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Poděkování Karlu Gottovi
Reaguji na smutnou událost z počátku 
října, která postihla nejen Českou repub-
liku, ale pohnula lidmi i daleko za našimi 
hranicemi.

Zemřel Karel Gott, Zlatý hlas z Prahy, 
český Frank Sinatra, nejvýraznější tvář 
české a československé populární hudby, 
Slavík České republiky, nejoblíbenější 
a největší český zpěvák všech dob, lyric-
ký tenor, fenomén, profesionál v každém 
ohledu. Těch přívlastků a přirovnání by-
chom mohli najít ještě mnoho a mnoho. 
Zemřela významná osobnost, která pro mě 
byla a bude velkou inspirací nejen tím, jak 
přinášela radost svými písněmi, ale i svou 
moudrostí a dobrotou.

Titulní písní k japonské animované po-
hádce Včelka Mája se zasloužil o populari-
zaci včel mezi dětmi tím nejpřirozenějším 
způsobem, bez pětek z přírodopisu, bez 
dotací na propagační materiály. Včelka 
Mája oslovila již tři generace dětí. Děti ji 
vždy milovaly, včetně těch mých, které na 

ní vyrostly. Karel Gott nazpíval titulní pí-
seň v němčině, češtině a slovenštině. V roce 
2008 byla nejhranější písní českého auto-
ra v zahraničí. Nutno pak dodat, že ji složil 
Karel Svoboda a český text napsal Zdeněk 
Rytíř.

Včelka Mája tu po Karlu Gottovi zůstane 
navždy. Děti si ji budou zpívat a přitom se 
učit o tom, jak jsou včelky užitečné, pilné 
a nezištné a jak jsou tu pro nás pro všech-
ny. Tak jako tu byl pro nás pro všechny Ka-
rel Gott. A jak se říká, že i kdyby Božena 
Němcová napsala za celý svůj život jen 
Babičku, zapsala by se mezi naše největší 
spisovatele, tak i kdyby Karel Gott nazpí-
val jen Včelku Máju, stal by se touto písní 
nesmrtelným. Ale naštěstí těch krásných 
písní je mnohem více a budou nás prová-
zet celý život, stejně jako Včelka Mája, když 
míří mezi nás.

Pane Gotte, děkuji.
Mgr. Jarmila Machová
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Kopírování a šíření časopisu bez souhlasu 
vydavatele není povoleno.
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Listopad již patří do období včelařské zimy, i když především počátkem 
měsíce bývají ještě dny příznivé pro let včel. Někdy včely dokonce ještě 
přinášejí rousky pylu, zvláště v období, kdy přírodu ještě nespálily první 
silnější mrazy. Přinášený pyl však již nemá zásadní vliv na život a zimování 
včelstev. Včely jej ukládají do volných buněk v blízkosti sezení chomáče, 
pokud tam nějaké takové jsou. 

Když teploty klesají k 10 °C a níže, stahu-
jí se včely postupně do chomáče na mís-
to posledního plodu, přestávají ovládat 
ventilaci v úlu a tím i ventilaci u česna. 
Chomáč je v kontaktu s glycidovými záso-
bami (med, zpracované krmivo na zimu) 
a spotřebovává je na výrobu tepla v cho-
máči. V tuto dobu již včelstvo nevytápí 
úlový prostor. Produkt tohoto procesu, 
vlhký a teplý vzduch, stoupá ke stropu, 
protože je lehčí než ostatní vzduch v úlo-
vém prostoru. Pokud se shromažďuje pod 

stropem a uteplení stropu je nepropust-
né (fólie, pěnový polystyren, plechové 
víko) a vzduch nemá možnost uniknout 
(např. otevřeným očkem v horním ná-
stavku nebo propustnou částí stropu), 
pak se na stropě vytvoří kondenzační vrst  - 
va a vlhkost se svými důsledky (plísně) 
zůstává v úlovém prostoru. To je pro zi-
mující včelstvo silně zatěžující. Přes zimu 
má být v úlovém prostoru sucho, vlhkost 
se může objevit na podložce v podmetu na 
nejchladnějším místě u česna.

Ještě jednou si zopakujeme úpravu úlové-
ho prostoru na zimu. Česno necháme velké 
na 2/3 šíře dna, na výšku 10 až 15 mm. Pro-
ti vniknutí hlodavců ho chráníme pletivem 
nebo děrovaným plechem s otvory 6 × 6 až 
7 × 7 mm. Obdobně chráníme očka, čes-
nový uzávěr na polohu proti výletu matky 
je příliš malý otvor. Na některých stanovi-
štích je nutné úly chránit před poškozením 
ptactvem. Zde pomůže úly nebo skupiny 
úlů obtáhnout pletivem nebo obalit fólií, 
na které se pták nemůže zachytit. Na strop 

úlového prostoru, přímo na horní loučky, 
položíme paropropustnou fólii, nebo lépe 
fólií přikryjeme skoro celý strop, necháme 
volné části všech uliček (2–3 cm) a volnou 
část uliček přikryjeme papírem, třeba novi-
nami. Na celý strop položíme paropropust-
né uteplení (plsť, firon, rohože apod.), pod 
plechovým víkem musíme prostor odvětrat. 
Při tomto uspořádání vlhký vzduch z každé 
uličky prostoupí papírem, paropropustným 
uteplením a zpod plechu střechy nebo víka 
je vlhkost odvedena do okolního ovzduší.

Většina včelstev na stanovišti je bez 
plodu, ale neplatí to stoprocentně. Jako 
protivarroázní ošetření volíme počátkem 
měsíce za venkovních teplot nad 10 °C 
fumigaci. Koncem měsíce už s fumigací 
nepočítáme, musíme použít aerosol. Jedi-
ným schváleným přístrojem je Aerosolový 
vyvíječ tyčkový VAT 1a. Aby byla účinnost 
co nejvyšší, nesmí ve včelstvu být zavíčko-
vaný plod. Kouř z fumigace s účinnou lát-
kou ani aerosol víčkem plodu neprostupují, 
takže roztoči pod víčkem jsou chránění. 

Jaký je správný postup při ošetření aero-
solem? Jako nosné médium se používá 
voda nebo aceton čistý (podle českého lé-
kopisu pure), případně aceton p.a. Nesmí 
se použít ředidlo C, to nemá s acetonem nic 
společného.

Při ošetřování včelstev a dávkování je ne-
zbytně nutné dodřžet správný pracovní 
postup. Celý návod najdete na strán-
kách Výzkumného ústavu včelařského 
(www.beedol.cz), zde uvádím jen ty nej-
důležitější body, ve kterých včelaři často 
chybují.

Hned na začátku je samozřejmě potřeba 
připojit vyvíječ aerosolu ke zdroji natlako-
vaného vzduchu zasunutím koncovky do 
rychlospojky. Regulačním ventilem pak 
nejprve podle manometru seřídíme tlak na 
hodnotu 500–600 kPa (5–6 atm) a zkont-
rolujeme, zda neprobublává sací košíček. 
Pak snížíme pracovní tlak na cca 50 kPa 
(0,5 atm) a zkontrolujeme činnost zml-
žovačů. Ze všech šesti kuliček zmlžovačů 
v tu chvíli musí odkapávat kapalina. Až 
poté teprve nastavíme pracovní tlak na 
300–400 kPa (3–4 atm).

Aby byla účinnost co nejvyšší, 
nesmí ve včelstvu být zavíčkovaný plod.  

Kouř z fumigace s účinnou látkou  
ani aerosol víčkem plodu neprostupují,  
takže roztoči pod víčkem jsou chránění

Při aplikaci aerosolu česnem se dá s výhodou využít mokrý hadr 
na podlahu. Dobře těsní a lze s ním manipulovat jednou rukou

Nejlepší aplikace aerosolu je přímo do podmetu přes zasíťovaný 
otvor o průměru asi 35 mm. Sejmeme hubici a rozšířený konec 
kolena opatříme těsnicím kroužkem 
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MPři použití acetonového roztoku společně s přípravkem M-1 
AER je důležité nechat vyvíječ dvě až tři minuty běžet takříkajíc 
naprázdno, tedy aby aerosol odcházel do volné atmosféry. Vyvíječ 
se při tom ochladí a má pak normální výkon. Tento krok opravdu 
nepodceňujte, protože bez běhu naprázdno, tedy bez tohoto ochla-
zení, hrozí při použití přípravku M-1 AER v acetonu, že u prvních 
dvou až čtyř včelstev dojde k předávkování, což samozřejmě může 
vést i k jejich poškození.

Ve výjimečných případech můžeme aplikovat aerosol očkem 
o minimální velikosti 25 mm, ale toto očko musí ústit do uličky. 
Musíme však zároveň počítat s delší expozicí, protože při zúžení 
dochází k větším ztrátám. Pro takové použití je tedy nutné u pří-
stroje otestovat jeho výkon na tuto aplikaci. Nejlepší je ovšem 
samozřejmě aerosol aplikovat do podmetu.

Pozornost věnujte i výkonovému štítku, kterým je každý vyví-
ječ opatřen. Udává totiž výkon vyvíječe při provozním tlaku 300 
a 400 kPa u vodní emulze při teplotě aerosolu 10 °C na výstupu 
z hubice. A podle tohoto výkonu pak vyvíječe dělíme na ty s výko-
nem pod 1,5 ml/min a nad 1,5 ml/min bez ohledu na to, při jakém 
tlaku vyvíječ na tento výkon pracuje.

• Délka expozice:

Druh aerosolu Venkovní teplota
Délka expozice 

do včelstva

Aerosol z vodní 
emulze Nad 10 °C 120 sekund

Aerosol z acetono-
vého roztoku −5 °C až +10 °C 30 sekund

Uvedené hodnoty platí pro středně silná včelstva obsedající 
v jednom nástavku 6–10 plástů 39 × 24 a pro vyvíječe s výkonem 
nad 1,5 ml/min.

Pokud ošetřujeme včelstva, která v nástavkových úlech obse-
dají dva nástavky, je třeba prodloužit čas při použití vodní emulze 
při venkovní teplotě 10–15 °C o 45 sekund, při teplotě nad 15 °C 
o 30 sekund a u acetonového roztoku pak o 10 sekund. Zásadně 
důležité však je pamatovat na to, že počítáme pouze nástavky ob-
sazené včelami.

U slabších vyvíječů, tedy těch s aktuálním výkonem pod 
1,5 ml/min, prodlužujeme dobu expozice stejně jako pro včelstva 
ve dvou nástavcích. Při použití těchto vyvíječů u nástavkových úlů 

se dvěma obsednutými nástavky tedy prodlužujeme čas dvakrát. 
Mějte také na paměti, že utěsněné česno je třeba uvolnit za 30 mi-
nut po ošetření.

Po skončení denního ošetřování včelstev vylijte zbytek zásob-
ního roztoku z lahve do půdy (ne do vody nebo v její blízkosti), do 
lahve (i po acetonu) pak nalijte čistou vodu. Vyvíječ nechte ještě 
chvíli běžet, vodu vylijte, nalijte novou a celou tuto proceduru 

opakujte tak dlouho, dokud se voda kalí. Nakonec nechte vyví-
ječ běžet bez lahve až do té doby, kdy v sacích trubičkách nebude 
žádná voda.

Než vyvíječ po práci uložíte, vyšroubujte regulační ventil z ruko-
jeti, vyjměte filtrační hmotu FIRON a nechte i s rukojetí vyvíječe 
vyschnout. Znovu dohromady vše sestavte až bezprostředně před 
dalším použitím.

V listopadu již není tolik práce kolem včelstev na stanovišti, tak-
že se již můžeme připravovat na další sezonu. Možností je několik. 
Například příprava rámků včetně drátkování je práce náročná na 
čas, takže je na to ideální doba. A připravené rámky se vždy hodí, 
takže čím více si jich vyrobíte, tím lépe. Ke drátkování použijeme 
nerezové drátky. Ale pokud jste získali vosk, aniž byste drátkování 
porušili, pak stačí vyvařené rámky dočistit a drátky napnout. Tím-
to způsobem se dá ušetřit mnoho pracovního času.

Dr. Ing. František Kamler

Při aplikaci aerosolu z acetonového roztoku vzniká nebezpečí, že se do zmlžovačů dostane přes fironové filtry voda, která zmrzne a vy-
víječ je vyřazen z provozu. Pokud fironový filtr v rukojeti nahradíme smotkem savé tkaniny, ten zachytí více vody z přiváděného vzduchu 
a po ukončení denního provozu rychleji vyschne

V listopadu již není tolik práce kolem včelstev 
na stanovišti, takže se již můžeme připravovat 

na další sezonu. Možností je několik, například 
příprava rámků
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Ve dnech 8.–12. září 2019 se 
v Montrealu konal 46. Mezinárodní 
včelařský kongres Apimondia. Sjelo 
se tam více než 5000 příznivců vče-
laření a vystavovatelů z mnoha zemí 
celého světa.

Kongresu jsme se zúčastnili také my ja-
kožto členové spolku ICYB – Internatio-
nal Centre for Young Beekeepers, z.s. Cí-
lem naší účasti bylo především seznámit 
se s tím, jak se pracuje s mladými včelaři 
v různých zemích světa a představit účast-
níkům kongresu naše aktivity, zejména pak 
v oblasti mezinárodních soutěží mladých 
včelařů. Kongres pro nás byl především 
místem, kde jsme měli možnost navázat 
další kontakty na rozšíření našeho Me-
zinárodního setkání mladých včelařů 
IMYB. Předpokládáme, že příští rok se 
tohoto setkání ve Slovinsku zúčastní týmy 
z přibližně 50 států. Jednání Apimondie se 
zúčastnilo 51 členských zemí a my bychom 
se k tomuto počtu chtěli co nejvíce přiblížit.

Na kongresu jsme navázali nové kontak-
ty se zástupci zemí z Jižní a Severní Ame-
riky, ale také z Afriky, takže nyní již máme 
kvalitní kontakty do více než 90 zemí světa. 
Byli jsme překvapeni, že mnoho účastní-
ků kongresu mělo díky médiím informace 
o naší činnosti. V současné době má náš 
spolek v každé účastnické zemi jednoho 
národního koordinátora, který organizuje 
tým pro setkání IMYB.

Za čtyři roky s podporou mládeže

V Montrealu jsme jednali i s vystavovateli, 
v prvé řadě o možnostech finanční podpory 

některých týmů, aby se IMYBu mohly zú-
častnit i děti ze vzdálených zemí. Dalším 
bodem byly např. možnosti poskytnutí 
některých včelařských výrobků zdarma či 
za snížené ceny národním koordinátorům 
v jednotlivých zemích.

V rámci kongresu se konalo více než 300 
odborných přednášek na různá témata v ob-
lasti včelaření, avšak k našemu překvapení 
se ani jedna nevěnovala mladým včelařům. 
Tedy jeden workshop vlastně ano, ale jak 
již napovídá jeho název Opportunities 
and Challenges for Youth in Beekeeping 
(v překladu Příležitosti a úkoly pro mladé 
ve včelařství), jeho tématem byly možnosti 
mladých lidí k získání práce ve včelařství, 
nezabýval se tedy prací se včelařskou mlá-
deží. Hovořili jsme ovšem s mnoha včelaři 
z různých zemí a u většiny byl zájem o prá-
ci s mladými včelaři velký. Abychom tedy 
situa ci zlepšili, dohodli jsme se s organizá-
tory Apimondie 2023 v Chile, že do jejího 
programu budou zahrnuty aktivity, které 
práci s mladými včelaři podpoří. 

Úspěšní slovenští včelaři

Součástí kongresu byla také soutěž růz-
ných výrobků spojených se včelařstvím. 
Za Českou republiku se soutěže zúčastnily 
dva exponáty. V kategorii časopisů obdr-
žel časopis Moderní včelař krásnou bron-
zovou medaili. Spolek ICYB do kategorie 
včelařských publikací přihlásil knihu pro 
děti s omalovánkami od Miroslava Urba-
na s názvem An Illustrated Biology of Apis 
Melliffera (Ilustrovaná biologie včely me-
donosné). Přestože kniha ocenění nezíska-
la, v silné konkurenci jednoznačně obstála. 

Mezinárodní komise složená z odborníků 
z celého světa udělila v této kategorii zlatou 
medaili slovenské publikaci BLESABEE – 
From Healthy Bees to Healthy Human (Od 
zdravých včel ke zdravým lidem). Medaili 
převzal za autorský kolektiv ředitel včelař-
ské Střední odborné školy pod Bánošom 
Ing. Pavel Fiľo. Nás toto ocenění těší o to 
více, že Pavel Fiľo je čestným členem spol-
ku ICYB, a také proto, že poslední ročník 
Mezinárodního setkání mladých včelařů 
IMYB se konal právě na Slovensku na 
Střední odborné škole pod Bánošom.

V této souvislosti nelze nezmínit úspěch 
slovenských včelařů, kteří na včelařské 
soutěži získali celkem 20 medailí (9 zla-
tých, 4 stříbrné, 7 bronzových), čímž jed-
noznačně zvítězili v hodnocení zemí. Vět-
šinu medailí dostali Slováci za medoviny, 
především zásluhou firem Apimed a Včel-
co. V kategorii medovin si firma Včelco 
odnesla také pohár pro vítěze. 

Nové technologie pro mladé

V rámci kongresu se uskutečnila i výstava, 
na níž bylo k vidění to nejlepší, čím se mo-
hou výrobci a zpracovatelé z celého světa 
pochlubit. Mezi více než 200 vystavovateli 
byli i zástupci z České republiky – firmy 
Thermosolar Hive a Forsage. Společnost 
Thermosolar Hive propagovala termoso-
lár ní úl a značka Forsage představila 
vzdálený monitoring včelstev. Projekt je 
aktuálně ve fázi prodeje prvního funkčního 
zařízení, které tak bude možné používat od 
jara 2020. Součástí zařízení jsou malý sen-
zor Apicula uvnitř úlu a velký senzor Bom-
bus, který je umístěn vedle úlu. Oba spolu 
komunikují a odesílají data do webové ap-
likace. Apicula sbírá data o zvuku a teplotě 
v úlu a ta se pak nahrají do webové aplikace 
Forsage, kde můžete vidět aktuální hodno-
ty či grafy a případně si poslechnout zvuky 

Organizátoři Apimondie 2023, která se bude konat v Chile

Zlatou medaili získal medomet pro tělesně 
postižené od polského výrobce včelařských 
potřeb Lysoň
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včel v úlu. Bombus doplňuje tyto údaje 
o vlhkost a hlavně hmotnost. Data se dají 
doplnit o další informace, například poča-
sí, druh pěstovaných plodin v okolí nebo 
používané postřiky. Z takových dat pak lze 
vyčíst, co včelám svědčí a nesvědčí, a predi-
kovat další vývoj včelstva. Apicula se může 
používat i samostatně v offline podobě.

K našemu potěšení má firma Forsage zá-
jem podílet se na našich soutěžích IMYB, 
a to jak poskytnutím senzorů, tak pomocí 
mladým českým včelařům při přípravě na 
soutěž. Rádi by se propojili a spolupracovali 
se včelařskými kroužky mládeže. Nasbíraná 

data i zpětná vazba na fungování první verze 
produktu jsou cennou komoditou. Na jejich 
základě může Forsage pilovat svůj produkt 
a k němu navázané služby. Zástupci pro-
jektu Forsage zároveň vidí velký potenciál 
v práci se včelařskou mládeží a rádi by se do 
ní více zapojovali. Aktuálně tak mimo jiné 
i za tímto účelem sbírají finanční prostředky. 

Na praxi do Kanady

Na kongresu jsme rovněž projednávali, zda 
by bylo možné umožnit našim mladým vče-
lařům vycestovat do Kanady na praxi. Tato 
jednání proběhla zdárně, takže pokud by 

měl někdo z mladých včelařů zájem a je 
drži telem řidičského oprávnění na náklad-
ní automobil, může se nám ozvat. 

Přestože se Apimondia 2019 nevěnovala 
práci s mladými včelaři, byla pro nás účast 
velkým přínosem. Potkali jsme mnoho vče-
lařů z celého světa, kteří se již účastnili na-
šeho setkání IMYB a kteří, jak sami říkají, 
jsou členy rodiny IMYB. Nejen my, ale i oni 
propagovali na kongresu naše aktivity a o to 
větší úspěch naše společné snažení mělo. 

Naďa a Jiří Pízovi, ICYB – International Centre for 
Young Beekeepers, z.s.

Viceprezident Apimondie Dr. Peter Kozmus s knihou Miroslava 
Urbana

Jiří Píza na českém stánku společně s Martinem Špaňhelem z fir-
my Forsage a Mgr. Radkem Stránským z ministerstva zemědělství

Ocenění včelařů ve Zlínském kraji

Agrární komora Zlín spolu se Zlínským 
krajem uspořádaly 21. 9. 2019 již čtrnác-
tý ročník soutěže Perla Zlínska o nejlepší 
potravinářské výrobky Zlínského kraje. 
Ministerstvo zemědělství ČR pak podesá-
té udělovalo ocenění Regionální potravina. 
Více než 13 tisíc návštěvníků si v průběhu 
slunečné soboty užilo bohatý a pestrý pro-
gram. 

Do soutěže Perla Zlínska se letos při-
hlásilo 139 výrobků od 40 žadatelů ze 
zmíněného regionu. Ocenění a certifikáty 
o kvalitě svého produktu si přišlo převzít 
15 zástupců firem a fyzických osob. Vedle 

hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka je 
předávali také ministr zemědělství Miro-
slav Toman a prezident Agrární komory 
ČR Zdeněk Jandejsek.

Prvenství v Perle Zlínska v kategorii med 
získal Jiří Jasenský ze ZO ČSV Fryšták za 
svůj Med dvoubarevný. Označení Regio-
nální potravina si pak odnesl Včelí med 
z období květu lípy od Ing. Karla Kolínka 
ze ZO ČSV Brumov Bylnice.

Ze strany pořadatelů zaznělo, že v dneš-
ní době není zcela jednoduché uspět na 
trhu a oslovit zákazníky, proto je cílem 
celé akce tyto výrobce veřejně představit 
spotřebitelům, odborně posoudit jejich 
výrobky a ukázat, že zemědělství a potra-
vinářství jsou ve Zlínském kraji na velmi 
dobré úrovni.

Nás včelaře velmi potěšilo, že se v neleh-
ké konkurenci prosadil i náš med z české 
produkce, což s potěšením uznala i sama 
předsedkyně ČSV ČR Mgr. Jarmila Macho-
vá s konstatováním, že nejlepší propagací 
našeho současného včelařství nejsou slova, 
ale konkrétní činy. Svědčí o tom nejen svě-
domitá a poctivá práce našich včelařů, ale 

hlavně její prospěšnost pro okolní životní 
prostředí, přírodu, zemědělství a vlastně 
pro nás všechny. S tím, že bez včel a jejich 
opylování by totiž příroda nemohla exis-
tovat.

Text: JUDr. Karel Bodlák
Foto: Mgr. Jiří Balát

Jiří Jasenský (uprostřed)

Ing. Karel Kolínek
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Ve dnech 20.–22. 9. 2019 se v Bielsko-Biale konal již 37. ročník tradiční 
polské včelařské akce, která v originále nese název Ogólnopolskie Dni 
Pszczelarza (Národní dny včelařů). Zúčastnily se jí nejen včelařské spolky 
jednotlivých krajů Polska, ale přijeli také hosté z České republiky, Sloven-
ska, Běloruska a Ukrajiny. Hned v pátek 20. 9. 2019 večer se pak zástupci 
jednotlivých zemí setkali na společném jednání ohledně současné proble-
matiky chovu včel.

Slavnostní zahájení se konalo až v sobo-
tu 21. 9. 2019 v 10 hodin, kdy v jednom 
z obrovských stanů na výstavišti dostali 
včelaři požehnání při mši svaté. Jednotli-
vé krajské spolky předaly církevním před-
stavitelům velké množství dárkových košů 
plných medu, medoviny a dalších včelích 
produktů a jejich zástupci poté promluvili 
k návštěvníkům. Po nich následovali před-
stavitelé polské vlády a nakonec dostali 
slovo zahraniční hosté. Závěrem zazněl 
citát jednoho z přednášejících: „Včela ani 
ekologie nemají hranice“.

Po celou dobu mši provázel hudbou míst-
ní folklorní soubor. Slavnostní ceremoniál 
sledovalo skutečně velké množství návštěv-
níků. Svůj podíl na tom jistě mělo i příznivé 
počasí, které přálo nejen organizátorům, 
ale hlavně nakupujícím včelařům a pocho-
pitelně i prodejcům.

Po obědě se hosté sešli na výstavišti, 
kde si prošli a prohlédli celou včelařskou 
expozici. Vystavovatelé předvedli širokou 
nabídku včelařské techniky, včelařských 
pomůcek i včelích produktů od medů 

a medovin přes propolisové tinktury nebo 
kosmetické přípravky s propolisem až po 
včelí pyl. Vystavovali zde nejen ti největší 

a nejznámější polští prodejci a producen-
ti včelařských potřeb, jako např. Lysoň 
a Paseka, ale prezentovali se zde i výrobci 
tradičních dřevěných nástavkových úlů 
a rámků různých rozměrů, prodejci medu 
nebo medových pochoutek i odborné vče-
lařské literatury. Celá akce se nesla v pří-
jemné atmosféře a návštěvníci si zde nejen 
nakoupili vše potřebné, ale také si odnesli 
i spoustu cenných rad a naučných i propa-
gačních materiálů.

V sobotu večer se opět sešli zástupci 
jednotlivých zemí a tentokrát projednávali 
přípravy Apislavie 2020, kterou bude orga-
nizovat Bělorusko a uskuteční se v Minsku.

Během nedělního dopoledne i odpoled-
ne znovu probíhaly rozhovory mezi účast-
níky 37. Národních dnů včelařů a po oba 
dva dny pak probíhaly i odborné přednáš-
ky a kulturní program. Za tuto přínosnou, 
velkolepou a na přípravu velmi náročnou 
výstavu tak patří obrovské poděkování 
nejen organizátorům a funkcionářům, ale 
i prodejcům a jednotlivým včelařům.

Další ročník se uskuteční ve městě 
Lowicz.

Miroslav Poništ, 1. místopředseda ČSV

Paralelně s výstavou probíhala i jednání na mezinárodní úrovni Ze zahájení Národních dnů včelařů

Nabídka všech produktů byla skutečně 
bohatáVýstavu zahájila mše svatá

Celou akci příznačně 
charakterizoval citát jednoho 
z přednášejících: „Včela ani 

ekologie nemají hranice“
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A ještě k dotaci 1.D
Reaguji na váš článek ve Včelařství 
10/2019, týkající se výplaty dotací. Při-
pouštíte možnost výplaty dotace i na účet 
žadatele. Pokud přistoupíme na tuto 
možnost, jak prokážeme, že dotace byla 
žadateli předána? Při současném stavu, 
tedy podpisem do seznamu buď žada-
tele, či jím pověřené osoby, je to jasné. 
Máme zkušenosti z kontroly podpisů na 
seznamech dotací, požadavků na správ-
nou plnou moc a nyní lze poslat peníze 
bezhotovostně bez podpisu? Každý rok 
nás školíte, že formulář Plné moci musí 
být pouze ten ze Včelařství, kontrolujete 
nám pravost podpisů na Seznamu dotací 
a nyní připouštíte variantu, že k dotační-
mu Seznamu připojíme výpis z našeho 
spolkového účtu, kde budou uvedeny 
převody částek na jakási anonymní čísla 
účtů, možná s uvedením jmen žadatelů. 
Pokud ČSV bude tento postup akcepto-
vat, nemáme problém. Chceme jen mít 
jistotu, že po odeslání podkladů nenasta-
ne hon na následné prokázání, že dotace 
doputovaly na správná místa.

Podrobný postup vykazování obdrže-
ných plateb prováděných bezhotovostně 
jsem získala z naší svazové účtárny, která 
má bohaté praktické zkušenosti s admini-
strací dotace 1.D: Včelař (člen i nečlen) si 
žádá o dotaci na formuláři žádosti „Příloha 
k žádosti dotačního programu 1. D. Podpo-
ra včelařství“. Součástí žádosti je i čestné 
prohlášení, které podepisuje včelař (tím od-
povídá za správně vyplněné a úplné údaje).  

Pokud si uvede na žádost číslo účtu, je 
možné zadat na kartě včelaře do programu 
CIS a zaškrtnout „Posílat dotaci na účet“. 
Při tisku výplatních seznamů se v kolonce 
podpis včelaře vytiskne číslo účtu z jeho 
žádosti. K seznamu pak ZO přikládá kopii 
bankovního výpisu s platbou pro včelaře. 
Na kopii výpisu označí řádek, ke kterému 
platba patří. Pokud by si včelař stěžoval, že 
nedostal dotaci, tak se bude kontrolovat 
žádost včelaře, jaké uvedl údaje, výplatní 
seznam, výpis banky ZO. Všechny tyto 
doklady jsou uloženy u ZO po dobu 10 let. 
Stejně se postupovalo i u výplaty dotace 
poštovní poukázkou. Do kolonky pod-
pis včelaře se napsala poznámka výplata 
poštovní poukázkou a přikládala se kopie 
útržku poštovní poukázky. K uvedenému je 
třeba připomenout, že ZO si sama určuje, 
jakým způsobem bude vyplacena dotace, 
zda vyhoví požadavku žadatele poslat do-
taci na jeho účet. O této problematice jsem 
psala v minulém čísle Včelařství.

Podal jsem žádost o dotaci 1.D poštou 
doporučeně na adresu základní orga-
nizace. Sídlo ZO je na našem obecním 
úřadě. Tuto adresu jsem si zjistil ve spol-
kovém rejstříku. Dopis mi však přišel 
zpět s poznámkou nevyzvednuto. Termín 
podání žádosti je pryč. Co mám dělat?

Toto je problém přibližně posledních 
dvou až tří let, kdy je zde trend, že sídlo 
organizace nechtějí mít její funkcionáři 
na adresách svých bydlišť. Tam, kde je 
dlouhodobá dobrá spolupráce místní zá-
kladní organizace s obcí, obce umožňují, 
aby základní organizace měly svá sídla na 
jejich adresách. Problém je však v tom, že 
schránky na obecních úřadech nevybíra-
jí. A tak se může stát a stává se, že řádně 
a včas podaná žádost o dotaci není vyzved-
nuta a není zahrnuta do souhrnné žádosti. 
To je pak důvodem oprávněné stížnosti 
žadatele, které musíme vyhovět.

Oficiální sídlo organizace je to, které je 
uvedeno ve spolkovém rejstříku. V této 
souvislosti apeluji na tyto základní orga-
nizace se sídlem na adrese obecního nebo 
městského úřadu, aby své schránky pravi-
delně kontrolovaly a vybíraly. Mohou tam 
doputovat i jiná, např. úřední podání, třeba 
i rozhodnutí státních orgánů. Nevyzvednu-
tím se pak ZO vystavuje mnohem většímu 
problému. Protože nevyzvednutí úřední 
zásilky neznamená, že když nic nevím, 
tak se nic neděje. Platí zde fikce doručení 
a bez ohledu na to, jestli se ZO o obsílce 
dozvěděla, má to následky, a někdy velmi 
nepříjemné.

Prosíme o radu, co máme dělat. Máme 
podezření, že jeden včelař, pan B., který 
má včelstva na našem území, ale není 
náš člen, dostatečně nenakrmil včelstva 
a jeho včely vykrádají jiná včelstva našich 
členů. Tento včelař s námi nespolupra-
cuje, ani nežádal potvrzení, že u nás 
nežádá o dotaci na včelstva. Ani měl 
neodevzdává přes nás. Je možná nějaká 
kontrola, zda včelstva nakrmil, a tudíž 
má oprávněnou žádost o dotaci?

Dotaz má dvě části. K problematice po-
tvrzení dotace 1.D a odevzdání měli:

Dotaci vyplácí mateřská organizace 
ZO K. Protože však má pan B. umístěno 
podle CIS 15 včelstev na území ZO D., je 
povinností žadatele předložit potvrzení 
ZO D., že skutečně tento počet včelstev 
a v předepsané síle na jejich území je a že 
o dotaci u nich nežádá. Funkcionáři ZO D. 
mají právo si stav včelstev u žadatele ověřit. 
Bez tohoto potvrzení nemůže mateřská ZO 
K. dotaci vyplatit. Pan B. má sedm včelstev 
i v obvodu ZO V. Tam je situace stejná. Je 
nutné, aby dotčené základní organizace 
v této záležitosti spolupracovaly a dodržely 
podmínky dotace.

Co se týče odevzdání měli, chovatel má 
podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a na-
řízené vakcinace pro rok 2019 povinnost 
odevzdat směsné vzorky veškeré zimní 
měli od všech včelstev na všech stano-
vištích k vyšetření do 15. 2. 2019. Ale již 
není nařízeno, jestli má směsné vzorky 
měli odevzdat sám, prostřednictvím ZO, 
v jejímž obvodu včelstva jsou, nebo pro-
střednictvím mateřské ZO. V rámci služeb 
našim členům měl za své členy posílá do 
akreditované laboratoře základní organi-
zace. Pokud této služby v místě stanoviště 
včelstev chovatel nevyužije, je slušností 
a výrazem dobré spolupráce z hlediska 
zachování dobrého zdravotního stavu včel 
v dané lokalitě organizaci o výsledcích vy-
šetření měli odebrané ze včelstev nacháze-
jících se na jejím území informovat. 

K druhé části dotazu, k problému s lou-
peží, se vrátíme v příštím čísle. 

 Mgr. Jarmila Machová

V rámci služeb našim členům 
měl za své členy posílá do 
akreditované laboratoře 

základní organizace
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Uznaného chovatelského sdružení 
včely medonosné kraňské
V listopadovém Včelařství pokračujeme v prezentaci Vyšších šlechtitelských chovů Výzkumného ústavu včelař-
ského.  Chovy, které dnes prezentujeme, pracují ve zcela odlišných klimatických podmínkách. Výzkumná stanice 
Liběchov využívá velmi teplého klimatu Polabské nížiny, zatímco Pokusný včelín Pekařov má z dolských stanic 
největší nadmořskou výšku, a panují tam tedy i nejnáročnější podmínky pro život včelstev. Vizitky obou chovů 
jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechtitelského chovu, které každý chovatel každoročně zasílá 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.
Výzkumná stanice
Pod kostelíčkem 86 
277 21, Liběchov
Kontakt: libechov@beedol.cz, tel. 
734 858 243 

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského cho-
vu za rok 2018 rozchovávala Výzkumná 
stanice Liběchov plemenný materiál od 
11 plemenných matek a její výběrová zá-
kladna měla 67 včelstev. Od roku 2010 tam 
působí Ing. Pavel Kirschner.

Jak dlouho se chovu matek věnujete? 
K chovu matek jsem se poprvé dostal ve 
Skotsku při práci na včelařské farmě. V Li-
běchově jsem se chovu matek nejprve učil 
od včelmistra Luboše Skuhrovce. Hodně 
jsem se také naučil pozdější každodenní 
praxí a zkoušením různých způsobů cho-
vu matek.

Jaké máte včelařské vzdělání?
Včelařské zkušenosti jsem nejdříve získá-
val od svého dědy. Měl asi 12 včelstev a já 
jsem mu odmalička pomáhal. Když jsem 
po něm včely převzal a začal si to dělat po 
svém, začalo mě včelaření hodně bavit. 
V této době jsem také hodně četl včelař-

skou literaturu. V roce 2005 jsem působil 
jednu sezonu na včelařské farmě na Novém 
Zélandu a potom tři sezony na včelařské 
farmě ve Skotsku. 

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte? 
Liběchov se nachází v Polabské nížině 
v nadmořské výšce 171 metrů. Včelstva 
máme rozmístěná na sedmi stanovištích 
v okruhu do 10 km. Jedno stanoviště je 
na Kokořínsku. V krajině se střídají pole 
s vinicemi, neobhospodařovanými sady a 
směrem ke Kokořínsku i loukami. Souběž-
ně s rozkvětem ovocných stromů rozkvétá 
kolem 15. dubna i řepka. Je zde také hodně 
akátů a lip. Poslední snůška je ze slunečni-
ce. Výjimečně se objevuje medovice.

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Plemenný materiál je založen na plemeni 
Včela kraňská, původu Singer, který se zde 
nejlépe osvědčil. Zhruba každé dva roky 
objednáváme na „osvěžení krve“ insemi-
novanou matku z Kývalky (Singer). V loň-
ském roce jsme přivezli dvě singerky přímo 
z Rakouska. Linie Liběchovka vznikla vý-
běrem matek z nejlepších včelstev a jejich 
dalším křížením při inseminaci s trubčími 
včelstvy původu Singer.

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu? 
Největší důraz dáváme na mírnost a rozbí-
havost. Důležitý je také jarní rozvoj a cel-
ková vitalita včelstva, s čímž souvisí také 
medný výnos. Rojivost je také důležitá. 
Když se včelstvo chce rojit i po provedení 
včasných protirojových opatření (zvětšení 
prostoru, odebrání plodových plástů pro 
oddělek), je matka zralá na výměnu.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
V okruhu pěti kilometrů dáváme mateč-
níky zdarma. Provádíme přísnou selekci 
a včelstvům s nevyhovujícími vlastnostmi 

hned měníme matku. Ve svém chovatel-
ském okrsku máme převahu našich včel-
stev, a tedy i našich plemenných trubců.

Jaký používáte druh chovných úlků? 
Používáme styrodurové miniplusy ně-
mecké výroby na šest rámků. Jejich hlavní 
výhodou je to, že v nich včelstva mohou 
přezimovat. Na jaře nemusíme znovu pl-
nit oplodňáčky, ale pouze přezimované 
včelstvo rozdělíme do více chovných úlků. 
Nemusí se také tolik krmit medocukrovým 
těstem. Včely si samy přinesou dost zásob. 
Protože jsou to silnější včelstvíčka, tak se 
dokážou i více bránit loupežím na konci 
sezony. V menším počtu chováme matky 
v dřevěných oplodňáčcích se složeným 
Antes rámkem 39 × 24. 

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny? 
Jednu třetinu včelstev chováme v ten-
kostěnných langstrothech (rámková míra 
44,8 × 23,2). Dvě třetiny včelstev máme na 
rámkové míře 39 × 24. Z toho je více než 
polovina tenkostěnných a zbytek zateple-
ných palubkových úlů.

Ing. Pavel Kirschner

Včelnice
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Vyšší šlechtitelský chov Uznaného 
chovatelského sdružení včely 
medonosné kraňské

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Pokusný včelín 
Pekařov
778 23, Jindřichov
Kontakt: beepek@seznam.cz,  
tel. 739 594 728 

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského cho-
vu za rok 2018 rozchovával Pokusný včelín 
Pekařov plemenný materiál od čtyř plemen-
ných matek a jeho výběrová základna měla 
68 včelstev. Včelaří tam Bc. Jaroslav Labaj.

Kdy jste začal včelařit v Pekařově? 
Pokusný včelín Pekařov byl založen v roce 
1959 a prvním vedoucím stanice a včel-
mistrem byl pan Alois Novotný. Následně 
zde vletech 1987–1988 působil František 
Kašpar starší, od roku 1989 do roku 2018 
byl vedoucím stanice RNDr. František 
Kašpar mladší a od roku 2018 zde působím 
já. Pocházím z jablunkovských Beskyd, kde 
jsem vlastnil malé až střední včelí hospo-
dářství.

Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Komerčně a po vyčerpávajícím zaškolení 
až nyní v Pekařově, dříve jsem samozřej-
mě více či méně úspěšně choval matky ve 
svém provozu pro vlastní potřebu. Tehdy 
jsem kupoval a rozchovával matky snad od 
každého českého chovatele, abych posléze 
došel k závěru, že mi nejvíce „sedí“ ty pe-
kařovské.

Jaké máte včelařské vzdělání?
Absolvoval jsem kurzy v Nasavrkách, kurz 
lektora v Blatné, Moravskou včelařskou 
školu v Hranicích a nyní studuji včelařství 
na VŠ v Uherském Hradišti. Ovšem to nej-
podstatnější jsem pochytil od Dr. Františka 
Kašpara a Ing. Dalibora Titěry a nestydím 
se říci, že jsem takový jejich osobní učeň.

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Pekařov je podhorská osada Hrubého Je-
seníku na hřebeni mezi losinským a ha-
nušovickým údolím. Samotná stanice je 
ve výšce bezmála 700 m n.m., přičemž je 
přirozeným reliéfem vhodně izolována. 
Hlavní snůška je z javoru klenu, který je 
zde velmi hojně zastoupen, pak z maliníku 
a medovicové snůšky ze smrku. Doplňko-
vou snůškou je zde lípa.

Jakého původu je váš plemenný materiál?
První včelmistr Alois Novotný přesunul 
v roce 1959 na nově vznikající stanici včel-
stva z Velkých Losin a Loučné, která byla 
kříženci původní včely tmavé a přivezené 
rakouské kraňky. Tuto kraňku dováželi 
baronům Kleinům zde pracující rakouš-
tí dělníci. Po roce 1970 se z Rakouska ze 
stanice Lunz am See přivážely matky linie 
Troiseck, přičemž došlo k vzájemnému 
prokřížení. Takto od roku 1970 až do sou-
časnosti se na Pekařově chovají matky ve 
stále pokračující stejné matečné linii a bude 
tomu tak napořád. Pouze v roce 2005 bylo 
dovezeno několik matek pro osvěžení krve. 
Stejný úmysl chci uskutečnit i v roce 2020 
dovozem několika slovinských matek pro 
stejné osvěžení trubčí linie. 

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu?
Odolnost je hlavním kritériem, nakonec 
řádnou selekci provede jesenická příroda 
sama. Nerozchovávám silná (plantážní) 
včelstva, ale včelstva optimálně přizpů-
sobená na místní podmínky, zejména ta, 
která reagují na několik po sobě jdoucích 
proměnlivých snůšek. Dále vybírám z vi-
tálních a pracovitých včelstev, která v sobě 
mají určitou „samostatnost“ a jsou typic-
kým představitelem místně přizpůsobené 
linie, tzv. Pekařovky.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
Od počátku místním včelařům nabízíme 
přednostně matečníky a matky.

Jaký používáte druh chovných úlků?
Dříve to byly tzv. sdružené šestioplodňáč-
ky, nyní jsme přešli na styrodurové mini-
plusy polského výrobce. Podrobnější roz-
dílové hodnocení bych si nechal na později.

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny? 
Uteplené palubkové nástavky tachovského 
typu na 9 rámků, kombinovaného systé-
mu s jedním plodištěm 39 × 30 a medníky 
39 × 15.

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Paradoxně velmi krátká, neboť např. ještě 
letos v první dekádě května na Pekařově 
stále sněžilo a naopak masivní vyhánění 
trubců nastalo již v červenci. A jelikož se na 
stanici klade hlavní důraz na výběr matek 
z volně pářeného chovu, což považujeme 
za cestu danou přírodou, kterou z dlouho-
dobého hlediska nelze oklamat, tak chov 
matek ukončujeme relativně brzo.

Jak testujete čisticí pud včelstev?
U plemenných matek pin testem a u celé 
základny okamžitě vyřazuji matky pro-
dukčních včelstev, tzv. bordelářek, což 
ověřuji krátce mimo jiné pohledem na dno.

Co byste rád doplnil k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
V naší české kotlině, která se v současnos-
ti zmítá v plemenném chaosu a snaze o co 
největší exotiku, je to jistý unikát, který již 
trvá déle než 60 let a u kterého mám nyní 
tu čest být přítomen.

Připravil Ing. Pavel Cimala

Bc. Jaroslav Labaj

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona? 
Chovatelská sezona je díky teplejšímu kli-
matu dlouhá. S jarními prohlídkami začí-
náme v polovině března. První série mateč-
níků děláme kolem 20. dubna a poslední 
série koncem července. Většinou chová-
me v silných včelstvech při matce, pouze 
na samém začátku a konci sezony, podle 
počasí, musíme udělat osiřelce. Počasí je 

v sezoně většinou příjemně teplé a vhodné 
pro snubní prolety, takže se matky mohou 
dobře oplozovat.

Jak testujete čisticí pud včelstev?
Propichujeme zavíčkované kukly na ex-
perimentální ploše špendlíkem a potom 
sledujeme, za jak dlouho včelstvo tyto po-
škozené kukly odstraní. 

Co byste rád doplnil k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
Šlechtitelský chov Liběchov už má v názvu 
všechno, o co se snažíme. Chov matek vás 
musí bavit a musíte do té práce dávat vše. 
Je to sezonní práce a musí se trochu omezit 
ostatní činnosti ve prospěch chovu matek.

Včelnice v Pekařově
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Primární funkcí trávicí soustavy je příjem potravy, její chemické zpracová-
ní, absorbování získaných živin a následně odstranění nestrávených zbyt-
ků potravy a vyloučení odpadních látek. V medném váčku včela přináší do 
úlu nektar, medovici nebo vodu, které pak může předat ostatním členům 
včelího superorganismu. Můžeme tedy říci, že trávicí soustava včely slouží 
jak jedinci samotnému, tak i celému včelímu společenstvu.

Trávicí soustavu můžeme rozdělit na tři 
části, a to stomodeum, což jsou ústní otvor, 
hltan, jícen a medný váček, mesenteron ne-
boli žaludek a proctodeum složený ze střeva 
a výkalového vaku.

Ústní ústrojí

Na gnathocephalonu, tedy posledních 
třech hlavových článcích, leží trofické pří-
věsky čili ústní ústrojí včely. Vzniklo přemě-
nou končetin a tvoří je horní pysk, kusadla 
a sosák. Horní pysk (labrum) je chitinová 
destička zčásti kryjící kusadla, která jsou 
kloubně napojena na líce (genae). Kusadla 
se u jednotlivých kast tvarově liší. Dělnice 
využívají kusadla jako univerzální nástroj 
při každodenní práci, zatímco matka 
a trubci je použijí jen při vybíhání z buňky. 

Na hlavě najdeme pod týlním otvorem 
měkkou prohlubeň zvanou ústní pole, ve 
které je do tvaru písmene Z složen sosák 
včely. Ústní pole je z obou stran obklopeno 
zálícím (postgenae), které je pokračováním 
lící v zadní části hlavy. Sosák (proboscis) je 
složen z čelistí (maxillae) a spodního pysku 
(labium). V závislosti na plemenné přísluš-
nosti se jeho délka pohybuje v rozmezí 5,7 
až 7,2 milimetru (Přidal, 2003). Čelisti se 
skládají ze stěžeje (cardo), násadce (stipes) 
a dásní (galea). Obě stěžeje čelistí jsou 
propojeny uzdičkou (lorum), na kterou 
se kloubně napojuje podbradek spodního 
pysku.

Celé ústní ústrojí ovládá množství svalů. 
V případě potřeby napřímí včela jednotli-
vé části sosáku, přiloží těsně k sobě dásně 

čelistí a makadla spodního pysku a vytvo-
ří tak sosákovou rourku. Ta se přimkne 
k ústům a včela tak může nasávat tekutou 
potravu, kterou však nejprve ochutná. 
K tomu slouží jazýček, u jehož báze se na-
chází chuťové receptory. Celý jazýček je 
pokrytý dlouhými chloupky, díky kterým 
ochutnávaný nektar vzlíná až k chuťové-
mu ústrojí. Nektar se dostává k chuťovým 

receptorům i díky rýžce v zadní části ja-
zýčku, která funguje jako tenká kapilára. 
Jazýček je součástí spodního pysku a je ob-
klopen dvěma pyskovými makadly (palpi 
labiales) a dvěma pajazýčky (paraglossae). 
Celá struktura nasedá na bradu (mentum) 
a ta na podbradek (submentum). Koncová 
partie jazýčku se jmenuje lžička (labellum) 
a včela jí může nabrat hustější potravu. 
Sosák včela využívá při nasávání nektaru, 
medu, vody, při předávání potravy, při kr-
mení matky a larviček nebo při čištění bu-
něk. Díky těmto funkcím označujeme ústní 
ústrojí včely jako lízavě sací. Vlastní ústní 
otvor leží mezi horním a dolním vnitřním 
pyskem.

Hltan a jícen

Na ústní ústrojí navazuje hltan (pharynx), 
což je dutá trubice ektodermálního půvo-

du obkroužená svalovinou. Díky svalům 
vytváří včela podtlak a může tak sosákem 
nasávat potravu. Zadní stěna hltanu je ze-
sílená hltanovou destičkou, do které ústí 
vývody hltanových žláz. Ty u dělnic produ-
kují nejprve krmnou kašičku a poté trávicí 
enzymy. Hltanovou destičku mají i trubci 
a matky, přestože hltanovou žlázu bychom 
u nich hledali marně. Činností svaloviny je 
přijatá potrava posunována do hrudi, kde 
již prochází jícnem (oesopharynx). Hltan 
i jícen jsou vystlány jednovrstevným epite-
lem pokrytým chitinózní blankou intimou. 
Peristaltické pohyby posunují potravu 
do zadečku, ve kterém se jícen rozšiřuje 
v medný váček.

Medný váček

Medný váček (ingluvies) známe též pod 
názvem medné volátko nebo sociální ža-
ludek. Vše, co včela přinese ve volátku do 
úlu, může zvrátit (regurgitovat) a nabíd-
nout okolním včelám. Jedná se samozřej-
mě o nektar, medovici nebo vodu. Objem 
přinesené sladiny v medném váčku může 
být až 60 mm3 a může vážit až 0,069 g 
(Schönfeld, 1955). Medný váček je od dal-
šího oddílu trávicí soustavy, tedy žaludku, 
oddělen čtyřcípou chlopní, tzv. česlem 
(proventriculus). Česlo pokračuje směrem 
do žaludku tenkou česlovou rourkou, která 
končí volně v jeho prostoru. To, co projde 
česlem, již včela regurgitovat nemůže, a je 
to tedy stráveno. Proto označujeme tuto 
část trávicí soustavy jako pravá ústa včely. 
V medném volátku dochází vlivem enzymů 
produkovaných hltanovými žlázami ke ště-
pení složitých cukrů na jednodušší a tím 
vzniká řídký med. Cesta ke zralému medu 
je však ještě dlouhá a musí dojít k mno-
honásobnému předání obsahu volátka 
mezi včelami. Ve volátku též vzniká krmná 
kašička, kterou včely krmí larvy. Je to kom-

Cesta ke zralému medu 
je dlouhá a musí dojít 

k mnohonásobnému předání 
obsahu volátka mezi včelami

Část žaludku se vzdušnicemi a Malpighiovými trubicemi Zaostřeno na síť vzdušnic prostupujících žaludkem
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žláz a pravděpodobně i žláz pyskových.

Žaludek 

Včelí žaludek (ventriculus), jinak také me-
zenteron, je jedinou částí trávicí soustavy 
entodermálního původu. Znamená to, že 
se vyvíjela z vnitřního zárodečného listu 
zárodku včely. Díky tomu není žaludek 
vyztužen chitinem jako ostatní části trá-
vicí soustavy, a může v něm tedy probíhat 
trávení a vstřebávání živin. Aby byla plocha 
vstřebávající živiny co největší, má epitel 
žaludku množství záhybů. Mezenteron 
včely je široký až dva milimetry a jeho délka 
činí 10 mm u dělnice, 13 mm u matky a 19 
mm u trubce (Veselý, 2003).

Buňky žaludeční výstelky jsou schopné 
fungovat dvojím způsobem. Jednak produ-
kují trávicí enzymy, které rozštěpí přijatou 
potravu a zároveň mají i schopnost resor-
bovat živiny z potravy. Trávicími enzymy 
včely jsou kyselá a alkalická fosfatáza, 
esterázy, lipázy aminopeptidázy, proteázy 
a glukosidázy (Rada, Havlík, Flesar, 2009). 
Žaludek včely tedy funguje zcela jiným 
způsobem než u člověka, protože u něj je 
potrava strávena až v tenkém střevě.

Tím, že produkují trávicí enzymy, se 
žaludeční buňky značně opotřebovávají, 
a proto musí být pravidelně obměňovány. 
Děje se tak ve speciálních místech žalud-
ku – v prohlubních zvaných regenerační 
krypty, kde vznikají nejprve buňky regene-
rační (náhradní) a ty se v případě potřeby 
změní na výstelkové buňky sliznice.

Žaludek včely je obkroužen vrstvami sva-
loviny, která zajišťuje peristaltické pohyby 
posunující tráveninu žaludkem. Potravou 
včely je nektar, případně med a samozřej-
mě také pyl. Fermentovaný pyl zvaný perga 
je pro včelu perfektně vstřebatelný, protože 
fermentací je rozrušena jeho odolná povr-
chová vrstva exina. Včela se samozřejmě 
při sbírání potravy neubrání pozření suro-
vého pylu s ostrými výčnělky tvrdé exiny. 
Například pylová zrna slunečnice roční 
jsou ostnaté koule, které by v nefermen-
tovaném stavu silně poškodily žaludeční 
sliznici. Během milionů let evoluce si včela 
medonosná vytvořila ochranu své sliznice 
žaludku speciální vrstvou z chitinu, bílko-
vin a glykoproteinů zvanou peritrofická 
membrána. Tato bariéra sestává z jemných 
vláken rhabdoria a připomíná punčošku. 
Do ní se z medného volátka dostává po-
trava, která tak nikdy nepřijde do přímého 
kontaktu se sliznicí žaludku. Přes rhab-
dorium tedy prochází do punčošky trávicí 
enzymy štěpící zde potravu a strávené živi-
ny následně putují přes vlákna ke sliznici, 
kde jsou vstřebány.

Rhabdorium v žaludku neustále dorůs-
tá a slouží tak jako perfektní bariéra před 

patogeny. U zdravého dospělce přes peri-
trofickou membránu neproniknou ani spo-
ry moru včelího plodu nebo zvápenatění. 
Bohužel to však zvládnou všechny druhy 
Nosemy a to díky svým pólovým vláknům, 
která probodnou peritrofickou membránu. 
Včelí plod je patogeny nakažen vždy, proto-
že peritrofická membrána se mu vytváří až 
v určitém stadiu vývoje. Odrůstající stará 
peritrofická membrána odchází spolu 
s nestrávenými zbytky potravy do střeva. 
Rozhraní mezi žaludkem a tenkým střevem 
tvoří svěrač vrátník (pylorus).

Střevo a výkalový vak

Tenké střevo je od žaludku odděleno pylo-
rickou chlopní, která má chitinové zoubky. 
Ty spolu s drsným povrchem střeva roz-
mělňují nestrávené zbytky potravy. Hned 
za pylorem ústí do tenkého střeva Malpi-
ghiho trubice, které představují vylučovací 
soustavu. Asi sedm milimetrů dlouhé tenké 
střevo je ektodermálního původu, vystýlá 
jej tedy kutikula, a proto zde již nedochází 
ke vstřebávání živin.

Obsah střeva se posunuje dál do koneč-
níku, což je značně rozšířená část trávicí 
trubice s mnoha záhyby zvaná též výkalo-
vý vak. Tento orgán je důležitý v zimních 
měsících, kdy včela nemůže vylétávat z úlu 
a kálet venku. Označení výkalový vak je 
příznačné, neboť výkaly se zde shromaž-
ďují až do prvních proletů a po několika 

zimních měsících může jejich hmotnost 
odpovídat až 57 % hmotnosti těla včely. Při 
naplnění je délka výkalového vaku až 9 mi-
limetrů a jeho průměr 4 milimetry (Veselý, 
2003). Pokud se výkalový vak naplní více, 
například při zimování včel na medovico-
vých medech, může dojít k vykálení včely 
již v úlu, což je z hygienického hlediska na-
prosto nepřípustné, protože to vede k šíře-
ní mnoha nemocí.

Aby byly výkaly ve výkalovém vaku kon-
zervovány a nemnožily se v nich bakterie, 
prostupují je výměšky rektálních žláz. 
Těch je celkem šest, obkružují výkalový 
vak v jeho přední části a pravděpodobně 
ovlivňují i vodní režim těla. Zažívací trakt 
včely je zakončen řití (anus).

Mikrobiom (mikroflóra) střeva

Stejně jako člověk má i včela trávicí sou-
stavu osídlenou četnou mikroflórou, která 

pomáhá trávit potravu, produkuje vitaminy 
a samozřejmě též chrání střevo před pato-
geny. Mikroflóru získává vylíhlá larvička 
od starších včel při krmení a mezi nejroz-
šířenější skupiny bakterií patří Alphaprote-
obacteria, Betaproteobacteria, Gamma-
proteobacteria, Bacteroidetes a Firmicutes 
(Mohr, Tebbe 2006).

Střevní mikrobiom, ale také stav peritro-
fické membrány v žaludku včely negativně 
ovlivňují vnější činitelé, jako jsou chemické 
postřiky v zemědělství nebo dlouho trvají-
cí stres. Tím je samozřejmě dlouhodobě 
snižována imunita včely medonosné, což 
se v poslední době projevuje zvýšenou 
mortalitou včelstev na celém území naší 
republiky.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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A Mistři včelaři, včelaříci, naši noví 
přátelé a včelařští podnikatelé

Největší hrozbou pro včelaření jsou sami včelaři. Jan Šmíd se ve včelařské 
prodejně potkává s někdy až neuvěřitelnými příběhy, kdy „zkušení vče-
laři“ snažení začátečníků snad až sabotují. Ale naštěstí je stále dost těch, 
kteří včelami doslova žijí, a to i bez ohledu na komerční prospěch. A bu-
doucnost našeho včelaření zatím také vypadá více než nadějně.

Psát na těchto stránkách o vývoji včelařství 
by bylo již zbytečné. Každý včelař zná vý-
voj, kdy dutiny stromů v přírodě byly po-
stupně nahrazeny kláty v blízkosti jednot-
livých hospodářství, posléze nahrazované 
vyráběnými úly s odnímatelným víkem. 
Následné konstrukce umožňovaly snad-
nější pohled do života včel a postupně jsme 
se od rozběrných úlů dostali až ke dnešním 
úlům nástavkovým o různých rozměrech 
a různého provedení.

Není ovšem důležité, jaký typ konstrukce 
má včelař zažitý a komu jaký typ vyhovuje. 
Jde o zásadní principy péče o včelstva. Ty 
vycházejí nejen ze zažité praxe, ale i z lásky 
ke včelám. Ale bohužel to neplatí u všech.

Včelařští mistři

Včelaři, které můžeme beze všeho nazývat 
mistry, se svými včelami žijí. Starají se o ně 
s pečlivostí jim vlastní, léčí je, přiměřeně 
zakrmují a náležitě zimují. Pečují o ně, aniž 
by včely museli vyrušovat častým prohlíže-
ním. Naprosto přesně vědí, co se děje v úlu, 
a to ať už podle zvuků uvnitř, nebo podle 
chování na česně. Vědí, jak se mají chovat 
u včelína v zimním období, aby se včely 
v zimním chomáči nerozrušily, kdy pak 
zvýšeným šumem v úlu dávají najevo svou 
nespokojenost. Poznají, kdy chybí včelám 
ideální zimní klid, podle zvuku při otep-

lení zjistí, když se chomáč rozvolní, nebo 
naopak zda panuje ve včelstvu spokojenost 
semknutých včel. Ti, kteří nemají včelstva 
ve včelínu, o ně pečují tak, aby zimní větry 
nikdy nemohly proniknout až k samotné-
mu zimnímu chomáči. Dbají na to, aby 
včelstva nebyla zbytečně vyrušována, ne-
boť jakékoli sebemenší rozrušení v zimním 
klidu vede k oddělování včel od zimního 
chomáče a včely následně zkřehnou zimou 
a zemřou. Jakékoli vyrušování navíc vede 
včely ke zvýšené činnosti, vyšší spotřebě 
potravy, a potenciálně tedy k předčasnému 
naplnění výkalového váčku. Pokud k tomu 
dojde ještě před jarním oteplením, dochází 
ke kálení v úlu a včelstvo může uhynout.

Včelařští mistři svá včelstva pozorují 
v průběhu celého včelařského roku. Podle 
chování včel na česně dokážou rozpoznat 
náladu uvnitř úlu. Vědí, kdy a jak mají za-
sáhnout a co mají udělat, aby jejich včel-
stva byla zdravá a silná. Když vytočí med 
pro svou potřebu, nenechají včelstva hla-
dová a zesláblá. Vědí, kdy mají zúžit česno, 
jak včely plodují a jaká je jejich matka. Na 
matce vždy záleží. Ideální matka pochází 
z čisté linie. Matka oplodněná při snubním 
letu se spáří s několika trubci, aniž by tu-
šila, z jaké linie onen trubec pochází, zda 
není bastardizován dovezenou včelou nebo 
nepochází ze včelstev, kde včelaři čistota li-

nie nic neříká. A právě tito včelařští mistři 
se vedle péče o své včely starají i o čisto-
tu linie naší kraňky. Ctí tak práci našich 
předků, kteří vyšlechtili včelu medonosnou 
kraňskou k naprosté spokojenosti včelařů.

Včelařští mistři se sami aktivně zapojují 
do činnosti směřující k zachování popula-
ce kraňské včely ve smyslu plemenářské-
ho programu v chovu včel v ČR. Ctí úmysl 
našich předků zachovat čistotu populace 
kraňské včely na našem území. Ze své pra-
xe a převzatých dlouholetých zkušeností 
našich otců jsou si vědomi, co z hlediska 
chování a kvality včel způsobuje nekoor-
dinované křížení.

Přestože byla prováděcí vyhláškou 
k zákonu č. 240/1991 Sb. (o šlechtění 
a plemenitbě hospodářských zvířat) včela 
medonosná kraňská zařazena do projek-
tu ochrany vyjmenovaných genetických 
zdrojů, došlo a dochází k nezodpovědnému 
nepovolenému dovozu včely tmavé a včely 
plemene Buckfast. Včela tmavá je agresivní 
a včela buckfastka není až tak uzpůsobe-
na našim klimatickým podmínkám, neboť 
pochází z podstatně mírnějšího podneb-
ného pásma. Naše dlouhá zima tak u nich 
způsobuje daleko větší výskyt onemocnění 
nosemou než u včely kraňské. Včela tmavá 
zcela určitě byla i na našem území, hlavně 
v oblastech kolem hranice s Bavorskem. 
Ale i tam již dávno chovají kraňku z alp-
ských oblastí.

Před dvěma roky jsem na Šumavě a v  je-
jím okolí najezdil přes tisíc kilometrů a od-
chytil celkem 26 včel z různých oblastí. Ani 
jedna z nich nebyla původní, ani křížená 
se včelou tmavou. V jednom článku jsem 
se pak kdysi dočetl o výskytu včely tmavé 
právě v jedné z oblastí šumavských hvozdů. 
Dokonce v čistotě linie DNA téměř stopro-
centní. To znamená, že výskyt včely tmavé 
v dané oblasti zahrnuje včelí populaci, kdy 
matka při snubním letu odmítne jakého-
koli „nečistého“ trubce jen proto, aby si 
uchovala čistotu rodu. Pokud taková včelí 
matka neexistuje, pak musel někdo před 
odchytem včelích vzorků čerstvě dovézt 
včelstva z čistého zahraničního chovu to-
hoto druhu.

Včela medonosná kraňská má rychlý 
jarní rozvoj. Ve správné linii je klidná při 
manipulaci s dílem, má silnou energii 
letu se schopností využívat snůšku jak 
nektarovou, tak medovicovou. Má dobrý 
orientační smysl. Svůj původ odvozuje 
z Gorenska, hornaté severozápadní části 
Slovinska (Kraňsko), je zabydlená v ji-

 Foto: Jaromír Flössler



373LISTOPAD 2019•

TÉ
M

Ahovýchodních Alpách, ale rozchovává se 
i ve střední a západní Evropě, v Americe, 
Austráli, Bulharsku a dalších oblastech. 
Dokonce i Peru se na nás obrátilo o pomoc 
se zavedením naší kraňky v čisté linii. Všu-
de se snaží dbát na kvalitu a nedovážejí po-
kusně invazivní včely, jak se to děje u nás. 
Je dobře, že naše organizace již dávno při-
jala dlouhodobou koncepci chovu matek 
s DNA včely medonosné kraňské.

A za to patří velké poděkování právě 
oněm včelařským mistrům. A zároveň 
i všem, kteří včelaří s láskou a předávají 
své zkušenosti novým včelařům.

Včelaříci

Máme jedno z nejlepších uspořádání kolek-
tivního sdružení včelařů. Mládež je organi-
zovaná ve včelařských kroužcích, kde půso-
bí vynikající vedoucí. Práce s mladými vče-
laříky je v Česku na vysoké úrovni, o čemž 
svědčí i skutečnost, že naše včelařská 
mládež na mezinárodních soutěžích sbírá 
jedno uznání za druhým. Je to nádherný 
pocit, když na naše včelaříky můžeme být 
hrdí. A je jedno, zda to dělá ten, nebo onen. 
Jde o naši budoucnost. 

Správně vychovaní začínající včelaři jsou 
do vlastní praxe vybaveni všemi potřebný-
mi informacemi i praktickými zkušenost-
mi. Zde je zaručeno, že včelařství v našich 
krajích zůstane na vysoké úrovni.

Naši noví přátelé

To se však nedá říci o začínajících včela-
řích, kteří sice mají obrovskou chuť do 
včelaření, ale nemají dostatečné vědomos-
ti a získanou praxi, přestože se často snaží 
potřebné vědomosti nastudovat. Jsou na to 
sami. Potřebují do začátku kvalifikované 
vedení a odborné rady. A těch není nikdy 
dost, neboť včela nezřídka překvapí i znač-
ně zkušeného včelaře.

Než znovu nastartujeme bývalou společ-
nost Včelpo, pracuji jako prodavač v naší 
prodejně v Křemencově ulici v Praze. Ne-
lituji toho, neboť vyjma nových zkušeností 
mám denně možnost hovořit s mnoha ko-
legy včelaři. Je fantastické stále opakova-
ně zjišťovat, že lidé včelaří s láskou a mají 
vědomosti, které si nenechávají pro sebe, 
ale předávají je dál. Nejde jen o včelaře, ale 
i o včelařky, u kterých i já zapomínám za-
vřít ústa nad jejich vědomostmi a láskou ke 
včelám a respektu ke včelí produkci.

Ale mám z prodejny bohužel i mnoho 
smutných zkušeností, a to zejména právě 
se začínajícími včelaři. Kupují si literaturu, 
konzultují, ptají se. To je samozřejmě na-
prosto v pořádku. Ale je smutné, když začá-
tečníkovi prodá „včelař“ oddělek i s doma 
vyrobenými úly, které nesplňují ani ta zá-
kladní pravidla včelařské praxe. Jenže tito 
začínající včelaři jsou odkázáni jen na ty, 

kdo jim takové úly prodávají. Věří jim, aniž 
by tušili, že jejich včelařské začátky jsou 
předurčeny k totálnímu krachu.

Nedávno přišel jeden začínající včelař. 
Chudák ani nevěděl, jaký rozměr mezistěn 
potřebuje, a tak s sebou přinesl nástavek. 
Na první pohled to byla míra 39 × 24, 
takže klasika. Ale ten nástavek mě hned 
vzápětí zaujal svým provedením. Palubky 
příliš široké, takže se budou brzy kroutit. 
Péro a drážka palubkových prken na hra-
nách bez začištění, kdy péro tvořilo vlastně 
rohovou hranu. Nedalo mi to, a tak jsem 
vzal metr a začal přeměřovat. Pak jsem vzal 
nový rámek, osadil ho do onoho nástavku 
a zákazníkovi vysvětlil, v čem všem spatřuji 
chyby. Půdorys nástavku se rozcházel v jed - 
nom rohu o 8 mm. Rámky v něm musely 
v tomto případě „kloktat“, neboť i mezi vý-
robci rámků jsou podstatné rozdíly ve ve-
likosti i v použitém materiálu a jeho opra-
cování. Daleko nejhorší pak bylo zjištění, 
že mezera mezi rámky nad sebou v nástav-
cích byla 26 mm. To znamená, že včelstvo 
v zimním období tuto mezeru nepřekoná, 
nedostane se k zásobám, a velmi pravděpo-
dobně tedy zahyne hlady. Asi netřeba psát,  
že onen začínající včelař z mých komentářů  
k tomuto k danému „výtvoru“ nikterak nad- 
 šený nebyl.

Jindy zase přišla začínající včelařka 
a chtěla vosk. Nevěděl jsem, že je to vče-
lařka, protože do prodejny chodí kupovat 
vosk například i restaurátoři nebo lidé, kte-
ří si voskují ubrousky na uchování potravin 
nebo ho používají do kosmetiky. Byl jsem 
tedy docela překvapen, že tato dáma chtěla 
vosk do úlu. Po mé přihlouplé otázce, na 
co ho vlastně potřebuje, jsme se dali do 
řeči a její příběh mi dodnes doslova drásá 
nervy. Koupila si totiž od „včelaře“ oddě-
lek. Na třech plástech. Plastových. Chtěla 
koupit další a vosk potřebovala na základ-
ní nátěr na plastové rámky, aby je mohla 
doplnit do úlu. Prý aby mohly včely jít do 
síly celého nástavku a měly kam snášet. Na 
konci snůšky! A na třech plástech!

Tak nevím. Opravdu nevím, kam směřu-
je naše včelařství, když někteří kolegové do-
kážou na konci snůšky prodávat oddělky na 
třech plástech a ještě k tomu v podomácku 
vyrobených úlech bez jakéhokoli dodržení 
rozměrů. Copak si nikdo neuvědomuje, že 
tito začínající včelaři jsou jenom díky nim 
a díky základním neznalostem ve včelaření 

de facto hrozbou pro celé včelařské okolí? 
Není možné jim neznalost dávat za vinu. Je 
to chyba nás „služebně starších“ včelařů, 
že mnohdy víme, co se děje v naší bezpro-
střední blízkosti, ale nic s tím neděláme.

Včelařští podnikatelé

A k tomu zde máme ještě včelařské podni-
katele. Je mnohdy otázkou, zda mají včel-
stva na cizím území skutečně, nebo jenom 
evidenčně, aby mohli prodat co nejvíce 
medu. A ten ani nemusí být jejich vlastní. 
Je totiž mnoho včelařů, kteří kupují i lev-
ný med, aby ho pak prodali se ziskem ze 
dvora. 

Pouze jednou jsem byl přesvědčen, že 
Včelpo kazí reputaci včelařům, než jsem 
zjistil mnoho skutečností a definitivně 
nabyl přesvědčení, že největší hrozbou 
pro české včelaření a produkci medu jsou 
někteří samotní včelaři. Med je přírodní 
zázrak, který již nějakou dobu patří mezi 
ty nejvíce a nejčastěji falšované potravi-
ny. Navíc i samotní producenti medových 
produktů veřejně v médiích prezentují své 
postupy zpracování zahřátím medu běžně 
až na 70 °C. Zaznamenal jsem i jednoho, 
který zahřívá dokonce až na 90 °C, aby 
to dobře teklo do sklenic a nekrystalizo-
valo. V takovýchto případech, kdy dojde 
ke zničení základních enzymatických slo-
žek v medu, je už jeho přínos pro zdraví 
naprosto nulový. Je z něj už pouze tekutá 
sladká hmota.

Nicméně přes všechno zde napsané vě-
řím, že při takovém množství včelařů, jako 
máme my, jsou včelařští mistři spolu s nad-
šenými a poctivými včelaři v charakterové 
převaze. A to je to, co musí vést k trpělivosti 
a návratu samotného včelaření k odkazu 
našich předků. K poctivosti bez experimen-
tů a s úctou k našim odběratelům.

Jan Šmíd

Foto: Jiří Víteček

Med je přírodní zázrak, který 
již nějakou dobu patří mezi ty 
nejvíce a nejčastěji falšované 

potraviny
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Včelaření jinak v podání Josefa Jaroše

Včelám se věnoval již jeho pradědeček. On sám si udělal svůj první úl, už 
když vyšel ze školy, takže včelaření má opravdu v krvi. Pozoruhodné však je, 
jak Josef Jaroš o včelách a práci přemýšlí. Na základě pozorování přírody 
a chovaní včelstev v jednotlivých ročních obdobích dokázal vytvořit včelař-
ské pomůcky ulehčující chov včel a dlouhodobě dosahuje nadprůměrných 
medných výnosů.

V roce 1970 na konferenci vystavovatelů 
a vynálezců v Pardubicích vystavoval včelař-
ský systém, který nazval Stavebnice, a který 
je tedy letos již 50 let v provozu. Stavebnice 
vychází z pozorování a pochopení chování 
včel v jejich přirozeném prostředí. Včely 
v přírodě žijí v prostoru širokém od 20 do 
60 cm, kdy 20 cm je prostor extrémně malý 
a 60 cm naopak zbytečně široký. 

Jako vhodné řešení se tedy pro konstrukci 
úlu jeví střed, respektive šlo o to najít opti-
mální šířku prostoru, což je cca 40 cm. Sta-
vebnice je konstruována s vnitřními rozmě-
ry 38,5 × 38,5 a rámková míra je 37 × 30 cm. 
Půdorys dna je tedy čtvercový a celá kon-
strukce je přizpůsobena rámkům z úlů typu 
Čechoslovák. Nástavek je ze smrkového 
dřeva, je zateplen 6 cm polystyrenu a zvenku 
i zevnitř je pobitý prkénky o tloušťce 6 mm.

Stavebnice má v plodišti vzadu umístěná 
otáčecí uteplená dvířka, která zajišťují do-
statečný prostor pro trubčinu, a skleněné 
okénko. Na jaře toto opatření umožňuje 
rozšířit prostor v plodišti o jeden rámeček. 
Od jara jsou dvířka otočená uteplivkou 
ven a umožňují rozšíření prostoru v plodi-
šti a dostatečnou prodyšnost. V zimě jsou 
naopak otočená uteplivkou dovnitř a tak 
včelstvu poskytují další izolaci a ochranu 
před chladem, zatímco jedenáctý rámeček 
je z plodiště odebrán.

Podle snůškových podmínek a vývoje 
počasí přidává pan Jaroš zhruba v půlce 
dubna mateří mřížku a medník. Včelí dílo 
dělničí a trubčí pak na většinou třech rám-
cích převěsí z plodiště do medníku, kde se 

vylíhnou mladušky a trubci, a do plodiště 
umístí mezistěny a souše, které zabezpečí 
ochlazení a rozšíření prostoru. Dále pak 
podle rozvoje a síly včelstva takto přidává 
a rozšiřuje další medníky. Výhodou tohoto 
systému je snadná obměna díla, starší se 
přesouvá nahoru a nevystavěné mezistěny 
přicházejí do plodiště.

Důležité je poznamenat, jak pan Jaroš 
přemýšlí nad ventilací a prouděním vzdu-
chu v úlu. Plodiště a první medník je dílo 
uspořádané na teplou stavbu, druhý a třetí 
medník na stavbu studenou. Pod víkem jsou 
podloženy 13 mm silné lišty. Tím vznikne 
nad rámky 2cm mezera. Česínko pod víkem 
je 2,5–3 cm široké. Od nasazení medníku do 
doby, kdy nastane zazimovaní včelstev, pan 
Jaroš v horním nástavku – medníku, nechá-
vá pod víkem malou mezeru, kterou vytvoří 
tenkými latěmi, aby mohli vylétat trubci 
a zároveň tím zajistí ventilaci úlu. Když při-
jde čas zazimování včelstva, minimalizuje 
prostor pouze na plodiště.

Na stanovišti má také úlovou váhu, která 
mu indikuje situaci a stav ve včelstvu. Podle 
vývoje hmotnosti v zimě pozná, kdy včelstvo 
začíná plodovat, a podle toho spouští cen-
trální napáječku a zdroj vody pro včelstvo. 

Pan Jaroš domýšlí vše do detailu, a klade 
tedy důraz i na zateplení stropu/víka úlu. 
K tomu používá 10cm polystyren a neprodyš-
né víko. Očka ani strůpkovou fólii nepoužívá.

Jelikož jsou nástavky pro manipulaci vyso-
ké a těžké, vymyslel jednoduché zvedací zaří-
zení, které nazval Žirafa. Základem zvedáku 
je podvozek ve tvaru písmene T a na koncích 

ramen jsou horizontálně otočná kolečka, aby 
Žirafa mohla jezdit všemi směry. V polovině 
„zadní“ příčky je přivařen sloupek potřebné 
délky a na jeho horním konci je pak rameno 
se dvěma kladkami, přes něž prochází lanko 
k zařízení, které uchopí nástavek. Cívka je vy-
robena z náboje s centrální brzdou z Pionýra 
nebo mopedu a chladicí žebra jsou stočena 
na soustruhu. Brzda slouží k zablokování cív-
ky v jakékoli poloze. Náboj z mopedu je lepší, 
protože má menší průměr, tudíž umožňuje 
použití menší síly při zvedání nástavku. Na 
náboj je přimontována klika a celé toto zaří-
zení je přivařeno níže než v polovině sloupku.

K uchopení nástavku slouží samosvorné 
čelisti, které se dají seřizovat, aby mohly 
nástavek sevřít opravdu bezpečně. Styčné 
plochy čelistí jsou navíc za tímto účelem 
polepeny gumou. Zařízení pro uchopení 
nástavků má západku, která automatic-
ky vlastní tíhou zaklapne a tím zamezí 
znovu uchopení odloženého nástavku. Tato 
„gravitační“ západka je umístěna na dílu 
s kladkou a tento díl je propojen s rameny 
samosvorných čelistí.

Celá Žirafa váží 26 kg a patří k ní ještě 
manipulační stolek na čtyřech kolech, kam 
se umístí dvě úlová dna a na ně se odkládají 
nástavky. Stolek je možné umístit tak, aby 
byl vždy po ruce. Vyrobit Žirafu pro včelni-
ci by zřejmě nebyl žádný problém. Je to jen 
otázka vhodné úpravy podvozku, aby zvládl 
jezdit i po trávníku.

Dalším důležitým a v dnešní době pře-
trvávajícího sucha již skoro nezbytným 
vylepšením, které Josef Jaroš vymyslel, je 
centrální napáječka. Skládá se z jednotli-
vých mikronapáječek, které jsou umístěny v 
rovině horní loučky a propojeny akvarijními 
hadičkami. Mikronapáječky jsou vyrobeny 
z 5cm injekčních stříkaček, které jsou zkrá-
ceny na 2 cm. Zároveň je odvrtáno hrdlo na 
jehlu tak, aby vzniklým otvorem mohla být 
prostrčena akvarijní hadička. Napáječka 
pak rozvádí vodu z lahve či kanystru, jejichž 
velikost se odvíjí od počtu úlů, které chceme 
zásobovat. Výhodou je, že je voda vedena do 
každého úlu téměř bez dotyku lidské ruky.  
Důležité však je umístit všechny mikrona-
páječky do jedné horizontální roviny a za-
jistit, aby na plnicí komoru a hadičky, které 
rozvádějí vodu, nesvítilo slunce, neboť za 
takových okolností se ve vodě množí řasy.

Ovšem dalších nápadů a myšlenek má 
pan Jaroš ještě opravdu spoustu a za zmínku 
určitě stojí i vteřinové krmítko, chov a výmě-
na matek a také způsob čištění vosku. 

Text a foto: Mgr. Zuzana Samleková
Foto: Ing. Aleš Weselý 

autorka je členkou redakční rady časopisu Včelařství 
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Včelín Josefa Jaroše

Centralní napáječka

Mikronapáječeka na horních loučkách

Mobilní zvedací zařízení nástavků zvané Žirafa

Mikronapáječka - umístění v nástavku
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Včelařský spolek v Kunvaldu  
oslavil 125 let
Jubilantům v kostele sv. Jiří zazpívala herečka Chantal Poullain

Mezinárodní olympijský výbor byl ustanoven v roce 1894. Téhož roku v Os-
travě začala jezdit první parní tramvaj, Tomáš Baťa založil ve Zlíně svě-
toznámou obuvnickou firmu, vznikl pivovar Janáček v Uherském Brodě, 
v Paříži se poprvé odehrál striptýz v kabaretu Le Chat Noire a spisovatel 
Karel May vydal poprvé knižně Poklad na Stříbrném jezeře. A v Kunvaldu 
byl 18. listopadu 1894 o půl osmé večer ustaven Včelařský spolek pro poli-
tický okres Žamberk.

Spolek založili zdejší farář Matěj Kubek 
a místní učitel Adolf Simon. Hned zpočátku 
do něj vstoupilo 25 včelařů. Byl velmi akční 
a podléhal mu celý tehdejší politický okres 
Žamberk od Vamberka směrem k hranicím 
s Polskem. Bylo to neuvěřitelných čtyřicet 
měst a vesnic na území 323 km2.

I manželky včelařů se aktivně podílely na 
spolkové činnosti, avšak první zdejší úřed-
ně registrovanou včelařkou byla až roku 
1929 Antonie Michaličková. Pokrokový 
spolek komunikoval a sbíral zkušenosti 
od včelařů nejen z Evropy, ale i z Ameriky 
a Austrálie. A již v té době včelaři kritizovali 
nekvalitní japonský vosk.

Chantal zazpívala šansony 

Tímto netradičním připomenutím vý-
znamných událostí zahájil v sobotu 21. 
září v kunvaldské sokolovně místopřed-
seda včelařské organizace Jiří Jindra vý-
stavu s doprovodným programem ke 125. 
výročí trvání zdejšího včelařského spolku, 
jehož oslavy téměř rok předem usilovně 
organizovali Iva Bémová, Monika Jindro-
vá, další členové organizace s rodinami, 
OV ČSV a místní obec. Sobotního slav-
nostního zahájení se zúčastnila herečka 

a zpěvačka Chantal Poullain, kterou, jak 
sama uvedla, včelařská tematika velmi 
oslovuje. V sobotu večer ve zcela zaplně-
ném místním kostele zazpívala francouz-
ské šansony. 

Dekorativní kláty půjčil klášter

Pětidenní program oslav začal už v pátek, 
kdy si v přísálí sokolovny zhruba šedesát 
zájemců vyslechlo odborné včelařské 
přednášky. Hlavní expozici organizáto-
ři pojali velmi netradičně, po vstupu do 
sálu jste se ocitli v domácnosti z doby před 
125 lety.

Místnosti zároveň představovaly čtyři 
roční období. Ložnice symbolizovala jaro, 
tedy velikonoční zrození a jarní práce vče-
laře včetně chovu matek. Kuchyně předsta-
vovala léto a hlavní činnost včelaře, vytá-
čení medu. Podzimu odpovídal špajz, kde 
byla ukázka krmení včel a získávání vosku. 
A zimu znázorňoval parádní pokoj, kde 
byla předvedena zimní zaměstnání včela-
ře, příprava rámků, výroba svíček a vánoč-
ní pečení perníčků. Uprostřed sálu byl sad 
se včelnicí a množstvím historických úlů, 
rojáčků, oplodňáčků atd. A to včetně živých 
rostlin a samosebou i živých včel v proskle-
ných úlech.

Obdiv návštěvníků rovněž sklidily deko-
rativní kláty. „Svatý Jan Křtitel a Kristus 
na hoře Olivetské jsou starší než samotný 
spolek a zapůjčil je Františkánský klášter 
v Hostinném,“ uvedl místopředseda kun-
valdských včelařů a dodal: „V naší rodině, 
po meči i po přeslici, včelařil pradědeček, 
dědeček, tatínek, já nejsem výjimkou a po-
kračuje i má dcera. Z maminčiny strany byl 

Medovinou si na zdraví včelařů připili (zleva) organizátorka Monika Jindrová, herečka 
Chantal Poullain, předseda kunvaldských včelařů Jan Leyer, organizátorka Iva Bémová a 
místopředseda místních včelařů Jiří Jindra Foto:Tomáš Bém

Figurální úly s reliéfní výzdobou z poloviny 18. století zapůjčené muzeem 
Františkánského kláštera v Hostinném Foto: Tomáš Bém
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pradědeček dokonce druhým předsedou 
našeho spolku.“

Unikátem byly zakládací listiny spolku, 
všechny stvrzené Pražským královským 
místodržitelstvím.

Spoléhali na vlastní mezistěny

Důležitost včelařství a lásky ke včelám pro 
samotnou přírodu a lidský rod prezento-
val pěknou řečí předseda spolku Jan Lyer. 
Uvedl, s jakými potížemi i nemocemi se 
včelaři v Kunvaldu musí vypořádat. Pozi-
tivním faktem je zájem mladých včelařů, 
když štafetu spolku dnes drží 33 včelařek 
a včelařů s 383 včelstvy. „Počet včelařů se 
od založení spolku pohyboval kolem třiceti, 
nyní nás je třiatřicet. Jsme rádi, že přicháze-
jí mladí včelaři, jako je např. Jirka Prachař, 
který zde vystavoval vlastní úl uzpůsobený 
pro co nejlehčí manipulaci a v oboru úspěš-
ně soutěží na mezinárodní včelařské scéně.“

V samotné expozici byly k vidění úly 
a včelařské potřeby minulého a předmi-
nulého století, dokonce i včetně původ-
ních dřevěných medometů. Mezi mnoha 
jinými exponáty zaujala i historická kovo-
vá přítlačná forma na lisování mezistěn. 
I v současnosti tento způsob získává znovu 
na oblibě, zejména tedy mezi hobby včelaři 
a samozřejmě s využitím moderních tech-
nologií. Jak uvádějí oba spolkoví přátelé 
včelaři, na devadesát procent exponátů se 
předávalo z generace na generaci v míst-
ních včelařských rodinách, což svědčí 
o úctě zdejších obyvatel ke včelaření.

Apiterapie s medovou masáží 
a zkušenosti ze zámoří

Přitažlivou částí výstavy byla rovněž ukáz-
ka léčení včelími produkty – apiterapie. 

Medové masáže a použití voskových ob-
kladů, dále také využití dalších včelích pro-
duktů, jako jsou propolis a mateří kašička, 
nebo apidomek předvedla členka České 
apiterapeutické společnosti Monika Jin-
drová. Jiří Hůlka zase zajímavě prezento-
val včelaření v americké Montaně, kde měl 
možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži. 
Maketu apidomku s typickými úly ležany, 
uzpůsobenými pro spaní na úlech, z nichž 
od včel vychází léčebné záření, pak před-
vedl Alex Bezrukov.

Mnoho návštěvníků překvapil rozsáhlý 
sortiment včelích produktů. Mimo medu to 
byly v různých aplikačních formách např. 
i propolis, pyl, mateří kašička, málo známé 
trubčí mléko zakonzervované v medu či vo-
skové obklady.

Do nedělního podvečera na výstavu při-
šlo kolem 1500 návštěvníků, další dva dny 
patřily dětem z okolních škol. Prohlédly si 
nejen historii, ale i moderní náčiní včetně 
experimentálního úlu „flow hive“ z Austrá-
lie od Ivy Bémové. 

Oslava jednoho výročí skončila, ale za 
pět let bude další, kulaté. K tomu místo-
předseda Jiří Jindra dodal: „Výstavou ne-
končíme, byla by to pěkná příležitost na vy-
dání almanachu. Shrnul by nejvýznamnější 
období činnosti kunvaldského včelařského 
spolku pro pokračovatele zdejší včelařské 
tradice a rovněž by dobře prezentoval náš 
rodný městys Kunvald.“  

Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

Starožitný podomácku vyrobený medomet
 Foto: Zdeněk Kulhánek

Zakládací listina kunvaldského včelařské-
ho spolku Foto: Zdeněk Kulhánek

ZO Lázně Bělohrad  
má 90 let
Oslavy 90 let existence včelařského spolku v Lázních Bělohrad 
zahájilo slavnostní otevření výstavy včelařství v místním Památ-
níku K. V. Raise. Heslo výstavy bylo „Vítán buď, příteli včel“. Zá-
kladní organizace má 55 členů, sehraný výbor, který vše připravil, 
a vynikající spolupráci s městským úřadem, s místními hasiči i zá-
kladní školou, kde právě běží projekt Včela. Děti také přispěly na 
výstavu svými obrázky ze života včel. Historii organizace přiblížil 
v zahajovacím projevu předseda Vladimír Rak. Na výstavě byly 
k vidění historické a současné včelařské exponáty. Místní včelaři 
měli možnost přihlásit své medy do soutěže, v níž se vybíralo ze 
23 vzorků, a zajištěn byl i prodej včelích produktů. Bylo milé, že 
slavit se svými kolegy přišli i včelaři ze sousedních ZO Železnice 
a Hořice. Včelaře z Nymburka a Mšena pak na výstavu přivedla 
náhoda, v místních slatinných lázních byli zrovna na léčení. Oslavy 
pokračovaly i druhý den v rámci akce „Slavnosti jablek a cibule“, 
kde probíhaly ukázky práce s voskem a zdobení perníků. 

(JM)

V Ratajích nad Sázavou  
oslavili 145 let
Základní organizace Rataje nad Sázavou má 29 členů. Oslavy 145. 
výročí začaly na místním zámku předčítáním z kroniky. Druhý 
den pak probíhal již 8. ročník soutěže Ratajský medovník, v níž 
se hodnotí medovníky z medu, který pochází z oblasti Ratají nad 
Sázavou. Účast byla rekordní, soutěžilo 14 pekařek. Souběžně 
probíhala i soutěž Ratajská sekera (hod sekerou na terč), vše za 
spolupráce včelařů a hasičů. Čtyřčlenná komise zkoumala medov-
níky z hlediska vzhledu, nápadu, konzistence a chuti. Fantazie pra-
covala, jeden z medovníků měl v sobě i zaseklou sekeru z marcipá-
nu. Vítězný medovník byl ve tvaru buňky s číslem 145 a pekla ho 
paní Libuše Novotná, členka ZO Rataje. Po udělení medaile byly 
medovníky samozřejmě rozporcovány a rozdány návštěvníkům. 
Nic nezbylo a už se všichni těší na příští rok. Nápad ratajských 
včelařů je nutné ocenit, protože soutěží o nejlepší medovník moc 
není, možná jsou ratajští u nás v tomto směru jediní. Je to tedy ur-
čitě inspirace pro ostatní, v Ratajích má tato soutěž ohromný zvuk.

(JM)
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Objektivem  
Zdeňka Dukáta

Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) je široce rozšířená mokřadní vytrvalá rostlina 
s růžovými květy. Kvete postupně během celého léta a je vydatným zdrojem 
nektaru a pylu, který využívá mnoho druhů hmyzu včetně včely medonosné. 

Původem je z euroasijského areálu, v Evropě se nevyskytuje pouze v severních 
oblastech nad 65. rovnoběžkou a ve vysokohorských polohách. U nás obvykle 
vyrůstá na níže položených stanovištích, kterými jsou různé zaplavované louky, 

okolí řek, potoků nebo vodních nádrží, pobřežní křoviny a rákosiny, mokřady, 
rašeliniště a jiné zamokřené plochy. Ale najdeme ji i v dlažbě vltavských nábřeží 

a roztroušeně až do nadmořské výšky okolo 700 m. Prospívají jí kyselé půdy 
a slunná stanoviště. 

V minulosti se rostlina využívala v léčitelství. Sbíral se hlavně oddenek, obsahující 
hodně tříslovin, a používal se k zastavení průjmu, při vnitřním krvácení, 

zánětu žaludku a střev a při menstruačních potížích. Kyprej znali už staří Řekové, 
kteří jej přikládali na krvácející rány. Pojmenování „lythrum“ pochází z řečtiny 

a znamená prolitou krev. Současné lékařské studie potvrzují jeho antibakteriální, 
antioxidační a protizánětlivé účinky. Ze šťávy z kořenů se získávalo červené 

barvivo na látky a z květů barvivo potravinářské. Dnes se kyprej vrbice ekonomicky 
nevyužívá, občas se pěstuje v okrasných zahradách.

(pk, Wikipedia)
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včelařského Dol – XI (XXIII)

V pravidelné rubrice jsme čtenářům Včelařství představovali různá té-
mata, kterými se na pracovištích VÚVč zabýváme. Po celý rok 2019 jsme 
u těchto článků také zveřejňovali logo VÚVč s ikonickým číslem 100. Nyní 
tak nadešel správný čas podívat se o jedno století zpět a připomenout si 
založení Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Potřeba a zájem o výzkumné pracoviště 
věnující se včelařství vznikly již za Ra-
kouska-Uherska. V roce 1909 směřovala 
na císařský dvůr do Vídně k ministerstvu 
orby žádost o zřízení „zvláštní stolice na-
uky včelařské se vzorným včelínem a vý-
zkumnou a pozorovací stanicí pro praktic-
ké a další vědecké bádání“. Podepsalo se 
pod ni 150 včelařských spolků a dokonce 
i 30 městských zastupitelstev. Žádost také 
obsahovala volání po založení státní vče-
lařské školy a výuce včelařství ve všech ty-

pech nižších škol. Zastřešující organizací 
mělo být zemědělské oddělení Vysoké školy 
technické v Praze, kde se později (1915) 
docentem oboru včelařství habilitoval 
známý odborník MUDr. et Ing. Antonín 
Schönfeld. Po vzniku samostatného Čes-
koslovenska již také jako referent minister-
stva zemědělství Antonín Schönfeld inicio-
val založení několika výzkumných ústavů. 
Dne 7. listopadu 1919 jsou tak pod číslem 
jednacím 23063 zřízeny státní zeměděl-
ské ústavy pro živočišnou výrobu. Jedním 

z nich je právě i Výzkumný ústav včelařský 
a Antonín Schönfeld se stává jeho prvním 
přednostou. 

Osobnost Antonína Schönfelda můžeme 
nazvat jako renesanční. Měl velmi široký 
záběr znalostí, i proto byl souběžně i ve-
doucím výzkumného ústavu rybářského 
a hydrobiologického. 

V roce 1919 byl tedy Výzkumný ústav 
včelařský založen, avšak ještě neměl žád-
né zázemí „se střechou“ a k péči ani jedno 
včelstvo. To se změnilo až v roce 1922.

Dol je součástí malé obce Máslovice 
na pravém břehu Vltavy. Na Máslovic-
kém potoce se již několik století nacházel 
mlýn, který současně s okolními pozemky 
koupil významný politik a osobnost Dr. 
Julius Grégr v roce 1893. Postavil si zde 
letní sídlo, kde ovšem již o pouhé tři roky 
později zemřel. Grégrův zeť JUDr. Karel 
Groš nabídl v roce 1922 usedlost na po-

toce i Grégrovu vilu s přilehlými pozem-
ky k prodeji ministerstvu zemědělství. To 
je zakoupilo a od roku 1923 má již státní 
Výzkumný ústav včelařský své pevné místo 
na mapě. Zajímavostí je, že Zemské ústředí 
včelařských spolků (ZÚVč) zakoupilo bě-
hem první světové války pozemek v Praze 
na Žižkově, kde chtělo vybudovat včelařský 
dům a zřídit zde řádnou včelařskou školu. 
Ihned po válce podalo ZÚVč žádost na 
ministerstvo zemědělství s tím, že daruje 
tento pozemek jako vklad pro výstavbu 
včelařského ústavu. To však nebylo vzhle-
dem k poválečným poměrům nějakou dobu 
možné a k převodu žižkovského pozemku 
na stát došlo až současně s koupí statku 
„Dol“ v roce 1923.

Pod vedením Antonína Schönfelda 
vznikla již také první detašovaná praco-
viště v Liptovském Hrádku a v Židlocho-
vicích u Brna. Židlochovická stanice se 
později přemístila do Prostějova a nyní je 
v Žeravicích u Přerova. V 50. a 60. letech 
minulého století byla založena další deta-
šovaná pracoviště v Zubří, Kývalce u Ro-
sic a v Pekařově. Liběchovská stanice byla 
původně ve včelíně manželky prvorepubli-Antonín Schönfeld  foto: Wikipedia

Po vzniku samostatného 
Československa inicioval 

Antonín Schönfeld založení 
několika výzkumných ústavů

Grégrova vila 

Pohled na pravý břeh Vltavy na Dol s odstupem jednoho století
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kového ministra financí Aloise Rašína, ale 
v důsledku restitucí byla přesunuta na jiný 
blízký pozemek. V zámecké zahradě ve Fi-
lipově u Čáslavi jsme včelařili v nájmu také 
až do sametové revoluce a pak jsme včel-
stva přestěhovali do vlastního objektu na 
Skřivánek nedaleko Havlíčkova Brodu.

To, že jsou stanice rozmístěné v různých 
podmínkách České republiky, umožňu-
je získávat spolehlivější výsledky pokusů 
(úlové systémy, plemenný materiál, léči-
va atd.), než kdyby byly na jednom místě. 
V současnosti jsou včelstva na stanicích za-
pojena do plemenářských programů a do 
genetických zdrojů. Všechna pracoviště 
patří mezi vyšší šlechtitelské chovy uzna-
ného chovatelského sdružení včely kraňské 
a o včelstva pečují zkušení včelmistři.

Nejen včely, i bourec morušový

Řada světových včelařských ústavů vě-
novala v minulosti pozornost i bourcům 
morušovým a hedvábnictví. Bourci jsou 
totiž velmi vhodným genetickým mode-
lem a dají se poměrně snadno chovat v la-
boratoři i pro účely základního výzkumu. 
Nejinak tomu bylo i na Dole a ještě stále se 
v blízkosti dolského včelína nachází plo-
cha s několika desítkami stromů moruší. 
Jejich listy jsou totiž exkluzivní potravou 
housenek bourců. Výzkum hedvábnictví 
v českých podmínkách spočíval ve vypraco-
vání a načasování chovu bourců, aby bylo 
možno získávat jedinečný produkt v podo-
bě hedvábí v nouzových letech, která byla 
a zřejmě i nadále budou spojena s různými 
krizemi globálního měřítka. Hedvábnictví 
bylo direktivně zrušeno počátkem 50. let 
minulého století a pak ještě na tři roky ob-
noveno koncem osmdesátých let. Nyní už 
je jen vzpomínkou.

Nemoci včel, léčiva, Dolská medovina

V dolské centrále probíhají klíčové činnosti 
ústavu. Prakticky od svého vzniku se zde 
řeší problematika včelích nemocí a mož-
nosti jejich diagnostiky, tlumení a před-

cházení. V Dole se nacházejí akreditované 
laboratoře. V mikrobiologické laboratoři 
byla mj. vynalezena metoda diagnostiky 
řady nákaz včel ze včelí měli. Chemická 
laboratoř dlouhodobě věnuje pozornost 
kvalitě včelích produktů a zejména mož-

nostem prokazování falšování medu. Jsou 
na ni také vázány analýzy kvality a správ-
nosti vyráběných veterinárních léčiv, ur-
čených zejména k hubení roztočů Varroa 
destructor. To je, jak známo, hlavním a nej-
větším problémem celosvětového včelařství 
a díky jedinečné osobnosti, dlouholetému 
řediteli ústavu Ing. Vladimíru Veselému, 
CSc., byla vypracována celoroční funkční 
metodika k tlumení varroázy.

K Dolu jednoznačně patří i Dolská me-

dovina. Její výrobou se tu zabýváme už od 
60. let a propagujeme i její produkci mezi 
drobnými včelaři. Každoročně pořádané 
kurzy domácí výroby medoviny jsou jedny 
z nejnavštěvovanějších.

Do další stovky

V roce 1997 se ústav změnil na společnost 
s ručením omezeným. Jedním ze společní-
ků je i Český svaz včelařů a jeho prostřed-
nictvím i většina včelařů v České republice. 
Po celou dobu existence ústavu bylo hlav-
ní úsilí zaměřeno na přinášení funkčních 
poznatků do včelařské praxe. A věříme, že 
tomu tak bude nadále i dalších 100 let.

Tento text je však jen velmi stručným 
výletem do historie VÚVč, která by se 
nemohla napsat bez stovek zaměstnanců 
a tisíců včelařů a včelařek, kteří, ač zde ne-
jsou jmenováni, rozmanitě přispěli k jedi-
nečnosti dolského výzkumného pracoviště. 
Děkujeme.

MVDr. Martin Kamler
s použitím archivních materiálů a vzpomínek pamětníků

Jedním ze společníků je 
i Český svaz včelařů a jeho 

prostřednictvím i většina včelařů 
v České republice

Pohled na pravý břeh Vltavy dnes. Fotografováno ze stejného místa jako před sto lety

Původní budova mlýna Mlýn ve své dnešní podobě
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Jak jsme slíbili v říjnovém čísle Včelařství, pokračujeme v publikování 
sedmi letých zkušeností učitele včelařství Břetislava Pravdy s chovem 
matek v Mini úlcích. 

Originální Mini úlek Łysoń 

Tato sestava se skládá ze dna (obr. 10), 
nástavku (obr. 11), stropního krmítka 
(obr. 12), stříšky a přepážky pro případné 
rozdělení úlku na dvě samostatné jednotky. 
Všechny tyto díly jsou vyrobeny z extrudo-
vaného polystyrenu (styroduru) v kovo-
vých formách, každý díl zvlášť, ale každý 
jako jednolitý celek, tedy bez jakýchkoliv 
spojů. 

Dno má dvě česna a dva větrací otvory, 
právě pro možnost rozdělení Mini úlku na 
dva samostatné oddíly. Součástí dna jsou 
letáčky do česen, větrací záslepky do česen 
a plné záslepky do větracích otvorů a česen.

Nástavek má vnější rozměry 30 × 30 
× 17,6 cm a vnitřní světlost 23 × 23 cm, 
síla stěny je tedy 3,5 cm. Velkou výhodou 
je, že do horní a spodní části nástavku je 
integrován rám z odolného plastu, který 
výrazně zlepšuje kvalitu práce s tímto úl-
kem, umožňuje snadnou očistu od propo-
lisu a také velmi zvyšuje životnost nástavku 
oproti nástavkům vyráběným svépomocí. 
Horní a spodní plastový rám má tzv. falc, 
který mají i ostatní části Mini úlku, takže 

celá sestava je velice stabilní. Zde bych 
chtěl uvést, že cena tohoto nástavku pří-
mo od výrobce je necelých 300 korun (celá 
sestava pak stojí asi 630 korun), což není 
ani cena jedné včelí matky. Z estetických 
i funkčních důvodů je tedy lepší alespoň 
nástavky nakoupit. 

Stropní krmítko má stejně jako násta-
vek horní a spodní rám z tvrdého plastu. 
Objem krmítka ve vodorovné poloze je 1,4 
litru.

Stříška je bez přesahu a zapadá přesně 
do horního falcu krmítka nebo nástavku. 

Rámečky koupené s touto sestavou byly 
typu Hoffmann o rozměrech 22,5 × 17, 
z čehož je jasné, že při světlosti nástavku 
23 cm byly trochu delší a bylo třeba je upra-
vit. Rámečky je možno umístit do nástavku 
na teplou i studenou stavbu.

Dovybavení a vylepšení Mini úlku 
oproti tzv. „tovární verzi“

Dno v originálním provedení používám 
dnes již jen pro uzavření včelstvíčka, pro-
tože má dva větrací otvory. To lze použít 
např. při osazování smetencem nebo při 

převozu na jiné stanoviště. Hned první 
podzim a zimu jsem došel logicky k tomu, 
že je problematické léčení a vzhledem 
k nutnosti zaslepit spodní větrací otvory 
se také podstatně zvýšila vlhkost v úlku, 
protože velikost česna 5 × 2 cm (10 cm2) 
je pro odvětrání naprosto nedostatečná. 
Rychle jsem tedy vyrobil nová dna z fólio-
vané vodovzdorné překližky (obr. 13). Ta 
umožňují vložení monitorovacích podložek 
na měl, zvětšila se plocha česna na 26 cm2 

a tím o něco poklesla vnitřní vlhkost. Na 
obr. 14 jsou včelstva v MÚ v zimě. Tato dna 
dnes používám v chovné sezoně. Jsou dob-
ře čistitelná a příliš neumožňují stavbu díla 
do nízkého podmetu. Neumožňují ovšem 
podzimní ošetření fumigací a také aplika-

10.

13.11. 12.
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ce aerosolu je problematická. Fumigování 
bylo nutno provádět v horním nástavku při 
nutnosti vytažení jednoho plástu se záso-
bami s velkým obtěžováním včelstvíčka. 
Při použití aerosolu pak bylo na podlož-
kách velké množství mrtvolek, evidentně 

včel poškozených studeným aerosolem. 
Poslední dva roky tedy používám na zimu 
dna s vysokým podmetem 11 cm a kvalita 
zimování a komfort léčení (fumigace na 
stojánku v podmetu) jsou podstatně lepší 
(obr. 15 a 16). Větší je také česno o ploše 46 
cm2, které společně s vysokým podmetem 
definitivně vyřešilo vlhkost v úlku.

Nástavek není potřeba nijak upravovat. 
Originál je dodáván v bílé barvě, takže si 
jej včelař natře nějakou vodou ředitelnou 
barvou. Vnitřek úlku mi včelky trochu „na-
kusovaly“, proto jsem jej záhy začal natírat 
Fasadinem. Na jaře, když se zazimované 
včelstvíčko rozděluje na chovné jednotky, 
překládá se do čistých nástavků a zimní ná-
stavky se mechanicky očistí, natřou zevnitř 
zmíněným Fasadinem a jsou připraveny na 
další použití – toto je nejlepší dezinfekce 
(obr. 17 a 18). Mechanické poškození ná-
stavků (vnější i vnitřní) je možno opravit 
speciální hmotou. Já používám obyčejný 
akrylátový tmel, který se srovná špachtlí 
a po uschnutí se přebrousí a natře pří-
slušnou barvou (obr. 19). Opravoval jsem 
i opravdu velké díry po útoku žluny a opra-
vené místo nelze poznat.

Krmítko má při vodorovném umístění 
objem pouze 1,4 litru, při mírném naklo-
nění jen 1,2 litru. Na jedno nakrmení tak 
dodáme necelý kilogram cukru v roztoku 
3:2, nebo 1,6 kg, pokud používáme hoto-
vá invertní krmiva. K plnému nakrmení 
je potřeba dodat cukerný roztok zhruba 

desetkrát. Já používám běžné lahve o obje-
mu 3,6 litru s prosakovacím víčkem, nebo 
1,7 litru a krmím invertním krmivem, takže 
mám nakrmeno na dvě aplikace v prvním 
případě nebo čtyři aplikace v případě dru-
hém. Zatím jsem nezjistil rozdíl v kvali-
tě vyzimovaných včelstev mezi rychlým 
a pomalým krmením. Pro lahve 1,7 litru 
je potřeba jen jeden prázdný nástavek. 
Krmení invertem je výhodnější, protože 
tato přece jen menší včelstvíčka jsou o něco 
náchylnější k vyloupení, zvláště jsou-li na 
stejném stanovišti současně normální včel-
stva. Krmení invertem riziko loupeže téměř 
eli minuje.

Stříška má v originálu stejný půdorys 
jako nástavek a zapadá do horního falcu 
nástavku. Nahradil jsem je běžnými tele-
skopickými stříškami – dřevěný rám pře-
krytý sololitem krytý kvalitní asfaltovou 
lepenkou (obr. 20). Pod stříškou používám 
celoročně běžnou durafolovou fólii a jako 
uteplivku 19mm hobru.

Rámek dodávaný s úlkem byl Hoffma-
nova typu s úzkou spodní loučkou. Hned 

od začátku jsem je začal nahrazovat rámeč-
ky s mezerníky a širokou spodní loučkou. 
Rámečky s mezerníky (obr. 21) jsou vhod-
nější pro lepší manipulaci s dílem, Hoffma-
novy rámečky včely hodně tmelily. Rámky 
s úzkou spodní loučkou včely přestavovaly 
do podmetu, byť nízkého, a tak ztěžovaly 
manipulaci a hledání matky. Široká spodní 
loučka toto prakticky vylučuje. V Mini úlku 
nemám ambice používat rámečky, které 
by se daly spojovat na nějakou běžnou 
rámkovou míru (tady by se nabízela míra 

16.

19.

17.

14.

20.

18.

15.

Mechanické poškození nástavků 
je možno opravit speciální 

hmotou. Používám obyčejný 
akrylátový tmel, který se srovná 

špachtlí a po uschnutí se 
přebrousí a natře příslušnou 

barvou

21.



384•LISTOPAD 2019

VČ
EL

AŘ
S

K
Á 

P
R

AX
E Optimalu 42 × 17). Pokud by měl tento 

systém sloužit převážně k tvorbě oddělků, 
bylo by logičtější použít k tomu plemenáče 
na běžné rámky.

Rámečky drátkuji dvakrát vodorovně 
a zatavuji mezistěnu přes celou plochu.

Strůpek a uteplení

Jako strůpek používám durafolovou fólii 
(obr. 22). Vyhovuje pro letmé kontroly 
bez vyrušení včel a po vyřešení zimování 
na vysokém dnu není problém s vlhkostí 
v úlku. Pro uteplení používám stejně jako 
v kmenových včelstvech hobru síly 19 mm 
(obr. 23). Možná by byl lepší polystyren, 
ale ten mi likvidovali především mravenci.

Ostatní

Např. lavice pro úlky (obr. 24), je dobré 
umístit do výše 80–100 cm. Práce je pak 
daleko pohodlnější. Úlky mám umístěny 
po pěti až sedmi na lavicích, které sestávají 
ze dvou zemních vrutů, do nich jsou uchy-
ceny trubky s nahoře navařeným „plochá-
čem“ a na těch jsou uchyceny dva trámky 
profilu 7 × 4 cm. Z fotografií je patrné, že 
umístění Mini úlků u mě (obr. 25) i v Pol-

sku je v řadách a odporuje dosud ražené 
teorii o umístění oplodňáčků „chaoticky“ 
s výlety na různé světové strany z důvodu 
orientace matek. Poznatky mé i jiných cho-
vatelů, včetně těch polských, jasně dokazu-
jí, že jde jen o jeden z mnoha včelařských 
mýtů. To stejné platí i o barevném rozlišení 
den úlů či použití nějakých geometrických 
obrazců. Včely a matky se rozhodně ne-
orientují zrakem, nebo alespoň ne nějak 

podstatně. Samozřejmě i já dna natírám 
různými barvami, ale pouze z estetických 
důvodů.

(Dokončení v příštím čísle)

Ing. Břetislav Pravda,
učitel včelařství

b.pravda@seznam.cz

22. 23.

24. 25.

Pro uteplení používám stejně 
jako v kmenových včelstvech 

hobru síly 19 mm

Pardubické Dny medu podvacáté
Základní organizace ČSV Pardubice pořá-
dala ve dnech 12.–13. 10. 2019 svou tra-
diční akci, jubilejní 20. Dny medu.

Průvod krojovaných včelařů s hudebním 
doprovodem prošel v sobotu dopoledne 
centrem města na historické Pernštýn-
ské náměstí. Zde předseda spolku Václav 
Janovský přednesl zdravici primátorovi 
města a s ní i poděkování za podporu, díky 
které se Dnů medu mohly opět zúčastnit 
i zahraniční včelařské delegace z partner-
ských měst. Letos to poprvé byli včelaři 
z belgického města Waregem a opět také 
účastníci z polského Belchatówa.

Druhou zastávkou průvodu bylo hejt-

manství, kde se účastníci pozdravili s ve-
dením Pardubického kraje, který rovněž 
činnost pardubických včelařů podporuje.

Poté již došlo k zahájení vlastní akce ve 
výstavním sále Kulturního domu Hrono-
vická. Pro veřejnost zde byla připravena 
řada prodejních stánků s různými včelař-
skými produkty. A jako vždy se velkému 
zájmu, zejména u malých návštěvníků, 
těšil skleněný úl se včelami.

Příjemným kulturním zpestřením bylo 
vystoupení tanečního souboru Perníček 
a skupiny ze speciální školy Svítání.

S velmi dobrou prezentací na téma anato-
mie včely medonosné vystoupil Mgr. Marian 

Solčanský. Po oba dny probíhala zajímavá 
odborná diskuse o včelaření v Polsku a Bel-
gii a zahraniční hosté se podívali i na včel-
nice v okolí Pardubic.

Nevčelařská veřejnost měla možnost 
ochutnat a hodnotit předložené vzorky 
medů. Hodnotila je i odborná porota, kte-
rá těm nejlepším udělila bronzovou, stříbr-
nou nebo zlatou plástev.

Celá akce byla součástí každoročních 
Městských slavností a ke zdárnému výsled-
ku přispělo i krásné počasí s příjemnými 
teplotami babího léta.

Ing. Miloš Kašpar
ZO ČSV Pardubice
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Provádíme opakované ošetření včelstev, abychom setrvale snižovali jejich napadení roztoči. Pokud máme 
jistotu, že jsme ošetření provedli bez zavíčkovaného plodu, a přesto se nám později ve spadu objevují 
kvanta roztočů, je to známka reinvazí z okolí. 

Pokud máme pochybnosti o účinnosti léčiv, je vhodné zařadit léčivo s jinou účinnou látkou, 
např. Varromed.  I zde je nutné si uvědomit, že účinnost je vysoká jen tehdy, pokud je včelstvo bez 
zavíčkovaného plodu. Alternativou k Varidolu je MP-10, resp. M-1. Pozor ovšem na to, že účinnou látkou 
je zde pyrethroid fluvalinát, který se používá i v Gabonu PF-90.

Při poklesu teplot se včelstva sesedají do zimního hroznu. Pak je účinnější aerosol než fumigace.
Již se objevují první hlášení o úhynech včelstev i celých stanovišť. Mějme na paměti, že o dlouhověkosti 

zimních včel je rozhodnuto již od jejich vylíhnutí. Podzimním a zimním ošetřením nevrátíme zdraví 
poškozeným včelám, ale eliminujeme zbylé roztoče, aby nám včelstva do příští sezony přežila pokud 
možno bez parazitů.

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

Formidol

Tvorba 
oddělků

Je-li třeba, 
nátěr M1  
nebo Varro-
Med

Maximálně 
jednu aplikaci 

Varidolu nahradit 
VarroMedem

Tři aplikace 
Varidolu 

fumigací nebo 
aerosolem

Odstranění 
plodu,  

aby ošetření 
bylo účinné

Monitoring 
moučkovým 

cukrem  
nebo  

ze spadu na dně

Ochrana dlouhověkých včel:
Gabon

Formidol
VarroMed

Odstranění  
posledního  

trubčího plodu
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Celoroční schéma tlumení varroázy
podle metodik Výzkumného ústavu včelařského v Dole

www.beedol.cz, beedol@beedol.cz

I
II

III

IV

V

VI

VII VIII
IX

X

XI

XII

2019

Očištění  
a vrácení podložek

Sběr měli  
napadané  
za 30 dnů

Vyšetření zimní měli
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Listopad nás zavede do Podkrko-
noší, konkrétně do včelařského 
kroužku Hostinští včelaříci, odkud 
pochází letošní vítěz celostátního 
kola soutěže Zlatá včela. Rozho-
vor poskytl vedoucí kroužku Jan 
Materna.

Představte prosím svůj včelařský kroužek.
Kroužek Hostinských včelaříků pracuje 
desátým rokem pod záštitou Domu dětí 
a mládeže v Hostinném a blízce spolupra-
cuje s místní organizací ČSV Hostinné. Za 
tu dobu jím prošlo přibližně 30 dětí. Větši-
na z nich přišla do kroužku v první či druhé 
třídě a nadšení pro včely jim vydrželo zpra-
vidla do páté či šesté třídy, kdy se začínají 
věnovat více sportu, moderním technolo-
giím či hudbě. Základní vědomosti a vztah 
ke včelaření získaly a třeba se ke včelám ně-
kdy vrátí. Násilím děti zlomit nelze, musí 

mít především svoji vnitřní motivaci se vče-
lám věnovat. Důležitá je přitom podpora 
a vnější motivace jak ze strany vedoucího 
kroužku, tak i rodiny, která je při formová-
ní dětí často klíčová. Naopak dva členové 
kroužku do něj vydrželi chodit už od jeho 
založení a mají již i svá včelstva. Jeden 
z nich je zároveň dlouholetým úspěšným 
účastníkem národních kol soutěže Zlatá 
včela a reprezentantem na dvou meziná-
rodních setkáních IMYB.

Jaké máte pro kroužek zázemí?
Místní organizace ČSV nedisponuje žád-
ným zázemím typu klubovny, a tak půso-
bení pod hlavičkou Domu dětí je za této 
situace tou nejlepší variantou. Klubovna, 
kterou sdílíme s dalšími dvěma zájmovými 
kroužky, nám poskytuje vše potřebné jak 
pro běžné schůzky, tak pro výrobu svíček či 
sbíjení rámků a zatavování mezistěn.

Máte jako kroužek vlastní včelstva?
Vlastní včelstva máme prakticky od pr-
vopočátku, nejprve dvě, posledních několik 
roků tři. Je to podle mého názoru ideální 
počet, který lze za půl druhé hodiny trvají-
cí schůzku zvládnout. Umístěna je máme 
v zahradě městského muzea, bývalého 
augustiniánského kláštera. Jsou součástí 
venkovní včelařské expozice, která je vě-
nována historickému vývoji úlu a včelařo-
vě roku. Včelaříme s 2/3 Langstrothovým 
rámkem, který je zhruba o čtvrtinu lehčí 
než Adamcova míra a dětem se s ním lépe 
pracuje. I tak ovšem manipulaci s nástav-
ky s medem zvládnou jen ti starší. Výborné 
je, že v klášterní zahradě máme k dispozici 
část domku, kde máme umístěno veškeré 
včelařské zázemí včetně medometu, a tak 
nemusíme nikam nic převážet, jako tomu 
bylo na začátku, kdy jsme měli včelstva 
v městském sadu. Zbývá tak více času na 
práci u včel.

Jak vypadá taková klasická schůzka 
vašeho kroužku?
Záleží na období. Ve včelařské sezoně se 
scházíme pravidelně u včelstev. Čím jsou 
děti starší a zkušenější, tím více činností 
je nechávám si vyzkoušet. A pokud je zvlá-
dají, tak i udělat, samozřejmě za mého do-
zoru. Mimo sezonu se věnujeme jak prak-
tickým záležitostem, tedy třídění souší, 
sbíjení rámků či zatavování mezistěn, tak 
včelařské teorii. Pro každou schůzku si při-
pravím dvě až tři témata, která prostřídám 
za použití různých didaktických přístupů. 
Tyto teoretické hodiny jsou zároveň přípra-
vou na soutěž Zlatá včela, které se pravidel-
ně účastníme.

Děláte nějaké včelařské akce pro veřej-
nost?
Pravidelně se účastníme adventního trhu 
v městském muzeu a kromě prodeje litých 
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i stáčených svíček ze včelího vosku před-
vádíme i jejich výrobu. Je to zviditelnění 
naší práce a zároveň si tak přivyděláme 
na včelařské výlety za poznáním. Pořádali 
jsme i sedm ročníků Medobraní, kdy jsme 
vždy jednu sobotu v muzeu předváděli 
práce spojené s vybíráním a vytáčením 
medu a doplněné o další ukázky včelařo-
vy práce, o soutěže, medové občerstvení 
a zdobení perníčků. Medobraní bylo zpo-
čátku velmi úspěšné a navštěvované, ale 
časem se „okoukalo“ a i přes naši snahu 
o neustálou inovaci jeho návštěvnost po-
stupně klesala. Lidé chtějí stále něco no-
vého a včelaření je pro veřejnost často jen 
o včelách a o medu.

Jaké materiály používáte pro výuku 
v kroužku?
Snažím se hodně pracovat se včelařskou 
literaturou a naučit děti si informace vy-
hledat, zhodnotit a najít si v nich něco pro 
sebe a především pochopit princip, podsta-
tu. V tom nám pomáhá množství krásných 
knih, které v posledních letech vyšly. Asi 
nejoblíbenější je mezi dětmi Ilustrované 
včelařství od Francouze Yvese Gustina. 
I nově vydaná kniha polského autora Pio-
tra Sochy je krásně ilustrovaná a zároveň 
vysvětluje principy. Pro mladší existují vel-
mi pěkně zpracované didaktické materiály 
od pana Oldřicha Suchoradského. Vyu-
žíváme i fotorámky. Často dětem ukazuji 
různé materiály či schémata z velmi dobře 

a názorně zpracované učebnice Včelařství, 
kterou postupně vydává Pracovní společ-
nost nástavkových včelařů.

Co dělají děti v kroužku nejraději?
Jako všechny děti mají rády pestrost a stří-
dání činností, ale péče o včely je tak tro-
chu opakující se rutina, a tak je to třeba 
vyvážit. Ale ani výrobu litých svíček, která 
děti opravdu baví, nelze dělat jen chvíli. 
Než rozehřejete vosk, než vše připravíte, 
je třeba trpělivost a výdrž. Některé děti 
na to nejsou. Oblíbené jsou hry, třeba na 
kleštíka. Jednomu zavážete oči a on pro-
chází uličkou ostatních, kteří se mu na 
oblečení snaží připnout kolíčky na prádlo-
-kleštíky. Čím více záhybů děti na oblečení 

mají, tím více kleštíků se na ně přichytí, 
podobně jako na včelu s jejím bohatým 
ochlupením.

Máte nějaký zajímavý námět pro ostatní 
vedoucí včelařských kroužků?
Za důležité považuji, aby děti o včelaření 
neslyšely povídat jen ode mě, ale i od dal-
ších, protože takto se jim propojí získané 
vědomosti a získají rozhled. Proto jezdíme 
na výlety – byli jsme se již podívat např. 
ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, 
v Mendelově včelíně v Brně či ve včelař-
ském muzeu v Chlebovicích.

Veronika Šebková

PO STOPÁCH VČEL
Už se vám také někdy stalo, že jste šli po městě a uviděli jste ve štítu domu 
kamennou včelku či úl? Takových domů je po České republice spousta, 
a tak vyhlašujeme již 4. ročník soutěže Po stopách včel.

Zadání soutěže: 

Úkolem soutěžících je najít a nafotit mís-
to, kde najdeme nějaký symbol včely, úlu, 
mezistěny atd. Do soutěže přijímáme foto-
grafie původních sochařských děl, mozaik, 
kreseb a maleb. Za neplatné se považují 
fotografie plakátů, moderních vývěsek, 
počítačové grafiky atd. Za každé místo, 
které bude odpovídat požadavkům, získá 
soutěžící bod, v případě nedodržení tohoto 
zadání může být dílo vyřazeno ze soutěže. 
Nepřijímáme fotografie, které byly použity 
v minulých ročnících soutěže.

Soutěžní kategorie:

1. jednotlivci
2. kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a gym-

názií, školní družiny a kluby
3. včelařské kroužky

Odeslání soutěžního příspěvku:

Za soutěžní příspěvek se počítá dokument 
se seznamem konkrétních míst plus jejich 
fotografie. Je nutné napsat nejen město, 
ale také co nejpřesnější adresu. Fotografie 
zasílejte prosím zvlášť, tedy ne jako součást 
dokumentu, a nejlépe ve formátu jpg. Do-
poručujeme fotografie zaslat přes některé 
online úložiště, aby neztratily na kvalitě.

Podmínkou přijetí soutěžního příspěvku 
je také odeslání přihlášky, která bude obsa-
hovat jméno jednotlivce či název kolektivu, 
e-mail, telefon a adresu a v případě kolek-
tivní práce i údaje kontaktní osoby.

Soutěžní příspěvek i přihlášku je třeba 
odeslat na e-mail sebkover@seznam.cz 
do 27. 9. 2020.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků proběhne do konce 
října 2020, vítězové budou informováni 
e-mailem a zveřejněni na webových strán-
kách Českého svazu včelařů. V každé kate-
gorii budou oceněni první tři jednotlivci či 
kolektivy s nejvyšším počtem bodů. V pří-
padě nízkého počtu účastníků mohou být 
kategorie sloučeny, nebo budou v každé 
kategorii oceněni jen ti nejlepší.

V případě dotazů se neváhejte obrátit 
buď na výše uvedený e-mail, nebo na tele-
fonní číslo 602 116 341. Těšíme se na vaše 
příspěvky.
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Český svaz včelařů, z. s., vyhlašuje 2. ročník filmové soutěže

VČELY NA STŘÍBRNÉM PLÁTNĚ

Úkolem soutěžících je natočit film se včelařskou tematikou.  
Účastnit se mohou jednotlivci i kolektivy. 

Soutěžní kategorie:

• Animovaný film
• Hraný film

Odeslání soutěžního příspěvku

Film odešlete do 27. 9. 2020 na e-mail sebkover@seznam.cz. Společně s ním je nutné 
zaslat jméno autora či název kolektivu, adresu bydliště, e-mailový a telefonní kontakt 
a věk autora či autorů. Jeden autor či kolektiv může zaslat nejvýše dva filmy v každé ka-
tegorii. Maximální délka filmu je stanovena na 15 minut.

Vyhlášení výsledků 

Odborná porota vybere tři nejzdařilejší fil-
my v každé kategorii a ty následně ocení. 
V případě nízkého počtu účastníků mohou 
být kategorie sloučeny, nebo bude v každé 
kategorii oceněn pouze ten nejlepší příspě-
vek. Vítězové budou zveřejněni na webo-
vých stránkách Českého svazu včelařů. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit 
buď na výše uvedený e-mail, nebo na tele-
fonní číslo 602 116 341. Těšíme se na vaše 
příspěvky.

S
O

U
TĚ

Ž VČELY  
NA STŘÍBRNÉM 
PLÁTNĚ
Český svaz včelařů, z. s., loni na podzim 
vyhlásil první ročník animační a filmové 
soutěže Včely na stříbrném plátně. Úkolem 
dětí bylo vytvořit krátký film se včelařskou 
tematikou, ať už animovaný, nebo hraný. 
Animace vyhrála na plné čáře, protože 
všechny soutěžní filmy byly animované. 
Z došlých videí vybrala porota tři nejpove-
denější a jejich autorky ocenila. První mís-
to získala Kamila Boháčková za film Včely, 
druhé místo obsadila s Vývojem včely Lu-
cie Šidlíková a bronz si za svůj příspěvek 
Život pampelišky odnesla Marie Urválko-
vá. Děkujeme všem zúčastněným a už teď 
se těšíme na další příspěvky, protože je již 
vyhlášen druhý ročník této tvůrčí soutěže.

VČELKOVINY
Literární talent ukázali mladí včelaříci už v prvním ročníku soutě-
že Včelkoviny, kterou vyhlásil Český svaz včelařů, z. s. Z došlých 
příspěvků vybrala porota dvě básničky, ve kterých autoři projevili 
velkou kreativitu a nápaditost. Plusové body získali i za vlastní 
ilustrace. Oceněni byli sourozenci Katka a Vašek Zochovi. Děku-
jeme za všechna literární dílka a těšíme se na další, jelikož už je 
vyhlášen další ročník této soutěže.

Kateřina Zochová (8 let)

Byla jedna včelka, 
asi takhle velká. 
V pruhovaném pyžamu,
přistávala na stromu,
tropila tam scénu,
měla totiž trému.
Její jméno bylo Mája,
často si tam hrála.
Košík plný medu,
zvrhla na pařezu.
Že s tím měla velkou práci,
bylo pak hned po legraci.
Začala naříkat,
Vilík přišel pomáhat.
Tak to dobře dopadlo,
oba stihli divadlo.

Václav Zoch (10 let)

Byla jedna včelka,
měla tykadélka.
Lítala už mnoho dní,
byla totiž závodní.
Říkaly jí borec,
měla boží límec.
Nosila i bačkory,
aby mohla do školy.
Medu plný košíček,
jako malý bobříček.
Dávala ho dědovi,
neboť má rád květový.
Bydlí u nás v úlu 
a času má fůru.
Pomáhá své mamince,
když už chodí o hůlce.
Škrábe doma brambory,
a pak dělá úkoly.
Že má samé jedničky,
proto mlsá knedlíčky.

Český svaz včelařů, z. s., 
vyhlašuje 2. ročník 

literární soutěže

VČELKOVINY

Úkolem soutěžících je napsat vlastní příběh či báseň na téma včely 
či včelaření. Zúčastnit se mohou žáci základních a středních škol.

Soutěžní kategorie:

• Příběh
• Báseň

Odeslání soutěžního příspěvku

Příspěvek odešlete do 27. 9. 2020 na e-mail sebkover@seznam.cz. 
Společně s ním je nutné zaslat jméno a věk autora, adresu bydliště 
a e-mailový a telefonní kontakt. Jeden autor může zaslat maximál-
ně jeden příspěvek v každé kategorii.

Vyhlášení výsledků 

Odborná porota vybere tři nejpovedenější díla v každé kategorii 
a ty následně ocení. V případě nízkého počtu účastníků mohou 
být kategorie sloučeny, nebo bude v každé kategorii oceněn pouze 
ten nejlepší příspěvek. Vítězové budou zveřejněni na webových 
stránkách Českého svazu včelařů. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit buď na výše uvedený 
e-mail, nebo na telefonní číslo 602 116 341. Těšíme se na vaše 
příspěvky.

Připravila Veronika Šebková

Lucie Šidlíková – Vývoj včely Kamila Boháčková – Včely

Marie Urválková – Život pampelišky
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EMed je unikátní potravina, dejte mu 

hezký obal a nechte si za něj zaplatit
Včelařský rok lze považovat za úspěšný, když máme celoročně zdravé včely 
a ty nám dají nějaký ten produkt. Vždy však mějme na paměti, že tím nej-
důležitějším „produktem“ včel je opylovací činnost a teprve jako třešničku 
na dortu tu máme zcela přírodní včelí produkty ve velmi vysoké kvalitě. 

Kvalita ovšem není automatická, zejména 
tedy v dnešní době, kdy je v krajině nedo-
statek vody a probíhá intenzivní zeměděl-
ská, lesnická a rybářská činnost, kde se 
často používají různé chemické látky. Na 
Univerzitě v Illinois v roce 2018 zjistili, 
že včely mají raději cukr s fungicidy nebo 
s herbicidy než čistý cukr a naše Země-
dělská univerzita v Praze si to potvrdila 
u mnoha postřiků, se kterými se naše včely 
mohou setkat na polích.

Stranou ovšem nezůstává ani samotné 
včelařství, kde se chemie v omezené míře 
používá k dezinfekci úlů nebo náčiní. Sa-
mostatnou kapitolou jsou pak látky urče-
né k léčení včel a udržení jejich zdraví na 
úrovni snesitelné jak pro samotné včely, tak 
i včelaře. Je skvělé, že díky dobře vypraco-
vaným postupům a návodům od výrobců se 
v Česku tyto látky zatím nikdy neprokáza-
ly ve včelích produktech od drobných, ani 
profesionálních včelařů, a že tedy každý 
jednotlivě nad touto problematikou rozum-
ně přemýšlí a nehazarduje s aplikacemi lá-
tek, které do včel nepatří.

Med můžeme mít květový z nektarií kve-
toucích rostlin, medovicový med pochází 
od producentů medovice, jako jsou mšice, 
méry, či puklice, a pak tu máme i med smí-
šený, který vzniká kombinací obou zdrojů. 
Získat zcela jednodruhový med bez ales-
poň malé příměsi jiného je téměř zázrak. 
Včely totiž zkrátka létají na všechny zdroje 
sladkých šťáv. 

Dnešní článek tak bude zaměřen pře-
vážně na kvalitu medu a obal, ve kterém 
jej hodláme nabízet. Záměrně vynechá-
vám další včelí produkty, ačkoliv by si bez-
pochyby rovněž zasloužily pozornost. Ale 
těm se budeme věnovat někdy příště.

Med je zkrátka nejznámější a naprosto 
nejpopulárnější produkt včel. Moje babič-
ka k medu přistupovala i jako k daru pro 
upevnění zdraví. Mazala nám jej třeba na 
strupy na rozbitých kolenou. A když nás 
štípl nějaký ten „hmyzák“, tak i na tuto 
drobnou ránu nám dala med, aby to nesvě-
dilo a posléze neotékalo. Po včelím žihadle 
je to hotová spása, pokud se vám místo 
vpichu podaří natřít co nejdříve.

Co tedy med obsahuje? V prvé řadě jsou 
to jednoduché cukry fruktóza a glukóza, 
jejichž zastoupení přesahuje 90 %. V men-

ších množstvích se v něm pak vyskytují 
i další cukry včetně sacharózy. Její povole-
ný obsah je však limitován 6 %. Můžeme 
ovšem zůstat v klidu, u českých včelařů se 
podíl tohoto řepného cukru zpravidla po-
hybuje pod 2 %, nezřídka ještě níže. Ved-
le cukrů jsou v medu mnohé velmi cenné 
látky, bílkoviny, vitaminy a také minerály. 
V této souvislosti může překvapit, že se 
v medu vyskytují i těžké kovy, ale samo-
zřejmě pouze ve značně nízkém, stopovém 
množství. Mezi nejcennější složky medu 
pak lze zařadit enzymy samotných včel, 
které de facto dělají med medem. Člověk 

je totiž naštěstí neumí uměle vyrobit, ale 
pro lidské zdraví jsou tím nejcennějším, 
co med nabízí. 

Přestože tedy občas zaslechneme zprá-
vy o pančovaní medu, které možná i před-
stavuje nějaký krátkodobý ekonomický 
přínos, snažme se jej jako poctiví včelaři 
získat od včel v té nejčistší podobě. Znám 
včelaře, který med nemá rád v „syrovém“, 
tedy původním stavu. Říká, že jej sní jedině 
po tepelném zpracování. Divné, že? Med 
je totiž pro naše zdraví cenný právě díky 
mnoha látkám, které se tepelným zpraco-
vání znehodnotí.

Ale med lze poškodit i jinými způsoby, 
dokonce už při vytáčení hrozí začáteční-
kům několik chyb, které mohou ovlivnit 
celkovou kvalitu produktu. V prvé řadě je 
potřeba od včel vybrat opravdu zralé plásty 
s medem. Jak je poznat? Nejlepší je, když 
je plást celý zavíčkovaný (nebo alespoň ze 
dvou třetin) a při otřesu nesmí med vytékat 
ani vystříknout. Trhneme tedy plástem ve 
vodorovné poloze, a když se neobjeví „ani 

kapka nazmar“, pak tento plást můžeme 
dát do medometu a vytáčet. Pokud však 
chceme znát podíl vody v medu přesně, 
slouží k tomu refraktometr.

Medomet, odvíčkovací zařízení i nádoby, 
do kterých med hodláte dávat, musí být čis-
té a zcela suché, voda by posléze způsobila 
zkvašení medu. A pokud během medobraní 
přece jen potřebujete něco umýt, pak s vo-
dou opravdu opatrně. Jistě, lze to brát i tak, 
že pokud vám med zkvasí, pak máte základ 
na výrobu medoviny, ale to není tématem 
tohoto článku.

Po vytočení a vyčeření je ideální med 
ihned dát do sklenic, ve kterých jej hodlá-
me uchovávat. Pamatuji si ještě tu hrozně 
šetřivou dobu, kdy včelaři dávali med do 
přinesených nádob, mnohdy od okurek 
nebo jiných zavařenin. To pak med voněl 
po zelí nebo třeba po borůvkách. Dnes si 
můžeme koupit zcela nové sklenice i s víč-
ky a navíc se v nabídkách objevují i krásné 
etikety, které z „obyčejné“ sklenice medu 
dokážou udělat krásný a hlavně zdravý dá-
rek pro každou příležitost.

Etiketa by měla vedle dalších údajů ob-
sahovat také informace o skladování při 
teplotě do 25 °C a vzdušné vlhkosti do 
70 % a samozřejmě je nanejvýš vhodné 
uvést, jakého druhu a ze které oblasti med 
je. Statní veterinární správa ČR se zamě-
řuje na dohledatelnost potravin, takže 
když napíšete, odkud med je, je to známka 
upřímnosti. Největším nápisem na etike-
tě by mělo být slovo med. Přívlastky jako 
včelí nebo domácí jsou zbytečné a dokonce 
se ani nesmí používat. Pokud chcete med 
prodávat, přidejte ještě vaši adresu coby 
producenta a pochopitelně nesmí chybět 
údaj o množství, nejlépe v gramech, a také 
datum spotřeby.

Cenu si určujete sami, ale není důvod dr-
žet se zkrátka, protože med je velmi kvalit-
ní potravina s mimořádným prospěchem 
pro lidské zdraví. Klidně med prodávejte za 
cenu kolem 200 korun za kilogram a zisk 
pak použijte na rozvoj svého včelaření, 
čímž zase prospějete přírodě. Med od čes-
kého včelaře je pro českého spotřebitele 
záruka kvality a věřím, že tomu tak bude 
i nadále.

Ale než svůj med dáte z ruky, vždy zá-
kazníkovi nebo obdarovanému řekněte, 
že jste včelař a přidejte něco zajímavého 
o včelkách.

S pozdravem Včelám dík.
Augustin Uváčik

e-mail: uva@centrum.cz
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Soutěžní doplňovačka
V tajence najdete německý název obce, kde se narodil 
významný přírodovědec a zakladatel genetiky Gregor 
Mendel.
 1. Část trávicí trubice včely, kde jsou žlázy, které 

produkují mateří kašičku.
 2. Největší buňka v plástu
 3. Nejpočetnější „druh“ včel ve včelstvu
 4. Enzym štěpící sacharózu na fruktózu a glukózu
 5. Alkoholický nápoj z medu
 6. Název žlázy, jejíž sekret včely využívají napří-

klad pro značení navštívených květů.
 7. Mladá neoplozená matka
 8. Neustálá výměna výživných látek mezi členy 

včelstva
 9. Na druhém páru končetin má včela ____, který 

slouží k vypichování pylových rousek z košíčků.
10. Látka produkovaná tělem včely a šířená do oko-

lí. Má za cíl komunikaci mezi včelami.

Soutěž
Opět tu máme soutěž a s ní většinou doplňovačky. Vylosovaný vítěz každého kola dostane drobnou cenu od Českého svazu včelařů.
Odkazy na vyplňování soutěžních formulářů najdete 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“.  
V tajenkách budou názvy obcí, vrcholů nebo jiných míst, která mají „včelařský název“, nebo jsou jinak „včelařsky významná“.

Listopadové 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
1. (Anatomie) Kolik voskových zrcadélek 

má včela medonosná?
a) 4
b) 8
c) 12

2. (Anatomie) Který smysl je pro trubce 
nejlepší při hledání matky při snubním 
proletu?
a) zrak
b) čich
c) hmat

3. (Historie) Po kterém včelaři je u nás 
pojmenována jedna z nejrozšířenějších 
rámkových měr (39 × 24 cm)?
a) Langstrothova
b) Hruschkova
c) Adamcova

4. (Včelaření) Kterou barvou budou zna-
čeny včelí matky v roce 2020?
a) bílou
b) žlutou
c) červenou
d) zelenou
e) modrou

5. (Anatomie) K čemu slouží tzv. Malpi-
ghiho trubice?
a) k vylučování zplodin metabolismu
b) k přidávání enzymů do medu
c) ke štěpení sacharózy na glukózu 

a fruktózu

6. (Botanika) Jak se souhrnně nazývají 
zdroje včelí potravy?
a) včelí jídlo
b) včelí pokrm
c) včelí pastva

7. (Včelí produkty) Včely vyrábějí hodně 
látek, které člověk může využívat. 
Hlavní části některých produktů sbíra-
jí přímo na rostlinách. Které produkty 
to jsou?
a) med, mateří kašička a vosk 
b) med, pyl, propolis
c) med, včelí jed, propolis

8. (Botanika) Která z následujících rost-
lin kvete a tím poskytuje pyl i nektar 
v podletí?
a) sněženka
b) řepka
c) břečťan
d) lípa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Vybraná řešení  
z minulého čísla
Kvízové otázky
1c, 2b, 3a, 4c, 5d, 6c, 7a, 8b

Matematické hrátky
1. (4+6) × 5 = 50
2. 3 − 2 = 1
3. 16 − 24 = −8
4. 2 × 21 = 42
5. (8 × 50) ⁄ 100 = 4

Přesmyčky

1 – refraktometr, 2 – rojáček,  
3 – pylochyt, 4 – mateří mřížka,  
5 – rozpěrák
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Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Botanika – řešení z minulého čísla

Předjaří Jaro Léto Podzim
líska, olše, 

talovín, 
sněženka, 

bledule, podběl, 
koniklec

javor, slivoň, 
pampeliška, 

hrušeň, řepka, 
jabloň, tulipán

trnovník akát, mák vlčí, 
kopretina, chrpa, jetel 
luční, lípa, violka rolní, 

komonice lékařská, 
slunečnice roční

ostropestřec 
mariánský, 

svazenka, pcháč, 
měsíček, šalvěj, 

starček hajní

Vylosovaný výherce soutěže
Září
Hana Velebilová, 27 let, ZO ČSV Rakovník

Botanika
Na fotografii vidíte kvetoucí směs pro 
hmyz. Poznáte alespoň jednu rostlinu?

Mohou vám pomoci následující přesmyčky:
1. ZAKEVANS
2. NOAKAHP
3. CŘČHIOE

Skrývačky
V následujících větách zkuste najít různé 
pojmy související se včelařením.

1. Pod metrem ležel had.
2. Ve škole máme drahou fyzikální po-

můcku.
3. K obědu jsme měli sladké knedlíky.
4. Alžběta polije deku savem.

Seriál – včely, včelaření a „škola“

V dnešním dílu se trochu zaměříme na dějepis. Uvedeme si různá data, která souvisejí se včelařením. Vaším úkolem je k těmto datům 
přiřadit tehdejšího českého panovníka nebo prezidenta. Některé můžete doplnit vícekrát.

Událost Český panovník nebo prezident

25. 10. 1810: Narozen Lorenzo Langstroth 
(objevil například včelí mezeru, vymyslel nástavkový úl)

11. 9. 1865: Franz von Hruschka předvedl myšlenku 
svého vynálezu – medometu.

1973: Karl von Frisch získává Nobelovu cenu za objev 
včelích tanečků.

1813–1814: Petr Ivanovič Prokopovič vymyslel mateří 
mřížku, kterou použil ve svém úlu s rozběrným dílem.

1679: Nařízení císaře o ochraně včelstev a výrobků 
z nich

1350: Český panovník stanovil „medařské právo“. 
Obsahovalo například ochranu včelí pastvy nebo příkaz 
lesníkům chránit brtě.

Přelom 20. a 30. let 20. století: Postavení včelína 
v Lumbeho zahradě na Pražském hradě.

1776: Vydány patenty, kterými byla uznána 
prospěšnost včelaření a včelaři byli osvobozeni od daní.

1788: Josef Antonín Janiš objevil partenogenezi 
u včel, tedy že z neoplozených vajíček se líhnou trubci 
a z oplozených dělnice.

Pro ulehčení přikládáme seznam, ze kterého můžete vybírat:
Ludvík Svoboda, Leopold I., František I. Rakouský, Karel IV., T. G. Masaryk, Marie Terezie, František Josef I., Josef II.
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ZO ČSV v Dolní Kalné oslavila 110 let od svého založení
Dá se předpokládat, že včelařský spolek 
v Dolní Kalné existoval už dříve, ale teprve 
od 15. března 1909 jsou vedeny písemné 
záznamy o schůzích a činnosti včelařů 
kontinuálně až do roku 1922. Nyní zdejší 
základní organizace ČSV sdružuje 25 čle-
nů z Dolní Kalné, Slemena, Horní Kalné 
a Horní Olešnice. Včelaři hospodaří na 28 
stanovištích a v minulém roce se starali 
o 245 včelstev. 

Na výroční členské schůzi konané 
2. března 2019 vyslovili kalenští včelaři 

přání oslavit své jubileum spolu s obcí. Ta 
souhlasila a rozhodla se udělit včelařům 
spolkový prapor. Základním mottem pra-
poru se stal citát Jana Ámose Komenského: 
„Z včelařství naučil jsem se přírodu více 
znáti a více milovati, než z mnoha knih 
učených.“ Na slavnostní mši pak praporu 
požehnal pan farář Mgr. Stanisław Sikora.

Oslavy 650 let od první písemné zmínky 
o Dolní Kalné se místní včelaři zúčastnili 
ve vlastním stánku, kde vedle výstavy vče-
lařských potřeb a různých tiskovin o medu 
a chovu včel od ČSV prodávali med a me-
dovinu. Nejstarší člen včelařského spolku, 
97letý Vladimír Horák, pohovořil o tom, 
jak se včelařilo dříve. V Kalné prožil celý 
život a včelařil od mládí. Začínal se skříň-
kovými úly, takzvanými „budečáky“, ale 
v nich se včelařilo moc složitě, tak postup-
ně přešel na nástavky. Teď to mají včelaři 
o hodně lehčí než dříve, ale řada věcí je stej-
ná jako před 100 lety, životní rytmus a po-
třeby včel se nemění. Dále hovořil o svých 
procházkách do přírody, kde si všímá zá-
važných změn v krajině. Vytrácejí se kve-
toucí louky a meze vonící mateřídouškou, 
mizí významné zdroje nektaru a pylu pro 
hmyz. Na loukách roste zelená tráva – píc-
nina, kterou v jednu chvíli pokosí obrovské 
traktory. Květů je méně než dřív, zato ze-

mědělci používají více chemických látek, 
které včely a ostatní hmyz ohrožují. „Včely 
musíme chránit, bez nich nebude život,“ 
říká pan Horák.

Spolkový život včelařů z Dolní Kalné jed-
nou oslavou nekončí, chtějí se vzdělávat ve 
včelařské problematice. Uvažují o vysílání 
svých členů na „zkušenou“ na semináře 
pořádané ČSV, na návštěvy významných 
českých včelařství a jednají také o zřízení 
školního včelína na pozemku místní zá-
kladní školy.

Přeji našemu spolku více než dalších 
110 let činorodého života.

Petr Navrátil, 
jednatel ZO ČSV Dolní Kalná
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Včelařům prapor předala starostka Dolní 
Kalné Jaroslava Vanclová (třetí zleva). 
Na snímku jsou také (zleva) nejstarší člen 
spolku Vladimír Horák, jednatel Petr Navrá-
til a v novopackém kroji Jiřina Kalenská

Praporu požehnal při slavnostní mši farář 
Mgr. Stanisław Sikora

V Nasavrkách nezapomínáme
Na koho? Na ty, kteří již nejsou 
mezi námi, ale jejich práce nese 
plody dodnes.

V září 2019 byl na Středním odborném uči-
lišti včelařském v Nasavrkách zahájen nový 
školní rok 2019/2020. Do prvních dvou 
ročníků nastoupilo 65 nových studentů 
a „nahradili“ 65 absolventů, kteří ukončili 
studium v červnu. Ve škole tak v současné 
době studuje 230 žáků (v osmi třídách ve 
třech ročnících) a my se pro ně snažíme 
vytvářet optimální podmínky ke studiu. 
Realizujeme i neformální vzdělávání pro-
střednictvím kurzů, seminářů, exkurzí atd. 
To je tedy naše současnost.

Velmi často ovšem v hektickém způsobu ži-
vota zapomínáme na minulost, která umožni-
la současný rozvoj učiliště a vůbec jeho exis-
tenci. Za dva roky naše škola oslaví 70. výročí 
založení a my bychom rádi připomněli osob-
nosti, které během této doby stály v jejím čele 
nebo výrazným způsobem přispěly právě k je-
jímu rozvoji. Rozhodli jsme se proto, že si tyto 
osobnosti připomeneme a seznámíme s nimi 
všechny návštěvníky naší školy.

Po vzoru ulic a náměstí, které často nesou 
jména významných osobností, jsme se tedy 
i my rozhodli, že po nich pojmenujeme jed-
notlivé učebny a další prostory školy. A už 
jsme tuto myšlenku i začali realizovat. O slav-
nostní „odhalení“ první desky jsme požádali 
zástupce správní a dozorčí rady, kteří se u nás 
sešli na svém pravidelném zasedání. Úkolu 

se ujal člen správní rady, Ing. Martin Žižka 
Ph.D., ředitel Odboru státní správy lesů, my-
slivosti a rybářství MZe ČR.

A tak od 4. 10. 2019 učebna v přízemí 
nese jméno prvního ředitele Josefa Josky, 
který stál u zrodu naší včelařské školy 
v roce 1951. 

Ing. Miroslava Novotná

 

 

Učebna JOSEFA JOSKY 
15. 2. 1907 -  25. 7. 1972 

Čím přispěl pro rozvoj včelařství:  
 pracoval v redakční radě Včelařství; autor řady článků a 

včelařských publikací;  
 vypracoval základní včelařské názvosloví;  
 1957 – 1965 člen ÚV Československého svazu včelařů; pracoval 

v racionalizační, chovatelské a osvětové komisi; stovky hodin 
přednášek pro včelařskou veřejnost; 

 
Čím přispěl naší škole:  
 zasloužil se o založení školy a od roku 1961 do roku 1967 byl 

jejím ředitelem;  
 vypracoval osnovy a náplň výuky; 
 zajistil vybavení pomůckami, vybudování včelnice, dílen, 

internátu a dalších; 

 

„ Jenom ten, kdo domýšlí včelařství do 
hloubky, kdo domýšlí jeho význam  
v naší společnosti, jen ten může plně 
ocenit, jaký význam má zahájení 
vyučování na dvouleté včelařské 
výběrové škole.“        21. 9. 1951 
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Budeme včelařit 
s menší námahou?

Na světě je nový „včelařský vynález“: 
úly s fixací svisle odklopených nástavků. 
Včelařům ušetří „dřinu“ s odkládáním 
nástavků stranou, především těch větších 
a těžších. Úly mají vepředu zvláštní drážku, 
která v odklopené poloze najede na přední 
doraz nástavku pod ním. Tento kloub je 
přes celou šíři úlu, čímž dochází k rovno-
měrnému rozložení působící síly. Včelaři 
mají možnost si takové nástavky zhotovit 
podle návodů na stránkách beetools.cz, 
oddíl Bee hive for tomorow – úly zítřka.

Miloslav Dvořák
vcelardvorak@seznam.cz

Včela medonosná 
pod drobnohledem
Srdečně vás zveme na výstavu věnovanou 
zdánlivě obyčejnému zástupci hmyzí říše, 
včele medonosné (Apis mellifera), která 
bude od 29. 10. do 6. 11. 2019 umístěna 
v Klubu Leitnerka v Brně. Výstava zave-
de diváka do světa, kde ztratí privilegium 
své mnohonásobné velikosti a seznámí se 
s včelou medonosnou tváří v tvář.

Výstavu zahájí 29. 10. v 18:00 přednáška 
Jindřicha Zejdy o včelařství a přínosu včel 
obecně, s Jiřím Paďourem se můžete poba-
vit, jak vznikaly makrofotografie, a s Fran-
tiškem Zelenkou o vytváření snímků pod 
elektronovým mikroskopem.

Pro dosažení zvětšení v řádu stovek byla 
použita makrofotografie, snadno identifi-
kovatelná, jelikož snímané objekty si stále 
zachovávají své přirozené barvy. Do světa 
lidským okem nepoznaným nás zavedou 
snímky vytvořené na elektronovém ske-
novacím mikroskopu, které jsou naopak 
charakteristické absencí barev.

Klimkovickým vče-
lařům je 115 let

Před 115 roky byl založen Včelařský spolek 
pro Klimkovice a okolí. Toto výročí oslavili 
včelaři ZO ČSV Klimkovice výstavou kona-
nou ve dnech 27. až 30. září 2019. V pátek 
byla výstava zahájena setkáním včelařů 
spojeným s besedou a pohoštěním. Dal-
ší dny byly věnovány veřejnosti a pondělí 
školní mládeži. Žáci byli nejvděčnějšími 
a nejpozornějšími návštěvníky.

K vidění byly názorné panely, historic-
ké včelařské pomůcky a literatura z roku 
1901, ale i současné vymoženosti jako 
ometače, sušička medu a pomůcky a nářa-
dí k chovu matek. Oživením mezi exponáty 
byly pozorovací úly se živými včelami, bon-
saje, výstava zdobeného perníku a prodej 
medu a medoviny.

Za ZO ČSV,z.s.Klimkovice 
Ing. Ladislav Besta 
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Výstava ke 120. výročí založení ZO ČSV Městec Králové 

Městecká ZO ČSV je nejstarší ZO v ce-
lém Polabí, byla založena před 120 lety. 
Naši včelařští předkové tak předešli vznik 
Československa o téměř 20 let. Vedle slav-
nostní výroční členské schůze na začátku 
února jsme k této významné příležitosti 
uspořádali i tematický zájezd do „mekky“ 
včelařství, včelařského učiliště v Nasa-
vrkách. Třetím připomenutím pak byla 

výstava včelařů, zahrádkářů a spolku Ota-
kar, která byla otevřena na sv. Václava, tedy 
28. září 2019. Během dvou dnů ji navští-
vilo téměř 700 občanů Královéměstecka. 
Včelařská část výstavy je seznámila jak se 
samotnou včelou, tak i s jejími životními 
fázemi, ale i s cykly včelařského roku nebo 
včelařskými pomůckami. Vše ostatní si pak 
mohli přečíst na panelech, prohlédnout na 
fotografiích nebo najít v pečlivě vedených 
kronikách.

Zahrádkáři vystavili své výpěstky a neby-
lo jich málo. Doplněním výstavy byly velmi 
dobré štrúdly, které upekly dámy z Klubu 
důchodců, a velice hezkou květinovou vý-
zdobu připravilo zahradnictví Dahlia ze 
Slovče. Po celou dobu výstavy příchozí hla-
sovali pro nejlepší med, medovinu, pálen-
ku a štrúdl. Vítězové pak obdrželi medaile 
za zvuku fanfár v podání místních trubačů. 

Výstava byla opravdu vydařená, což po-
tvrdili i samotní návštěvníci, a to nejen svý-
mi zápisy do kroniky. Poděkování patřilo 
sponzorům a hlavně všem, kteří se spolu 
s přítelem Václavem Zmrhalem podíleli na 
přípravě a organizaci výstavy.

Mgr. Jiří Knap, 
předseda ZO ČSV Městec Králové
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100 let
Bosák Dalibor · ZO Mníšek pod Brdy

97 let
Drápal Ladislav · ZO Litultovice

95 let
Hečka Michal · ZO Kunštát 
Zachař František · ZO Horní Sloupnice 

94 let
Kočí František · ZO Chrudim 
Martínek Miloslav · ZO Nová Bystřice 
Svoboda František · ZO Velká Bíteš 
Šimůnek František · ZO Kyselka 
Štajer Karel · ZO Cheb 

93 let
Czyž Jan · ZO Těrlicko 
Král Josef · ZO Sloup v Mor. Krasu 
Mašek František · ZO Sušice 
Pekař Oldřich · ZO Jesenný 
Vaník Antonín · ZO Lanškroun 

92 let
Čára Josef · ZO Planá u Mariánských Lázní 
Doležalová Marie · ZO Bzenec 
Fusek František · ZO Bílovice u Uh. Hradiště 
Kubovec Bohumír · ZO Volenice 
Musil Jiří · ZO Cvikov 
Přidal František · ZO Jaroměřice 
Sivek Jiří · ZO Huslenky 
Talarovič Demeter · ZO Cheb 

91 let
Ajchler František · ZO Sobotka 
Bureš Josef · ZO Kvasice 
Gorzolka Jan · ZO Jablunkov 
Lysák Josef · ZO Valašské Meziříčí 
Maštalíř Josef · ZO Vémyslice 
Mika Stanislav · ZO Jindřichův Hradec 
Příhoda Miroslav · ZO Praha 6 
Štasta František · ZO Strašín 
Tyslová Jiřina · ZO Terešov 

90 let
Halama Vlastimil · ZO Jablonec n. Nisou 
Kopáček Jaroslav · ZO Střelské Hoštice 
Mach Karel · ZO Trhové Sviny 
Novák Evžen · ZO Košetice 
Pajer Jindřich · ZO Janovice nad Úhlavou 
Procházková Hedvika · ZO Šilheřovice 
Střihavka Josef · ZO Hořice 
Škorpík Josef · ZO Moravské Budějovice 

85 let
Aksamit Stanislav · ZO Bohutín 
Dočekal František · ZO Třebíč 
Fiala Josef · ZO Chomutov 
Fíček Jaroslav · ZO Horní Počernice 
Fiedor Stanislav · ZO Mosty u Jablunkova 

Filipová Miloslava · ZO Kutná Hora 
Finger Jiří · ZO Spálené Poříčí 
Gavendová Vlasta · ZO Ždánice 
Hájek Stanislav · ZO Červený Kostelec 
Hromádko Beneš · ZO Karlovy Vary 
Klimeš Josef · ZO Studená 
Koutný Vojtěch · ZO Konice 
Kraus Jan · ZO Hořice 
Kyjovský Alois · ZO Němčice nad Hanou 
Neuman Oldřich · ZO Čechtice 
Pavlová Jarmila · ZO Český Dub 
Petráš František · ZO Napajedla 
Řáha Jaroslav · ZO Bor u Tachova 
Šefl Jiří · ZO Spálené Poříčí 
Šupálek Petr · ZO Dubňany 
Tláskal Josef · ZO Nové Město nad Metují 
Valentová Marie · ZO Jihlava 
Vlach Josef · ZO Zbýšov 
Žídek Alois · ZO Hanušovice 

80 let
Bouchal Stanislav · ZO Přerov I 
Cimfl Jan · ZO Soběchleby 
Damek Bedřich · ZO Žebrák 
Dědičová Věra · ZO Svitavy 
Dobeš Jiří · ZO Ruda nad Moravou 
Doležal Josef · ZO Dubné 
Drábek Jaroslav · ZO Zbiroh 
Eberl Otto · ZO Šumná 
Gregor Jan · ZO Žďár nad Sázavou 
Havlík Lubomír · ZO Znojmo 
Hlaváč Jaroslav · ZO Mimoň 
Holuša Vítězslav · ZO Ostrava-Poruba 
Horáček Jiří · ZO Jedovnice 
Hovorka Miloslav · ZO Česká Lípa 
Jaroš Miroslav · ZO Přibyslav 
Kalich Ivo · ZO Valašské Meziříčí 
Knap Zdeněk · ZO Solnice 
Kopet Václav · ZO Horní Záhoří 
Kovanda Petr · ZO Hradec Králové 
Kupský Vladimír · ZO Strážek 
Kysela Bohuslav · ZO Žandov 
Louda Jiří · ZO Jičín 
Loukota Václav · ZO Horní Benešov 
Matyska Jan · ZO Červený Kostelec 
Novák Oldřich · ZO Plzeň střed 
Pašková Anna · ZO Terešov 
Petráň Jaroslav · ZO Kašperské Hory 
Příhoda František · ZO Dolní Kralovice 
Pšenička Jiří · ZO Mělník 
Reš František · ZO Hvožďany 
Růžička Emil · ZO Moravské Budějovice 
Smutný Jaroslav · ZO Týnec nad Labem 
Stibůrek Josef · ZO Týnec nad Sázavou 
Svoboda Jiří · ZO Moravské Budějovice 
Svoboda Jaromír · ZO Čivice 
Šnaur Karel · ZO Nýrsko 
Šotola Zdeněk · ZO Deblín 
Špičková Marie · ZO Opava 
Šteňo Michal · ZO Milevsko 
Štícha Jan · ZO Vlašim 

Štýs Miroslav · ZO Přeštice 
Šulc Vladislav · ZO Kroměříž 
Šutera Pavel · ZO Třebíč 
Švarc Miroslav · ZO Pelhřimov 
Švec Alois · ZO Čimelice 
Vařejka Karel · ZO Strážek 
Veltruský Jaroslav · ZO Krňany 
Vinklárová Blažena · ZO Kelč 
Vlach František · ZO Rájec a okolí 
Vojík František · ZO Žlutice 
Vokrouhlík František · ZO Louny 
Walterová Hana · ZO Poděbrady 
Zoubek Václav · ZO Stříbro 

75 let
Babáček Miroslav · ZO Bílina 
Bedlivý Jaroslav · ZO Čestice 
Benda František · ZO Dačice 
Blaťák Jaroslav · ZO Odry 
Blažencová Růžena · ZO Štramberk 
Braunová Danuše · ZO Hostivice 
Burián Lubomír · ZO Vrbno pod Pradědem 
Čajan Martin · ZO Prachatice 
Češka Stanislav · ZO Branice 
Daněček Štěpán · ZO Kyjov 
Desort Milan · ZO Bušovice 
Dufek Štěpán · ZO Znojmo 
Fiala Alois · ZO Lomnice u Tišnova 
Filip Pavel · ZO Manětín 
Fišer Václav · ZO Žichovice 
Gorný Karel · ZO Jablunkov 
Halvoník Josef · ZO Nový Bor 
Hamala Antonín · ZO Francova Lhota 
Hlávka Miloš · ZO Velké Pavlovice 
Hrubeš Jan · ZO Brloh 
Ira Jan · ZO Vacov 
Jelínek Josef · ZO Děčín 
Ježek Jan · ZO Bystré v Orlických Horách 
Kahánek Josef · ZO Čeladná 
Kašpar Miloš · ZO Pardubice 
Kintr Josef · ZO Olešnice na Moravě 
Klobása Václav · ZO Židlochovice 
Knotek Jaroslav · ZO Praha 6 
Kohut Vilém · ZO Jeseník 
Kosek Josef · ZO Olomouc 
Krč František · ZO Ptení 
Kühnl Zbyněk · ZO Radomyšl 
Kvasnička Jan · ZO Prachatice 
Lahoda Vlastimil · ZO Doubravník 
Láník Zdeněk · ZO Svatobořice-Mistřín 
Ledvinka Jaroslav · ZO Rakovník 
Loriš Jan · ZO Zátor 
Lošťák Jaroslav · ZO Rýmařov 
Marečková Jaroslava · ZO Chrastava 
Marousek Zdeněk · ZO Velké Hamry 
Matuš Jiří · ZO Kopřivnice 
Mišta Josef · ZO Havlíčkův Brod 
Mlejnek Miroslav · ZO Rovensko pod Troskami 
Novotný František · ZO Borotín 
Peroutka Jaroslav · ZO Louňovice pod Blaníkem 
Petr Jan · ZO Strmilov 

V listopadu 2019 slaví… 
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Petrášek Jindřich · ZO Týnec nad Sázavou 
Pořízka Josef · ZO Mnichovo Hradiště 
Pospíšil Jaroslav · ZO Semily 
Raška Josef · ZO Lipník nad Bečvou 
Ráž Jiří · ZO Černivsko 
Regner Jan · ZO Studnice 
Ropek Stanislav · ZO Litomyšl 
Rusnok Zdeňek · ZO Český Těšín 
Skuplík Antonín · ZO Hradec nad Moravicí 
Sviták František · ZO Moravský Krumlov 
Šebela Miloš · ZO Blansko 
Šebrle Pavel · ZO Bystřice 
Šikola Pavel · ZO Huntířov nad Jizerou 
Šíma Josef · ZO Dobříš 
Šiška Josef · ZO Blatná 
Šmíd Jaroslav · ZO Dobré u Dobrušky 
Štěcha František · ZO Ševětín 
Štulík Miroslav · ZO Hradečno 
Teichmann Petr · ZO Sušice 
Velek Jaroslav · ZO Šťáhlavy 
Veselý Ladislav · ZO Bělá nad Svitavou 
Vinklárek Jiří · ZO Dřevohostice 
Volek Stanislav · ZO Doubí 
Volšová Anna · ZO Otnice 
Vrba Josef · ZO Radomyšl 
Vymazal Karel · ZO Ostrožská Nová Ves 
Wanke Augustin · ZO Hradec nad Moravicí 
Weber Jan · ZO Otěšice 
Zárubová Jaroslava · ZO Košetice 
Žabka Josef · ZO Kunvald 

70 let
Adamec Jan · ZO Račice 
Bartoš Miroslav · ZO Poděbrady 
Bednář Josef · ZO Traplice 
Beran Jaroslav st. · ZO Zlatá Koruna 
Blažek Václav · ZO Sušice 
Boháč Josef · ZO Strašín 
Brejcha Miloslav · ZO Hradečno 
Brož Václav · ZO Hněvkovice 
Brož Josef · ZO Pelhřimov 
Bubeníček Josef · ZO Brno-Líšeň 
Celerová Miluše · ZO Nový Bydžov 
Crhonek Jiří · ZO Libina 
Čamek Jiří · ZO Štěkeň 
Černoch Jiří · ZO Hradec nad Moravicí 
Čilipka Lubomír · ZO Vrbno pod Pradědem 
Dovrtěl Jan · ZO Olbramkostel 
Duhová Věra · ZO Dohalice 
Erlerová Věra · ZO Mýto 
Fink Arnošt · ZO Manětín 
Forejtek Karel · ZO Bystré v Orlických Horách 

Geltner Václav · ZO Velké Březno 
Gronich Josef · ZO Mohelnice 
Gwuzd Jan · ZO Rychvald 
Halama František · ZO Mariánské Lázně 
Hanáková Alena · ZO Rychnov nad Kněžnou 
Hartl Pavel · ZO Dolní Dobrouč 
Havelka Alois · ZO Kunštát 
Holeček Jindřich · ZO Pocinovice 
Holeček Josef · ZO Rožmitál pod Třemšínem 
Holečková Marie · ZO Pocinovice 
Holý Josef · ZO Varnsdorf 
Horáček Karel · ZO Praha Zbraslav 
Hűbner Martin · ZO Radnice 
Hvižď Jaroslav · ZO Šumperk 
Hynek Zdeněk · ZO Branice 
Janečková Marie · ZO Ledeč nad Sázavou 
Janek Rudolf · ZO Hořice 
Janura Josef · ZO Louny 
Janýr František · ZO Hrob-Osek 
Ježová Lenka · ZO Olešnice na Moravě 
Juráková Ludmila · ZO Slavičín 
Jurek František · ZO Lichnov 
Kameník Martin · ZO Velké Pavlovice 
Kec Ladislav · ZO Kostelec nad Labem 
Klaban Emil · ZO Uhříněves 
Kochová Marcela · ZO Jehnice 
Koloros Josef · ZO Strážov 
Komárek Jan · ZO Manětín 
Koňařík Josef · ZO Nový Hrozenkov 
Kos Josef · ZO Horní Dubenky 
Kovařík Jaroslav · ZO Kolinec 
Kozlík Vladimír · ZO Mšeno 
Krejčí Karel · ZO Žamberk 
Krliš Václav · ZO Chánovice 
Kříž Josef · ZO Praha 4 
Kubů Zlata · ZO Studená 
Lakosil Pavel · ZO Strážnice 
Lavička Josef · ZO Rakovník 
Lechner Jan · ZO Nové Hrady (CB) 
Linhart Jan · ZO Bystřice 
Macíčková Milada · ZO Ořechov 
Meduna František · ZO Jihlava 
Mitáš František · ZO Valašská Bystřice 
Motyka Stanislav · ZO Oldřichovice 
Nejezchleb Boleslav · ZO Jedovnice 
Nekvapil Josef · ZO Žlutice 
Němeček Karel · ZO Koloveč 
Nieslanik Jan · ZO Bukovec-Písek 
Novotný Josef · ZO Bezno 
Novotný Jaroslav · ZO Pardubice 
Opl Petr · ZO Litvínov 
Panáček Pavel · ZO Chudčice 

Perk Miroslav · ZO Hradečno 
Petrů František · ZO Kamenice nad Lipou 
Petula Oldřich · ZO Slavičín 
Plesník Otakar · ZO Kutná Hora 
Podstávek Josef · ZO Rokytnice v Orlických Hor.
Pojer Václav · ZO Lány 
Ponec Miloslav · ZO Kostomlaty pod Milešovkou 
Prokš Jaroslav · ZO Kutná Hora 
Průcha Milan · ZO Tachov 
Průšová Zdenka · ZO Doksy 
Pustka František · ZO Kozlovice 
Raida Petr · ZO Kravaře 
Rathouský Oldřich · ZO Bukovec-Písek 
Raušer František · ZO Prachatice 
Rebec st. Václav · ZO Havlíčkův Brod 
Rosecký Josef · ZO Velké Meziříčí 
Rubeš Ladislav · ZO Mníšek pod Brdy 
Ručka Josef · ZO Suchdol nad Odrou 
Řezáč Zdeněk · ZO Třebíč 
Samec Ladislav · ZO Chotoviny 
Sedlák Miloš · ZO Strmilov 
Sirová Libuše · ZO Lanškroun 
Skřivánek Čestmír · ZO Zábřeh 
Slabá Jitka · ZO Jankov 
Sloup Alois · ZO Rokycany 
Smetana Jaroslav · ZO Uherčice 
Stolarik Jan · ZO Žulová 
Sturm Vladimír · ZO Vrchlabí 
Šandera Jan · ZO Náměšť nad Oslavou 
Šlapák Ladislav · ZO Záboří u Blatné 
Šolc Stanislav · ZO Červený Kostelec 
Šrámek Lubomír · ZO Hovězí 
Štamberg Stanislav · ZO Načeradec 
Šťastný Jaroslav · ZO Liberec 
Šteinerová Milada · ZO Starý Plzenec 
Štípek Zdeněk · ZO Kdyně 
Švec Alois · ZO Jindřichův Hradec 
Tobrman Josef · ZO Staré Sedliště 
Tyč Jan · ZO Ostrov 
Vaculík Jan · ZO Zlín-Malenovice 
Valčík Lubomír · ZO Fulnek 
Valenta Jan · ZO Horní Jelení 
Váňová Marcela · ZO Štramberk 
Velička Leopold · ZO Frýdlant n. O. 
Vokál Ladislav · ZO Diváky 
Vomáčka František · ZO Litomyšl 
Vraštil Milan · ZO Osek nad Bečvou 
Zahradník Bohumil · ZO Horšice 
Zach Jan · ZO Planá nad Lužnicí 
Zapletal Josef · ZO Kroměříž 

Jubilantům  
upřímně blahopřejeme! 

LISTOPAD 2019•

VZ
P

O
M

ÍN
ÁM

EOdešli z našich řad

Bouchal Stanislav (79) · ZO Přerov
Břinčil František (85) · ZO Kouřim

Dostál Jindřich (78) · ZO Kyjov
Filipu Lazaros (91) · ZO Kostelec nad Orlicí

Hatlapatka František (85) · ZO Valašské Meziříčí
Hedbávný Vlastimil (76) · ZO Velké Meziříčí

Hetner Stanislav (86) · ZO Krsy
Hoferek Bedřich (71) · ZO Kutná Hora

Hotařík František (84) · ZO Zlín

Jakeš Zdeněk (66) · ZO Křemže
Knespl Jaroslav (63) · ZO Dobrovice

Koráb Václav (72) · ZO Lično
Křišťan František (84) · ZO Volyně

Malina Vladimír (75) · ZO Soběchleby
Mejdr František (82) · ZO Nový Bydžov

Motyka Bronislav (71) · ZO Mosty u Jablunkova
Plotnárek Zdeněk (73) · ZO Kyjov

Polánský Josef (44) · ZO Proseč u Skutče

Prokop Josef (71) · ZO Loštice
Tomáš František (87) · ZO Třešť

Vaňák Jaroslav (75) · ZO Litomyšl
Vávra Ladislav (63) · ZO Litomyšl

Vrána Josef (84) · ZO Kvasice
Zatloukal Jaroslav (70) · ZO Prostějov 

Ždímal Jaroslav (80) · ZO Chrast u Chrudimě

Čest jejich památce
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Ludmila Juráková slaví 70

Dne 4. 11. 2019 se dožívá 70. 
výročí svého narození Liduška 
Juráková z Luhačovic, členka 
ZO ČSV Rudimov u Slavičína. Je 
skvělou manželkou, úžasnou ma-
minkou a milující babičkou, ale 
i kamarádkou a přítelkyní. Rádi s ní 
trávíme společný čas a obdivuje-
me její vitalitu, přátelskost a pozitivní náturu. Do dalších let 
jí ze srdce přejeme zdraví, lásku, spokojenost, veselou mysl 
i úspěchy v jejích zájmech – zahradničení, včelařství i v péči 
o rodinu.

František, děti a vnoučata

Významné jubileum

Přítel Ing. Dalibor Bosák, CSc., 
oslaví 12. 11. 2019 své 100. naro-
zeniny. Narodil se ve Vlachovicích 
na Moravě a s tatínkem včelařil již 
od dětství. Studia ho zavedla do 
Prahy, kde vystudoval Vysokou ško-
lu zemědělskou. Včelaření ho poté 
přivedlo k práci ve Výzkumném 
ústavu včelařském v Dole u Prahy. V šedesátých letech se 
stal členem ZO ČSV v Mníšku pod Brdy a po několik funkčních 
období byl jejím předsedou. Dlouhé roky byl vzorem a pomoc-
níkem začínajícím včelařům v Mníšku. Dodnes včelaří s vnuč-
kou a pravnukem, chová králíky a slepice a pečuje o zahradu. 
Přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti a ještě dlouhá léta 
mezi jeho včelkami a rodinou.

za výbor ZO Mníšek pod Brdy
Radovan Straka, předseda

Odešel přítel  
Jan Špaček
Dne 17. 9. 2019 odešel do 
včelařského nebe ve věku 
82 let přítel Jan Špaček, 
který úspěšně zastával 
funkci předsedy ZO ČSV Hro-
tovice. V minulosti byl dlou-
holetým platným členem 
OV ČSV Třebíč a při řešení 
projednávaných problémů 
se vždy zapojil do plodné 
diskuse a dokázal poradit 
i při zdánlivě neřešitelných 
situacích.
Těžko se bude hledat náhrada za tohoto funkcionáře, který 
měl takto bohaté zkušenosti a byl přístupným a vstřícným 
člověkem. Čest jeho památce.

Josef Hrnčíř, předseda OV ČSV Třebíč

Odborné včelařské překlady – II/2019
Odborné včelařské překlady – II/2019 vyjdou jako ob-
vykle na podzim, konkrétně v druhé polovině listopadu 
2019. A to v rozsahu, který se rovná přibližně polovině 
počtu článků, které jste našli v letošním prvním vydání. 
Zde je upoutávka na některé z nich.

„Vosková komnata“. Jak zintenzivnit vylučování vosku včelami 
a tím zvýšit jeho produkci
(Artur Kania; Pasieka, 2018, č. 5, str. 30–35)
Souhrn: Opatření pro zvýšení produkce vosku by se měla soustře-
dit na zajištění nepřetržitého přísunu potravy, udržování plných 
medných váčků včel, přidávání stimulantů ke krmivu, krmení 
v tuhé formě a dostatek prostoru ke stavbě díla. V neposlední řadě 
je rozhodující i vhodná rasa včel vyšlechtěná ke zvýšené produkci 
vosku.

Efekty působení neonikotinoidů na včely
(Agata Bednarek, Łukasz Nicewicz, Pasieka 5/2018, str. 20–23)
Souhrn: Mechanismus působení nikotinoidů v rostlinách a vysvět-
lení jejich působení na hmyz.

Plástový pyl perga - včelí chléb
(Olivier Adolph und Peter Gallmann, Schweizerische Bienen-Zeit-
ung 2018, č. 8, str. 16–19)
Souhrn: Pyl posbíraný létavkami, který dále zpracovávají a usklad-
ňují mladušky v úlu, se nazývá včelí chléb nebo také plástový pyl 
perga. Od 1. května 2017 je perga už i ve Švýcarsku definována 
jako potravina a povolena k prodeji jako potravinový doplněk. 
Řadí se stejně jako její výchozí surovina pyl k nejkomplexnějším 
potravinám pro člověka. Tato výchozí pozice a výborná chuť stejně 
tak jako chybějící přehled zkušeností s ní ve Švýcarsku jsou dosta-
tečně dobrým důvodem k tomu, abychom se zde tímto produktem 
zabývali.

Škodí včela medonosná divokým včelám?
Stanovisko Výzkumného ústavu včel
(Dr. Martina Meixnerová pro AG Výzkumný ústav včel e. V.,  
Imkerfreund/Biene 2018, č. 8, str. 16–17)
Souhrn: Debata o možné konkurenci mezi včelou medonosnou 
a včelou divokou není nic nového. Právě vydaná publikace ji však 
znovu rozdmýchala. Členy AG Výzkumného ústavu včel to pod-
nítilo k zaujetí stanoviska, které zde v mírně zkrácené verzi zve-
řejňujeme.



PRO ČLOVĚKA:
• Výrazná solitéra nebo součást skupin 

do velkých zahrad a parků, zpevňování 
svahů

• Plně osluněné stanoviště, snáší dobře 
sucho i chudé půdy, mrazuvzdorná; 
snáší znečištěné ovzduší i sůl v půdě

PRO PŘÍRODU:
• Zdroj nektaru
• Plody jako potrava pro řadu živočichů
• Hnízdní prostory
• Úkryt a ochrana pro ptáky a drobné 

živočichy

BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA:

• Slabě trnitý řidší keřovitý strom vysoký až 
8 metrů

• Letorosty stříbřité, stejně jako kopinaté 
listy ze spodní strany

• Květy nenápadné, uvnitř žluté, vně 
stříbřité, výrazná vůně

• Plody stříbřité oválné peckovičky 
s moučnatou dužninou

Prastará kulturní plodina pocházející z oblasti 
Kavkazu, střední Asie, Mongolska a střední 
Číny. Z čerstvých plodů se vyrábějí kompoty, 
marmelády i likéry, sušené se melou na 
mouku, ze které se vaří kaše a pečou 
cukrovinky. Usušené plody obsahují cukr 
a lze je dlouho skladovat. Pevné dřevo se 
v bezlesých krajinách používá na výrobu 
domácího nářadí i na topení.

HLOŠINA PRO VČELU VČELA PRO HLOŠINU

Doba květu: ČERVEN

Zdroj nektaru:

množství neměřeno, 
včely 

navštěvují 
velmi 

intenzivněcukernatost

Zdroj pylu:

množství, 
kvalita

včely sbírají 
pyl velmi 

intenzivně

barva  
rousků

opylování = první předpoklad pro tvorbu 
plodů

Poznejte a pěstujte: Hlošinu úzkolistou
Pomůžete nejen sobě a včelám, ale i celé přírodě

Připravila: Miroslava Novotná



Hlošina úzkolistá (Česká oliva)
Elaeagnus angustifolia


