvrdosti vody. Ve vanách se 
tuhnutím oddělí vosk od vody, po ztuhnutí 
se voskový blok vyloupne a jeho spodní 
část se očistí. Následně se rozpustí v kot-
lích s vodou, i zde záleží na kvalitě vody. 
Po převaření se nečistoty usazují na dně 
kotle, z něhož se následně vosk přečerpá 
do autokláv, kde se převařuje při teplotě 
117 °C po dobu 1 hodiny. Z autokláv jde 
vosk do kotlů nad výrobní stroje a z nich 
ještě do malých kotlů, které udržují stálou 
teplotu vosku pro jeho lití do válcovacího 
stroje. V každém se ještě usazují nečistoty, 
v podstatě lze tedy říct, že vosk se přečistí 
sedimentací. Z těchto kotlů pak teče vosk 
mezi válce, které jsou chlazeny speciální 
vodní emulzí, aby nedošlo k lepení vosku 
na válce. Z válců vyjíždí souvislý plát vosku 
(mezistěn), který se chladí, dále na stroji 
krájí na nastavenou šířku a seká na nasta-
venou délku mezistěn podle přání zákazní-
ků. Pak již stačí jen navážit a zabalit.

V současné době je nedostatek včelího 
vosku. Co děláte pro zlepšení tohoto 
stavu?
Včelího vosku je málo již delší dobu, je to 
jednak způsobeno  zvyšujícím se počtem 
nových začínajících včelařů a u těch stá-
vajících pak rozšiřováním včelstev. Zane-
dbatelné není ani to, že v případě likvidace 
ohnisek včelího moru dochází při spálení 

Vážení mezistěn
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včelstev také k likvidaci souší, tedy i vos-
ku. Málokterý včelař, který je se včelařením 
sžitý, po této, byť pro něho drastické epi-
zodě, včelaření zanechá. Většinou začne 
znovu od začátku a tím pádem potřebuje 
vosk. Zvyšuje se i využití včelího vosku 
v průmyslu, farmacii, strojírenství, dře-
vařství, restaurátorství. Včelí vosk se také 
vyváží do zahraničí. 

My můžeme nabídnout vyšší výkupní 
cenu, ale to je takový začarovaný kruh. Vý-
kupní cena se promítne do prodeje volných 
mezistěn právě pro nové, začínající včelaře, 
kteří nemohou provést výměnu za své souší 
nebo vosk. Co ale můžeme ovlivnit a o co 
se snažíme, je maximální výtěžnost z doda-
ného souší a čistota dodaného vosku. Jen 
málokterý včelař doma při tavení vosku 
dosáhne takové výtěžnosti jako my. Vosk, 
který od včelařů dostáváme, je ve většině 
případů nekvalitní a tmavý. Kdybychom 
mu dali mezistěny v kvalitě a barvě doda-
ného vosku, určitě by je nechtěl. Náklady 
na zpracování a vyčistění jsou pro nás stále 
vyšší, ale jsme rádi za každý včelí vosk, i ne-
kvalitní. Dokážeme si s ním poradit.

Jaké ceny stanovila vaše společnost za 
vosk, výměnu vosku za mezistěny a za 
mezistěny pro aktuální období?
Cena volných mezistěn je 325 Kč za 1 kg. 
Prodáváme je však v omezeném množství, 
abychom mohli vyhovět začínajícím včela-
řům, kteří nemají možnost výměny.

Výměna za vosk je 35 Kč / 1 kg, přičemž 
dodaný vosk se ohodnotí podle kvality. 

V případě souší je to 45 Kč / 1 kg. Také 
v tomto případě se hodnotí výtěžnost, a to 
buď z plochy vyřezaného souší anebo 
z váhy souší, kde je třeba zohlednit med, 
pyl v buňkách souší a podle tmavosti váhu 
„košilek“ v buňce.

Řešíte nedostatek vosku jeho nákupem 
v zahraničí?
Nikoli, k výrobě mezistěn používáme vosk 
pouze od českých včelařů.

Jakým způsobem kontrolujete tavení vos-
ku? Provádíte nějaké pravidelné testy?
U autokláv je záznamové zařízení, jakási 
„černá skříňka“, která uchovává záznamy 
z každého tavení vosku. Ty jsou určeny pro 
Státní veterinární správu Olomouc. Její 
pracovníci také provádějí stěry na zaříze-
ních a o výsledcích nás informují formou 
protokolu o provedených odběrech. Není 
to pravidelně, mohou přijet kdykoliv. 

Kolik zaměstnanců se podílí na výrobě 
mezistěn?
Na přímém zpracování vosku a výrobě me-
zistěn pracuje 5 zaměstnanců. Jinak firma 
má celkem 8 zaměstnanců a podle potřeby 

se všichni podílíme i na výrobě. U tak malé 
firmy je zastupitelnost nutností, v případě 
nemoci nebo čerpání dovolené se výroba 
zastavit nemůže. 

Kdyby si chtěl včelař objednat mezistěny 
ze svého vosku, z jaké nejnižší váhy byste 
mu vyhověli?
Výroba mezistěn z vlastního vosku je aktu-
ální téma. Ideální je pro nás 200 až 310 kg. 
Do příští sezony bychom chtěli mít kot-
le i na menší množství, abychom mohli 
vyhovět včelařům s menším množstvím 
vlastního vosku.

Směňujete i souše za mezistěny, zasíláte 
je včelařům?
To jsem již uváděl. Směnujeme souší za 
mezistěny a samozřejmě výměnu i prodej 
provádíme i zásilkově.

Máte evidenci, o kolik stoupla výroba 
mezistěn za posledních 5 let?
Výroba za posledních 5 let, tedy v letech 
2011–2016, stoupla o 32 %.

Text: Marie Knödlová, Petr Kolář
Foto: Radka Knödlová

Z válců vyjíždějí hotové mezistěny Převařování vosku v autoklávech

 Vážení a třídění vosku Kvalitní vosk - nejnižší srážka

Mezistěny se krájí přímo na míru
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a Sršeň obecná  
moje kamarádka Vespa crabro
aneb Příběh jednoho sršního hnízda

Rád bych zareagoval na článek MVDr. Jany Lunerové Sršeň coby mírumi-
lovný regulátor publikovaný v lednovém čísle Včelařství (1/2017, str. 22). 
Můj příspěvek je dokladem toho, že strach ze sršní a zkreslené zprávy 
o jejich škodlivosti jsou opravdu naprosto neopodstatněné. 

„Nechoď tam!“ volá mladá maminka 
na svoji ratolest. „Ten pán tam ´pěstuje´ 
vosy!“ Jo, kdyby jen vosy, říkám si. Na naší 
zahradě se vedle chovu včel někdy nalézají 
i vosí báně a také se zde občas usídlí i sršeň 
obecná. Jako se tomu stalo v roce 2015. 

O sršních si můžeme přečíst v odborné 
literatuře, že zakládají jednoleté kolonie, 
čím se živí, jak a z čeho staví svá hnízda, 
jak odchovávají svoje potomstvo atd. Já 

měl příležitost nahlédnout do jejich ku-
chyně a ověřit si vlastní zkušeností s tímto 
mírumilovným hmyzem, co je pravdou na 
psaném slovu v knihách učených.

Ne, že bych se sršněmi vyloženě kamará-
dil, ale kdo ze včelařů tuto žlutočerně pru-
hovanou potvůrku na své včelnici nezpo-
zoroval a nesledoval s nelibostí, jak čeká 
v letu před česny úlů na vracející se una-
vené včely obtěžkané nákladem nektaru 

a pylu. Pak se na takovou včelu vrhne a už ji 
odnáší na nejbližší větev, kde ji zpracuje na 
flákotu masa, kterou odnáší do svého hníz-
da jako potravu pro své stále hladové larvy.

V roce 2015 jsem již od konce měsíce 
dubna pozoroval takovou sršní matku 
před česny úlů na mé včelnici. Snažil jsem 
se ji vysledovat, kam se svou kořistí, včelou 
z mé včelnice, odlétá. Asi po týdnu jsem vy-
pozoroval, že zalétá na sousedův přístavek 
a tam zalézá do spáry mezi cihlami a čás-
tečně vyhnilým trámkem. Pozoroval jsem 
ji po celých čtrnáct dnů, až její návštěvy 
u vyhnilého trámku ustaly. Ale neustaly 
její návštěvy mých včelstev. To bylo ne-
klamným znamením, že patrně nahradila 
nevyhovující obydlí za byt vyšší kategorie 
někde v blízkosti. 

O pár měsíců později, přesně 22. červen-
ce toho roku, si manželka všimla, že v bou-
dě na zahradní nářadí se pod střechou 
začíná rýsovat nějaká zvláštní papírová 
stavba a jsou tam sršní dělnice. Tak vida, 
tady jsi, povídám, a jdu se na to dílo podí-
vat. V tom jsem si všiml větší sršně, jak do 
jedné z buněk strká zadeček a tuto činnost 
opakuje i u dalších buněk. Litoval jsem, že 
s sebou nemám fotoaparát a nemohu po-
řídit snímek. Sršeň však po chvíli hnízdo 
opustila a odletěla k blízkému částečně již 
vyhnilému špalku na štípání dřeva, pod 
který zalezla. No prosím, zde jsi nalezla 
azyl. Ale jak je vidět, ani toto obydlí ti ne-
vyhovuje. 

O pět dnů později jsem opět boudu ze 
zvědavosti navštívil, dělnice již pokračo-
valy na stavbě třetího plástu a také i oba-
lu svého hnízda. Matka opět zakladla 
několik buněk a zase se vrátila do hnízda 
pod špalkem. Ještě, že nebylo třeba štípat 

2.1. 3.

Foto: Wikipedie

Kladoucí sršní matka Péče o plod Larvy ve vývoji
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adřevo. To by se asi dřevorubec divil. Stavba 
nového hnízda a plástů rychle pokračovala. 
Již 2. srpna dělnice pracovaly na čtvrtém 
plástu a na plástu pod ním zvědavě vykuko-
valy larvičky. Taktéž na obalu hnízda byly 
již budovány izolační kapsy. Kolem hlavy 
mi poletovaly dělnice, které vylétaly za po-
travou. Kupodivu k úlům na mé zahradní 
včelnici nelétaly. Patrně nalezly dostupnější 
zdroj potravy jinde.

O den později byl čtvrtý plást téměř ho-
tov a na plástu se pohybovala matka. Ten-
tokrát jsem měl s sebou fotoaparát. Obal 
hnízda byl opět větší (obr. 1). Naprosto 
zřetelně byly slyšitelné skřípavé zvuky 
kusadel sršních larev, které se dožadovaly 
potravy. Nezdálo se, že by se matka ještě 
chtěla vrátit do špalkového obydlí. Pohybo-
vala se již zcela výhradně v novém hnízdě, 
u špalku ještě poletovala sem tam nějaká 
ta dělnice. Na snímku ze dne 6. srpna 2015 
(obr. 2) je vidět jak dělnice v nově budo-
vaném hnízdě pečují o plod. A sršní larvy 
o sobě dávaly skřípěním kusadel opět sly-
šitelně vědět. 

O prohlídku sršního hnízda projevilo 
zájem i několik odvážlivců z řad laiků. Pro 
jistotu jsem těch několik zvědavců vybavil 
včelařským kloboukem a kombinézou, spí-
še však jen pro klid můj i jejich duší. Pokud 
by se některý zvědavec „splašil“, nechtěl 
jsem riskovat, reakci sršních dělnic, zda by 
to nepokládaly za napadení svého hnízda. 
Sršně však o ně zájem nejevily. Ony měly 
jiné starosti. 

Až do 12. srpna sršně pokračovaly ve 
stavbě pátého plástu. Hygienu hnízda 
prováděly otvorem ve dně hnízda. Hníz-
do není ve spodu uzavřené jako například 
báň u vosy obecné (Vespula vulgaris). Ote-
vřeným otvorem hnízda sršně shazovaly 
veškerý odpad tak, jako se k tomuto účelu 
na středověkém hradu budovaly prevéty 
(česky výsernice). Tato vlastnost může být 
velmi nepříjemná, jestliže se sršni rozhod-
nou usídlit v našem obytném domě. Sršní 
odpad obsahuje i výkaly larev v podobě 
stříkanců, které poměrně hodně zapácha-
jí a pod hnízdem vytváří kašovitou hmotu. 
Na tuto „šmakuládu“ jsem musel instalo-
vat fekální nádobu, plastovou již nepouží-
vanou fotografickou misku. 

Nyní několik dnů přeskočíme a 20. srp-
na se podíváme na zakladený pátý plást, 
na kterém jsou patrné vyvíjející se larvy 
(obr.  3). O čtyři dny později se mi podařilo 
vyfotografovat i čerstvě položená vajíčka. 
Jak je ze snímku patrné, nepokládá sršní 
matka vajíčka na dno buňky, nýbrž je při-
lepí u dna buňky na stěnu (obr. 4). Rovněž 
je také patrná obdivuhodná architektura 
těchto papírových buněk. Sršně staví své 
plásty v horizontální poloze, zavěšené za 
stopku ve středu plástu k plástu ve vyšším 

patře. Nyní v tento čas již opět před úly 
vídám jednotlivé sršně, jak lapají včely. 
Není to však katastrofa. Je to způsobeno 
úbytkem tolik potřebné potravy v přírodě 
v tomto období.

Opět můžeme několik dnů přeskočit.a to 
až do 27. září 2015, kdy se snižujícími se 
nočními teplotami bylo vidět, že i sršně 
umí hospodařit teplem a umí se bránit 
prochlazení svého plodu postupným uza-
víráním hnízda (obr. 5). V průběhu tohoto 
měsíce se ve hnízdě líhly a nyní dozrávají 
sršní samičky a samečkové a chystají se 
k oplodňovacím aktům. V tuto dobu také 
můžeme vidět mladé samičky sbírat potra-
vu na pozdě kvetoucích rostlinách (obr. 6). 
Námluvy neprobíhají v letu jako u včel ný-
brž na zemi. O jednu samičku se uchází 
více samečků tak, že jeden druhého před-
bíhá a odstrkuje. Pářící akty jsem pozoro-
val na zemi v trávě a spadaném listí, které 
jsem nedokázal vyfotografovat tak, aby byl 
akt na snímku patrný. Jeden snímek jsem 
však pořídil ve fekální nádobě pod hnízdem 
(obr. 7). Je vidět, že nehygienické prostře-
dí jim nikterak nebrání ve splnění příkazu 
matky přírody. 

Pak to již šlo s hnízdem rychle z kop-
ce. Pod hnízdem jsem 13. října 2015 na-
šel mrtvé sršně a 22. října 2015 již byly 
pod ním vidět i larvy, které zahynuly hla-
dem a vypadly z buněk. Také při pohledu 
na hnízdo bylo vidět, že již je opuštěno 
(obr. 8). Dílo zkázy jedné listopadové noci 
dokončila patrně kuna (obr. 9).

Tak toto je příběh jedné sršní matičky 
a jednoho sršního hnízda v koloběhu živo-
ta. Sršeň obecná je nedílnou součástí naší 
přírody. Vypráví se v lidovém bájesloví 
o jejich útočnosti a nebezpečnosti jejich 
žihadel a jedu. Za celé období, kdy jsem 
pozoroval jejich hnízdo a vlastně jim lezl 
i do kuchyně a ložnice, jsem nezazname-
nal jediný náznak nelibosti natož útoku na 
moji osobu ani na moji rodinu a na „můj 
sršní chov“ zvědavé návštěvníky. Jedno ži-
hadlo jsem však přesto obdržel. Stalo se to 
5. 10. 2015 při „šmírování“ oplodňovacích 
aktů. Jedna ze samiček mi zalezla nepozo-
rovaně pod košili a já ji nechtě přimáčkl. 
Avšak žádná tragédie se záchrankou, dý-
chacími přístroji, defibrilátory a lamentu-
jícími doktory se nekonala. Žihadlo bylo 
chvíli bolestivé, ale bolest byla snesitelná. 
Mladá sršní samička to také přežila a od-
letěla někam do křoví. Snad přežila do 
dalšího roku 2016. To jsem však již žádné 
sršní hnízdo neobjevil, i když sršně opět 
mou včelnici navštěvovaly. Tak snad se mi 
to letos opět poštěstí.

Text a foto: Josef Křapka,
učitel včelařství,

josef.krapka@olny.cz

4.

9.

7.

8.

6.

5.

Dílo zkázy

Opuštěné sršní hnízdo

Oplodňovací akt

Návštěva kvetoucích rostlin

Hospodaření s teplem

Nakladená vajíčka
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Á Fumigační rámek  
pro usnadnění podzimního léčení

Vše začíná v předjaří, kdy si rámek vyro-
bím. Mimo okénka o velikosti 100 x 35 mm 
v horním rohu rámku je nutné udělat v hor-
ní loučce v ose rámku otvor tak, aby se jím 
nechal do okénka prostrčit fumigační pá-
sek. Rámek nadrátkuji, vložím mezistěnu 
a kousek mezistěny dám i do okénka – od-
dělené části určené pro pozdější léčení. 
Pokud bych mezistěnu do tohoto prostoru 
nevložil, existuje riziko, že včely prostaví 
divočinu na sousední rámky. Takto připra-
vený rámek vložím do medníku a nechám 
vystavět jako každý jiný rámek. Při med-
obraní z rámku vytočím med, okénko vy-
říznu a rámek předám do druhého nástav-
ku, kde jsou včely připraveny na zimu. Při 
fumigaci se pak v takto upraveném rámku 
přizvedne folie, fumigační pásek  navléknu 
na drátovou skobičku ve tvaru „V“, kápnu 
dvě kapky léčiva, zapálím a prostrčím otvo-
rem do okénka a je hotovo. Tento princip se 
mi osvědčil hlavně u úlu Tachovského typu, 
kde je devítirámkový prostor hodně těsný. 

Pro prostrčení fumigačního pásku je po-
třeba v horní loučce udělat otvor oválného 

tvaru o rozměru 28 x 8 mm. Po rozměření 
a navrtání zbylou část vyříznu a začistím. 
Aby nedošlo při fumigaci k opálení rám-
ku, přidávám do okénka pásek slabého 
plechu o rozměrech 65 x 25 x 0,2 mm 
s otvorem, jehož rozměry 28 x 8 mm jsou 
shodné s otvorem v loučce. Konce pás-
ku o délce 15 mm ohnu kolmo vzhůru, 
takže vznikne jakési „účko“ o rozměru 
15 x 35 x 15 mm v šíři 25 mm (šíře rám-

ku). Takto upravený pásek pak přibiji čtyř-
mi malými hřebíčky do horní části okénka. 
Používám plech z kovotěsu do oken nebo 
pocínovaný  plech z plechovky od konzervy. 

Všechny potřebné detaily jsou patrné 
z přiložených fotografií. 

Josef Běl,
Přeštice,

jsf.bel@seznam.cz
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e                    30. březen – Světový den apiterapie

V předposlední den roku 1844 se v malé 
obci Prapořiště (dříve Braunpusch) naro-
dil statkáři Johannu Tertschovi a jeho ženě 
Barbaře syn Philipp. Budoucí lékař tehdy 
ještě samozřejmě netušil, že se stane světo-
vě proslulým a uznávaným člověkem a ob-
jeví pro lidstvo novou léčebnou metodu – 
apiterapii. Léčbu pomocí včelích produktů, 
tedy metodu naprosto přírodní. Na jeho 
počest vyhlásila Světová apiterapeutická 
společnost den jeho narození (30. 3.) za 
Světový den apiterapie

Ve Vídni vystudoval nejprve gymnázium 
a poté lékařskou fakultu a stal se asisten-
tem na chirurgické klinice vídeňské Vše-
obecné nemocnice. V roce 1875 se pře-
stěhoval do dnešního slovinského, tehdy 
jihoštýrského Mariboru, kde provozoval 
svoji lékařskou praxi. Byl vášnivým ho-
rolezcem a možná právě častý pobyt v ex-
trémních vysokohorských podmínkách 
přispěl k tomu, že trpěl silný revmatismem. 
Jednou ho pobodaly včely, zcela náhodně 
do revmatizmem znehybnělé ruky. Bolesti 
ustoupily a ruka se stala pohyblivější. To 
byl popud k tomu, že se rozhodl podrobit 
účinky včelích žihadel vědeckému zkou-
mání. 

Podobnou „léčbu“ vyzkoušel na svých 
650 pacientech a téměř šest stovek z nich 
vykázalo podstatné zlepšení. Jak reago-
valo těch zbylých asi 10 %, není známo, 
ale novodobá apiterapie, o níž existují 
zmínky již ze starověkého Řecka, byla na 
světě. Začal se tedy této metodě věnovat 
výrazně více, přičemž základní práci pod 
názvem O vztahu včelího bodnutí k rev-
matismu (Über merkwürdige Beziehung 
des Bienenstiches zum Rheumatismus ) 
publikoval v roce 1888. 

Doktor Philipp Terč žill v Mariboru až 
do své smrti 28. 10. 1917. Na podzim tedy 
uplyne 100 let od jeho smrti. Česko-němec-
ká interpretace jeho jména (Filip Tertsch 
nebo Philipp Tertsch) vychází z toho, že 
jeho otec byl Němec a matka, rozená Ště-
pánová byla Češka. Nic to nemění na tom, 
že v Mariboru je tento zakladatel apiterapie 
dodnes uváděn jako Terč. Vždyť se po celou 
dobu hlásil k tomu, že je Čech. 

Text: Petr Kolář
Foto: Vít Holienčin a Wikipedie

Krmení včelstev 
rychle  
a nenáročně
Vyzkoušel jsem ruskou metodu 
krmení včel publikovanou ve 
Včelařství č. 9/2016 a považuji ji 
za velmi dobrou. Jediné, co mi na 
ní nevyhovovalo, byla skutečnost, 
že při vyndávání sáčku od krmení,  
včely v některých úlech silně 
vzlétaly. Napadla mě jednoduchá 
úprava tohoto způsobu krmení. 

V kbelíku jsem zhotovil 4 otvory o prů-
měru 40 mm, které jsem na dně kbelíku 
překryl vystřiženým kolečkem ze síťky 
(stavební perlinka). Na rámečky jsem 
položil 2 dřevěné hranolky 10 x 10 mm, 
na ně postavil upravený kbelík, do které-
ho jsem vložil sáček (objem 30 l), naplnil 
4 l roztoku na krmení, bez uvazování 
uzlu jsem jeho přečnívající část volně 
položil na hladinu roztoku krmení a kbe-
lík přikryl víkem. druhý den bylo krmení 
včelami beze zbytku spotřebováno. 
Výhodou však je, že včely při vyndávání 
sáčku z kbelíku zůstávají v úplném klidu 
a při dalším krmení pouze měním sáček. 
Mám vyzkoušeno, že včely takto doká-
žou odebrat 7 litrů krmení za 24 hodin. 

Podle mého názoru, je tento způsob 
krmení pro včelaře snazší než převracet 
sklenice do úlu. i pro včely se mi zdá 
tento způsob méně namáhavý. Nemusí 
například lézt po stěnách kbelíku na-
horu, dolů a zase zpět. Krmítko si může 
každý včelař vyrobit doma sám bez vy-
sokých výrobních nákladů. Já používám 
kbelíky od povidel z pekáren, sáčky na 
odpadky a jak jsem již uvedl síťku – sta-
vební perlinku.

Josef Králíček,
Myslovice 49, Klatovy

marckra@seznam.cz
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V únorovém čísle Včelařství 
(str. 48) jsme publikovali úvodní 
materiál, v němž nás přítel Jindřich 
Meduna seznámil se základními 
charakteristikami úlového systému 
Mini-plus. V dnešním pokračování 
se seznámíme mimo jiné s tím, jaké 
mají zkušenosti s Mini-plusy včelaři 
za hranicemi naší republiky. 

Systém Mini-plus vyniká mnohastrannou 
využitelností. Lze ho použít jako oplodňá-
ček k odchovu včelích matek i jako záso-
bárnu včel pro výrobu smetenců. Také je 
možné jej použít u vyšších chovů k ověřo-
vání vlastností matek. Je možné v nich pře-
zimovat záložní matky pro kmenová včel-
stva a kvalitní matky pro další šlechtění. 
Nespornou výhodou je, že Mini-plus lze vy-
užít ve velkých počtech na včelnici bez rizik 
z převčelení. Chov a příprava včelstvíček 

v Mini-plusech začíná kolem 15. dubna. 
Začíná se s přezimovaným včelstvíčkem, 
které v tuto dobu již překypuje včelami. 
Principem je využití dynamického rozvo-
je včelstva s trvalým doplňováním zásob. 
Nejčastěji se provádí 3–4 litry zředěného 
roztoku, ale to by snad ani nebyli včelaři, 
aby mezi nimi neexistovala celá škála nej-
různějších směrů, názorů a různorodých 
zkušeností. 

U sousedů za hranicemi

V průběhu několika desítek let se Mini
-plusy rychle rozšířily po celé Evropě. Do-
šlo k jejich vývoji. Z mini úlku vznikly na 
stejné rámkové míře větší úlky až s 13 rá-
mečky oproti původním 6rámečkovým 
úlkům, pro které byl Mini-plus vyvinut. 
Na internetu lze shlédnout i videa s těmito 
Maxi Mini-plusy, které na svých webových 
stránkách mojapszczola.pl propagují pol-
ští včelaři Agáta a Mariusz Chachulovi. 
Na stránkách je k vidění zimování v těch-
to Maxi Mini-plusech a posléze také chov 
matek za pomoci již originálních Mini-plu-
sů. Jde o nádherné spojení profesionality 
s jednoduchostí. Úlky podobné výše popsa-
ným vyrábí mj. firma Wagner z Rumunska 
a také rakouská firma se jménem pro české 
včelaře známým – Janisch.

Díky oblíbenosti úlků Mini-plus se v za-
hraničí mnoho včelařů snažilo dál jej vy-
víjet, a použít jejich osazenstvo v chovu 
kmenových včelstev a k opětovnému chovu 
matek v jarních měsících.

Zajímavý pohled na chov matek za 
pomoci rámku z Mini-plusu, je popsán 
v erudovaném článku, jehož autory jsou 
Stephen E. Tilmann a Mike Risk. Chov ma-
tek se podle nich realizuje v jednom čtyřúl-
ku s možným výletem na různé světové 

strany. Úlek je opatřen dnem se síťovinou, 
které lze po malé úpravě použít ke kontrole 
varroázy, a unikátními česínky s možným 
okamžitým uzavřením úlku. Navíc s mož-
ností využít variabilitu česínek na úpravu 
sezení včel nejen na teplou, ale i studenou 
stavbu. Zásoby se v tomto čtyřúlku dopl-
ňují pomocí čtyř sklenic s prosakovacím 
víčkem. V článku je i popis zužitkovaní 
Mini-plus rámků v kmenových včelstvech. 
Vše najdete na stránkách www.michigan-
bees.org

Nejdále v propagaci a výrobě Mini-plusů 
jsou včelaři ze Švýcarska, kteří jsou členy 
sdružení Surental. Jedná se o tým včela-
řů v čele s padesátiletým Bruno Kaufma-
nnem, který včelaří již 38 let a momentálně 
používá k odchovu matek 100 kusů Mini
-plusů. Jeho zkušenosti a přístupy k chovu 
v Mini plusech najdete na webových strán-
kách www.landlive.de. 

Co nás čeká?

V několika následujících pokračováních si 
ukážeme systém Mini-plus a jeho využití 
v kontinuálním chovu matek tak, jak ho na-
vrhl jeho vynálezce Jos Guth. Taktéž jedno-
duché přidávaní matek za pomoci jednot-
livých rámečků Mini-plusu, ale i s pomocí 
celých nástavků s možností vytvoření od-
dělku. Další samostatnou kapitolou bude 
včelaření dětí v těchto úlcích. I s návodem, 
jak si mohou děti s přispěním rodičů nebo 
učitelů úlek samy vyrobit. 

Byl bych moc rád, kdybych tímto způ-
sobem mohl ukázat laické veřejnosti ale 
i dětem svět a život našich milovaných včel 
a alespoň některé k nim natrvalo přilákat. 

Jindřich Meduna, včelař, Chotěboř,
jindrich.meduna@centrum.cz

Úlový systém Maxi Mini-plus

Pohled do Maxi Mini-plusu
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Jaké jsou základní principy 
konstrukce úlu?

Aby nedocházelo při zásazích do úlového 
prostoru k mačkání včel a včelařům se 
snadno a rychle pracovalo s plásty, je nut-
né především ctít zákonitosti včelí mezery. 
V prostoru mimo plodové těleso včely me-
zeru menší 5–6 mm při úlové stěně tmelí 
propolisem a širší než 8 mm prostavují 
dílem z vosku především při snůšce. Obojí 
ztěžuje výrazně manipulaci s plásty. Po-
kud včelař kupuje nové úly nebo si je sám 
vyrábí, měl by si uvědomit a respektovat 
základní fakta týkající se konstrukce úlu. 
Jedná se o následující zásady: 

 
•	 Světlost úlového nástavku se rovná šířce 

rámku + 15 mm. Pro rámkovou míru 39 
cm je to 405 mm;

•	 Šíře závěsu pro rámky musí při zavě-
šení čistého rámku do vyčištěných zá-
věsů umožňovat boční pohyb v závěsu 
maximálně 2–3 mm. Pro rámky šíře 39 
cm se vyrábí největšími výrobci zvykově 
již několik desetiletí délka horní loučky 
415 mm, tj. závěs pro rámek by měl mít 
délku 417–418 mm;

•	 Mezinástavková mezera (mezi horní 
loučkou spodního nástavku a spodní 
loučkou horního nástavku) pro případ-
né použití mřížky by měla být 8–10 mm. 
Větší mezeru včely zbytečně prostavují 
a v zimě je překážkou pro pohyb zimní-
ho chomáče. Při menší mezeře dochází 
k mačkání včel a propojování plástů 
včelami;

•	 Mřížka při případném bočním pohybu 
nesmí při některém okraji vytvořit me-
zeru větší než 4 mm.

Při prodeji varroa dna nebo jeho výrobě 
musí dno splňovat z veterinárních poža-
davků především:

•	 Celý půdorys úlu dna musí pokrý-
vat síťovina s maximální velikostí ok 
3,15 mm;

•	 Po zasunutí podložky pod síto a zavření 
česna musí být dno těsné, což je základ-
ní podmínkou dobré účinnosti léčení 
Formidolem, fumigace, pro aplikaci 
aerosolu apod. 

 Text a foto: Dr. František Kamler

Volná mřížka  
Při posunu mřížky k jedné  
straně se vytvoří mezera,  
která ruší funkci mřížky

Závěs rámků  
Závěs rámku je příliš velký, při pohybu 
plástů do stran se mění mezera mezi boční 
loučkou a úlovou stěnou. Obě tedy mají 
nevhodnou velikost. Někdy může při jedné 
straně dojít k propadnutí závěsu 

Ohlasy k článku Hodnocení vybraných úlů z pohledu spotřebitele
Článek ve Včelařství č. 1/2017 „Hodnocení 
vybraných úlů z pohledu spotřebitele Dr. 
Ing. Františka Kamlera, předsedy Racio-
nalizační a osvětové komise ČSV se týkal 
kvality úlů z pohledu spotřebitele, zejména 
začátečníka. Hodnotilo se 10 úlových sestav 
nakoupených náhodně na různých místech. 
Odezvy byly různé. Na jedné straně byli ti, 
kteří vyjádřili podporu takovýchto článků, 
které konkrétně pojmenují, co je špatně, a ti, 
kteří již špatnou zkušenost s koupí úlu, který 
museli opravit, aby se v něm dalo včelařit, 
mají a na straně druhé společnost ProVčely.
cz, s.r.o., s jejímž jménem bylo spojeno hod-
nocení úlové sestavy zakoupené v Řevničově 
nádraží 5. 5. 2016, přičemž účet byl vysta-

ven na prodejnu ProVčely v Lysé nad Labem. 
Ostatní dotčení výrobci úlů přijali hodnoce-
ní jako pomoc a na vytknutých chybách již 
pracují. A to bylo smyslem toho článku. Spo-
lečnost ProVčely.cz, s.r.o. prostřednictvím 
právního zástupce a dopisem jednatelky 
našim základním a okresním organizacím 
zpochybnila účetní doklad na ni vystavený 
(s prodejnou v Řevničově nádraží údajně 
nemá nic společného) a označila článek 
za účelový a poškozující její dobré jméno. 
Účet však byl na tuto společnost skutečně 
vystaven a komise není povinna prověřovat 
účtenky a podobné doklady od prodejce. 
Včelařství je periodikum, které dostáva-
jí naši členové jako výhodu svého členství 

a od své racionalizační komise očekávají 
konkrétní hodnocení. Máme za to, že ani 
Racionalizační a osvětová komise ČSV, ani 
vydavatel není odpovědný za to, z čeho je ob-
viňován. Pokud je nějaký problém s doklady 
o prodeji, je třeba jej řešit s tím subjektem, 
který doklad vydal kupujícímu. Pokud by se 
ukázalo, že účet byl nedopatřením spojen se 
společností ProVčely.cz, s.r.o., tuto informa-
ci zveřejníme.

S ohledem na nedobré výsledky hodnocení 
vybraných úlů se níže uvedený článek zabývá 
podrobněji základními principy konstrukce 
úlů.  

Mgr. Jarmila Machová,
předsedkyně ČSV, z.s.
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ě Ad Hodnocení úlů  
z pohledu spotřebitele

V lednovém čísle Včelařství jsme zveřejnili příspěvek Dr. Ing. Františ-
ka Kamlera Hodnocení vybraných úlů z pohledu spotřebitele (1/2017, 
str. 10). Řada z vás, včelařů a čtenářů Včelařství se ozvala s připomínka-
mi, které se nesly ve dvojím duchu. Naprostá většina z vás kvitovala po-
čin autora: „konečně se objevil článek, který pomůže včelařům udělat si 
srovnávací obrázek“ a na opačné straně, kromě reakce jednatelky firmy 
ProVčely.cz s.r.o., stálo: „takové nekonkrétní hodnocení není pro včelaře 
přínosné.“ Stanovisko vedení ČSV, z.s. jste si mohli přečíst na předchozí 
straně 85 včetně dalšího příspěvku Dr. Ing. Františka Kamlera k uvedené 
tematice. Na následujících stránkách přinášíme výběr z několika ohlasů 
vás čtenářů na avizovaný článek z lednového Včelařství.

Jako jeden z prvních dorazil do 
redakce e-mail přítele Tomáše Poula:

… jako nejhorší byla vyhodnocena sestava 
zakoupená v prodejně na Řevničově nádraží 
a doklad napsán na firmu ProVčely. To mne 
zarazilo, jelikož od této firmy mám nástav-
kové úly, zateplené 3cm, pevné dno. Jelikož 
jsem od loňského roku začínající včelař, za-
čal jsem pátrat po případných nedostatcích. 
Ale nemohu nic najít. Zajímá mě tedy, jaké 
vady vykázal Vámi kontrolovaný vzorek, 
abych následně prověřil svoje úly. 

Snad bych se mohl uklidnit, že Vámi za-
koupený výrobek je nějaký podvrh, protože 
když jdu na webové stránky ProVčely, tak 
uvedená prodejna tam není zapsaná ani 
jako odběrné místo.

S napětím očekávám Vaši odpověď. 

 Tomáš Poul, Hlína 91

Příspěvek jsme předali  
Dr. Ing. Kamlerovi:

V článku jsem přesně citoval, kde úly byly 
koupeny a kdo vystavil účtenky (prodejna 
ProVčely v Lysé nad Labem v květnu). Tato 

firma měla v hodnocení další úl zakoupený 
v září, ten již hrubé nedostatky neměl. Pa-
rametry pro hodnocení jsou v článku přesně 
uvedeny, každý si je u úlu může zkontrolovat.
 František Kamler

Děkuji Ing. Kamlerovi za jeho odpověď. 
I nadále se ale domnívám, že článek byl 
nekonkrétní.  Pokud se něco hodnotí (aby 
to bylo přínosné pro čtenáře), tak bych si 
přestavoval takto: Výrobce a u něj závady 
na výrobku. Teď  je to postaveno následovně: 
Kup si úl a podle článku zjisti, že jsi koupil 
zmetek. 

 Tomáš Poul

Z obsáhlé reakce př. Františka 
Korytára vybíráme:

Po přečtení zmíněného článku v časopise 
jsem byl rád, že se někdo do jakéhosi po-
rovnání úlů konečně pustil. Mám možnost 
používat výrobky (dna a nástavky) od třech 
výrobců uvedených v tomto článku a s vý-
sledkem se plně ztotožňuji. Potom, co jsem 
na stránkách jednoho z výrobců dočetl je-
jich reakci, jsem jim napsal e-mail a v něm 
popsal opět své zkušenosti s jejich výrobky. 
Na odpověď jsem nemusel dlouho čekat. 
Dozvěděl jsem se, že jsem zřejmě z vý-
zkumného ústavu dřevařského a že jsem 
jistě velký odborník. Arogantní odpověď, 
kterou jsem popravdě trochu očekával. 
K tomu, abych posoudil kvalitu dřeva na 
stejně ošetřených dnech, avšak od různých 
výrobců nepotřebuji být výzkumníkem… 

Myslím si, že spoustě výrobcům nejde 
o to, aby úly byly vyhovující pro včelaře 
a pro včely, jde převážně o to vydělat koru-

Včelaři si mohou  
konečně udělat srovnávací 

obrázek, povede to jistě 
i ke zlepšení situace  
u samých výrobců,  

kteří si budou dávat  
větší pozor
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začíná včelařit mnoho lidí, kteří o včelaření 
nemají ani ponětí… možná by bylo vhod-
né každého žadatele nemalých finančních 
prostředků z různých dotačních titulů pro 
začínajícího včelaře podrobit alespoň ně-
jakému všeobecného testu, tak jako to dě-
lají například rybáři. Snížíme tak možnou 
pravděpodobnost šíření nemocí včel. 

Závěrem bych rád řekl, že nejlepší je dát 
na referenci zkušených včelařů. Ač všichni 
víme, že co včelař to názor. Pak tedy přeji 
šťastnou ruku při výběru.

František Korytár,
Vyškov

Příspěvek Mgr. Ireny Vackové 
otiskujeme kompletní: 

Ve Včelařství č. 1/2017 jsem si přečetla za-
jímavý článek Ing. F. Kamlera o Hodnocení 
úlů z pohledu spotřebitele. Něco takového 
bylo myslím dlouho třeba a považuji tento 
článek a test za velmi užitečným počinem 
autora. Včelaři si mohou konečně udělat 
srovnávací obrázek, povede to jistě i ke zlep-
šení situace u samých výrobců, kteří si bu-
dou dávat větší pozor. Jako začínající včelař 
jsem tento článek velice uvítala, ale zároveň 
by se mi hodily všechny zjištěné informace, 
tj. co konkrétně třeba na kterém úlu nebylo 
dokonalé, abych si případné mohla nesrov-
nalosti všimnout a doopravit nebo si dát 
při nákupu dalších úlů pozor. Informace by 
stačilo dát do přehledné tabulky se zaškrtá-
váním splněných kategorií (jako to bývá v D 
testu), informace by tak byly úplné. Chtě-
la bych tedy touto cestou autora požádat 
o laskavé pokračování a napsání stručného 
2. dílu článku.

Irena Vacková,
jižní Čechy

K celé záležitosti se vyjádřil autor 
článku Dr. Ing. Kamler:

Hodnocení 10 vybraných úlů od různých 
výrobců Komisí pro racionalizaci a osvětu 
se uskutečnilo po určitých signálech, že 
kvalita současně vyráběných úlů není na 
uspokojivé úrovni. K avizovanému přípa-
du uvádím stručně následující:

•	 Komise hodnotila každý výrobek 
podle předem stanovených para-
metrů, které jsou uvedeny v článku;

•	 V komisi jsme se rozhodli zveřejnit 
výrobce toho nejlepšího a nejhorší-
ho, ostatní vědí, že v konstrukci úlu 
mají nejméně jednu chybu, tu si mo-
hou najít dle parametrů hodnocení;

•	 Daňový doklad na nejhůře hodno-
cený úl byl vystaven na dodavatele 
ProVčely.cz s.r.o. prodejnou vče-
lařských potřeb Masarykova 52, 
Lysá nad Labem. Máme k dispozici 
jeho kopie, originály jsou uloženy 
na SZIF. Na nakoupené úly byla 

vyplacena dotace dle nařízení vlády 
197/05 Sb. v platném znění. Kupec, 
který koupi zařizoval, je po smrti, je 
možné, že na Řevničově úly vyzve-
dával, v Lysé s velkou pravděpodob-
ností nebyl;

•	 Máme k dispozici fotografie doku-
mentující hlavní závady např. ne-
těsná královská mřížka, světlost ná-
stavku 400 mm (má být 405 mm), 
nekvalitní sesazení vnitřního a ven-
kovního pláště, široký závěs rámku;

•	 Z naší strany nabízíme možnost po 
předložení kvalitního výrobku po-
žádat o používání značky „Ověřená 
pomůcka“. Tento institut hodlá ob-
novit PRV ČSV v průběhu 1. pololetí 
2017;

•	 Komisi jde především o to, aby vče-
laři kupovali kvalitní zboží, úly aj., 
vše i s ohledem na začínající včelaře.

Text: Dr. Ing. František Kamler,
předseda Komise pro racionalizaci a osvětu

Ilustrační foto: Oldřich Hejduk

Ilustrační foto: Oldřich Hejduk
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Základní vybavení

Ať už včelaříme krátce, či se na včelaře-
ní připravujeme, je potřebné ozřejmit 
si správné postupy při práci se včelami 
a k tomu se vybavit patřičnými pomůcka-
mi. Kuřák, či chtějí-li nekuřáci – dýmák, 
zvolíme spíš větší než menší, který dlouho 
vydrží kouřit a nemusíme tak často odbíhat 
pro jeho doplňování. Dým, který má vče-
ly v zájmu sebezáchovy přinutit stáhnout 
se do úlu a nasávat medové zásoby, čímž 
zaměstnají svou pozornost a umožní vče-
laři šetrnou práci, plníme jen přírodními 
materiály bez zbytků syntetických pojiv 
(trouchnivé suché dřevo, hoblovačky, les-
ní hrabanka aj.). Práce bez zakouření není 
projevem naší statečnosti, ale nedostatečné 
ohleduplnosti ke včelám, které pak hynou 
drcením mezi hranami nástavků, umačká-
ním pod strůpkovou folií nebo množstvím 
žihadel, které končí v našem oděvu i kůži 
(obr. 2). Navíc každá další mrtvá včela 
uvolňuje pachovou informaci a varuje 
tak ostatní, které se zvedají k obraně úlu. 
Ochranný oděv zvolte takový, který vám 
poskytne pocit bezpečí, a umožní dokon-
čení práce i v případě, že se něco zvrtne – 
počasí, nástavek, ale hlavně nálada včel. 
Vaše ruce budou šikovnější a citlivější bez 
rukavic, avšak pro získání sebejistoty ne-
jsou ostudou, takže případně je mějte k dis-
pozici. Přílišná a neopodstatněná bodavost 
je důvod k výměně matky. Zejména pokud 
bývají při práci přítomny děti, je nutné, aby 
byly chráněny a nezískávaly hned od začát-
ku jen negativní zážitky. Obyčejné gumičky 
na rukávy a nohavice, dětská kukla, řádně 

zavázaná pod krkem je základní ochrana, 
kterou můžete poskytnout. Mějte po ruce 
nástroj na odstranění žihadla (vyškráb-
nout, podebrat – nemačkat mezi prsty, 
aby se jed do rány nevstříknul ještě víc) 
a použití chladivého gelu při popíchání. 
Mnohoúčelovou pomůckou je dobře zvo-
lený rozpěrák, který je nabízen v různých 
modifikacích i velikostech. Smetáček, který 
bude potřeba spíš až při medobraní, lze na-
hradit husím brkem, ometání sklepáváním 
a jemné rozehnání včel odfouknutím. Uži-
tečným vybavením je včelotěsná nádoba na 
odkládání rámků (obr. 3).

Zacházení se včelami a zásady 
prohlídky včelstva 

Pro lepší a šetrnou manipulaci ve včelstvu 
je důležité po zakouření chvilku posečkat 
a poté vyjmout 1–2 krajní rámky, které je 
účelné bezpečně skrýt před slídičkami, 

ochránit mladušky před popadáním do 
trávy a plod před slunečním zářením, které 
ho může zejména za horkých dnů poškodit. 
Pokud narazíme na plást s matkou, i ten je 
vhodné vyvěsit a bez nebezpečí pro ni pak 
provést jakýkoliv zákrok. Ostatní, propo-
lisem přitmelené rámky v nástavku, pak 
rozpěrákem uvolníme, posuneme do vol-

Nejen začínajícím včelařům, kteří prvně 
vyzimovali svá včelstva, oznámí oče-
kávané předjaří nakvétající lísky 
a olše. Poskytnou první zdroj pylu 
pro včely, které už sáhly hlouběji 
do svých zásob (obr. 1). Včelstva 
začala plodovat. a právě ta nejsil-
nější, jejichž podložky demonstrují 
6 a více řádek (obsedlých uliček), 
budou náchylnější k rychlému 
úbytku zásob, možnému vyhla-
dovění a zbytečným ztrátám. 
Nadbytečné rozrušování a kontroly 
při teplotách pod 10 oc nejsou 
vhodné, vylétlé včely rychle zkře-
hnou a do úlu se již nestačí vrátit. 
Každá včelka má teď velký význam 
pro jarní rozvoj. i letmý pohled pod 
víko nás přesvědčí o stavu zásob. 
Pokud již proběhl generální prolet 
a lísky opravdu kvetou, zateplíme 
strůpky a můžeme vložit polyety-
lenovou parotěsnou fólii s reflexní 
metalizovanou vrstvou pro odraz 
sálavého tepla (používá se jako 
parozábrana pod střešní krytiny). 
Každý stupeň tepla se teď včelám 
bude hodit a vysrážená voda bude k dis-
pozici pro ředění zásob a produkci ma-
teří kašičky nezbytné pro výchovu plodu. 
Méně rušivou kontrolou, kdy včely ještě 
pravidelně neopouštějí úl, je sledování 
podložek. Příliš mokré sice svědčí o kla-
doucí matce, ale také o nedostatečné 
výměně vzduchu, mrtvý plod v podobě 
bílých nedovyvinutých larev všeho stáří 
zase signalizuje nedostatek pylu k je-
jich výživě a tím i bílkovinou podvýživu, 
spolu s nedostatkem vody. Uhynulé 
včely a všudypřítomné výkaly v podo-
bě cákanců a šmouh zpravidla značí 
nosemózu, myší trus a rozkousaná 
tělíčka napovídají o přítomnosti naru-
šitele, kterého lze nalákat do pastičky 
v podmetu kouskem mrkve. česnové 
zábrany proti škůdcům, které s prole-
tem odebírám, abych zkřehlým včelám 
usnadnila návrat do úlu, pak podle 
předpovědi počasí vracím, neb z jara 
hledá potravu kdekdo. ale jakmile jsou 
včely pod fólií aktivní a létají s pylovými 
rousky, odstraním je definitivně. Pokud 
přece jen zásoby chybí, je na místě 
využít zásobní plásty ze včelstva, které 
uhynulo z neinfekčních příčin, či posou-
dit, zda jiné, které jich má nadbytek je 
může postrádat. Nesmíte si samozřej-
mě podtrhnout životaschopná včelstva 
a pokud nejsou rezervní zásoby, musíte 
sáhnout po vlastním medu, komerčních 
náhražkách, či v krajním případě cuk-
erném roztoku. Jsou-li v těsné blízkosti 
včelstva jen prázdné souše, vyměníme 
je za medné plásty z jiné části úlu. 

Práce bez zakouření není 
projevem naší statečnosti,  

ale nedostatečné ohleduplnosti 
ke včelám

Oddělek s mírnými mladuškami, ideální včelstvo pro první zkušenost začátečníků i dětí 
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postupujeme vždy jednotným způsobem, 
který nám za chvilku přejde do krve. S rám-
ky vyjmutými ze včelstva pracujeme citlivě, 
plynule, vyvarujeme se trhavých pohybů 
a dbáme, abychom nepomačkali včelky 

a sousedními mezerníky netrhali včelí dílo. 
Zejména s rámkem obsahujícím otevřený 
plod a s rámky v jeho blízkosti zachází-
me s obezřetností, abychom nepoškodili 
matku. Uvykněte rámky prohlížet jen nad 
úlem, aby v případě, že se těžká kladoucí 
matka opravdu na plástu neudrží, spad-
la přímo do svého včelstva. Manipulace 
s rámkem má probíhat úchopem za ouška 
horní loučky a vždy ve svislé poloze. I otá-
čení k prohlídce z druhé strany provádějte 
ve svislé rovině. Otočíme tak rámek přes 
boční loučku o 180 o a poté vzhůru spodní 
loučkou, takže nevypadnou neupěchované 
pylové rousky, nevyteče sladina a ani vče-
ly včetně matky nemusí čelit zemské při-
tažlivosti. Mírný náklon nevadí, zejména 
při práci nad úlem (obr. 4). Zvykněme si 
automaticky posuzovat stav medových zá-
sob (zavíčkované, otevřené, sladina), pří-
tomnost pylových zásob, které ohraničují 
plodové těleso a početnost rámků s plodem 
(které budeme vyhodnocovat s ohledem na 
roční období a možné anomálie). Všímáme 
si také buněk nastavených čerstvým, svět-
lounkým voskem (potřeba stavby), vysta-
věné trubčiny v podmetu, při plástech i ve 
stavebním rámku či stavby na vložených 
mezistěnách a množství souší, prostoru 

pro kladení i snůšku. Fyzickou přítom-
nost matky, pokud ji nevyhledáváme za 
konkrétním účelem (značení, zastřihnutí 
křídel, zaklíckování, výměna) nemusíme 
nijak kontrolovat, postačíme si s důkazem 
jejího výskytu – čerstvě zakladenou dělni-
činou (obr. 5). Vajíčka o velikosti do 2 mm 
a síle nitě musí ulpívat na dně buňky a měla 
by být zakladena systematicky, v ploše. 
Vajíčka přilepená na stěnu, chaoticky na-
kladená i po více kusech v buňce svědčí 
o vadě matky, případně o její absenci a úl 
již ovládly trubčice. Svislá poloha signa-
lizuje čerstvé položení, s postupujícím 
stářím vajíčko poléhá. Po 3. dnu, kdy ho 
kojičky zalijí mateří kašičkou, již hovoří-

me o larvičce. Abychom do buněk dobře 
viděli, přizpůsobujeme práci ve včelách 
vhodné denní době a počasí. Ostatně brzy 
poznáme, že práce za soumraku, i v čase 
měnícího se počasí, urychluje návrat léta-
vek, který nám může úkon znepříjemnit. 
Přesto s pomocí kuřáku práci vždy dokon-
číme. Nejen z tohoto důvodu nerozebírejte 
víc úlů najednou, ale i proto, abyste nezvy-
šovali nebezpečí loupeže. Choďte do včel 
s konkrétním cílem – co a proč jdete kont-
rolovat či jaký zásah učiníte. Buďte teore-
ticky připraveni, jaký stav můžete očekávat 
a další pomůcky si nachystejte s sebou na 
včelnici (rámky stavební, se zatavenými 
mezistěnami, souše, plemenáč, smetáček, 

Kvetoucí líska
Vyhaslý kuřák –  
mnoho mrtvých včel a hodně žihadel

Nejen s plodovými plásty manipulujeme 
vždy nad úlem

Základní pomůcky k prohlídce úlu

Uvykněte rámky prohlížet jen 
nad úlem, aby v případě, že se 
těžká kladoucí matka opravdu 

na plástu neudrží, spadla přímo 
do svého včelstva

1.
2. 4.

3.
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odkládání rámků. Pokud musíte přece jen 
od úlu poodstoupit, je lepší sklepnout vče-
ly do úlu a zakouřit. Vtáhnou se do uliček 
a nepřijdou k úhoně. Stejně tak, když úl 
zavíráte. Pokuřte, vraťte rámky do původ-
ní polohy, dbejte rovnoměrných mezer, aby 
mezerníky byly jedním směrem a doplňte 
do požadovaného počtu odloženými rámky 
či s přidanými mezistěnami nebo soušemi. 
Zbylé včely oklepněte do úlu – ne mimo. 
Dobře to jde, pokud je nejprve sklepnete od 
stěn přiměřeným úhozem bedničky o zem 
a následným převrácením na rámky. Včely 

vně bedny můžete jemně shrnout brkem 
či smetáčkem. Opět zakuřte, počkejte, až 
se mladušky vtáhnou do uliček, případně 
nasaďte další nástavek a přikryjte fólií, 
uteplivkou a strůpkem. Pokud sundáváte 
nástavky, nikdy je nepokládejte přímo na 
holou zem nebo na nerovný terén do trá-
vy. Pokud to přesto uděláte, je to nejjistější 
cesta, jak se připravit o matku a spoustu 
mladušek. S ohledem na namáhaná záda 
se vyplatí pořízení „štokrlete“ s deskou 
ve výšce stehen, o málo větší než půdorys 
nástavků, pro jejich bezpečné odložení. Po-
kud nemáte úly s falcem, ale celodřevěné, 

tzv. „na tupo“, přidělejte rovnou dvě laťky, 
které zajistí, aby se dolní loučky nedotýkaly 
rovné plochy a neumačkali jste včely. Ře-
šením je stavět nástavek na bok, což vám 
ale neumožní manipulaci s plásty. Není-li 
stolička, či volné místo na stojanu mezi úly, 
dejte na zem obrácené víko, na něj případ-
ně fólii a pak nástavek. Pokud mezi ošetřo-
váním jednotlivých úlů včely útočí na vaše 
holé ruce, obvykle stačí si je opláchnout 
čistou vodou. Včely vás přestanou vnímat 
jako vetřelce ze sousedního úlu a rovněž 
váš pot nebude atraktivním zdrojem soli. 
Přesto útočnost svých včel sledujte jako vý-
běrové kritérium, ale nejprve hledejte příči-
nu. Včelstva, kde vládne výkonná královna, 
bývají mírná a pracovitá, s minimální roz-
bíhavostí mladušek. 

Můj milý deníčku…

Každou práci bychom měli zakončit krát-
kou poznámkou o zjištěném stavu, nutnos-
ti další kontroly či zásahu. Lístek připevně-
ný k víku zajistí dostupnost údajů v každou 
chvíli, karta včelstva vyžaduje už systema-
tickou činnost, ale někdo vystačí s křídou 
a symboly na zadní stěně úlu. Nepočítejte 
s tím, že si potřebná data zapamatujete do 
další prohlídky. Pokud přidáte informaci 
o rozkvětu signálních rostlin, může vznik-
nout časem i zajímavá statistika pro vaši 
oblast. 

Dana Belušová, 
členka RR, jednatelka ZO Kladno, 

členka OO Kladno 
belusova@vcelarstvi.cz

5.

Kontrola kladení, prostor vyhrazený matce

Úloha včel  
v současné rostlinné výrobě

česká společnost rostlinolékařská a Výzkumný ústav včelařský v dole

Pořádají odborný seminář  
10. dubna 2017 od 9 do 14 hodin 

Témata přednášek:
•	 legislativní ochrana včel v české republice
•	 Přehled aplikací pesticidů v období květu řepky, slunečnice a máku
•	 Vliv moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost včel
•	 ovlivnění chování včel pesticidy
•	 Příležitosti ke včelí pastvě na orné půdě (nektarodárné biopásy, meziplodiny)
•	 Kočování včelstev – administrativní a technické náležitosti
•	 Prevence otrav včel pesticidy a jejich praktické řešení

Přednášející  
z Výzkumného ústavu včelařského v dole a české zemědělské univerzity v Praze.

Místo konání:  
aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby ruzyně, drnovská 507/73, Praha 6

Přihlášení nutné do 20. března 2017 na adrese: jitka.markytanova@centrum.cz.
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Elektronická 
evidence tržeb  
je stále předmětem 
mnoha dotazů
K otázce elektronické evidence 
tržeb (EET) ve vztahu k prodeji 
medu ze dvora jsem již odpovída-
la ve Včelařství č. 8/2016. Dotazy 
však stále naši členové posílají, 
telefonují. Také toto aktuální téma 
zpracovávají v souvislosti s nabíhá-
ním jednotlivých fází EET mnohé 
deníky a časopisy. Proto se k tématu 
trochu podrobněji vracím.

Jsem v důchodu, chovám včely a prodá-
vám med ze dvora i místnímu obchodu. 
Budu nucen opatřit si EET pokladnu 
a tiskárnu? Jak budu moci prodávat med 
třeba do obchodů, které ode mne budou 
vyžadovat doklad o zaplacení, když ne-
mám živnost a tedy ani razítko?

 P. L.

Rád bych se zeptal, zda systém EET 
ovlivní prodej medu běžným včelařům 
nepodnikatelům. Čtením různých člán-
ků v mediích vzniká řada dohadů jako 
např.: veškerý pohyb peněz přes kasu, 
další: jednorázový prodej bez kasy, 
ale opakovaný prodej s kasou a podob-
ně. Já prodávám med jak ze dvora, ale 
také občas zajíždím na trh. Jaká je plat-
nost zákona o příležitostném prodeji 
svých přebytků a zákon o prodeji ze 
dvora a jeho uplatnění s výše zmíněném?

 K. R.

Nejlépe je vysvětlit si problematiku na mo-
delových příkladech: 
1. Včelař má 20 včelstev, prodá ze dvora 

ročně přibližně 250 sklenic medu po 
180 Kč. Nemá živnostenské opráv-
nění, není evidován jako zemědělský 
podnikatel, zkrátka nemá IČ. Využívá 
ustanovení § 10 odst. 3 a) ZDP, které 
stanoví daňové osvobození příjmů ze 
zemědělské výroby, která není provozo-
vána podnikatelem, pokud jejich úhrn 
u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím 
období 30 000 Kč, přitom příjmem po-
platníka, kterému plyne příjem z chovu 
včel a u kterého nepřekročí ve zdaňova-
cím období počet včelstev 60, je částka 
500 Kč na jedno včelstvo. Ačkoli ve sku-
tečnosti má zde včelař příjem vyšší než 
30 tis. Kč, díky stanovenému parametru 
pro posouzení příjmů včelaře, které jsou 
od daně osvobozeny, se skutečné příjmy 
nezkoumají. Nutným předpokladem 
pro osvobození těchto příjmů však zů-
stává, že ve stejném zdaňovacím obdo-
bí nedosahuje jiných příjmů podle § 10 
odst. 1 ZDP. 

   Těchto 250 sklenic medu může včelař 
prodat částečně ze své domácnosti, ze 
svého stanoviště včelstev, část může 
prodat na tržišti (farmářské trhy), část 
může dodat do místního maloobchodu. 
To vše je prodej medu ze dvora. EET nic 
nezměnilo na podmínkách tohoto pro-
deje. V případě prodeje medu ze dvora 
prostřednictvím maloobchodní prodej-
ny vždy záleží na tom, co od vás majitel 
maloobchodu chce (např. atest medu) 
a jaký chce způsob platby – v hotovosti, 
převodem, nebo na fakturu. Ano i ten, 
kdo si přivydělává a nemá živnosten-
ský list, nemá IČ, může fakturu vysta-
vit – důležité je, aby z ní druhá strana 
pochopila, za co je fakturováno a kolik 
chce vystavitel faktury zaplatit. Spolu-
práce v tomto směru závisí na dohodě. 
Na této zavedené praxi se v souvislosti 
s EET nic nemění.

   Prodeje medu ze dvora jakožto ne-
podnikatelské činnosti, ať již probíhá 
z domácnosti, z hospodářství – přímo 
ze stanoviště včelstev, nebo na tržiš-
tích a tržnicích, či prostřednictvím 
maloobchodu, který prodává koneč-
nému spotřebiteli, se elektronická 
evidence tržeb netýká. 

 
2. Jiný včelař má 200 včelstev. Ve včelař-

ství podniká. Má obchůdek s medem, 
prodává voskové svíčky a propoliso-
vou tinkturu. Vše vyrábí sám. Protože 
podniká, bude se ho EET týkat, ale až 

ve třetí a čtvrté fázi. Pokud prodává 
pouze produkty, které sám vyrobil, jde 
u chovu včel o produkci medu a vosku 
o třetí fázi od 1. března 2018 a u výroby 
svíček o čtvrtou fázi od 1. června 2018. 
Pokud by však ve svém obchůdku pro-
dával například truhlářem vyrobené úly 
či jiné včelařské potřeby, spadal by tento 
prodej pod EET již ve druhé fázi, tedy od 
března 2017.

K organizaci žádostí a výplaty dotace 1.D. 
stanovuje ČSV pro ZO ČSV dva termíny: 
30. 9. odeslání souhrnné žádosti a 30. 11. 
zaslání vyúčtování a vrácení nevyplace-
né dotace. Postrádám sdělení termínu 
zaslání financí na účet ZO ČSV nejlépe 
v oběžníku. Základní organizace stejně 
jako ČSV potřebuje plánovat práci, tedy 
i termín výplaty dotace. Základní organi-
zace musí s předstihem zajistit místnost 
a zaslat pozvánku včelařům. Nejistota 
v obdržení finančních prostředků ZO 
prodražuje i ztěžuje organizaci výplaty 
dotace.

P. R., Kutná Hora

Je pravda, že termín výplaty dotace ZO 
svým členům není nikde stanoven. Není to 
ale možné. Neumíme předvídat, jak dlou-
ho bude trvat MZe ČR vydání rozhodnutí 
o výši dotace, kdy se sejde příslušná komise 
a rozhodne, kdy nám toto rozhodnutí bude 

doručeno a kdy nám budou připsány pení-
ze na náš účet. Teprve potom oznamujeme 
našim organizačním jednotkám částku 
dotace na zazimované včelstvo a okamžitě 
příslušné částky zasíláme na účty základ-
ních organizací, což je signálem ke svolání 
příslušných schůzí. Jenom jednou se stalo, 
že jsme se snažili odhadnout termín, kdy 
už bude částka na včelstvo známa a peníze 
z MZe budou na našem účtu. Odhad se ne-
povedl a základní organizace musely rušit 
plánované schůze, někdy i se sankcemi za 
storno nájmu prostor. Byly z toho jen mrzu-
tosti. Z uvedeného vyplývá, že nemůžeme-li 
ovlivnit datum rozhodnutí o částce a datum 
obdržení finančních prostředků na náš účet, 
nesnažíme se ani odhadovat termín mož-
ných schůzí spojených s výplatou dotace.

 Mgr. Jarmila Machová

Odhad se nepovedl
a základní organizace musely 

rušit plánované schůze, 
někdy i se sankcemi 

 za storno nájmu prostor
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VČELAŘOVA ČÍTANKA III.

Na základě „THE ABC OF BEE-
CULTURE BY A. I. ROOT“ za 
pomoci redakčního výboru a vyni-
kajících včelařských spisovatelů

Upořádal František Vohnout

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

Úvod do včelařské historie v minulém 
čísle je zakončen povzdechem „Možná, 
že nejedna věc, kterou včelařové nynější 
hlásají za vymoženost osvíceného století 
19. a 20., ukáže se jako báj nebo pověra.“ 
Autor, nejspíš František Wohnout, nebo 
dp.  farář F. Adamec, tak reaguje na pře-
svědčení slavného antického klasika Ver-
gilia. Ten důkladně popisuje, jak v případě 
nedostatku rojů, je možné včely odchovat 
z těla bezvadného býka. Tato báje však jen 
lehce zeslabuje lesk antických včelařů.

I. oddíl. – Dějiny včelařství.

Včelařství u národů nynějších 
do století XVIII.

Věky uplynuly. Křesťanství zušlechtilo lid-
stvo a přispělo i ke zvelebě včelařství. Jed-
nou z největších ozdob byla a jsou moře 
světel, zářící na oltářích. Aby však bylo 
dostatek voskovic, bylo třeba hojných včel-
stev a proto nedivno, že církev a jmenovitě 
kláštery tak se o včelařství staraly. Velkým 
příznivcem včelařství byl mocný šiřitel 
křesťanství Karel Veliký, jenž nařídil, aby 
na všech jeho i státních statcích byli též 
včelaři a aby též poddaní byli ke včelařství 
přidržováni. Na ochranu včel vydal i přísné 
zákony. Včelařství se pak vyvinulo dvojím 
směrem, jako včelařství lesní a domácí.

Lesní včelařství

Lesní včelaři vybrali si v rozsáhlých lesích 
příhodné stromy, jež si známkovací seke-
rou označili a časem vyhloubili. Stromy ty 
byly od lesních zřízenců chráněny a brtník, 
jenž je osadil, platil z nich jisté dávky, buď 
medem, voskem, nebo i penězi. V mnohých 
krajinách, na lesy bohatých, byly právě vče-
ly pramenem hlavního lesního výtěžku, ne-
boť dřeva bylo nadbytek a bylo tudíž laciné. 
Od dob Karla IV. vyvinula se ponenáhlu 
sdružení či cechy medařské, jež požívaly 
zvláštních „práv medařských“. Nejslav-
nější byla sdružení medařů v říšském lese 
norimberském, jež obdržela své „artykuly“ 
od samotného otce vlasti Karla IV. roku 
1350, dále v Horní Lužici, v Marce Brani-
borské, na Zhořeleckých stepích, v Pomo-
řansku, na Mazovsku v Polsku (Januš I. 
mazovský v roce 1397), u nás pak na řadě 
panství, zvláště na Moravě východní. Jsou 
to jmenovitě artykuly žerotínské pro pan-
ství rožnovské a meziříčské z roku 1591, 
artykuly biskupů olomouckých (panství 
hukvaldské) z roku 1665, místecké a zvláš-
tě artykuly dietrchšteinské pro medařský 

cech v Lipníku z roku 1697. 
Též v Čechách máme po nich 
památky na Litomyšlsku. 
V ohromných rozměrech se 
pěstovalo v rozsáhlých hvoz-
dech ruských, takže dle Krü-
nitze ještě ve století 18. ná-
leželo včelařství lesní vedle 
chovu koní k „hlavnímu hos-
podářství“ ruských velmožů. 

Navštivme v duchu ně-
kterého brtníka, naleznete 
u něho různá náčiní: seke-

ru známkovací na vytištění svého znaku 
na stromy, teslici na vydlabávání kmenů, 
dlouhé nože ve způsobu lopatek na vyře-
závání plástů, hliněné nádoby na krmení 
a hliněné kuřačky, jež znali i staří Římané. 
Náš Moravan měl pod korunou vydlaba-
nou brť, odejmul dlátem „zátvor“ a lo-
patkou odřízl kousek plástu s medem na 
počastovanou. Zadýmá, a dívá se dovnitř 
s jakousi nespokojeností: snad nedostaly 
včely „nákazu“ (hnilobu plodu, jež již v že-
rotínských právech se uvádí)? Mrzutá věc! 
Tu nezbude podle práva medařského, než 
uvědomit lamfojta, jenž za pomoci „přísež-
ných rádců“ rozhodne, zdali je to skuteč-
ná nákaza a zdali včelstvo „zlomí“. Byloť 
„zlomení“ či zničení včelstva již u předků 
našich nejlepším prostředkem proti další 
nákaze. 

Včelařství domácí, zahradní

Vedle lesního včelařství bylo od pradáv-
na i včelařství domácí, zahradní. U nás 
národním úlem byl klát, v severním Ně-
mecku slaměná košnice, na jihu pak koš-
nice proutěné a konečně dřevěné ležany, 
v Kraňsku, Korutansku, jižním Tyrolsku 
i Italii. Ve „Světu v obrazech“ slavného 
Moravana J. A. Komenského vidíme úly 
dvojí: na jedné straně naše kláty, na dru-
hé uherské košnice. A jak básnicky líčí 
Komenský život včel! „Po způsobu lidí 
štítí se samoty a milují společnost, varují 
se nečinnosti, a třebas mají dílo společné, 
přece si práci rozdělí. Neboť mladší vylétají 
po práci a snášejí látky, starší pak pořádají 
všechno uvnitř úlu.“ (Nyní právě naopak.) 
Usazování rojů do přichystaných příbytků, 
a podřez jarní – toť byly po staletí hlavní 
práce klátařů. 

Připravil Ing. Vít Holienčin
(repro: Včelařova čítanka I.; J. A. Komenský:  

Svět v obrazech, 1941 – archiv knihovny ČSV)

Brtník moravský měl svou „ostrev“, 
kmen s přisekanými větvemi jako že-
břík, po ní vystoupil na kmen stromu

Včelín M’Carrollova v Kalifornii

Orbis Pictus, Jan Ámos Komenský
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Příjemný zážitek vyvolává u čmelá-
ků optimistickou náladu. V pozadí 
této emoce stojí u hmyzu podobně 
jako u člověka dopamin.

Emoce bezobratlých 

Prožívají zvířata emoce podobně jako lidé? 
V řadě případů se hledáním analogií mezi 
chováním člověka a zvířat v oblasti emocí 
dopouštíme omylů. Zatímco pohled z očí 
do očí považují lidé za projev otevřenosti 
a poctivých úmyslů, ve zvířecí říši předsta-
vuje velmi silnou výhružku, po které může 
následovat fyzický útok. Především u savců 
však není o emocích pochyb. Dávají svým 
vlastním způsobem jasně najevo například 
strach, hněv, ale i radost. 

Záhadou zůstávají emoce bezobratlých 
živočichů. Už Charles Darwin byl přesvěd-
čen, že hmyzu emoce rozhodně odepřeny 
nejsou. Ve své knize „Výraz emocí u člo-
věka a zvířat“ vydané v roce 1872 napsal: 
„Dokonce i hmyz vyjadřuje hněv, strach, 
žárlivost nebo lásku svým cvrkáním.“ V po-
slední době jsme svědky renezance zájmu 
o existenci emocí u bezobratlých živočichů. 
Do popředí zájmu se dostávají především 
záporné emoce v souvislosti s rostoucím re-
spektem k welfare živočichů. Vědce zajímá, 
zda zvířata vinou člověka netrpí. 

Výzkum na tomto poli už přinesl řadu 
zajímavých a překvapivých výsledků. Po-
dařilo se například prokázat, že raci čer-
vení (Procambarus clarkii) mají strach ze 
silně osvětlených lokalit a jejich averzi lze 
překonat podáním stejných léků, které se 
v psychiatrii používají k potlačení chorobné 
úzkosti u člověka. Úzkost je u savců i korýšů 

zprostředkována látkou serotoninem, která 
se významně podílí na přenosu vzruchů mezi 
neurony. O pozitivních emocích u bezobrat-
lých jsme však donedávna nevěděli zhola nic. 

Rozradostnění čmeláci

Včely, vosy nebo čmeláci reagují na ohro-
žení obrannými reakcemi, které většina 
lidí vnímá jako „rozzlobení“ nebo dokon-
ce „rozzuření“. O tom, jestli včely a další 
blanokřídlý hmyz prožívají skutečné emo-
ce, jsme ale měli jen velmi málo informací. 
V neposlední řadě i proto, že není jedno-
duché uspořádat experiment tak, aby vý-
sledné změny v chování bylo možné inter-
pretovat jako nesporný důkaz vlivu emocí. 

Průlom na tomto poli přináší publikace 
týmu vedeného Clintem Perrym z londýn-
ské Queen Mary University ve vědeckém 
časopise Science, která prokázala u čme-
láků pozitivní emoce, konkrétně radostný 
optimismus.

Vědci naučili čmeláky zemní (Bombus 
terrestris) prolétnout plechovou rourou 
do uzavřené komory, kde se hmyzu nabí-
zela v zeleně označené trubičce čistá voda 
a v modře označené trubičce 30% roztok 
cukru. Čmeláci záhy pochopili, že sladkou 
odměnu signalizuje jen modrá barva. Pak 
mohl začít vlastní experiment. V něm do-
stala jedna polovina čmeláků už při průletu 

plechovou rourou kapku 60% roztoku cuk-
ru, zatímco zbývající čmeláci nedostali nic. 
Uvnitř komory tentokrát našli čmeláci tru-
bičku označenou modrozeleně. Barva tedy 
nesignalizovala ani sladkou odměnu, ani 
„prázdnou“ trubičku s vodou. Reakce čme-
láků na tuto situaci se lišila v závislosti na 
to, zda byli předtím nakrmeni 60% cuker-
ným roztokem. Čmeláci nakrmení cukrem 
se nenechali neurčitým zbarvením odradit, 
chvátali k trubičce a zkoušeli v ní najít cuk-
erný roztok. Čmeláci, kteří nezažili radost-
né překvapení ze sytého cukerného roztoku, 
byli při průzkumu modrozeleně značené tru-
bičky výrazně zdrženlivější. 

Za radostí je dopamin 

Clint Perry a jeho spolupracovníci interpre-
tují výsledky experimentu jako důkaz pozi-
tivních emocí u hmyzu. Radost z vydatné 
porce cukru naladila čmeláky optimisticky 
a ti pak očekávali dobrý výsledek i tam, kde 
by ho za běžných okolností nepředpoklá-
dali. 

Kritici by samozřejmě mohli namítnout, 
že 60% cukerný roztok „naladil“ čmeláky 
na hledání cukru. O tom, že čmeláčí opti-
mismus se týká mnohem širšího spektra 
aktivit, které nemají s potravou nic spo-
lečného, svědčí výsledky dalších pokusů. 
V nich vědci na chvíli přidrželi čmeláky 
pinzetou a vystavili je podobnému stresu, 
jaký s sebou nese napadení přirozeným ne-
přítelem. Čmeláci potěšení kapkou sytého 
cukerného roztoku se z následného ataku 
vzpamatovávali rychleji a vraceli se k hle-
dání potravy za kratší dobu. Situaci tedy 
hodnotili optimističtěji než čmeláci, kte-
ré potěšení ze sytého cukerného roztoku 
minulo. 

Podobně jako v případě raků bojujících 
s úzkostí zajímalo vědce i v případě čme-
láčího optimismu, zda se za pozorovanou 
emocí skrývá podobný mechanismus jako 
u obratlovců včetně člověka. Příjemné či 
radostné pocity obratlovců padají na vrub 
účinků neurohormonu dopaminu. Někdy 
se proto dopaminu přezdívá „hormon štěs-
tí“. Je dopamin ve hře také u čmeláků? To 
ukázal další pokus, v kterém byli někteří 
čmeláci ošetření lékem nedovolujícím 
neuronům reagovat na dopamin. U těchto 
čmeláků se optimismus nabuzený cukrem 
nedostavoval. 

Ze studie Perryho a spol. vyplývá, že po-
zitivní emoce sdílíme nejen s obratlovci, ale 
i s bezobratlými živočichy. Evoluční kořeny 
naší radosti a optimismu tedy zřejmě sahají 
překvapivě hluboko. 

prof. Ing. Jaroslav Petr

Čmeláci zemní jsou porcí cukru rozradostněni 
a následně naladěni na optimistickou notu. 

V pozadí jejich pozitivní emoce stojí podobně 
jako u člověka neurohormon dopamin

(Foto: WikiMedia)

Čmeláčí optimismus  
se týká mnohem širšího 

spektra aktivit, které nemají 
s potravou nic společného
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Včelařím bez klasického dna a víka

Z redakce mi přišel e-mail o včelaři, který napsal, že má úly vlastní kon-
strukce bez klasického dna a víka. Od mého rakovnického bydliště není 
Panenský Týnec daleko, tak jsem se vypravil za Janem Pecinkou, který 
v takových úlech včelaří osm let. Opět se potvrdilo, že co včelař, to bezmála 
koumák, badatel a zlepšovatel. V tomto případě to platí dvojnásob, neboť 
nejen u úlu, ale i při konstrukci kočovného systému uplatnil své nápady.

Ke včelaření se Jan Pecinka dostal už na 
základní škole, po níž nastoupil do učeb-
ního oboru včelař-ovocnář v Nasavrkách. 
Po jeho absolvování v roce 1989 nastoupil 
do ovocnářského střediska Státního stat-
ku Libčeves na Lounsku, kde byl včelařský 
provoz po privatizaci v roce 1993 zrušen. 
Nyní je u hasičského záchranného sboru 
profesionálním hasičem, kde po dni práce 
má dva dny volno. Má tedy dostatek času 

na obsluhu svých včelstev a na vymýšlení 
co a jak vylepšit.

V čem jste začal včelařit, a jak jste se 
dostal k netradiční úlové sestavě, která 
pomíjí tradiční pojetí, spočívající ze 
dna, nástavků a víka? 
Včelařím v oblasti Lounska ve výšce 350 
m.n.m. v Panenském Týnci. Včelařit jsem 
začínal v Budečácích, v nichž jsem se na-

učil rozvaze, trpělivosti, což jsem ocenil 
po přechodu na nástavkové úly. Vyzkoušel 
jsem různé sestavy, včetně Dadant systé-
mu, avšak dvě rámkové míry mi kompli-
kovaly včelaření. Rozhodl jsem se, že budu 
včelařit výhradně v polorámcích a budu 
manipulovat s celými nástavky. O změně 
jsem začal přemýšlet po přečtení článku 
o včelaření v úlu Optimal s rámkovou mí-
rou 42x17 cm.

V sestavě vašeho úlu nevidím klasické 
dno a víko, jak úlovou sestavu řešíte?
Chtěl jsem mít co nejjednodušší úl, v němž 
budou všechny nástavky zaměnitelné, aby 
vyhovoval včelám a včelaři. Úl jsem navrh-
nul tak, aby byl vhodný pro profesionála 
i hobby včelaře. Běžný nástavkový úl má 
samostatné dno, nástavky a víko. Moje úly 
mají jen rámy, z nichž dva tvoří nástavek. 
Některé rámy mají jen vyfrézovaný česno-
vý otvor s vložkou na zimu nebo kruhové 
česínko.

Universální díly úlu jsou sešroubovány 
z naprosto stejných prkének. Každé má 
tloušťku 30 mm, má horní tak spodní falc. 
Je opatřeno zevnitř zářezem na rámky, 
z venku má zádlab na prsty. Úl je sestaven 
z universálních dílů. Nerozlišuje jednot-
livé části, jako je víko, dno a dokonce ani 
jednotlivé nástavky. Díly se dají použít pro 
jakoukoli část úlu, jednoznačně mi zrych-
lily práci se včelstvem, neboť mám při ruce 
vždycky jen ty správné díly. 
Úl má čtvercový půdorys, je použitelný na 
teplou i studenou stavbu. Při skladování 
nemusím díly otáčet. Čtverec (hned po 
kruhu) poskytuje včelstvu ideální teplot-
ní poměry, vyhovuje zimnímu sezení včel 
a jarnímu rozvoji.

Jan Pecinka minul tradiční pojetí úlu 

Rámek 42 x 17 cm, který se vsadí do 
nástavku tvořený dvěma rámy
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U česna není leták, proč chybí?
Vycházím z toho, že zdravá včela obtěžka-
ná pylem nebo nektarem bez problémů na 
česno dosedne, zatímco nemocná, poško-
zená či varroa roztočem napadená s tím má 
problém, proto je pro ni snadnější dosed-
nout na klasický leták. Z něj se dostane do 
úlu a roznáší příčinu svého oslabení. Vče-
lařím v úlech bez letáků osm let a nevšiml 
jsem si, že by včelstva byla slabší. Naopak, 
pozoruji, že jsou vitálnější.

Proč používáte velmi nízké nástavky, 
připomínající výškou 10 cm spíše širší 
rámy?
Při uvedené šířce bočnic se prkýnka ne-
kroutí, i po letech zapadají falcované ná-
stavky přesně do sebe. Kterýkoliv z nich 
mi poslouží místo víka nebo pod nástavek 
s česnem. Vždy dva rámy tvoří čtvercový 
nástavek pro 11 rámků o rozměru 42 x 17 
cm. Tento úl jsem chtěl mít ze dřeva, neboť 
je nejblíže přírodě a případné likvidaci po-
slouží jako vynikající palivo. 

S výrobou prototypu mi pomohl truh-
lář Aleš Molčík, který vyrobil prototypové 
prkénko s falcem a třemi otvory pro vruty, 
které slouží k sešroubování celého nástav-
ku pro úlovou sestavu. S levnější sériovou 
výrobou mi zase pomohl výrobce dřevě-
ných hraček Karel Makovský blízko Hlin-
ska v Čechách. K sesazení mi stačí aku-
šroubovák. Používám rámky Hoffmanova 
typu, avšak s poloviční šířkou dolní loučky, 
o níž se opírá mezistěna. Mezi nástavky 
je tak malá mezera, která umožní matce 
snadný pohyb po celém úlovém prostoru. 

Můžete představit základní metodiku 
včelaření v těchto úlech?
Chovám včely na studenou stavbu. Při 
uspořádání na zimu je nejníže stavební 
nástavek s divočinou. Nad ním jsou další 
dva nástavky plné včel. Včelstvo nakrmím 
přes okurkové lahve položené na dvou pr-
kýnkách. Na jaře, kdy je včelstvo slabší, 
odeberu tři spodní nástavky, zůstanou mi 
dva, kde jsou zásoby a včely, obsedající celý 
prostor. Tři prázdné nástavky, jen s dílem 
bez plodu a zásob, dám nad úl. Postupně, 
jak včelstva sílí, je přidávám zpět do včel-
stva, takže žádné nástavky nikde, mimo úl, 
neskladuji, zbytečně nic nepřevážím, nesí-
řím a nástavky mám vždy při ruce. 

Při propuknutí stavebního pudu dám 
mezi plod celý nástavek s mezistěnami, 
které jsou za týden vystavěné. V plné se-
zoně obsedají včelstva sedm nástavků 
(14 rámů). Velmi snadno tvořím oddělky. 
Z nástavku s otevřeným plodem sklepu 
včely do spodní části úlu, dám mřížku, přes 
níž včely obsadí plod a následně nástavek 
přendám na jiné místo. Buď si narazí ma-
tečníky, nebo jim jeden přidám. Zabráním 
tím rojení a mám včelstvo, v němž období 
bez plodu působí proti varroáze. Matky ob-
měňuji po dvou až třech letech. Tento sys-
tém je připraven na situaci, kdy budu mít 
doma dostatek medu, že odložím nástavek 
s řepkovým medem pro doplnění zimních 
zásob včelstvu.

Na dvoře máte vlek s měchy, které zve-
dají plošinu, na níž převážíte kočovné 
palety. To je taky váš zlepšovák?
Mám dvě kočovné palety, každou pro dva-
náct úlů. Známé heverování kočovných pa-
let jsem nahradil čtyřmi měchy, které zve-
dám pomocí vzduchu stlačeného kompre-
sorem v zásobníku. Podjedu pod kočovnou 
plošinu, kterou zvednu, uvolním podpěry, 
které otočím do vodorovné polohy a terén-
ním autem ji převezu na nové stanoviště. 
Tam ji zvednu, podpěrami vyrovnám ploši-
nu do vodorovné polohy, vypustím vzduch 
z měchů a s vlekem odjedu. Na celý převoz 
stačím pohodlně sám.

Jaké máte další plány?
Včelaření s nynějším úlovým systémem 
a vyřešeným převozem je solidní základ 
pro rozšíření počtu včelstev na úroveň, 
která se v budoucnu může stát významným 
finančním přínosem pro rodinu. Pokud by 
se alespoň jeden ze dvou synů rozhodl pro 
včelaření, je současné vybavení dobrým 
základem pro budoucí profesionální vče-
lařskou farmu. 

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek

Plodiště překrývá igelit zatěžkaný rámem

Úly na kočovných paletách

Další dva rámy vytvoří prostor pro okurkové 
lahve s průsakovým víčkem

Vlek se zvedací hydraulickou plošinou 
usnadňuje převoz včelstev

Po nakrmení je prostor úlu uzavřen igelito-
vým čtvercem, zatížený rámem s vloženou 
polystyrenovou deskou o síle 6 cm. Vrch 
zatepleného rámu je překrytý opět igelito-
vým čtvercem, zatěžkaný horním rámem, 
který nahrazuje víko.

Na první rám se položí druhý s vyfrézo-
vaným česnem, nad nímž je z prkýnek 
stavební zábrana
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Letní škola mladých včelařů
Také v letošním roce rádi přivítáme ve 
Středním odborném učilišti včelařském – 
Včelařském vzdělávacím centru v Na-
savrkách u Chrudimi všechny zájemce 
o Letní školu mladých včelařů, která se 
koná v době od 2.–16. 7. 2017. Co vás při 
ní čeká? Připravujeme celotáborovou hru 
Země plné včel, naučíme se zpracovávat 
včelí produkty, vyhlásíme soutěž o nejlep-
ší turecký med, medovou limonádu či nej-
krásnější perníček. Ukážeme vám včelnice, 
práci se včelami, vytočíme si med a mnoho 
dalšího. Odpoledne nás čekají pohybové 
aktivity, výlety, večer posedíme u táboráku. 
Ubytování máme hotelového typu a stravu-

jeme se v naší školní jídelně. 
A že nejste včelaři? To vůbec nevadí! 

Pokud je vám mezi 7–17 lety a máte chuť 
se o včelách něco dozvědět, jste u nás ví-
táni. Stačí, když s rodiči vyplníte přihláš-
ku, kterou naleznete na našich webových 
stránkách http://souvnasavrky.cz/pra-
ce-s-detmi-mladezi/letni-skola-mladych
-vcelaru-2017-tabor, nebo v příštím čísle 
časopisu Včelařství. 

Informace podá pracovnice SOUV:  
Bc. Iveta Mrázková, 
tel: 724 34 96 95, 
e-mail: mrazkova@souvnasavrky.cz

Kdo zlikvidoval vosí hnízdo?
Dotaz přítele Grulicha, který jsme publikovali ve Včelařství č. 12/2016, 
vyvolal skutečně nebývalý zájem. Část vašich odpovědí a názorů jsme zve-
řejnili v únorovém čísle na str. 54, na další část dochází dnes. Vedle toho 
zveřejňujeme i reakci doc. Petra Bogusche, kterého jsme požádali o vysvět-
lení,“jevu“, jehož svědkem byl přítel Jaromír Tručka během svého pobytu 
v Lednici na Břeclavku (Včelařství 2/2017, str. 55). Za všechny dopisy 
děkujeme.

Kuna, liška, jezevec…

Včelařím pod Ondřejovem na Praze-vý-
chod. U nás jsou lesy i louky plné vos, které 
si budují svá hnízda v zemi, v opuštěných 
norách po myších. Když do takového 
hnízda, které bývá mělko pod povrchem, 
zajedete při sekání kosou, nebo do něj při 
procházce lesem šlápnete, poštípání se 
nevyhnete. Jsou to také stejné vosy, jako 
ty, které obtěžují naše včelstva. Na dru-
hou stranu jsem pozorovala, jak účinně 
likvidují např. housenky běláska zelného. 
Mají tedy v přírodě své místo. Pravidelně 
každým rokem v podletí nacházím všechna 
hnízda, i ta, o kterých jsem nevěděla, vyple-
něná. Vždy jsem se domnívala, že tak činí 
kuna lesní. Chtělo by se říci s rozmyslem, 
neboť příroda to zařídila tak, že hnízda 
bývají vypleněna sice všechna, ale až po 
vylétnutí matek. Nikdy jsem nenašla vy-
pleněné hnízdo uprostřed léta, i když larev 
je již také dost. Kuna si počká. A nebo je to 
liška. Obě se u nás v okolí vyskytují, často 
jsme je zachytili na fotopasti.

Lída Businská, Praha

Chtěl bych reagovat (i když asi pozdě) 
na článek pana Grulicha ze Včelařství 
12/2016. Četl jsem reakce čtenářů ve Vče-
lařství 2/2017 a chtěl bych říci, že mám 
zkušenost takovou, že vosí hnízda dokáže 
spolehlivě likvidovat také kuna. Z foto-
pasti jsme zjistili, že sousedovi zalézala do 
podbití střechy, a když se jí snažil zamezit 
přístup, tak zde našel čerstvě vykousaná 
vosí hnízda. Divili jsme se, ale asi to doká-
že, existence zdroje bílkovin ji asi nevadí 
dostat nějaké to žihadlo. Tolik moje zkuše-
nost s likvidátorem vos.

 Martin Vondrouš,
Poběžovice u Holic

 
Reaguji na dotaz př. Grulicha z Náchoda 
zveřejněný v č.12/2016 časopisu Včelař-
ství. S tazatelem jsem také mluvil tele-
fonicky a sdělil mu, které zvíře s největší 
pravděpodobností navštívilo jeho zahra-
du a zlikvidovalo tam zemní vosí hnízdo. 
Jak jsem zjistil, nebyl jsem první, kdo mu 
volal a typy byly, kupodivu, různé. Liška, 
kuna, včelojed a jezevec. Že by to byla liška 
obecná je málo pravděpodobné, kuna skal-
ní je nesmysl, včelojed lesní se vosami živí, 
ale vyhýbá se zástavbě, je poměrně vzácný 
a nehrabal by tak hluboko (40 cm). Jistým 
autorem je jezevec lesní.

Jelikož jsem profesí lesník a myslivec, 
dost často jsem se při výkonu svého povolá-
ní s vyhrabanými vosími a čmeláčími hníz-
dy setkával.  Zemní hnízda vos a čmeláků 
s oblibou vyhrabává jezevec lesní (Meles 

meles), naše největší kunovitá šelma. Po-
žírá larvy a kukly a u čmeláků ještě usklad-
něné malé zásoby pylu a sladiny.

Ing. Milan Doležal,
lesník v.v., myslivec a včelař

Téměř identická situace jako přítele Gru-
licha, potkala loni i nás na naší pro změnu 
oplocené včelnici situované v řidší části 
zástavby města Plzně. Vosy si vybudovaly 
hnízdo v zemi pod složeným palivovým 
dřívím v půdě s vrstvou pilin, která tam 
zůstala po jeho řezání, a zřejmě protka-
nou i chodbičkami od krtka a myší. Hníz-
do jsme objevili až při přesunu dřeva, ale 
vosy se nedařilo likvidovat ani postřikem. 
Ještě při zakrmování včel a následném lé-
čení decimovaly úly svými nájezdy. Na za-
čátku listopadu bylo v místě vosího hnízda 
vidět díru o velikosti a pravidelnosti téměř 
včelího nástavku. A kolem v dosahu něko-
lika metrů byly rozházené vyčištěné vosí 
plástve. Také nám se nepodařilo zjistit, kdo 
vosy takto dokonale z včelnice odstranil.

Jan Urbánek
tajemník SK Berounka, z.s., Plzeň

K dotazu Jaromíra Tručky

Tak tohle je opravdu hodně zajímavé. Na-
padá mě jen, že to mohli být paraziti a hos-
titel. To je poměrně běžný jev zvláště u včel, 
vos a jejich příbuzných. Samotářské včely, 
kutilky a vosy mají hodně různých hnízd-
ních parazitů, a řada z nich doslova létá 
ve vzduchu za hostitelem, čímž hledá jeho 
hnízda. Sám jsem to pozoroval u kukaččích 
včel a dělají to i parazitické mouchy. Mys-
lím si, že to tedy byl tento případ.

doc. Petr Bogusch,
Univerzita Hradec Králové

katedra biologie
Liška obecná (Vulpes vulpes) 
 zdroj: Wikipedie
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Mezinárodní včelařská výstava
a přehlídka medovin v květnu na brněnském výstavišti
Od 11. do 14. května 2017 proběhne na brněnském výstavišti Národní výstava hospodářských zvířat souběžně s veletrhy 
AMINAL TECH, NATUR EXPO BRNO a Národní výstavou myslivosti. V rámci tohoto komplexu se uskuteční i mezinárodní 
včelařská výstava v pavilonu F. Tato akce je určena jednak odborníkům, pro které jsou připraveny včelařské přednášky 
a prodej včelařských potřeb, a jednak široké veřejnosti, která přichází nakoupit včelařské produkty – například med, výrobky 
z medu a medovinu. Souběh s Národní výstavou hospodářských zvířat a dalšími veletrhy je zárukou vysoké návštěvnosti.

www.vystavazvirat.cz 

Oprava tiskové chyby
V únorovém čísle Včelařství byla na 
str. 68 uveřejněna upoutávka na vý-
tvarnou soutěž Všude samá včela. 
V textu nám tiskařský šotek vyměnil 
dvě číslice – 3 zaměnil za 5. Takže ma-
ximální velikost soutěžního díla je A3 
nikoliv A5, jak je omylem uvedeno. 

Za vzniklou chybu se omlouváme. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se 
na vaše včelařská díla

Iveta Mrázková,
SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky 

OSVěTOVÁ ČINNOST ZO ČSV V ČERVENéM KOSTELCI NA ROK 2017

Vzdělávací besedy se konají první neděli v měsíci od 9.00 hod.  
v Divadle v Červeném Kostelci

Datum Přednášející Téma přednášky

 5.  3. 2017 Jan Novotný kontrolní činnost,dotace , racionalizace

 2.  4. 2017 ing.Jaroslav Vít jarní prohlídky,jarní rozvoj

 7.  5. 2017 ing.Václav ducháč pastva,ekologie,kočování

 4.  6. 2017 Jan lebloch tvorba oddělků,roje, chov matek

 2.  7. 2017 výbor Zo prázdniny – návštěva u včelaře

 6.  8. 2017 soňa Králová včelí produkty, apiterapie

 3.  9. 2017 ing.Jan Vít vyhodnocení včelařského roku

 1. 10. 2017 Martin rysner obchod, propagace, tlumení nákazy

 5. 11. 2017 Mgr. Petr |Kafka chKo Broumovsko – priority

26. 11. 2017 výbor Zo výplata dotace,čl.příspěvky,léčivo

 3. 12. 2017 výbor Zo vánoční posezení ,aktuality,filmy

Kontakt: otto hepnar – jednatel Zo čsV červený Kostelec
tel.: 491 614 236 e-mail: otto.hepnar@tiscali.cz

OKRESNí ORgaNIZaCE 
ČSV BRNO-MěSTO 
pořádá v letošním roce cyklus vzdě-
lávacích akcí pro začínající včelaře. 
rádi bychom proto pozvali všechny 
zájemce z řad včelařů, začínajících 
včelařů i všech ostatních přátel včel 
a nabídli jim možnost zúčastnit se.

Témata a termíny:

termín na první dva kurzy je již pev-
ně stanoven, první již proběhl dne 
18. 2. 2017. další termíny budou upřes-
něny všem zájemcům, kteří zašlou 
přihlášku obsahující kontaktní údaje.

1) Začínáme včelařit

Datum a čas konání:  
sobota 18. 2. 2017, 9.00–13.30
Přednáší: ing. oldřich Veverka

2) Včelaření v ČR, legislativa 
a požadavky

Datum a čas konání:  
18. 3. 2017, 9.00–13.30
Přednáší: Petr Vydra

Další plánovaná témata

•	 Biologie a fyziologie včely medo-
nosné

•	 Zásady správné chovatelské 
praxe

•	 obsluha a vedení včelstev na 
různých rámkových mírách

•	 Medobraní – sladká pomsta
•	 ekonomika a racionalizace po-

stupů včelaření
•	 Včelaření v souladu s přírodou
•	 chov včelích matek
•	 Nemoci včel, tlumení nákaz
•	 Včelí produkty a vaření medoviny
•	 Příprava včelstev na zimu

V zimních měsících se bude konat 
kurz v délce 4 hodin. V sezoně budou 
kurzy zahrnovat přednášku + prak-
tický kurz v celkové délce přibližně 
2 + 4 hodiny.

Místo konání:

Včelařské středisko v rosicích, 
Zbýšovská 1029, 665 01 rosice
GPS: 49.1741336N, 16.3856056e

Jak se přihlásit:

Kontaktní osobou je Marek Linger 
(tel.: 777 576 687). V případě zájmu 
zúčastnit se zašlete prosím svoje jmé-
no, adresu a kontaktní údaje (telefon 
a email) na adresu: mlinger@volny.cz

Přihlášku si můžete také stáhnout na: 
http://link.tzu.cz/prihlaska2017.doc
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Rostliny pro každou zahradu nebo včelnici (3. část)

Dnes myslíme na ty, kteří mají na svých stanovištích stín. Velmi často tady 
vzniká problém a řada neúspěchů vede k tomu, že zastíněné plochy zů-
stávají prázdné nebo zarůstají nežádoucím plevelem. Je to škoda, protože 
i pro tyto podmínky existuje řešení. Stačí jen pečlivě vybírat. 

Na začátku si řekněme jednu základní in-
formaci, a to, že není stín jako stín. Podle 
jeho intenzity lze stín rozdělit do tří charak-
teristických skupin:

•	 Světlý stín – většinou pod korunami 
listnatých stromů;

•	 Polostín (bloudivý stín) – část dne 
slunce, část dne zastínění;

•	 Plný stín – pod korunami jehlična-
nů, za zdí apod.

Stinná stanoviště mohou být nadměrně 
suchá nebo naopak vlhká. Je třeba si vší-
mat i půdy a jejího pH. A je třeba, pokud 
chcete ozelenit plochy pod korunami stro-

mů, vzít v úvahu typ kořenové soustavy. 
Zdá se to možná složité, ale uvidíte, že si 
určitě na základě našich informací dove-
dete poradit. Budete moci vybírat mezi 
dřevinami nebo trvalkami, pomocí nichž 
dokážete vytvořit zajímavé kvetoucí plochy 
a rozzářit i tmavá zákoutí. Pokud zakládáte 
novou zahradu nebo výsadby na své včel-
nici teprve plánujete, měl by vás zajímat 
i „budoucí“ stín. Světelné poměry se u vás 
za několika desítek let výrazně změní, a to 
především tehdy, když vysazujete stromy. 
Jejich koruny po výsadbě sotva zastíní ne-
celý metr čtvereční půdy, ale za deset let 
bude vše úplně jiné. Pod nově vysazeným 
stromem vysaďte trvalky na plné slunce. 

Zhruba za deset až patnáct let se z výsadby 
některé na světlo náročné druhy postupně 
vytratí a začnou převládat ty, které jsou při-
způsobivé i polostínu a časem budete mu-
set vysadit druhy, které si s nově vzniklými 
podmínkami poradí. 

Dnes si vytvoříme zelené koberce pod 
korunami listnatých stromů. Vybírat bu-
deme z trvalek, které jsou vhodné pro 
výsadbu i pod stromy, které mají široce 
rozprostřené kořeny. Rychle se rozrůsta-
jící a poměrně nenáročná je mochnička 
trojčetná (Waldsteinia ternata). Vytváří 
kořenující nadzemní výběžky, díky nimž 
ve velmi krátké době vytváří souvislý stá-
lezelený porost. Od dubna se objevují zá-
řivě zlatožluté jednoduché pětičetné květy. 
Mochnička trojčetná roste v polostínu až 
úplném stínu. I když jí lépe vyhovují vlhčí 
půdy, dobře se vyrovná i s obdobím sucha. 
Velmi snadno se množí dělením. Včely 
z návštěv porostů přinášejí žluté rousky. 

Pokud chcete čerpat inspiraci z příro-
dy nebo chcete založit přírodní zahradu, 

Zlatožluté květy nabízejí nektar i pyl

Mochnička trojčetná – rok po výsadbě hustý porost pod korunou akátu

Porost svízele pod korunou lípy Bílé hvězdičky pokryjí porost v květnu
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Knižní novinka nejen pro včelaře: 
Včelí úly
BÁCHOR, Evžen a Karel SLÁDEK. 
Včelí úly. Praha: Národní zemědělské 
muzeum, 2016, 176 s. 
ISBN 978-80-86874-72-2 

Publikace Včelí úly, kterou v prosinci 
loňského roku vydalo Národní zeměděl-
ské muzeum, nabízí čtenářům unikátní 
pohled do světa včelích úlů. erudovaní 
a zkušení znalci včelařského oboru evžen 
Báchor a doc. rNdr. thlic. Karel sládek, 
Ph. d., v knize detailně mapují výskyt 
i vývoj včelích úlů po celém světě, a za-
chycují tak neutuchající snahu člověka 
o vytvoření ideálního včelího příbytku. 
rozličná pojetí úlových systémů svými 
tvary i zpracováním odkazují na rozdílné 
přírodní podmínky, řemeslnou zručnost 
i místní tradice napříč kontinenty. čtenář 
zde může o prezentovaných úlech najít 
všechny potřebné údaje technického 
i praktického rázu, stejně jako porovnat 
vhodnost jejich používání v minulosti 

i současnosti. Popis použití jednotlivých 
úlů a jejich technické parametry doprová-
zejí vizuální ztvárnění.

Graficky netradičně pojatá publikace 
výrazným způsobem přispívá k populari-
zaci oboru včelařství, vytváří prostor pro 
další bádání na poli apikulturologie a ote-
vírá cestu k dalšímu a hlubšímu propraco-
vání tématu.

Další informace:  
Kateřina čapounová 

tel.: 602 522 335 
e-mail: marketing@nzm.cz 

Národní zemědělské muzeum s.p.o.
Kostelní 44, 
170 00 Praha
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doporučujeme vysadit mařinku vonnou 
(Asperula odorata), což je starší název 
pro dnes používaný svízel vonný (Galium 
odoratum). U nás roste především v buko-
vých a habrových lesích a proto se mu u vás 
bude dařit právě pod korunami listnáčů. 
Nejlépe mu vyhovují mírně vlhké půdy. 
Eliptické listy vyrůstají v přeslenech. Díky 
plazivým oddenkům rychle vytváří souvislé 
plochy, které se v květnu až červnu pokryjí 
bílými hvězdičkami květů. Nať sbíraná na 
začátku rozkvětu byla ve středověku oblí-
bený léčivým prostředkem a je využívána 
v lidovém léčitelství dodnes. Jeho aroma se 

využívá i v gastronomii (Němci ho využí-
vají do májového vína, Francouzi do šam-
paňského, Švýcaři do koňaku). Po usušení 
vyniká sladkou vůní kumarinu.

Dnešní nabídku dokončíme představe-
ním jednoho druhu kakostů. Velmi pest-
rá paleta přibližně 400 druhů nabízí řadu 
možností uplatnění. Zatímco některé nejlé-
pe rostou na přímém slunci, my se soustře-
díme na ty druhé, kterým vyhovuje právě 
stín. Jedním z nich je kakost oddenkatý 
(Geranium macrorrhizum), který zvládá 
růst i mezi hustým kořenovým systémem 
stromů. Velmi rychle vytváří souvislý stále-

zelený koberec, který bude od května lákat 
včely svou nabídkou nektaru i pylu. Řada 
vypěstovaných kultivarů má různou barvu 
květů, např. kultivar ´Spessar´ upoutá něž-
ně růžovobílými květy, zatímco ´Ingwer-
sen´ kvete fialovorůžově. Na pěstování je 
kakost oddenkatý úplně nenáročný, plně 
mrazuvzdorný, netrpí chorobami ani škůd-
ci a je poměrně tolerantní i k období sucha. 

Nevybrali jste si? Tak snad příště.

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

I v úplném stínu pod lískami kakost pokvete Včely jsou nabídkou kakostů velmi potěšeny
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ELEKTRONICKÁ SOUTĚŽ pro děti a mládež

Příroda kolem nás
Milí mladí přátelé včelařství, 
rybářství, myslivosti, mladí zahrád-
káři a chovatelé, letošní zima se 
nám předvedla v plné síle a kráse 
tak, jak to umí jen ona, ale většina 
milovníků přírody s nedočkavostí 
vyhlíží jaro. Abychom vám čekání 
zpříjemnili, připravili jsme pro vás 
další ročník přírodovědné soutěže, 
na kterém se společně podílejí ČSV, 
z.s., spolu s partnery ČMMJ, z.s., 
ČRS, z.s., ČZS, z.s., a ČSCH, z. s., 
organizátorem je i v letošním roce 
SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky. 

Koncept korespondenční soutěže jsme 
opustili a řešení otázek je možné pouze 
v elektronické podobě. Vzhledem k pře-
hlednosti a objektivitě při vyhodnocování 
výsledků doufáme, že i vám, soutěžícím, 
tato podoba vyhovuje. 

A proč byste se měli soutěže zúčastnit? 
Smyslem znalostních kvízů je dojít k po-

s
o

U
tě

Ž

Soutěžní otázky: 
Otázky z oboru včelařství

 1. Včela medonosná je řazena  
mezi užitečný hmyz, protože 
především:

 2. Jak v matematice nazýváme tvar 
včelí buňky:

 3. Včelí matka:
 4. trubec se vyvíjí:
 5. Matka žihadlo:
 6. Včelím produktem není: 
 7. souše a plásty před zavíječem 

ochráníme: 
 8. Zvuky kvákání a týtání vydávají: 
 9. Kolik včelích dělnic se vylíhne 

z 1 dm² buněk (jednostranně)?
10. Mateří kašička je: 
11. Vonná mateří látka – feromon vzniká: 
12. Mikrob Paenibacillus larvae larvae 

způsobuje: 
13. Jak dlouhé je vývojové stádium 

trubce od položení vajíčka: 
14. Nejstarší bývá v úle obvykle: 
15. Které rostliny jsou uvedeny ve 

správném pořadí podle doby kvetení: 

Otázky z oboru zahrádkářství

16. co neoznačujeme jako sadbu?
17. Mezi trvalky patří:
18. Jak běžně množíme chryzantémy?

19. Mezi ovocné druhy nepatří:
20. očkování ovocných dřevin se provádí:
21. Nejdelší vegetační dobu od výsevu 

po sklizeň má:
22. U brokolice sklízíme:
23. Jako léčivá rostlina se nepoužívá:
24. Mezi chráněné druhy rostlin patří:
25. Narcis patří mezi rostliny:
26. aksamitník (afrikán) vyséváme:
27. Pokojová rostlina okrasná listem je:
28. Bohyška (funkie) je okrasná:
29. Mezi rostliny stálezelené, zdobící 

zahradu listem i v zimě patří:
30. Při sklizni kořenové petržele:

Otázky z oboru rybářství

31. Kdy je v rybářských revírech hájená 
vranka obecná a pruhoploutvá?

32. Poslání českého rybářského svazu je 
mimo jiné:

33. denní doby lovu ryb v pstruhovém 
rybářském revíru jsou v květnu:

34. Kdy je v rybářských revírech hájený 
mník jednovousý?

35. Kolik kusů síha severního marény 
si mohu ponechat v jednom dni 
na pstruhovém revíru?

36. lipan podhorní se v dospělosti 
převážně živí?

37. dopoledne jsem ulovil a odnesl si 
7 kg řádně zapsaných ryb. Mohu 
jít odpoledne opět na ryby (chytám 
pouze na mimopstruhovém revíru)?

38. co je to aerátor?
39. Který z uvedených orgánů kapr nemá?
40. K čemu slouží žaberní aparát ryb?
41. Mezi povolené technické prostředky 

k lovu nepatří:
42. Při lovu ryb udicí je osoba provádějící 

lov povinna mít u sebe a na požádání 
oprávněné osoby (rybářská stráž, 
hospodář, Policie čr) předložit:

43. o jaký druh ryby se jedná?

44. o jaký druh ryby se jedná?

45. o jaký druh ryby se jedná?

Vyhlášení vítězů soutěže Příroda kolem nás 2016 se uskutečnilo v Lysé nad 
Labem v průběhu výstavy Natura Viva 2016. Ceny nejlepším předal MVDr. Miloslav 
Peroutka, CSc., místopředseda ČSV. V korespondenční podobě probíhala soutěž loni 
naposledy
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znání, nabytí vědomostí a získání chuti do-
zvědět se více, pro někoho je motivací i od-
měna, která čeká na nejlepší přírodovědce. 
Věříme, že při pátrání po správných odpově-
dích na ne vždy jednoduché otázky, zažijete 
vzrušení ze hry, a že se vám bude líbit široké 
spektrum témat, ve kterých se budete pohy-
bovat. A navíc – pokud se vám podaří zvlád-
nout veškerá vědomostní úskalí jen vaším 
vlastním přičiněním, i když vaše odpověď 
nebude vždy správná, můžete být právem 
hrdi na to, že jste soutěž zvládli sami. 

Komu je soutěž určena  
a jak se do ní zapojit? 

Zúčastnit se mohou všichni mladí lidé, 
kteří mají rádi přírodu a v letošním roce 
dovrší nejvýše 16 let. Soutěž bude probí-
hat v období od 1. března do 25. dubna 
2017. Odkaz na soutěžní otázky nalezne-
te v časopisech a na webových stránkách 
jednotlivých svazů a na webu SOUV– VVC 
Nasavrky, a to www.souvnasavrky.cz/
elektronicka-soutez

S nejlepšími řešiteli se tradičně setkáme 
v sobotu 27. 5. 2017 na Výstavišti v Lysé 
nad Labem, kde bude probíhat výstava 
NATURA VIVA 2017. 

Ale to není zdaleka všechno! V letoš-
ním roce jsme pro vás připravili i něco 
navíc. Úspěšní soutěžící budou dále po-
zváni do Středního odborného učiliště 
včelařského – Včelařského vzdělávací-
ho centra v Nasavrkách, aby si poměřili 
svoje znalosti a schopnosti v zajímavých 
disciplínách. Ze soutěžního klání vzejdou 
tři nejlepší znalci naší přírody a budou 
náležitě oceněni. Setkání se uskuteční 
20.–21. 7. 2017.

Výherci soutěže budou předem písemně 
vyrozuměni pracovnicí ze SOUV Nasavrky. 

Technické informace 

e-soutěž je vytvořena jako webový formu-
lář technologií GoogleForms. Po vyplnění 
kontaktních údajů se přechází na stránky 
s otázkami. 

Před odesláním vyplněného formulá-
ře lze stránkami listovat zpět a případně 
upravit odpovědi. Formulář nejde uložit, 
je třeba ho vyplnit najednou. Pozor na za-
vření okna prohlížeče, došlo by ke ztrátě 
vyplněných údajů.

Určitě jste zvědaví, co vás čeká, a také 
bychom vás rádi k soutěžení náležitě po-
vzbudili. Níže je uvedený kompletní se-
znam otázek. Varianty odpovědí s mož-
ností označení té správné, naleznete 
POUZE na výše uvedeném webovém od-
kazu, který bude aktivní až od 1.  března 
2017! 

Přejeme vám příjemně strávené chvíle 
nad řešením soutěžních úkolů. 

 
Bc. Iveta Mrázková, 

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky
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Otázky z oboru myslivosti

46. Prase divoké je: 
47. Mezi myslivecké pověry patří:
48. Původní domovinou muflona je:
49. Který z uvedených ptáků hnízdí 

v koloniích na stromech:
50. Nejčastější škody působené srnčí 

zvěří jsou:
51. U které zvěře se vyskytuje mor:
52. Jaký tvar má třetí předstolička 

(premolár) v mléčném chrupu  
u zvěře srnčí:

53. Která zvěř srstnatá má pírko:
54. čerstvě narozená králíčata jsou: 
55. co patří do skupiny objemových 

krmiv:
56. doba lovu je:
57. Fena je březí: 
58. Vyber řádek, na kterém jsou jen 

norníci:
59. český fousek je:
60. Plodem javorů jsou:

Otázky z oboru chovatelství

61. Jaká je nejčastěji délka březosti 
u morčat?

62. čím je zvláštní plemeno koček 
sphynx? 

63. optimální stálá teplota pro chov 
amad nádherných (tzv. „guld“) je: 

64. Počet vajíček v hnízdě neboli 
snůška bývá u jednotlivých 
ptačích druhů rozdílná.  
U holubů je obvyklý počet:

65. Pro holuba českého bubláka je 
typická ozdoba hlavy tvořená:

66. chameleon patří mezi ektotermní 
živočichy, tzn. že:

67. Kolik štěňat z vrhu řádně 
uchovněných rodičů se registruje 
obdrží průkaz původu?

68. čichavec líbající se tře:
69. délka březosti se u koz pohybuje 

mezi:
70. Barva kůže u slepic sasexek je:
71. Urči plemeno slepice na obrázku 

(viz. foto) . Jedná se o:
72. dutě znějící, hluboký a pomalu 

přednášený zpěv bez rušivých 
ostrých a vysokých tónů je 
charakteristický pro kanára:

73. činčily vlnaté se:
74. Mezi bílopesíkaté znaky u králíků 

nepatří:
75. Urči plemeno králíka na obrázku.  

Je to:

71.  Urči plemeno slepice 
na obrázku .  
Jedná se o:

75.  Urči plemeno králíka 
na obrázku.  
Je to:
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Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských 
kroužků. Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové 
adrese jan.podpera@gmail.com

Vybraná řešení z minulého čísla
Křížovka
Tajenkou křížovky je rčení: „Únor bílý, pole sílí.“

Hádanky – „Ze života hmyzu“
1 – čmelák, 2 – sršeň, 3 – zavíječ voskový, 4 – tumida

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

Včely, včelaření a fyzika
Patří k sobě následující dvojice:  
zatavování mezistěn – elektrický proud; vytáčení medu – 
setrvačnost; antibiotické účinky medu – osmóza; sterilní prostření 
v úle – těkavost (propolisu); hoření svíčky – kapilární elevace

Doplňovačka
V tajence vám vyjde konec jednoho přísloví. Dokážete doplnit 
jeho začátek?

 1. Název krabice, do které se chytají roje včel.
 2. Najděte, co mají společného následující slova: Pardubice, 

med, pečivo.
 3. Hmyz, který loví včely. Je větší příbuzný vosy.
 4. Název medu, který obsahuje velmi malé krystalky. Dá se 

velice jednoduše namazat na chléb a neztéká z něj.
 5. Velká část včelařů připevňuje do rámků voskovou desku 

s šestiúhelníkovým reliéfem. Jaký je její název?
 6. Uveďte název pícniny, jejíž květy lákají i včely. Lidé také věří, 

že čtyřlístky z této rostliny přinášejí štěstí.
 7. Uveďte příjmení včelaře, podle kterého je pojmenována nej-

častější rámková míra u nás. Na délku má rámek 39 cm, na 
výšku 24 cm.

 8. Sladký produkt včel.
 9. Druh včely v úle, která nemá žihadlo, ani kladélko.
10. Poměrně vysoká rostlina kvetoucí na polích, která se pěstuje 

pro výrobu oleje. Její květy jsou velké, barvu mají žlutou.
11. Název zařízení, které se používá ke zklidnění včel pomocí 

kouře. Název nezačíná na písmeno „k“.
12. Při použití této části rámku dokážeme lépe udržet včelí meze-

ru mezi plásty. Většinou se k rámku přibíjí pomocí hřebíčku.
13. Název kyseliny, která se používá při léčení varroázy

Jarní rostliny
Zkuste přiřadit jména rostlin v závorce (barvínek menší, narcis 
žlutý, modřenec hroznatý, plicník lékařský, bledule jarní, po-
mněnka lesní, sněženka předjarní, šafrán jarní) jejich popisům.

1. Tato rostlina je cibulovitá trvalka. Kvete již v předjaří. Květ 
se skládá zejména ze tří výraznějších bílých okvětních lístků. 
Vnitřní lístky květu mají po obvodu zelenou kresbu. Tato 
cibulovina se množí hlavně vegetativně dceřinými cibulkami. 
Pro včely jsou užitečné svými prvními kapkami nektaru.

2. Je to cibulnatá trvalka. Rostliny i jejich cibule jsou jedovaté. 
Květní obaly mají složeny z šesti bílých okvětních lístků 
zakončených žlutou skvrnou. Ve volné přírodě je vzácnější, 
je zákonem chráněna. Pro včely je brzkým zdrojem nektaru 
i červeného pylu. Kvete již v předjaří.

3. Tato květina kvete žlutými květy. Má tři až pět centimetrů 
dlouhou podzemí cibuli, ze které vyrůstá až 6 dlouhých při-
bližně 15 mm širokých listů. Květy jsou až na 40 cm vysokých 
dutých stvolech. Doba kvetení končí na počátku jara. Květy 
včelám poskytují nektar i pyl.

4. Tato cibulovina kvete v předjaří. Je nízká, ale velmi ozdobná 
květina. Včelám poskytuje oranžový pyl. Je zdrojem také 
nektaru. Tyto rostliny se uplatňují například v trávnících, 
kde vynikají jejich drobné různobarevné květy. V zahrádkách 
jsou pěstovány zejména hybridy této rostliny, které mají větší 
květy s různou škálou barev (žluté, fialové, bílé). Plodem jsou 
tobolky s početnými semeny.

5. Je to cibulnatá rostlina kvetoucí modrými květy od března do 
května. Květy jsou uspořádány po deseti až třiceti do hustých 
vrcholových medově vonících květů. Květy mají sytě modrá 
okvětí vejčitého tvaru.

6. Je to trvalá bylina, která roste po celé Evropě v listnatých 
lesích. Celá nadzemní část rostliny je chlupatá. Na lodyhách 
se vyvíjejí vejčité listy. Květy jsou v hustých vijanech s nálev-
kovitými kalichy. Barva se v průběhu kvetení mění z růžové 
až na modrou. Kvete obvykle v dubnu v době, kdy stromy 
ještě nejsou olistěné. Je to léčivá bylina využívaná pro přípra-
vu čajů a sirupů například proti kašli.

7. Tato rostlina přináší nektar i pyl od jara do brzkého podzi-
mu. Má jasně modré květy se zvonkovými kalichy. Roste ve 
vlhčích lesích a loukách. Med z vlhkých lesů proto obsahuje 
velké množství velmi drobných pylových zrn této byliny. 
Rostlina má chlupatou lodyhu, která vyrůstá z vícehlavého 
oddenku.

8. Je to vytrvalá lysá bylina nebo až polokeř. Z lodyh vyrůstají 
podlouhle kopinaté, tmavě zelené a lesklé listy. Vytváří sou-
vislé porosty v polostínu a stínu. Kvete od března do června 
modrými dlouze stopkatými květy. Květ má pět šikmo obvej-
čitých tupých cípů. Pro včely je zdrojem nektaru i pylu.

1 4

2 2 5 8

3 1

4 7

5 3

6

7 10

8

9

10

11

12

13
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Už se vám také někdy stalo, že jste šli po městě a uviděli jste ve štítu 
domu kamennou včelku či úl? Takových domů je po České republi-
ce spoustu, a tak vyhlašujeme soutěž PO STOPÁCH VČEL!

Zadání soutěže: 

Úkolem soutěžících je jako jednotlivec nebo kolektiv najít a vyfotoghrafovat místo, 
kde se nachází nějaký symbol včely, úlu, mezistěny atd. do soutěže přijímáme 
fotografie původních sochařských děl, mozaik, kreseb a maleb. Za neplatné se 
považují fotografie plakátů, moderních vývěsek, počítačové grafiky atd. Za každé 
místo, které bude odpovídat požadavkům, získá soutěžící bod, v případě nedodr-
žení tohoto zadání, může být dílo vyřazeno ze soutěže. 

Soutěžní kategorie:

1. jednotlivci
2. kolektivy MŠ, ZŠ, sŠ, soU a gymnázií, školní družiny a kluby
3. včelařské kroužky

Odeslání soutěžního příspěvku:

Za soutěžní příspěvek se počítá dokument se seznamem konkrétních míst + foto-
grafie daných míst. Je nutné napsat nejen město, ale také co nejpřesnější adresu. 
Fotografie zasílejte prosím zvlášť, ne jako součást dokumentu a nejlépe ve formá-
tu jpg. doporučujeme zasílání přes úložiště Úschovna.cz, fotografie tak neztratí na 
kvalitě.

Podmínkou přijetí soutěžního příspěvku je také odeslání přihlášky, která bude 
obsahovat jméno jednotlivce či název kolektivu, e-mail, telefon a adresu a v přípa-
dě kolektivní práce i údaje na kontaktní osobu.

soutěžní příspěvek i přihlášku je třeba odeslat na e-mail: sebkover@seznam.cz 
do 30. 9. 2017.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků se uskuteční do konce října 2017, vítězové budou informo-
váni e-mailem a zveřejněni na webových stránkách kroužku Včeličky z Jedničky 
(vcelicky-z-jednicky.webnode.cz). V každé kategorii budou oceněni první tři jed-
notlivci či kolektivy s nejvyšším počtem bodů. V případě malého počtu účastníků, 
mohou být kategorie sloučeny nebo oceněni jen ti první v každé kategorii.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit buď na výše uvedený email 
nebo na tel. 602 116 341.

těšíme se na vaše příspěvky! 
Veronika Šebková, vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky

Mosty mezi včelařskými kroužky
Vedoucí VKM Moravsko-
slezského kraje se opět 
společně setkali v závě-
ru roku 2016 v Mostech 
u Jablunkova. setkání 
bylo příležitostí, aby se 
vzájemně informovali  
o mládežnickém dění 
v kraji a v české repub-
lice, o připravovaných 
akcích a způsobech 
pokračování vzájemné 
spolupráce. Vedoucí 
využili tohoto setkání 
k prohlídce fotografické 
výstavy svého kolegy Milana Motyky „Včely-moje vášeň“, která se konala v prosinci 
v prostorách Gorolského informačního turistického centra.

Marie Knödlová
Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 

vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Osmisměrka
V osmisměrce vyškrtejte 21 pojmů, které 
souvisejí se včelami a včelaři. Nevyškrtaná 
písmena vytvoří tajenku.

Nápověda pro hledané pojmy:

 1. Volná včelí stavba
 2. Vážné bakteriální onemocnění včelího 

plodu
 3. Největší buňka v úle
 4. Zařízení k oddělování medu od ne-

čistot (První písmeno je „C“ a je na 
6 písmen.)

 5. Jev, při kterém se mění tekutý med na 
pevnou látku.

 6. Alkoholický nápoj z medu
 7. Sladká šťáva v květech rostlin
 8. Přepážka mezi žaludkem a medným 

váčkem včely
 9. Vstup do úlu
10. Stavební prášek k výrobě betonu 

(Přídavné jméno od tohoto slova bývá 
používáno k označení velmi pevného 
medu, který může způsobit neschop-
nost včel přezimovat.)

11. Sladký produkt včel
12. Krmivo pro včely
13. „Odpočinkové“ včelařovo období
14. Zvláštní uskupení množících se včel
15. Vytesaný kmen stromu
16. Zařízení k vykuřování včel
17. Pro včely i člověka nebezpečný 

hlodavec
18. Období rychlého rozvoje včel a kvete-

ní rostlin
19. Název pro vylíhlé larvy včel
20. Trochu větší a samotářský opylovatel 

rostlin
21. Barevné roční období

Tajenka: 
________________________________
_______________________________
_____

V D Ý M Á K Č E Č
L I Š K T Á L K M
A V Y Í M E Í R E
R O M N D N R Y L
O Č O D Č K O S Á
J I N E U E N T K
O N T C S R S A N
J A R O A Á E L D
M L É T T Á Č I O
P R K O A M I Z L
M E D O V I N A P
N E T N E M E C M
P O D Z I M E E D
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Fotografická soutěž 2016 

Krásné fotografie včelaři posílali. Po celý 
rok. Napadlo mě, že foto, které pošlu, se 
běžně nevidí. Pořídil jsem je na pile, kde 
byly složené klády. Ještě, že jsem měl 
u sebe mobil s foťákem!  Při fotografová-
ní jsem si vzpomněl na přednášku přítele 
Vydry, který propaguje i vyrábí nezateplené 
úly. Tloušťka  stěn 1coul. Když jsem se jej 

zeptal, v čem jsou lepší, než ty zateplené, 
tak jsem to schytal, že v přírodě také včely 
nemají zateplené stromy. 

Poslané fotografie mi aspoň v tomto pří-
padě dávají za pravdu.

Josef Chroust,
Bobrová,

cjhbee@gmail.com
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Ukončení 
hlasování
Jak jsme avizovali na podzim 
loňského roku, vzhledem, 
k nadočekávaně velkému množství 
fotografií, které jste poslali do 
redakce, jsme uzávěrku soutěže 
posunuli do konce roku 2016. 
Zároveň s tím jsme vám dali také 
větší prostor k hlasování. Takže 
připomínáme, že svoje hlasy 
můžete dát vybraným fotografiím 
do půlnoci 28. 2. 2017 

Akce, která pořadatelům vyrazila dech 

Právě tak by se dala ve vší stručnosti cha-
rakterizovat včelařská konference VČELÍ 
VOSK – nedoceněný včelí produkt aneb 
František Vogl 2017, která se konala v led-
nu 2017 v Plzni. Pestrý celodenní program 
o včelím vosku totiž přivábil bezmála tři 
stovky včelařů ze všech koutů republiky!

Témata samotných přednášek se věnova-
la hlavně včelímu vosku, včelaření s různý-
mi typy mezistěn či bez mezistěn a chování 
včel samotných. V rámci doprovodného 
programu pak byla k vidění výstava histo-
rických lisů, včetně prvního kovového lisu 

faráře Vogla z roku 1857, odlévání figurál-
ních svící z včelího vosku, výstava snímků 
včely medonosné z elektronového mikro-
skopu, ale i prezentace výroby voskových 
mezistěn na moderních válcových lisech.

Nečekaně velká akce prozatím sbírá 
pouze pozitivní ohlasy spokojených účast-
níků – a právě to bylo podnětem pro pláno-
vání dalšího ročníku! Druhá plzeňská kon-
ference se tak bude konat pravděpodobně 
20. ledna 2018!

Eliška Hřebenářová 
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Ve Vyškově budou slavit 120 let
První únorová sobota letošního roku byla 
dnem, kdy se 76 z celkových 123 členů ZO 
Vyškov sešlo na výroční členské schůzi 
v hotelu Dukla Vyškov. Jednotliví členo-
vé výboru zhodnotili rok 2016 a navrhli 
činnost na rok 2017. Schůze se zúčastnila 
i předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila Macho-
vá. Poděkovala za vlídné přijetí a  popřála 
všem  hodně úspěchů. Odpoledne  pak na-
vštívila ZOO park Vyškov a mimo jiné si 
prohlédla skleněný nástavkový úl umístě-

ný v areálu Hanáckého statku. Rok 
2017 je pro náš spolek výjimečný, 
slavíme  120 let od založení. Je to 
nejstarší spolek na Vyškovsku 
a jeden z nejstarších na Moravě. 
Poděkování patří všem, kteří se 
zasloužili o dobré jméno našeho 
spolku. 

Jan Alán,
jednatel ZO Vyškov
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Medové odpoledne v Luhačovicích

V naší základní škole proběhl již pátý 
ročník Medového odpoledne. Poutavým 
přístupem byl na něm dětem představený 
život včel a jejich produkty, které posilují 
lidské zdraví. Samozřejmě následova-
ly ochutnávky medů, spolu s perníky, které 
se přímo na místě i nazdobily. Oblíbená je 
už po léta i výroba svíček z vosku. Medové-
ho odpoledne se zúčastnilo přes tři sta dětí 

a všichni se již těší na další připravované 
akce našich včelařů.

Pavel Horák,
ZŠ Luhačovice

Dovětek redakce:

Výše uvedený příspěvek přeposlal do redak-
ce Pavel Koudelka ze ZŠ Luhačovice a ve 
svém průvodním dopise mimojiné napsal: 

„…pan Pavel Horák, to je místní nadšenec, 
šéf luhačovských včelařů, který u nás ve ško-
le učí děcka včelařit. Starají se spolu o školní 
včelín a jsou činní po celý rok. Už léta tady 
funguje včelařský kroužek, který samozřej-
mě vede zase on. Za svoji záslužnou práci 
dostal před několika lety při příležitosti Dne 
učitelů v Uherském Brodě i ocenění od býva-
lého hejtmana Zlínského kraje Stanislava 
Mišáka ... takže budu velice rád, když si děc-
ka o sobě počtou ve vašem časopise a samo-
zřejmě si ho hned založí do svých zápisů...

Ze zamračených a lehce omrzlých Luha-
čovic vás zdraví

Pavel Koudelka,
   ZŠ Luhačovice
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96 let
Hour Jaromír · ZO Kozojedy 
Kaufner Josef · ZO Karlovy Vary 
Stoklasa Ludvík · ZO Velké Karlovice 
Vopálka Josef · ZO Vlašim 

95 let
Šindelář Josef · ZO Stádlec 
Tkaný Jan · ZO Moravské Budějovice 
Václavík Josef · ZO Přelouč 

94 let
Daněk Alois · ZO Planá nad Lužnicí 
Korbel Jan · ZO Chrudim 

93 let
Nerad Vladimír · ZO Rožnov p. R.
Pavlíček Josef · ZO Dolní Bousov 

92 let
Bába František · ZO Peruc 
Dvořák Josef · ZO Třebíč 
Průšová Marie · ZO Jemnice 

91 let
Čeřovský Miroslav · ZO Prostějov 
Dulík Vladimír · ZO Chotoviny 
Mach Josef · ZO Zdounky 
Maleček Josef · ZO Letohrad 
Noga Jan · ZO Bystřice nad Olší 
Puchmeltr Jaroslav · ZO Mýto 
Toušková Blažena · ZO Netolice 

90 let
Abraham Josef · ZO Kaplice 
Drs Jaroslav · ZO Dírná 
Krsek Libor · ZO Doudleby nad Orlicí 
Kubizňák Josef · ZO Holice 
Sekal Josef · ZO Miličín 
Škurek Miroslav · ZO Šumperk 
Toman Václav · ZO Klatovy 
Všetička Jiří · ZO Prostějov 

85 let
Balíček Jaroslav · ZO Ledeč nad Sáz.
Čapek Jaroslav · ZO Sedlice 
Douša Josef · ZO Benešov nad Plouč.
Folwarzny Boleslav · ZO Český Těšín 
Formánek Václav · ZO Hořovice 
Haška Miroslav · ZO Pelhřimov 
Horák Josef · ZO Štěpánov 
Hrma Josef · ZO Kosova Hora 
Hůlková Miloslava · ZO Jindřichův H.
Chaloupka Jiří · ZO Kyselka 
Chovítek Ladislav · ZO Chlum u Třeboně 
Karban Václav · ZO Olomučany 
Liska Vlastimil · ZO Liberec 
Mácha Jiří · ZO Břeclav 
Malý Jaroslav · ZO Libochovice 
März Josef · ZO Kdyně 
Maška Josef · ZO Chotěboř 
Matějka Libor · ZO Klatovy 

Mohr Jiří · ZO Rychnov nad Kněžnou 
Nosek František · ZO Malá Skála 
Pechan Vladimír · ZO Tábor 
Pechtl Rudolf · ZO Heřmanova Huť 
Peller Jiří · ZO Sedlčany 
Šimon Josef · ZO Chánovice 
Urbánek František · ZO Velké Němčice 
Uzel Miroslav · ZO Blovice 
Vázler Eduard · ZO Bystré u Poličky 
Velechovský Jiří · ZO Kopidlno 
Vlastník Jaroslav · ZO Týnec n. L. 
Weiss Jan · ZO Děčín 
Žďárský Jaroslav · ZO Sychrov

80 let
Brom Miloslav · ZO Heřmanův Městec 
Černý Jaromír · ZO Mariánské Lázně 
Dadáková Eva · ZO Brno- Bohunice 
Dobeš Miroslav · ZO Dobrá 
Doleček Antonín · ZO Klášterec n. O.
Felcman Josef · ZO Záchlumí 
Havránek Jiří · ZO Roudnice n. L.
Houška Jan · ZO Blovice 
Hřebík Josef · ZO Žlutice 
Kauler Drahoslav · ZO Mšeno 
Kilián Milouš · ZO Blatná 
Knecht Eduard · ZO Pláně 
Králík Josef · ZO Čerčany 
Lakron František · ZO Jindřichův H.
Lukášek Jaroslav · ZO Hradec Králové 
Macháček František · ZO Mariánské L.
Petřík Jaroslav · ZO Chvalšiny 
Pitrmuc Ladislav · ZO Horní Branná 
Prieložný Emil · ZO Nasavrky 
Roček Milan · ZO Pardubice 
Rod Ladislav · ZO Rožmitál pod Třem.
Říha Jaroslav · ZO Světlá nad Sázavou 
Silvar Josef · ZO Zvole 
Solař František · ZO Holešov 
Spurný Vojtěch · ZO Radnice 
Ševčík Josef · ZO Rájec a okolí 
Šmora Josef · ZO Ivančice 
Štěpán Josef · ZO Branice 
Švácha Jaroslav · ZO Žirovnice 
Trybenekr Josef · ZO Pecka 
Valach Jiří · ZO Sedlice 
Vencálková Marie · ZO Žďár nad Sáz.
Vlček Josef · ZO Kunčice pod Ondřej.
Zelený Jiří · ZO Česká Kamenice 
Žďánský Jaroslav · ZO Libštát 

75 let
Andršová Jiřina · ZO Újezd nad Lesy 
Auerswald Zdeněk · ZO Hanušovice 
Bauer Jindřich · ZO Nový Bor 
Bednařík Josef · ZO Radiměř 
Berková Jaroslava · ZO Jihlava 
Bílek Antonín · ZO Kunštát 
Buřt Josef · ZO Prostějov 
Černý Stanislav · ZO Horažďovice 
Černý Vojtěch · ZO Velká Polom 
Čobr Zdeněk · ZO Chlum u Třeboně 

Duda Karel · ZO Karviná 
Fanta Pavel · ZO Kožlany 
Franěk Václav · ZO Lišov 
Gajdošík Zdeněk · ZO Lipník nad Beč.
Hanuš Karel · ZO Letovice 
Hochmann František · ZO Šluknov 
Holub Jan · ZO Záměl-Potštejn 
Holub Josef · ZO Dvůr Králové nad L.
Horák Josef · ZO Uhříněves 
Jackovský Vladimír · ZO Horšovský Týn 
Janoušek Josef · ZO Rosice 
Klein Jaroslav · ZO Postoloprty 
Kokoška František · ZO Davle 
Koudelka František · ZO Horní Branná 
Kovařík Jan · ZO Bučovice 
Koza Vladimír · ZO Manětín 
Krhut Ladislav · ZO Mořkov 
Krtek Jindřich · ZO Humpolec 
Majer Václav · ZO Němčice 
Malůš Jan · ZO Hluk 
Mandula Vladimír · ZO Rožnov pod Rad.
Mařík Josef · ZO Albrechtice nad Vl.
Mašek Stanislav · ZO Telč 
Míček Lumír · ZO Velká Polom 
Miroš Josef · ZO Kyjov 
Molík Evžen · ZO Hrušovany nad Jeviš.
Nejman Jan · ZO Týnec nad Sázavou 
Nekvapil Rudolf · ZO Kynšperk nad Ohří 
Nikl Ladislav · ZO Napajedla 
Novotný Jaroslav · ZO Studená 
Novotný Miroslav · ZO Úštěk 
Ondruška Karel · ZO Hranice 
Orság František · ZO Dobrá 
Ovečka Miroslav · ZO Litenčice 
Pohl Zdeněk · ZO Litomyšl 
Poláček Josef · ZO Nové Město n. M.
Protivínská Marie · ZO Znojmo 
Reichl Jan · ZO Staré Město 
Rejman Jiří · ZO Ústí nad Orlicí 
Rezek Pavel · ZO Česká Třebová 
Sloup Václav · ZO Horní Záhoří 
Smejkal Josef · ZO Lanškroun 
Šafrata Jiří · ZO Votice 
Škoda Štefan · ZO Hodonín 
Šopík Zdeněk · ZO Žítková 
Špatný Karel · ZO Štěkeň 
Štefka Ladislav · ZO Zlín 
Štěrba Jan · ZO Horní Cerekev 
Tomsa Jiří · ZO Dolní Bousov 
Typlt Zdeněk · ZO Kopidlno 
Urban Zdeněk · ZO Nové Město n. M.
Věříš Ladislav · ZO Perštejn 
Volf Václav · ZO Nymburk 
Vorlíček Jiří · ZO Jablonec n. Nisou 
Votípka Karel · ZO Cerhovice 
Weis Josef · ZO Černošín 
Woeschka Josef · ZO Nýřany 
Zubr Eduard · ZO Nechanice 
Žák František · ZO Šumperk 

70 let
Bakoš Jiří · ZO Jablonné v Podještědí 
Bartáček Miroslav · ZO Lanškroun 
Bastl Jiří · ZO Moravské Budějovice 

Baštař Josef · ZO Komárov 
Bedáň Josef · ZO Uherský Ostroh 
Benda Václav · ZO Velká Bystřice 
Beran Vladimír · ZO Čechtice 
Bicenc Jan · ZO Děčín 
Blatnický Rudolf · ZO Tachov 
Bloudek Josef · ZO Humpolec 
Bolcár Jozef · ZO Litomyšl 
Bouda Josef · ZO Čestice 
Bršťák Josef · ZO Velká Kraš 
Burda Miroslav · ZO Tichá 
Bureš František · ZO Prosiměřice 
Burger Emil · ZO Chrast u Chrudimě 
Buťák Jan · ZO Dolní Dunajovice 
Círl Petr · ZO Město Touškov 
Česal Jiří · ZO Blovice 
Čihák Josef · ZO Strakonice 
Dalecký Jiří · ZO Pardubice 
Dolejš Jan · ZO Dolní Kralovice 
Dubec Josef · ZO Bílovec 
Ďurajka Štefan · ZO Moravský Beroun 
Dvořák Jiří · ZO Doksy 
Eliáš Milan · ZO Lovosice 
Fara Josef · ZO Pelhřimov 
Frajer Josef · ZO Hostomice 
Glück Alfonz · ZO Klášterec nad Ohří 
Hajzner Antonín · ZO Miřkov 
Hanák Josef · ZO Strážek 
Helfer Josef · ZO Bučovice 
Henych Otto · ZO Veselí nad Moravou 
Heřman Vlastimil · ZO Volyně 
Horáček Zdeněk · ZO Havlíčkův Brod 
Horák Miroslav · ZO Sloup v Mor. Krasu
Horek Přemysl · ZO Křtiny 
Hudček Josef · ZO Rakovník 
Humpolíček Bruno · ZO Přerov II 
Husák Václav · ZO Měcholupy 
Irmiš Josef · ZO Lišov 
Jakl Jiří · ZO Jaroměř 
Janda Jiří · ZO Semily 
Jarka Bohumil · ZO Zdounky 
Jarůšek Jan · ZO Rájec a okolí 
Jiroušek Josef · ZO Žďár 
Kachyňa Josef · ZO Lednice 
Kamas Jan · ZO Hošťálková 
Karenovicz Jaroslav · ZO Rohatec 
Kašpar Jan · ZO Čistá 
Kliment Antonín · ZO Nýrsko 
Kocáb Oldřich · ZO Cheb 
Kocián Věnceslav · ZO Pelhřimov 
Kolavík Josef · ZO Litovel 
Kotápiš Josef · ZO Chraštice 
Kovtan Petr · ZO Litvínov 
Kramář Stanislav · ZO Luleč 
Kroc Josef · ZO Radnice 
Krtička Bohumil · ZO Broumov 
Kubík Jaroslav · ZO Mariánské Lázně 
Kučera Robert · ZO Bruntál 
Kuruc Jan · ZO Volary 
Lászlo František · ZO Krnov 
Magurský Milan · ZO Čkyně 
Marchenko Viktor · ZO Praha 5 
Markytán Josef · ZO Zděchov 
Maroušková Růžena · ZO Kluky 

V březnu 2017 slaví… 

JU
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Mašek František · ZO Sedlčany 
Matoušek Josef · ZO Mladá Vožice 
Matoušková Anna · ZO Zlín 
Mirovský Miloš · ZO Štětí 
Moravec Jaroslav · ZO Batelov 
Němeček Václav · ZO Protivín 
Novák Miloš · ZO Jílové u Prahy 
Novák Vladimír · ZO Jindřichův Hradec 
Osouch Antonín · ZO Borek 
Peterková Marie · ZO Dobré u Dob.
Pilař Vlastimil · ZO Vysoké Veselí 
Pohl Jan · ZO Městečko Trnávka 
Polák Emil · ZO Velké Pavlovice 
Procházka Antonín · ZO Kolín 
Procházka Josef · ZO Lysice 
Psůtka Josef · ZO Bělá nad Radbuzou 
Raušer Josef · ZO Pardubice 
Rumpa Josef · ZO Hlučín 
Růžička Vlastimil · ZO Čerčany 
Sabela Jiří · ZO Morávka 
Sadílková Květoslava · ZO Vysoká u M.
Sedláček Václav · ZO Přeštice 
Skřébský Miloslav · ZO Vranová Lhota 
Sláma Jaroslav · ZO Studená 
Smětal Miloš · ZO Bystřice pod Host.
Soška Josef · ZO Velká Bystřice 
Stojaspal Stanislav · ZO Mohelnice 
Strnadová Božena · ZO Chýnov 
Střelka Josef · ZO Benešov 
Sukup Josef · ZO Uherský Brod 
Suška Jiří · ZO Dubí 
Svítil Josef · ZO Ústí nad Labem 
Sýkora Jaroslav · ZO Chrudim 
Šabatka Josef · ZO Nýrsko 
Šedina Jaroslav · ZO Havlíčkův Brod 
Šedivý Bohumil · ZO Město Touškov 
Šefrna Jiří · ZO Bohutín 
Šimáček Josef · ZO Rudná 
Šindelář Jaroslav · ZO Raduň 
Škoda Jan · ZO Brandýs nad Orlicí 
Škrabal Josef · ZO Traplice 
Špís Josef · ZO Sychrov 
Šťastný Václav · ZO Veselí nad Mor.
Štědronská Božena · ZO Skočice 
Štědronský Josef · ZO Nová Lhota 
Štemberk Jiří · ZO Kovářov 
Štencel Václav · ZO Opava 
Štengl Jiří · ZO Křemže 
Švec Jan · ZO Pernarec 
Tabach Jiří · ZO Kozlovice 
Tajovský Jiří · ZO Havlíčkův Brod 
Tichá Drahomíra · ZO Raduň 
Tlučhoř Zdeněk · ZO Úpice 
Tomaštík Vladimír · ZO Napajedla 
Tříska Jaroslav · ZO Blovice 
Týma Karel · ZO Jemnice 
Vaculík Stanislav · ZO Hudlice 
Vašina Josef · ZO Dřevohostice 
Vávra Bedřich · ZO Prostějov 
Veselá Miluše · ZO Volenice 
Veselý Emanuel · ZO Přelouč 
Voborník Oldřich · ZO Hradec Králové 
Vojáček Josef · ZO Načeradec 
Vokoun Augustin · ZO Mariánské Lázně 

Vomáčka Josef · ZO Litomyšl 
Vrátný Rudolf · ZO Čeladná 
Vrtal Jiří · ZO Jihlava 
Vrtílková Alena · ZO Vyškov 
Weinlich Pavel · ZO Šternberk 
Zika Miloslav · ZO Lysá nad Labem 
Zounar René · ZO Děčín 
Zounar Rudolf · ZO Karlovy Vary 

65 let
Babáček Jaroslav · ZO Nedvědice 
Bartoš František · ZO Horšovský Týn 
Benda Jiří · ZO Stará Bělá 
Blahuta Jiří · ZO Krnov 
Břečka Jiří · ZO Kostelec nad Čer. lesy 
Cais Jiří · ZO Konstantinovy Lázně 
Cihelka Jaroslav · ZO Počepice 
Černý Pavel · ZO Bernartice 
Čičák Josef · ZO Nezdenice 
Čunková Marcela · ZO Vsetín 
Dvořáček Jaroslav · ZO Svitavy 
Dvořák Jan · ZO Veselí nad Lužnicí 
Dvořáková Květoslava · ZO Jevíčko 
Eliášek Josef · ZO Liteň 
Hálová Jarmila · ZO Boršov nad Vl.
Holec Karel · ZO Bystřice pod Host.
Horák Jaroslav · ZO Nové Město n. M.
Hrabal Antonín · ZO Vrbno pod Prad.
Hradil Jan · ZO Chotoviny 
Hrdlička Zdeněk · ZO Nová Cerekev 
Hruška Josef · ZO Šilheřovice 
Choc Jiří · ZO Jarov 
Jan Olekšinčin · ZO Měcholupy 
Janoch Josef · ZO Chodová Planá 
Jedlička Jaromír · ZO Mikulov 
Jedlík Václav · ZO Radonice 
Kadlec Lubomír · ZO Hodonín 
Kafka Bohumil · ZO Náměšť n. O.
Kamínek Josef · ZO Nečtiny 
Karafiát Josef · ZO Humpolec 
Kašpárek Josef · ZO Protivín 
Kazdová Anna · ZO Kdyně 
Kekulová Miloslava · ZO Uhlířské Jan.
Kliment Josef · ZO Hořovice 
Kluganost Vít · ZO Doksy 
Kocián Karel · ZO Veřovice 
Kočiš Josef · ZO Strážnice 
Kohout Jiří · ZO Chotěboř 
Koňařík Josef · ZO Velké Karlovice 
Konopa Miroslav · ZO Horní Stropnice 
Krbec Stanislav · ZO Třeboň 
Krejča Josef · ZO Pelhřimov 
Kruchňa Jaroslav · ZO Vrchotovy Jan.
Křepelka Jaroslav · ZO Němčice n. H.
Křistek Ivan · ZO Drahotuše 
Křížek Jan · ZO Telč 
Kuba Karel · ZO Jemnice 
Kubeš Václav · ZO Měčín 
Kubík Miroslav · ZO Čechtice 
Kubiska Luděk · ZO Nový Rychnov 
Kuchta Petr · ZO Litomyšl 
Kunc Tomáš · ZO Bělá nad Radbuzou 
Kusala Antonín · ZO Kroměříž 
Květová Jaroslava · ZO Klučenice 

Lebová Věra · ZO Tachov 
Leitner Daniel · ZO Bochov 
Luljak Peter · ZO Dřevohostice 
Mach Jiří · ZO Loukov 
Mareš Jiří · ZO Vysoké Mýto 
Marušák Jaroslav · ZO Habry 
Misiarz Otto · ZO Smilovice 
Moravec Josef · ZO Pňovany 
Moudrý Jiří · ZO Třebíč 
Mrnuštík Jan · ZO Vsetín 
Muselík Jan · ZO Petřvald 
Myslivec Josef · ZO Popelín 
Nejedlý Ferdinand · ZO Krsy 
Novák Stanislav · ZO Kostelec 
Novotný Zdeněk · ZO Velké Meziříčí 
Opočenský Vlastimil · ZO Loukov 
Páleníčková Marie · ZO Čeladná 
Peca Jiří · ZO Golčův Jeníkov 
Pečman Jan · ZO Trhové Sviny 
Petráš Jaromír · ZO Luhačovice 
Policar st. Milan · ZO Třešť 
Prchal Jaroslav · ZO Ledeč nad Sáz.
Procházka František · ZO Benešov n. P. 
Prokeš Vlastimil · ZO Stráž nad Nežár.
Pytner Jan · ZO Velké Meziříčí 
Radil Zdeněk · ZO Jaroměř 
Ronz Jiří · ZO Radnice 
Rulík Zdeněk · ZO Chrudim 
Růžička Jiří · ZO Ivanovice na Hané 
Růžička Tomáš · ZO Klánovice 
Rybař Pavel · ZO Rokycany 
Sedláček Leopold · ZO Olešnice n. M.
Slaba Josef · ZO Uhříněves 
Sláma Josef · ZO Nové Město na Mor. 
Sopek Jakub · ZO Brumov- Bylnice 
Sova Karel · ZO Kolín 
Stonawski Josef · ZO Bukovec - Písek 
Stříteský Jiří · ZO Střelské Hoštice 
Stříž Josef · ZO Morávka 

Stupka Václav · ZO Radnice 
Svačina Josef · ZO Zdounky 
Svítek Milan · ZO Baška 
Sýkora Stanislav · ZO Rýmařov 
Šandera Josef · ZO Lanškroun 
Šebek Petr · ZO Charvatce 
Šenfeldr Pavel · ZO Rýmařov 
Šenk Josef · ZO Hranice 
Šiman Vladimír · ZO Litvínov 
Šimek Jiří · ZO Lukavec 
Šimša Zdeněk · ZO Doubravice n. S.
Špuláková Marcela · ZO Dírná 
Šrom Lubomír · ZO Nový Jičín 
Štěpán Josef · ZO Losiná 
Štětina Oleg · ZO Blovice 
Švec Josef · ZO Mladá Vožice 
Švrček Vlastimil · ZO Město Albrechtice
Tesárek Tomáš · ZO Kdyně 
Uzel Stanislav · ZO Žinkovy 
Vala Zdeněk · ZO Náměšť nad Oslavou 
Válek Jiří · ZO Hustopeče 
Valenta Vlastimil · ZO Kyjov 
Veselý Čestmír · ZO Benešov n. P.
Veselý Miroslav · ZO Dobříš 
Videmannová Marie · ZO Nové Strašecí 
Vlček Josef · ZO Klatovy 
Vlk Antonín · ZO Třebechovice pod O.
Vojtíšek Jaroslav · ZO Větřní 
Vokůrka Jaroslav · ZO Červený Kostelec 
Vyhlídka Stanislav · ZO Tučapy 
Vystrčil Jiří · ZO Znojmo 
Zabloudil Bořivoj · ZO Luleč 
Zajpt Milan · ZO Velké Březno 
Zámečníková Jana · ZO Broumov 
Zelník Josef · ZO Petřkovice 
Zima Václav · ZO Říčany 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!
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 Odešli z našich řad

Baránek Walter (77) · ZO Veltrusy
Bouška Josef (89) · ZO Jankov
Brychta Zdeněk (76) · ZO Třešť
Bulíř Jindřich (90) · ZO Osečná

Fichtl Zdeněk (71) · ZO Pocinovice
Kacr Zdeněk (68) · ZO Velké Pavlovice

Kotěšovec Vratislav (92) · ZO Vrčeň
Křetínský Antonín (66) · ZO Slušovice

Martynek Adolf (77) · ZO Bystřice nad Olší
Pašík Milan(68) · ZO Šenov

Plíva František (74) · ZO Sychrov
Polák Jaromír (83) · ZO Opařany

Štěpánek Václav (69) · ZO Čestice
Švancer Jan (80) · ZO Napajedla
Vodička Rudolf (59) · ZO Jihlava
Vojtek Josef (80) · ZO Humpolec

Čest jejich památce!
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Jarní seminář nástavkového včelaření
Pořádá ZO ČSV Řepín
Kdy: 11. 3. 2017, zahájení 9.00 hod.
Kde: rodinný pivovar Neumann 
Mělnické Vtelno
Program, přednáší: 
•	 současná nákazová situace včelstev 

v čr, nemoci včel; hospodaření 
s voskem (dr. ing. František Kamler, 
9.15 hod.)

•	 Právní poradna  
(Mgr. Jarmila Machová, 11.15 hod.)

•	 Požadavky včelstev v předjaří 
a na jaře a jak je vést k dobrým 
výnosům (dr. ing. František Kamler, 
12.45 hod.)

•	 Význam včelích produktů pralidské 
zdraví očima praktického lékaře – 
apiterapie (MUdr. Jiří Brožek, 
13.45 hod.)

Doprovodné akce: výstava moderních 
včelařských pomůcek, zlepšovací 
návrhy, prodej včelařských pomůcek 
a výměna vosku (větší množství nutné 
objednat na 721 280 104 – Miroslav 
Matuna)
Kontakt a potvrzení účasti:  
ing. Jiří holub; 603 283 994;  
holub.janzagro@tiscali.cz

Včelaření v ČR, legislativa a požadavky 
Pořádá OO ČSV Brno-město
Kdy: 18. 3. 2017, 9.00–13.30 hod.
Kde: Včelařské středisko v rosicích, 
Zbýšovská 1029, rosice
Přednáší: Petr Vydra
Kontakt: Marek linger, 
tel.: 777 576 687;  
e-mail: mlinger@volny.cz
Přihlášku lze také stáhnout zde:  
http://link.tzu.cz/prihlaska2017.doc

IX. Včelařská akademie a IV. 
Regionální výstava včelařských potřeb
Pořádá čsV, z.s., a oo Zlín
Kdy: 1. 4. 2017
Kde: akademia centrum, Univerzita 
tomáše Bati, Mostní 5139, Zlín
Více na: www.cvsoozlin.cz

Kalendář akcí 
BŘEZEN–DUBEN 

2017

Jaro, jaro, kde jsi?
„My čekali jaro a zatím přišel mráz,“ tak 
začíná jedna hezká písnička. Ale my včela-
ři na jihu Moravy už jsme se těšili na jarní 
dny, protože v posledních létech tady u nás 
takřka žádné zimy nebyly. Avšak příroda 
nám ukázala, že se nedá spoléhat na zku-
šenosti z let nedávno minulých, ale spíše 
věřit letitým pranostikám, ve kterých se 
mluví o studených a zasněžených únoro-
vých dnech. Na dokreslenou jak to u nás 
vypadalo 1. února 2017 posílám fotku 
svého úlu, ve kterém mám včely už dvacet 
let, ale takto zasněžený ještě nikdy nebyl.
Přeji všem mnoho zdaru a zdravím z jihu 
Moravy.
 Vlastimil Jankovič, 

člen ZO Valtice 

Soutěžní přehlídka medovin  
na včelařské výstavě v Brně
V letošním roce opět proběhne tradiční 
soutěžní přehlídka medovin v rámci 
včelařské výstavy při Národní výstavě 
hospodářských zvířat. Soutěže se mohou 
zúčastnit všichni, kdo dodají vzorek me-
doviny do 30. 4. 2017 na adresu – Vče-
lařská prodejna, Novobranská 8, Brno 
602 00 (osobně Po–Pá 8.30–17.00).

Vzorek musí obsahovat nejméně 1,5 l 
medoviny v libovolném balení, označené 
štítkem s názvem, ročníkem a přívlastkem 
(klasická, kořeněná, ovocná, jednodru-

hová). Dále musí být uvedena úplná adre-
sa výrobce a čestné prohlášení, že se jedná 
o vlastní výrobek přihlašovatele. Organi-
zátor má právo upravit soutěžní kategorie 
podle zaslaných vzorků.

Všechny soutěžní vzorky budou vystave-
ny při bezplatné ochutnávce na včelařské 
výstavě ve dnech 11.–14. Května 2017

Za organizaci výstavy Marek Linger, 
tel. 777 576687  

e-mail: mlinger@volny.cz

Blahopřejeme – Vojtěch Spurný slaví 80!
V březnu letošního roku oslaví náš dlouho-
letý člen pan Vojtěch SPURNÝ významné 
životní jubileum – 80. narozeniny. Před 
odchodem do důchodu se rozhodl, že 
nebude zahálet a pustil se do včelaření. 
Nejdříve prostudoval spoustu odborné li-
teratury, pak začal navštěvovat své známé 
a stále se vyptával, zjišťoval… Nemá totiž 
ve zvyku dělat zbrklá rozhodnutí. A když už 
se do něčeho pustí, dělá to na 100 %! Svůj 
včelín si postavil v milovaném kraji nad Be-
rounkou, odkud pochází. Kromě toho za-
sadil všude kolem nejrůznější medonosné 
rostliny. Brzy do včelaření zasvětil i další 
členy své rodiny – vychoval si i svého ná-
stupce. Aby mu nebylo smutno, pořídil si 
několik úlů také blízko domku, kde bydlí. 
Tam je známý jako úspěšný pěstitel ovoce. 
Práce na zahradě je totiž jeho dalším vel-
kým koníčkem. Od jara do podzimu tráví 
většinu času právě zde. 

Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, 
životního optimismu a elánu .

Za ZO ČSV Radnice
Ondřej Loukota, člen výboru



Včelařské kroužky  
v české republice – iii.

VKM Oudoleň (http://www.oudolen.cz/vcelarici/)
Včelařský kroužek Oudoleň byl založen teprve v září 2015, a přesto už má širokou 
členskou základnu. Navštěvuje ho 15 – 20 členů různých věkových kategorií a do-
konce s dětmi chodí i babičky a tatínkové. V loňském roce usadili svoje první troje 
včelstva a připravili stanoviště na Podoubravský víceboj, kdy si účastníci hráli na 
včeličky a nosili brčky nektar (cukerný roztok) do měrné nádoby.

VKM Bobrová
Další z aktivních včelařských kroužků funguje při malé venkovské škole v Bobro-
vé. Kroužek se zapojuje do mnoha aktivit. V minulosti například sehráli pohádku 
O netrpělivé včelce pro děti ze ZŠ a MŠ v Bobrové či uspořádali besedu o včelách 
a včelaření pro seniory v charitním domě v Moravci. Součástí této besedy byla i včelí 
módní přehlídka.

VKM Jimramov (http://vcelari.jimramov.eu/vcelarsky%20krouzek.html)
Včelařský kroužek při ZO ČSV Jimramov byl založen v březnu roku 2002 a svoji činnost 
zahájil1. dubna téhož roku. Vedení kroužku se ujal pan Zdeněk Vraspír z Jimramov-
ských Pavlovic. V kroužku při založení pracovalo sedm mladých včelařů, dnes už se 
jejich počet blíží k dvaceti. Učebna se nachází v ZŠ Věcov a stanoviště včel je v areálu 
ZD Vrchy Věcov.

Mezi další včelařské kroužky v této oblasti patří např. VKM Hořepník, VKM Telč, 
VKM Humpolec, VKM Třebíč, VKM Nové Město na Moravě 

Veronika Šebková
sebkover@seznam.cz

Podoubravský víceboj

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků, v této oblasti.

Vysočina
Počet kroužků Počet dětí

12 128

Včelařský kroužek mládeže Jimramov



Volně žijící včely část II. Hnízdní agregace – společenství samotářek

V minulém díle jsme se seznámili 
s životem samotářských včel. 
V tomto a příštím díle se posuneme 
na společenském žebříčku o stupí-
nek výš a povíme si o životě v hnízd-
ních agregacích (koloniích).

Hnízdní agregace je tvořená shlukem sa-
motářských hnízd, kdy se každá samice 
stará o své hnízdo a s ostatními jedinci na 
hnízdišti na první pohled příliš nekomuni-
kuje. Agregace jsou typické především pro 
druhy hnízdící v zemi (např. pískorypka 
potulná, viz 1/2015). Na jednom metru 
čtverečním běžně nalezneme několik desí-
tek hnízd. Největší známou hnízdní agre-
gaci o šířce několik desítek metrů a délce 
úctyhodných sedmi kilometrů vytvořily 
v Rusku samotářské včely chluponožky 
(rod Dasypoda). Hnízdní agregace se tak 

může skládat až z několika miliónů hnízd 
a na hnízdišti proto bývá více než rušno.

Jednotlivá hnízda samotářských včel vět-
šinou podlehnou povětrnostním podmín-
kám během několika málo týdnů.Oproti 
tomu hnízdní agregace bývají velice dlou-
hověké. Hnízdění v agregacích tedy bez-
pochyby přináší svým obyvatelům nějaké 
výhody. O tom, zda včely vytvoří hnízdní 
agregaci, rozhoduje několik odlišných fak-
torů. Prvním z nich je, že tvorba kolonií je 
druhově specifickým znakem. Některé dru-
hy samotářek tvoří kolonie běžně – typic-
ky například řada druhů pískorypek (rod 
Andrena), hedvábnic (rod Colletes) či plo-
skočelek (rody Lasioglossum a Halictus), 
jiné jsou striktně samostatné. Druhým 
faktorem je nedostatek míst vhodných 
k hnízdění, který nutí včely žít natěsnané 
na relativně malé ploše. Včely pokládají za 
důležité vlastnosti, jako je například kvali-
ta půdy a její zrnitost, nepřítomnost či pří-
tomnost pouze konkrétního typu vegetace 
(samotářky obecně preferují holou půdu) 
či orientace hnízdiště vzhledem ke slunci 
a míra oslunění. Odlišit vhodná místa od 
míst nevhodných není pro lidské oko vůbec 
snadné. Důvody, proč si včely k hnízdění 
vybraly zrovna konkrétní místo, tak může 
odhalit například až průzkum struktury 
podloží, která se často ploškovitě mění 
a včely ji svým výskytem poměrně věrně 
kopírují. Třetím důležitým faktorem zod-
povědným za vznik kolonií je tzv. filopatrie, 
tedy tendence samic zakládat hnízdo v mís-
tě svého vylíhnutí. Místo vhodné pro vývoj 
jedné generace včel totiž bude velice prav-
děpodobně vhodné i pro generace následu-
jící. Za filopatrii mohou být ve skutečnosti 
do veliké míry zodpovědné pachové sig-
nály. Kolonie totiž včelám specificky voní 
a z pokusů je zřejmé, že právě vůně kolo-
nie motivuje včely k zahnízdění v agregaci. 
Posledním důležitým faktorem je ochrana 

proti přirozeným nepřátelům, kterých exis-
tuje celá řada a bude o nich řeč v budoucnu. 
Vztah mezi velikostí agregace a množstvím 
predátorů je obvykle přímo úměrný. Dalo 
by se proto očekávat, že přirozený výběr 
bude působit proti shlukování hnízd, které 
způsobilo hromadění přirozených nepřátel. 
Na druhou stranu však platí závislost, že 
čím více jedinců žije pohromadě v jedné ko-
lonii, tím menší šance, že si nepřítel vybe-
re zrovna konkrétní hnízdo či konkrétního 
jedince. Tvorba agregací je tak ve výsledku 
pro jednotlivce výhodná a tlak přirozených 
nepřátel představuje důležitý faktor vzniku 
a existence hnízdních agregací.

Velikost hnízdních agregací se může 
v čase dramaticky měnit. Při neměnných 
podmínkách prostředí mívají meziročně ko-
lonie početnost stabilní. Na druhou stranu 
může i mnohaletá velmi početná agregace 
téměř vyhynout či dokonce úplně zmizet 
během jedné či několika málo sezón vlivem 
změn v prostředí či přemnožením přiroze-
ných nepřátel. Obnova takto zdecimova-
ných kolonií je pak obvykle pomalá a závisí 
na tom, jestli se v blízkém okolí nalézá ně-
jaká jiná silná populace, která by se stala 
zdrojem pro nové osídlení. Velikým nepří-
telem samotářských kolonií je také sukce-
se, v zemi hnízdící samotářky totiž obecně 
preferují holou či jen řídce zarostlou zem. 
Pokud hnízdiště zaroste, nenávratně zaniká.

Na závěr tohoto dílu zmiňme, že obzvláš-
tě v hustých agregacích není sousedské 
soužití samotářských samic až tak poklid-
né a nevinné, jak se na první pohled zdá. 
V příštím díle si povíme o kukaččích vče-
lách, vztazích včel v hnízdních agregacích 
a jak to všechno souvisí s vývojem spole-
čenského a parazitického života.

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

Katedra zoologie

Dva příklady včel samotářek, které tvoří kolonie: Halictus sexcintus a Lasioglossum calcelatum Foto: Rudolf Macek

Hnízdní agregace pískorypky potulné, 
každá ze špejlí označuje jedno hnízdo 
 Foto: Kateřina Černá


