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Se čtenáři pro čtenáře
Trochu jsem znejistěl, když mě předminulé léto zavolala předsedkyně ČSV,
z.s., Mgr. Jarmila Machová a zeptala se,
zda bych vzal na starost redakční radu.
Stalo se.
Stěžejní obsah v časopisu Včelařství
tradičně tvoří stálé rubriky. Koncem každého roku nastává obvykle okamžik, kdy
pro mnohé bylo potřeba najít nové autory.
Proto jsme uvítali, když si na druhé pololetí 2018 vzala na starost Kalendárium
mladá včelařka a nová členka redakční
rady Mgr. Zuzana Samleková. Po ní se na
rok 2019 takříkajíc upsal ďáblu častý autor
článků, pardubický včelař Evžen Báchor.
Se začínajícími včelaři, mezi nimiž se vedle mladších ročníků stále více objevují
i zástupci střední generace, kteří to mají
takříkajíc „za pár“ a do důchodu hledají
nějakého smysluplného koníčka, se o své
zkušenosti podělí propagátor včelařských
novinek Augustin Uváčik.
Pokrok nezastavíš, říká se. Plně to platí
i pro obsah našeho stavovského časopisu.
V posledních dvou letech byly inspirující
novinky předvedeny při Apimondii v Turecku, loni na moskevském kongresu Apislávie a v tuzemsku na říjnové olomoucké
konferenci zlepšovatelů a vynálezců spojené s mezinárodní včelařskou výstavou
Hanácká včela. Vystaveny byly „krabičky“

na monitorování činnosti včelstev, na jejich léčení či k zabezpečení proti krádeži,
k zaregistrování pohybu ukradených úlů
se včelami či jen medných plástů. Součástí
technologických novinek jsou často i chytré telefony, které stačí celé nebo například
jen mikrofon zasunout pod rámky. Podle
zvukové frekvence pak lze zjistit stav ve
včelstvu, které se třeba chystá k vyrojení.
Některé z těchto vychytávek jsou již
v prodeji, jiné teprve na uvedení na trhu
čekají. Obdobně tomu je v apiterapii, u níž
i v Česku přibývají domečky léčivého spánku nad úly, dýchání úlového aerosolu a roste i počet těch, kteří si u předních zahraničních apiterapeutů osvojili ověřené postupy
při aplikaci včelích produktů.
Námětů pro obohacení obsahu časopisu Včelařství je dostatek. Redakce bude
vděčna za nejrůznější ověřené vychytávky
a poznatky ze včelařské praxe. Společně
tak lze vytvářet zajímavý a čtivý časopis
Včelařství, na jehož každé další číslo se
budou čtenáři těšit.
S pozdravem Včelám dík!
Ing. Zdeněk Kulhánek,
předseda redakční rady

Toto číslo bylo odevzdáno do tisku 20. 12. 2018
a vyšlo dne 2. 1. 2019
MK ČR E 126/ISSN 0042-2924

Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Pozor! Pozor! Pozor!
Stejně jako každý rok i v tomto lednovém čísle
najdete v Příloze část věnovanou Nařízení vlády
č. 197/2005 Sb., v platném znění včetně příslušných
formulářů k eurodotacím, podmínek, jak eurodotace
získat a další.
leden 2019•
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Ing. Veselý mě postavil před hotovou
věc, říká František Kamler
Sto let je hodně dlouhá doba a přesně tak dlouho je na světě Výzkumný ústav včelařský v Dole. Až neskutečně zní fakt, že mezi jeho zaměstnanci je člověk, který v budovách ústavu strávil téměř polovinu té doby. A z toho dvacet let na postu ředitele.
Dr. Ing. František Kamler.
Kdy jste poprvé překročil práh ústavu?
Po vojně v roce 1973, nastoupil jsem do
svého prvního, a jak se posléze ukázalo,
jediného zaměstnání.
Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?
S dědou jsem včelařil od svých šesti let
a na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde
jsem studoval fytotechniku, specializaci
šlechtění a semenářství, jsem dělal pomocnou vědeckou sílu u paní prof. Sylvie
Kubišové. A ta mě doporučila.
S jakou problematikou jste ve výzkum
ném ústavu začínal?
S opylováním. Tehdy se rozjela řepka,
hořčice, bob a u této problematiky jsem
vydržel, dokud se koncem 70. let minulého století neobjevila varroáza. V tu chvíli
šlo prakticky všechno ostatní stranou.
„Boj s varroázou“ se stal v poz
dějších letech vaším oblíbeným
tématem. Co všechno ten pojem
obnášel?
Parafrázoval bych to rčením, že
demokracie se s varroázou a s nemocemi včel moc neslučuje. Tehdy
to bylo s demokracií trochu komplikovanější, ale pokud jde o varroázu,
tak přísná a striktní opatření se díky
spolupráci SVS, ČSV a výzkumáku podařilo prosadit. Provedli jsme screening možných účinných látek a na jeho základě jsme
vybrali amitraz a formu aerosolového postřiku. Vývoj byl překotný, byli jsme rádi,
že jsme dosáhli určitého úspěchu. Včelaři
nám fandili, svaz a veterinární správa taky.
Spolupráce těch tří složek byla perfektní,
všechno řídili lidé, kteří tomu fandili a svět
nás uznával.
Jakou roli jste měl v tom procesu vy?
Pěšák v poli. Byl jsem praktický včelař,
rozuměl jsem včelám i včelařské organizaci a posléze jsem se zapojil
do vývoje včelařské techniky. Na
tomto místě bych uvedl například
vyvíječ aerosolu. Ale byli jsme
tehdy parta, kdy každý dělal něco,
přičemž všechno zastřešoval Ing.
Vladimír Veselý.
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Včelařská technika, nejrůznější zlepšo
váky a vynálezy vás provázely a provází
dodnes. Kde se „smysl pro techniku“ ve
vás vzal?
Když se objevil problém, snažili jsme se ho
řešit. Řada věcí se neujala, něco ano, například aerosolové vyvíječe. Zkoušel je už Ing.
Veselý, já jsem se pak připojil s návrhem
jejich konstrukce. Nejsem vyštudovaný
technik, je to jen otázka praxe, přístupu
a zájmu o technické věci. Jsem kutil, který
uplatňoval selský rozum.
Znamená to, že jste podědil nějaké
„technické“ geny?
Těžko jsem něco podědil, ale než jsem
začal chodit do školy, už jsem se pohyboval v hospodářství, v provozu. Jako první
z mých vrstevníků jsem třeba uměl zatlouct
hřebík. Po celý život mě provází, že jsem
se snažil řešit problémy, které nastaly. Ale
jako vystudovaný „hnojař“ jsem schopen
je dotáhnout do určité úrovně, pak už musí
nastoupit specialista.
S vaším působením ve výzkumném ústa
vu jsou spojené i výstavy a konference
vynálezců a zlepšovatelů ve včelařství.
Loňská v Olomouci byla již 21. U kolika
z nich jste byl?
Už nevím, jestli před lety v Pardubicích, kde
jsem přednášel, byla ta první, ale až na jednu
výjimku jsem pak už byl na každé výstavě.
Celá léta jsem spolupracoval s odborným
oddělením ČSV, kde tehdy působil František
Kaňka. V té době jsem se také stal členem
racionalizační komise. Když František končil a přišel Ing. Zbyněk Oliva, začínali jsme
s výstavami. Po letech pak Zbyněk Oliva
a zároveň i Míla Peroutka jako tajemník na
svazu skončili a spolupráce se sekretariátem
trochu zeslábla. Ale Olomouc 2018? Všechna čest! Dovolím si tvrdit, že šlo o nejlepší
spolupráci od dob inženýra Olivy!
Ředitelem Výzkumného ústavu včelař
ského jste byl dvacet let. Jak jste se vlast
ně dostal k této funkci?
Odehrálo se to někdy v letech 1996–1997,
Ing. Veselý to řekl jasně: Vy jste zařizoval privatizaci, budete dělat ředitele! Bez jakýchkoli diskuzí mě postavil před hotovou věc.

Takže věděl jste do čeho jdete? Jak mno
ho se změnila náplň vaší práce?
Ředitelování je komplexní záležitost, ode
všeho něco. Vzhledem k tomu, že jsem dělal provozního náměstka, neměl jsem s tím
až takový problém. Pan Ing. Veselý ještě ve
výzkumáku zůstal, kdykoli jsem se na něj
mohl obrátit. Pouze mně přibyly starosti
a odpovědnost.
Jakou dobu z vašeho působení ve funkci
ředitele považujete za nejsložitější?
Když už jsme byli jako soukromá firma,
došly granty a my jsme najednou byli bez
peněz na výzkum. To byla hodně složitá situace. Tehdy nám hodně pomohl Ing. Josef
Mandík.
Jako privátní organizace jste si muse
li vydělat na platy téměř šesti desítek
zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že vý
zkum je nezisková činnost, je nutné za
pojit i obchodní stránku věci. Jak moc to
bylo, případně je složité?
Privatizaci bychom nikdy nerealizovali,
kdybychom neměli dost silnou přidruženou výrobu – medovina, léky plus poradenství, to všechno už tehdy běželo. Výzkum je
nezisková záležitost, ale pokud jde o obrat,
dostali jsme se do stavu, kdy výzkum klesl
na 10 % a všechno ostatní, tedy 90 % obratu, šlo na výše uvedené poradenství, přidruženou výrobu a obchod, což přinášelo
a přináší zisk. Bez toho bychom nemohli
existovat. Už když jsme byli příspěvková
organizace, měli jsme v tomto směru určitý
základ, takže jsme nemuseli nic přebudovávat. Ekonomika hrála velkou roli. Všechno jsme přežili a když se asi tři čtyři roky po
privatizaci opětovně začaly získávat granty,
sehnali jsme i peníze na výzkum. Bez něho
se totiž neobejdeme. Jednak musíme vyvíjet nové věci a výzkumem se musíme i prezentovat navenek.
Jenže získat grant není nic jednodu
chého…
Výzkum si dirigoval Ing. Dalibor Titěra
jako vedoucí laboratoří, museli jsme se naučit vysoutěžit výzkumné granty či témata.

rozhovor

Každý ředitel musí být tak trochu ma
nažer, je to práce s lidmi, řešení admi
nistrativy, ekonomiky. Měl jste ze školy
nějaké ekonomické základy?
Zemědělská škola nás vzdělávala ve všem,
tehdy to ještě byla škola pro život. Jako
študák jsem chodil na brigády do družstev,
takže jsem znal zemědělskou praxi. Navíc
doma na Moravě jsme měli 14 hektarů,
takže s praxí jsem byl srostlý, neměl jsem
s ní problémy. Zemědělská technická škola
to byla taky ryze praktická záležitost a vysoká, to už byla nadstavba směrem k vědě.

Trvalo téměř deset let, než jsme se to pořádně naučili. Nicméně díky výrobě jsme
finance zajistili. Nežijeme si nad poměry,
ale úplně normálně. Auta máme dvanáct
let. Jezdí? Jezdí! Nic luxusního nepotřebujeme.
Během vašeho působení došlo ve vý
zkumném ústavu i ke stavebním úpra
vám, konkrétně k výměně střechy. I to
byla vaše zásluha?
Zásadní věci jsme vždy projednávali ve
třech – Ing. Veselý, Ing. Titěra a já coby tři
jednatelé naší společnosti. Nástavba souvisela s výrobou léčiv, dneska musíme ústav
znovu rozšířit a určitou část přistavět. Jsou
to velké investice, ale máme na ně. Když
banky nabízely úvěry, odpovídal jsem,
vážení, my tu nejsme od toho, abychom
spláceli úroky a živili banky, potřebujeme
uživit sebe. To znamená, že musíme plánovat dopředu a vytvořit si finanční rezervy.
Například šest let jsme nevypláceli podíly,
našetřili jsme si. Tím pádem investujeme
vlastní peníze. A mimo jiné, díky tomu
jsme nikdy nebyli nuceni redukovat stav
lidí. Kolektiv je to nejcennější.
Měl jste čas dělat „bokem“ svoje včely?
Jako provozní jsem měl na starosti včelařské provozy a včelíny. Všechny stanice jsme
udrželi v chodu, což ekonomicky nebylo nic
jednoduchého. Jen těžko jsme sháněli včelmistry. Stanovili jsme jim ukazatele, které
museli splnit a podle toho byli hodnoceni.
Ale jejich práci jsme dokázali ocenit. Včelařina je vedle techniky moje druhé hobby,
vždycky jsem měl 30–40 včelstev. Hojně
jsem využíval různé racionalizační metody,
snažil jsem se dokázat, že takové množství
lze zvládnout i při práci, kterou jsem měl.
Dneska už si nic dokazovat nemusím, ale
svým včelám zůstanu věrný i nadále.
Budete i v budoucnu spolupracovat
s výzkumným ústavem?
Mám ve skříni dva kostlivce, a to výrobu
vyvíječů a agregátů, které bych chtěl během tohoto roku vyřešit.
Když se ohlédnete po těch téměř padesá
ti letech, jak byste je zhodnotil?
Dobrá parta, podmínky někdy složitější,
ale myslím, že jsme dokázali udělat kus
práce a nemusím se stydět za to, co předávám dalším.
Výzkumný ústav včelařský letos slaví
100 let od svého založení. Co mu popře
jete do budoucna?
Aby se držel filozofie, s jakou byl zakládán – pomoci řešit problémy českého včelařství se vším, co k tomu patří.

Děkujeme
a neloučíme se
Čas neúprosně plyne. Včelstvo
má šanci přežít tisíce let, ale čas
od času musí nastoupit nová
matka. Dobrá včelstva to dělají
tichou výměnou.
Před dvaceti lety převzal
František Kamler ředitelské
úkoly ve Výzkumném ústavu
včelařském od Vladimíra
Veselého. Jako pátý ředitel
v ústavu od jeho založení
úspěšně zvládl velmi těžký úkol –
privatizaci firmy. Za jeho vedení
se podařilo zachovat veškeré
činnosti Výzkumného ústavu
včelařského, splatit závazky
a nesnížit počet pracovních míst.
Jsme též rádi, že se po celou
dobu, hlavně díky panu řediteli,
udržela přímá komunikace mezi
ústavem a vedením Českého
svazu včelařů, protože to je jediný
efektivní způsob pro nacházení
dobrých řešení různých problémů,
které nevyhnutelně přicházejí.
Dr. Kamler nebyl ředitelem
v kravatě, ale v pracovním plášti,
na včelíně, v dílně, na poli.
Poznatky předává při kurzech,
přednáškách i v publikacích.
Nyní tedy Dr. Ing. František
Kamler předává žezlo Ing. Ondřeji
Procházkovi, ale zůstane jemu,
nám ostatním v ústavu i včelařům
na blízku.
Děkujeme za všechno obětavé
snažení a přejeme Františku
Kamlerovi pevné zdraví a hodně
sil i nadále mezi včelami
a včelaři.
Spolupracovníci ve VÚVč Dol

Text a foto Petr Kolář
leden 2019•
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Leden

Přátelé, po dvanáct měsíců se budeme spolu setkávat na stránkách časopisu Včelařství, kde si budeme povídat o včelařském roku. Ten sice začíná
srpnovým měsícem, my pro změnu začneme lednem. Vždy si sdělíme, co
se v příslušném měsíci děje v přírodě, co ve včelích úlech a jaká by měla být
práce včelaře. Budu se snažit psát tak, aby mně všichni rozuměli, především začínající a nezkušení včelaři.
Měsíc leden v přírodě.
Po relativně teplém prosinci a oblevách
přichází leden, nejchladnější měsíc roku.
Ale pohled do současné přírody je v posledních letech v rozporu se všemi pranostikami. Oteplovaní podnebí mění přírodní
cykly. Často jsou v lednu i vyšší teploty.
Stromy se začínají probouzet. Vlhký mráz
poté stromům pálí pupeny, vysušuje traviny a na kmenech praská kůra (borka).
V nížinách a často i na horách chybí sněhová pokrývka, která chrání rostliny před
nebezpečnými mrazíky. Příroda trpí, což
se následně projevuje v jarních měsících.
Vycházejme však z faktu, že v lednu je
sníh a mráz. Stromy jsou zahalené do sněhové přikrývky a jen ptáci ruší posvátný
klid.
Hned na samém začátku měsíce po bu-

jaré silvestrovské noci je dobré prohlédnout stanoviště úlů v blízkosti lidských
obydlí. Rakety, petardy a létající lampiony
mohou úly poškodit. Věřte, mám s tím nemilé zkušenosti. Samozřejmě, že na včelnici by v tomto období měl být zachován
co největší klid. Včelař musí zajistit stanoviště tak, aby včely nebyly ničím a nikým
rušeny. Pokud úly stojí volně například
na okraji lesa, tak rušivé impulzy mohou
vznikat od pohybujících se blízkých větví,
nebo sýkorek či datlů. Ve snaze vylákat
ven včely, ptáčkové svými zobáčky ťukají
na česna a vyrušené včelky se okamžitě
stávají jejich kořistí. Jakékoliv vyrušení
včelstva rozvolní zimující chomáč a tím
klesne jeho teplota. To způsobí větší spotřebu zásob, což má za následek rychlejší
naplnění výkalového váčku a včely začnou

Pokálené plásty po konzumaci medovicového medu

Projev hladu na plástu
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kálet v úlu. Pokud dojte k oddělení včely od
chomáče, tak rychle prokřehne, spadne do
podmetu a umírá. Pokud napadne sníh, je
nutné jej odstranit z česen tak, aby byla stále průchodná pro vstup vzduchu do útrob
úlu. V opačném případě by včelstva mohla
trpět nedostatkem kyslíku a udusit se.
Je dobré si včely poslechnout. U tenkostěnných úlů mnohdy postačí přiložení
ucha na jeho stěnu, nebo k zaznamenání
poslechu využít moderní snímací technologii například běžný diktafon apod. Pokud
je slyšet jemné vrnění, včely jsou spokojeny. Je-li slyšet silnější zvuk až kvílivý, je potřeba úl otevřít a zjistit, co se uvnitř děje.
Může se jednat o vetřelce či hlad. V případě
hladu, může vzniknout situace, že se včely nepřesunou k dalším medným plástům
a tím trpí hlady. Zde je nutné okamžitě přisunout medný plást s částečně odstraněnými víčky například z horního nástavku.
Pokud jsou zásoby v úlu zcela spotřebovány, což by se nemělo nikdy stát, použije se
rezervní medný plást, který by měl mít každý včelař uložený pro tento případ. Další
variantou je medocukrové těsto, které je
ve formě jednokilové placky položené na
horních loučkách těsně u včel. Zde včelaři
často diskutují o tom, že včely potřebují na
rozpuštění těsta vodu. V druhé polovině
ledna matky již kladou a na strůpkové fólii
se již voda tvoří. Když je ve včelách opravdový hlad, včely se do medocukrového těsta pouští s obrovskou vervou.
Úl otevíráme vždy na velmi krátkou chvilku, aby nedošlo k jejich podchlazení. Je
faktem, že se mi jednou stalo, že vítr odnesl
neupevněné víko z úlu. Zjistil jsem to asi po
týdnu. Na horních loučkách byla sněhová
zledovatělá čepice. Když jsem ledovou přikrývku sundal, k mému překvapení včely
byly živé a měly uvnitř příjemné teplo.
Včelstvo
Zima je dobou vegetačního klidu, ale život
v úlu se nezastavil. Včely jsou shluklé do
kulovitého chomáče otevřeného ke dnu

Parafin po vložení nástavků začne silně
klokotat

Vyvaření úlů v parafinové lázni
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úlu, aby mohl do jeho vnitřku proudit
vzduch. Včely sedí uvnitř úlu na plástech
v blízkosti přívodu vzduchu u česna či
očka. Chomáč se pomalu posouvá po plástech jednotlivými uličkami za glycidovými
zásobami směrem vzhůru. Jakmile dosáhne strůpku, pokračuje směrem dozadu.
Dosažené zásoby včely zpracovávají a následně se jimi krmí. Pokud bylo včelstvo na
podzim loupeno, nebo je včelař málo nakrmil, mohou v tomto období dojít včelám
zásoby. Při otevření úlu zjistíme, že včely
jsou mrtvé, zalezlé v prázdných plástových
buňkách a ostatní spadlé v podmetu. Aby
se včely nemusely během zimy vyprazdňovat, jsou vybaveny výkalovým váčkem, ve
kterém se shromažďují nestravitelné zbytky potravy. Díky němu zadržují výkaly i několik měsíců a hmotnost zaplněného váčku
pak činí téměř šedesát procent hmotnosti
jejich těla. Aby zbytky potravy nekvasily,
jsou kon
zervovány výměšky rektálních
žlázek umístěných v epitelové vystélce výkalového váčku. Když se oteplí alespoň na
10 °C, vyráží včely na pročišťovací prolety.
Problém nastává v případě, kdy včely zimují na medovicovém medu. Výkalové váčky
se jim rychle plní a včely nevydrží až do
prvních proletů a vyprázdní se v úlu. To se
negativně projevuje při napadení včelstva
Nosemou apis, kdy nemocné včely svými
výkaly pokryjí vnitřní prostor úlu a ostatní
včely je pak olizují, což může vyvolat in
fekci nosematózy u dalších včel a nakonec
celého včelstva, které pak uhyne.
V zimním období včely velmi usilovně
pracují na výrobě tepla, kterým vyhřívají
vnitřek chomáče. Jak to vlastně dělají, aby
jim nebyla zima? Včely dokážou díky energii z medu rozkmitat prsní svalstvo a tím
vyrobit teplo. Aby neuniklo z chomáče,
vytvoří ze svých tělíček ochrannou vrstvu,
kterým obalí chomáč a podle vnější teploty
i v několika vrstvách. Jsou těsně semknuty
k sobě zpravidla ve svislé poloze hlavičkami vzhůru. Pokud vnější teplota opět klesne, včely znásobí vrstvu kolem chomáče
a hlavičky zasunou do jeho vnitřku. Prokřehlé včely se pravidelně přesouvají do
vnitřku chomáče, kde se po celou zimu

Roztoč Varroa destructor

Spad samiček Varroa destructor na podložce

teplota pohybuje kolem 25 °C. Včelí matky v polovině ledna pomalu ukončují svoji
vegetační přestávku a začínají zvolna pokládat první vajíčka. To klade větší nároky
na včely k udržení tepla v chomáči, aby se
plod mohl dobře vyvíjet.
Nesmíme zapomenout na povinnost
odebrání měli ze dna úlu a její následné
odeslání na vyšetření do laboratoří na přítomnost roztoče Varroa destructor. K tomu
je nutné vložit podložky do podmetů již
třicet dní před odběrem vzorků. Ty vkládáme v druhé polovině prosince. Odebraný
vzorek je nutné zbavit mrtvolek včel a dalších nečistot a následně nechat vysušit při
pokojové teplotě na rozloženém papíru.
Z každého stanoviště je možné sesypat měl
až z dvaceti včelstev do směsného vzorku.
Na přepravu jsou vhodné papírové tubusy
nebo krabičky. Takto připravený vzorek
je nutné označit údaji: jméno a příjmení
včelaře, adresa včelnice, registrační číslo
včelnice, počet včelstev. Zpravidla včelaři vzorky odevzdávají na lednové členské
schůzi své základní organizace. Podle nařízení SVS musí být vzorky odevzdány do
15. února (viz Metodika kontroly zdraví
zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019)
a předány veterináři z příslušné krajské veterinární správy, který je odešle do akredi-

tované laboratoře k analýze. Vyšetření pro
včelaře je zdarma a je hrazeno ze státních
prostředků. Další kroky k ošetření včelstev
se stanoví podle získaných výsledků z vyšetření vzorků měli.
Měl je směsný spad vykousaných voskových víček, mrtvých včel a roztočů,
který leží na podložkách na dně úlu. Měl
slouží k veterinárnímu vyšetření včelstva
a zároveň je ukazatelem posouzení stavu
včelstva v zimě. Včelař může zjistit podle
jednotlivých řádek spadu a jeho složení,
jak silné je včelstvo, kolik včely odhadem
spotřebovaly zimních zásob, přítomnost
vetřelce a podobně. Včelaři, kteří kočují se
včelstvy, jsou povinni nechat vyšetřit měl
na přítomnost spor včelího moru.
Nyní si řekneme, co je Varroa destructor.
Jedná se o roztoče o velikosti cca 2mm,
pouhým okem je viditelný a žije na tělíčkách včel. Živí se jejich podkožním tukem,
uloženým pod chitinovým obalem. Množí
se na včelím plodu, který infikuje nebezpečnými viry. Takto poškozené mladé včely již nejsou schopné nahradit své původní
starší kolegyně. Ve včelstvu pak nedochází
k výměně generací a včelstvo hyne. Je popsáno již dvanáct druhů virů, mezi které
v Čechách patří například nejznámější vir
deformace křídel.

Rámečky

Výroba rámečků a úlů
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Úl pod sněhem

Podle zákona o Veterinární péči je každý
chovatel povinen včely léčit. Pokud tak neučiní, vystavuje se pokutě až padesát tisíc
korun. Je pravdou, že chovatelé, kteří neléčí nebo špatně léčí se se zlou potáží. Jejich
včely zimu nepřežijí. Úl je plný zásob, ale
bez přítomnosti včel. Chovateli tak zůstanou jenom oči pro pláč.

aktuálně

Včelař
Co s našima rukama, které jsou zvyklé
po celý rok pracovat? Především vyrábíme a drátkujeme rámečky, opravujeme
jednotlivé části úlů. Provádíme venkovní
nátěry a dezinfikujeme nástavky plamenem, žhavým parafínem nebo dezinfekčním prostředkem Savo, podle toho, kdo
jaké má možnosti. Šikovnější kutilové se
mohou pustit do výroby tenkostěnných nástavkových úlů. K tomu je dobré si zajistit
dřevěné fošny o síle 35-40 mm a šíře minimálně 270 mm. Nejlepší materiál je dřevo

z vejmutovky, popřípadě smrku.
Dále vyváříme staré souše a tím získáváme čistý vosk k výrobě mezistěn nebo
okrasných svíček. Zbytky z vyvařených
plástů uložíme na kompost. Tím získáme
vynikající materiál na pěstování zeleniny.
Za velmi důležitou zimní práci považuji záchranu pylu v plástech. Na jaře včely
trpí každoročně nedostatkem pylu. Jak na
to? Pyl v buňkách plástu dobře zaprášíme
práškovým cukrem. Pyl tak neplesniví.
I když cukr zvlhne a vsákne do pylu, neutrpí pyl žádné škody. Je zakonzervován. Záleží ovšem na tom, kde máme plásty uloženy.
Je dobré je mít zavěšené v průvanu tak, aby
byly chráněné sítí před ptáky. Takto uložené plásty nejsou napadeny zavíječem voskovým ani myší.
Při vší praktické zkušenosti nezapomínejme na teorii, na další sebevzdělávání
četbou. Dvojnásobně to platí především
u mladých a začínajících včelařů. Nikdy nejsme na včelu dosti chytří. Proto po večerech
čtěme včelařskou literaturu a vzdělávejme
se. Přání každého včelaře je mít zdravé včely
a mnoho medu. Bez vzdělání a praktických
zkušeností není možné toho docílit.
Často opomíjená je spolková činnost,
a přitom je velmi důležitá. Setkávání včelařů umožňuje předávat si vzájemně zkušenosti a pochlubit se s výsledky uplynulého
roku. Na klubových přednáškách získáváme nové poznatky. Spolek umožňuje
zapojení se do veřejného života organizováním různých akcí, jako například soutěže
medu, taneční zábavy a podobně.
Med
Nesmíme zapomínat na med, který jsme
stočili a máme jej stále uložený v konvích.
V lednových dnech je již zpravidla vyprodaný, ale řada včelařů ještě s prodejem otálí.
Med musíme nejprve velmi šetrně rozpustit. Pokud jej dlouhodobě zahříváme
na poměrně vysokou teplotu, tak ztrácí
na kvalitě. Dále v medu vzniká rozpadem

glukózy nová látka hydroxymethylfurfural
(HMF). Ten sice není zdravotně závadný,
ale jedná se o indikátor tepelného zatížení medu a tím o únik všech éterických
léčebných látek. Na rozpouštění medu
se osvědčily topné spirály. V prodejnách
se včelařskými potřebami je lze zakoupit
v různých velikostech a o různém výkonu.
Je nutné zvážit, v jak velké nádobě a jak
velké množství medu budeme rozpouštět.
Pokud bychom zakoupili spirálu s větším
průměrem a výkonem a vložili ji do malého množství medu, tak dojde velmi rychle
k jeho přehřátí až převaření. Tím je med
znehodnocený. Pokud máme med uložený například v mlékařských konvích, tak
zde jsme omezeni rozměrem otvoru nádoby a velkým množstvím medu (cca 35
kg). K tomuto účelu jsou spirály speciálně
konstruovány s takovým výkonem, aby nedošlo k přehřátí medu a aby prošly hrdlem
nádoby. Doba rozpouštění medu v uvedené
konvi je závislá na typu medu. V průměru
se med rozpustí do 24 hodin. Spirála postavená na pevnou medovou hladinu se
přibližně za deset hodin protaví k samému dnu a vytvoří komín obalený změklým
medem. Ten je nutné pomocí delší vařečky
odtlačit od stěn do středu konve a pokračovat v rozpouštění. Mám zkušenosti, že takto rozpouštěný med s odpovídající spirálou
nikdy nepřesáhl teplotu nad 35 °C. Poté je
vhodné jej přelít do sklenic se šroubovacím víčkem a následně prodat spokojenému zákazníkovi. Nesmíme zapomínat na
povinnost označit sklenici medu etiketou
s předepsanými informacemi i v případě
prodeje „ze dvora“ na tržištích, či kamenných prodejnách. Varování – nikdy med
nerozehřívejte v mikrovlnné troubě a nevystavujte jej slunečnímu záření. Obojí velmi
negativně působí na kvalitu medu.
Evžen Báchor
evzen.bachor@volny.cz

Nejoblíbenější medovinou je slovenská Včelovina Špeciál
Muzeum medoviny v Praze sestavilo žebříčky nejoblíbenějších medovin roku 2018.Žebříčky jsou sestavené z prodejů lahvové medoviny v objemech od 350 ml. Celkově nejprodávanější medovinou
se stala slovenská Včelovina Špeciál, která už v roce 2013 získala ocenění Nejlepší medovina světa a její dlouhodobé prvenství
v mnoha ohledech se ostatním výrobcům těžko překonává. Nejprodávanější českou medovinou, a v celkovém pořadí na 2. místě,
je Medovina z Nové Říše. Třetí příčku v celkovém hodnocení si
stabilně drží Staročeská medovina z dubového sudu ze Včelařství
Sláma. Pokud si najdete celkový žebříček medovin z roku 2016,
můžete srovnat, jak se oblíbenost některých medovin mění. A jak
si naopak mnohé medoviny stabilně drží nejvyšší příčky mnoho
let.
(PK)
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Jarmila Machová a poslanec Jan Volný

Tradice, kterou v polovině 90. let minulého
století inicioval tehdejší předseda Českého svazu včelařů Josef Mandík, dospěla
v polovině loňského prosince do svého
čtyřiadvacátého pokračování. V příjemné
předvánoční atmosféře se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR setkali
zástupci ČSV, z.s., se členy zemědělského

1.

ČSV

Medový večer míří ke čtvrtstoletí

Medový večer tradičně zahájil Jaroslav Faltýnek (uprostřed)

výboru, podvýboru ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství a se členy výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu
ČR. Předsedkyně ČSV, z.s. Mgr. Jarmila
Machová seznámila přítomné s aktuálním
stavem včelařství v naší republice a ocenila
pozornost a podporu, kterou poslanci a se-

2.

nátoři věnují této důležité oblasti. Předseda
ZEV Jaroslav Faltýnek a předseda podvýboru pro svazy Pavel Kováčik zase poděkovali včelařům za jejich práci a úsilí, s nimiž
se věnují rozvoji včelařství v České republice. Protože jak v závěru svého krátkého
projevu uvedl Pavel Kováčik: „Bez včel to
opravdu nejde!“ 
Text a foto: Petr Kolář

3.

6.
4.

5.

7.

8.

1. Jarmila Machová, Miloslav Peroutka
a poslanec Marek Benda
2. Jan Volný, dokumentarista Ivan
Stříteský a Petr Šerák
3. Antonín Řeřicha, Petra Mikšovská,
Josef Lojda a Miloslav Peroutka
4. Petr Šerák, senátorka Andrea Jůzová
a její kolega a včelař Petr Šilar
5. Jaroslav Faltýnek a senátorka Andrea
Jůzová
6. Poslanec Pavel Kováčik poděkoval
včelařům za jejich práci
7. Hosté se dobře bavili
8. Josef Lojda a poslankyně Květa
Matušovská
leden 2019•
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Okénko politika/Rozhovor

Včelařství je jedním ze základních
předpokladů zdravého zemědělství,

říká ministr zemědělství Miroslav Toman



Ať už se to někomu líbí nebo nelíbí, politika a politici zasahují do života nás
všech včelaře nevyjímaje. Proto jsme se na jednom z posledních zasedání
redakční rady rozhodli otevřít v nastávajícím ročníku časopisu Včelařství rubriku Okénko politika. Postupně v ní budeme klást od více či méně
příjemných otázek až po otázky tzv. „na tělo“ politikům, kteří mají z titulu svých funkcí co do činění se zemědělstvím, životním prostředím nebo
potravinářstvím a v souvislosti s tím zákonitě i se včelařstvím. Jako první
dostal zcela logicky slovo současný ministr zemědělství Miroslav Toman.
Vážený pane ministře, celý Váš život je
spojen se zemědělstvím, s oborem, do
něhož spadá i včelařství. Jaký je Váš
vztah k této oblasti lidské činnosti? Se
tkal jste se s ní nějak blíže, měl jste nebo
eventuálně máte někoho v rodině, kdo
se včelařením aktivně zabýval, respek
tive zabývá?
Přestože jsem se včelařství nikdy osobně
nevěnoval, velmi dobře vím, že bez včel
by nebyla zdravá, plodná a úrodná krajina, a tedy ani současné zemědělství. Kaž
dý včelař, ať už profesionál nebo hobby
chovatel, proto má můj respekt a uznání,
protože zrovna včelařství není u většiny
z nich primárně o podnikání a zisku, ale
8
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především o životním přesvědčení a zaujetí, které přináší přímý prospěch nejenom v podobě medu a další produktů, ale
především naší krajině. Včelařství tak je
jedním ze základních předpokladů zdravého zemědělství a krajiny, související prakticky s každým odvětvím rostlinné výroby
a přinášející nejenom přímou produkci,
ale i potěšení oka například pohledem na
rozkvetlou louku.
Doufám, že ve Vašem jídelníčku nechy
bí med. Pokud ano, kde jej kupujete?
Jakému druhu medu dáváte přednost.
Jaký názor máte na tzv. prodej včelích
produktů ze dvora?

Medem si rád osladím například jogurt
a jako u všeho, co jím, dávám vždy přednost našemu medu z České republiky.
Prodej ze dvora vnímám jako dobrou
příležitost pro menší chovatele, jak uspět
na trhu a zároveň i pro spotřebitele, jak si
zajistit jídlo s jasným původem, ale především, jak přímo u zdroje poznat, jak která
potravina vzniká, kolik to dá práce a péče,
že se prostě jen tak „nevyskytne“ na regále v obchodě. Med, či produkty z něj jsou
také velice často zastoupeny v krajských
soutěžích Regionální potraviny a již mnoho producentů medu toto ocenění také získalo. I to svědčí o tom, že u nás se včelaří
napříč celou republikou a zároveň o kvalitě
produkce českých včelařů.
Pro drtivou většinu včelařů je včelaře
ní hobby, zábava, relaxace. Včelařství
u nás stejně jako v Evropě je založeno
na drobnochovatelích. Včelaři jsou větši
nou konzervativní lidé, nemají rádi změ
ny. Již od doby ministra Luxe dostávají
každý rok národní dotaci na zazimovaná

Odhlédnu-li od legislativy, vždy
záleží na přístupu obou stran
a vzájemné domluvě a dohodě,
kterou bych vždy stavěl nad
zákonné povinnosti

Mezi zemědělstvím a včelařstvím existu
je jistá specifická dvojí vazba. Na jedné
straně zemědělci potřebují včely kvůli
opylení, na druhé používají k postřikům
látky, které mohou včelám škodit. Evrop
ská unie před časem zakázala používání
neonikotinoidů. Česká republika byla
jednou z mála zemí, které se vyslovily
proti tomuto zákazu. V poslední době
vstoupily na scénu i glyfosáty, které pod
le posledních výzkumů poškozují včely.
Včelaři proto oceňují krok ministerstva,
které od ledna letošního roku zpřísňuje
aplikaci těchto přípravků. Jaký je Váš
názor na použití pesticidů v zemědělství
a na českou rostlinolékařskou legislativu
z pohledu ochrany včel.
Ministerstvo dlouhodobě usiluje o to, aby
zemědělci využívali přednostně takové postupy, které budou minimalizovat použití
chemických přípravků, tedy i glyfosátu. To
se v praxi u naprosté většiny zemědělců již
v současné době děje. Nicméně stále existují případy, že se používá glyfosát i v případech, kdy to není nevyhnutelné. Proto
ministerstvo chystá od ledna 2019 jeho
omezení. Ta budou primárně zaměřena na
aplikace pro urychlení dozrávání plodin
a pro usnadnění sklizně plodin s potravinářským účelem. Glyfosát smí zemědělci
používat v souladu s povolením a etiketou
platnou pro podmínky České republiky.
Musíme se ještě důrazněji zaměřit na
integrovanou ochranu rostlin a motivovat
zemědělce k dlouhodobě udržitelnému,
bezpečnému a efektivnímu používání přípravků na ochranu rostlin. Samozřejmě,
včely jsou pro zdravý rozvoj hospodářství
rozhodně nezbytné. Do novely vyhlášky

č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře,
vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin bylo zařazeno ukončení doby
denního letu včel jako zcela zásadní opatření k ochraně včel jakožto necílových organismů. Definice vychází z životního cyklu
včel a jejich chování a byla stanovena na
základě výsledků pozorování Výzkumného
ústavu včelařského. Z definice denní letové aktivity včel tak vyplývá, že přípravek
nebezpečný pro včely fakticky není možné
aplikovat za denního světla. Ohlašovací
povinnost profesionálního uživatele včelaři
o plánované aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvláště nebezpečného pro včely
je nyní řešena v mezirezortním řízení novely rostlinolékařského zákona. Každopádně
odhlédnu-li od legislativy, vždy záleží na
přístupu obou stran a vzájemné domluvě
a dohodě, kterou bych vždy stavěl nad zákonné povinnosti.
Vedle ošetřování porostů přípravky na
ochranu rostlin, které mají vliv na zdra
votní stav včel, trápí včelaře i nemoci včel
a včelího plodu. Jednou z nebezpečných
nákaz je mor včelího plodu. Ten nelze
léčit, včelstva se musí likvidovat. Za
posledních 20 let se nám však nedaří
tuto nemoc tlumit a stát to stojí nemalé
peníze, které včelařům vyplácí jako ná
hradu za ztráty spojené s likvidací. ČSV
připravil projekt Národního ozdravova
cího programu, na jehož základě by se
vyšetřila včelstva v celé republice a odha
lila se tak všechna neznámá ohniska. Sa
mozřejmě vše by probíhalo pod dozorem
SVS. Podpoří MZe tento projekt finanč
ně? Pokud ano, tak v jakém časovém ho
rizontu by to podle Vás mohlo být?
Bakteriózy, tj. mor včelího plodu a hniloba včelího plodu, jsou nemoci, které chovy

seznámena s jeho výsledky prostřednictvím
odborných periodik i internetových stránek Ministerstva zemědělství. Věřím, že
poznatky přinesou v praxi nejenom úlevu
chovatelů od strachu z likvidace včelstev,
ale i finanční úspory.
Ministerstvo zemědělství zároveň vynakládá více než 20 milionů korun na náhrady za včelstva zlikvidovaná kvůli bakterió
zám. Pro celoplošné vyšetření v chovech
včel na území České republiky bude Ministerstvo zemědělství hledat prostředky. Na
základě předběžných kalkulací lze tyto náklady očekávat na úrovni 60 milionů korun
na vyšetření a na náhrady za zlikvidovaná
včelstva v nově objevených ohniscích.
Nelze opomenout nákazu včel, která trá
pí více či méně každého včelaře – varro
ázu. Kromě Austrálie zamořila již celý
svět. U nás máme efektivní systém ošet
ření včelstev, který se léty osvědčil. Pro
tože se k nám donesly hlasy některých
takzvaných „ekovčelařů“ usilujících
o narušení systému, mají naši členové
obavy z velkých úhynů, ke kterým by
bezpochyby došlo např. zrušením pod
zimního ošetření včelstev. Jaký pohled
má na problematiku tlumení varroázy
ministerstvo? Myslíte si, že by k zásad
ním změnám jak systému ošetření včel
stev na varroázu nebo jiné „včelařské“
legislativy či podmínek podpor ve vče
lařství nemělo docházet bez projednání
s Českým svazem včelařů, který má ve
svých řadách 96 % všech chovatelů v re
publice?
Ministerstvo zemědělství pro rok 2019
podzimní ošetření v Metodice kontroly
zdraví zvířat ponechává, ale tato záležitost
bude pro další období podrobena důkladné odborné diskusi. Zástupci Českého
svazu včelařů budou k těmto setkáním

Ministerstvo zemědělství již v roce 2016 zadalo formou veřejné
zakázky dlouhodobý tříletý projekt zaměřený na řešení zásadních
problémů bakterióz, především hniloby včelího plodu a moru
včelího plodu
včel ohrožují trvale. Hniloba včelího plodu
se v České republice opět objevila v roce
2015, zhruba po 40 letech, a to v oblasti
Podkrkonoší. Mor včelího plodu se u nás
vyskytuje dlouhodobě, zvláště postižená
je oblast severní a jižní Moravy. S ohledem
na tento fakt Ministerstvo zemědělství
již v roce 2016 zadalo formou veřejné zakázky dlouhodobý tříletý projekt zaměřený
na řešení zásadních problémů bakterióz,
především hniloby včelího plodu a moru
včelího plodu. Koncem minulého roku byl
projekt ukončen, přičemž veřejnost bude

samozřejmě zváni, stejně jako i k ostatním klíčovým jednáním, která se dotýkají
včelařské oblasti. Ministerstvo v roce 2016
zadalo tříletý projekt na řešení účinnosti léčiv používaných proti roztoči Varroa
destructor se zaměřením na zjišťování případné rezistence v chovech včel. Projekt,
který se zároveň věnuje i nově zaváděným
léčebným přípravkům proti varroáze,
byl také ukončen koncem minulého roku
a výsledky budou rovněž zveřejněny v odborných časopisech a na internetových
stránkách Ministerstva zemědělství.
leden 2019•
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včelstva. Nechystá se nějaká změna v zá
sadách této dotace?
I v kontextu všeho výše řečeného jsem rád,
že včelaři u nás pokračují v tradici a můžu
je ubezpečit, že Ministerstvo zemědělství
žádnou změnu v této dotaci na příští rok
neplánuje a bude ji poskytovat i nadále.
Prvním pohledem minoritní obor dává základ rozmanité produkci, ať už se podíváme do ovocných sadů nebo na druhé straně
na rozkvetlé záhony květin. A toto chceme
podporami zachovat nejenom pro nás, ale
i rozvíjet pro další generace.

Okénko politika/Rozhovor

V právě skončeném roce proběhl již 4. ročník projektu Minis
terstva zemědělství ČR „Medové snídaně“, který je určen pro
mateřské školy a 1. stupeň základních škol. Na tomto projektu
spolupracujeme prostřednictvím našich lektorů. Víme, že je
o program mezi školami velký zájem. Bude tento projekt dále
pokračovat a v jaké podobě?
Ano, je tomu tak. O projekt je opravdu velký zájem, momentálně
ho využívá 150 škol a školek. Celkem se ho v minulém roce zúčastnilo přibližně 12 tisíc dětí. Jeho prostřednictvím se zábavnou
formou dozvěděly různé zajímavosti o včelaření a produkci medu.
Koncem roku projekty vždy vyhodnocujeme a rozhodujeme, v jakém formátu bude další ročník Medových snídaní pokračovat.
Český svaz včelařů má 56 000 členů, jeho vznik se datuje do r.
1872 a v současné době se může pochlubit rostoucí členskou
základnou i rostoucím zájmem dětí a mládeže o včelařství. To
vše nám leckde ve světě závidí, avšak můžeme se pochlubit ješ
tě jedním unikátem – Středním odborným učilištěm včelař
ským – Včelařským vzdělávacím centrem, o.p.s. v Nasavrkách,
jehož zakladateli jsou Ministerstvo zemědělství a ČSV. Co si
myslíte o jeho roli v českém včelařství?
Nasavrky mají pro včelařské vzdělávání nezastupitelnou roli, a to
již od roku 1951, ve kterém bylo na této škole zavedeno dvouleté včelařské studium. V současné době je významným centrem
vzdělávání pro obor včelařství, o čemž svědčí nejen značný počet
zájemců o studium, ale především to, že škola zajišťuje kromě teoretické výuky také praktickou výuku. Odborné zázemí tvoří učitelé
pro jednotlivé předměty, externí pracovníci například z úspěšných
včelích farem i včelmistři zajišťující praktickou výuku na včelnicích. Ministerstvo zemědělství je spolu s ČSV spoluzakladatelem
školy a tohoto dlouhodobého partnerství a dobré práce si velice
vážím. Pevně věřím, že i do budoucna zde vychováme celou řadu
včelařských odborníků.
Je tu začátek nového roku 2019. Co byste popřál našim vče
lařům?
Přeji vše nejlepší do nového roku vám i vašim včelám. Doufám,
že ve své práci nebo koníčku budete úspěšně pokračovat i nadále.
Také věřím, že se o včelařství budou zajímat i mladí lidé, aby tato
potřebná činnost v příštích letech jen prospívala. A v neposlední
řadě přeji včelařům podporu veřejnosti a zájem o kvalitní a chutný
med českého původu.
Text Petr Kolář
Foto: MZe ČR

S citem a selským rozumem
Samotné administrativní opatření na ochranu včel před pesticidy
mnoho neřeší. Jak v rozhovoru
uvádí ministr zemědělství Miroslav
Toman, vždy záleží na přístupu
farmářů a včelařů.
Není však nad osobní dohled včelařského
stanoviště, u nějž kvete řepka, slunečnice
či jiná, včelami navštěvovaná produkční
plodina.
V květnu roku 2018 ošetřovali zemědělci
řepku u mého stanoviště včel přípravkem
Pictor. Než se postřikovač vrátil k cisterně s vodou, zjistil jsem na etiketě obalu
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a s pomocí mobilu, že je to přípravek pro
včely neškodný. Používá se proti (houbovité) hlízence obecné od počátku květu do plného kvetení. Pokud by v postřikovači byl
včelám škodící insekticid, tak bych zastavil
traktoristu s postřikovačem, volal agronoma, veterináře, odebral vzorky ošetřených
rostlin a ze včel, fotograficky zdokumentoval a žádal o náhradu škody.
I případná sebevětší finanční náhrada však nezabrání zklamáním nad tím,
že někdo pro zlepšení ekonomiky nebo
z nedbalosti zdecimoval včelstva. To se
však nestává, pokud samotný farmář
chová včely, neboť zpravidla citlivě a se

Ošetření porostů pesticidy nesmí ohrožovat
včelstva

selským rozumem přistupuje při rozhodování o aplikaci pesticidů na kvetoucích
plodinách.
(nk)

Měla bych na Vás několik dotazů ohled
ně dotací pro včelaře. Nějak se v tom ne
mohu vyznat.
1) Chtěla bych využít dotace pro včelaře
na nákup sterilizátoru vosku a válcova
cího zařízení na mezistěny (rastrové vál
ce). Jde mi o to, zda mohu čerpat dotace
na obě zařízení a příp. jaká bude max.
výše dotace, kterou dostanu.
2) Je nějak ovlivněn dotační program
vlastnictvím včelstev a jejich počtem?
Já jsem sice registrována jako včelař,
ale všechny včely, o které se starám,
jsou psány na mého druha. Znamená to
tedy, že i toto zařízení, které bych chtěla
pořídit a vyřizovat na ně dotace, je ovliv
něno tedy počtem včelstev? Nebo je to
myšleno tak, že kvůli 5 včelstvům nepo
třebuji takového zařízení? Můj druh má
18 včelstev kmenových a letos přibylo
ještě 9 oddělků, které budu nahlašovat.
Příští rok chceme ještě počet včelstev
rozšiřovat. Mohu tedy v tomto případě
čerpat dotace?
3) Dále jsem se dočetla, že když nakou
pím na dotace, tak zařízení musím ně
jakou dobu vlastnit. Jaká dlouhá je tato
doba?
4) Válcovat mezistěny bych chtěla pře
vážně pro sebe. Ale určitě přijde někdo,
kdo bude po mě také chtít uválcovat.
Mohu si za toto vzít úplatu, když zaříze
ní bude nakoupeno na dotační program?
5) Případně mohu s takto nakoupeným
zařízením provozovat podnikatelskou

činnost? Když bych na to měla živnos
tenské oprávnění?
P. K.

(od přiznání dotace rozhodnutím vydaným
SZIF ve věci včelařských „eurodotací“).

O odpověď na výše uvedené dotazy jsem
požádala přeci jen povolanější osoby –
pracovníky SZIFu. Tentokrát odpovídá
Ing. Jan Verfl:

4) Dotační podmínky neřeší, zda budete
zařízení využívat také pro komerční účely,
primárně je však zařízení po dobu 5 let určeno pro Vaši vlastní potřebu při chovu včel
(znamená to, že po dobu 5 let musí kromě
vlastnění a využívání zařízení chovatel včel
i včelařit tj. chovat nahlášená včelstva).

1) Ano na sterilizátor vosku i válce pro
výrobu mezistěn lze čerpat dotaci (obě
zařízení lze zařadit podle nařízení vlády
197/2005 Sb. příloha č. 2 část A pod položku 12 „Zařízení pro získávání vosku“).
Limit pro zařízení pod položkou 12. „Zařízení pro získávání vosku“ je stanoven
ve výši 20 000 Kč, odvíjí se od jednotkové ceny zařízení a při pořízení více druhů
zařízení od jedné položky se uplatňuje na
každou položku zvlášť – např. cena sterilizátoru vosku činí 18 000 Kč a válce na mezistěny 40 000 Kč. Do nároku na dotaci se
započte 18 000 Kč (pořizovací cena nižší
než limit) + 20 000 Kč (pořizovací cena
vyšší než limit) = celkový nárok na dotaci
činí 38 000 Kč. V případě velkého zájmu
o dotace ze strany chovatelů včel je nutné
tento nárok krátit takovým způsobem, aby
se dostalo na každého zájemce o dotaci,
který splnil podmínky dotace. Vypočítává
se koeficient krácení, který je znám až na
úplném závěru dotačního období těsně
před výplatou dotace (v roce 2017 činil koeficient krácení 0,4359, takže dotace z výše
uvedeného nároku by činila 16 564 Kč.
2) Základní podmínkou pro získání včelařské „eurodotace“ je registrace v ústřední evidenci hospodářských zvířat vedené
ČMSCH, a.s. V době registrace ještě chovatel včel nemusí včelstva chovat, předpokládá se však, že v dohledné době od registrace včelstva dohlásí a bude plnit zákonnou
povinnost hlásit počet včelstev a jejich stanoviště jednou ročně k 1. 9. kalendářního
roku. Včelařské „eurodotace“ jsou na počet
včelstev navázány u vybraných opatření
např. opatření racionalizace kočování je
určeno pro chovatele minimálně s 20 kusy
včelstev, stejně tak varroadna (jako dotované zařízení v rámci opatření technická
pomoc) jsou dotována v max. počtu odvozeném od počtu chovaných včelstev.
Pokud jste registrována jako chovatel včel
u ČMSCH, a.s. nárok na dotaci máte, výhledově však z pohledu dotací není možné,
abyste neměla nahlášena žádná včelstva
(viz též info k otázce č. 4).
3) Zařízení pořízená s podporou ze státního rozpočtu a rozpočtu EU (tj. z „eurodotací“), je nutné vlastnit a provozovat 5 let

5) Jak již bylo uvedeno výše, možnost podnikání na základě pořízeného zařízení dotační podmínky neřeší, zakázáno to není,
ale důležitým aspektem je vlastní chov včel
(a to v minimálním časovém horizontu
5 let).

Zařízení pořízená s podporou ze
státního rozpočtu a rozpočtu EU
(tj. z „eurodotací“), je nutné
vlastnit a provozovat 5 let
Byl jsem na našem městském úřadu
odboru vnitřní kontroly a auditu. Naše
ZO byla vybrána na celkovou kontro
lu. Jeden z dotazů jsem nebyl schopen
odpovědět, a to proplácení cestovného
pro přednášející lektory. Proto se ptám,
existuje zákon nebo směrnice, která toto
upravuje? Zdá se mi nelogické, aby před
nášející, který ujede třeba 100 km, i když
obdrží honorář, si platil cestovné sám.
J.A.
Pokud máte na mysli přednášky a vztah
s lektory dle NV č. 197/2005 Sb., cestovné v tomto případě řeší Směrnice ČSV
Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti pořádané organizačními jednotkami ČSV a včelařskými kroužky mládeže
č. 7/2016 v návaznosti na nařízení vlády
č. 197/2005 Sb. Směrnici najdete na našem webu http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/smernice-csv-z-s-organizacnizabezpeceni-vzdelavacich-akci-c-7-2016.pdf.
Jinak je to vždy otázka dohody, jak a za
kolik bude cestovné lektorovi zaplaceno.
Nejedná se zde o klasický pracovněprávní
vztah a nemusí se o pracovněprávní vztah
jednat vůbec. Tudíž úprava cestovného
v zákoníku práce se nemůže automaticky
použít. Obecně platí pravidlo, že při výkonu práce na základě dohody o provedení
práce nebo dohody o pracovní činnosti
zaměstnanci na rozdíl od pracovního poměru právo na náhradu cestovních výdajů
nevzniká.
Mgr. Jarmila Machová
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Zadáno pro předsedkyni

Zeptali jste se…

Ze spolkového života

105. výročí včelařů z Načeradce
První písemný zachovalý zápis o včelařském
spolku z Načeradce, v okrese Benešov u Prahy, je ze dne 22. 11. 1913, kdy byl na valné
hromadě zvolen předsedou Josef Štamberg
z Olešné. Bohužel všechny zakladatele našeho spolku neznáme, protože se nezachovala prezenční listina této valné hromady.
Současná ZO má 45 členů, z toho čtvrtinu
zaujímají ženy. Sto pět let v životě včelařů je
obdobím tří až čtyř generací. V první řadě
včelaři poskytují svojí prací zemědělcům
a spoluobčanům opylovací službu. Aby tato
činnost pokračovala nadále, má ZO ČSV
od roku 1960 včelařský kroužek mládeže
a vychovává zde mladé včelaře už ve dvou
kroužcích, jeden vede zdejší učitel Pavel
Jakubův a druhý Jiří Volek. Každý kroužek
má své stanoviště. Pravidelně se zúčastňují
oblastních kol Zlaté včely, kde sklízejí po
léta úspěchy. Včelařství v obci má velkou
tradici, současní včelaři v ní úspěšně pokračují ve spolupráci s Městysem Načeradec,
s místním Agrodružstvem a obcí Pravonín,
členové jsou i z okolních osad a obcí. Při stoletém výročí ZO byla uspořádána včelařská
výstava a také vysazena lípa, u jejíchž kořenů jsou dvě láhve, jedna od Městyse Načeradec a druhá láhev ZO ČSV o historii. Místní
včelaři tehdy převzali od ÚV ČSV Čestnou
vlajku.
Letošní významný včelařský rok byl
rozdělen do delšího období. Už v březnu

zde měl přednášku včelařský odborník
MVDr. Josef Holejšovský, vysokoškolský
učitel a bývalý ředitel Státní veterinární
správy. Další přednášky se ujal Antonín
Zrno, učitel včelařství ve Včelařském
učilišti v Nasavrkách. Proběhl také kurz
přípravy medového pečiva. V posledním
červnovém týdnu se naši členové a jejich
rodinní příslušníci zúčastnili tematického autobusového zájezdu do Včelařského
učiliště v Nasavrkách u Chrudimi, kterým
je provedl ředitel školy Josef Lojda a po
dobrém obědě od místních kuchařek si
prohlédli i včelařskou prodejnu. Celá skupina pak zavítala do Národního hřebčína
ve Slatiňanech. Na závěr se podívali do
skanzenu Veselý kopec. 25. listopadu 2018
se včelaři sešli na své členské schůzi, kde
si připomněli historii svého spolku a obdrželi čestná uznání za věrnost. Vyzdvihli
si výplatu dotace 1.D. na svá zazimovaná
včelstva a uhradili včelařský příspěvek.
Nákazový referent upozornil včelaře na
provedení posledního zásahu proti varroáze pomocí aerosolu a s tím spojené úkoly.
Český svaz včelařů je také společenská
organizace a včelaři přispívají svou činností do veškerého dění obce. Členové se
zúčastňují řady zájezdů - Lysá nad Labem
(včely, ryby, myslivost), Země živitelka
a Hobby v Českých Budějovicích, Zahrada
Čech v Litoměřicích a dalších akcí společně

Vedení ZO ČSV v Načeradci. Zleva Vladimír
Dědek, jednatel, Jaroslav Lukeš, pokladník
a František Richtr, předseda

i s jinými spolky v obci. Hodně navštěvované jsou besedy a školení, které zabezpečuje
vedení spolku.
V samotném závěru František Richtr,
předseda ZO ČSV, zhodnotil význam chovu včel, jejich přínos pro člověka a pro
zemědělství i ochranu krajiny, zmínil se
o produkci medu a vzkázal zájemcům,
aby kupovali med přímo od našich včelařů.
Poděkoval za pomoc obcím, Agrodružstvu
a vedení ZŠ. „Včelař vnímá včely jako své
partnery, včelí produkty jsou dary přírody,
které je třeba chránit, včelám zajistit dostatek pylu, pravidelně obměňovat matky,
vychovávat včelařské nástupce, kteří se
budou podílet i na společenském životě
včelařů a vůbec venkova,“ dodal František Richtr.
Petra Říhová

Ambroziánské koštování medoviny v Mladošovicích

Již po osmé uspořádali včelaři včelařského
spolku z Mladošovice Ambroziánské koštování medoviny. Je to v první řadě poděkování včelařů svému patronu a ochránci
sv. Ambrožovi za to, že jim celý rok pomáhal, bděl nad jejich prací a nedovolil poklesnout v úsilí a snaze dobře se postarat
o své svěřenkyně – včely. Je to také oslava
práce včelaře, neboť ta je nezastupitelná
a přináší užitek všem.
V neděli 9. prosince jsme přichystali vše
potřebné pro důstojné setkání včelařské
i nevčelařské veřejnosti. Je pravda, že se
ráno k nám počasí postavilo zády – studený, silný a větrem doprovázený vytrvalý
déšť v nás vyvolával pochyby, zda vůbec
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máme začínat. A jak někdo před plánovaným zahájením akce řekl, on nás ten náš
patron má asi rád. Vítr sice foukal, nebe
se projasnilo, a hlavně přestalo pršet. Vše
bylo rázem veselejší, vrátila se dobrá nálada, trochu pomohla i ohřátá medovina.
A to nemluvím o tom, že mezi nás na pozvání přijeli báječní muzikanti ze souboru
Žestě 200, kteří bezvadným vystoupením
umocnili předvánoční atmosféru. Za to
jim paří náš upřímný dík. Zmíním také,
že nás svou návštěvou poctil včelař, spisovatel přítel Jan Lebeda, který s sebou přivezl své nové dílo, Leporelo. Myslím, že
v krátké době prodal všechny výtisky, které
s sebou přivezl. A tak i ti nejmenší budou

mít malou vzpomínku, jako malý kamínek
z mozaiky Ambroziánského koštování.
Tak jako každoročně i letos se v mladošovickém kostele sv. Bartoloměje uskutečnila
mše svatá, kterou celebroval P. Ondřej Urbisz. V jejím průběhu se zmínil o nezastupitelnosti včel v životě na této planetě. Po
celou dobu mše svaté byl v kostele vystaven
prapor našeho včelařského spolku. Po jejím
skončení byl za doprovodu P. Urbisze, ministrantů a věřících odnesen k soše sv. Ambrože, kde předseda spolku poděkoval sv. Ambrožovi za jeho ochranu včel a nás včelařů.
Samotný závěr a poděkování sv. Ambrožovi
pak přednesl P. Ondřej Urbisz. Tím také byl
ukončen hlavní program Ambroziánského
koštování medoviny v Mladošovicích.
Mé poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce, především
Milušce Pernické, Karlu Vondrákovi, Katce Dvořákové, Štěpánu Hanzalovi, Petře
Dvořákové, P. Ondřeji Urbiszovi. Bez jejich
práce a přičinění by to prostě nešlo. Děkuji také všem včelařům, kteří přišli a svou
účastí tak podpořili význam práce včelařů.
Ing. Miroslav Jelínek,
předseda spolku

Mgr. Jarmila Machová při slavnostním zahájení

O nejlepších včelařských vynálezech a zlepšovácích, které byly oceněny
na 21. konferenci zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství v Olomouci, jste si
mohli přečíst v posledním čísle loňského ročníku Včelařství. Připomeňme
si ještě další momenty, které konferenci pořádanou v rámci Mezinárodní
včelařské výstavy Hanácká včela doprovázely.
Ať již to bylo slavnostní zahájení, jednání
Koordinačního výboru ČSV a SZV, část výstavní či přednášková, průběh dvoudenní
akce na výstavišti Flora Olomouc bezesporu nadchl. Svědčí o tom nejen počet
návštěvníků, který se během dvou dnů vyšplhal na tři a půl tisíce, ale i jejich veskrze
pozitivní reakce. Zásluhu na tom mají jak
organizátoři výstavy Hanácká včela, tak
ti, kteří se v barvách ČSV postarali o bez-

problémový průběh konference. Jednou
z nich byla Ing. Petra Mikšovská z odborného oddělení ČSV, z.s. „Hanáckou včelu
měli na starost Leo Czabe a Jan Seichter,“
říká Petra Mikšovská. „Na jedné straně
spolupracovali s ředitelem výstaviště Janem Uhlířem a jeho kolektivem, na druhé
s ČSV a SZV. Na adresu výstaviště musím
vyjádřit samé komplimenty. Stačila jedna
schůzka a vše, co jsme požadovali, jsme

Jednání konference zahájili Miroslav Poništ
(vlevo) a doc. MVDr. Juraj Toporčák, CSc.

Přednesené referáty pozorně sledoval
i předseda SZV Ing. Ľudovít Gál (vlevo)

měli. Pak už proběhlo jen pár doplňujících
e-mailů a případné další záležitosti se řešily
na místě.“
Zvláštní pozornost zasluhuje jednání
Koordinačního výboru ČSV a SZV, při
němž se mimo jiné diskutovala situace ve
včelařství v obou zemích, přípravy programu na další dotační období, možnosti
využití prostředků evropských dotací do
včelařství, nákazová situace a spolupráce
v příhraničních oblastech, situace na trhu
s medem, zhodnocení akcí mladých včelařů ve formátu V4 až po posouzení společných témat na kongres Apimondie 2019.
Díky veskrze pozitivním odezvám jak
včelařské veřejnosti, tak prodejců, kteří
se výstavy zúčastnili, přemýšlí ČSV, z.s.,
do budoucna o daleko užší spolupráci
s Hanáckou včelou. „Uvažujeme o tom,
že i další ročníky Konference zlepšovatelů
a vynálezců ve včelařství by se mohly konat
v Olomouci, přičemž její organizace by se
nadále střídala se Slovenskem. S Hanáckou včelou bychom pokračovali v akcích
zaměřených na určité tematické okruhy,
kde by ČSV měl na starost přednáškovou část a Hanácká včela by se postarala
o část výstavní a prodejní. Na letošní rok
uvažujeme o tom, že by se tato akce konala ve znamení včelí pastvy,“ uzavírá Petra
Mikšovská. Text a foto: Petr Kolář

Vchod do areálu výstaviště Flora Olomouc
v sobotu v 9 hodin ráno

Přítel Vlastimil Dlab předvedl, jak by mohla
vypadat budoucí včelařská uniforma

V rámci soutěže Český med 2018
zabodoval i Med z Křemencárny.
O „svazové včelky“ se vzorně starají
kolegové Petra Mikšovská a Antonín
Řeřicha

Během výstavy a konference se
uskutečnila řada jednání

Předávání diplomů oceněným
zlepšovatelům se ujali Mgr. Jarmila
Machová a Dr. Ing. František Kamler

Ocenění převzala paní předsedkyně
z rukou Ing. Dalibora Titěry, CSc.
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Ohlédnutí za Olomoucí 2018

včelařská praxe

Vyšší šlechtitelské chovy
Uznaného chovatelského sdružení
včely medonosné kraňské
V novém roce bude tato dvoustrana opět pravidelně vyhrazena šlechtění včel a chovu matek. Letošní seriál vás
seznámí s jednotlivými chovy Uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské. Na úvod jsem oslovil
dva dlouholeté chovatele matek. Oba reagovali na stejné otázky. Cílem dotazníku je představit naše chovatele
o něco blíž široké včelařské veřejnosti. Vizitky obou chovatelů jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechtitelského chovu, které každý chovatel zasílá každoročně na odborné oddělení sekretariátu ČSV.


Za chovatelskou komisi ČSV Ing. Pavel Cimala

Vyšší šlechtitelský chov
Uznaného chovatelského sdružení
včely medonosné kraňské

Jaroslav Halásek

Jaroslav Halásek
Blízkov 51, 59442 Měřín
E-mail: jhalasek@email.cz, tel. 723
651 977, 566 544 003
Podle hlášení Vyššího šlechtitelského chovu za rok 2017 měla výběrová základna
chovatele Jaroslava Haláska 53 včelstev
a rozchovával plemenný materiál od 7 plemenných matek.

Včelnice Jaroslava Haláska v zimě ....
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Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Chovu matek se věnuji přibližně od roku
1980 a první registrovaný chov jsem založil
v roce 1985 pod vedením přítele Josefa Jurky ze Štěpánova nad Svratkou. V roce 1999
jsem povýšil svůj chov na rozmnožovací.
Od 1. 9. 2013 mám Vyšší šlechtitelský chov
uznaného šlechtitelského sdružení včely
medonosné kraňské.

a poskytují včelám kvalitní pyl a nektar,
který je přírodním léčivem proti nosemóze.

Jaké máte včelařské vzdělání?
Odborné včelařské vzdělání získávám četbou
včelařských časopisů, odbornými přednáškami, účastí na výstavách, zúčastňuji se aktivu
chovatelů matek a navštěvuji Včelařské pátky
v Nasavrkách. Navštívil jsem chovatele matek na Slovensku, v Rakousku, v Německu,
v Itálii a ve Francii.

Na jaké vlastnosti včel se zaměřujete při
výběru plemenného materiálu?
Plemenná včelstva musí být mírná a schopná využít květovou i lesní snůšku medu.
Z jara musí mít včelstva dobrý rozvoj,
pevné sezení na plástech a být nerojivá.
Uložení pylu musí být nad věncem plodu.

Můžete charakterizovat přírodní a kli
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím na lesním stanovišti se 60 včelstvy v nadmořské výšce 550 m n. m. v blízkosti Dědkovské hory 694 m n. m., kde
se vyskytují smíšené lesy. V současnosti
nám smrkové lesy odumírají v důsledku
přemnožení kůrovce a nedostatku srážek. Do budoucna bude medovicový med
velice vzácný, již v minulé sezóně jsme to
poznali. Na své včelnici mám vysázenu plejádu vrb, které na jaře postupně rozkvétají

... a v létě

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Plemenný materiál získávám z inseminovaných matek, které pocházejí z Výzkumného ústavu včelařského v Dole, z Pokusného včelína Kývalka a z Výzkumné stanice
Liběchov.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňu
jete svůj chovatelský okrsek?
Chovatelský okrsek neustále obnovuji po
celou chovatelskou kariéru, chovatelům poskytuji zralé matečníky a oplozené matky.
Jaký používáte druh chovných úlků?
Používám dvouplástové zateplené úlky
vlastní výroby, plemenáče dvou- a pětiplástové na běžnou rámkovou míru.
V jakém úlovém systému chováte včel
stva své výběrové základny?

Jak dlouho trvá vaše chovatelská sezo
na? Kdy s chovem začínáte?
S chovem matek začínám na přelomu dubna a května, poslední sérii dělám začátkem
srpna. Chovám při matce.
Vyšší šlechtitelský chov
Uznaného chovatelského sdružení
včely medonosné kraňské

Jak testujete čisticí pud včelstev?
Plemenné matky koncem května testuji
zmražením bílých kukel. Po rozmražení vracím vzorek do plástu zpět a sleduji
dobu, za jak dlouho jej včely vyčistí.
Co byste rád doplnil k charakteristice
vašeho šlechtitelského chovu?
Nabízím včelařům v květnu a červnu ne450 do 700 m n. m. Chovné stanoviště je
umístěno asi v 570 m n. m. Snůška je zde
květová, častá zde bývala medovicová – převážně ze smrku. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a suchu, letos bohužel smrky zmizely.
V budoucích letech se snůšková skladba výrazně změní. Záleží, co na pasekách vyroste.
Myslím, že se určitě nezalesní vše.
Jakého původu je váš plemenný materiál?
Inseminované matky pro chov odebíráme
z Kývalky, od přítele Veverky.

Josef Doležal

Josef Doležal
Hroznatín 30, 675 05 Rudíkov
E-mail: včelařstvídolezal@email.cz,
tel. 777 186 140
Podle hlášení Vyššího šlechtitelského
chovu za rok 2017 měla výběrová základna chovatele Josefa Doležala 40 včelstev
a rozchovával plemenný materiál od 3 plemenných matek.
Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Zájmově se chovu matek věnuji asi 30 let.
Původně kvůli matkám pro svá včelstva.
Potom jsem se registroval asi v roce 2005
do rozmnožovacího chovu, abych mohl
nabízet matky i ostatním včelařům.

zavíčkované matečníky. Snažím se, aby si
sami vychovali matky z kvalitního plemenného materiálu. Provádím na včelnici kurzy pro menší skupiny včelařů, seznamuji je
s chovem matek a léčením proti varroáze.
Začínajícím včelařům poskytuji oddělky
a poradenskou činnost. Chov matek je pro
mě to nejkrásnější, nejzajímavější a nejdůležitější z celého našeho oboru včelařství.

Na jaké vlastnosti včel se zaměřujete při
výběru plemenného materiálu?
Při výběru matek se soustředíme na to, aby
matky měly dobrý jarní rozvoj, nerojily se,
na vyrovnanost stanovišť, dobře přezimovaly a hodně velký důraz klademe na nerozbíhavost, mírnost a medný výnos.
Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje
te svůj chovatelský okrsek?
Okolo chovného stanoviště máme rozmístěno již 10 let, asi 500 včelstev s matkami
našeho chovu.
Jaký používáte druh chovných úlků?
Jeden chovný úlek má 4 sekce. V každé
sekci jsou 2 rámky o rozměru 39 × 24 cm.
Chovné úly jsou vyrobeny z tvrzeného polystyrenu.
V jakém úlovém systému chováte včel
stva své výběrové základny?
Všechna včelstva máme v tenkostěnných nástavcích 39 × 24 cm a zimujeme
na 2 nástavcích. Všechny úly i chovné úlky,

Matka v produkčním včelstvu

máme své vlastní výroby a mezistěny si necháváme vyrábět ze svého vosku.
Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Začínáme začátkem května a končíme nejdéle na konci července.
Jak testujete čisticí pud včelstev?
Testujeme, za jak dlouho včely uklidí poškozený plod a ty nejlepší pouštíme do
chovu. Dále sledujeme, jak mají jednotlivá
včelstva uklizená dna.
Co byste rád doplnil k charakteristice
vašeho šlechtitelského chovu?
Chovné série odchováváme při matce a ke
konci sezony v osiřelci. Od každé chovné
matky vždy odchováme určitý počet matek
pro svá včelstva a ty potom sledujeme. Podle toho, od které matky jsou včelstva průměrně nejlepší, tak ty používáme pro další
chov. Výjimečné chovné matky se snažíme
v chovu udržet co nejdéle, v podstatě do jejich dožití.
Připravil: Pavel Cimala

Jaké máte včelařské vzdělání?
Největší vliv na mě měl můj tatínek – včelařil v 70. letech, na úrovni dneška. S ním,
jsem od malička u včel býval. Předal mi
mnoho cenných zkušeností a ponořil jsem
se tak do tajů včelaření s velkým zájmem
a radostí. V té době, jsem si udělal kurz pro
začínající včelaře. Nejvíce se ale člověk naučí přímo od včel.
Můžete charakterizovat přírodní a kli
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím na Českomoravské vrchovině
v okrese Třebíč, v nadmořské výšce od

Lesní stanoviště Josefa Doležala
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včelařská praxe

Včelařím na rámkové míře 39 × 24 nástavkových nebo dvouprostorových zateplených úlech 2 × 14 plástů.

zdraví včel

Metodika kontroly zdraví zvířat 2019 –
mnoho změn pro chovatele včel
Dne 7. 11. 2018 byla Ministerstvem zemědělství ČR schválena a dne
21. 11. 2018 zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce
MZe nová metodika kontroly zdraví.
Co se týče včel došlo:
a) ke změně režimu vyšetření na mor včelího plodu pod kódem EpM120. Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových
oblastech se nově bude provádět po
2 letech od zrušení ochranného pásma.
Vyšetřování se provede mimo současná ochranná pásma v oblastech, která
byla před dvěma roky ohniskem nebo
ochranným pásmem, a pokud se zde
v následujících letech nevyšetřovalo.
Jeden směsný vzorek může obsahovat
měl maximálně od 25 včelstev.
b) ke zrušení povinného státem hrazeného vyšetření na mor včelího plodu podle
kódu EpM130 v chovech včelích matek.
Pokud jsou matky přemísťovány mimo
katastrální území tvořící obec, je třeba
provádět vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu podle kódu
ExM110. Není proto nadále nezbytné
zařazovat tuto povinnost specificky pro
chovatele včelích matek.

Vzorky měli se odebírají v termínech
a frekvenci určených v mimořádných
veterinárních opatřeních nařízených
pro dotčené ochranné pásmo
c) k doplnění nového kódu EpM160 pro
vyšetření na mor včelího plodu od všech
včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou.
Vzorky měli se odebírají v termínech
a frekvenci určených v mimořádných
veterinárních opatřeních nařízených
pro dotčené ochranné pásmo. Jeden
směsný vzorek může obsahovat měl
nejvýše od 10 včelstev. Důvodem změny
je možnost hradit náklady na vyšetření
v režimu povinných úkonů hrazených
ze státního rozpočtu v souladu s Metodikou 2019 a eliminovat tak administrativní zátěž spojenou s úhradou nákladů
na laboratorní vyšetření prostřednictvím náhrad nákladů a ztrát vzniklých
v souvislosti s nebezpečnými nákazami
vyplácených MZe na základě žádosti
chovatele. Pro státní veterinární ústavy
tato změna znamená, že již nebudou
16 •leden 2019

fakturovat náklady na vyšetření chovatelům včel, ale krajským veterinárním
správám jako státní zakázku.
d) ke zrušení kódu ExM400 pro parazitologické vyšetření na nosematózu.

byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících
letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný
vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze
stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně
úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek
může obsahovat včelí měl maximálně od
25 včelstev.
EpM160

Úplné znění metodiky týkající se včel:
Ministerstvo zemědělství
Státní veterinární správa
Č. j.: 57329/2018-MZE-17212
V Praze dne 7. 11. 2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako příslušný
správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy,
kterým se stanoví:
Článek 1
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ
ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE
NA ROK 2019
Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné
preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich
zdolávání, které se provádějí v období od
1. 1. do 31. 12. 2019, a určuje, na které
z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.
Část I.
Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu
10. Včely
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU –
VyLa (BV) – monitoring
Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových
oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo
současná ochranná pásma v oblasti, která

MOR VČELÍHO PLODU –
VyLa (BV)
Vyšetření směsných vzorků měli od všech
včelstev na všech stanovištích v ochranném
pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou
veterinární správou. Vzorky včelí měli se
odebírají v termínech a frekvenci určených
v mimořádných veterinárních opatřeních
nařízených pro dotčené ochranné pásmo.
Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí
měl nejvýše od 10 včelstev.
EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech
včelstev na všech stanovištích. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě
od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve
za 30 dnů od dne vložení čistých podložek
na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2019.
Část II.
Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat
3. Včely
ExM110

MOR VČELÍHO PLODU –
VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na stanovišti.
Vzorky měli se odebírají z podložek, které
jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů.
Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření
nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je
datum odběru vzorku) a provádí se:
a) před přemístěním včel (včetně včelích
matek) nebo včelstev mimo katastrální
území tvořící obec,
b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.
ExM310 VARROÁZA –
předjarní léčebné ošetření
Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých

ExM330 VARROÁZA –
letní ošetření kočujících včelstev
Ošetření všech kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2019, nejpozději do 14 dnů
po každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém
budou včelstva zazimována. Použijí se
registrované veterinární léčivé přípravky
v souladu s příbalovou informací.
ExM340 VARROÁZA –
podzimní preventivní ošetření
Preventivní ošetření všech včelstev na
všech stanovištích se provede v době, kdy
jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Použijí se
registrované veterinární léčivé přípravky
v souladu s příbalovou informací.
Ministerstvo zemědělství
Státní veterinární správa

A ještě aktuální dotaz
k Metodice kontroly zdraví

torů a zrovna toto je oblast, kde se neú
spěšný pokus může dotknout nás všech.

M. K., ZO Štoky

Nahlédl jsem do právě vydané Metodi
ky kontroly zdraví zvířat a stejně jako
v té loňské je i zde u podzimního léčení
proti varroáze uveden pouze odkaz, že
léčení má být prováděno v souladu s pří
balovou informací. Nevím, jak u ostat
ních přípravků, ale u Varidolu, který
používáme jak k fumigaci, tak k aero
solu, příbalová informace neobsahuje
počet ošetření, ani časový odstup mezi
nimi. Podle informace z VÚVč Dol exi
stuje nějaká legislativní překážka, proč
tam tato informace není uváděna. Dří
vější veterinární nařízení uváděla trojí
ošetření v období po 10. říjnu a po 14 až
21 dnech. Ve Včelařství se minimálně
jednou (tuším, že naposledy v říjnovém
čísle) objevil termín po 10 dnech a v pří
balové informaci u Varidolu se navíc ob
jevuje datum 1. říjen jako začátek obdo
bí vhodného pro jeho použití. Nebylo by
dobré, aby svaz inicioval vyjasnění této
poněkud chaotické situace? Nebo ales
poň v časopisu někdo kompetentní do
poručil způsob použití Varidolu, nejlépe
s vysvětlením, proč ho aplikovat zrovna
takto. Mezi včelaři je řada experimentá

Požádala jsem o odpověď Ing. Dalibora
Titěru, CSc. z Výzkumného ústavu včelařského v Dole a zde je:
Opravdu se stalo, že podrobný popis
podzimního léčení vypadl z příbalových
informací i z Metodiky ochrany zdraví.
Úspěšnost léčení při minimálním dávkování ale potřebuje dobrou organizaci zásahů. Kdo si to nemyslí, je sám proti sobě,
resp. proti svým včelám. Schéma najdete
v brožuře Celý rok proti varroáze a na našich stránkách www.beedol.cz/varroaza/
Budeme se tomu též věnovat pravidelně
na stránkách Včelařství.
Konkrétně k podzimnímu léčení:
Nejlepší způsob je trojí ošetření bez plodu s odstupem alespoň dvou týdnů. Fumigaci je možné zaměnit aerosolem. Aby byla
včelstva bez plodu, to je důležitá podmínka, ale těžce se dodržuje. Pomáhá včasné
zakrmení, spíš menší uteplení a případně
klíckování matek. Rozškrabání zbytků
plodu až na mezistěnu je také velmi dobré.
Včely plod snědí a druhý den se může ošetřovat. Roztoči už se nemají kde schovat.
připravila Mgr. Jarmila Machová

Pietro Filipi je známá oděvní firma
s již pětadvacetiletou tradicí. Letos
se rozhodla spojit své jméno a svou
zimní kolekci se včelami, přesněji řečeno s propagací a s pomocí
včelařství.
Nápad tváře firmy Aňi Geislerové, která ve
spolupráci s grafickým studiem Marathon
vytvořila návrh trička Save the Queen, se
nám okamžitě zalíbil. Originální design
i potisk spojuje jedinečnost včelích královen

aktuálně

Pietro Filipi
a Save the Queen
a tradiční české symboly, jako je Svatováclavská koruna a lipové listy. Finanční příspěvek 100 Kč z každého prodaného trička na
podporu akcí naší včelařské mládeže určitě
potěší, ale důležitější je šíření informací
mezi veřejností prostřednictvím této spolupráce o tom, jak jsou včely důležité, a proč je
třeba jim pomáhat a chránit je.
„Když už něco dělám, chci, aby to mělo
určitý přesah,“ říká na toto téma Aňa Geislerová. „Vrátit se opět k navrhování, na to
už se necítím, ale jedno tričko v limitované
edici ještě zvládnu. Ne že bych o včelách
něco extra věděla,“ přiznává populární herečka, „ale jejich svět mě fascinuje. Jen málokdo si uvědomuje, jak náš život ovlivňují
právě včely. Udivuje mě, jak je takový malý
tvor silný, pracovitý, skromný a důležitý zároveň, a přitom tak lehce přehlédnutelný.
A pak je tu příběh včelí královny, což je doslova psychothriller. Před lety jsem viděla
na hradě Rábí úžasné představení pro děti
o včelách. Už tenkrát mi to přišlo fascinující. Jsou věci, které vás v životě osloví a ani
nevíte proč. Tak pro mne to jsou včely.“

zdraví včel

stanovištích při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti.
Použijí se registrované veterinární léčivé
přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno
s ohledem na klimatické podmínky a jarní
rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být
do 15. 4. 2019.

Druhým impulsem pak byla možnost
věnovat část peněz z prodeje trička dětem,
konkrétně včelařské mládeži. „Zjistila
jsem, že svaz včelařů má program přednášek a edukativních pořadů pro děti. A to
mně přijde nejlepší. Příběh včel je tak silný,
že vás překvapí a utkví v paměti jako dospělému, natož, když ho slyší dítě,“ uzavírá
Aňa Geislerová.
(JM, PK)

Více informací najdete zde:
https://www.pietro-filipi.com/cz/queen
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Pro začínající včelaře

Augustin Uváčik
Z mých včelařských začátků

Augustin Uváčik

Dobře si uvědomuji, jak mi na začátku mého včelaření byla každá rada
drahá. V současnosti, coby učitel včelařství říkám: „Víte, co včelař, to
názor. Je deset včelařů a dvanáct názorů… Když mně některý posluchač
upozorní, že mám špatnou matematiku, tak mu vysvětlím, že dva z těch
deseti si klidně i protiřečí, a proto je včelařina tak krásná a rozvětvená.
Ale někdy i sporná.“
Nejprve se vám svěřím, jak jsem začínal.
Třeba to někoho inspiruje při hledání odvahy začít s chovem včel. Jako malý kluk
jsem jezdil na Slovensko na prázdniny
k babičce a dědečkovi, jímž se říkalo starky. Děda měl tři staré úly, a když šel do včel,
o žihadla neměl nouzi. Otevřel úl a v mžiku
jich byl velký mrak okolo a pak i do vzdálenosti mnoha metrů. Jako malý kluk si pa18 •leden 2019

matuji, že „starky“ byl od hlavy po kotníky
obalen v několika vrstvách k ochraně před
žihadly a jeho slova, když utíkal před „bodanci“, zde ani nejdou všechna publikovat.
„Čo jim zase, boha jednoho, je? Prečo sa
tak jedujú?“ Dědeček nám dětem večer
místo pohádek vyprávěl dlouhé příběhy ze
včelího světa. Poprvé jsem slyšel o královně
a její družině. O „trúdoch“, co nic nedělají

a nechávají se krmit od „robotniček“. Ráno
nás čekalo medové strdí s čerstvým chlebem a domácím máslem a čerstvě nadojeným mlékem.
Moje včelaření a s tím spojené získaní
prvních včel začalo zcela „náhodou“ ve
dvanácti letech na Moravě v meruňkovém sadě. Bylo nádherné letní odpoledne
a já na zahradě vnímal všechny ty krásné
vůně a zvuky, když v tom jsem uslyšel jeden velmi zvláštní tón. Stále více se to blížilo a zvuk jakoby nějakých motorů sílil.
Podívám se nad sebe a vidím „opravdický
létající talíř“. UFO! Já vidím UFO! Moje
fantazie fungovala na 105 %. Za poměrně
brzkou dobu jsem zjistil, že se jedná o včely. Sedly si na malý stromek mladé meruňky a jako by mi řekly: „Tady nás máš a něco
udělej!“ Z ničeho nic jsem opravdu zafungoval jako zkušenostmi ostřílený včelař.
Vyběhl jsem na půdu starého domu, kde
jsem věděl, že máme nějaký starý úl. Byl to
tehdy Moravský univerzál a jeho váha byla
a stále je obrovská. Sundal jsem jej a donesl na zahradu, dokážete si asi představit tu
tíhu pro dvanáctiletého kluka. Včely jsem
sklepl do krabice od bot a tu pak přeložil
k úlu. Sledoval jsem je, jak pochodují dovnitř úlu a moje mysl byla v tu chvíli upřena
jen pro ně. Okamžitě jsem si vzpomněl na
dědu, který pozoroval včely dlouhý čas na
česně, a cítil jsem se jako v ráji. Věděl jsem,
že to je osud, jsem již včelařem! Ještě v ten
den, když se moje maminka vracela z práce, běžel jsem ji naproti a křičel nadšením,
co máme na zahradě. Velmi dobře mně
znala a věděla, že jsem určitě zase něco
chytil, či ulovil, však i dnes dělám myslivost a taky ji mám rád podobně jako včely.
Maminka, aniž by viděla ten úl, řekla, že se
tvářím, jako by mi uletěly včely. Ano, byl to
pro mě šok, úl byl zase prázdný! Až později jsem zjistil, že se jednalo o poroj, který
nikde nevydrží a rád putuje krajinou, než
najde svoji domácnost. Do týdne jsem ale
dostal včely od místního včelaře Oldřicha
Fučíka z obce Suchohrdly u Znojma, protože jsem věděl, že budu včelařem na celý
život. Osvícení včelami mi přišlo závazné
pro můj další vývoj a časem se změnilo v životní poslání.
Než jsem v roce 1985 nastoupil na včelařskou školu v Nasavrkách, měl jsem již
15 včelstev v nástavkových úlech. O tři
a půl roku později jsem již byl včelař profesionál a na Státních statcích na Jindřichohradecku jsem obsluhoval dohromady
700 včelstev. Coby včelmistr jsem měl na

Zde si nemůžete dovolit,
aby někoho včely obtěžovaly,
rojily se, či dokonce
někoho pobodaly
hotelu InterContinetal Prague, dále Sv. Kopeček u Mikulova aj. Všude využívám nabitých zkušeností, protože to tato exkluzivní
místa v centru matky našich měst vyžadují.
Zde si nemůžete dovolit, aby někoho včely
obtěžovaly, rojily se, či dokonce někoho
pobodaly. Žít v souladu se včelami, s děním v místě, kde je „šrumec“, to chce, jak
říkával můj dědeček, „fištrón“ a um. Za něj
vděčím těm, kdo mne o včelách vše naučili
a rád se se svými zkušenostmi podělím se
začínajícími včelaři, mezi nimiž jsou jak
mladí, tak i zájemci středního věku či senioři v důchodu. Budu se je snažit ukázat
bez obalu a jednoduchou cestou, kterou
jdu já a vyhovuje mi jak z pohledu člověka,
tak biologie včel s návazností na věci kolem
nás. Příroda nám dala dar – včely. Náš úkol
je naučit se je pochopit a jejich produkty
využít pro dobro našeho zdraví a pomoci
přírodě.
Příště uvedu, co je pro začínajícího včelaře důležité: Proč se stát včelařem a jak včely
správně pochopit. Na řadu pak přijde výběr stanoviště, výběr včelařských pomůcek
z hlediska mé praxe, zmíním se o rámkové
míře, o sortimentu úlů a postupně přijde
řada na další pro danou dobu aktuální témata.
S pozdravem Včelám dík!
Augustin Uváčik,
učitel včelařství při ČSV
E-mail: uva@centrum.cz

Druhá křížová výprava proti
moru včelího plodu právě začíná

Slyšte, slyšte! Po roce opět zní varovný hlahol polnic ve středočeských městech i vískách a svolává místní lid do boje se zákeřným Peanibacilem larvae.
Loňská první křížová výprava proti vlezlému cizákovi, na kterou vytáhli chrabří
Středočeši sjednocení pod praporem pánů
z Kladna, se ukázala býti nanejvýš potřebnou a také úspěšnou. I podařilo se odhalit
několik skrytých útočišť zlého mikroba, ze
kterých se onen vrah neviňátek chystal napadnout okolní včelstva. Někde se teprve
opevňoval, ale třeba na panství kolem Lánského zámku si už budoval celou síť bašt
v úlech nic netušících včelařů rovnou na několika stanovištích, která se tak nechtěně
stala hrozbou i pro vzdálenější okolí.
Zvěděv o nebezpečné nákaze stav zvěrolékařský, připojil se k udatným bojovníkům
včelařským a společně se jali prosazovat zákon země naší na místech těchto, kde mor
propukl již v plné síle. Ohněm musela být sežehnuta včelstva napadená i jejich nejbližší
sousedé. Do tla byly spáleny i jejich příbytky
a veškeré příslušenství k nim přináležející.
Smutek veliký jejich pánů nad smrtí svých
věrných služebnic a zmarem veškerým mírnil však odborný a citlivý přístup vrchního
velení spojených vojsk včelařských a zvěrolékařských a hlavně peněžní podpora zemí
Koruny české, díky níž si postižení včelaři
budou moci již brzy pořídit nová včelstva
i vybavení nezbytné.
Ohlas veliký měly ony bitvy mezi lidem
včelařským v okolí blízkém i vzdálenějším.
Ty blízké dočasně omezují opatření mimořádná nařízená zvěrolékaři v pohybu i v činnostech některých, aby se nemoc včelího
plodu nešířila dále. Ale již za několik málo
měsíců bude jejich karanténa zrušena, dá-li
bůh a poctivá pečlivá péče o včelstva. Rychlé
a včasné zákroky v okolí nešťastných bitev
tak staví hradby proti rozlézání vrahouna
po kraji.
Ozvěna bitev pak zburcovala i ty, jichž
se následky boje přímo nedotkly, kdož si
však až dodatečně uvědomili, že nebezpečí

nákazy může ohrozit i je. Hejtmanství Středočeské přeskupilo zdroje a rozhodlo o prodloužení tažení proti moru včelího plodu,
aby mohl být proveden průzkum ve všech
místech, kde zájem projeven byl aktivní.
Tak po skončení první křížové výpravy
sneslo se množství díků od jednotlivých občanů i celých včelařských obcí středočeských
na hlavy Kladenských a také výzev k druhému tažení hned v roce následujícím, shledavše toto nanejvýš potřebným a žádoucím.
Vydali se vojevůdci kladenští za ctihodnými konšely středočeskými a ti, vyslechnuvše
hlášení o úspěchu prvního tažení i žádostí
svých včelařů o podporu druhé křížové výpravy, moudře se poradili a rozhodli o naplnění měšců mincemi pro pokračování spravedlivého boje ve jménu všeho lidu včelařského v jejich kraji. A byli přitom ještě štědřejší
než před rokem, takže do boje lze vyzvat
ještě více včelařů. Bůh vám žehnej, moudří
konšelé, a vřelý dík od vašich občanů!
I tak připravili Kladenští nový strategický
plán a obracejí se nyní s výzvou na své přátelé po celém kraji, aby se opět dobrovolně
zapojili do boje s morem včelího plodu. Nic
je to nebude stát, jediné co budou muset vynaložit je špetka odvahy a něco málo práce. Jednotlivci mají vše potřebné v obálce,
kterážto je přiložena k tomuto časopisu.
Nepřehlédněte ji, sestry a bratři Středočeši! Raději ji hned otevřete a jednejte podle
pokynů, které v ní najdete!
Výzva míří i k včelařským obcím, které
mohou samy aktivně svolávat všechny místní
včelaře k účasti a podílet se na řízení boje ve
svých oblastech. Mohou jen získat a to nejenom poznání, zda se Paenibacilus larvae
neskrývá někde poblíž, ale i peněžní odměny
a náhrady za účast v tažení. Volení zástupci včelařských obcí i aktivní občané, využijte
příležitosti udělat něco pro sebe a své blízké
a vytvořte vlastní šik. Jak na to, hledejte na
stránkách www.hrrnamor.cz !

leden 2019• 19

Zdraví včel

starost čtyři včelaře a úly od Moravských
unirverzálů, Tachovských a Třeboňských
nástavkových, Budečáků až po zcela v tu
dobu moderní Hobrové úly K-39, které
jsem si vyráběl sám.
Nejtěžším obdobím mého včelaření se
pro mne stala 90. léta minulého století, kdy
cena medu poklesla na minimum a ekonomika této země se ubírala navracením
majetků a privatizací. V té době jsem uvažoval, že se včelařením skončím, protože
k uživení to nebylo. Naštěstí jako hobby
včelař funguji do současnosti, kdy při zaměstnání obsluhuji 16 malých stanovišť
a některá dokonce nejsou moje, ale institucí tak významných jako je Česká filharmonie, Národní zemědělské muzeum v Praze
na Letné, či dokonce hotelu Hilton Prague
Old Town, či mé první střešní stanoviště na

Včelí produkty

Vítězné regionální
potraviny s medem
Loni již podeváté udělilo Ministerstvo zemědělství značku Regionální
potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům,
které zvítězily v krajských soutěžích. Projekt tím podporuje místní producenty potravin, které po čtyři roky od udělení loga Regionální potravina
jej mohou používat na etiketách svých výrobků, na bilboardech a dalších
propagačních materiálech. Regionální potravina motivuje zákazníky
k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo
u výrobců. Spotřebitelé v České republice mohou v současnosti vybírat
z celkem 521 oceněných produktů.
V loňském listopadovém čísle jsme zveřejnili medy, které v minulém roce získaly
prestižní regionální ocenění. Nyní představujeme oceněné regionální potravinářské
výrobky, u nichž součástí receptury je med.
K nejznámějším patří medovina.
Skořicová medovina z Vysočiny
Loni v kategorii alkoholických a nealkoholických nápojů byla v Česku oceněna
jediná, a to Skořicová z Vysočiny, jejímž
výrobcem je Jiří Sláma ze Včelařství Sláma.
Jde o alkoholický nápoj vzniklý kvasným
procesem, kde základem je roztok vody
a medu. Přidáním chmele, bylin a koření
vytváří lehce nahořklou a kořenitou chuť.

Přírodní skořicový extrakt a výluh z drcené
skořice dodávají oblíbenou chuť po skořici. Následné dlouhodobé zrání v hlubokých
ležáckých sklepích dává této medovině nezaměnitelnou chuť.
Kozí jogurtové mléko s medem
V Jihočeském kraji se loni regionální potravinou v kategorii mléčných výrobků stalo
Kozí jogurtové mléko s medem. Vyrábí

jej rodinná farma Výrov nacházející se
v šumavském okrese Prachatice.
Oceněný výrobek je z mléka od vlastních
koz pasoucích se na loukách Šumavy pod
kopcem Výrovčice. Je zpracováváno v mlékárně přímo na rodinné farmě. Jogurtové
mléko je husté, jemně kyselé, s lehkým nádechem medu od včel chovaných v okolí
farmy a lahodné chuti bez konzervantů.
Julčin tučný tvaroh s medem
Tento výrobek se stal regionální potravinou
Ústeckého kraje v kategorii sýrů (vč. tvarohů) v roce 2017. Na místní trh jej dodává
Barbora Marešová z farmy Létající koza.
Tučný tvaroh lahodně smetanové chuti od
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krav jerseyského plemene, které mají celoroční pohyb na pastevních plochách, je
kombinovaný s medem místních včelařů.
Tvaroh je možné vychutnat jako snídani,
svačinu i jako dezert. Farma a sýrařství
Létající koza je rodinný podnik sídlící na
Lounsku v Českém středohoří. Ve faremním krámku můžete ochutnat a zakoupit
produkty z kravského i kozího mléka.

Kozí sýr ořechový s medem
Tento produkt je od roku 2016 v kategorii
sýrů (vč. tvarohů) regionální potravinou
v Moravskoslezkém kraji. Do soutěže jej
přihlásila Vítkovská zemědělská s.r.o. –
Farma Klokočov. Její součástí je sýrárna
Františkův Dvůr nacházející se v malebném a čistém prostředí Oderských vrchů.
Sýrárna zpracovává čerstvě nadojené
mléko od svých dojných koz a krav chovaných v režimu ekologického hospodářství
(certifikát EKO – BIO). Mléko je určeno
především k výrobě sýrů, másla, tvarohu
a dalších mléčných produktů.

Medovina originál
Tato medovina zvítězila v Moravskoslezském kraji v kategorii alkoholických a nealkoholických nápojů v soutěži Regionální potravina v roce 2016. Firma Jankar
Profi sídlí v Čeladné přímo v srdci Beskyd

Mlsání s medem

Včelí produkty

Kozí sýr ořechový s medem je ručně
vyráběný z plnotučného kozího mléka doplněný doplněný za tepla sekanými vlašskými ořechy a medem. Vůně sýru je lehce
ořechová s barvou mírně narůžovělou s viditelnými kousky ořechů.

Med v domácnosti má mnohostranné využití, od konzumace ze sklenice
nebo v medovině až po gastronomii,
kde nahrazuje cukr. Proti němu
obohacuje cukrářské výrobky či
jídla o jemnou aromatickou příchuť.
Nejstarší recepty s medem se týkají
perníčků, časem v různých krajích
přibyly další. Přinášíme tedy několik regionálních receptur a budeme
rádi, když nám do redakce pošlete
vlastní, např. rodinné recepty, jejichž
součástí je med.
MEDOVÉ PERNÍČKY
Suroviny:
• 400 g hladké mouky
• 2 vejce
• 1 lžička jedlé sody
• 2 lžička perníkového koření
• 140 g moučkového cukru
• 100 g Hera
• 2 lžíce medu, pokud možno vlastního
Postup:
Cukr utřeme se 2 vejci a změklým tukem
na pečení, poté přidáme med a koření. Do
této kašičky vmícháme mouku se sodou.
Medu nedáváme víc, perníčky by byly tvrdé! Vypracujeme těsto a necháme 30 minut odpočinout v lednici. Těsto rozválíme
na silnější plát a vykrajujeme libovolné
perníčkové tvary, které klademe na plech
vyložený pečícím papírem. Medové perníčky pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi
8 minut. Měkké medové perníčky užijeme
při každé příležitosti. Můžeme je péct o Vánocích, Velikonocích nebo krásně zdobené
třeba na Valentýna.

a tuto medovinu vyrábí z nejlepších druhů
českých medů, a to bez tepelných zátěží –
tzv. studeným způsobem, který zaručuje
zachování všech biologicky hodnotných
látek, jež jsou v medu obsaženy. Jedná se
o čisté přírodní medové víno s výjimečnou
typicky medovou chutí a vůní. Může se
servírovat chlazená s plátkem citronu na
osvěžení, nebo ohřátá i s jemným přídavkem koření pro zahřátí. Od prvního doušku zaujme svou harmonickou chutí.
Firma každoročně úspěšně splňuje náročná kritéria prestižní mezinárodní potravinářské normy IFS (International Food
Standart) pro oblast zpracování medu,
výrobu medových vín a bylinných sirupů,
v těchto oborech je jediným držitelem této
certifikace v ČR.
Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

ŠIFLE
Suroviny:
• 25 dkg medu
• 12 dkg cukru
• 50 dkg hladké mouky
• 2 celá vejce
• 1 kypřící prášek do pečiva
• 1 lžička jedlé sody
• 2 lžičky mletého koření (hřebíček,
anýz, skořice)
Postup:
Připravené ingredience smícháme a vypracujeme těsto. Rozválené ho pak položíme
na vymazaný plech posypaný polohrubou
moukou. Nožem uděláme do těsta mřížku. Upečeme a ještě teplé pokrájíme na
čtverce.
Šifle jsou typickým pokrmem při příležitosti konání poutě na sv. Valentýna v Příboru.

ŠTERNBERSKÉ BOCHÁNKY
Rozpis na 4 porce
• 75 dkg hladké mouky
• 5 dkg cukru
• 2 vejce
• 35 dkg medu
• 1 dkg amonia (cukrářské kvasnice)
• pomerančová kůra, kandované ovoce
• mletá skořice, anýz, hřebíček, mandle
na ozdobu
Postup:
Z mouky, cukru, vajec, amonia a medu
vypracujeme těsto, které ochutíme skořicí, anýzem a čtyřmi hřebíčky. Důkladně
zpracované těsto rozválíme a vykrájíme
kolečka,
která poklademe jemně pokrájenou pomerančovou kůrou a kandovaným ovocem.
Zabalíme malé knedlíčky, potřeme rozšlehaným vejcem, ozdobíme půlkou mandle a pečeme jednu hodinu na vysypaném
plechu dozlatova.
(ZK)
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Včelaři na cestách

Za včelami do Mongolska

Příroda na Bajkalu je úžasná

Obchod s medovými produkty v Irkutsku
Úly na mongolském poli poblíž Sukhbaataru

Náš kolega, právník, Mgr. Martin Roztočil absolvoval letos v létě s partou
kamarádů cestovatelskou výpravu do Burjatské republiky Ruské federace
k Bajkalu na Sibiři a poté do Mongolska. Mimo obdivování přírodních
krás samozřejmě také pátral po včelách.
Naše cesta nejdříve vedla do Irkutsku, poté
jsme jeli zastávkovým vlakem „Krugobajkalkou“ okolo Bajkalu, kde jsme mimo jiné
pátrali i po pomnících českých legionářů.
Včely nikde nebyly, vzhledem ke krátkému
létu je prý v této oblasti nikdo nechová.
Všude bylo jen velké množství čmeláků.
Jediného „včelaře“ – „včelovoda“ jsem objevil na fotce v muzeu ve městě Babuškin,
přičemž fotka je údajně stará přes 100 let…
Obchodů s medem však bylo všude dost –
hlavně s různými přidanými produkty urče-

nými pro Čínu – borůvkové, ořechové, klikvové, brusinkové, a rovněž se zde prodáva-

Čmeláků je v okolí Bajkalu opravdu hodně

Tajga – nádherná a tajemná zároveň
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V okolí Bajkalu včely nikde
nebyly. Vzhledem ke krátkému
létu je prý v této oblasti nikdo
nechová
lo mnoho medových kosmetických výrobků.
Cena byla ve srovnání s jinými potravinami
poměrně vysoká – cca 300 Kč/1 kg.

Na včelaře jsem narazil až v Mongolsku, ale prakticky hned po přejezdu mongolské hranice z ruské Kjachty přes Altanbulag a Sukhbaatar směrem na Ulanbátar. A to přímo podél hlavní cesty. Mongolští včelaři v této oblasti (další oblasti
chovu včel jsou už jen v provincii Selenga
a na Altaji) rozváží úly auty ke kvetoucím
polím. Pokusil jsem se je kontaktovat, ale
jazyková bariéra z jejich strany byla obrovská, takže bližší informace o způsobu
chovu včel jsem bohužel nezjistil. Dostal
jsem pouze možnost sledovat stáčení
medu a ochutnat. Byl vláčný, chutný, příjemně stravitelný…
Mgr. Martin Roztočil

Pomník českých legionářů v Kultuku

Včelaři na cestách
Tři pohledy na mongolské včelaření včetně stáčení medu, jehož se autor zúčastnil poblíž Sukhbataru

Med se prodává zejména na trzích v přepočtu za cenu asi 400 Kč/1 kg

V Mongolsku mají včely i svůj pomník

Včelařství v Mongolsku
V Mongolsku je v současnosti na 600 včelařů. V padesáti lokalitách chovají
včelstva v přibližně 16 000 úlech. Roční produkce medu je 250–300 tisíc
kilogramů, tedy v průměru 15–18 kg na včelstvo. K nejvhodnějším oblastem
pro chov včel je okolí řeky Chalkha, kde je dostatek včelí pastvy.
K rozvoji zdejšího včelařství pomohla i organizace Člověk v tísni. Jak uvedla vedoucí vzdělávacího projektu pro Mongolsko
paní Ganchimeg Tsedendamba, je včelařství skvělou příležitostí k profesní či zájmové seberealizaci. „Kdo ví, v budoucnu
třeba naučíme mongolské rolníky vyrábět
i medovinu,“ řekl regionální koordinátor
pro Asii ve společnosti Člověk v tísni Petr
Drbohlav. Dodal, že ačkoli se Mongolsko
daleko více soustředilo na vzdělávací
programy, na zemědělství je stále kladen

daleko menší důraz, než na hornictví
nebo stavebnictví. Jakožto ekonomický
sektor druhotné priority, postrádá zemědělství zkušené pracovníky a současní
absolventi učilišť nejsou schopní čelit
požadavkům sektoru. Učiliště postrádají
zdroje a peníze, aby se mohla vypořádat
s požadavky trhu.
Organizace Člověk v tísni proto v programu podporovaném českou vládou poskytla vybavení pro zemědělské učňovské
školy ve městech Sukhbaatar, Zaamar,

Mongolská asociace včelařů prodává
med svých členů v takovémto
komerčním balení

Zuunkharaa a Sant. Součástí výukových
programů je i výuka chovu včel, o kterou
projevuje zájem především mladá generace.
Z internetových zdrojů připravil
Zdeněk Kulhánek
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Z Výzkumného ústavu
včelařského Dol – I (XIII)
mají velký význam senzorický i nutriční,
dokonce i zdravotní. Zase můžeme vzpomenout na víno. Dobrá vína vynikají obsahem, a hlavně skladbou kyselin a mnohé z těchto kyselin patří k antioxidantům,
které mají svoji příznivou roli v naší stravě.
Tak se rýsuje další medový projekt, hodnocení medu všemi smysly podpořený nadstandardními chemickými analýzami.

Med bude zařazen do příslušné
kategorie s případným
oceněním platinovou, zlatou
nebo stříbrnou lžičkou
Grafický výstup při rozboru medu kapilární elektroforézou. Elektricky nabité částice
lze rozdělit působením vysokého napětí v základním elektrolytu. Barevná odpověď
detektoru koresponduje s obsahem jednotlivých hledaných komponent medu

Medové projekty. Co se chystá?
V luxusních lahůdkářských prodejnách vidíme širokou nabídku sýrů, vína
nebo čokolády. Můžeme si vybrat podle připojených informací a samozřejmě počítáme s tím, že se ceny takového zboží pohybují v širokém rozmezí.
Proč něco takového nepodpořit i u medu? Teď nemáme na mysli med obohacený nejrůznějšími přísadami. Jde o to, jak vyzdvihnout a ocenit medy,
které jsou od přírody výjimečně dobré.
Včelař by měl mít možnost objednat si objektivní laboratorní hodnocení jím vybrané
šarže nadstandardního medu. Takový med
pak lze zcela oprávněně nabízet za podstatně vyšší cenu. Je to obdoba „limited
edition“, tedy „limitované edice“.
Rozhodli jsme se tedy, že naši stávající
nabídku laboratorních služeb rozšíříme
o oblast senzoriky medu. Jistě, ochutnávání medů není žádnou novinkou. Na mnoha
včelařských akcích se hodnotí medy podle
barvy, vůně, chuti a ty nejlepší dostávají
různá ocenění. Chceme se ale této problematice věnovat ještě hlouběji. Inspirovali
jsme se vínem a jeho systémy přidělování
kvalitativních přívlastků. Na mezinárodních konferencích o medu, a hlavně na setkáních odborníků IHC (Mezinárodní komise pro med) jsme shromáždili poznatky
o parametrech a stupnicích hodnocení. Pro
naše podmínky nešlo převzít žádný hotový systém, museli jsme vypracovat vlastní.
Dále jsme z našich řad vybrali „nejmlsnější
jazýčky“ a poslali je na certifikovaný kurz
senzorického posuzování potravin, kterým
úspěšně prošli.
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Současně jsme pracovali na vývoji dalších chemických metod zkoušení medu,
kterými lze prokázat jeho autentičnost,
kvalitu až výjimečnost. Jedním z takových
postupů, který vhodně doplňuje hodnocení
chuti a vůně medu, je stanovení spektra vý-

Jak bude vše probíhat?
Podrobné informace včetně přihlášky se
objeví na webových stránkách www.lzickamedu.cz
Vy si jako včelaři vyberete ve své produkci šarži medu, jejíž vzorek pošlete do naší
laboratoře.
Medy bude možné posílat v průběhu
celého roku. Ve vzorku laboratoř stanoví nejprve základní chemické parametry
(obsah vody, sacharózy, HMF a vodivost).
Pokud budou hodnoty vyhovovat vyhlášce
č.76/2003 Sb., bude následovat analýza
dalších organických látek kapilární elektroforézou. Při senzorickém hodnocení mu
bude skupinou nejméně pěti posuzovatelů
(ochutnávačů) přidělen určitý počet bodů.
Nakonec bude med zařazen do příslušné
kategorie s případným oceněním platinovou, zlatou nebo stříbrnou lžičkou.

Na mezinárodních konferencích o medu jsme shromáždili poznatky
o parametrech a stupnicích hodnocení. Pro naše podmínky nešlo
převzít žádný hotový systém, museli jsme vypracovat vlastní
znamných organických komponentů medu
metodou kapilární elektroforézy.
Kde se tyto látky berou?
Když provedeme detailní analýzu pravého
medu, najdeme více než tisíc látek. Řada
z nich pochází již z rostlin, tedy z nektaru.
Jiné přidávají mšice do medovice. Ze včelího organismu je med obohacen o další látky a mnoho jich ještě dále v medu vzniká
v procesu jeho zahušťování a zrání.
Koncentrace těchto látek nám mohou ve
srovnání s cukry připadat velmi nízké, ale

Co od nás včelař obdrží?
Protokol o zkouškách s výsledky všech
chemických analýz a senzorického hodnocení. Diplom o ocenění vašeho medu.
Deset ukázkových samolepek se symbolem ocenění určených k nalepení na sklenice s možností dokoupení samolepek pro
celou šarži oceněného medu.

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

Co říká věda
Vyšetření zimní měli

Sběr měli
napadané
za 30 dnů

Očištění
a vrácení podložek

Leden
Sbíráme měl z podložek.
Podložky měly být očištěné po posledním ošetření, aby se do vzorku nedostali roztoči spadlí po léčebných
zásazích.
Doba odběru by měla být alespoň 30 dní.
Z podložek bereme veškerou měl a tvoříme směsné vzorky vždy z celého stanoviště.
Dobře označené směsné vzorky se posílají společně do laboratoře VÚVč nebo SVÚ.
Sledujte: http://www.beedol.cz/varroaza/
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Přírodní síla včelích produktů – III
Vosk po vytavení
Foto: Vlastimil Dlab

V dnešní části se budeme věnovat
sekundárním produktům, které
včela vytváří ve svém tělem jako
produkty metabolismu, a to konkrétně vosku.
Historie využití včelího vosku
Již ve starověku se včelí vosk ukázal jako
materiál mimořádně vhodný pro výrobu
svíček. Ve starověkém Egyptě našel uplatnění při povrchové úpravě dřeva, leštění
kamene a také v malbě a v kosmetice.
V antickém Římě byl vosk používán i jako
platidlo. V současnosti se včelí vosk využívá hlavně v medicíně a farmaceutickém
průmyslu, ale také v lehkém průmyslu
a kovoprůmyslu, šperkařství, restaurátorství a potravinářství.

Svíčky z včelího vosku
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Pro včelaře vosk primárně slouží k výrobě mezistěn, a to dvojí technologií: válcováním nebo litím – případně odléváním do
plochých forem.

materiál ze stavebních rámků. Mezistěna
je plochá deska s vylisovanými základy buněk obvykle z včelího vosku usnadňujícím
včelám stavbu díla.

Jak vzniká vosk?
Jak jsme si již řekli, vosk je metabolický
produkt včely medonosné, který se vytváří
ve voskotvorné žláze dělnic. Voskotvorné žlázy jsou umístěny na spodní straně
3.–6. článku zadečku a produkují vosk
ve formě výpotků tzv. voskových zrcátek.
Chitinová stěna zrcátek je perforovaná
mikroskopickými otvory, jimiž po zvýšené
námaze tryská sekret jako čerstvý vosk. Na
vzduchu tuhne a ve formě šupinky přebírá
anatomický tvar zrcátka. Když se šupinka
odloupne, zůstává částečně zasunutá pod
přečnívajícím okrajem sousedního článku
zadečku. Včela šupinku podle potřeby sbírá kartáčkem třetího páru noh a zpracovává kusadly. Vzniká bílá tvarohovitá hmota.
Působením slin se stává vláčnou za předpokladu, že teplota v úlu je 33 °C až 36 °C.
Hmotnost jedné, 0,5 mm silné šupinky se
pohybuje v rozmezí 0,8–2 mg.
Schopnost pro tvorbu vosku je za
normálních okolnosti nejvyšší mezi
9.–18. dnem života dělnice. Stává se, že
pokud má včelstvo nedostatek stavitelek,
mohou starší včely změnou potravy činnost žlázy obnovit a vytvářet vosk. Včely
kusadly zpracují vyloučené šupinky vosku
a vystaví z nich postupně celý plást. Přibližně na 1 kg vosku potřebují 1 250 000 šupinek. Nové voskové dílo má bíložlutou
barvu. Včelařská odborná terminologie
ho označuje termínem panenská souš.
Možná se to zdá jako banalita, ale při včelařské práci a vzajemné spolupráci je velice důležité dodržovat přesnou včelařskou
terminologii. Souš je prázdné včelí dílo
(panenská, žemlová, tmavá), plást je plné
včelí dílo, zásobní (medný, pylový) nebo
plodový (dělničí, trubčí), voští – materiál
na získávání vosku, jedná se o poškozené
souše, nadbytečné, vyřazené případně

Složení vosku
Složení vosku je komplikované, jelikož obsahuje až 284 různých složek. Ne
všechny byly dosud identifikovány, ale
asi 111 z nich jsou látky těkavé. Z kvantitativního hlediska jsou nejvýznamnější
monoestery a diestery nasycených a nenasycených uhlovodíků, volných mastných
kyselin a hydroxypolyesterů. Bod tání vosku nastává při 63–65 °C, tuhne přibližně
při 60–62 °C. Při teplotě 25–35 °C je tvárný, nejlepší mechanické vlastnosti má při
35 °C (letní teplota v úlu je 35 °C). Kolem
0 °C je nejen křehký, ale jeho povrch je navíc pokryt šedým povlakem (voskový květ),
který po ohřátí zmizí (nejedná se o plíseň,
ale o změnu struktury).

Foto: Michal Říha

Ruční lis na mezistěny

Chemické složení včelího vosku
(Tulloch 1980)
• uhlovodíky (14 %),
• monoestery (35 %), hlavně kyselina
palmitová s C24-32 alkoholy,
• diestery (14 %),
• triestery (3 %),
• hydroxymonoestery (4 %),
• hydroxypolyestery (8 %),
• estery kyselin (1 %),
• polyestery kyselin (2 %),
• volné kyseliny (12 %),
• volné alkoholy (1 %),
• neidentifikované látky (6 %).

Foto: Michal Říha

včelí produkty
Při výrobě produktů ze včelího vosku se fantazii meze nekladou

Získávaní včelího vosku
1. Tavení ,,suchou cestou“ – sluneční tavidlo (plochý box s proskleným víkem).
Do slunečního tavidla dáme voští (nebo
plásty), zavřeme a dáme na sluníčko.
Pod přímým sluncem teplota uvnitř
snadno přesáhne přes 60 °C, což je hranice tání vosku. Po šikmém dnu tavidla
stéká vosk do připraveného korýtka, zatímco všechny nečistoty zůstávají ležet
na dně. Sluneční tavidlo je skvělé v tom,
že bez nákladů na energie a s minimem
práce čistě oddělí vosk od nečistot. Nevýhody jsou závislost na počasí a menší
výtěžnost – na nečistotách trochu vosku
stále zbyde, tavidlo je nedokáže dokonale odstranit. Tento postup se hodí spíš
pro malé včelařské provozy.
2. Zpracování ,,mokrou cestou“ – pára,
pařák. Zařízení, kde se voští taví přiváděnou parou, nazýváme pařáky. Jsou
konstruovány buď jako nádoby s dvojitým pláštěm, kde se vaří voda a pára jde
horem do vnitřního prostoru, nebo jako
vyhřívané či dobře izolované nádoby,
kam se pára přivádí z vnějšího zdroje.
Pařáky mají lepší výtěžnost, zejména
pokud jsou opatřeny zabudovaným lisem. Jedná se o dobrou a funkční metodu.
3. Zpracování ,,mokrou cestou“ – horká voda. Pozor, vosk nesmí přijít do
styku se železem! Proto nepoužíváme
oprýskané hrnce a neošetřené povrchy.
Vhodné jsou nerezové nádoby, případně

Vařák na vosk

Foto: Zuzana Samleková

nádoby s neporušeným smaltem nebo
pocínováním. Vosk vlivem železa šedne a ztrácí na kvalitě. Při práci je také
vhodné používat měkčí dešťovou vodu;
destilovaná, resp. demineralizovaná
voda (zdroj: drogerie, čerpací stanice)
je nejlepší, ale dražší. Při získávání vosku nemůžeme používat tvrdou vodu.
Tvrdá voda způsobuje částečné zmýdelnění vosku a jeho další zpracování je
obtížnější .
a) Vařením v pytli. Voští se vloží do
pytle z hrubé látky, pevně zaváže
a ponoří se do vařící vody. Vosk taje
a prochází pytlem ven, zatímco nečistoty zůstávají uvnitř. Vosk plující
po hladině sebereme sběračkou.
Jedná se o funkční a jednoduchou
metodu, která však není tak produktivní. V samotném pytli poměrně
dost vosku uvázne, další se na něm
přichytí zvenku, když ho vytahujeme z vody, na jejíž hladině ještě plave vosk. Danou metodu lze doplnit
o lisování, vhodné je použít vařák na
vosk s lisem, případně odstředivku.
	Roztavený vosk necháme co nejpomaleji chladnout v kónické nádobě.
Při pomalém tuhnutí sedimentují
přítomné nečistoty na spodek koláče, kde se dají seškrábat.
b) Vařením a přelitím přes síto. Vosk
se vloží do hrnce s vodou a nechá
se rozpustit. Poté se vše (tedy vosk,
voda i nečistoty) lije přes síto do

nádoby. Síto musí být poměrně řídké, zachytí se v něm jen nejhrubší
nečistoty, např. mrtvé včely. Je to
jednoduchý způsob, nenáročný na
vybavení, ale odstraní jen ty největší nečistoty. Vosk je dále nutné čistit
usazováním.
Co ohrožuje kvalitu vosku
Na závěr bychom se chtěli zmínit o zbytcích (reziduích) léčiv, které zůstávají ve
vosku. V zemích, kde se při léčení včelstev
opakovaně používají velké dávky léčiv, byla
ve vosku nalezena rezidua těchto léčiv. Jejich množství sice kvalitu vosku neovlivňuje, ale jsou prokazatelná. Některá léčiva
určená proti varroáze; obsahují synteticky
vyrobené účinné látky např. tau-fluvalinát,
acrinathrin, cumaphos, brompropylát
a další. Tyto látky zanechávají rezidua ve
vosku, a proto jsou po dobu snůšky vyloučeny z aplikace. V naší republice se všechny léčebné postupy včel navrhují tak, aby
riziko znečištění medu a vosku bylo minimální.
Poptávka po vosku je vysoká, proto dochází k jeho importu ze zahraničí, převážně z Číny. Zároveň se do oběhu dostává

Foto: Michal Říha
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myslových vosků. Ve falšovaném včelím
vosku se objevují různé adulteranty (falešně negativní látky), nejčastěji však parafin
a stearin. Je jasné, že do včelího vosku
nepatří žádné přísady. Pokud se tak stane,
jeho vlastnosti se tím mění a včely odmítají
na takovém porušeném vosku stavět. Když
už plásty/včelí dílo postaví, mohou se objevit další problémy, jako je borcení. Proto
je velice důležité zvážit, jakým způsobem
vosk za mezistěny získáme. Velice vhodnou
metodou je ,,uzavřený koloběh vosku“, kdy
včelám vracíte jejich vlastní vosk.

Sluneční tavidlo používané v Polsku

Foto: Zuzana Samleková

Pozvánka

tzv. vojenský (armádní) vosk. Tento vosk
se dováží hlavně do Německa, kde se
s ním obchoduje ve velkém. Cílovým odběratelem je téměř celá Evropa. Stává se,
že v některých případech je vosk falšován
a jeden z nejdůležitějších motivů proč daná
situace nastává, je ekonomický profit při
rozdílu ceny pravého vosku a levných prů-

Kontrola kvality včelího vosku
Některé zkoušky pravosti vosku je možné
udělat i v domácích podmínkách. Např.
zkouška konzistence: Včelí vosk hněte
či zvláčňujte prsty. Pravý vosk je snadno
tvárlivý, nelepí se ani se neláme. Na řezu
nožem je mastný, nesmí být lesklý a povrch
řezného nástroje ulepený. Když ho poškrábeme po povrchu, tak by se měly vytvořit
hobliny spirálovitého vzhledu. V případě,
že použijeme školní křídu, tak by čára měla
ulpět na jeho povrchu. Existují samozřejmě i další způsoby. Nejpřesnější jsou
přístrojové a biologické testy autenticity
vosku. Pro tyto analýzy ale musíme využít
služeb specializovaných laboratoří.

Využití včelího vosku
Jak jsme psali již na začátku, včelí vosk našel úspěšné využití ve více oborech:
• lékařství – přísada do mastí a krémů;
• nábytkářství – při ošetřování nábytku;
• výroba svíček – svícení a dekorace;
• štěpařský vosk – k roubování a ošetření
ran po řezu a oděrech v sadařství;
• šperkařství a kovolitectví – výroba kovoliteckých forem technologií „na ztracený vosk“;
• restaurátorství – součást dobových
technologií při restaurování historických předmětů;
• potravinářství – je uváděn pod značkou
E901.
Text: Mgr. Zuzana Samleková, Vlastimil Dlab
Použité zdroje:
https://zdravevcely.webnode.cz/vceli-produkty/
vceli-vosk/kontrola-pravosti-vosku/
https://zdravevcely.webnode.cz/vceli-produkty/
vceli-vosk/ziskavani-vceliho-vosku-a-jeho-uprava/
http://www.beedol.cz/wp-content/
uploads/2018/04/Vosk-nad-zlato-2018_04_09.pdf
http://mendelu.apridal.cz/text/c030.pdf
https://vcelarisehradice.webnode.cz/vceliprodukty/vceli-vosk/
http://www.vcelky.cz/vosk.htm

Specializované kurzy pořádané VÚVč v roce 2019
Všechny kurzy se konají vždy v sobotu. Začátek v 9.00 hod., prezence od 8.30. Konec
kurzu je dle zájmu účastníků, zpravidla mezi
13. a 15 hodinou. Při kurzech je k dispozici
drobné občerstvení.
Do jednotlivých kurzů je nutné se předem
přihlásit. Elektronickou přihlášku najdete kliknutím na vybraný kurz (http://www.beedol.
cz/nase_produkty/kurzy-skoleni-exkurse/).
Pokud máte problémy s přihlášením, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.
30. března 2019
Kurz mikroskopické techniky
Určeno pro všechny zájemce o biologii včel,
mj. pro ty, kdo vyšetřují vzorky včel na svém
nebo spolkovém mikroskopu. Podmínkou
účasti je vlastní mikroskop, který si přinesete s sebou. Obsahem kurzu jsou teoretické
základy, seřízení techniky, příprava vzorků, jejich mikroskopování a vyhodnocení.
Účastníci dostanou tištěný materiál, srovnávací vzorky a osvědčení o kurzu. Maximální počet účastníků 15. Při větším zájmu
se kurz bude opakovat, při menším zájmu
než 5 osob se kurz nekoná.
6. dubna 2019
Kurz vaření medového piva a medoviny
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Kurz je zaměřen na domácí přípravu kvašených medových nápojů v kuchyňských
podmínkách pro osobní potřebu. Při kurzu
je možné zakoupit speciální kvasné kultury
k výrobě medoviny. Bude také probrán zákon o spotřební dani včetně novel.
27. dubna 2019
Preventivní a léčebné postupy v chovu
včel
Princip celoročního tlumení varroázy včetně řešení v lokalitách s rezistencí.
Problematika dezinfekce včelařského zařízení a materiálů jako opatření ke snížení
infekčního tlaku původců moru, nosematózy a zvápenatění. Problematika léčení ve velkých provozech v ekologickém včelařství.
Stručné shrnutí hlavních principů současných metod, problematika neregistrovaných léčiv a pomůcek. Praktické ukázky
správné aplikace léčiv. Účast doporučujeme
včelařským důvěrníkům, kteří provádí praktické ošetřování včelstev v ZO ČSV.
8. června 2019 – Chov matek
V přednášce a při praxi ve skupinách bude
předveden celý postup chovu matek až po
značení, zasílání a zásady při jejich vyměňování, tvorba oddělků. Při kurzu lze

zakoupit otevřené matečníky (předem objednané alespoň 7 dní předem)
17. srpna 2019
Kurz použití aerosolové techniky k ošet
ření včelstev proti varroáze
Opakování zásad bezchybného použití
aerosolových vyvíječů VAT … s maximální
účinností při minimální chemické zátěži
včelstva. Při kurzu je též možné předat
přístroje do opravy a k otestování výkonu.
31. srpna 2019
Kurz opravářů vyvíječů aerosolu
Úspěšné absolvování kurzu je podmínka
pro získání oprávnění od VÚVč, jakožto
výrobce, k provádění autorizovaných oprav
a testování výkonu přístrojů VAT. Kurz se
pořádá, pokud se přihlásí alespoň deset
zájemců. Přihlášeným potvrdíme konání
kurzu do 15. 8. 2019.
Pro ty, kdo se zaváží k provádění oprav
vyvíječů pro své okolí, je kurz zdarma.
Podrobnější informace na:
http://www.beedol.cz/nase_produkty/
kurzy-skoleni-exkurse/
Tel.: 734 858 244, 731 505 589
E-mail: beedol@beedol.cz

Vzdělávání

Co se děje v Rosicích
I v rosickém včelařském středisku nastal čas bilancování tohoto roku
a plánování toho příštího. Tak jak bylo naznačeno v několika příspěvcích
v loňském ročníku Včelařství, vzdělávání skutečně pokračuje ve dvou větvích. Jednak pro úplné začátečníky a také pro začínající mírně pokročilé
včelaře.
Tato změna vyžaduje od organizátorů zvýšené nároky na přípravu výukových programů, tak aby byly zajímavé pro jednotlivé skupiny včelařů a vedly je k úspěšnému
chovu včel. K tomu je třeba zajistit vhodné
lektory a vytvořit další potřebné podmínky
pro výuku. Není třeba zdůrazňovat časovou náročnost pro organizátory z OO ČSV
Brno-venkov, kteří se na zajištění vzdělávání ve svém volném čase podílí. Každá
skupina vzdělávaných má určeny termíny
a přihlášení začínající včelaři jsou ještě
předem zváni na jednotlivé programem
dané akce. Opět je patrný zvýšený zájem
žen. Program na I. pololetí 2019 pro obě
skupiny je zveřejněný na webu OO Brno-venkov https://oo-csv-brno-venkov95.
webnode.cz/vzdelavani/.

jiné i členové včelařského kroužku mládeže Nativity z Děčína, které za včelařskými
poznatky provázela jeho vedoucí Alenka
Příhodová a Vojtěch Suchý. Přítel Suchý
je synovcem Františka Posádky, který ve
třicátých letech minulého století inicioval
a pomohl získat pozemky pro vybudování
tehdejší stanice pro chov matek v místech
bývalé cihelny, nyní areálu včelařského
střediska. Dalším kroužkem byli mladí
včelaři z Hostinného, kteří středisko využili k delšímu pobytu. Spojili jej s řadou
návštěv, které okolí Rosic a blízkého Brna
nabízí. Středisko rovněž navštívily tři zájezdy včelařů různých základních organizací ČSV. Členové OO se podíleli aktivně na
společenských akcích pořádaných městem
Rosice spojených s prezentací včelích pro-

Místo zarostlých částí pozemku vyroste budoucí včelí pastva

V sobotu v dopoledních hodinách probíhají školení, v odpoledních kurzy. Kurzy
jsou věnovány praktickým činnostem, kdy
si kurzisté mají možnost jednotlivé práce
sami vyzkoušet. Účast na jednotlivých
přednáškách i kurzech není pro jednotlivé
skupiny přesně daná. Účastníci si mohou
volně volit, které výuky se zúčastní. Pro
praktický výcvik byla na jaře loňského roku
vybudována z prostředků OO Brno-venkov malá včelnice se šesti oddělky. Nyní
je zde šest silných včelstev připravených
k zdárnému přečkání zimy. V srpnu byly
těmto včelstvům dodány potřebné zásoby
a v témže měsíci a měsíci říjnu byla včelstva léčena proti varroáze. Na jaře v nich
budou chovány matky a také tvořeny další
oddělky.

duktů. Zároveň se zapojili i do vzdělávání
dětí, které v doprovodu pedagogů středisko
navštívili.
Spolupráce s městem
Ve IV. čtvrtletí roku 2018 se v České republice uskutečnily volby do obecních
zastupitelstev. Po nich došlo v řadě míst
k významným změnám, a nejinak tomu
bylo i ve vedení města Rosice. Naše OO má
zájem obnovit Memorandum o spolupráci
s městem. Stejně jako v minulém volebním

Včelařské středisko v Rosicích

období bychom opět chtěli naší činností
přispět k obohacení kulturně společenského života ve městě i vzdělávání dětí.
Včelí pastva
Jihomoravský krajský úřad přidělil v roce
2018 z programu určeného pro včelaře naší OO dotaci na výsadbu včelařsky
významných rostlin ve výši 27 000 Kč.
Naše OO přidala k této částce 3 000 Kč.
Pro realizaci výsadby byly se souhlasem
vedení ČSV, z.s. jako majitele areálu,
provedeny potřebné přípravné práce. Na
části pozemku byla pokácena a spálena
buřina, přičemž tyto práce zajistil předseda OO Brno–venkov, člen republikového
výboru ČSV, Mgr. Josef Benda. Přitom bezplatně využíval i vlastního nářadí a dodal
potřebné pohonné hmoty. Za perfektně
odvedenou práci mu náleží velký dík. Dalším problémem bylo, s ohledem na velké
sucho v tomto roce, zajistit spálení vytěženého klestu v areálu střediska. Ale i s tímto
úkolem si přítel Benda, jako bývalý profesionální hasič, poradil. Postup prací koordinoval s dodavatelskou firmou. V současné době jsou všechny sazenice vysázeny,
stromky ukotveny, keře ohrnuty mulčovací
kůrou. Podle posledních informací z odboru životního prostředí Jihomoravského
krajského úřadu mají být poskytovány
dotace na výsadbu včelařsky významných
rostlin i v roce 2019. A dokonce má být
z těchto dotací částečně kryta údržba výsadby realizované v právě skončeném roce.
Můžeme se tedy těšit na jaro, kdy vysázené
stromy a keře začnou rašit.
Pavel Řehořka,
jednatel OO ČSV, z.s. Brno-venkov

Nejen dospělí
Vedle pravidelných návštěvníků kurzů navštívili Včelařské středisko Rosice mimo
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Ambrožíci Havířov:
Jiří Vavřík
(přes 100 titulů), hmyzí hotel a další věci
jako klát, pietní místo pro včelky či solitéry
rostlin s popisky.

Ambrožíci u bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky

V letošním roce najdete na tomto místě každý měsíc rozhovor s jedním
zkušeným vedoucím včelařského kroužku. Dozvíte se něco zajímavého
z jeho činnosti a také každý z nich přinese nějaký námět pro aktivity, které
můžete realizovat i ve vašem kroužku. Sérii rozhovorů zahájíme s jedním
z nejaktivnějších vedoucích VKM v České republice Jiřím Vavříkem ze včelařského kroužku Ambrožíci Havířov.
Představte čtenářům svůj včelařský
kroužek.
Náš včelařský kroužek byl založen
13. května 2010 a dal si název Ambrožíci podle patrona včelařů sv. Ambrože.
Od této doby kroužek aktivně pracuje.
Scházíme se jednou týdně na Základní
škole Frýdecká v Havířově Bludovicích
nejen po celou dobu školního roku ale
i o prázdninách. Včelařský kroužek navštěvuje 9–14 dětí ve věku 7–14 let. Naším zřizovatelem je momentálně ZO ČSV,
z.s. Frýdek Místek.

Jaké je zázemí kroužku?
Ve škole máme možnost využívat třídu
a její audiovizuální techniku, dílny, kuchyňku. K praktické výuce využíváme náš
včelařský areál „Zámecký dvůr“, který je
od školy vzdálen 5–10 minut chůze. V areálu máme včelařský vůz s přístřeškem
a s posezením a s možností promítání pomocí dataprojektoru. Vlastníme rovněž tavírnu vosku. V areálu máme bylinkový pahorek, naučnou zahrádku, naučnou stezku, dvě políčka 10 × 10 m s kvetoucí loukou, historické úly, včelařskou knihovnu

Duší včelařského kroužku Ambrožíci Havířov je Jiří Vavřík
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Má kroužek vlastní včelstva?
Můžeme říct, že máme „vlastní“ včelstva, protože nikdo jiný s nimi nepracuje
pouze členové kroužku. V areálu máme
celkem 14 včelstev. Jejich vlastníkem je
Ing. Karel Kotula, který je také majitelem
pozemku, na němž se nachází včelařský
areál. V něm je zmíněný včelařský vůz,
ve kterém je rovněž posezení, medomet,
úložné prostory, ponk se svěrákem. Toto
všechno Ing. Kotula zakoupil a dal včelaříkům k dispozici. Děti si rozlosovaly
jednotlivé úly se včelstvy, každé má na
starost jedno včelstvo.
Jak vypadá klasická schůzka vašeho
kroužku?
První schůzka kroužku v novém školním
roce je vždy první říjnovou sobotu. Navzájem se seznámíme, děti se seznámí
s pravidly bezpečné práce a chování ve
včelařském kroužku a také se zásadami
členství. Máme celoroční soutěž, takže při
zahájení každé další schůzky dostanou děti
aršík papíru a postupně 5 otázek k tématu,
které jsme probírali minulou schůzku. Děti
odpovídají jedním, maximálně třemi slovy. Pokud provádíme ve včelstvech nějaký
zásah, všechny děti se vystřídají. Ti, kteří
mají na starost příslušný úl, musí o zásahu
udělat záznam. Dále na schůzkách zhotovujeme rámky, zatavujeme mezistěny, chováme matky, zakládáme oddělky, věnujeme se medobraní, ošetřování souší, léčení
včelstev a všemu ostatnímu, co souvisí se
včelařskou činností.

Včelařský
ples
v Kynšperku

Na území města jsme navštívili 9 základních škol s naučnou stezkou. V roce 2011
jsme zorganizovali slavnostní otevření
včelařského vozu a o šest let později slavnostní otevření Včelařského areálu „Zámecký dvůr“. V roce 2010 jsme se poprvé
zúčastnili s kroužkem průvodu alegorických vozů na akci Havířov v květech.
Jaké materiály používáte pro výuku ma
lých včelařů?
Máme víc jak 15 DVD z různých oblastí,
které používáme při výuce, model včely
v řezu a také sadu mikroskopických preparátů. Využíváme i naší naučnou stezku
a včelařskou výstavku, která je stabilně
instalována pod přístřeškem u včelařského vozu. K dispozicí máme nepřeberné
množství včelařských pomůcek a nářadí
včetně forem na odlévání svíček ze včelího
vosku.

mezistěn, nácvikem značení matek na
trubcích, přelarvováním a chovem matek,
zapalováním kuřáku, hledáním matky, odvíčkováním plástů, stáčením svíček a odléváním do forem. Mají rády také různé hry
a soutěže se včelařskou tematikou.
Máte nějaký zajímavý námět pro ostatní
vedoucí včelařských kroužku?
Myslím, že veškerá činnost, kterou jsem
popsal, může být námětem pro ostatní
vedoucí. Zmíním se ale ještě o některých
našich dalších aktivitách. K propagaci
činnosti kroužku, k propagaci včelařství
a včelích produktů přispívají i články
v místním tisku nebo reportáže ve vysílání regionální televize. V našich městských
novinách Radniční listy vychází pravidelné Včelařské okénko. Zorganizovali jsme
nespočet včelařských výletů. Máme 8 panelů fotogalerií a také si vedeme kroniku
kroužku.

Co dělají děti na kroužku nejraději?
Nejraději se zabývají nějakou tvůrčí činnost, např. výrobou rámků, zatavováním

Text: Veronika Šebková
Foto: Jiří Vavřík

Medvěd u nás v Nytrové
Zajímavý zážitek se setkání s medvědem nám zaslal přítel Vít Klimeš z Nytrové.
Děkujeme.

ZO ČSV z.s., Kynšperk nad Ohří pořádá

v sobotu 26. ledna 2019
již 37. VČELAŘSKÝ
REPREZENTAĆNÍ PLES
Uskuteční se v pivovaru v Kynšperku
nad Ohří od 20–3 hod. K tanci a poslechu bude hrát krojovaná dechovka
Horalka Domažlice, na návštěvníky
čeká bohatá tombola a dámská volenka o perníková srdíčka.
Další informace: 737 854 539,
stamberg.vcelar@seznam.cz
Jiří Štamberg, předseda ZO ČSV, z.s.

Přišel, pobořil jeden úl a pak jsme se ho pokoušeli křikem odehnat. Neochotně pomalu
odcházel a sedl si na klády, kde na sebe s naším psem chvíli hleděli. Nakonec se odšoural
do lesa směrem Horní Nytrová
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Připravujete nějaké včelařské akce pro
veřejnost?
Pro veřejnost děláme spoustu akcí. Některé se již staly tradicí. Každoročně to jsou
Medové dny, jejichž součástí je včelařská
soutěž pro veřejnost, členové kroužku
dostanou osvědčení „Mladý včelař“. Zúčastňujeme se ekologického svátku Den
Země, který se koná na Náměstí Republiky v Havířově. Uskutečnily se již tři ročníky tříměsíčního včelařského kurzu pro
dospělé. Pro nejrůznější zájemce organizujeme výstavy a besedy o včelách a včelaření. V roce 2014 jsme postavili a nechali
vysvětit kapličku sv. Ambrože, u které je
umístěna informační tabule. Každý rok
(letos již pošesté) vždy 7. prosince na
svátek sv. Ambrože navštěvujeme některé zařízení sociální péče na území města
Havířova s dárkem 5 kg medu. Založili
jsme novou tradici, letos podruhé jsme
navštívili Krevní centrum a každý dárce
krve, který ten den daroval krev, obdržel
balíček s medem a povídáním, jak důležitá je to potravina právě pro dárce krve.

Zadáno nejen pro včelaříky

Lednové hrátky

Slovní včelařský fotbal

Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy
včelařských kroužků. Vaše náměty a připomínky
uvítáme na mailové adrese: jan.podpera@gmail.com

Soutěž

Od začátku školního roku 2018/2019 probíhá v každém čísle
Včelařství až do červnového čísla 2019 nějaký soutěžní úkol
(nebo úkoly). Ze správných odpovědí každý měsíc vylosujeme
jednoho výherce, který obdrží drobné ceny.
Odkaz na zadávání odpovědí najdete na stránkách svazu
(www.vcelarstvi.cz), také na stránkách kroužku mladých
včelařů ve Mšeně (http://sites.google.com/site/kmvmseno).

Jistě všichni znáte slovní kopanou. Jeden řekne slovo. Druhý
musí říct slovo, která začíná stejným písmem, jako končí předtím vyslovené slovo. Příklad: noha – ananas – slon – …
Hru si můžeme ztížit a požadovat pouze slova, která souvisí se
včelařením. Svůj výběr slova musíme navíc zdůvodnit.
Příklad
med (Je to včelí produkt.) – drátek (Včelařským drátkem se vyplétají rámky.) – košnice (Slaměný typ úlu.) – eukalyptus (Rostlina, ze které včely vyrábějí vynikající med.) – svazenka (Rostlina
pro zelené hnojení. Dlouho kvete a její květy lákají včely množstvím nektaru i pylu.) – apis (Latinsky včela.)
Pokuste se vytvořit co nejdelší slovní řetěz pojmů, které souvisí
se včelařením.

Soutěžní doplňovačka

1

1. Jestliže včelstvo ztratí matku, tak se z jedné dělnice může stát
_______, která začne klást pouze neoplozená vajíčka. Z těchto vajíček
se tedy líhnou pouze trubci.
2. Toto přídavné jméno je před následujícími pojmy: kašička, mřížka.
3. Pozemek, na kterém jsou volně nebo po skupinách umístěné úly.
4. Český název roztoče varroa.
5. Název „kuličky“ pylu, který má včela v košíčku na zadní nožičce.
6. Nástroj včelaře, kterým se mechanicky odstraňují včely z plástů.
7. Rod hmyzu, který vedle včely medonosné, patří mezi významné
opylovatele rostlin. Také název jednoho našeho zemědělského letounu.
8. Část včel, která opustila úl většinou se starou matkou. Hledá pak
vhodnou dutinu k usazení.
9. Vývojové stádium včely. Vajíčka - ______ - kukla – dospělec.
10. Jak se nazývá včelstvo, které ztratilo matku, má ale nejmladší larvičky,
z nichž si může vychovat novou matku?

2
3
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6
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Roháček

Skrývačky

Pojmy ve sloupcích i v řádcích jsou u každého čísla stejné.
V tajence vám vyjde jeden včelařský pojem. Zkuste ho vysvětlit.

Najděte v následujících větách schovaný
pojem, který nějakým způsobem souvisí
se včelařením.
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TAJENKA
Druhý nejjednodušší nasycený
uhlovodík. Za normálních
podmínek je to bezbarvý plyn bez
zápachu. Ve směsi se vzduchem
může snadno explodovat.
Výsadba dřevin, která je hlavně
určena pro pěstování ovocných
stromů.
Zkratka pro nízké napětí.
Chemická značka kyslíku.
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Husa došla k rybníku a začala plavat.
Turista přišel k velké hoře a zvolal:
„Horo, jak si vysoká!“
Můj bratranec Tom oral velké pole.
Pan Páv osadil velké záhony letničkami.
Harry Potter má kouzelnou hůlku.

Přesmyčky
Vyluštěte následující přesmyčky a určete,
co mají jednotlivé pojmy společného.
1.
2.
3.
4.
5.

ORM VLOÍČEH OPDUL
RARVÁZOA
EMTÓASZNOA
ZPĚNÍEVÁNAT VÍHČELO PLUOD
AIÓVRZ

Vybraná řešení
z minulého čísla
Vánoční přesmyčky
1 – rohlík; 2 – kokoska; 3 – kapr;
4 – kaše; 5 – řezy; 6 – máslo
Roháček
2 – tmel, 3 – med, 4 – úl, 5 – v
Tajenkou bylo slovo: ústav
Kvízové otázky
1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – a, 5 – d, 6 – a,
7 – c, 8 – b, 9 – b

Kurz včelaření v Eurodadantu

U některých otázek může být více odpovědí
správných.

Pro zájemce o osvojení principů metodiky včelaření v Eurodadantu připravil Dadantklub, z. s. tři jednodenní kurzy: Velké Losiny, Hotel Istria,
www.hotel-losiny.cz, 19. 1. 2019, 9–16 hod., 26. 1. 2019, 9–16 hod.,
přednáší Ing. Pavel Cimala, přihlášky: cimala@vcelimed.cz;
Vodňany, MEVPIS, www.mevpis.cz, 2. 2. 2019, 9–16 hod., přednáší
Vladimíra Gottwaldová a Josef Tlapa, přihlášky: vladka.gott@seznam.cz,
Podrobnější informace na: www.dadantklub.estranky.cz

1. Jakou barvou budou značeny matky
vylíhlé v roce 2019?
a) červenou
b) zelenou
c) modrou
d) bílou

pozvánka

Kvízové otázky

3. Co se musí v zimě odebírat
včelstvům a posílat k vyšetření na
výskyt varroázy?
a) mrtvé včely
b) včelí med
c) měl
4. Jak se jmenuje soutěž pro členy
včelařských kroužků, kterou
každým rokem pořádá Český svaz
včelařů?
a) Zlatá matka
b) Stříbrná včela
c) Zlatá včela
d) Velký čmelák
5. Jaký je latinský název pro včelu
medonosnou?
a) Apis mellifera
b) Apis rutifera
c) Apis jakobsoni
d) Apis melecitus
6. Jaký fyzikální jev se využívá při
vytáčení medu v medometu?
a) tání
b) setrvačnost
c) gravitace
d) lom světla
7. Jaké účinky má propolis?
a) antigravitační
b) antibakteriální
c) antihojivé
d) antimykotické
e) antidepresivní
8. Kolik očí má včela medonosná?
a) pět
b) dvě
c) tři
d) čtyři

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

100 let včelařského spolku v Olomučanech
Výbor ZO ČSV Olomučany, z.s. uspořádal ke 100. výročí založení Včelařské
organizace v Olomučanech slavnostní zasedání celé organizace.
Oslava se uskutečnila 10. 11. 2018 v hotelu Olberg v Olomučanech. Jak
při přivítání připomněl jednatel hotelu Ing. Ivo Dobiášek, slavnost se konala
po 100 letech ve stejných prostorách, v jakých byl spolek v roce 1918 založen.
V úvodu vzpomněl předseda organizace Ing. Jaroslav Drábek minutou ticha
na všechny včelaře, kteří ve zasloužili o založení spolku a na funkcionáře, kteří
se v mnohdy nelehkých dobách starali o jeho činnost.
K této události jsme vydali „Almanach ke 100. výročí založení včelařského
spolku Olomučany, Klepačov“, odznak a vlaječky s připomínkou 100. výročí.
Slavnostního zasedání se zúčastnili starosta obce Olomučany Josef Smíšek,
předseda OO ČSV Blansko Ing. Rostislav Havlík, jednatel OO ČSV Blansko
Ing. Josef Hanuška, zástupkyně SDH v Olomučanech Ilona Mahrová, Myslivecké sdružení a SPOZ v Olomučanech a jednatel hotelu Olberg Ing. Ivo Dobiášek, který nám věnoval pěkný dort se včelou.
Poznatky o historii jsme čerpali z knih zápisů, které zachytily spolkový život
od roku 1936 a z kroniky Olomučan psanou od roku 1925. První kniha zápisů
Spolku se nedochovala. Shořela i se spolkovou knihovnou při požáru včelína
jednoho z členů. Ustavující schůze včelařského spolku se konala 1. 12. 1918
v hostinci u Kadrmanů, dnešní hotel Olberg. Spolek měl 24 členů, první valná
hromada se konala 15. 12. 1918, kde byla provedena volba 8 členů výboru.
Předseda naší organizace Ing. Jaroslav Drábek zmapoval spolkovou činnost od založení až po současnost, historii od 70. let 20. století připomenul
Ing. František Fojtík. Další příspěvek přednesl Miloš Dofek, mimo jiné uvedl, že
medný výnos se každých 10 roků zvyšuje o 5 kg na včelstvo. Svoje příspěvky
pak přednesli starosta Olomučan Josef Smíšek, zástupkyně SDH Ilona Mahrová a další členové. Předseda OO ČSV Blansko Ing. Rostislav Havlík a předseda
ZO ČSV Olomučany Ing. Jaroslav Drábek pak předali Čestné uznání ZO Václavu
Karbanovi, Jaroslavu Strakovi a Jaroslavu Šustrovi. A dále odznak Vzorný včelař Luďkovi Havránkovi, Zdeňkovi Jelínkovi, Ing. Jiřímu Hlaváčkovi a Mgr. Radku Kubíkovi.
K dispozici byly různé druhy medu – medovicový, květový a pastový. K ochutnání byla i rarita tohoto roku – tzv. „červený med“ od přítele Ing. Jiří Hlaváčka.
Vyvrcholením akce byla přednáška MUDr. Radka Hubače „Apiterapie a včelí
produkty v životě člověka“, která byla přístupná i veřejnosti a měla vynikající
úroveň. Po ukončení diskuze byla slavnost ukončena.
Všichni přítomní se shodli, že jsme důstojnou formou uctili naše předchůdce a spolkovou činnost za uplynulých100 let.
Za ZO ČSV Olomučany , Ing. Jiří Hlaváček, jednatel

Ze spolkového života

2. Nebezpečná bakteriální nákaza
včelího plodu je:
a) varroáza
b) mor
c) nosematóza

jubilea

V lednu 2019 slaví…
97 let

Randus Alois · ZO Ústí nad Labem
96 let

Svoboda Jan · ZO Vysoká u Mělníka
95 let

Bárta Bohuslav · ZO Počátky
97 let

Kořínek František · ZO Dačice
Vacík Ladislav · ZO Otěšice
93 let

Křen Jaroslav · ZO Kácov
92 let

Korba Ivan · ZO Slezská Ostrava
Šulc Vladimír · ZO Trutnov
Voltr František · ZO Hradec Králové
91 let

Homola Ladislav · ZO Velké Meziříčí
Kudláč František · ZO Velké Meziříčí
Svoboda Josef · ZO Zásmuky
Žďárský Josef · ZO Ronov nad Doubravou
90 let

Adámek Jan · ZO Holešov
Harapát Josef · ZO Brandýs nad Orlicí
Chum Josef · ZO Volyně
Kahoun Josef · ZO Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
Michálek Josef · ZO Žinkovy
85 let

Balous Karel · ZO Česká Třebová
Bezucha Václav · ZO Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
Bojanovský Antonín · ZO Dolní Kounice
Čáp Zdeněk · ZO Bernartice
Geryk Květoslav · ZO Veřovice
Hudec Bohuslav · ZO Nedvědice
Charvát Zdeněk · ZO Prostějov
Janalík Inocenc · ZO Holešov
Jebavá Věra · ZO Slavkov u Brna
Jiřík Václav · ZO Klatovy
Kafuněk Marek · ZO Třebíč
Marhan Jiří · ZO Pardubice
Němec Jan · ZO Litovel
Paveza Jan · ZO Nýrsko
Pokorný Karel · ZO Náměšť nad Oslavou
Polák Josef · ZO Jilemnice
Procházka Josef · ZO Polička
Šikula Josef · ZO Brno-Žabovřesky
Vejda Jan · ZO Písek
Záboj František · ZO Lysice
80 let

Bartoš Miroslav · ZO Solnice
Brablc Karel · ZO Hodonín
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Buus Ladislav · ZO Rožmitál na Šumavě
Čechová Marie · ZO Velké Meziříčí
Červinka Vladimír · ZO Jaroměř
Daněk Stanislav · ZO Uherské Hradiště
Dražan Jaroslav · ZO Bohutín
Fošum Josef · ZO Český Krumlov
Hyšpler Josef · ZO Litoměřice
Kaňa Rostislav · ZO Holešov
Kliment Alois · ZO Moravec
Koutník František · ZO Kopidlno
Kubíková Amálie · ZO Olomouc
Kutra Jaroslav · ZO Zlín-Malenovice
Malý Bohumil · ZO Chrastava
Mareš Ladislav · ZO Jaroměř
Matuška Jaroslav · ZO Vyškov
Novotný Vlastimil · ZO Svitavy
Odehnal František · ZO Chotěboř
Pavlín Miroslav · ZO Slezská Ostrava
Pešl Karel · ZO Stachy
Plachý Adolf · ZO Olbramkostel
Pokorný Otto · ZO Neveklov
Polanka Václav · ZO Rozsedly
Pospíšil Jaroslav · ZO Janovice nad Úhlavou
Rába Karel · ZO Nýrsko
Roch Jan · ZO Kdyně
Sauer František · ZO Dvůr Králové nad Labem
Sechter František · ZO Zbečno
Spálenka Ladislav · ZO Tábor
Strašil Stanislav · ZO Cheb
Sucharda Jiří · ZO Nová Paka
Sýkora Václav · ZO Sokolov
Šípek Jan · ZO Chvalkovice
Šubrt Vladimír · ZO Hořice
Šustr František · ZO Jihlava
Typlt Vladimír · ZO Trutnov
Válek Antonín · ZO Napajedla
Vaněk Jiří · ZO Pustá Polom
Závitkovský Josef · ZO Pelhřimov
Zvonař Antonín · ZO Třemošná
Životský František · ZO Slavičín
75 let

Bauer Jiří · ZO Čakov
Blahetek Raimund · ZO Miroslav
Bodis Ladislav · ZO Dlouhá Ves
Budín Václav · ZO Rudná
Bureš Jaroslav · ZO Skuteč
Dlouhý František · ZO Plzeň Újezd
Dorda Petr · ZO Frýdlant n. O.
Dufek Josef · ZO Ivančice
Durgarjan Eduard · ZO Horní Datyně
Eckstein Pavel · ZO Rataje nad Sázavou
Florián František · ZO Dolní Domaslavice
Franěk Václav · ZO Pocinovice
Galeta st. Jaroslav · ZO Hošťálková
Halamka Vladimír · ZO Proseč u Skutče
Hanuš Petr · ZO Čerčany
Hejna František · ZO Sedlčany
Hofrichter Ferdinand · ZO Šilheřovice
Horňák František · ZO Blatnice pod Sv. A.
Hrdlička František · ZO Poděbrady
Hrdý Jiří · ZO Bechyně

Hromádka František · ZO Mořkov
Hušek Josef · ZO Železný Brod
Chovanec Josef · ZO Nový Jičín
Jakš Jan · ZO Židlochovice
Jára Bohumil · ZO Třemošná
Jelínek Miloš st. · ZO Ronov nad Doubravou
Julina Petr · ZO Jeseník
Kadlec Josef · ZO Chudenice
Kalčík Václav · ZO Horažďovice
Kandrnál Bohuslav · ZO Budišov
Klos Karel · ZO Sedlnice
Kolbábek Jaroslav · ZO Nedvědice
Korenko František · ZO Drnholec
Košátko Vladimír · ZO Šumperk
Kubát Václav · ZO Březnice
Kubíček Bořivoj · ZO Rovensko pod Troskami
Kuncová Ludmila · ZO Hradec Králové
Kytler František · ZO Mezno
Loukota Zdeněk · ZO Zdiby-Klecany
Marek Josef · ZO Kryry
Mareš Bohumil · ZO Nový Bor
Mikulík Josef · ZO Křinec
Mildorf Václav · ZO Třemošná
Mrázek Aleš · ZO Nové Město na Moravě
Mrkva František · ZO Bzenec
Muczka Pavel · ZO Kravaře
Nebesáčková Věra · ZO Brno-Žabovřesky
Nesvadba Václav · ZO Luby
Nešněra Ladislav · ZO Rožďalovice
Nováček Antonín · ZO Brno – Královo Pole
Ohrádka František · ZO Rýmařov
Pajer Josef · ZO Ledeč nad Sázavou
Pavlovec Vojtěch · ZO Soběšice
Pešl Josef · ZO Loučovice
Plavec Alois · ZO Stonařov
Podlipný Josef · ZO Trutnov
Polák Vlastislav · ZO Dvůr Králové nad Labem
Pospíšil František · ZO Troubelice
Rubáš Zdeněk · ZO Sokolov
Rýdl Aleš · ZO Opava
Samec Josef · ZO Tachov
Smejkal Mojmír · ZO Přibyslav
Smítka Václav · ZO Pačejov
Středa Josef · ZO Červený Kostelec
Šauer Milan · ZO Kunštát
Škuba Václav · ZO Vysoká u Mělníka
Šprincl Vladimír · ZO Třešť
Štěpán Jaroslav · ZO Praha 8
Trefilík Josef · ZO Uherské Hradiště
Trubač Vladimír · ZO Břeclav
Valenta Jaroslav · ZO Toužim
Veber Josef · ZO Domažlice
Vítek Vratislav · ZO Lipník nad Bečvou
Vonášek Josef · ZO Černivsko
Voženílková Marie · ZO Holice
Vrtílek Jaroslav · ZO Vyškov
Výstřela Josef · ZO Přerov I
Zelníček Květoslav · ZO Ořechov
Zoula Ladislav · ZO Most
Žák Jiří · ZO Frýdlant n. O.
Ženkl František · ZO Roudnice nad Labem

Abely Zdeněk · ZO Hostinné
Adamec Václav · ZO Dyjákovice
Bakeš Čeněk · ZO Heřmanův Městec
Bašná Iva · ZO Prostějov
Bayer Ladislav · ZO Libina
Beňa Vojtěch · ZO Vlčnov
Binko Vlastimil · ZO Vysoké Mýto
Blahoš František · ZO Pozlovice
Blahynka Jaroslav · ZO Vracov
Břicháček Zdenek · ZO Březnice
Buchal Viktor · ZO Žatec
Bystřický Miroslav · ZO Kyjov
Cienciala Tadeáš · ZO Český Těšín
Crha Jan · ZO Skalná
Častečka Petr · ZO Šenov
Čech Josef · ZO Heřmanova Huť
Čeněk Dobroslav · ZO Chotoviny
Čermák Václav · ZO Jablonné v Podještědí
Černohorská Ludmila · ZO Benešov nad Ploučnicí
Černý Jaromír · ZO Slezská Ostrava
Červený Miroslav · ZO Humpolec
Červený Václav · ZO Šumperk
Červinka Josef · ZO Heřmanův Městec
Čevela Oldřich · ZO Hrušovany nad Jevišovkou
Daněk Josef · ZO Lipník nad Bečvou
Drobný Miloš · ZO Roudnice nad Labem
Dryjová Jaroslava · ZO Nová Cerekev
Dudek Antonín · ZO Olomouc
Dvořáček Jaroslav · ZO Praha 8
Fořt Josef · ZO Merklín
Futro Otakar · ZO Toužim
Gavlas Jiří · ZO Krnov
Golemiec Ladislav · ZO Rychvald
Gomola Karel · ZO Bystřice pod Hostýnem
Gregor Antonín · ZO Dobrovice
Hájek Václav · ZO Chomutov
Hamouz Jaroslav · ZO Děčín
Hašák Ladislav · ZO Horní Štěpánov
Hašek František · ZO Velhartice
Havelka Ladislav · ZO Osečná
Havránek Josef · ZO Krmelín
Herza Alois · ZO Sušice
Hlaváček František · ZO Heřmaničky
Horníček Jan · ZO Ústí nad Orlicí
Hotař František · ZO Lhenice
Hrad Miroslav · ZO Stříbro
Hradílek Josef · ZO Odry
Hůda Karel · ZO Úvaly
Hudec Jan · ZO Rožďalovice
Charypar Vladimír · ZO Bernartice
Janků Ladislav · ZO Nová Paka
Jireček Zdeněk · ZO Brandýs nad Orlicí
Juránek Milan · ZO Kuřim
Juzek Josef · ZO Štěkeň
Kafka František · ZO Mladá Vožice
Kaválková Anna · ZO Velký Dřevíč
Klimeš Milan · ZO Dubné
Kohout Miloslav · ZO Křivoklát
Konečný Karel · ZO Lubno
Konopásek Emil · ZO Milevsko
Kotrč Pavel · ZO Senohraby
Kozel Pavel · ZO Rožná
Králík Jan · ZO Soběchleby

Odešli z našich řad
Bareš Vlastimil (78) · ZO Rumburk

Král Jan (78) · ZO Jemnice

Bartásek Josef (67) · ZO Pláně

Liška Bohumil (83) · ZO Pelhřimov

Blaha Stanislav (82) · ZO Olomučany

Markovec Ladislav (75) · ZO Volary

Čapla Dušan (71) · ZO Ostravice

Mysliveček Miroslav (83) · ZO Kouřim

Hlaváčová Drahomíra (57) · ZO Horažďovice

Nečasová Růžena (81) · ZO Litomyšl

Chovanec Josef (74) · ZO Horní Lideč

Novák Pavel (70) · ZO Davle

Jedlička Zdeněk (70) · ZO Křtiny

Novotný Jiří (73) · ZO Horní Jelení

Jiřička Vladimír (82) · ZO Dolní Kalná

Onderek Stanislav (90) · ZO Těrlicko

Kapoun Josef (82) · ZO Pelhřimov

Prudil Jiří (83) · ZO Lipník nad Bečvou

Kimr Miroslav (71) · ZO České Budějovice

Rajsigl Jaroslav (84) · ZO Kyjov

Kociánová Zdeňka (75) · ZO Oskava

Váša Antonín (86) · ZO Čechtice

Komma Walter (79) · ZO Krmelín

Žáková Odstrčilová Jitka (37) · ZO Dubicko
Čest jejich památce!

Krejčí Jaroslav · ZO Moravský Krumlov
Krycner Václav · ZO Budyně
Kubů Jan · ZO Nová Cerekev
Kučera Vlastimil · ZO Kralupy nad Vltavou
Kujal Jaroslav · ZO Dobruška
Kulak Vladimír · ZO Nový Jičín
Kunc František · ZO Bučovice
Kyncl Karel · ZO Chlumec nad Cidlinou
Lánský Josef · ZO Pecka
Lauryn Jiří · ZO Mnichovo Hradiště
Libak Jozef · ZO Nová Paka
Lukavec Josef · ZO Mimoň
Macháček Jiří · ZO Žďár nad Sázavou
Marková Katarína · ZO Černošín
Markvart Ladislav · ZO Libochovice
Maurerová Anna · ZO Vyšší Brod
Mikš Jaroslav · ZO Choustník
Mráz Jan · ZO Brno – Královo Pole
Musilová Anna · ZO Prštice
Nechvíl Vlastimil · ZO Mimoň
Ondra Pavel · ZO Krouna
Ondráček Zdeněk · ZO Ždánice
Opluštil Tomáš · ZO Znojmo
Pancíř Jaroslav · ZO Borek
Parlesák Ota · ZO Děčín
Pavlis Václav · ZO Žebrák
Pichlík Pavel · ZO Cerhovice
Pišvejc Vladimír · ZO Křivoklát
Pivovarčík Lubomír · ZO Valašské Meziříčí
Plachý František · ZO Radnice
Pliskva Jaroslav · ZO Žlutice
Poulík Miroslav · ZO Velké Pavlovice
Povýšil Josef · ZO Mukařov
Požár Stanislav · ZO Velké Meziříčí
Pryszcz Kazimír · ZO Doubrava
Radkovský Lukáš · ZO Třešť
Richter Václav · ZO Velvary
Růzha Josef · ZO Kosova Hora
Rychtařík Miloš · ZO Křivoklát

Sedláček Milan · ZO Dolní Lutyně
Segeťa Radúz · ZO Sedliště
Slepička Jiří · ZO Olomouc
Smička Vladimír · ZO Prostějov
Snížek Miroslav · ZO Kutná Hora
Sochor Jiří · ZO Kutná Hora
Soustružník Vladimír · ZO Třebíč
Stifter Milan · ZO Český Krumlov
Surovec Jiří · ZO Šternberk
Šilhavý Pavel · ZO Zdice
Šimeček Miroslav · ZO Němčice nad Hanou
Šimek Jaroslav · ZO Aš
Šípek Jaroslav · ZO Radomyšl
Špulák Josef · ZO Liberec
Štantejská Jana · ZO Hradec nad Moravicí
Štěpánek Josef · ZO Němčice nad Hanou
Švec Václav · ZO Pelhřimov
Texl Vladimír · ZO Hrotovice
Vachoušek Jaroslav · ZO Kolinec
Varga Jozef · ZO Slaný
Vašina Miroslav · ZO Fulnek
Verner Jan · ZO Dolní Počernice
Vlček Antonín · ZO Brtnice
Vörös Gustav · ZO Klatovy
Weisz Jan · ZO Stěbořice
Zapp Zdeněk · ZO Bruntál
Zárybnický Jaroslav · ZO Štětí
Zbíral Karel · ZO Čistá
Zeman Josef · ZO Černivsko
Zíma Josef · ZO Nečtiny
Zirig Jan · ZO Benátky nad Jizerou
Zunt Václav · ZO Slabčice
Zvolánek Jaroslav · ZO Havlíčkova Borová
Zwinger Zdeněk · ZO Opava
Žádník Antonín · ZO Šternberk
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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70 let

VČELÍ PASTVA

Poznejte a pěstujte
pomůžete nejenom sobě a včelám, ale i celé přírodě

Začínáme nový seriál, ve kterém vám budeme postupně představovat nejrůznější druhy rostlin, které mají nejen
včelařský význam, ale může je využít i pěstitel a zároveň jsou užitečné i pro řadu živočichů – proto výše uvedený
podtitul. Jednotlivé karty jsou z cyklu Včelařské arboretum, které jako svoje vzdělávací materiály vydalo SOUV
-VVC, o.p.s, Nasavrky.


blahopřejeme/ vzpomínáme /napsali jste nám



Připravila: Miroslava Novotná

ZO ČSV Městec Králové slaví 120 let
ZO ČSV Městec Králové byla založena 2. 2. 1899, ještě za doby Františka Josefa I. Zakladatelé včelařského spolku tedy předběhli o 20 let vznik naší republiky. U jeho zrodu
byli pánové Jan Hlaváček, c.k. exekutorního úřadu z Městce Králové, Josef Malý, strojník
z Městce Králové, František Mladějovský, hodinář tamtéž a Josef Sodoma ze Záhornic.
V 80. letech minulého století měla organizace kolem 65 členů s 820 včelstvy, nejvíce
včelstev obhospodařovala ZO v roce 1984 a to 906. Naše ZO má dlouholetou tradici
v organizování tematických zájezdů, přednášek, v minulosti i kurzů výroby medového
pečiva. V roce 1982 byl vybudován spolkový včelín v obci Dlouhopolsko, kde původně
měly být pěstovány vlastní matky. Průměrné výnosy medu do 80. let byly 4–8 kg, nejlepší
výnos jsme zaznamenali v roce 1983 – 12 kg na včelstvo. Jednou z hlavních příčin těchto
nízkých výnosů byla rajonizace v zemědělství, která v našem okrese zakazovala pěstování
medonosných rostlin, jako je řepka nebo slunečnice. V současné době jsou průměrné
výnosy několikanásobně vyšší díky plemenářství, technice chovu včelstev, máme tu i medonosné rostliny, takže výnosy v nástavkových úlech jsou 60 i více kg.
Jako mnohé ZO, tak i my máme problémy s postřiky zemědělských plodin, kdy prakticky po celý rok jsou pole „obdarována“ postřiky, které jsou nám sice avizovány, ale ani
to mnohdy nestačí a naše včelstva trpí. Přes tyto všechny dílčí těžkosti chceme udržet
a rozvíjet včelařství na Městecku a v okolí, aby naše práce a činnost byla pokračováním
všech dříve narozených včelařů. Toto významné jubileum je toho dokladem.

Ing. Antonín
Pavlíček slaví
osmdesátiny
Je to neuvěřitelné, ale je
to tak. Není mnoho včelařů, kteří
jako náš předseda ZO ČSV
Brno-Žabovřesky jsou ochotni pro
propagaci včelařství a odpovědný přístup ke včelám obětovat téměř vše.
Nezbývá než mu za jeho práci poděkovat a popřát hodně úspěchů
v naplňování svého poslání, k tomu
pevné zdraví a bohatou odměnu nejen od včel.
Výbor ZO ČSV Brno-Žabovřesky

Mgr. Jiří Knap, předseda ZO ČSV

Karel Rybka slaví 80!
Ing. Karel Rybka, člen naší ZO, se v lednu dožívá životního jubilea – 80 let. Absolvoval VŠZ v Brně, kde
obhajoval diplomovou práci z oboru včelařství. Dovršil také 65 let aktivního včelaření a již 50 let působí
jako učitel včelařství. Za dobu své učitelské funkce
vykonal přes 500 přednášek a jeho vzorové včelíny
navštívilo přes 255 exkurzí. V praktické včelařině
mu byl vzorem jeho otec, náš dlouholetý předseda,
s nímž společně včelařil.
Jubilant obdržel řadu ocenění za včelařskou činnost.
Sám pak za nejcennější považuje čestné uznání ÚV
ČSV za zásluhy a rozvoj včelaření v České republice,
které mu bylo uděleno na sjezdu v roce 2010.
U nás zastával funkci nákazového referenta, byl členem OV ČSV v Opavě a jedno
období také RV ČSV. Naše členské schůze stále obohacuje novými příspěvky a propaguje včelařství i v místním tisku.
V porevoluční době se jako místostarosta města zasloužil o to, že máme vlastní včelařský dům. Také se angažoval v družebních stycích se slovenským městem Liptovský
Hrádok, a to hlavně na včelařské úrovni.
Gratulujeme a přejeme panu Rybkovi hodně radostných včelařských chvil, zdraví
a životní pohodu!
Za ZO ČSV Hradec nad Moravicí
Výbor ZO ČSV Hradec Nad Moravicí

36 •leden 2019

Vzpomínka
na přítele
Miroslava
Prečana
Dne 14. 5.
2018 nás
navždy opustil
ve věku devadesáti let přítel Miroslav Prečan. Byl
to člověk, který se celý život věnoval
včelám. Byl průkopníkem metody
nízkonástavkového včelaření v úlech
Optimal. V základní organizaci ČSV
Olomouc několik let vedl kroužek
nízkonástavkového včelaření a seznamoval mladé včelaře s pokrokovými
metodami, které v té době nebyly ve
včelařství obvyklé.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
PhDr. Miroslava Jánová, dcera

PRO ČLOVĚKA:
• Zdroj jedlých plodů – vitamín C, P,
provitamín A, organické kyseliny, pektiny,
sacharidy, antioxidanty,
• K, Ca, Fe, Mg
• Džemy, marmelády, pálenky, náhražka
oliv, mošty …
• V lidovém léčitelství při trávicích
poruchách
• Dřevo ceněno v řezbářství
• Nenáročný, plné slunce, půdy i suché,
písčité, mrazuvzdorný
PRO PŘÍRODU:
• Plody jako potrava pro řadu živočichů
(15 druhů ptáků)
• Hnízdní prostory

DŘÍN PRO VČELU

Doba
květu:

Botanická charakteristika:
• Pomalu rostoucí dlouhověký keř 2–5 m;
listy vstřícné, celokrajné, nervatura se
sbíhá ke špičce
• Květenství okoličnaté, žluté, před rašením
listů
• Plody červené peckovice (i velkoplodé
kultivary)

„Utlučené listí dřínové zmírňuje zánět ran
a odvar z něho v octě teplý držený v ústech
odstraňuje bolest zubů“ Mathioli
Ve starém Římě dřínky zakončovaly hostiny
a posvátný dřín ve středu města vyrostl
z šípu, který vystřelil Romulus; v Řecku byl dřín
zasvěcen Apollonovi – prý byl z něho i trojský
kůň
Botanické jméno je odvozeno od latinského
cornu = roh (podle tvrdosti dřeva = kopí, luky)

včela PRO DŘÍN

BŘEZEN–DUBEN

množství

0,5 mg/květ

cukernatost

20 %

množství,
kvalita

velmi dobrý
raný zdroj

Zdroj
nektaru:

Zdroj
pylu:
barva rousků

opylování = první předpoklad tvorby
plodů

Dřín obecný

