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Zdravé včely, zdravá planeta. Tak znělo 
motto jedné z firem vystavujících na le-
tošní Apimondii v Montrealu. Jak hluboce 
pravdivé. Dokážete si představit, jak by 
vypadala Země bez včel? Poměrně tristní 
představa. Hlavním přínosem včel není 
med, propolis, včelí vosk, jak nejspíš na-
padne naprostou většinu lidí, ale opylování 
květů. Starají se tím o přinejmenším třeti-
nu potravin, o většinu přírodních vitaminů, 
o úrodu obilovin, ovoce. Pokud by tento 
jeden jediný článek řetězce mnoha méně 
či více vzájemně provázaných pochodů 
zmizel, následky by byly nedozírné. Raději 
nedomýšlet. A přitom se už dlouhé roky ve 
světě mluví o tom, že množství včel se sni-
žuje. Dovolím si tvrdit, že Česká republika 
tvoří v tomto směru výjimku. Ne že by ne-
docházelo k úhynu včel, ale rozhodně ne-
jde o tak dramatická čísla jako u některých 
našich sousedů, v dalších evropských stá-
tech, o Spojených státech amerických ani 
nemluvě. Může za to pravidelné a systema-
tické léčení včelstev, které je u nás vícemé-
ně samozřejmostí. Ale zároveň i nutností. 
Vždyť kolik nástrah připravuje člověk svou 
vlastní činností včelám? Chemie v půdě, ve 
vzduchu i ve vodě, mírné zimy charakteri-
stické pro v posledních letech probíhající 
změny klimatu a mnohé další. To vše způ-
sobuje, že včely jsou mnohem náchylnější 
na nebezpečné viry či bakterie.

S varroázou je potřeba bojovat po celý 
rok, jak ukazuje schéma jejího tlumení, 
které publikujeme každý měsíc po celý 

tento ročník našeho časopisu. Říjen je 
však v tomto ohledu jedním z nejdůležitěj-
ších měsíců. Od jeho poloviny totiž nastává 
nejvhodnější čas pro ošetření včelstev Va-
ridolem fumigací nebo aerosolem. Jak na 
to, se dočtete v pravidelné rubrice Kalendá-
rium Dr. Františka Kamlera. Pravidelných 
rubrik najdete samozřejmě daleko více, ale 
vedle nich i poznatek organizátorů soutěže 
Český med 2019, že med českých včelařů 
a veškeré náležitosti spojené s jeho pre-
zentací a prodejem dosahují rok od roku 
vyšší úrovně. Výzkumný ústav představuje 
prostředky účinné při eliminaci následků 
nejen včelího píchnutí a v rámci včelařské 
praxe se dočtete o včelaření v Mini úlech či 
o výrobě mezistěn. Reportáž Jarmily Ma-
chové vás seznámí s průběhem 46. Kon-
gresu Apimondie a Jaroslav Habura vás 
zavede do Bulharska, kde je hlavním 
mottem místních včelařů včelaření v sou-
ladu s přírodou.

S přáním krásných podzimních dnů

RNDr. Petr Kolář 

   POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR

Zvýšení členského příspěvku

200  300
Republikový výbor schválil na svém srpnovém 

zasedání zvýšení členského příspěvku o 100 korun.  
Na rok 2020 budou ZO ČSV vybírat již částku 

členského příspěvku na člena ve výši 300 korun. 

Více na str. 331
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Říjen patří do včelařského podzimu. Příroda již toho včelstvům mnoho 
neposkytuje, teploty klesají pod 5 ℃, v noci občas i k bodu mrazu. Při 
poklesu teplot pod 10 ℃ se včelstva stahují do zimního chomáče na místě 
posledního plodu. Přes den za příznivých teplot včely vyletují a nosí ještě 
pyl. Plodové plochy se neustále zmenšují a koncem měsíce se blíží nule. To 
občas neplatí, pokud včelstvu např. koncem září byla podána dávka krmiva 
nebo je k němu přidána mladá matka. Na tuto skutečnost musíme brát zře-
tel při podzimním ošetřování fumigací a aerosolem.

Spolu s tím, jak se včely začínají stahovat 
do chomáče, přestávají v říjnu plně ovládat 
česno. To je tak nutné chránit proti vnik-
nutí hlodavců, ale na druhé straně musí 
být dostatečně velké pro průchod dosta-
tečného množství vzduchu. Musíme si 
uvědomit, že dostatek vzduchu u dna neo-
chlazuje úlový prostor, ale pouze část nade 
dnem. Pokud například u Budečáků česno 
snížíme na 5 mm a zúžíme na 5–10 cm, je 
to nedostatečné. Lepší je nechat česno vy-
soké 15–20 mm a široké cca 30 cm a proti 
vniknutí hlodavců ho překrýt síťovinou 
s oky 6 × 6 až 7 × 7 mm. Pro tyto účely je 
nejvhodnější použít hliníkový plech o síle 
1 mm a s otvory 7 × 7 mm. Použití mateří 
mřížky není příliš vhodné, protože včely 
přes ni procházejí jen obtížně a nejsou 
schopny vynášet přes ni mrtvolky. 

Říjen je měsíc, kdy začínáme s podzim-
ním ošetřováním včelstev proti varroáze. 
Nejvíc je prověřený systém tří ošetření Va-
ridolem 125 mg fumigací nebo aerosolem 
v průběhu října až prosince. U jednoho 
ošetření je možné Varidol nahradit příprav-
kem M-1AER.
Předpoklady dobrého výsledku podzimní-
ho ošetření jsou následující:
• Před první fumigací je nutné vložit na 

celou plochu dna podložku, abychom 
mohli sledovat počet spadaných rozto-
čů.

• Fumigaci provádíme při venkovních 
teplotách nad 10 ℃, při nižších tep-
lotách nepronikne kouř z fumigačního 
pásku dovnitř chomáče.

• V horním nástavku vytvoříme mezeru, 
nejlépe vyjmutím plástu, aby bylo mož-
né zavěsit fumigační pásek.

• Zajistíme těsnost úlového prostoru, 
oček a u varroaden a kočovných den nej-
lépe položením podložky na celé dno – 
na pletivo v podmetu. Česna utěsníme 
pouze po dobu provádění fumigace.

• Na fumigační proužek nakapeme po 
dvou kapkách Varidolu na obsednutý 
nástavek, nástavky s neobsednutými 
plásty – skladovanými soušemi v úlo-
vém prostoru se nepočítají. 

• Proužek zapálíme (ale nesmí hořet pla-
menem) a zavěsíme ho do vytvořené 
mezery tak, aby se nedotýkal úlové stěny 
ani plástů. K zavěšení proužku můžeme 
použít hřebík délky 60–80 mm nebo do-
statečně dlouhý závěs ve tvaru V.

• Česno úlu otevřeme po 30 minutách 
a zkontrolujeme, zda proužek celý sho-
řel.

• Druhý den ráno zkontrolujeme spad na 
podložce a situaci vyhodnotíme.

Je až s podivem, jak málo včelařů zajímá, 
kolik roztočů po první fumigaci spadlo. 
Počet spadlých roztočů nám totiž říká, na 
jaké úrovni jsme se v létě o včelstva starali 
a jaký je jejich stupeň napadení varoázou. 
Pokud je počet spadlých roztočů do 100, 
je včelstvo v pořádku. Při počtu roztočů 
u některých včelstev na stanovišti kolem 
500, je situace snesitelná. Pokud u větší-
ho počtu včelstev najdeme na podložkách 
značné množství roztočů (nad 1000), je 
situace vážná a tam nezbývá než doufat, 
že včelstva přežijí do jara. U jednotlivých 
včelstev s vysokými spady je možné přidat 
jednu fumigaci navíc. Jen připomínáme, že 
v říjnu a listopadu, pokud nastanou vhod-
né podmínky pro let včel, hrozí nebezpečí 
reinvaze, kdy může dojít k přenosu roztočů 
při vylupování silně napadených včelstev. 
Ošetření proto provádíme současně na 
větším území.

Aby fumigace a ošetření aerosolem měly 
vysokou účinnost, je nutné ošetřovat bez 
přítomnosti zavíčkovaného plodu. Je ně-
kolik možností. Tři týdny před ošetřením 
zaklíckujeme matky. Matky v průchozí klíc-
ce musíme dát na místo posledního plodu 
tak, aby klícka byla neustále po celou dobu 
věznění se včelami. Další možností je vyře-
zání zavíčkovaného plodu před ošetřením. 
Nestačí plod jen odvíčkovat, ale je nutné ho 
odstranit až na mezistěnu.

Uživatele aerosolových vyvíječů VAT 
upozorňuji, že každé dva roky je u těchto 
přístrojů nutné udělat revizi a otestovat je-
jich výkon. Revize a testování včetně oprav 
dělají Výzkumný ústav včelařský v Dole 
a vyškolení opraváři. Jejich seznam je na 
stránkách www.beedol.cz. Pokud budete 
vyvíječe posílat do ústavu, posílejte je bez 
lahve, kolena s hubicí a především vyplách-
nuté od zbytků léčiva. Revidované a opra-
vené se posílají zpět na dobírku.

V podzimních a zimních měsících je také 
nutné kontrolovat skladovaný med a ulože-
ní skladovaných souší. Med pro další zpra-
cování skladujeme v těsných nádobách na 
chladnějších suchých místech. Pokud se 
poruší těsnost nádob, med může přijímat 

V podzimních a zimních 
měsících je také nutné 

kontrolovat skladovaný med 
a uložení skladovaných souší

Evodie kvetoucí v podletí je pro včely velice atraktivní



327ŘÍJEN 2019•

K
AL

EN
D

ÁR
IU

M
VČ

EL
AŘ

S
K

Á 
P

R
AX

E

vzdušnou vlhkost a začít i kvasit. Nádoby 
s medem nesmí být vystaveny přímému 
oslunění, hrozilo by škodlivé ohřívání. Ve-
lice citlivé je skladování souší ve skříních 
a místnostech, kde teplota i jen občas pře-
sahuje 10 ℃. Jakmile larvy zavíječe zapře-
dou souše nebo celé nástavky pavučinou, 
stává se boj s nimi skoro marný, ani pokles 
teploty pod 10 ℃ už nepomůže. V pavuči-
novém obalu si společenství udržuje po-
třebnou teplotu a obtížně přes něj pronikají 
oxid siřičitý, kyseliny a další látky určené 
pro boj proti zavíječi.

V říjnu je užitečné využít relativně 
příznivého počasí k údržbě na včelnici 
a k vykonání prací, ke kterým jsme se ve 
včelařské sezoně nedostali. Je vhodný čas 
k provedení preventivní dezinfekce nástav-
ků a den. Tyto činnosti je lepší dělat venku 
než v uzavřené místnosti. A pokud včely 
nelétají, můžeme na volném prostranství 
bez problémů i vyvařovat vosk.

Plánování výsadby dřevin, které posky-
tují pyl a nektar v předjarních a podletních 

měsících, patří z dlouhodobého hlediska 
k náročným úkolům. Pro předjaří a časné 
jaro máme bohatý výběr různých kmenů 
včelařských vrb a roubovaných jív. Vý-
sadbou různých kmenů s různou dobou 
rozkvětu můžeme včelstvům zajistit dob-
rý zdroj pylu a nektaru. Máme k dispo-
zici vrby nejen pro vlhká, ale také suchá 
stanoviště (vrba mechovitá). Pro brzy 
kvetoucí zdroje pylu a nektaru je důleži-
té, aby nebyly daleko od stanoviště, a aby 
tak nedocházelo ke ztrátám létavek. Za 
chladnějšího nestálého počasí totiž včely 
létají jen do vzdálenosti stovek metrů. Pro 
podletí jsou vhodnou včelařskou dřevinou 
evodie s různou dobou kvetení v červen-
ci, v srpnu a září. Včelaři, kteří navštíví 
Výzkumný ústav včelařský v Dole v dobu 
kvetení evodie, vždy s úžasem sledují kon-
cert včel na květech. Při pěstování evodie 
je ovšem nutné mladé rostlinky do tří let 
chránit před mrazem. 

V říjnu si včelař může najít čas i ke stu-
diu a hodnocení svého způsobu vedení 

včelstev. Systémů je mnoho a jsou různě 
náročné na čas, zkušenosti i vědomosti. 
Včelaři se třemi až pěti včelstvy, hlavně ti 
dříve narození, kteří včelařství mají oprav-
du jako hobby a jsou spokojeni se svým sys-
témem, asi nebudou hledat něco nového. 
Včelaři s více než deseti včelstvy, kteří už 
asi i počítají s nějakým ekonomickým pří-
nosem, by už hodnotit měli. Pokud cítí ne-
spokojenost, mohou se podívat kolem sebe. 
Kromě klasického včelaření plodiště-med-
ník tu máme systémy s vysokými a nízkými 
nástavky i jejich kombinacemi. Ve světě je 
rozšířený i systém Dadant, kde při vynalo-
žení stejného času docílíme daleko vyšších 
výnosů. Ale není vhodné vrhat se bezhlavě 
do něčeho nového, nejprve je třeba získat 
o tom informace a také to někde vidět. Ne-
škodí také podrobně vyzpovídat konkrétní-
ho včelaře. Máme na to celou zimu a mož-
ná ještě celý rok, než se do něčeho pustíme.

 

Dr. Ing. František Kamler

Velké česno chráněné děrovaným hliníkovým plechem s otvory 
7 × 7 mm

Různé způsoby zavěšení fumigačních pásků na hřebíky nebo 
V závěsy

Dopřejte včelám tepelný komfort
Problémy s plesnivěním rámků a s obsahem vody v medu zná nejspíše kaž-
dý chovatel včel. Jenže jak zateplit strop a zároveň zamezit, aby se vlhkost 
neustále držela na vnitřních stranách úlu? Řešením může být přírodní 
izolace z technického konopí, juty nebo kombinace juty a konopí, kterou 
nabízí firma Izolace konopí CZ s.r.o. z Tábora, radí přítel Karel Stuchlík. 

Zakoupili jsme izolaci o tloušťce 100 mm 
a to rovnou ve všech třech nabízených 
provedeních. Celí nedočkaví jsme rozbali-
li izolaci z obalu a začali řezat plátkovým 
nožem, ale bohužel po zářezu ani památky. 
Zkusili jsme pilku, jenže izolace opět uká-
zala svou houževnatost. Poslední možnost, 
která nás napadla, byla úhlová bruska 
s řezným kotoučem na kov. Šlo to rychle 
a hlavně přesně. Nutno však poznamenat, 

že při pomalých pohybech začala izolace 
místy doutnat.

Izolaci jsme vložili přes krmicí násta-
vek na sololit, který byl položen na hor-
ních loučkách. Po prvních zkušenostech 
mohu říct, že izolaci můžete ponechat 
ve včelstvech od podletí do doby, kterou 
každý z vás uzná za vhodnou. V tuto chví-
li nejsme schopni určit, který typ izolace 
zvládal nejlépe odvod vlhkosti a zároveň 

poskytoval požadovaný tepelný a hlavně 
suchý komfort, ale můžeme podotknout, 
že strůpková fólie byla společně s víkem 
nadzvednuta 10mm dřívky v každém rohu 
nástavku, aby se vlhkost neakumulovala 
uvnitř nástavku nad izolací. Bez vytvoření 
tohoto pomyslného komínového efektu by 
pravděpodobně velmi rychle začaly plesni-
vět vnitřní stěny úlu. Při použití této izolace 
jsme pozorovali téměř o 20 % rychlejší jar-
ní rozvoj v tenkostěnných úlech, přičemž 
vzorek byl složen ze 70 včelstev. Jediným 
minusem je poměrně náročné zpracování 
izolace a následné skladování. Ale s tím se 
jistě každý zapálený včelař rád popere.

Karel Stuchlík
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proběhl v Montrealu

Ve dnech 8. – 12. 9. 2019 se v kanadském Montrealu konal již 46. Kongres 
Apimondia a i zde se opět sešli včelaři, vystavovatelé a příznivci včelařství 
z celého světa. Součástí této významné akce byly i Valné shromáždění Api-
mondie, výstava a řada odborných přednášek.

V úvodu slavnostního zahájení promluvili 
čelní představitelé výkonného výboru Api-
mondie a zazněly národní hymna Kanady 
a hymna Apimondie. Minutou ticha jsme 
uctili zemřelé funkcionáře Apimondie 
a zhlédli i krátkou prezentaci včelařství 
v jednotlivých kanadských provinciích. Ve 
stejný den byla tradičně otevřena i včelař-
ská výstava, kde bylo k vidění to nejlepší, 
čím se včelařští výrobci a zpracovatelé z ce-
lého světa mohou pochlubit.

Valné shromáždění Apimondia

Valné shromáždění (VS) začalo 9. 9. 2019 
a vedl jej viceprezident Petr Kozmus. Úvod 
patřil vzpomínkám na význačné osobnosti 
Apimondie, které nás opustily v předcho-
zích dvou letech: Raymonda Bornecka, 
Théodora Cherbuliera, Hidea Watana-
beho a loni zesnulého prezidenta Philipa 

McCaba. Následně převzal zástupce ir-
ských včelařů vyznamenání pro Philipa 
McCaba in memoriam. 

Apimondia se koná jednou za dva roky, 
proto VS schvaluje rozpočet na dva roky, 
hospodaření se schvaluje za dva roky, stej-
ně tak plán práce. V příštích dvou letech se 
budou konat následující sympozia, na kte-
rých participuje Apimondia: ve Španělsku 
Bee Health Sympozium, v Rusku Apime-
dica a Apiquality Forum, v Ománu se bude 
konat Sympozium o včelařství ve SAR a sa-
mozřejmě v roce 2021 bude 47. Kongres 
Apimondia v ruské Ufě.

Součástí VS jsou vždy volby. Letos se v dů-
sledku úmrtí Pihilipa McCaba volil před-
časně i prezident Apimondie. Dále se volili 
předsedové čtyř komisí, a to komise apite-
rapie, komise pro biologii včel, komise pro 
zdraví včel a komise včelařských technologií 

a kvality. Na závěr byli zvoleni předsedové 
komisí pro Ameriku, Evropu a Oceánii.

O funkci prezidenta Apimondie se uchá-
zel jen jeden kandidát, který byl následně 
i zvolen. Novým prezidentem Apimondie 
se tak stal Jeff Pettis z USA. Předsedkyní 
komise apiterapie se stala jediná kandi-
dátka Cristina Mateescuová z Rumunska. 
Stejně tak na post předsedy komise pro 
biologii včel byla pouze jedna kandidát-
ka – Geraldine Wrightová z USA, která 
byla zvolena. A post předsedkyně komise 
pro zdraví včel získala Fani Hatjinaová 
z Řecka, která dostala více hlasů než dru-
há kandidátka Ash Özkirimová z Turecka. 
Předsedou komise včelařských technologií 
a kvality zůstává i nadále Etienne Bruneau 
z Belgie, který neměl ve volbě protivníka.

Jako jediní kandidáti byli zvoleni před-
sedové komisí pro Ameriku a Oceánii. 
V prvním případě se předsedou stal Lucas 
Daniel Martínez z Argentiny a ve druhém 
Jodie Goldsworthyová z Austrálie. Napětí 
jsme však zažívali při volbě předsedy ko-
mise pro Evropu, kde kandidovali Robert 

Stánek Argentiny Etiopie kandidovala na uspořádání 
Apimondie 2023

Jedním z vystavovatelů byl i výrobce 
včelařského zařízení Lysoň  
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Chlebo ze Slovenska a Giovanni Formato 
z Itálie. V tajné volbě zvítězil Robert Chle-
bo při poměru hlasů 45:19. Od této volby 
si slibujeme lepší spolupráci z hlediska 
vzniku nové komise Apimondie pro práci 
s mládeží. Dlouhodobě se snažíme o její 
zřízení, ale dosud neúspěšně.

Na závěr prvního jednání VS na kongresu 
se představily země ucházející se o pořádá-
ní Kongresu Apimondia v roce 2023 – Chi-
le a Etiopie. Své země a úroveň včelařství 
předvedli jejich zástupci jak v podobě pre-
zentace, tak i vystoupením tanečníků a mu-
zikantů. K volbě příštího pořadatele dochází 
až poslední den kongresu, aby uchazeči měli 
prostor přesvědčit volitele o tom, že jejich 
země je pro pořádání tou pravou. Za účelem 
volby tak bylo valné shromáždění přerušeno 
do posledního dne kongresu.

Výstava Apiexpo

Souběžně s kongresem se konala výstava 
včelařství. Zúčastnilo se jí více než 200 vy-
stavovatelů na třech tisících čtverečních 
metrů. Byli zde tradičně největší výrobci 
včelařských zařízení, jako jsou Lysoň či 
Logar, ale vystavovali zde i výrobci léčiv, 
laboratoře a pochopitelně byly k vidění 
i různé druhy medů z účastnických zemí, 
často v nápaditých obalech. Zaujala i širo-

ká nabídka různých zabezpečovacích a sle-
dovacích elektronických zařízení.

Mezi vystavovateli byly i dva stánky 
z České republiky, které propagovaly ter-
mosolární úl a vzdálený monitoring včel-
stva Forsage. Ten zaznamenává dění v úlu 
a informace posílá do webové aplikace. 
Včelař tak vidí, co včelstvo potřebuje.

Pozornost vyvolala novinka od fran-
couzské firmy Veto-pharma – lapač sršně 
asijské. Je to nádoba, do níž se dá výtažek 
z rostlin působící na sršeň. Nejsou to pes-
ticidy a zároveň roztok není atraktivní pro 
včely. Vzhledem k tomu, jak rychle sršeň 
asijská postupuje Evropou, budeme možná 
takovéto zařízení brzy potřebovat.

Výstavní prostor byl velkorysý, rozsáhlý 
a upravený. Příjemné bylo i to, že jsme se 
v Montrealu potkali s našimi včelaři ze Sek-
ce komerčních včelařů. Na výstavní ploše 
bylo také možné si v rámci soutěžních ka-
tegorií prohlédnout přihlášené výrobky ze 
včelích produktů z celého světa (med, me-
dovina, výrobky z včelího vosku, kosmetic-
ké výrobky atd.), včelařská zařízení, knihy 
nebo třeba etikety na med.

Přednášky a vědecká pojednání

V průběhu kongresu paralelně probíhaly 
přednášky o poznatcích v oblasti nemocí 

a nákaz včel, o výběru na odolnost proti 
roztoči, alternativní léčbě, vlivu pestici-
dů na včely, detekci a prevenci falšování 
medu, opylování a pastvě, o apiterapii atd. 
Poznatkům z odborných přednášek bude 
věnován prostor v některém z následujících 
čísel Včelařství.

Závěr

Tak jako vždy v minulosti byla hlavním 
tématem závěru kongresu volba organi-
zátora Kongresu Apimondie v roce 2023. 
Tentokrát spolu soupeřily Chile a Etiopie 
a výběr nebyl jednoduchý. Etiopie lákala 
na své původní netradiční včelaření, Chile 
zase na farmářský způsob včelaření. Nako-
nec poměrem hlasů 66:53 vyhrálo Chile. 

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 pak 46. Kongres 
Apimondia skončil. Zúčastnilo se ho více 
než pět tisíc registrovaných účastníků ze 
134 zemí a proběhlo 340 vědeckých pojed-
nání. Úctyhodná porce. Vše se samozřejmě 
stihnout nedalo, ale každý si mohl najít, co 
ho zajímalo, a určitě nebyl zklamaný.

Tak v roce 2021 na shledanou na 
47. Kongresu Apimondie v Ufě.

Text a foto: Mgr. Jarmila Machová 

Jednání Valného shromáždění Apimondie

Nabídka včelařských potřeb byla široká

Jižní Ameriku reprezentovala i Brazílie

Jeden z mnoha exponátů na výstavě 
Apiexpo

Na shledanou v Ufě

Novinka francouzské firmy Veto-pharma – 
lapač sršně asijské
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bude v Rosicích zahájen třetí ročník 
vzdělávání začínajících včelařů

Dne 16. června 2019 byl přednáškami 
a praktickým výcvikem ukončen druhý 
rok vzdělávání začínajících včelařů ve Vče-
lařském středisku v Rosicích. Vzhledem 
k ročnímu období a příznivému počasí byla 
převážná část vzdělávání věnována medu, 
jednak teoretickým otázkám týkajícím se 
tohoto oblíbeného včelího produktu, ale 
také získávání medu ze školní včelnice. 
Poslední vzdělávací akce mimo jiné také 
ověřila znalosti účastníků vzdělávacího 
cyklu 2018–2019. Ač byla tato část pro-
gramu dobrovolná, do vyplňování testu 
skládajícího se ze tří částí (včelí produkty, 
biologie včely, praktické otázky související 
s chovem včel) se pustili všichni přítomní. 
Na toho, kdo měl ve třiceti otázkách nejmé-
ně chyb a na vyplnění testu potřeboval nej-
kratší čas, čekala hodnotná publikace z ob-
lasti včelí pastvy. Všichni ostatní obdrželi 
menší publikaci s radami pro úspěšný chov 
včel. A také si odnesli malou skleničku ro-
sického lipového medu, na jehož sklizni se 
sami podíleli.

S ohledem na dobré hodnocení uskuteč-
něného kurzu a zájem začínajících včelařů 
připravuje Okresní organizace ČSV Brno-
-venkov ve spolupráci se ZO ČSV Rosice 
třetí ročník vzdělávání začínajících vče-
lařů. Tento program bude pro školní rok 
2019–2020 slavnostně zahájen 12. října 
2019 v 9:00 v rosickém včelařském stře-
disku. Výuka bude směřovat k tomu, aby 
absolventi tohoto uceleného vzdělávacího 
programu byli schopni úspěšně chovat 
mírná včelstva, efektivně je rozmnožo-
vat a vést je k dobrým medným výnosům, 
aby chovatelům přinášela mnoho radostí 
spojených s tímto přírodě prospěšným 
koníčkem.

Co všechno se účastníci v kurzech nau-
čí? Seznámí se platnou legislativou včetně 
všech novinek uzákoněných v minulém 
roce, se základy bezpečné práce se včelstvy, 
správným využíváním včelařských pomů-
cek, úlovými sestavami používanými v Čes-
ké republice a přednostmi i nedostatky 
jednotlivých typů úlů. Podrobně si nastu-
dují biologii všech tří druhů včel tvořících 
včelstvo, základy etologie a dozví se řadu 
zajímavostí i důležitých informací o všech 
včelích produktech. A sami si pak prakticky 
vyzkoušejí i jejich získávání a využití, na-
příklad i přípravu a vaření medoviny. Dů-
ležitou součástí výuky budou samozřejmě 
i nemoci včel, jejich šíření, diagnostika, ale 
i prevence a léčení. A nezapomeneme ani 
na včelí pastvu.

K výuce se v co největší míře využívají 
školní včelnice, řada zařízení a pomůcek 
z depozitáře střediska, ale i nejnovější po-
můcky a zařízení, které jsme letos zakoupili 
z dotací poskytnutých městem Rosice. Na 
účastníky čeká kolektiv odborníků, uzná-

vaných přednášejících, kteří povedou 
jednotlivé přednášky včetně praktických 
ukázek a praktického výcviku.

Ve školním roce 2018–2019 byla část 
vzdělávacích akcí určena pokročilejším 
včelařům. S ohledem na změnu Nařízení 
vlády platnou od 1. 8. 2019 se však tyto 
akce v tomto školním roce konat nebudou. 
Mezi těmi, kteří odcházeli spokojeni z řady 
akcí, byli včelaři a včelařky chovající více 
než 100 včelstev. Podle zásady „opakování 
je matka moudrosti“ mohou vhodně vybra-
né akce pomoci i těm zkušenějším. Setká-
vání lidí se stejnými zájmy z různých kou-
tů republiky vede zejména o přestávkách 
k neocenitelnému předávání zkušeností, 
konzultacím s přednášejícími i navazování 
neformálních přátelství. V minulém období 
nás příjemně překvapila vysoká účast vče-
lařek i široký regionální rozptyl účastníků 
od Kolína po Rožnov pod Radhoštěm. Za-
jímavostí pak byla účast dvougeneračních 
rodinných dvojic.

Doprava na naše kurzy není problém. 
Blízko je vlaková zastávka a v okolí stře-
diska se dá i dobře zaparkovat. Výuka 
i případný praktický výcvik budou většinou 
končit kolem 16:00 hodin.

Závěrem bych chtěl pozvat zejména vče-
lařské začátečníky, tento program pro vás 
určitě bude přínosem. A kdo se včelaření již 
nějaký čas věnuje, pak na vybraných před-
náškách získá hlubší znalosti v dané oblasti 
a seznámí se s novinkami v oboru.

Další informace najdete na webu  
https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/
vzdelavani/.

Za organizační výbor
Ing. Pavel Řehořka, jednatel OO ČSV Brno-venkov
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Po roce tu zase máme dotace a s tím 
mnoho dotazů. Ty nejčastější se 
týkají způsobu výplaty dotace 1.D 
žadatelům.

Mám dotaz ohledně volby výplaty dotace 
1.D. Je právo ZO zvolit si formu výplaty 
dotace, tedy zda v hotovosti, nebo i na 
účet, a nebo je ZO povinna se řídit tím, 
co si žadatel zatrhne na žádosti? Jde mi 
o to, že řada ZO odmítá výplatu na účet, 
i když ji žadatelé vyžadují. Jak je to práv-
ně ošetřeno? M.P.

Obracím se na vás nejen jako na před-
sedkyni naší organizace, ale též jako na 
právničku. Máme problém s jedním čle-
nem, který trvá na tom, abychom mu do-
taci posílali na jeho účet. Přitom je u nás 
zavedena výplata v hotovosti. Všichni 
přijdou a spolupracují, jen jeden trvá na 
placení bezhotovostně.  J.L.

Předseda naší organizace mi odmítá 
vyplatit dotaci 1.D převodem na účet. 
Žádost včetně příloh jsem poslal jemu 
a originály předal jeho zástupci. Můžete 
mi v tomto pomoci? Děkuji. P.M.

Jsem řadu let členkou VS pro Mladou 
Boleslav. Včely mám umístěné na úze-
mí sousední ZO. Bohužel tam dle stanov 
každoročně žádám o dotaci D1 a každo-
ročně musím řešit, že mi místní ZO její 
výplatu odmítá hradit na účet a trvají na 
hotovosti. A to i po upozornění, že jsou 
toto povinni provádět. Pokud na výplatě 
na bankovní účet trvám, tak jsem na-
zvána drzou a odmítají se se mnou ba-
vit s tím, že by je zaslání příkazem stálo 
hromadu peněz. Někdo by musel jet do 
města do banky, aby zadal příkaz, a když 
to 40 let vyplácejí v hotovosti, tak to pře-
ce nebudou měnit. V.K.

Hned v úvodu mé odpovědi upozorňuji 
tazatelku, která je řadu let členkou VS pro 
Mladou Boleslav, že národní dotace se na-
zývá 1.D Podpora včelařství. D1 je naše 
neblaze proslulá dálnice. 

V příloze Včelařství č. 8/2019 ve Směr-
nici ČSV o poskytnutí dotace v roce 2019, 
Podmínky pro poskytnutí dotace a postup 
při podání žádosti je na straně 9 vpravo 
dole publikován článek zabývající se situa-
cí, kdy se žadatel nemůže dostavit k vý-
platě finan čních příspěvků osobně. Jsou 
tu uvedeny dvě možnosti výplaty: pověřit 
jinou osobu plnou mocí, nebo ZO může 
přiznanou částku zaslat též poštovní pou-
kázkou nebo na uvedené bankovní spojení 
žadatele.

Základní organizace má podle tohoto 
ustanovení možnost, nikoli povinnost za-
slat žadateli dotaci převodem nebo poštov-
ní poukázkou.

Máme 1100 základních organizací. 
Kaž dá je jiná, jinak velká, má jiné způsoby 

fungování. Někde využívají všech moder-
ních způsobů komunikace, někde pracují 
postaru bez počítačů a mají daleko i na 
obyčejnou poštu, natož do banky. Posílat 
proto platby dotací převodem je pro ně 
nemyslitelné. Některé ZO ani nemají účet 
a peníze jim chodí přes okresní organi-
zace, které jim předají hotovost k výplatě 
dotací. Někde mají problém s výběrem 
členských příspěvků. Je jednodušší vybrat 
je na členské schůzi než čekat, až si členo-
vé vzpomenou a členský příspěvek přijdou 
pokladníkovi zaplatit nebo platbu pošlou 
na účet ZO. Jiné základní organizace za-
vedly platby dotace bezhotovostně, aniž 
by organizovaly členskou schůzi. Mají 
tak disciplinované členy, že ti členský pří-
spěvek bez problémů posílají na účet ZO 
řádně a včas. Je to různé a bylo by chybou 
chtít zavést jednotný postup pro všechny 
základní organizace.

Způsob výplaty si nikdo nemůže vynu-
covat, ani člen, ani nečlen. U nečlenů se, 
pokud je to možné a ZO nemá vážný dů-
vod, přimlouvám za poslání dotací bezho-
tovostně. Přece jen přítomnost nečlenů na 
členské schůzi ZO může působit rušivě. 

Upozorňuji, že pokud si žadatel dotaci 
v hotovosti v termínu a na místě určení 
nevyzvedne, nebo k vyzvednutí nikoho 
nezmocní, ZO nevyplacenou částku vrátí.

Funkcionáři základních organizací řeší 
stále víc a víc administrativy. Je to fenomén 
doby, nikoli rozmar svazu. Tak jim, vážení 
členové, pomozte alespoň tím, že se při-
způsobíte jejich režimu výplaty dotace. 
Nebo se také může stát, že příště nebude, 
kdo by vám dotaci vyplatil, a to jakýmkoli 
způsobem.

 Mgr. Jarmila Machová

 POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR

Zvýšení členského příspěvku schváleno
Záměr zvýšit členský příspěvek na člena zde byl již v roce 2016 poté, kdy svazu byly sníženy dotace z Ministerstva zemědělství ČR 
o 5 milionů korun. V roce 2017 došlo k dalšímu snížení o 2 miliony a o rok později o další 2 miliony korun. Diskutovali jsme navýšení 
příspěvku na loňských i předloňských aktivech s funkcionáři ZO a OO ČSV. Vysvětlovali jsme, že trend snižování dotací neziskovým 
organizacím je všeobecný a týká se všech neziskových organizací. Nerozlišuje se, zda jde o spolek zájmového svazu, hospodáře v kra-
jině nebo například o spolek přátel žehu. Vždy však zaznívaly hlasy, že není vhodná doba a je třeba hledat rezervy. Tak jsme hledali, 
omezovali činnost, šetřili, neinvestovali. Ale to nejde donekonečna. A řekněme si upřímně, že kdyby záleželo na našich členech, nebude 
vhodná doba nikdy. Naposledy byl členský příspěvek zvýšen v roce 2003. S jeho reálnou hodnotou udělala inflace své, 200 korun před 
16 lety, není 200 korun dnes.

Na letošním srpnovém zasedání Republikového výboru byla předložena analýza ročních příjmů a mandatorních výdajů svazu bez do-
tací. Nad jasnou řečí čísel členové Republikového výboru dlouze diskutovali. Na závěr byly podány návrhy z pléna. První byl navýšit člen-
ský příspěvek na člena o 200 korun, tedy na konečných 400 korun, ale ten přijat nebyl. Druhý návrh navýšení o 100 korun na celkových 
300 korun na člena, který členové označili za kompromisní, získal výraznou nadpoloviční většinu, a byl tedy schválen (viz Usnesení RV 
v příloze Včelařství).

Na rok 2020 tak základní organizace budou vybírat již 300 korun na člena. Členský příspěvek ze včelstva zůstává nezměněn.

  Mgr. Jarmila Machová
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Uznaného chovatelského sdružení 
včely medonosné kraňské
V říjnovém Včelařství začínáme prezentaci Vyšších šlechtitelských chovů Výzkumného ústavu včelařského 
v Dole.  Oba chovy, které dnes prezentujeme, mají výhodnou strategickou polohu, neboť jsou v těsné blízkosti 
dálnice D1. Působí ovšem v odlišných klimatických podmínkách, daných především nadmořskou výškou. Z Vyso
činy je Pokusný včelín Skřivánek, který je mezi dolskými stanicemi nejmladší. Pokusný včelín Kývalka naopak 
patří k našim nejstarším chovatelským stanicím a za svou existenci si získal výborné renomé. Vizitky obou chovů 
jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechtitelského chovu, které každý chovatel zasílá každoročně na 
odborné oddělení sekretariátu ČSV.  Za chovatelskou komisi ČSV Ing. Pavel Cimala

Vyšší šlechtitelský chov Uznaného 
chovatelského sdružení včely 
medonosné kraňské

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Pokusný včelín 
Skřivánek 2
582 53, Štoky
Kontakt: skrivanek@beedol.cz,  
tel. 739 594 733 

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského 
chovu za rok 2018 rozchovával Pokusný 
včelín Skřivánek plemenný materiál od 
dvou plemenných matek a jeho výběrová 
základna měla 54 včelstev. Na Pokusném 
včelíně Skřivánek působí od roku 2013 
Ing. Bc. Ondřej Živný. Předtím se zabýval 
ochranou životního prostředí.

Jak dlouho se chovu matek věnujete? 
S chovem matek jsem se setkal poprvé při 
studiu MZLU v Brně v předmětu Včelař-
ství pod vedením Ing. Antonína Přidala. Se 
sbíráním dalších zkušeností mi pak výrazně 
pomáhali chovatel matek Pavel Průša z Hav-
líčkova Brodu a někteří kolegové z VÚVč 
v Dole, především Ing. Oldřich Veverka.  

Jaké máte včelařské vzdělání?
V rámci zootechnického studia jsem na-
vštěvoval předmět Včelařství na MZLU 
v Brně. 

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte? 
Včelín Skřivánek se nachází v samém srdci 
Českomoravské vrchoviny mezi Havlíčko-
vým Brodem a Jihlavou. Nadmořská výška 
je něco málo pod 600 metrů. Zdejší krajina 
není jednoznačně zemědělská. Jsou zde za-
stoupeny i přírodní biotopy, což je pro včely 
přínosné.

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Na začátku mého působení na včelíně jsem 
využíval chovný materiál z Dolu a Kývalky. 
Za pomoci inseminace, kterou u nás pro-
vádí Ing. Dalibor Titěra, a výběru plemen-
ného materiálu dnes chováme z vlastních 
matek, které jsou dobře přizpůsobené na-
šim přírodním podmínkám. 

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu? 
Vzhledem ke kratší sezoně a chladněj-
šímu klimatu potřebujeme houževnaté 
včely s rychlým jarním rozvojem. Ohla-
sy našich zákazníků nám potvrzují, že 
takové včely máme. Mírnost, sezení na 
plástech, medný výnos a dobrý zdravotní 
stav jsou samozřejmostí. Podle výsledků 
morfometrické analýzy máme zastoupení 
kraňky v chovu až 94 %, což je pro chov 
zásadní. 

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
Díky výhodné poloze včelína v lokalitě 
s řídkým osídlením a malým počtem cizích 
včelstev máme genetiku vcelku pod kont-
rolou. Okolní včelaři využívají naše matky 
v chovu a kočování se zde nepraktikuje. Dvě 
stovky včelstev, které obhospodařujeme, tak 
výrazně ovlivní chovatelský okrsek. Včelín 
Skřivánek zde takto funguje přibližně 15 let. 

Jaký používáte druh chovných úlků? 
Používáme uteplené styrodurové oplodňá-
ky se třemi plásty.

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny? 
Máme zastoupeny jak uteplené úly s rám-
kovou mírou 39 × 24, tak neuteplené úly 
Langstroth. 

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona? 
První série zakládáme zpravidla kolem 
5. května, dříve se nám to podaří jen výjimeč-
ně při krátké zimě. První matky jsou pak k dis-
pozici zhruba za měsíc po přelarvení a posled-
ní matky zasíláme včelařům ještě v září.

 Jak testujete čisticí pud včelstev?
 Provádíme klasický PIN test se sledováním 
času odstraňování poškozeného plodu.

Ondřej Živný

Matečníky ze Skřivánku
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chovatelského sdružení včely 
medonosné kraňské

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Pokusný včelín 
Kývalka
665 01, Rosice u Brna
Kontakt: beekyv@quick.cz,  
tel.: 739 594 736 

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského cho-
vu za rok 2018 rozchovával Pokusný včelín 
Kývalka plemenný materiál od devíti ple-
menných matek a jeho výběrová základna 
měla 95 včelstev. Na Pokusném včelíně 
Kývalka včelaří Ing. Oldřich Veverka.

Kdy jste začal včelařit na Kývalce? 
Na Pokusném včelínu Kývalka pracuji od 
roku 2004. Navazuji na svého předchůdce 
Ing. Josefa Janouška, který zde šlechti-
telskou prací strávil neuvěřitelných 38 let 
a za tu dobu se mezi chovateli matek stal 
téměř legendou. Několik posledních let 
mi v chovu v letní sezoně vydatně pomáhá 
moje manželka Dana.

Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Kolem chovu matek se pohybuji už od dět-
ství. Můj tatínek byl v 70. letech členem 
chovatelského kroužku v ZO ČSV Bosko-
vice a mezi lety 1987 a 1989 jsem pracoval 
jako brigádník v rozmnožovacím chovu 
matek ve Včelařském středisku Rosice.

Jaké máte včelařské vzdělání?
Včelařské vzdělání žádné nemám, vždy 
jsem byl včelař samouk. Velkou praxi 
člověk získá při profesionálním včelaření 
péčí o množství včelstev. Mnoho poznatků 
o chovu jsem získal od svých kolegů, ze-
jména od Ing. Dalibora Titěry a Ing. Jose-
fa Janouška.

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Pokusný včelín Kývalka leží v zalesněné pa-
horkatině na západním okraji Brna v nad-
mořské výšce 396 metrů. Neobvyklá je blíz-
kost dálnice D1, která leží zhruba 50 metrů 
od včelína a kvůli které se musel při stavbě 

dálnice celý areál v roce 1971 stěhovat 
o kousek výš. Snůškově zde přechází oblast 
smíšených lesů do polí a luk, postrádáme 
tu obvykle brzké výraznější snůšky, které 
by pomohly k rychlejšímu jarnímu rozvoji 
včelstev. Snůška z řepky, akátu a lípy malo-
listé mívá spíše podněcovací charakter, než 
aby se včelstva topila v medu. V posledních 
letech situaci navíc zhoršuje extrémní su-
cho v jarních a letních měsících.

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Jméno Pokusného včelínu Kývalka je už de-
sítky let spojeno s rozchovem plemenného 
materiálu od Wolfganga a Liane Singero-
vých z Purgstallu v Rakousku. Linie Singer 
je českým včelařům velmi dobře známá, 
vytváří mírná silná včelstva využívající jak 
květovou, tak i medovicovou snůšku. 

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu?
Vybíráme zejména mírná silná včelstva, 
která vykazují vysokou plodnost a přitom 
mají potlačenou rojivost. Důležitým kri-
tériem pro rozchov je i dobré hygienické 
chování. Co je obtížné v našich slabých 
snůškových podmínkách dobře otestovat, 
je využívání jednotlivých snůšek, ale podle 
zpětného ohlasu od včelařů dokáže tato li-
nie v příznivých podmínkách využít velmi 
dobře svůj shromažďovací potenciál.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
Spolupráce s místními včelaři v okrsku 
nikdy nekončí, trvá po celých 61 let, co po-
kusný včelín funguje. Snažíme se do okru-
hu pěti kilometrů každoročně zdarma roz-
dávat desítky otevřených i zavíčkovaných 
matečníků, jsme v úzkém kontaktu s míst-
ními včelaři. Velmi pociťujeme nedostatky 
v právní ochraně chovů, protože pokud by 
kterýkoliv včelař umístil do těsné blízkosti 
chovu velmi odlišný plemenný materiál, 
odmítl s námi spolupracovat, ale přitom 
splnil zákonné požadavky na chov včel, 
nejsme schopni s tím nic udělat. Vždy je 
lepší dobrá domluva a vstřícnost.

Jaký používáte druh chovných úlků?
Na Kývalce se používala celá řada chov-
ných nádob, od manipulačních pleme-

náčkových ležanů před desítkami let přes 
zateplené Liškovy dřevěné oplodňáčky po 
hobrové oplodňáčky. My jsme postupně 
nahradili všechny typy standardním sty-
rodurovým Dolským oplodňáčkem na tři 
plástečky.

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny? 
Přibližně polovina včelstev je umístěna na 
rámkové míře 37 × 30 v úlech typu Čecho-
slovák, kde mají na vysokém rámku lepší 
jarní rozvoj. Druhá polovina je umístěna 
v nástavkových úlech 39 × 24 vlastní vý-
roby.

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Podle rozvoje včelstev většinou začínáme 
s chovem poslední týden v dubnu, asi o tý-
den dříve vkládáme trubčí souše do včel-
stev určených jako zdroj trubců k insemi-
naci. Veškerý chov děláme při matce, takže 
jak včelstva sílí, jsou postupně zapojována 
do chovu. Poslední série děláme ve druhé 
polovině srpna, ale po celé září a říjen drží-
me chov pro pozdní výměny matek. Oplo-
zování v září bývá silně závislé na průběhu 
počasí.

Jak testujete čisticí pud včelstev?
Čisticí pud testujeme u plemenných a trub-
čích včelstev pomocí PIN testu – propíchá-
ní 100 buněk zavíčkovaného plodu. Vybírá-
me včelstva čistící veškerý poškozený plod 
ideálně do 24 hodin. Tato vlastnost se velmi 
dobře dědí.

Co byste rád doplnil k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
Na Pokusném včelínu Kývalka připravíme 
každý rok v průběhu května a června ně-
kolik tisíc otevřených i zralých matečníků. 
Těžiště práce je v produkci inseminova-
ných matek, které dodáváme do více než 
poloviny šlechtitelských chovů. Současně 
se podílíme na řešení řady výzkumných 
úkolů, například v poslední době ve spolu-
práci s několika našimi univerzitami na vý-
zkumu imunity a dlouhověkosti včel. Další 
činností je pak pořádání praktických kurzů 
chovu matek po celé jižní Moravě.

Připravil Ing. Pavel Cimala

Oldřich Veverka při značení matek

Pokusný včelín Kývalka

Oplozovací stanoviště na Kývalce
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Jedním z nejdůležitějších fyziologických procesů probíhajících v těle včely 
medonosné je dýchání. Při něm je přiváděn kyslík do tkáňových buněk, 
kde dochází k oxidaci látek za vzniku energie. Odpadními produkty jsou 
voda a oxid uhličitý, který je při dýchání odváděn z těla. Výměnu plynů 
mezi vnějším prostředím a jednotlivými buňkami tkání zajišťuje u hmyzu 
systém dutých trubiček zvaných vzdušnice. Dýchací soustavu včely tvoří 
ještě průduchy, vzdušné vaky, tracheální buňky a tracheoly. 

Dýchání (respirace)

Živočichové můžou dýchat dvěma způ-
soby. Ty nejprimitivnější organismy, jako 
například prvoci, ploštěnky nebo žahav-
ci, dýchají celým povrchem těla (difuzí). 
Pokročilejší formy živočichů mají vyvi-
nuty speciální dýchací orgány a dýchání 
povrchem těla může být zachováno jako 
pomocné, jako je tomu u obojživelníků. 
Dýchacími orgány jsou nejčastěji plíce 
u savců, žábry u korýšů, měkkýšů a ryb, 
plicní vaky u klepítkatců a konečně vzduš-
nice u hmyzu. Dýchání celým povrchem 
těla je u včely kvůli téměř nepropustné ku-
tikule v podstatě nemožné, proto se části 
pokožky vnořily v podobě dutých trubic 
do těla a vznikly tak vzdušnice. Dýchací 
orgány včely jsou tedy pokožkového neboli 
ektodermálního původu. Dýchání pomocí 

vzdušnic je naprosto odlišné od plicního 
dýchání u člověka a dalších savců. U člo-
věka se při nádechu dostává kyslík do plic, 
kde v silně prokrvených plicních sklípcích 
přechází do krve. Zde se pak váže na červe-
né krvinky, což jsou speciální krevní buňky 
určené k přenosu dýchacích plynů z plic do 
buněk tkání a naopak. U včely je kyslík ve-
den dutými vzdušnicemi přímo k jednotli-
vým buňkám těla, tělní tekutina zde tedy 
nefiguruje jako zprostředkovatel přenosu 
plynů a kyslíku se v ní rozpouští pouze to-
lik, kolik jej potřebují samotné buňky he-
molymfy. V buňkách pak dochází k buněč-
nému dýchání, při kterém se z organických 
sloučenin (zejména cukru) za přítomnosti 
kyslíku a vody uvolňuje v mitochondriích 
energie. Mitochondrie jsou maličké orga-
nely, které jsou díky tomuto specifickému 

procesu také označovány jako buněčné 
elektrárny. Odpadní produkty oxid uh-
ličitý a vodní pára jsou pak vzdušnicemi 
odváděny z těla ven. Pokud porovnáme 
spotřebu kyslíku opět s člověkem, pak je 
u včely medonosné v přepočtu na tělesnou 
hmotnost dvaapůlkrát vyšší než u člověka 
(Schönfeld, 1955). Dostatek kyslíku pro 
celé včelstvo obstarávají včely větráním 
na česně nebo kolem oček, čímž zároveň 
ochlazují vnitřek úlu. Spotřeba kyslíku 
a rychlost dýchání závisí také na teplotě 
prostředí, proto je v zimě minimální, a není 
tedy potřeba úl aktivně provětrávat.

Průduchy

Průduchy (spiraculi) nebo také stigmata 
jsou otvory na povrchu těla včely, jimiž za-
číná dýchací soustava. Největší průduchy 
mají trubci, o něco menší matky a nejmen-
ší jsou u dělnic. Průduchy se nacházejí na 
povrchu hrudních a zadečkových článků 
a jejich okraje jsou silně zpevněny chiti-
nem. První hrudní stigma leží ve spojovací 
blance břišní části předohrudi (prosterna) 
a břišní části středohrudi (mesosterna). 
Druhý pár průduchů je v horní rozštěpince 

Zadečkový průduch s dobře patrnou předsíňkou
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švu břišní části středohrudi (mesoster-
na) a břišní části zadohrudi (metasterna) 
(Schönfeld, 1955). Jeden pár stigmat leží 
i na bedru a na zadečku je pak zbývajících 
sedm párů. Hlava průduchy nenese, kyslí-
kem ji zásobuje první pár hrudních vzduš-
nic. První dva páry hrudních stigmat se od 
zadečkových mírně liší. První hrudní stig-
mata najdeme pod vkloubením prvního 
páru křídel a mají pětkrát větší průměr než 
ostatní průduchy. Proto musí být průduch 
chráněn výběžkem předohrudi a silným 
ochlupením, které funguje jako vzduchový 
filtr. Chloupky chrání vzdušnice před ucpá-
ním pylovými zrny nebo jinými drobnými 
částečkami. Vlastní vstup do vzdušnice 
ještě kryje víčko (operculum) uzavíratelné 
svalovým svěračem. První pár vzdušnic 
vede kyslík hlavně do hlavy a hrudních sva-
lů. Druhý pár je naopak ze všech nejmenší, 
leží pod vkloubením druhého páru křídel 
a jeho vzdušnice jsou napojeny na hrudní 
dýchací vaky. Zadečková stigmata, do kte-
rých patří i ta bederní, jsou součástí tergitů. 
Při dýchacích pohybech se vždy předchozí 
tergit přesune přes průduch následujícího 
tergitu a ten je tak stále otevírán a čištěn. 

Poslední pár zadečkových průduchů má 
u matky a dělnic jiné umístění než u trub-
ců. Je součástí stigmální destičky uložené 
v žihadlové komoře, která se jako jediná ze 
všech chitinových destiček při použití žiha-
dla nevytrhne z těla. Zadečkové průduchy 
tvoří drobné oválné otvory rozšiřující se 
v předsíňku (atrium) s filtrem z chloupků. 
I zde najdeme systém uzávěry vzdušnic, a to 
v podobě dvou chitinových čípků ovláda-
ných svalovými vlákny (Veselý, 2003).

Vzdušnice

Vzdušnice (tracheae) jsou trubice ekto-
dermálního původu, a proto je vyztužuje 
kutikula stejné stavby jako na povrchu 
těla. Vyztužení je velmi důležité, neboť za-
jišťuje stálou průchodnost dýchacích cest. 
Je třeba si uvědomit, že vzdušnice se větví 
na stále menší trubičky vedoucí například 
svalem, který by je při kontrakci mohl 
zmáčknout a ucpat. Výztuha chitinovým 
spirálním vláknem (taenidiem) tak stále 
drží kruhový průřez vzdušnice, i když na ni 
okolní tkáně vytvářejí neustálý tlak. Vizuál-
ně připomíná výztuž „husí krk“ sloužící ve 
stavebnictví k odvodnění.

Dýchací soustava začíná silnými tra-
cheálními kmeny, které se postupně zu-
žují a větví. Součástí vzdušnic jsou také 
vzdušné vaky (cellae abdominalis), což 
jsou kontraktilní části dýchací soustavy tla-
čící vzduch k jednotlivým buňkám. Kromě 
toho vzdušné vaky pomáhají včelám v letu, 
jelikož je nadlehčují. Plný výkalový váček 
vzdušné vaky utiskuje, což je příčinou 
toho, proč mají včely s přeplněným výka-
lovým váčkem problém vzlétnout a někdy 
se vykálejí již v úlu. 

Vzdušné vaky vyplňují podstatnou část 
zadečku a vzduch do nich vedou zadečko-
vé průduchy. Mohutný párový vak najde-
me v zadní části hrudi a ústí do něj i větev 
vzdušnic z prvních hrudních stigmat a celé 
vzdušnice druhých hrudních stigmat. Dva 
vzdušné vaky jsou také v hlavě a vzduch do 
nich přivádí první pár hrudních průduchů. 
Ze vzdušných vaků pak vede spleť větvících 
se vzdušnic a ty nejtenčí jsou zakončeny 
speciálními tracheálními buňkami. Vý-
běžky těchto buněk se jmenují tracheoly 
a již nejsou zpevněny spirálním taeni-
diem. Proto jimi dobře prostupují plyny 
i kapaliny. Tracheoly procházejí do buněk 

Vzdušnice vyztužená taenidiem
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tkání a intracelulárně je zásobují kyslíkem 
a odvádějí odpadní oxid uhličitý.

Fáze dýchání

První fází je nádech (inspirace), při kterém 
se roztáhne zadeček a vzduch proudí ote-
vřenými průduchy do tracheálních kmenů 
a do vzdušných vaků, které maximálně 
zvětšují svůj objem. Poté se stigmata uza-
vřou a nastává krátká fáze zadržení dechu, 
kdy je stažením zadečku a vzdušných vaků 
hnán vzduch až do nejtenčích vzdušnic, 
tracheálních buněk a tracheol. V tracheo-
lách dojde k výměně plynů. Při výdechu 
(expiraci) se otevírají pouze průduchy 
hrudní a bederní, kterými proudí oxid uh-
ličitý a vodní pára ven z těla. Poté se ote-
vřou i zadečkové průduchy a může dojít 
k novému nádechu. Zadečkové průduchy 
tedy včele slouží pouze k nádechu.

Rychlost dýchání se odvíjí od aktivity 
včely, jejího podráždění a teploty prostře-
dí. Včela postávající v klidu na plástu se 
nadechne asi stokrát za minutu, zatímco 
při větrání na česně stihne za minutu až 
220 nádechů (Veselý, 2003).

Mechanismus dýchání

Dýchání včely je ovládáno nervovou sou-
stavou a jeho centrem je nervové ganglium 
v zadečku. Respiraci zajišťují dýchací svaly 
zadečku a nádech i výdech jsou ději aktiv-
ními. Pokud zase použijeme jako příměr 
člověka, tak nádech je děj aktivní, ale vy-
dechujeme již pasivně, to znamená, že při 

něm nepracují žádné svaly. Dýchání včely 
je dobře viditelné, zadeček se při něm v po-
délném i příčném směru roztahuje a smrš-
ťuje. Mimo jiné to umožňuje i článkování 
zadečku, kde každý následující článek je 
zasunutý pod předchozí a jejich spojení 
navíc zabezpečuje pružná intersegmen-
tální membrána.

Samotné dýchání obstarává v každém 
zadečkovém článku deset párů dýchacích 
svalů (čtyři páry vdechových a šest párů 
výdechových). Výjimku tvoří první zadeč-
kový článek obsahující pouze osm párů 
dýchacích svalů (Veselý, 2003). Vlastní 
přesun kyslíku z tracheol do tkáňových 
buněk probíhá na principu difuze, kterou 
navíc podporuje vyšší tlak ve vzdušnicích 
při nádechu. Při výdechu se naopak tlak 
snižuje, což zase napomáhá přesunu oxidu 
uhličitého z buněk do tracheol.

Zvuky

Chitinový lem průduchů vydává při výde-
chu zvuk, který ještě zesiluje pohyb křídel. 

Je to ono charakteristické bzučení včely. 
Každý včelař jistě dokáže rozeznat varovný 
bzukot útočící včely, příjemné bzučení klid-
ného zdravého včelstva, rozrušené bzučení 
včelstva při léčení, bzučení rojících se včel 
nebo vysoké zvuky jednotlivých včel v osi-
řelém včelstvu. Poslechu často využíváme 
i při zimních kontrolách včelstev, kdy je žá-
doucí ševelivý, sotva slyšitelný zvuk. Lidé 
s výborným hudebním sluchem rozeznají 
dokonce až 44 různých zvuků včel (Schön-
feld, 1955).

Zvuky včelám samozřejmě slouží ke vzá-
jemné komunikaci, patrné je to například 
při včelích tanečcích. Při chovu matek se 
můžeme setkat se dvěma typickými zvuky, 
které vydávají líhnoucí se matky a které se 
označují jako kvákání a týtání.

Akarapidóza

Nemoc, která byla na území dnešní České 
republiky naposledy zaznamenána v roce 
1986, vyvolává roztočík včelí (Acarapis 
woodi). Stejně jako Varroa destructor patří 
mezi roztoče a živí se i hemolymfou včely. 
Rozdílný je pouze způsob, jakým parazi-
tuje. Zatímco Varroa destructor je ektopa-
razit sající hemolymfu na povrchu včelího 
těla, roztočíka najdeme jen velmi těžko. 
Parazituje uvnitř, v prvním páru hrudních 
vzdušnic, a je tedy endoparazitem. Pouze 
tyto průduchy jsou natolik velké, aby jimi 
roztočík vlezl do vzdušnic. Orientuje se 
podle vydechovaného vzduchu odcháze-
jícího ze vzdušnic, jelikož díky velikosti 
prvního stigmatu je zde proud vzduchu 
největší. Roztočík napadá mladušky, pro-
tože jejich chloupky kolem průduchů jsou 
velmi měkké, takže se přes ně dá lehce 
proniknout do dýchací soustavy. Dospělé 
včely mají chloupky kolem průduchů už 
dostatečně tvrdé a pevné, takže nejsou pro 
roztočíky včelí atraktivní. Ve vzdušnicích 
roztočík saje hemolymfu, rozmnožuje se 
a postupně včelu oslabuje. Samička klade 
až sedm vajíček, ze kterých se líhnou lar-
vy dospívající po 11 až 15 dnech (Titěra, 
2017). Vzhledem k tomu, že je to roztoč, 
likviduje se stejně jako varroáza.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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Malá část zadečkových vzdušnic

Roztočík napadá mladušky, 
protože jejich chloupky kolem 
průduchů jsou velmi měkké, 

takže se přes ně dá lehce 
proniknout do dýchací soustavy
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AČmeláky ohrožují nákazy včelími viry

Volně žijících hmyzích opylovačů 
v přírodě rychle ubývá a svůj podíl 
na tom má i přenos virových nákaz 
z chovů včel. 

Čmeláci na ústupu

Mnohé druhy čmeláků jsou ohroženy vy-
hubením, další vyklízejí části svých původ-
ních areálů rozšíření. Tam, kde se čmeláci 
stále ještě drží, jejich stavy povážlivě kle-
sají. Důvodů je celá řada. Čmeláci ztrácejí 
v krajině přirozená stanoviště a zdroje po-
travy. Ohrožují je změny klimatu a s nimi 
související změny ve vegetaci, např. časněj-
ší rozkvétání některých rostlinných druhů. 
Nezanedbatelnou roli hrají i chemie v ze-
mědělství a celkové znečištění životního 
prostředí. A zapomenout nesmíme ani na 
cizopasníky a choroby. 

Náprava není jednoduchá už proto, že na 
čmeláky dopadá celý komplex negativních 
vlivů a jednotlivé kroky, např. zákaz někte-
rých neonikotinoidových insekticidů, samy 
o sobě nemohou zajistit výrazné zlepšení. 
Mnohdy může být pozdě i v případě, kdy 
jsme svědky „comebacku“ ohrožených 
druhů. Populace, která prošla drastic-
kou početní redukcí, zpravidla přichází 
o značnou část své genetické pestrosti a sa-
motným početním nárůstem populace se 
původní genetická různorodost neobnoví. 
V poslední době se také ukazuje, že čme-
láky významně ohrožují i virové nákazy, 
které se šíří z infikovaných chovů včel. 

Viry se šíří z úlů

Tým vědců pod vedením Samanthy Alge-
rové z University of Vermont sledoval 
výskyt dvou včelích virů, konkrétně viru 
černání matečníků a viru deformovaných 
křídel, ve včelstvech na devatenácti lokali-
tách amerického státu Vermont. Po virech 
pátrali Algerová a spol. také v okolí včelích 
úlů a v populacích dvou druhů původních 
amerických čmeláků – Bombus bimacula-
tus a Bombus vagans. Pokud se čmeláci vy-
skytovali ve vzdálenosti menší než 300 me-
trů od úlů s nakaženými včelstvy, pak nesli 

podstatně větší množství včelích virů než 
čmeláci, kteří se vyskytovali ve větší vzdále-
nosti. U čmeláků žijících více než kilometr 
od úlů už nebyly včelí viry zjištěny. Algero-
vá a její spolupracovníci z toho vyvozují, že 
tzv. horizontální přenos virů z chovů včely 
medonosné na volně žijící čmeláky je velmi 
významný a dochází k němu v míře, jakou 
si dosud uměl představit jen málokdo. 

Algerová se zajímala i o cesty, jimiž k ho-
rizontálnímu přenosu viru černání mateč-

níků a viru deformovaných křídel ze včel na 
čmeláky dochází. Vědci odebírali vzorky 
z květů vyskytujících se v okolí nakažených 
včelích úlů a zjistili, že na kaž dém pátém 
květu se tyto nebezpečné viry vyskytu-
jí, a čmeláci se tam tedy mohou nakazit. 
Ve vzdálenosti nad jeden kilometr od úlů 
už byly květy „čisté“ a analýzy na nich včelí 
viry neodhalily. 

„Myslela jsem si, že to bude jako hledá-
ní jehly v kupce sena. Jakou asi tak může-
te mít naději, že odeberete vzorek z květu 
a najdete na něm včelí virus? Proto jsme 
byli zaskočeni, když jsme viry nacházeli 
tak často,“ přiznává Samantha Algerová.

Problematické přesuny a „oddechy“ 
včelstev

Vědci zároveň upozorňují na rizika ší-
ření virových nákaz na čmeláky spojená 
s přesuny včelstev. Ve Spojených státech 
dochází každoročně k masovým jarním 
převozům včelstev do Kalifornie k opylení 
rozsáhlých mandloňových sadů. Význam-
ná část těchto včelstev následně kočuje do 
Texasu, kde jsou využita k opylení dalších 
zemědělských plodin. A se včelami pak pu-
tují kontinentem i včelí viry.

Z nákazového hlediska hodnotí Alge-
rová a spol. jako silně problematické také 
praktiky, kdy jsou včelstva po pastvě na ze-
mědělských monokulturách odvážena do 
oblastí s přirozenou vegetací, aby se tam 
„zotavila“. Právě při těchto příležitostech 
může docházet k zanášení včelích virů do 
populací volně žijících hmyzích opylovačů.

Zatím tedy máme díky Algerové a jejímu 
týmu jasnější představu o přenosech vče-
lích virů na čmeláky. Ale netušíme, jak silný 
je horizontální přenos virů na další blano-
křídlé opylovače, například na samotářské 
včely. 

Evropské poměry se od podmínek chovu 
včel v Americe v mnoha ohledech liší. Na 
rozdíl od Nového světa není včela medo-
nosná v Evropě introdukovaným druhem. 
Je zde původní a soužití jejích populací 
s evropskými čmeláky má podstatně del-
ší evoluční historii. Ani masové převozy 
včelstev na velké vzdálenosti nenabývají 
v evropských podmínkách takových pro-
porcí jako v USA. Přesto nelze ani u nás 
brát rizika horizontálního přenosu včelích 
virů na čmeláky a další volně žijící hmyzí 
opylovače na lehkou váhu. Péčí o zdraví 
včelstev tedy nepřispíváme jen k udržení 
dostatečného počtu včel medonosných, 
ale chráníme před přenosem virů také vol-
ně žijící blanokřídlé opylovače. 

Text: Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia

Péčí o zdraví včelstev 
nepřispíváme jen k udržení 

dostatečného počtu včel 
medonosných, ale také 

chráníme volně žijící  
blanokřídlé opylovače
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V posledních dvou letech jsme se mohli na stránkách časopisu Včelařství 
seznámit se systémem včelaření v oplodňáčcích Miniplus. Já, protože 
mám originály od firmy Łysoń z Polska, jim říkám podle prodejního názvu 
Mini úlky (MÚ). Některé skutečnosti mi ve zmíněných článcích chyběly 
a taktéž jsem se chtěl podělit se sedmiletými zkušenostmi s chovem matek 
v tomto systému. 

Včelařím přes 40 let v oblasti Nízkého Je-
seníku, konkrétně Libavá, okolí Krnova 
a Opavy. V současné době máme s man-
želkou stále okolo 200 včelstev a chovem 
matek se intenzivněji zabývám posledních 
20 let. Prvních 15 let jsem používal malé 
oplodňáčky (obr. 1–3), ale v roce 2011 
jsem měl možnost se na včelařském zájezdě 
do Polska seznámit s chovem matek v Mini 
úlcích (obr. 4–5). Od začátku mě nadchla 
především možnost tyto úlky zazimovat 
a na jaře velice brzy pokračovat v chovu 
matek. Hlavně pak bez nutnosti zasaho-
vat do kmenových včelstev, abych získal 
včely pro plnění oplodňáčků. Zeslabová-
ní včelstev na začátku snůšky, ale hlavně 
pracnost a složitost této operace mě vždy 
dost trápily.

Začátky v chovu v Mini úlcích

Pro svou první sezonu v Mini úlcích jsem 
si pořídil 10 originálních sestav přímo od 
firmy Łysoń (obr. 6). Mini úlky jsem osa-
dil z poloviny smetenci, druhou polovinu 

pak rámečky, které jsem nechal vystavět 
a částečně již zaklást v upraveném nástav-
ku na kmenovém včelstvu v úlové soustavě 
Langstroth (obr. 7). Po velmi úspěšné prv-
ní sezoně jsem pořídil dalších 50 nástav-
ků. Dna a stříšky už jsem vyrobil vlastní.                                                   
Jen okrajově se chci zmínit, že souběžně 

s chovem matek v Mini úlcích jsem rozjel 
na prakticky stejném principu chov ma-
tek v Brennerových nástavcích (obr. 8). 
Pro neznalé věci jen pár informací. Tento 
úl vyvinul koncem 60. let minulého stole-
tí Otakar Brenner, autor řady zajímavých 
publikací, např. Zákonitosti života včel-
stva nebo Nástavkový úl z hlediska života 
včelstva a jeho zákonitostí. Tento úl navrhl 
na 9 rámků v nástavku míry 30 × 30 cm, 
případně s polonástavky 30 × 15 cm. Bě-
hem svého včelaření jsem vyzkoušel téměř 
vše a ani tento úl mi neodolal. Včelařil 
jsem v něm pouze s polonástavky, ale moc 
úspěšný jsem nebyl. Tedy hlavně co se týče 
rojení. Přestože jsem měl včelstva i s deseti 
nástavky, vždy se mi včelstva vyrojila. Po 
zmíněném zájezdu do Polska jsem pro ně 
konečně našel smysluplné uplatnění. Tech-
nologie ošetřování je prakticky stejná, jak 
bude popsána u Mini úlků.

(pokračování v příštím čísle)

Ing. Břetislav Pravda, učitel včelařství
b.pravda@seznam.cz

Nadchla mě především možnost 
tyto úlky zazimovat a na jaře brzy 

pokračovat v chovu matek
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Stále dokola čteme o nastavování 
včelího vosku látkami jako parafin. 
Ale já jsem přesvědčen, že to není 
nic nového, možná se tak dnes jen 
děje v jiném rozsahu. 

Co si vzpomínám, tak někdy po sametové 
revoluci jsem také zažil období, kdy včel-
stva na mezistěnách nechtěla stavět, a když 
už něco vystavěla, tak matka do tohoto díla 
nechtěla klást. A když už kladla, tak za-
kladla jen malé kolečko, které rozšiřovala 
jen velmi neochotně a v nejlepším případě 
za sezonu rámek zakladla celý. Požádal 
jsem známého o rozbor vosku z mezistěn 
a dozvěděl jsem se, že jde o směs vosků. 
Největší část byla opravdu včelí vosk, ov-
šem zřejmě s podílem běleného vosku. Ale 
mezistěny často obsahovaly i vosky, které 
včelu medonosnou neviděly. V tu dobu se 
snižovala zbrojní výroba, sklady byly plné 
materiálu ke konzervaci zbraní, historie se 
opakuje. 

Je to dva roky, když mě popadla panská 
pýcha, že si také nechám vyrobit mezistěny 
ze svého vosku. Na zkoušku jsem výrobci 
poslal 25 kg vosku a byl jsem pochválen, 

jaký je krásně žlutý a čistý. Mezistěny jsem 
si odebral a pár jich ještě tu sezonu stihl dát 
do včelstva. Po rozbalení jsem viděl, že me-
zistěny jsou různě zvlněné (obr. 1 a 2). Jeli-
kož mám rámkovou míru 39 × 30, drátkuji 
pěti drátky, takže zvlnění už byl problém. 
Větší rozčarování ovšem byla jejich tloušť-
ka, v každém balíku jiná průměrná hmot-
nost. Když jsem jich část roztřídil podle 
hmotnosti, nejtlustších nebylo ani osm do 
jednoho kilogramu, nejslabších zase bylo 
na kilogram potřeba skoro jedenáct. To 
bych řekl, že je propastný rozdíl. 

Na konci sezony mě překvapilo, kolik 
vystavěných mezistěn bylo znehodnoceno 
stavbou trubčiny v tak velkém rozsahu, že 
šly hned na vytavení (obr. 3 a 4). Říkal jsem 
si, že to bude asi tím, že jsem je nevkládal 
na začátku rozvoje včelstva, takže jsem 
vinu přičítal spíš sobě a slabé snůšce.

Ale letošní rok se trubčina opakovala a to 
hned od začátku. Tak jsem s vkládáním 
mezistěn přestal a začal přemýšlet, čím to 
může být. Včelařím bezmála 40 let a mezi-
stěny vkládám, až když včelstva obsedají 
celé plodiště a trubčinu staví i na stavební 
loučce. Včelstvo si vždy postaví trubčinu, 

kde chce a jak potřebuje, s tím se počítá, 
ale toto bylo moc. Napadla mě jediná mož-
nost: když jsou mezistěny různě tlusté, tak 
ani i vyválcované základy buněk nemusí 
být vždy stejné. A jestli jsou vytisknuté ne-
dostatečně, tak včelstvo na tom místě může 

trubčinu stavět. Je to tedy jen můj názor, 
ale nic jiného mě nenapadá.

Když jsem letos sundával medníky, dělal 
jsem jako každý rok smetence na mezistě-
ny, abych měl na jaro nějaká manipulační 
včelstva. Zase mě překvapilo, kolik bylo 
za dva dny jejich věznění a krmení pod 
bedýnkou voskových drtin (celé dno mám 
zasíťované). Hned jsem si vzpomněl, jak 
jsem někdy v květnu kontroloval vysoké 
podmety ve včelstvech, jestli tam nejsou 
housenky zavíječe malého. A viděl jsem 
i uličky vykreslené voskovou drtí, ale do 
souvislosti jsem si to dal až teď. To, že včely 

Jsem přesvědčen,  
že inzerované mezistěny jen 
z vašeho vosku nejsou jen 

z vašeho vosku

1.

3.

2.

4.
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použijí zbytečné množství vosku z mezistě-
ny na její vytažení, není nic jiného než lež. 
Přebytečný vosk prostě okoušou a vyhodí.

Zajímalo mě i to, jaká bude výtěžnost 
vosku z pár měsíců starého díla. Vybral 
jsem 10 žemlových souší dost znehodno-
cených trubčinou (obr. 5). Věděl jsem, že 
průměrná hmotnost mezistěn, které jsem 
letos vkládal, byla 131 gramů, tudíž 1310 
gramů celkově. Dal jsem si práci a pečlivě 
vytavil těch 10 souší zvlášť a dostal jsem 
1450 g vosku, což bylo víc, než jsem čekal. 
Předpoklad, že vytavím méně vosku, než 
jsem vložil, se tedy nepotvrdil.

Teď odbočím. Vosk získávám tak, že roz-
vařím šest souší 39 × 30 ve vodě, naplním 
vařák, vylisuji, horkou směs vosku a vody 
naliji do studené vody, vosk se vysráží, ten 
pak přes síto zachytím a znovu s vodou ro-
zehřeji a nechám vychladnout. Když cedím 
vysrážený vosk, odpadní voda je vždy hně-
dá až velmi hnědá. Ale v tomto případě mě 
dost zaskočilo, že voda byla skoro oranžo-
vá. Jako první mě napadl karoten. Ani když 
jsem vyvařil zvlášť víčka nebo trubčinu ze 
stavebních louček, takovou barvu odpadní 
vody jsem nikdy neměl. Zase důvod k pře-
mýšlení.

Nabízí se tedy otázka, jak dál. Už nikdy 
nebudeme mít jistotu, že nám kterýkoliv 
výrobce nemůže dodat „nastavené“ me-
zistěny. Když jsou dnes na prvním místě 
peníze, tak jde etika stranou. Rady typu 
vybrat si kvalitního dodavatele a věřit mu 
jsou scestné. Situace s pančovanými mezi-
stěnami je přesně ta samá, jako byla před 
pár lety s metanolem. Ten se také legálně 
přidával do lihu, ale každý v řetězci přilil 
trochu víc, až začali lidé umírat. Zde tedy 
lidé umírat nebudou, ale včelstva budou 
trpět bezesporu.

Nechci být špatný prorok, ale parafinu 
v mezistěnách se dočkáme i od výrobců, 
kteří nám slibují, že vyrobí mezistěny jen 
našeho vosku. Otázka nezní, jestli se tak 
stane, ale kdy se to stane. Pokud se to tedy 
už nestalo. Pak nám nezbude, než že si kaž-
dý koupíme lis na mezistěny a budeme si je 
po večerech dělat doma.

Jsem přesvědčen, že inzerované mezi-
stěny jen z vašeho vosku nejsou jen z va-
šeho vosku. Nedovedu si představit, jak 
by výrobce někomu dělal mezistěny třeba 
z inzerovaného 0,5 kg vosku. Že by tak 
malé množství zvlášť zahříval na přede-
psanou teplotu po předepsanou dobu, 
vylisoval z něj hladký pás, z něj pás me-
zistěn, ořízl jej, zbytky zase roztavil a po-
stup opakoval, až by spotřeboval ono celé 

půlkilo? Spíš si myslím, že když se výrobci 
sejde třeba optimálních 200 kg vosku od 
několika včelařů, tak udělá směs a objed-
nané mezistěny vyrobí. To, že je konkrét-
ní provozovna pod dohledem veterinární 
správy, neznamená nic jiného, než že ji 
kontrolují po veterinární a hygienické 
stránce a nic jiného je nezajímá.

 
Na závěr bych rád doplnil, že tímto 

článkem jsem nechtěl někoho konkrétní-
ho napadnout, jen jsem se pokusil nastínit 
úskalí, která nás čekají, a dát pár námětů 
k zamyšlení.

Stanislav Haas, ZO Benešov
SHaas@seznam.cz

Zveme vás na výstavu
Přítel Petr Weiss nám poslal několik fo-
tografií z výstavy, která se koná v muzeu 
v Horním Slavkově. K vidění jsou včelař-
ské potřeby z jeho soukromé sbírky, které 
využívá při besedách o včelách pro školy 
a školky. 

Výstava potrvá  

do 31. 10. 2019

5.

Medový víkend ve Zbraslavi u Brna
Základní organizace ČSV Zbraslav pořádá 19. a 20. října 2019 již pátý ročník Medového 
víkendu, opět v příjemném prostředí Kulturního domu ve Zbraslavi.

V sobotu po slavnostním zahájení ve 14:00 vystoupí dětí ze zbraslavské MŠ a ZŠ a za-
čínající muzikanti ze ZUŠ. Pro děti jsou připraveny i soutěže o ceny se včelařskou temati-
kou, dospělé jistě zaujme výstava fotografií ze života včelařů ZO Zbraslav nebo historické 
potřeby včelařů i novinky používané k chovu včel. K vidění budou i některé nové publikace 
zaměřené na včelařství a bude možné si i nakoupit některé včelařské pomůcky. Zajímavá 
bude i sobotní přednáška Ing. Petry Badové o včelích produktech, jejich vlivu na zdraví 
člověka a využití v apiterapii. Nejen děti si pak užijí zdobení medových perníčků.

Po celou dobu bude možné ochutnat rozmanité sladkosti, nealkoholické i alkoholické 
medové nápoje a součástí akce bude i prodej medu z místní produkce a výrobků ze včelích 
produktů. Nejobdivovanějším exponátem jistě opět bude prosklený úl se včelami. V pod-
večer vystoupí country kapela Noví Kaskadéři.

V neděli se kulturní dům pro veřejnost otevře již v 10:00. Návštěvníky čekají audiovizuální 
pořady se včelařskou tematikou a od 15:00 pak přednáška o významu chovu včely medonos-
né pro přírodu a člověka. Novinkou bude soutěž Zbraslavský med, kdy návštěvníci budou 
moci ochutnat vzorky medů od včelařů ze zbraslavské organizace a dát svůj hlas tomu, který 
jim chutnal nejvíce. Odpolední zábavu obohatí vystoupení harmonikářů a program bude 
ukončen v 19:00. Ing. Pavel Řehořka, člen výboru ZO Zbraslav
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Objektivem  
Zdeňka Dukáta

Žluna zelená (Picus viridis) je nápadný, středně velký šplhavý pták 
z čeledi datlovitých přizpůsobený životu na stromech. Silný špičatý 

zobák slouží k rozsekávání kůry a dřeva, ostrými drápy se zachytává 
na kmeni stromu a krátký, ale silný ocas má funkci opěrnou. Živí 
se mravenci, požírá i jiný hmyz a nepohrdne ani včelami. Úly se 
zimujícími včelami jsou pro žluny ideálním „krmítkem“. Pokud 

jednou zjistí, že v úlech je potrava dostupná snáze než v nemocných 
stromech, chodí tam neustále. Za čas pak žluny dokážou poškodit 
dřevěné úly takovým způsobem, že jsou nepoužitelné. O moderních 

polystyrenových úlech ani nemluvě.
Jedinou účinnou ochranou jsou sítě proti ptákům, kterými se úly 

překryjí a na zemi se zatíží kameny nebo připevní kolíky, aby nešly 
podlézt. Přitom je nutné pamatovat na dostatečný odstup od stěny 
a česna úlu a na snadný přístup včelaře k podložkám pro měl nebo 
kvůli léčení. Ochrannou síť je nutné umístit co nejdříve na podzim, 
aby se zamezilo prvním „průzkumným“ útokům. Jak jsme již uvedli, 
žluny jsou totiž velmi učenlivé. Takže jakmile jednou k útoku došlo, 

budou se snažit k potravě vracet.

(pk, Wikipedia)    
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Z Výzkumného ústavu 
včelařského Dol – X (XXII)

Není píchnutí jako píchnutí
V tomto čísle bychom rádi předsta-
vili dvě pomůcky, jednu pro chova-
tele matek a druhou pro všechny 
včelaře. 

Pomůcka pro rychlý pin test

Všichni bychom si přáli včely se silným 
čisticím pudem, které díky citlivé a rychlé 
schopnosti odhalit nemocné či parazitova-
né kukly nastartují čisticí chování a riziko-

vé jedince z hnízda odstraní. Tato vlastnost 
je již dlouho středem pozornosti genetiků 
i řadových včelařů. Podle výsledků tzv. 
testů čisticího chování pak můžeme ta nej-
lepší včelstva zvolit jako plemenná. Test se 
provádí buď na zmraženém zavíčkovaném 
plodu, nebo na plodu, který je záměrně po-
škozen vpichem tenké jehly (této variantě 
se říká anglicky pin test).

Výsledky obou variant testu (mražení 

nebo píchání) jsou srovnatelné. Postup je 
podrobně popsán v řadě včelařských pří-
ruček a také v Příručce plemenářské práce 
v kapitole 6.2 (k dispozici na svazových 
webových stránkách v sekci Chov matek).

V principu jde o to, že včely porušená víč-
ka nejprve opraví, ale záhy přijdou na to, 
že pod víčkem je poškozená kukla. Buň-
ku otevřou a kuklu vytáhnou, respektive 
rozkouskují. Nejlepší včelstva reagují bě-
hem 12 hodin, nejpomalejším to trvá i dva 
až tři dny.

Oba testy mají dobrou vypovídací schop-
nost, pokud jsou prováděny na co největ-
ším počtu včelstev a několikrát za sezonu, 
aby se daly statisticky zpracovat a ukázaly 
se rozdíly mezi včelstvy či liniemi.

Zásadní problém je časová náročnost 
testu. Všichni svorně chválí metodu, ale 
výsledků je pomálu. V létě prostě včelaři 
nevědí, kam dřív. Proto se domnívám, že 
velmi dobrým příspěvkem pro masovější 
rozšíření hygienických testů je představení 
speciálního držáku s 50 špendlíky v koso-
délníku 5 × 10, kterými se dá jedním vpi-
chem do zavíčkovaného plástu standard-
ně poškodit soubor padesáti kukel. Jeden 
vpich oproti padesáti – to už je velmi znač-
ná časová úspora. 

Má to ovšem dva háčky. V první řadě se 
musíme trefit přesně do středů buněk, aby 
byly kukly opravdu propíchnuté. A aby se 
to podařilo, musí mít špendlíky přesně stej-
nou rozteč jako buňky na plástu. Divočinu 
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Toto je špatně, vpichy jsou mimo středy buněk
 Foto: Martin Kamler

Provádění pin testu Foto: Martin Kamler

Držák špendlíků pro rychlé provádění testů  
hygienického chování včel 

Foto: Dalibor Titěra
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si včely staví „z hlavy“ podle svého, jinak 
je dílo dáno použitou mezistěnou. Při na-
šich pokusech se ukázalo, že mezistěny 
různých výrobců nemají úplně stejnou 
rozteč buněk. Navíc se v minulosti dělaly 
pokusy s většími buňkami (aby byly včely 
větší a víc donesly) a pak také s menšími 
(aby byly larvy stísněné, dřív vzpřímené 
a méně parazitované roztočem). Výrobce 
této pomůcky, včelař Lutz Eggert z Jeny, 
tak nabízí několik rozměrových variant 
(5,4 – 5,1 – 4,9 mm). Ale protože je držák 
vyráběn v malých sériích na laserovém 
počítačově řízeném stroji, bylo by možné 
zhotovit na objednávku i další rozměrové 
varianty.

Cena není vzhledem k nákladům na vý-
voj úplně zanedbatelná. V současnosti je 
to 79 eur, časem pravděpodobně trochu 
méně. Ale na druhou stranu platí, že čas 
jsou peníze a šance na vyšlechtění čistot-
nějších včel za to stojí.

Máte-li o tuto pomůcku zájem, napište 
na beedol@beedol.cz. Zároveň si milime-
trovým měřítkem na plástu změřte délku 
vodorovné řady dvaceti buněk (na několika 
plástech a na několika místech). A pokud 
znáte výrobce mezistěn, napište nám i tuto 
informaci. Dáme dohromady naměřené 
údaje a necháme si od výrobce nabídnout 
pomůcky na míru. Po vašem odsouhlasení 
by pak následovala závazná objednávka.

Dlouho jsme přemýšleli nad českým ná-
zvem, takže pokud vás něco napadá, podělte 
se s námi. Už padly návrhy jako Hyg-Stem-
pel, tedy hygienické razítko, multipin, mul-
tijehla, píchadlo či píchačka.

Stop štípancům aneb Bite away – 
dobrý tip na vánoční dárek

Tato pomůcka se podobá silnější propis-
ce a je vybavena jednou tužkovou baterií. 

Na špičce je keramická destička o průměru 
6 mm a ta se přikládá na místo vpichu žiha-
dla či rány po kousnutí ovádem, komárem 
či jiným hmyzem. Po stisknutí tlačítka se 
destička ohřeje na teplotu asi 51 °C a dal-
ších šest sekund hřeje (trochu pálí) do 
kůže okolo vpichu. Účinek je podle našich 
zkušeností nesporný. Dětská dávka je pak 
poloviční, tedy třísekundová. 

Výrobce přesný biochemický mechani-
smus účinku nepopisuje, ale každopádně 
dochází k úlevě. Příbalová informace říká, 
že toto zařízení je indikováno k poskytnutí 
dočasné úlevy od bolesti a svědění vznik-
lých v důsledku bodnutí hmyzem jako 
například vosy, včely, klíštěte a komára. 
Pracuje na principu zvýšení lokálního 
krevního průtoku. Pomůcka je certifiko-
vaným zdravotnickým prostředkem, byla 
dermatologicky testována a je registrována 
u Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Pro včelaře jsou zpravidla včelí žihadla 
běžnou součástí života, 
ale pro jeho blízké 
a pro návštěvy 
už to problém 
být může. Ap-
likace tepla po 
včelím žihadle 
neodstraní reakci 

tkáně úplně, ale značně ji zmírní. Zkoušeli 
jsme si modelově aplikovat současně dvě 
žihadla, přičemž teplem jsme ošetřili jen 
jedno, a byl znát rozdíl. 

Na sobě, na rodinných příslušnících a na 
našich spolupracovnících jsme vyzkouše-
li výbornou funkci při komářím bodnutí 
a kousnutí ováda. To jsou koneckonců také 
časté pracovní úrazy včelaře. Naprosto 
úžasné je zmírnění svědění při zakousnutí 
sametek, drobných parazitických rozto-
čů, kteří nás zvláště v podletí a na podzim 
velmi obtěžují při práci na zahradě a v pří-
rodě.

Když v našem ústavu řešíme něco kolem 
žihadel a alergií, ptáme se vždy MUDr. 
Milady Cvačkové z Oddělení alergologie 
a klinické imunologie Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady a ta proti používání 
Bite away nevznesla žádné námitky.

Ale přestože se toto zařízení může jevit 
jako nová technologie, princip je známý už 
hodně dlouho. Když moje manželka nadše-
ně líčila výše popsané zkušenosti večer na 
józe, ujistila ji jedna z kolegyň, že navlas 
stejnou metodu na ní samotné používala 
už v polovině minulého století její babička 
v méně sofistikované podobě: žihadla a ko-
máří bodnutí termicky ošetřovala špičkou 
horké žehličky. Asi tedy bude něco na tom, 
že lidská zkušenost a historické události se 
opakují v cyklech.

Ing. Dalibor Titěra, CSc.
VÚVč, Dol
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Ošetření místa vpichu pomůckou Bite away Foto: Dalibor Titěra Do ruky byla současně píchnuta dvě žihadla. Levý vpich byl bezod-
kladně ošetřen tepelně a reakce je skutečně zřetelně menší
 Foto: Dalibor Titěra

Zásadní problém  
je časová náročnost testu. 

Všichni svorně chválí metodu, 
ale výsledků je pomálu.  

V létě prostě včelaři nevědí,  
kam dřív

Bite away 
  Foto: Dalibor Titěra
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Včelařím od roku 1983. Po smrti strýce 
v červnu téhož roku jsem byl nucen převzít 
14 včelstev a popasovat se s tím. Ze začátku 
jsem měl ruce tak opuchlé, že připomínaly 
spíš kravská vemena a prsty byly neohra-
bané. Ještěže mi důvěrník dal nějaké rady 
do začátku. Ale člověk v prvé řadě musí 
chtít sám přijít na to, co je zapotřebí udělat. 
Hlavně se musí pídit po radách, jak si práci 
usnadnit a co nejméně rušit včelstva. Když 
jsem zaslechl nové poznatky od přátel nebo 
z přednášek a exkurzí, okamžitě jsem je apli-
koval. A když mi pomohly, používám je do-
dnes. To mě chytlo a  včelaření se mi zalíbilo.

Zažil jsem krmení skleněnými balonový-
mi sklenicemi, od nichž jsem rychle přešel 
na velké třílitrové sklenice, které však měly 
své nedostatky. Někdy prolily včelstvo, 
když nedobře drželo víčko na sklenici, 

a po překrytí gumičkou se občas našla dír-
ka na falešný vzduch. Nyní již několikátý 
rok používám plastové kbelíky o objemu 
asi 7 litrů, které se pohodlně vejdou do 
prázdného medného nástavku a včelám 
usnadňuji přístup k cukernému roztoku 
několika nalámanými větvičkami z lísky či 
javoru i s listy. Jsem s tím velmi spokojen 
a připomíná mi to jedno staré pravidlo: Dej 
krávě do držky a ona ti dá do dížky.

Druhé zlepšení jsem využil, když jsem 
se kdysi dočetl, že se toto zařízení využí-
vá jako „ofuk“ ve spojení s elektrickým 
benzinovým agregátem (nebo elektric-
kým měničem na autobaterii) při větším 
počtu včelstev. Do té doby jsem včelstva 
při medobraní sklepával a ometal husí 
peroutkou, což mělo určité nedostatky 
a hodně včeliček tak přišlo o život. Nej-
prve jsem začal používat staré vysavače, 
které měly osazení pro hadici i na výfuk 
vzduchu. Někdy jsem na sání vysavače 
umisťoval kuřák pro zvýšení intenzity 
ofuku včel. Dnes se mi nejvíce osvědčil 
agregát tlakového vzduchu (princip tla-
kového vysavače) pro stříkací pistoli na 
barvu, který dává větší množství tlakové-
ho vzduchu do hadice. Při ometání včel 
to funguje jako velký vzduchový tobogán 

a ke včelkám  je tento způsob velmi še-
trný. Dokonce ani manželka u medome-
tu nenamítá, že jí nosím mnoho včel na 
plástech k dalšímu zpracování.

Těším se na nové poznatky v časopise 
Včelařství v rubrice Jak to dělám já i od 
dalších včelařů. Protože u nás bezesporu 
platí, že co včelař, to zlepšovatel.

Pavel Štourač

S Vitacitem 
na vosy a sršně
Myslím, že jsem našel úplně nový 
způsob boje proti zákeřným loupež-
ným nájezdům na naše včelstva 
vosami, ale i sršněmi a vosičkami. 
Velmi úspěšně je chytám na červený 
Vitacit (výhradně jahodový). Vitacit je 
spolehlivě vyselektuje, neboť včely si 
ho ani nevšimnou. Známé doporuče-
né metody, kdy se používá pivo, sirup 
nebo třeba citronová sladká voda, 
nefungují, neboť tam nalétají i včely 
a utopí se. Zásadně tedy tento způ-
sob nedoporučuji. Naproti tomu mám 
zkušenost, že Vitacit je stoprocentní. 
V lahvi s Vitacitem jsem nenašel 
ani jednu včelu. Mám 42 včelstev 
a v 15 lapačích jsem nachytal zhruba 
10 kg vos a sršní.

Karel Salvet 
ZO Bojkovice

Při ometání včel to funguje jako velký vzduchový tobogán  
a ke včelkám je tento způsob velmi šetrný
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Říjen
Od poloviny října je vhodný čas pro ošetřování včelstev fumigací. Předpokladem účinnosti je ošetření 
včelstva, které nemá zavíčkovaný plod. Zbytky plodu můžeme rozškrábat vidličkou, což je lepší než 
vyřezávání. Nevzniknou okénka, která už v tuto dobu včely zpravidla nezastavějí. Pak včely necháme 
vybrat obsah buněk a druhý den fumigujeme.

Při dávkování postupujeme přesně podle příbalové informace. Na ošetření jednoho běžně silného 
včelstva úplně stačí dvě kapky. Pokud včelstvo obsedá více než jeden nástavek, pak stačí tři kapky. Jen 
výjimečně je včelstvo tak silné, že obsedá celé dva nástavky, pak dáváme čtyři kapky. Prázdné plásty 
a nástavky se nepočítají. Větší dávky nezvyšují účinnost, ale zatěžují prostředí.

Od října máme ve včelstvech podložky pokrývající celé dno, abychom mohli kontrolovat spad. 
U varroaden musí být podložka až pod sítí.

Ošetření se opakuje celkem třikrát s odstupem nejlépe dvou týdnů, abychom podchytili i roztoče ze 
zalétlých včel.

Sledujte: http://www.beedol.cz/varroaza/

Formidol

Tvorba 
oddělků

Je-li třeba, 
nátěr M1  
nebo Varro-
Med

Maximálně 
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Celoroční schéma tlumení varroázy
podle metodik Výzkumného ústavu včelařského v Dole

www.beedol.cz, beedol@beedol.cz
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Na konci léta jsme měli opět příjemnou povinnost hodnotit velký počet 
medů zaslaných do soutěže Český med 2019. Byl to zase krásný pohled na 
360 sklenic vystavených v největší místnosti našeho ústavu. Většina z nich 
byla opatřena velmi zdařilými etiketami rozmanitého grafického pojetí. 
Ze zaslaných medů bylo 260 oceněno zlatou a 55 stříbrnou medailí.

Stručně se ještě vraťme k pravidlům. Sou-
těž je určena pro chovatele včel, jejichž 
med je vyprodukovaný pouze jejich včel-
stvy umístěnými na území České republiky. 
Do této soutěže posílají včelaři kompletní 
balení medu tak, jak ho nabízejí k prodeji, 
nesmí tedy chybět etiketa. Medy jsou nej-
dříve podrobeny rozboru v chemické labo-
ratoři a poté hodnoticí komise kontroluje 
správné znění etiket, tedy zda je v souladu 
s legislativou. Nakonec se hodnotí estetic-
ký dojem z celého balení. Ze sta možných 
bodů medy nasbírají určitý počet, který pak 
rozhoduje o případném udělení ocenění.

Nedostatky, za které se letos 
strhávaly body

U povinných údajů to bylo nejčastěji chyb-
né vyjádření hmotnosti.

• Obsah 1 kg – toto vyjádření není správ-
né, jednotkou obsahu není kilogram.

• Velikost balení – ve spojení s gramy 
nebo kilogramy je to zcela nevhodné 
vyjádření.

• Hmotnost cca a hmotnost min. – tato 
vyjádření mohou být pro spotřebitele 
zbytečně zavádějící.

• 1 kg – zde není moc jasné, zda 1 kg je 
hmotnost se sklenicí, nebo hmotnost 
medu ve sklenici.

• Na všechny chyby ve vyjádření hmot-
nosti jsme předem upozornili v článku 
věnovaném letošní soutěži.

• Nejvýstižnější a správné je toto vyjádře-
ní: Hmotnost 1 kg.

V pokynech pro účast v soutěži jsme 
také upozorňovali na zavádějící doplňu-
jící informaci ve stylu „Krystalizace je 
známka pravosti a kvality medu“, která 
se na etiketách někdy vyskytuje. Kvalita 
medu se totiž podle jeho konzistence od-
hadnout nedá. Například velmi žádaný 
akátový med je tekutý i déle než rok a při-
tom je kvalitní. A naopak medy falšované 
různými sirupy také krystalizují. Stává 
se, že se na nás obracejí zákazníci, kteří 
pod vlivem této zavádějící informace mají 
podezření, že jim včelař prodal falšovaný 
med. Mají ho doma přes půl roku a on ješ-
tě nezkrystalizoval.

Grafické zpracování

Letos nám přišlo mnoho medů, které by si 
zasloužily ocenění „Radost pohledět“. To 
jsou ty fotografie, které vás přivedly k pře-
čtení tohoto článku. Ale samozřejmě se 
i tentokrát objevily mírné nedostatky, dost 
často šlo o nevhodnou kombinaci etikety 
a víčka, v důsledku čehož je pak celek vi-
zuálně nesourodý. Tak například k etiketě 
s fotografií se nehodí víčko s kresbou po-
hádkové včelky. Fialová barva, která byla 
letos často vidět na víčkách, pak dost ome-
zuje výběr barvy na etiketu. I zde tedy platí 
ono známé doporučení, že méně je někdy 
více.

Poučení pro příští ročník

Zkušenosti z letošního roku ukázaly, že je 
třeba ještě více zdůraznit, že do soutěže se 
posílají jen celá hotová balení medů tak, jak 
je chcete nabízet například na trhu. Nestačí 
poslat naskenovanou kopii v e-mailu nebo 
na papíru.

Pokud v přihlášce zaškrtnete, že chcete 
přiřadit etiketu pro med květový, nebo me-
dovicový až po změření elektrické vodivos-
ti, je třeba poslat obě etikety. Tu správnou 
pak nalepíme na sklenici.

Nezapomínejte ani vyplňovat všechna 
políčka pro údaje o minimální trvanlivos-
ti, hmotnosti atd. Nevyplněná políčka zna-
menají chybějící údaje a zbytečnou ztrátu 
bodů.

Shrnutí

Výčet chyb ovšem tentokrát není velký. Je 
vidět, že včelaři už se v problematice správ-
ného označování medu orientují. Také 
úroveň grafického zpracování se zlepšuje 
a blíží se profesionálním výrobkům. Mar-
ná sláva, obal prodává a nestačí jen kvalitní 
produkt.

Závěrem pak chceme poděkovat všem 
chovatelům včel za přízeň a věříme, že zís-
kaná ocenění využijí při nabídce a prodeji 
produktů získaných od svých včel.

Ing. Marcela Vořechovská
Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Zkušební laboratoř VÚVč Dol 

Poznámka: Seznam včelařů, jejichž med 
získal zlaté, nebo stříbrné ohodnocení, 
najdete v Příloze tohoto čísla na str. 6 
a na webových stránkách VÚVč Dol  
www.beedol.cz.
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Tentokrát zavítáme do hlavního 
města. I tam totiž funguje mnoho 
aktivních včelařských kroužků 
a jedním z nich je i kroužek Vladi-
míra Siebera v Praze 3.

Můžete představit váš včelařský 
kroužek?
Jsme VKM Žihadla ze Čtyřky z Prahy 3. 
Název je možná trochu podivný, tak to 
vysvětlím blíže. Kroužek byl založen při 
Skautském vodáckém středisku 4. Přístav 
Jana Nerudy. Proto ta Čtyřka v našem náz-
vu. A ten dodatek je tam proto, abychom 

zdůraznili náš vztah k Praze 3. Hodně lidí 
si totiž dříve myslelo, že jsme z Prahy 4. Na 
tomto místě bychom rádi poděkovali radni-
ci Prahy 3 za velkou podporu naší činnosti. 
V současné době má kroužek sedm členů. 
Všichni jsou včelaříci tělem i duší a vče-
lami doslova žijí. Výhodou je, že se o čin-
nost kroužku zajímají i rodiče, kteří nám 
pomáhají například se zajištěním sazenic 
a jiných materiálů a mají zájem dozvědět 
se také něco o životě včel.

Jaké má kroužek zázemí?
Perfektní, a to ve skautském areálu na Kříž-
ku, kde máme k dispozici klubovnu a mož-

nost umístění našich včelstev. V současné 
době pracujeme na výstavbě vlastní klu-
bovny se včelínem, kde budou včely oddě-
lené od klubovny prosklenou příčkou tak, 
abychom mohli předvést práci se včelstvy 
třeba i dětem z mateřských škol a ostatní 
nevčelařské veřejnosti.

Kolik máte vlastních včelstev?
Díky tomuto zázemí máme osm včelstev 
plus mednou krávu, ve které včelky žijí na 
divokém díle a zimují na vlastním medu. 
Kromě léčení kyselinou mravenčí si zde 
včelstvo žije vlastním životem, bez zásahů 
včelaříků. Med z ní odebíráme až v jarních 
měsících, když je nová snůška. 

Jak vypadá klasická schůzka vašeho 
kroužku?
Od jara do podletí jsme převážně u včel 
a během zimních měsíců se věnujeme pro-
mítání a dalšímu rozšiřování včelařských 
znalostí. Účastníme se přednášek, vyrábí-
me rámky a opravujeme nejrůznější ma-
teriál. Navštěvujeme i výstavy, například 
v Zemědělském muzeu. A samozřejmě se 
připravujeme i na soutěž Zlatá včela – le-
tos náš Vojta Procházka obsadil 2. místo 
v oblastním kole ve Vlašimi v kategorii 
mladších žáků.

Organizujete nějaké včelařské akce pro 
veřejnost?
Pravidelně se účastníme akce Prahy 3 Vol-
ný čas na Trojce, která mimo prezentace 
VKM slouží také k přilákání zájemců o prá-
ci v kroužku. Také účastí na Dni Země se 
snažíme poskytnout veřejnosti informace 
o včelaření. Letos před Vánocemi připra-
vujeme společně s transfuzní stanicí podě-
kování dárcům krve.

Jaké materiály používáte pro výuku 
v kroužku?
Zpočátku jsme hodně využívali Ilustrované 
včelařství a pro nejmladší členy knížku Lu-
mír včelaří. Hodně nám vyhovují kvalitní 
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fotorámky a pexesa, které jsme získali od 
přítelkyně Dany Belušové z Čabárny. Vý-
ukový text s ilustracemi Včela medonos-
ná – z lesa do úlu od Kateřiny Blatníkové 
se také setkal s velkým zájmem včelaříků. 
A nemohu se nezmínit o metodických lis-
tech Mladý včelař, které připravil kolektiv 
vedoucích kroužků.

Co dělají děti v kroužku nejraději?
Je to hlavně práce se včelami a různé ma-
nuální činnosti – odlévání svíček, sbíjení 
rámků atd. Naopak péče o naši nektarovou 
a pylovou zahrádku už je tak nebaví, i když 
vědí, že je to potřeba. 

Máte nějaký zajímavý námět pro ostatní 
vedoucí včelařských kroužků?
Osvědčilo se mi rozdělení členů kroužku na 
trojice. Každá si pak v květnu vytvoří oddě-
lek, o který se následně stará a dovede ho 
až k plnohodnotnému včelstvu. Děti mají 
motivaci se neustále vyptávat, co udělat 
pro to, aby se jejich včelkám dařilo, a tak 
se vlastně učí. 

Připravila Veronika Šebková

Příroda a včely nově
Přátelé, přítelkyně, kolegové a kolegyně včelaři, touto cestou bych vám chtěl poděkovat 
za velmi obětavý přístup při přípravě a v průběhu výstavy Příroda a včely, která se konala 
14. 9. 2019 na Slezskoostravském hradě a měla za úkol jediné  –  propagovat včelařství. 
Letos jsme změnili prostory i partnera a myslím si, že to byla velmi dobrá volba. Náš nový 
partner Lesy ČR k nám byl velice vstřícný a mnohokrát mu za vše děkujeme. Nesmíme 
zapomínat ani na další partnery, kteří nám finančně pomáhali, a to jsou KÚ MS kraje, 
ČSV, z.s., a nyní přibyl i další partner, kterým je Magistrát města Frýdku-Místku.

Propagace včelařského oboru je v dnešní době velmi potřebná a neméně důležitá je 
i výchova nové včelařské generace. Na mnohých výstavách se předvádí velké množství 
technického vybavení apod., ale na mládež se myslí obvykle pouze okrajově. Naše výstavy 
nikdy nebyly o množství techniky, ale právě o seznámení široké veřejnosti s naší prací, 
o propagaci zdravého životního stylu i včelích produktů, o vztahu k přírodě a hlavně o vý-
chově nové generace mladých včelařů.

Osobně si myslím, že po celé období od roku 2015 jsme tyto akce dělali všichni s radostí 
a na úkor svého volného času. Při výstavách jsme odvedli ohromný kus poctivé práce. 
Nečekáme vděk, proto to neděláme, ale věřím, že máte stejně velkou radost z naší práce 
jako já. Jsem hrdý na to, že jsem mohl být s vámi u organizace všech těchto akcí. Jelikož se 
nezadržitelně blíží konec našeho volebního období, přeji vám pevné nervy, hodně štěstí, 
zdraví a sil do dalších let. 

Bez pracovitých, poctivých a přátelsky se chovajících lidí se tak velké a zdařilé akce 
nedají zorganizovat. Ještě jednou vám ze srdce děkuji.

Miroslav Poništ,
předseda OO ČSV Frýdek-Místek



352•ŘÍJEN 2019

VČ
EL

AŘ
I N

A 
C

ES
TÁ

C
H Včelaření v souladu s přírodou

Přečtení článku o včelaření na Kubě v jednom z letních čísel Včelařství mě 
motivovalo, abych se podělil o poznatky ze včelaření na Balkáně, který je 
nám přinejmenším geograficky určitě bližší. Díky projektu společnosti  
Natura Opava jsem měl možnost navštívit včelaře v Bulharsku. Součástí 
jejích aktivit je také organizace vzdělávacích programů ve spolupráci 
se Střední zemědělskou školou v Opavě, včetně vzdělávacího programu 
Beekeeping. Jedním z účastníků tohoto projektu byl také bulharský tým, 
který pro ostatní připravil pětidenní včelařský program.

Bulharsko je díky klimatu, rozmanitos-
ti přírody, způsobu zemědělské činnosti 
a různorodosti druhů včel typickou včelař-
skou zemí. Včelařství bylo vždy silně ovliv-
něno ekonomickým životem země. Změny 
po roce 1989 ovšem bohužel zhoršily pod-
mínky pro včelaření a vedly k významným 
změnám a strukturálním reformám ve 
včelařství.

V současné době pracuje v tomto odvětví 
13 tisíc včelařů a během posledního deseti-
letí byly v Bulharsku pozorovány dva hlav-
ní trendy: zvýšení počtu včelstev a snížení 
počtu včelařských farem. V roce 2018 bylo 
v Bulharsku 765 800 včelstev, což je o 1,5 % 

více než v roce 2016 (754 105). Včelařství 
je nejvíc rozšířeno v severních a jihový-
chodních regionech Bulharska, je tam asi 
72 % včelích farem a 82 % včelstev.

Naše česká expedice, jejímiž účastníky 
byli studenti a vyučující Masarykovy střední 
zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě 
spolu s MVDr. Janou Cihlářovou a Mgr. Ja-
roslavem Haburou, navštívila několik vče-
lích farem – včelařské centrum s výrobnou 
mezistěn, tři šlechtitelské stanice, institut 
růží v Kazanlaku (Údolí růží) a viděli jsme 
i cvičnou včelnici Zemědělské univerzity 
Stará Zagora s několika typy úlů. Největší 
poctou pak pro nás byla návštěva u profe-

sora Plamena Petrova na jeho šlechtitelské 
a inseminační stanici poblíž Plovdivu.

Med hlavně na export

Včelí med je v Bulharsku jedním ze zeměděl-
ských produktů se silnou exportní orienta-
cí. Jeho prodejní cena vzrostla v roce 2016 
o 9,5 % a v roce 2017 o 8 % (meziročně). 
Většina medu se vyrábí ve zpracovatel-
ských závodech, které loni vyprodukovaly 
5 766 tun medu, z toho pro vlastní spotřebu 
a krmení včel bylo použito 1 680 tun. Od 
přistoupení k EU je Bulharsko tradičním 
vývozcem medu hlavně do Německa (50 %). 
V roce 2013 se s vývozem 12,64 tisíce tun 
stalo dvanáctým největším vývozcem medu 
na světě. Objem vývozu se navíc pořád zvět-
šuje.

V Bulharsku stále existuje malá část 
včelařů praktikujících mobilní včelařství. 
Hlavními důvody jsou roztříštěnost ze-
mědělských podniků, jakož i problémy 
s otravami včelstev při provádění opatření 
na ochranu rostlin. Jako velmi zajímavý se 
jeví fakt, že v roce 2017 došlo u 32 včelích 
farem s celkovým počtem 6810 včelstev 
k dohodě se zemědělci, aby včely opylovaly 
plodiny na 8 268 hektarech. V důsledku kli-
matických podmínek, zemědělské činnosti 
a dalších faktorů přišlo Bulharsko v roce 
2017 o 67 tisíc včelstev (nárůst byl 77 % 
oproti roku 2016), loni se situace naštěstí 
již neopakovala. Nejčastějšími důvody úhy-
nu byly hlad (9,4 tisíce včelstev), nemoci 
(20,3 tisíce) a otravy (22 tisíc), z jiných 
příčin pak uhynulo 16,2 tisíce včelstev.

Ekologické včelaření

Bulharsko je předurčeno pro rozvoj eko-
logického včelaření, především díky 
vhodným přírodním podmínkám. Silný 
růst ekologického včelařství v zemi začal 
v roce 2011 a v letech 2014 až 2016 se po-
čet včelstev zvýšil o 21 %. Od roku 2014 je 
Bulharsko jedním ze světových lídrů v poč-
tu certifikovaných včelstev. V tom roce se 
jich tam biologicky chovalo 85 tisíc a v roce 

Včelařská farma v obci Obretenik Typická krajina středozemí Bulharska Šlechtitelská a inseminační stanice profe-
sora Plamena Petrova u Plovdivu
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H2016 už více než 200 tisíc. Až potom ná-

sledují Itálie, Francie, Brazílie, Rumunsko, 
Španělsko či Portugalsko.

Podpora státu

Na podporu včelařství v Bulharsku existují 
tzv. státní půjčky, programy státních fondů 
Zemědělství, Rozvoj venkova a dalších. Ve-
dle toho zde byly zavedeny periodické tříleté 
finanční plány rozvoje, přičemž ten současný 
má rozpočet ve výši přesahující v přepočtu 
200 milionů korun. Výběrové a reprodukční 
činnosti ve včelařství v Bulharsku provádě-
jí Národní chovatelská včelařská asociace 
(NRAP), Bulharská chovatelská asociace 
pro včelařství (BCAA) a dvě chovatelské 
asociace realizují Národní program pro vý-
běr včel. Hlavním účelem těchto programů 
je ochrana genetického fondu, vyhledávání, 
rozmnožování a přesídlování místních bul-
harských včel díky svým prokázaným biolo-
gickým a produktivním výhodám a úzkému 
přizpůsobení přírodním a klimatickým pod-
mínkám a vegetaci v zemi.

Vzdělávání s otazníkem

Charakteristickým rysem včelařství v Bul-
harsku je velký počet malých producentů. 
Profesionální včelaři musí mít minimálně 
150 včelstev. V mnoha oblastech země 
je vzdělávání a školení včelařů na nízké 
úrovni. Nedostatečné znalosti v oblasti 
biologie a patologie včel, nových techno-
logií i chovu včelstev tak vedou ke značným 
ztrátám a vysoké úmrtnosti. Byl jsem proto 
překvapen, jak široké znalosti měli včelaři, 
se kterými jsme mluvili, o botanice, anato-
mii a etologii včel, vosku, propolisu apod. 
Znalosti z těchto oborů si bulharští včelaři 
předávají z generace na generaci.

Přirozený přístup

Ze zemědělského hlediska byla patrná jen 
částečná kolektivizace. Políčka byla růz-
norodá, nechyběla protierozní opatření 
(velmi časté remízy, lesíky a zelené pásy). 
V Bulharsku se místo „naší řepky“ pěstuje 
slunečnice, která má v osevním postupu 
podíl kolem 70 %. Pokud bývá ošetřena, tak 
hlavně herbicidy, pesticidy se používají mi-
nimálně. Po sklizni se ošetřuje ve skladech 
proti mykotoxinům stejně jako v Česku. 
Díky akátům, nekoseným loukám, lípám, 
levandulím, růžím a spoustě zahrádek mají 
bulharské včely snůšku třikrát až čtyřikrát 
ročně. Tuto informaci nám potvrdili na 
všech farmách, které jsme navštívili.

Na závěr tak musím vyjádřit souhlas 
s kolegy z ostatních zemí EU: přístup ke 
včelám je v Bulharsku přirozenější a více 
v souladu s přírodou.

Text a foto: Mgr. Jaroslav Habura,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

Opava 
Cvičná stanice s různými typy úlů Zeměděl-
ské univerzity Stara Zagora 

Oplodňáčky ve stanici profesora Plamena 
Petrova 

Zleva: Jaroslav Habura, Jana Cihlářová, profesor Plamen Petrov, Martin Valeček 
a Radmila Šrajerová

Česká republika  Bulharsko
Rozloha 78 865 km2 110 994 km2

Počet včelstev 662 253 765 800

Počet včelstev / km2 8,39 6,89

Počet stanovišť 64 176 13 431

Prům.počet včelstev /
stanoviště

10,32 57 a zvyšuje se 

Včelařů nad 150 včelstev 5 % 36 % a zvyšuje se

Trend počet včelařů roste zvyšuje se počet včelstev na stanovišti

Typ úlů nejvíc rámková míra 39 × 24 cm Dadant-Blatt, Langstron-Ruth

Kočování nízký trend nízký trend

Výnos medu kg/včelstvo 15 kg 20 kg

Dotace 62 922 000 Kč (léčba 37 %) 16 000 000 LEV (1 LEV = 13 Kč)

cena medu za kg – tržní síť 7,9 EUR 3,7 EUR

Cena – výkup za kg 2,3–3 EUR 2,6 EUR

Vývoz medu – trend mírně kolísá Od 2007 je 2× vyšší a roste

Množství vyvezeného medu 1 416 tun v roce 2016 10 000 tun v roce 2015

Státy vývozu Slovensko, Německo, Francie Neměcko (50 %), Řecko, Polsko

Ekologický režim Zanedbatelný počet 200 000 včelstev a zvyšuje se

Léčba Varoa 100 % 99 %

Problémy Varoa, kvalita vosku i medu
Otravy-pesticidy, Nosema, Varoa, mor 
včelího plodu

Údaje od profesorky Ivanky Željazkové z Trakia University – Stara Zagora v Bulharsku, za ČR z dokumentu 
ministerstva zemědělství Situační a výhledová zpráva Včely – listopad 2017
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Soutěžní doplňovačka
 1.  Složené včelí oko se skládá z mnoha jednoduchých 

oček. Uveďte cizí název tohoto očka.
 2. Vosková deska s šestiúhelníkovým reliéfem
 3. Vosk vytváří tzv. voskové ________ .
 4. Mednému váčku se také říká medné _______ .
 5.  Vývojové stadium včely  

(vajíčko – _____ – kukla – dospělec)
 6. _______ váček může tvořit až 50 % hmotnosti včely.
 7. Obydlí včel
 8. Roj, který vylétá po prvoroji.
 9.  Mezi medným váčkem a žaludkem včely se nachází 

_______ .
10. „Trubička“, kterou včela dýchá.
11. Orgán včely, který vznikl přeměnou kladélka.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Soutěž
Opět tu po prázdninách máme soutěž a s ní většinou soutěžní doplňovačky. V každém kole dostane vylosovaný výherce drobnou 
cenu od Českého svazu včelařů.

Odkazy na vyplňování soutěžních formulářů najdete jako loni na stránkách kroužku mladých včelařů ve Mšeně (https://sites.
google.com/site/kmvmseno) nebo na stránkách ČSV.

Soutěže ve školním roce 2019/2020 budou obsahovat úkoly s tajenkami, které budou zaměřeny na „včelařský zeměpis“. Budou 
to tedy názvy obcí, vrcholů nebo jiných míst, jejichž název nějak odkazuje ke včelaření nebo jsou „včelařsky významnější“ nějakým 
jiným způsobem.

Říjnové hrátky
Vítáme vás při dalších úkolech nejen pro členy 
včelařských kroužků. Vaše náměty a připomínky uvítáme 
na e-mailové adrese jan.podpera@gmail.com.

Kvízové otázky
Jednou z disciplín soutěže Zlatá včela je 
test včelařských znalostí, který má formu 
kvízových otázek.

1. (Anatomie) K čemu slouží tři jednodu-
chá očka včely?
a) k vnímání barvy světla
b) k prostorovému vnímání
c) k vnímání intenzity světla

2. (Život včely) Jak včela dostává pylovou 
rousku z košíčku na třetím páru nohou?
a) trnem na prvním páru nohou
b) trnem na druhém páru nohou
c) trnem na třetím páru nohou

3. (Anatomie) Jak se nazývá orgán včely, 
který vylučuje zplodiny metabolismu?
a) Malpighiho trubice
b) Adamcova buňka
c) Langstrothova trubice

4. (Anatomie) Jak se nazývá nebuněčná 
odolná vrstva, která pokrývá povrch 
těla včely?
a) protoplazma
b) kumulula
c) kutikula

5. (Včelařské nástroje) Jak se nazývá 
nástroj, kterým včelař přelarvuje?
a) larevní vidlička
b) přelarvovací vidlička
c) larevní lžička
d) přelarvovací lžička

6. (Život včely) Do jaké maximální vzdá-
lenosti včely obvykle létají?
a) 1 až 2 kilometry
b) 3 až 4 kilometry
c) 5 až 7 kilomtetrů
d) 8 až 12 kilometrů

7. (Včelařské postupy) Jakou barvu vče-
lař nepoužívá pro značení matek?
a) hnědou
b) bílou
c) modrou
d) zelenou
e) žlutou

8. (Botanika) Která z rostlin nekvete 
bíle?
a) sněženka
b) talovín
c) bledule
d) hloh
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Vybraná řešení z minulého 
čísla
Kvízové otázky
1a; 2b; 3c; 4c; 5a; 6d; 7d; 8b

Skrývačky
1 – med, 2 – jed, 3 – pyl, 4 – očko, 
5 – dýmák

Přesmyčky
1 – rozpěrák, 2 – úlová váha, 3 – rojáček, 
4 – medomet, 5 –  dýmák
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Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Nový seriál: Včely, včelaření a „škola“
V dnešním dílu se zaměříme na fyzikální 
jev, který včelař využívá při sklepávání včel 
z plástů, při chytání rojů nebo při vytáčení 
medu v medometu.

Název jevu vyluštěte v přesmyčce: 
VASSETRTČNO

Nyní si připomeneme zákon, který tuto 
vlastnost vystihuje: „Každé těleso setrvá-
vá v klidu, nebo v rovnoměrném přímo-
čarém pohybu, dokud není nuceno vněj-
šími silami tento stav změnit.“

Vysvětlíme si to na výše zmíněných pří-
kladech.
• Jestliže prudce trhneme plástem se vče-

lami, včely mají tendenci zůstat na mís-
tě a neudrží se na plástu. Plást je téměř 

bez včel, většina jich například spadne 
do úlu.

• Podobný případ nastane, jestliže chytá-
me roj uchycený na větvi. Pod roj dáme 
rojáček. Prudce udeříme do větve. Větev 
se dá rychle do pohybu, včely se neudr-
ží a padají do rojáčku. Pokud do rojáč-
ku spadne i matka, tak je roj většinou 
úspěšně odchycen.

• Při vytáčení medu v medometu je si-
tuace následovná. Med díky zmíněné 
vlastnosti odlétává z plástů a naráží do 
stěn medometu. Pak díky gravitaci stéká 
dolů a spodním otvorem do připravené 
nádoby. Plásty neodletí, protože jsou 
drženy mříží, která se pohybuje s nimi.

Popisovaná vlastnost souvisí i s další 
činností včelařů. Na střechy svých úlů 
často dávají například cihly. Tím střechu 
zatíží, aby při silném větru neodletěla. 
Cihly mají nezanedbatelnou hmotnost, 
která také souvisí s popisovanou vlastnos-
tí. Čím má těleso vyšší hmotnost, tím má 
větší _________ . (Můžete doplnit název 
vlastnosti.) I při poryvu silnějšího větru 
tak díky tomu setrvává na místě.

V dalších přesmyčkách můžete vyluštit 
jména vědců, kteří se „naší vlastností“ 
zabývali.
• LIGAEOL ILEILGA
• AACSI OWTNEN

Vzpomínka na jaro

Doplňte chybějící slova do vět pod obráz-
kem.
Včely k životu potřebují několik základních 
věcí: vodu, nektar a ____. A právě tento 
zdroj ______, který si včely nosí na _____ 
páru nohou v _______ rouskách má různé 
barvy. Mě zaujala tato sytě červená. Pozná-
te, co je to za rostlinu?

Matematické hrátky
Ve světě včel se vyskytuje spousta čísel. 
Zkuste vypočítat netradičně zadané po-
četní úlohy.

1. (počet křídel včely plus počet nohou 
včely) krát počet očí včely =

2. počet jednoduchých oček včely minus 
počet složených očí včely = 

3. počet dnů vývoje včelí matky minus po-
čet dní vývoje trubce =

4. počet párů křídel včely krát počet dnů 
vývoje dělnice = 

5. počet voskových zrcadélek krát maxi-
mální velikost výkalového váčku vůči 
celkové hmotnosti včely v procentech 
děleno stem

Přesmyčky
V přesmyčkách hledejte včelařské nástroje.

1. ETRFRAREOMKT
2. RJÁEKOČ
3. HYTLOCPY
4. TEŘMAÍ MKAŘÍŽ
5. PĚROZKÁR

Botanika
Přiřaďte rostliny do správných sloupců, které udávají hlavní dobu jejich kvetení.

Předjaří Jaro Léto Podzim

Nabídka rostlin: kopretina, jabloň, starček hajní, koniklec, slunečnice roční, tulipán, bledule, trnovník akát, javor, talovín, ostropestřec 
mariánský, violka rolní, hrušeň, měsíček, líska, olše, pampeliška, pcháč, šalvěj, mák vlčí, jetel luční, sněženka, komonice lékařská, chrpa, 
slivoň, řepka, podběl, svazenka, lípa
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Rád bych se zapojil do diskuse o včelím 
vosku. Včelařím přes 20 let, a tak i já řeším 
kvalitu mezistěn. Nejvíce se mi osvědčil ná-
kup celých pětikilových balení mezistěn od 
velkých výrobců. Je tak velký předpoklad, 
že pocházejí z jedné „tavby“. Pak z balíku 
vezmu horní a dolní mezistěnu a dám je do 
rámku vybraného úlu včelám na zkoušku. 
Dělám to formou nedávno popsané „ša-
chovnice“. Sleduji ochotu a rychlost jejich 
vystavění, zda matka stejně klade do díla 
vystavěného z ověřené i nové mezistěny 
a nakonec i shodu v líhnutí dělnic. Pokud 
neshledám žádný rozdíl, označím si nové 
balení mezistěn jako použitelné. 

V srpnovém vydání časopisu Včelařství 
jsem si pozorně přečetl všechny články týka-
jící se vosku. Uvedli jste, že v poslední době 
dochází k tomu, že řada souší je ponechána 
napospas zavíječi nebo dokonce spálena. 
Podle mne je to způsobeno i nízkou výkupní 

cenou vosku. Výměna vosku za mezistěny 
většinou stojí 50 Kč/kg. Jsem si jistý, že tato 
cena obchodníkům a výrobcům mezistěn 
pokryje všechny náklady s tím spojené a za-
jistí přiměřený zisk. Samostatně lze koupit 
mezistěny za 400 Kč. Náklady obchodníků 
a výrobců jsou přitom úplně stejné jako 
u výměny, jen výrobce musí do procesu do-
dat vosk. Rozdíl v cenách je 350 Kč. Logicky 
se tedy nabízí otázka, proč se vosk nevyku-
puje za tuto cenu. 

Celkem často je zatracován nákup vos-
ku ze zahraničí, konkrétně z Číny, Ruska 
a Ukrajiny. Přitom ze stejných zemí se 
k nám dováží řada cenných surovin a kva-
litních výrobků. Proto jsem přesvědčený, 
že chyba není v zemi původu, ale v tom, od 
koho se surovina kupuje, a také v tom, že 
není vyžadován certifikát (atest) jakosti. 
Vím, že zboží prodávané s certifikátem 
jakosti je dražší. Ale jsem osobně přesvěd-

čen, že by si včelaři, kterým opravdu záleží 
na dobrém stavu svých včelstev, rádi při-
platili nějakou tu korunu v případě, že by 
jim byl k mezistěnám předložen certifikát 
nebo atest garantující absenci parafinu a ji-
ných umělých příměsí. 

Obávám se však, že současný stav nahrá-
vá všem výrobcům mezistěn včetně „naše-
ho“ Včelpa. Včelaři musí někde mezistěny 
nakupovat, protože nic jiného jim nezbývá. 
Úspěch při reklamaci je asi většinou mini-
mální. 

Na závěr si dovolím položit jednu otázku 
vyplývající z výše uvedených řádků: Neuva-
žuje „naše“ Včelpo o prodeji mezistěn se 
zmiňovaným atestem? Samozřejmě s při-
měřeně navýšenou cenou. Pokud odpověď 
zní ne, tak proč?

Miloslav Srba,
Chomutov

Divadelní rondo Úl

Není mnoho včelařských organizací, kte-
ré by inspirovaly autora divadelních her 
k výpravě představení zobrazujícího běžný, 
i když svérázný chod jednoho včelařského 
spolku. Kladenské včelaře a jejich činnost 
ve svých zápisech již téměř deset let zachy-
cuje a často i vtipně komentuje architekt 
Jan Červený, mimo jiné i principál a herec 
divadelní (občas i kočovné) společnos-
ti V.A.D. Včelařská problematika, která 
je neustále středem sporů a diskuzí, ale 
i charaktery a postoje všech protagonistů, 
ne nepodobné skutečným osobám, spolu-
vytvářejí humorné situace plné nečekaných 
konfliktů a zvratů.

My včelaři si zde uvědomíme, jak se do 
naší komunikace prolínají mnohé povaho-
vé rysy. Laikům asi některé poměry, vzta-
hy a problémy musí připadat komické až 
infantilní, ale nakonec se nad důvtipnými 
dialogy a nápaditými zápletkami s neoče-
kávaným rozuzlením královsky pobavíme 
úplně všichni. Je až s podivem, jak z útrž-

kovitých situací, nesourodých vzpomí-
nek, zachycených charakterů jednotlivých 
postav a přehlídky obyčejných lidských 
vlastností autor vytvořil dílo plné humoru, 
dojetí i poznání.

Bezvadně vymyšlená je i tvorba scén, 
které mění sami aktéři v setmělém sále 
a za hlasitého zvuku včelího společenství. 
Iluze úlového shonu a přitom perfektní or-
ganizace, spolupráce a pospolitosti je do-
konalá. Kulisami jsou obyčejné nástavky, 
které postupně mění scénu z restauračního 
zařízení na několik včelnic, medárnu, api-
domek i včelín.

Představení sklízejí dlouhatánský pot-
lesk, zřejmě i pro svou alegorii s jakýmiko-
liv oblastmi společenského života, a zatím 
vždy byla vyprodaná. Další termíny najdete 
na stránkách www.divadlo-vad.cz, tak se 
přijďte pobavit a sami posoudit, že podob-
nost se skutečnými postavami a osudy je 
čistě náhodná.

Dana Belušová, 
belusovad@seznam.cz

Úroda nad včelínem
Vážená redakce, dovoluji si vám zaslat foto 
mého včelínu v Bašce v okresu Frýdek-Mís-
tek, kde mám 16 včelstev. Úroda ve včelínu 
i nad ním byla letos podprůměrná, ale po-
hled je to přesto pěkný.

Pavel Křenek
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Český svaz včelařů o.s.
Základní organizace Chudenice

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA BESEDY,  
KTERÉ SE KONAJÍ

Chudenice 
Restaurace „Stará škola“
vždy v pátek od 18.00 hod.

2019–2020
15. 11. 2019 Varroáza včel
29. 11. 2019  Ošetřování včelstev během 

roku
13. 12. 2019 Teplota v úlu, uteplivky 
10. 1. 2020  Konstrukce úlů, včelínu 

a včelníku
24. 1. 2020 Volné téma
7. 2.  2020 Včelařské předjaří ve včelíně
21. 2. 2020 Včelařské pomůcky 
6. 3. 2020  Jarní prohlídky včelstev – vý-

znam
20. 3. 2020 Jarní léčení včelstev – varroáza

Výbor ZO ČSV Chudenice
Informace: Josef Kadlec 
Tel.: 721 217 266

DNY MEDU 2019
Přijďte s námi prožít svátek včelařů, včel a medu

20. ročník se uskuteční 12. a 13. října 2019  
v KD Hronovická v Pardubicích.

Začínáme slavnostním průvodem krojovaných včelařů od 9 hod. z tržiště Veselka na Třídě 
Míru přes Pernštýnské náměstí ke KD Hronovická.

Můžete se těšit na med a medové výrobky, skleněný úl se živými včelami, dílničky pro děti, 
prezentaci včelařského kroužku, řemeslné práce, besedu se zahraničními hosty a v neposled-

ní řadě na soutěže o nejlepší med a medovou etiketu.

Na vaši návštěvu se těší pardubičtí včelaři www.pardubicti-vcelari.cz 

Městec Králové oslavil 120 let v Nasavrkách

V rámci oslav 120 let ZO Městec Králo-
vé jsme 24. 8. 2019 uspořádali zájezd do 
Středního odborného učiliště včelařského 
v Nasavrkách. Přivítal nás ředitel školy 
Josef Lojda, seznámil nás s programem 
školy a poté jsme odjeli na dvě včelnice. 
Na první je celkem 90 včelstev a vše je 
zařízeno pro potřeby výuky. V současné 
době má SOU kolem 250 žáků a na příští 
rok je již plno. Zajímavostí pro nás bylo, 
že pro přijetí do prvního ročníku je třeba 
se prokázat posledním vysvědčením ze zá-

kladní školy. Druhá včelnice, kterou jsme 
navštívili, je nově vybudovaná. Po příjezdu 
zpět na školu se nás ujala zástupkyně pana 
ředitele Ing. Miroslava Novotná, která pro 
nás odpoledne měla připravenou před-
nášku Stromy a keře pro rozvoj včely. Vše 
pak pokračovalo i ve školním arboretu. Je 
až neskutečné, co vše tu mají. Škola také 
díky dotacím postavila pavilony, kde toho 
bylo mnoho k vidění, od sbírky úlů přes 
moderní techniku na vytáčení medu až po 
zpracování vosku. Měli jsme štěstí, že prá-

vě v sobotu 24. 8. zde zasedal Republikový 
výbor ČSV s předsedkyní Mgr. Jarmilou 
Machovou, která přišla mezi nás. Všem 
členům zájezdu se tento výlet líbil, mnoho 
jsme viděli a poučili se. Skutečně bylo na 
co se dívat, takže návštěvu SOU Nasavrky 
mohu všem jen doporučit.

Mgr. Jiří Knap, předseda ZO Městec Králové 

 OO ČSV Karviná a Moravskoslezský kraj  
si vás dovolují pozvat na cyklus vzdělávacích přednášek

sobota 16. 11. 2019 –  JAK OVLIVNÍ KŮROVCOVÁ KALAMITA 
MEDOVICOVOU SNŮŠKU?

Přednášející: Bc. Michal Počuch
Čas a místo konání: 9.00 hod. v Osvětové besedě v Dolní Lutyni

neděle 1. 12. 2019 –  KDY V PRŮBĚHU ROKU HROZÍ VČELÁM NEJVĚTŠÍ 
NEBEZPEČÍ?

Přednášející: Ing. František Texl
Čas a místo konání: 9.00 hod. v kulturním domě v Rychvaldu

sobota 4. 1. 2020 – ŠLECHTĚNÍ VČELSTEV
Přednášející: Ing. Pavel Cimala
Čas a místo konání: 9.00 hod. v Osvětové besedě v Dolní Lutyni

neděle 9. 2. 2020 –  CHEMICKOU VÁLKU S ROZTOČEM ZAČÍNÁME 
PROHRÁVAT A CO DÁL?

Přednášející: MVDr. Zdeněk Klíma
Čas a místo konání: 9.00 hod. v kulturním domě v Rychvaldu

∞∞∞∞
Těšíme na Vaši účast.

Podrobné informace naleznete na http://www.vcelari-karvinsko.cz/

OO ČSV  
Karviná

Ředitel školy Josef Lojda s předsedkyní 
Jarmilou Machovou
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98 let
Kubeša Adolf · ZO Hranice

97 let
Špaček Josef · ZO Horní Jelení

95 let
Bočinský František · ZO Klučenice 
Hora František · ZO Líšťany 

94 let
Čapek Miloslav · ZO Dolní Kralovice 
Kočí František · ZO Příbram 
Řezníček Jan · ZO Štědrá 

93 let
Filipková Miloslava · ZO Dolní Bukovsko 
Nedvídek Miroslav · ZO Horní Jelení 
Nováková Vlasta · ZO Kolinec 
Řehoř Václav · ZO Dírná 

92 let
Bardonek Břetislav · ZO Prostějov 
Boháč Antonín · ZO Tábor 
Drábek Vladimír · ZO Traplice 
Groh Norbert · ZO Vodice 
Kolerus Jaroslav · ZO Nýřany 
Sůva Bohumil · ZO Jičín 
Štěpán Josef · ZO Licibořice 
Valach Vincent · ZO Teplice nad Metují 
Žáček Karel · ZO Kladruby 

91 let
Čech Josef · ZO Brno-Líšeň 
Hanuš Jaroslav · ZO Chrast u Chrudimě 
Macega Štefan · ZO Blansko 
Marko Jan · ZO Brno-Maloměřice 
Pojer František · ZO Pačejov 
Sedmík Josef · ZO Humpolec 

90 let
Bláha František · ZO Volyně 
Holodniok Alexander · ZO Vrchlabí 
Kacetlová Jiřina · ZO Moravské Budějovice 
Milická Ludmila · ZO Chrastava 
Minarčík Vladimír · ZO Nový Hrozenkov 
Mlčoch František · ZO Liberec 
Tlapal František · ZO Hradec Králové 
Vojta Josef · ZO Vlašim 
Voříšek Jaroslav · ZO Modrá Hůrka 
Vrbka Alois · ZO Ořechov 

85 let
Doležal Vladimír · ZO Divišov 
Dvořák Josef · ZO Rožná 
Erben Antonín · ZO Kopidlno 
Frýželka Lubomír · ZO Újezd 
Furch Rostislav · ZO Děčín 
Hokeš Jaroslav · ZO Měcholupy 
Chlouba František · ZO Cheb 
Kacetl František · ZO Nová Říše 

Kantor Adam · ZO Jablunkov 
Knot Josef · ZO Křivoklát 
Kolda František · ZO Klášterec nad Orlicí 
Kožušníček Zdeněk · ZO Olomouc 
Laušman Jaroslav · ZO Žďár 
Nečas Josef · ZO Dolní Hbity 
Nekolný Václav · ZO Spálené Poříčí 
Opletalová Svatava · ZO Pozořice 
Šálek Jan · ZO Moravské Budějovice 
Špaček František · ZO Horní Jelení 
Štancl Jan · ZO Horní Jelení 
Vítek Vladimír · ZO Bílovice u Uh. Hradiště 

80 let
Almer Miloslav · ZO Rataje nad Sázavou 
Bartoň Bohumil · ZO Kdyně 
Baxa Jiří · ZO Doubravník 
Brůna Emanuel · ZO Klášterec nad Orlicí 
Byrtus Tadeáš · ZO Jablunkov 
Calda Miloš · ZO Kolín 
Čípa Karel · ZO Šumperk 
Fikar Milan · ZO Ústí nad Labem 
Grulich Jaroslav · ZO Náchod 
Hlava Zdeněk · ZO Semily 
Hora Karel · ZO Veltrusy 
Kalousek Zdeněk · ZO Louny 
Kameníková Helena · ZO Praha 4 
Klášterka Karel · ZO Měčín 
Klement Josef · ZO Veltrusy 
Kluibr Josef · ZO Stachy 
Koblasa Josef · ZO Rosice 
Komárek František · ZO Moravský Krumlov 
Konečný Josef · ZO Protivanov 
Koubek Jan · ZO Vranovice 
Kretek Josef · ZO Jablunkov 
Krkoška Václav · ZO Bochov 
Kubíček Jindřich · ZO Moravec 
Kytner Stanislav · ZO Nedvědice 
Lazárek Bohumil · ZO Jihlava 
Mazanec Václav · ZO Litvínov 
Ort Josef · ZO Mělník 
Pilař František · ZO Lázně Bělohrad 
Pončík Jaroslav · ZO Krnov 
Saifert Václav · ZO Rakovník 
Semerák Jiří · ZO Červený Kostelec 
Simon Jaroslav · ZO Litomyšl 
Sliž Milan · ZO Kaplice 
Staněk Václav · ZO Kaznějov 
Stejskal Václav · ZO Záboří u Blatné 
Sýkora Josef · ZO Litomyšl 
Štveráček Karel · ZO Třebíč 
Šubík Miroslav · ZO Boleradice 
Švaček Karel · ZO Lipník nad Bečvou 
Tinka Miloš · ZO Pozořice 
Vaňura Josef · ZO Fulnek 
Vašička Josef · ZO Horní Lideč 
Včelica Jindřich · ZO Vsetín 
Vohradníková Marie · ZO Nasavrky 
Volák Václav · ZO Dolany u Klatov 
Vopička Vladimír · ZO Příbram 
Zajíčková Emílie · ZO Valašské Meziříčí 

Ženíšek Petr · ZO Plzeň střed 

75 let
Altman Vladimír · ZO Bochov 
Bárek František · ZO Luleč 
Bartoš František · ZO Jihlava 
Binder Zdeněk · ZO Planá u Mariánských Lázní 
Bistřická Pavla · ZO Heřmanova Huť 
Bláha Václav · ZO Švihov 
Blažek Miroslav · ZO Šenov 
Buršík Josef · ZO Poběžovice 
Čada Mikuláš · ZO Stráž nad Nežárkou 
Čamlík Jaroslav · ZO Otnice 
David Pavel · ZO Lešná 
Dolák Václav · ZO Třemošná 
Dolenský Josef · ZO Jesenný 
Dragoun Ivo · ZO Králíky 
Dráždil Stanislav · ZO Němčice 
Dufek František · ZO Moravský Krumlov 
Eis Josef · ZO Havlíčkův Brod 
Franta Jan · ZO Hostouň 
Frgal Jiří · ZO Šternberk 
Harabiš Oldřich · ZO Kunčice pod Ondřejníkem 
Havelka Jiří · ZO Králíky 
Hronovský Ladislav · ZO Dobruška 
Jákl Jan · ZO Bílá Třemešná 
Jakša Josef · ZO Mohelnice 
Janovec Zdeněk · ZO Žamberk 
Jarolímek Jaroslav · ZO Dlouhá Ves 
Javor František · ZO Hradčovice 
Jeřábek Karel · ZO Tábor 
Ježek Tomyslav · ZO Lanškroun 
Kačírková Zděnka · ZO Mníšek pod Brdy 
Kafka Jan · ZO Šternberk 
Kakos Heinrich · ZO Heřmanův Městec 
Katona Jiří · ZO Stříbro 
Keil Josef · ZO Janovice nad Úhlavou 
Klomfar Jindřich · ZO Boršov nad Vltavou 
Kníže Jiří · ZO Kutná Hora 
Kolář Miroslav · ZO Radiměř 
Kolek Ladislav · ZO Bílovice u Uh. Hradiště 
Kotek Petr · ZO Žandov 
Křišťan Václav · ZO Blatná 
Macela Aleš · ZO Nechanice 
Macháček Roman · ZO Milevsko 
Majer Jaroslav · ZO Strážiště 
Martínek Antonín · ZO Mýto 
Matucha Zdeněk · ZO Bezno 
Mestek Pavel · ZO Drevníky 
Miklas František · ZO Čestice 
Nejedlý Jaroslav · ZO Žďár nad Sázavou 
Novák Ladislav · ZO Holice 
Nýdecký Jaroslav · ZO Zábřeh 
Ondráčková Eliška · ZO Sedliště 
Pačes Zdeněk · ZO Kostelec nad Černými lesy 
Pavlata Karel · ZO Jičín 
Pavlíčková Blažena · ZO Ořechov 
Peroutka Luděk · ZO Valeč v Čechách 
Pleva Oldřich · ZO Budyně 
Pokorná Dana · ZO Kostelec nad Černými lesy 
Polách Pavel · ZO Hodonín 

V říjnu 2019 slaví… 
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Polívka Bohumír · ZO Žinkovy 
Přibyl Tomáš · ZO Kroměříž 
Raschik Petr · ZO Horní Branná 
Rosol Josef · ZO Batelov 
Rýznar Jan · ZO Ruda nad Moravou 
Řapková Božena · ZO Měcholupy 
Sabev Christo · ZO Hlučín 
Skalka Antonín · ZO Mořkov 
Skopalová Marie · ZO Olomouc 
Sladeček Karel · ZO Tábor 
Soukup Václav · ZO Kašperské Hory 
Soukup Pavel · ZO Horní Cerekev 
Soukup Jan · ZO Náměšť nad Oslavou 
Stejskal Pavel · ZO Deštná 
Svoboda Václav · ZO Sokolov 
Šandera František · ZO Nové Město na Moravě 
Šída Vladimír · ZO Semily 
Šíma Jaromír · ZO Třebíč 
Špaček Alois · ZO Nivnice 
Štych Jiří · ZO Předslav 
Tezaur Jan · ZO Hořepník 
Vaculík Josef · ZO Přerov I 
Velan Svatopluk · ZO Bystřice pod Lopeníkem 
Vičan Jan · ZO Rožnov pod Radhoštěm 
Vít Miroslav · ZO Ledenice 
Vlček Jaroslav · ZO Šumperk 
Vopálenský Josef · ZO Jihlava 
Vyoral Josef · ZO Neplachovice 
Žáková Marie · ZO Nové Město na Moravě 
Žídek Jiří · ZO Jistebník 

70 let
Baleja Ctirad · ZO Miroslav 
Bauer Vlastimil · ZO Světlá nad Sázavou 
Benda Josef · ZO Dobřany 
Blažek Jiří · ZO Mnichovo Hradiště 
Budka Josef · ZO Planá u Mariánských Lázní 
Byrski Josef · ZO Drahotuše 
Čecháček Zdenek · ZO Němčice nad Hanou 
Čipera Zdeněk · ZO Ústí nad Orlicí 
Dofková Alena · ZO Fryšták 
Dokoupilová Miloslava · ZO Ruda nad Moravou 
Doležal Petr · ZO Libouchec 
Doskočil Jaroslav · ZO Letohrad 
Dostál Zbyněk · ZO Bílovec 
Došek Karel · ZO Hradčovice 
Douša Pavel · ZO Karlovy Vary 
Dufek Jaroslav · ZO Velká Bíteš 

Fajt Vladimír · ZO Strážiště 
Forst Miroslav · ZO Hostouň 
Frančík Stanislav · ZO Žichovice 
Habartová Marie · ZO Uherské Hradiště 
Hajzner Josef · ZO Koloveč 
Hanzlíček František · ZO Krsy 
Heger Josef · ZO Městečko Trnávka 
Hlubuček František · ZO Sobotka 
Hodek Josef · ZO Spálené Poříčí 
Holeček Jaroslav · ZO Petrovice u Sušice 
Horníček Miroslav · ZO Zábřeh 
Hosman Karel · ZO Roztoky 
Hovorka Jaroslav · ZO Ouběnice 
Hron Miroslav · ZO Nová Včelnice 
Hynšt Milan · ZO Kunvald 
Cholenský Oldřich · ZO Dobrovice 
Chudoba Milan · ZO Bruntál 
Janoch Jindřich · ZO Chodová Planá 
Jelínek Josef · ZO Přelouč 
Jelínek Bohuslav · ZO Benešov nad Ploučnicí 
Jursová Jaroslava · ZO Frýdlant n. O. 
Kocián František · ZO Dvůr Králové nad Labem 
Kohout Jiří · ZO Trhanov 
Kolda Karel · ZO Nejdek 
Komárek František · ZO Třebíč 
Kozák Vlastimil · ZO Dlouhá Loučka 
Kozel Jan · ZO Rychaltice 
Krejčíř Antonín · ZO Kroměříž 
Kubný Josef · ZO Kobeřice 
Kudera Jiří · ZO Opava 
Kucharčuk Anatol · ZO Tachov 
Kůtek Josef · ZO Sobotka 
Květoň Jaroslav · ZO Janovice nad Úhlavou 
Lukas Čestmír · ZO Náměšť nad Oslavou 
Lukeš Jaroslav · ZO Načeradec 
Mašek Vladislav · ZO Trutnov 
Matyáš Antonín · ZO Klášterec nad Orlicí 
Michálek Jiří · ZO Žihle 
Mikeš Vlastimil · ZO Chomutov 
Motejzíková Marie · ZO Kasejovice 
Novák Stanislav · ZO Brandýs nad Orlicí 
Novák Oldřich · ZO Červený Kostelec 
Ottenschläger Hubert · ZO Nové Hrady (CB) 
Pavlica Jan · ZO Šenov 
Pek Arnošt · ZO Zábřeh 
Pělucha Josef · ZO Brušperk 
Pikal Pavel · ZO Chrastava 
Plutz Květoslav · ZO Zábřeh 

Pokorný Svatopluk · ZO Šlapanice 
Pöschel Vojtěch · ZO Zlatá Koruna 
Pretl Jaroslav · ZO Čkyně 
Prodělal Milan · ZO Černošín 
Purčová Věra · ZO Havlíčkův Brod 
Rajchart Václav · ZO Mířkov 
Rampas Vlastimil · ZO Žatec 
Ráž Pavel · ZO Mníšek pod Brdy 
Rek Miroslav · ZO Semily 
Richter Vladimír · ZO Rokytnice nad Jizerou 
Rudý František · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Rybka Tadeáš · ZO Smilovice 
Seibert Josef · ZO Frýdek-Místek 
Sekerešová Marie · ZO Mikulov 
Schober Pavel · ZO Jihlava 
Sirový Jiří · ZO Most 
Skácel Bohuslav · ZO Slavkov u Brna 
Skala Stanislav · ZO Úštěk 
Slavíček Ladislav · ZO Libčeves 
Solař Miroslav · ZO Náměšť nad Oslavou 
Soukup Bohumil · ZO Přelouč 
Soukupová Jaroslava · ZO Černošice 
Straková Vlasta · ZO Slavonice 
Sviták Ladislav · ZO Bechyně 
Svoboda Karel · ZO Zbiroh 
Šebesta Cyril · ZO Velké Pavlovice 
Šíma Jiří · ZO Žacléř 
Šimon Dušan · ZO Křivoklát 
Škoda Miloš · ZO Pardubice 
Švejdová Marie · ZO Veselí nad Lužnicí 
Taláček Jan · ZO Oskava 
Tichý Jiří · ZO Rájec a okolí 
Tůma Vladimír · ZO Říčany 
Ulbrych Jan · ZO Prštice 
Uttendorfský František · ZO Žďár nad Sázavou 
Vaculčík František · ZO Šternberk 
Valový Rudolf · ZO Dětmarovice 
Velecký Vladimír · ZO Blatnice pod Sv. Antonín-
kem 
Vitámvás Bohumír · ZO Třebíč 
Vrzal Josef · ZO Lubenec 
Zamazal František · ZO Moravský Beroun 
Zambon Lubomír · ZO Nechanice 
Zborovský Miroslav · ZO Havlíčkova Borová 

Jubilantům  
upřímně blahopřejeme! 

ŘÍJEN 2019•
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Cestr Bohuslav (95) · ZO Vroutek
Kočí Kamil (81) · ZO Přelouč

Krameš Jan (74) · ZO Černívsko
Mach Václav (82) · ZO Dolany u Klatov

Pavlů Josef (69) · ZO Kolín
Pelíšek Bedřich (85) · ZO Moravská Třebová

Pivoda Vlastimír (86) · ZO Vyškov
Polom Seman (77) · ZO Kynšperk nad Ohří

Rynda Jaromír (69) · ZO Chyňava
Štrejbar Josef (87) · ZO Klánovice
Štván Josef (66) · ZO Černívsko

Vomáčka Karel (79) · ZO Litomyšl

Čest jejich památce
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Významné jubileum 
Františka Bláhy
Ve volyňské organizaci včelařů, kte-
rá je jednou z nejstarších v Jihočes-
kém kraji, se 13. října 2019 dožívá 
devadesáti let František Bláha. 
Nebyl pouze řádným členem, ale 
i dlouholetým aktivním funkcioná-
řem, který sjednocoval jak činnost 
výboru, tak i celou členskou základnu organizace.

ZO ve Volyni přeje našemu jubilantovi nejen dobré zdraví, 
ale i uspokojení z činnosti a výsledků práce všech včelařů.

Jindřich Podhorský,
bývalý dlouholetý předseda ZO ČSV Volyně

Přítel Václav Volák slaví 
osmdesátiny

Dne 4. 10. slaví své krásné 
80. narozeniny přítel Václav Volák.  
Členem naší ZO je od roku 1969. 
V roce 1981 se ujal funkce jedna-
tele, kterou vykonával dlouhých 
35 let. Od té doby je jako místopředseda stále členem výbo-
ru. S láskou se stará o včelstva na své zahradě, kde kraluje 
také jako člen zdejšího zahrádkářského spolku. 

Přejeme mu hodně zdraví, spokojenosti a mnoho krásných 
chvilek u svých včeliček a také s námi.

Výbor ZO ČSV Dolany u Klatov

František Cempírek 
osmdesátiletý
V září letošního roku oslavil přítel 
včelař František Cempírek 80. na-
rozeniny. Včelaří v České Kamenici, 
kde začínal jako včelařský elév 
před více než 35 lety. Již v té době 
se staral nejen o své včely, ale 
pomáhal i se včelstvy na včelařské 
zahradě. Postupně se angažoval 
v další práci pro ZO v různých funkcích až po funkci předsedy, 
kterou již řadu let zastává dodnes. Snad proto, že celý život 
pracoval jako nástrojář, je zvyklý na přesnou a precizní práci. 
Stejný přístup uplatňuje nejen u svých včel, ale i při vedení 
naší ZO, která tak funguje jako dobře spolupracující včelstvo.

Jako zkušený včelař neváhá pomoci začátečníkům radou 
i praktickou ukázkou. A tak se pravidelně stává, že je možné 
ho zastihnout ve včelnici s novým nadšeným včelařem, který 
pozorně sleduje jeho práci. Pravděpodobně je to i tím, že se 
nezdráhá zkoušet nové věci, a jak sám říká, stále se učí něco 
nového. Nové informace získává i z nových moderních médií, 
jako jsou sociální sítě nebo YouTube. Udržuje čilý internetový 
kontakt s řadou včelařů. Přítel František Cempírek svým pří-
stupem k životu stále dokazuje, že člověk je jen tak starý, jak 
se sám cítí. 

Za včelaře ZO Česká Kamenice ti tedy, Františku, přeji pev-
né zdraví a plno elánu a všichni doufáme, že to s námi jako 
předseda ještě chvíli vydržíš.

Petr Janda,
jednatel ZO Česká Kamenice

Medový den a 90 let Včelařského spolku v Mladošovicích
V neděli 25. srpna 2019 se na návsi v malé 
jihočeské vesnici Mladošovice uskutečnil 
již 11. ročník Medového dne. Včelaři zde 
zároveň oslavili i významné výročí – 90 let 
činnosti zdejšího spolku. Pro návštěvníky 
byl připraven program a mnozí navštívili 
i prodejní trh, který byl bohatě zásoben 
především sladkým medovým pečivem jak 
od samotných včelařek, tak od manželek 
a přítelkyň včelařů. V nabídce samozřej-
mě nechyběly ani medy, medoviny a další 
výrobky ze včelích produktů. Pro mladší 
a nejmenší návštěvníky byl připraven spe-
ciální program. Děti si domů odnášely ne-
jen svoje výrobky, ale i malé dárky jako tře-
ba pexesa se včelí tematikou. Ti nejšikov-
nější a nejodvážnější pak i knihu od přítele 
Jana Lebedy a to i s podpisy autora, před-
sedy spolku Ing. Miroslava Jelínka a Mgr. 
Nikoly Hovorkové, která je odpovědná za 
úsek práce s dětmi. Knihy byly sponzor-
ským darem knižního nakladatelství.

Zájemci si mimo jiné mohli prohlédnout 
výstavku včelařských pomůcek, kde na 
dotazy ochotně odpovídal jednatel spolku 
Mgr. Jan Pávek. A samozřejmě nechybě-
ly ani živé včely, u nichž výklad podával 

včelařský odborník Ing. Václav Kříž. Také 
o včelí stezku umístěnou na menším pro-
storu byl velký zájem. Deset názorných pa-
nelů mnohým návštěvníkům osvětlilo, jak 
to se včelami vlastně je a jaký je jejich život.

Od 11 hodin dopoledne byla v kostele 
sv. Bartoloměje mše svatá. Pan farář On-
dřej Urbisz vzpomenul na včelaře a život 
a chování včel dal za vzor pro lidi. Po ce-
lou dobu mše svaté byl v kostele vystaven 
prapor spolku. Po jejím skončení byl pak 
prapor za doprovodu ministrantů, pana 
faráře, včelařů a ostatních přenesen před 
budovu Obecního úřadu, kde stojí socha 
sv. Ambrože. Vyzvánění zvonu umocňovalo 
slavnostní atmosféru. Zde potom předseda 
Ing. Miroslav Jelínek přednesl slavnostní 

projev, ve kterém zmínil devadesátiletou 
historii našeho spolku. Na slavnostním 
shromáždění dále promluvili starosta obce 
Miroslav Leština a předseda Okresní orga-
nizace Josef Zimen, který zároveň předse-
dovi spolku předal ocenění pro ZO.

Poté vystoupil přítel Jan Lebeda s před-
nesem básně Náš kraj, jejíž text tak výstiž-
ně charakterizuje ducha jižních Čech. Celé 
shromáždění bylo ukončeno závěrečným 
poděkováním pana faráře svatému Amb-
roži za jeho ochranu.

Poté se včelaři a pozvaní hosté odebra-
li do místního hostince ke slavnostnímu 
obědu. Zde pokračovala diskuse a po-
chopitelně se mluvilo převážně o včelách 
a včelaření. Rozloučili jsme se s pozvanými 
hosty a nás domácí čekala práce spojená 
s ukončením slavnosti a úklidem všeho, 
co jsme tak pracně připravili. Na závěr pak 
chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu celé akce, ale 
i těm, kteří nás podpořili svou účastí. Je-
denáctý ročník Medového dne skončil, ať 
žije dvanáctý.

Ing. Miroslav Jelínek
předseda



PRO ČLOVĚKA:
• Zdroj jedlých plodů: cukry, vitaminy C 

a B 2, vláknina, třísloviny, kyseliny, vápník, 
hořčík – poživatelné až po přemrznutí

• V lidovém léčitelství účinek na 
kardiovaskulární choroby a nemoci 
oběhového systému; snižovaní 
cholesterolu v krvi; při zánětlivých 
onemocněních dýchacích cest, proti 
průjmu

• Nejčastěji se pěstují kultivary množené 
očkováním na hloh, kdouli nebo jeřáb.

• Okrasná dřevina
• Slunné chráněné polohy, sušší půdy

PRO PŘÍRODU:
• Plody jako potrava pro řadu živočichů 

a ptáků

BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA:

• Listnatý opadavý keř – stromek (do 5 m)
• Listy 7–12 cm, kožovité, celokrajné
• Květy bílé, velké, v průměru 5 cm
• Plod je kulovitá ochlupená hnědá 

malvice.
• Dřevo je červenavě bílé, tvrdé, pevné, 

velmi houževnaté.

„Odvar z mišpulí ve formě proplachování 
staví hleny usazující se v hrdle, na zubech 
i dásních” Mathioli

Mišpule pěstovali Řekové již v 8. st. př. n. l., 
od nich je převzali Římané a jejich legie je 
šířily dál na západ. V 8. století vydává Karel 
Veliký příkaz k jejímu pěstování v dvorních 
zahradách a od 12. století je velmi rozšířena 
(ovoce, léčivé účinky, dřevo). Později však 
začala být vytlačována jiným ovocem.

MIŠPULE PRO VČELU VČELA PRO MIŠPULI

Doba květu: KVĚTEN

Zdroj 
nektaru:

množství 3,6 mg/květ

cukernatost 40 %

Zdroj pylu:

množství, 
kvalita

dobrý zdroj, 
1mg/květ

barva  
rousků 

žlutookrová
zvýšení výnosů až o 35 %

Poznejte a pěstujte: Mišpuli obecnou
Pomůžete nejen sobě a včelám, ale i celé přírodě

Připravila: Miroslava Novotná



Mišpule obecná
Mespilus germanica


