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Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Vážení přátelé,
vstupujeme do nového roku 2020. Ty dvě
dvacítky mi evokují mnoho věcí. Mít dvě
dvacky v kapse nebo dvě „dvacítky“ doma
je dobré, horší je to s pohledem na takovýto
letopočet.
Čas letí a v příštím roce nás čekají vol
by. Zvolíme funkcionáře v základních
a okresních organizacích i v ústředních
orgánech svazu na další pětileté období.
V této nové „pětiletce“ budeme také slavit
150 let Českého svazu včelařů, a to v roce
2022. V České republice je jen málo spol
ků s celostátní působností, které se mohou
pochlubit tak dlouhou tradicí.
Ze zkušeností výborů našich ZO, které
nové členy přijímají, vím, že 9 z 10 zájemců
o členství ve svazu se ptá, co pro ně svaz
bude dělat. Jen jeden se zeptá, co může
pro svaz udělat on. A z vlastní zkušenos
ti zase vím, jaké otázky většinou pokládá
začátečník včelař, když volá na svaz, než si
pořídí včelstva: „Jsou pro začátečníky něja
ké dotace? Kolik potřebuji včelstev, abych
vydělal? Kolik medu dostanu z jednoho
včelstva?“ A ještě než vůbec nakouknou do

nějaké odborné knížky, už mají spočítáno,
kolik jim ten med vynese. Když někdo zač
ne včelařit prioritně za účelem zisku, větši
nou u včelařiny dlouho nevydrží.
Vážení přátelé, členové svazu, přeji vám
do nového roku mnoho zdraví, spokojenos
ti, pochopení vašich blízkých, radosti ze
včelaření a samozřejmě zdravé včely a pří
znivý včelařský rok. Vám, funkcionářům
svazu, bez kterých by svaz nepřežil ani rok,
natož těch skoro 150, aby všechny schůze,
konference a XI. sjezd ČSV proběhly tak,
jak mají. Aby funkcionáři, kteří převez
mou tu pomyslnou štafetu, byli alespoň
tak dobří a obětaví jako ti současní. Přeji
nám co nejvíce takových členů, kteří včelaří
hlavně proto, že mají včely rádi, že si u nich
odpočinou, zapomenou alespoň na chvíli
na starosti a smutky a že u nich načerpají
další síly do koloběhu všedního života. To
všechno kromě těch hospodářsky oceňova
ných činností včely umí a rozdávají. Jen se
to nedá statisticky spočítat.
Mgr. Jarmila Machová
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KALENDÁRIUM

Leden

Přepážka s dobrou tepelnou izolací vhodná pro komorování

Oslavili jsme Silvestra a Nový rok, vyhodnotili jsme včelařský rok 2019
a někteří si dali různá a často i dost odvážná předsevzetí do roku 2020.
A brzy se ukáže, která jsou splnitelná a reálná. Zůstaňme však na zemi
a zvažme, co můžeme letos udělat jak pro své včelky, tak i pro sebe, aby
nám včelaření dělalo radost a přinášelo uspokojení.
Leden je zimní měsíc, ale jak jsem se zmí
nil už v prosincovém Kalendáriu, má svá
specifika. Zimní slunovrat je signálem pro
matku, aby po podzimní přestávce začala
opět klást, další reakce včelstva je pak dána
především počasím a teplotami vzduchu.
Pro vytápění zimního chomáče včely spo
třebovávají cukerné zásoby a k tomu potře
bují dostatečný přísun čerstvého vzduchu.
Vzdušnicový dýchací systém je totiž znač
ně primitivní, proto je zde požadavek na
čerstvý vzduch. Co je nutné pro to udělat?
Především dostatečně velké česno (mohlo
by stačit u dna o velikosti cca 7 × 250 mm)
doplněné otevřeným očkem. U našich kon
strukcí letáku a česna existuje nebezpečí
zasněžení hlavního česna, přičemž přístup
vzduchu se výrazně zhorší, pokud sníh po
oblevě zledovatí, popřípadě na něj naprší
a pak zmrzne.
Jak zimní chomáč postupuje nahoru
nebo do boku za potravou, zůstávají pod
le toho na podložkách na dně úlu stopy –
proužky měli. Pozor u nástavkových úlů
se dvěma a více nástavky. Pokud zde plásty
nejsou přesně nad sebou, měl na podložku
nedopadne a zůstane na horních loučkách.
V tomto případě tedy podložka neposkytne
potřebné informace.
Z čeho se měl skládá? Většinu tvoří víč
ka spotřebovaných zásob, a pokud včelstvo
ploduje, jsou tam také víčka po vylíhlém
2
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plodu. V malém množství zde můžeme
nalézt i končetiny včel, části kukel a po
delší bezletové přestávce i mrtvolky. Po
kud na podložce najdeme mrtvou matku,
signalizuje to špatný stav. Ale pozor, může
to být mrtvolka staré matky z tiché výměny.
V případě, že jsou ve včelstvu roztoči Var
roa destructor, přirozený spad tvoří zhru
ba 5 % za měsíc. Podle počtu spadaných
roztočů tak můžeme snadno zjistit jejich
celkový počet ve včelstvu, a zároveň tedy
samozřejmě i míru napadení.

Při odběru zimní měli
můžeme z podložek odebrat
i zimní mrtvolky k vyšetření
na nosemózu
Délky proužků měli signalizují, jak jsou
na tom včelstva se zásobami. Musíme však
zohlednit tvar úlového prostoru. Například
při zimování včelstva na jednom patře ši
rokonízké rámkové míry délka proužku
ukazuje, kolik včelstvo spotřebovalo zásob
a kolik mu ještě zbývá. To platí i pro posu
zování jednotlivých uliček. U nástavkových
úlů se správnou konstrukcí mezinástavko
vé mezery můžeme posuzovat sílu včelstva
podle počtu obsednutých uliček, tedy podle
počtu proužků. Množství zásob odhadne

me v tomto případě pohledem přes prů
hlednou stropní fólii nebo po odkrytí kry
tu stropu na zásoby pod horními loučkami.
Pokud je v některé uličce nedostatek zásob,
přikročíme k mimořádnému zákroku. Ne
musíme mít obavy „jít do včel“, pokud se
teplota drží nad nulou. Zpravidla stačí
přemístit zásobní plást z okraje sezení do
uličky bez zásob. Pokud manipulujeme se
včelami, pohybujeme se s nimi nad půdory
sem úlového prostoru a nesmíme dopustit,
aby včely padaly na zem nebo na podložku
v podmetu, tam by zkřehly. Někdy stačí dát
na horní loučky tenkou placku medocukro
vého těsta tak, aby byla v kontaktu s cho
máčem. Vše pak napravíme při prohlídce
za teplého počasí. Dobré uteplení strůpku
je v tomto případě podmínkou.
Letos se budeme setkávat se slabými
včelstvy v předjaří a na jaře, což je důsle
dek silnějšího napadení varroázou v pod
letí a na podzim v roce 2019. V nedaleké
minulosti, kdy jsme chovali silná včelstva
a manipulovali jen s celými nástavky, jsme
pozapomněli na doby, kdy včelstva na jaře
obsedala např. 5–7 plástů, někdy i méně.
Tehdy se tato včelstva komorovala (tzv. Bli
nova přepážka), a tak se jim pomáhalo pře
klenout krizové období jarního rozvoje.
O komorování si více řekneme v příštím
čísle.
Na včelínech, kde si zařádila varroáza,
některá včelstva obsedají necelý nástavek.
Co s tím? Pospojovat a vytvořit silnější
včelstva, v létě stavy doplnit oddělky, nebo
slabším včelstvům vytvořit takové podmín
ky, aby se dostala do síly. To určitě záleží
na zkušenostech včelaře, počtu včelstev
a dalších místních podmínkách, které ře
šení ovlivní.
Dále si řekneme, co je nutné připra
vit na začátek března. Jsou to především
dobře tepelně izolující přepážky, nejlépe
vyrobené např. z 3cm styroduru a dobře
přiléhající ke stěně nástavku. Dole nechá
me přibližně centimetrovou mezeru, volně
průleznou pro včely. Přepážku natřeme
proti okusu včelami (samozřejmě barvou,
která vyhovuje vnitřnímu prostředí úlu),
nebo potáhneme lepicí páskou. Podrobněji
si tuto metodiku popíšeme příště. Při poku
sech s úly s různou tepelnou izolací úlové
stěny jsme jednoznačně došli k závěru, že
čím je včelstvo slabší, tím má větší nároky
na teplo, a tím lépe je tedy potřeba tepelně
izolovat úlové stěny. Tato problematika je
známá při tvorbě oddělků, při konstrukci
oplodnáčků a plemenáčů. Na jaře u zesla
bených včelstev je vyhřívání úlového pro
storu jedním z velice důležitých faktorů
přežití včelstva.
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Podložka od standardního včelstva v nástavkovém úlu

Na přelomu ledna a února se odebírá
zimní měl pro vyšetření na varroázu. Co se
zjišťuje? Průměrný počet samiček roztoče
Varroa destructor v měli na včelstvo na sta
novišti. Hraniční hodnota jsou tři roztoči
na včelstvo. To znamená, že pro objektivní
vyšetření je nutné odebrat a do laboratoře
odeslat veškerou měl. Pokud se vyšetří jen
část měli, výsledek neodpovídá skutečnému
stavu. Včelař si myslí, že je vše v pořádku,
že výsledek vyšetření je pod limitem. Ale ve
skutečnosti může být situace daleko horší
a včelaři se pak v podletí a při první fumigaci
diví. Může se totiž například stát, že při ma
nipulaci s podložkami včelař o polovinu měli
přijde, a pak je tedy nutné výsledek rozboru
násobit dvěma.
Setkáváme se s případy, kdy včelař
s 10–15 včelstvy odevzdá měl v papírové
trubičce o objemu cca 0,7 dcl určené pro
měl k rozboru na přítomnost původce
moru včelího plodu. V laboratoři se bere
na rozbor zhruba jeden gram. Ovšem cí
lem vyšetření zimní měli na varroázu není
získat výsledek do tří roztočů, ale zjistit
skutečný stav v přezimujících včelstvech.
Jen tak máme možnost zamezit dalšímu
množení roztočů ve včelstvech od předjaří
až do podletí. Velké úhyny včelstev v pod
letí a na podzim totiž zpravidla nejsou jen
důsledkem „špatného“ roku, ale důsled
kem prohřešků v posledních dvou letech.
Ačkoliv by se totiž mohlo zdát, že každá
sezona je takříkajíc samostatná jednotka,
zkušenosti ukazují, že „hříchy z minulosti“
se kumulují.
Při odběru ometáme suchou měl z pod
ložek, ale pokud se na podložce vyskytne
ostrůvek nějakého jiného materiálu, který
do úlu nepatří (např. jemná drť po hlodav
cích nebo jiných vetřelcích), do vzorku ho
nezahrnujeme. Ve výsledku rozboru by se
pak objevil záznam o cizích příměsích,
které zhoršují nebo až znemožňují počí
tání roztočů na hladině flotační kapaliny.

Podložka signalizující sezení slabého včelstva v koutě úlového
prostoru. V takovém případě je nutná kontrola

Pokud jsou podložky mokré nebo je na nich
s mělí led, necháme je vyschnout. Nikdy se
nesnažíme ometat mokrou měl.
Ometenou měl přesejeme přes pletivo
s oky velkými cca 4 mm a nasypeme do
přepravního obalu. Ten musí být vzdušný,
takže pokud je to sklenička nebo plastový
kelímek, uzavřeme je tkaninou nebo ne
klíženým papírem. Nádobu se směsným
vzorkem opatříme štítkem se jménem vče
laře, číslem chovatele, adresou stanoviště,
číslem stanoviště a počtem včelstev. Vyho
tovení seznamů za organizaci se provádí
v CIS.
Při odběru zimní měli můžeme z podlo
žek odebrat i zimní mrtvolky k vyšetření
na nosemózu, chovatelé matek odebírají
i vzorky ke zjištění akarapidózy. Výsledek
vyšetření na nosemózu za celé stanoviš
tě ukáže, jak jsme na tom s touto nemocí
jako celkem. Nízký stupeň nákazy nebo
negativní nález u většiny včelstev ukazuje
na dobrý zdravotní stav a při dodržování
preventivních opatření by neměly nastat
větší problémy. V případě vyššího stupně
nákazy u většího počtu včelstev ovšem už

problémy nastávají, a je tedy potřeba tuto
situaci co nejefektivněji řešit. Individuální
výsledky jednotlivých včelstev by měly při
jarních prohlídkách zabránit spojovaní
zdravých včelstev se včelstvy nemocnými.
Co je vhodné mít připraveno na včelař
skou sezonu a co během ní budeme řešit?
Věřím tomu, že mnozí včelaři jsou připra
veni. Přesto připomínám, že je výhodné
na vše myslet s dostatečným předstihem.
Uvádím heslovitě některé důležité body:
dostatečné množství nadrátkovaných rám
ků včetně vyčištěných a vydezinfikovaných
nástavků, vysiřování uskladněných souší
při teplotách nad 10 °C , zajištění mezi
stěn (ideálně z vlastního vosku), příprava
opatření, jak pomoci včelstvům zeslabe
ným varroázou, plemenáče a rojáčky na
tvorbu oddělků, mateří mřížky, pokud je
používáme, pomůcky na odběr medných
plástů, pomůcky včetně zařízení na vytá
čení medu, dostatek nádob na uskladnění
medu a další. Zařizovat tyto náležitosti na
poslední chvíli není příjemné a občas to ve
výsledku ani nesplní požadovaný účel.
Dr. Ing. František Kamler

Podložka včelstva, kde v zimě řádil rejsek. Tento cizí materiál do vzorku měli nedávejte
LEDEN 2020•
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ČSV

Tradiční medový večer
v Parlamentu

1.

4.

Ve středu 11. 12. 2019 proběhl v Po
slanecké sněmovně Parlamentu ČR již
25. medový večer. V příjemné atmosféře
se zástupci Českého svazu včelařů setka
li s poslanci Zemědělského výboru PS
a Podvýboru ZEV pro myslivost, rybář
ství, včelařství, zahrádkářství a chovatel
ství. Pozvání přijali i senátoři Ing. Petr
Šilar a Ing. Karel Kratochvíle, zástupci
MZe a SZIFu.
V úvodu promluvili předseda ZEV
Ing. Jaroslav Faltýnek a předseda pod

2.

3.
4

5.
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výboru ZEV Ing. Pavel Kováčik. Ocenili
práci Českého svazu včelařů i samotných
včelařů, protože bez včel by zemědělství
nebylo. Předsedkyně svazu Mgr. Jarmila
Machová poděkovala poslancům za pozor
nost a podporu, kterou včelařství věnují.
Připíjelo se samozřejmě medovinou, na
stolech byly medové perníčky a všude ko
lem milí lidé. Byl to zkrátka medový večer,
jak má být. Tak zase za rok na shledanou.



Foto: Petr Kolář

ČSV
6.

7.

12.

8.

1.

Tomáš Vrba

2.

Jan Pošvář a Tomáš Vrba

3.

Zdeněk Podal a Petr Šerák

4.

Jaroslav Faltýnek a Jarmila
Machová

5.

Jaroslav Faltýnek, Jarmila
Machová, Josef Kott a Josef Lojda

6.

Zleva: Monika Jirková, Andrea
Babišová, Andrea Pajgerová,
Karel Kratochvíle a Marek Benda

7.

Petr Šilar (vlevo) a Jan Volný
(vepředu)

8.

Pavel Kováčik a Zdeněk Podal

9.

Jana Závodská, Jana Slavíčková
a Miloslav Peroutka

10. Hosté medového večera
11. Monika Jirková a Antonín Řeřicha
12. Libuše Volfová a František
Preiszler
9.

10.

11.
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KONFERENCE

Jak dál ve včelařství v příštích letech

Náměstek ministra zemědělství Mgr. Patrik Mlynář se postaral nejen o úvodní slovo, ale odpovídal i na četné dotazy účastníků

Konferenci včelařských spolků
na téma „Rozvoj a směřování včelařství v České republice v příštích
letech“ svolalo do Nasavrk na
20.–21. 11. 2019 Ministerstvo
zemědělství ČR.
Ministerstvo zemědělství ČR konferenci
připravovalo již od července a zúčastnilo
se jí šest spolků a dvě školy. Na důležitosti
setkání spolků dodala přítomnost náměst
ka ministra zemědělství Mgr. Patrika Mly
náře, předsedy Podvýboru pro myslivost,
rybářství, včelařství, zahrádkářství a cho
vatelství Zemědělského výboru PS Parla
mentu ČR Ing. Pavla Kováčika a zástup
ců státních orgánů a organizací – SZIF,
ÚKZÚZ, Odboru státní správy lesů, my
slivosti a rybářství MZe a dalších.
Bylo stanoveno pět témat:
• Prostředí pro naše včely
• Dobré zdraví včel a možnosti jeho ovliv
nění
• Vzdělávání
• Produkty, jejich kvalita, tržní realizace
• Nástroje realizace záměrů – dotační
systém, legislativa
V rámci těchto pěti témat byla popsána
současná situace, padaly návrhy na zlepše
ní a probíhala diskuze, přičemž celou akci
zkušeně moderoval Ing. Dalibor Titěra.
Mgr. Jarmila Machová

6
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Výsledkem konference bylo závěrečné
shrnutí, které uvádíme v plném znění.
Prostředí pro naše včely
Současný systém zemědělského hospoda
ření přináší problémy, které spočívají v níz
ké diverzitě krajiny a tím i k omezení roz
manitosti potravy včel. Česká republika je
zemí, která je z evropského hlediska jednou
z nejzavčelenějších s počtem 9 včelstev na
km2 (3.–4. v pořadí evropských států). To
přináší určitá rizika jak v oblasti možného
nedostatku potravy, tak i infekčního tlaku.
Bohužel však chybí informace o zavčelení
krajiny s ohledem na její úživnost. Přítom
ní zástupci včelařských spolků kladně hod
notili současné programy státní správy pro
podporu diverzity krajiny.
Vytyčené cíle:
• Provést analýzu zavčelení krajiny s ohle
dem na její úživnost
• Dále podporovat a rozvíjet programy
státní správy zaměřené na diverzitu
v krajině a tím zajištění včelí pastvy
• Zaměřit se na možnosti snížení celkové
ho ročního objemu použití chemických
prostředků na ochranu rostlin v země
dělství a v lesním hospodářství
• Komplexní testování prostředků na
ochranu rostlin včetně dlouhodobé
(chronické) toxicity
• Podpořit zemědělce, kteří využívají
technologické postupy omezující vyu
žívání chemických prostředků a zvyšují
podíl snůškově významných rostlin
v prostředí, např. formou biopásů
• Podpořit studium mechanismu odbou

rávání prostředků pro ochranu rostlin
v prostředí
• Prověřit rizika současné techniky sečení
s ohledem na užitečný hmyz
Dobré zdraví včel a možnosti jeho
ovlivnění
Zdraví včel ovlivňuje řada faktorů, které
zahrnují nejen efektivitu léčebných opat
ření, ale především prevenci spočívající
v zootechnických přístupech a welfare,
ekologických aspektech, tj. dostatku snůš
kových zdrojů (pylových a medných). I přes
vypracovaný systém boje s nemocemi včel
dochází na území České republiky k úhy
nům včelstev, které mohou v některých le
tech dosahovat i desítek procent. Zástupci
včelařských spolků se shodují, že je nutné
tento problém řešit komplexně analýzou
současného stavu a přijetím vhodných pre
ventivních a léčebných opatření.
Vytyčené cíle:
• Podporovat vzdělávání včelařů v oblasti
zdraví včel a jejich vlastní zodpovědnost
• Podporovat vzdělávání veterinárních
inspektorů, specialistů na epizootologii
• Zabývat se managementem ošetření
varroázy zahrnujícím léčebná, ale i zoo
technická opatření
• Sjednotit přístupy krajů v oblasti boje
s morem včelího plodu
• Prověřit možnosti monitoringu varroá
zy s ohledem na časné varování
• Provést analýzu účinnosti současné le
gislativy v oblasti nemocí včel
• Prověřit efektivitu současných přístupů
boje s morem včelího plodu

Produkty, jejich kvalita, tržní
realizace
Kvalita včelích produktů je významně
ovlivňována nedostatečnou nabídkou na
světovém trhu. Proto med patří k často fal
šovaným potravinám, přičemž se uvádí, že
třetina světové medné produkce nikdy ne
přišla do styku se včelami. V podmínkách
České republiky začíná být problémem
i falšování vosku přidáváním parafinu. Pří
tomní zástupci spolků se shodli, že je nutné
věnovat úsilí propagaci medu pocházející
ho od českých včelařů a omezovat prodej
nekvalitních produktů ze zahraničí.
Vytyčené cíle:
• Zabývat se definicí prodeje medu ze
dvora s ohledem na omezení možnosti
realizace překupníky
• Prověřit terminologii „falšovaný med“
ze strany státní správy, neboť i medy,
které nesplní parametry legislativy,
jsou označeny jako falšované, přestože
do medu nebyla přidána ani z něho ode
brána žádná z jeho specifických složek
• Prověřit možnosti postihování konco
vých distributorů realizujících medy se
špatnou kvalitou nebo medy falšované,
například analogie s vinaři
• Prověřit možnosti využití nekvalitního
medu pro výrobu pálenky v pálenicích
• Podporovat regionální nebo registro
vané značky medu, propagovat český
med a zlepšit přístup k těmto medům
pro koncové zákazníky
• Podpořit povědomí spotřebitelů o kva
litě a prospěšnosti medu a ostatních
včelích produktů
• Zmapovat cenu medu v České republice
a okolních státech
• Podporovat výzkum metod, které umož
ní odhalit falšování medu
• Zařadit vosk mezi hlavní živočišné pro
dukty tak, aby bylo možné kontrolovat
jeho parametry a postihovat jeho falšo
vání

KONFERENCE

• Podpořit šlechtění včel na odolnost proti
nemocem a další výzkum odolnosti proti
nemocem

• Podpořit systémy a propojení geografic
kých informačních systémů ve včelařství
Vzdělávání
Vzdělanost včelařů je základní podmínkou
úspěšného včelaření. S nárůstem počtu
včelařů a chovaných včelstev je nutné se
zaměřit na vzdělávání především začínají
cích včelařů. Problémem může být i velké
množství zavádějících informací, které lze
nalézt např. na internetu. V České repub
lice existuje několik škol, které poskytují
střední odborné vzdělání v oboru včelař,
např. SOUV-VVC Nasavrky, SOU Blatná
a další. Dále je výuka včelařství zajištěna
i v rámci univerzitního vzdělávání. Řada
spolků má svůj propracovaný systém dal
šího vzdělávání včelařů, ale i práce s mlá
deží. Přítomní se shodli, že je nutné vzdě
lanosti včelařů věnovat pozornost, zacho
vat a dále rozvíjet systém vzdělávání.
Vytyčené cíle:
• Podpořit vzdělávání začínajících včelařů
a zvážit vázanost dotací na absolvování
kurzu
• Vytvoření systému včelařských konzul
tantů dle obdobných zkušeností z okol
ních států
• Zavedení moderních systémů vzdělá
vání ve včelařství, např. e-learning, te
lekonference
• Zaměřit se na vzdělávací akce propagu
jící obor včelařství i u nevčelařské veřej
nosti, potenciální zájemce o včelaření
• Zvážit do budoucna strukturu poskyto
vání dotací na vzdělávání
• Zvážit do budoucna rozšíření využití
portálu státní správy pro informova
nost v oblasti nemocí včel a o tomto in
formovat širokou včelařskou veřejnost
prostřednictvím spolků
• Zvyšovat kvalitu včelařských lektorů
• Sjednotit terminologii ve včelařství
• Podpořit systémy regionálního vzdělávání
Nástroje realizace záměrů – dotační
systém, legislativa
Zástupci spolků detailně diskutovali pro
blematiku včelařské legislativy a dotační

Konferenci včetně bohaté diskuze moderoval Ing. Dalibor Titěra

politiky. Výstupy budou využity pro další
jednání.
Vytyčené cíle:
• Zhodnotit možnosti dotačních progra
mů pro malovčelaře a profesionální
včelaře, včetně nalezení možných zdrojů
podpory včelařských farem
• Prověřit role žadatelů o dotace a admi
nistraci dotací na příští dotační období
• Rozvíjet elektronizaci hlášení včelstev
ČMSCH, evidenci kočovných stanovišť
a prověřit termíny hlášení
• Zachovat systém povinnosti hlášení
POR včelařům a podporovat jeho elek
tronizaci
Včelařské spolky vyjadřují podporu
odborným diskusním platformám a navrhují realizaci takovýchto konferencí
i v následujících letech, přičemž každý spolek účastnící se jednání připraví
SWOT analýzu projednávaných problémů.

V Nasavrkách se těší na nové žáky
Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Nasavrky zahájilo
první kolo přijímacího řízení pro studium učebního oboru 41-51-H/02 Včelař
ve školním roce 2020/2021.
Studium je určeno jak pro žáky denního, tak i dálkového studia.
Podmínky a pokyny včetně přihlášek jsou zveřejněny na stránkách školy: www.souvnasavrky.cz.
Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2020.
V nabídce učiliště jsou i rekvalifikační kurzy, zkoušky profesních kvalifikací a další formy vzdělávání.
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JUBILEUM

Josef Volejník Osobností města Přelouče

Josef Volejník se stává
Osobností města Přelouče

Sloganem dva v jednom by se dala charak
terizovat zcela výjimečná událost, která se
uskutečnila několik dnů před vánočními
svátky v obřadní síni budovy Občanské
záložny v Přelouči. Přítel Josef Volejník,
o němž lze bezesporu říci, že se stal žijící
legendou českého včelařství, obdržel titul
Osobnost města Přelouče za celoživotní
přínos v oboru včelařství a zároveň oslavil
významné životní jubileum 90 let. Blahopřát
mu přijeli přátelé prakticky z celé republiky.

8

Místopředseda ČSV Miloslav Peroutka
mu předal věcný dar a vyznamenání Zaslou
žilý včelařský pracovník udělené předsednic
tvem RV ČSV. S dalšími pozornostmi a bla
hopřáními přišli mimo jiné ředitel SOUV
-VVC, o.p.s., Josef Lojda, ministerský rada
Petr Krejčík, přítel Augustin Uváčik a mnozí
další. Slzy do očí vehnala jubilantovi slova
iniciátora této akce Jiřího Svobody, když
Josefa Volejníka označil za pokračovatele
odkazu Otakara Brennera. Plným právem!

Moderování se ujala starostka Irena
Burešová

„Ještě před rokem jsem netušila, kdo je
Josef Volejník,“ přiznala sebekriticky sta
rostka Přelouče Irena Burešová. „Až poté,
kdy mě Jiří Svoboda kontaktoval, jsem
poznala, jaký úžasný, pracovitý a skrom
ný člověk je občanem našeho města. Člo
věk, kterého znají včelaři po celé republice
a o němž jeho přátelé hovoří pouze v super
lativech. Nesmírně si toho vážím.“
Text a foto: Petr Kolář

Miloslav Peroutka poblahopřál a přidal
svazové vyznamenání

Zleva Augustin Uváčik, Vlastimil Svoboda, starostka Irena Burešová, Josef Volejník,
Jiří Svoboda, Petr Krejčík, Miloslav Peroutka, Miroslav Bartek (zeť Josefa Volejníka)
a Josef Lojda

Jiří Svoboda předal plaketu s Otakarem
Brennerem

Na oslavu přijeli přátelé z celé republiky
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Ještě ke škodám způsobeným
loupežemi včel pohledem
veterinárního lékaře:
Problém loupeží je z lidského hlediska
pochopitelný, ale úřední řešení je záleži
tost komplikovaná. Podle veterinárního
zákona, konkrétně podle §4, odstavce 1,
písmene a) je chovatel povinen chovat
zvířata způsobem, v prostředí a podmín
kách, které vyžadují jejich biologické po
třeby, fyziologické funkce a zdravotní stav,
a předcházet poškození jejich zdraví. Další
ustanovení veterinární legislativy se týkají
hlavně nemocí a nepřihlížejí už k přiro
zenému chování zvířat, které je, zejména
pak u včel, velmi složité. Mezi ty zvláštnosti
patří i loupeže mezi včelstvy. Obecně pla
tí, že včely agresivnější a silnější loupí ve
včelstvech slabších. Důležitá jsou i umís
tění stanovišť, zda jsou otevřená vůči okolí,
nebo alespoň částečně skrytá, např. vyš
ším rostlinným porostem. Rozhodujícím
činitelem bývají snůškové poměry v dané
oblasti. Je pochopitelné, že při omezených
možnostech přirozených zdrojů nektaru
nebo medovice včely hledají jiné možnosti.
To bylo v srpnu i počátkem září letošního
roku časté. Proto jsou na místě všeobecně
známá doporučení: podávat krmné rozto
ky až večer, pracovat s otevřenými včelstvy
rychle, zúžit česna atd. Často mezi sebou
loupí i včely z jednoho stanoviště. Pokud
včelař tyto projevy zjistí včas a pozoruje,
že dosavadní opatření nestačí, poslední
možností záchrany stavu je odvézt posti
žené včelstvo na jiné, vzdálenější a dočas
né stanoviště. Veterinární správa by moh
la zasáhnout pouze tehdy, pokud by byla
prokazatelně zanedbána péče o včelstva,
tedy hlavně neprováděním předepsaných
úkonů kontroly zdraví, a při vyšších ztrá
tách včelstev v souvislosti s podezřením na
výskyt nakažlivých onemocnění.


MVDr. Jan Krabec,
předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV

Veterinární legislativa neumožňuje po
stih chovatele jmenovitě za skutečnost, že

jeho včely „loupí“. Je však možné prověřit
případné neplnění jiných povinností cho
vatele uložených veterinárním zákonem,
které mohou být pravděpodobnou příčinou
loupeží. Jde konkrétně o povinnost chova
tele stanovenou v §4 zákona č. 166/1999
Sb. chovat zvířata způsobem, v prostředí
a podmínkách, které vyžadují jejich biolo
gické potřeby, fyziologické funkce a zdra
votní stav, a předcházet poškození jejich
zdraví.
V dané věci lze podat podnět k prošetření
na místně příslušnou krajskou veterinární
správu. Je ovšem obtížné prokázat chova
teli, že neplní výše uvedenou povinnost,
tedy že o svá včelstva nepečuje a že jeho
včely hladoví. Při kontrole však KVS může
prověřit i plnění všech ostatních povinnos
tí včelaře vyplývajících z legislativy. Pokud
se chovatel loupežemi postižených včelstev
rozhodne oslovit KVS, je užitečné podat
pokud možno všechny dostupné informa
ce o událostech a o identifikaci chovatele,
kterého žádá kontrolovat.
MVDr. Kateřina Beranová,
odborný rada
odbor ochrany zdraví a pohody zvířat
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Obracím se na vás s otázkou právní.
Jsem řádným členem ČSV. Na členské
schůzi náš předseda prosadil do usnesení, že ošetření aerosolem pro neorganizovaného včelaře bude zpoplatněno
částkou 40 Kč za včelstvo. Vzhledem
k organizačnímu začlenění je vůbec přípustné poplatek stanovit (nehledě na
zdravotní stav v dané oblasti a výši, která je neúměrná výkonu i spotřebě)? Jestliže ano, pak podle mého názoru tento
příjem podléhá zdanění. Prosím o vaše
vyjádření a děkuji.

M. M.
Ano, je to možné. Kolik si organizace vy
bere na provedení ošetření, ať už od členů,
nebo nečlenů, je na jejím rozhodnutí. Není
totiž její povinností ošetřovat včelstva. Pod
le veterinárního zákona má tuto povinnost
chovatel. V rámci služby svým členům jim
s tím organizace pomáhá. Pokud si odhla
suje poplatek za ošetření, je to v pořádku.
Ve vztahu k nečlenům je to stejné. Může
jim i v rámci zájmu svých členů na dobré
nákazové situaci provést ošetření, pokud
nečlen za tuto službu zaplatí částku, jakou
si organizace odsouhlasí. Měla by být vždy
vyšší, než jakou vybírá (nemusí vybírat nic)
od svých členů. Důvod je pochopitelný. Or
ganizace primárně slouží svým členům a za

jiných (výhodnějších) podmínek, než tak
činí v rámci své ochoty (nikoli povinnosti)
pro nečleny. Takže ano, stanovení poplatku
za ošetření aerosolem 40 Kč za včelstvo je
v pořádku. Pokud na to nečlen přistoupí,
dohoda je uzavřena. A máte pravdu, or
ganizace se musí s tímto zdanitelným pří
jmem náležitě vypořádat.
ZO mě odmítla včlenit do svých řad.
Ostatně, ani bych o takové členství
nestál. Ale vzhledem k tomu, že mi
loni odešla všechna včelstva a možnosti a zkušenosti léčit zimním difuzorem
nemám, jsem to viděl jako rozumnou
volbu. I z hlediska dostupnosti rad. Protože mám včelstva na s.r.o., byl pro ně
nepřekonatelný problém akceptovat
fakt, že jsem ochoten dvě včelstva mít
napsána na sebe jako na fyzickou osobu
a rozdíl počtu řešit koupí léků za své, jak
to děláme pro všechna včelstva doposud.
A nyní k dotazům. Mají vůbec právo
odmítnout zájemce o členství, když se
řeší povinnost profesionálního léčení?
To mám žádat jinde? Myslel jsem, že tyto
manýry patří do minulosti a měla by zde
zůstat snaha pomoci, zejména když jsou
za to od státu benefity. A o ty já při svém
postavení a finančních příjmech ani nestál, což jsem té „komisi“ jasně sdělil.
Už při sezení bylo zřejmé, že o mě nestojí.

M. J.
I když je tento dotaz od nečlena, roz
hodla jsem se jej do časopisu zařadit jako
inspiraci pro naše základní organizace už
jen proto, že vůbec není ojedinělý.
ČSV je dobrovolný zájmový spolek. Čle
nové nejsou nuceni do něj vstoupit a na
druhé straně základní organizace není
nucena přijmout každého, kdo má o člen
ství zájem. Koho mají a koho nemají naše
základní organizace přijmout za člena,
z centra neovlivňujeme. Neznám důvod,
proč zájemce nebyl přijat, ale po přečtení
dotazu se postupu základní organizace ani
nedivím.
Český svaz včelařů jako administrátor
přerozděluje dotaci na podporu včelařství
1.D každému chovateli bez ohledu na člen
ství, pokud splní podmínky dotace. Za to
od státu obdrží náhrady, které s tím má, ve
výši 5 % z přiznané částky celkové dotace.
Co se týče léčení, to je podle veterinár
ního zákona povinností chovatele. Našim
členům s tím pomáháme. K nečlenům žád
né povinnosti nemáme, stejně jako oni ne
mají žádné povinnosti k nám.
Mgr. Jarmila Machová
LEDEN 2020•
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ZADÁNO PRO PŘEDSEDKYNI

Zeptali jste se…

VČELAŘSKÁ PRAXE/ZDRAVÍ VČEL

K současným úhynům včelstev
větší pravděpodobností nepřežijí zimu,
zatím žijí všechny oddělky s letošní mat
kou. Naopak ty oddělky s letošní mat
kou, které jsem v sezoně spojil s kmeno
vým včelstvem, uhynuly.
• Při léčení fumigací napoprvé i napodru
hé byl na podložce obrovský spad roz
toče. Pokud byl někde spad menší, tak
z důvodu velmi slabého včelstva.

Vylíhlá mladuška s poškozenými křídly – virus deformovaných křídel

Vážená redakce,
určitě nejsem první, kdo vám píše o hro
madných úhynech včelstev. Včelařím 30 let,
letos jsem zakrmil na zimu 32 včelstev,
z toho šest nově vytvořených oddělků, a ni
kdy jsem se s něčím podobným nesetkal.
Pokusím se stručně popsat, co se letos stalo:
• V červnu medovicová snůška, počátkem
srpna další slabší medovicová snůška
(v našem regionu se objevuje zřídka,
jednou za řadu let).
• Na přelomu července a srpna při léčení
Gabonem jsem nepozoroval větší spad
roztoče.
• Několik postižených včelstev přestalo
mít zájem o krmný roztok cukru podá
vaný na konci srpna.
• První úhyny včelstev počátkem září.
Jednalo se o nejsilnější produkční včel
stva, byla vyloupena.

• Počátkem září při likvidaci krmítek byla
obecně včelstva vizuálně slabá, bez ob
vyklé vitality.
• Ojedinělý výskyt včelstev s „pochodují
cími“ včelami s příznaky viru deformo
vaných křídel.
• Zvláštní vlny agresivního chování, kdy
létavky z dříve mírného včelstva útočily
při otevření úlu.
• Postupné úhyny dalších včelstev od září
až dosud (příspěvek byl do redakce ode
slán 11. 11. 2019, pozn. red.). Prázdný
úl s vyloupenými zásobami, dva až tři
rámky s nevylíhlým plodem. Pozdější
úhyny koncem října až dosud – prázd
ný úl se zavíčkovanými zásobami. Pár
mrtvých včel na sítu.
• Při otevření úlu ve stadiu před úhynem
zůstává hrstička včel s živou matkou.
• Ke dnešnímu dni mi zůstává z kmeno
vých pět slabých včelstev, která s nej

Matka s několika dělnicemi v uhynulém včelstvu
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Setkávám se s poněkud absurdními ná
zory, že naše včelstva likvidují vosy (tele
vize Nova) nebo hladová včelstva, která
nějaký náš soused dostatečně nenakrmil
na zimu (nepravidelně se to stále objevu
je, naposled v posledním čísle Včelařství
v rubrice Zeptali jste se.) Ale ze strany
zodpovědných osob, jako jsou veterinární
inspektoři nebo výzkumný ústav v Dole,
není k dispozici žádná reakce, žádné kom
petentní vysvětlení. A v časopise Včelařství
ani zmínka o aktuálním dění.
Podle výše popsaného to vypadá, jako by
chom měli zapomenout na ověřené prin
cipy:
• Chovat v červenci co nejsilnější včel
stva. Ta totiž letos hynula nejdříve
a přežívají naopak oddělky, tedy nově
vytvořená včelstva, která byla v červnu
a počátkem července několik týdnů bez
plodu.
• Dobrovolné letní léčení. V našem spol
ku totiž hynou včelstva bez rozdílu, zda
v létě byla, nebo nebyla léčena Gabonem
nebo Formidolem.
• Léčit na podzim fumigací počínaje
10. říjnem. Je to příliš brzy, protože jak
se letní teploty posouvají do podzimu,
mají včelstva v té době ještě spoustu za
víčkovaného plodu.

P.S.
K mému dotazu bych ještě chtěl dodat
jednu důležitou věc, a to že úhyny nejsou
plošné. Měli jsme členskou schůzi, kde
jsme diskutovali situaci v obci. Je zajímavé,
že na dvou stanovištích 500 metrů od sebe
není situace stejná. Na jednom žije nadále
11 včelstev z 11, na druhém z původních
10 žije jedno slabé. Pokud by měla být chy
ba na straně včelaře v tom, že neprováděl
dostatečná opatření týkající se tlumení
varroázy, tak v tomto případě to neodpo
vídá. Zásahy v průběhu roku byly na obou
zmíněných stanovištích identické.
A rovněž situace oddělků není stejná, ne
boť z hlediska přežití je významné, zda byly
vytvořeny v květnu, nebo až v červnu. Ty dří
ve vytvořené nepřežily, ty pozdější zatím žijí.
Česlav Valošek,
předseda ZO ČSV Albrechtice, okres Karviná

Poznámka redakce: Příspěvek přítele Česla
va Valoška na téma úhynů včel není jediný,
který nám do redakce v poslední době dorazil.
Ptáte se, proč k tak masivním úhynům dochá
zí, kde se stala chyba, co mají včelaři dělat
a jak úhynům zabránit. Ale zároveň se jimi
jako červená nit táhnou stížnosti namířené
na náš časopis, na výzkumný ústav a zodpo
vědné státní orgány: žádná reakce, žádné vy
světlení, žádná informace o aktuálním dění.
Oslovili jsme odpovědné pracovníky Státní
veterinární správy ČR a podle jejich oficiální
ho sdělení nedorazilo na SVS k 11. 12. 2019,
kdy tento text píšu, ani jedno hlášení o úhynu
vyšším než 25 % včelstev z jednoho stanoviš
tě. Přitom podle §5 (Limit zvýšené úmrtnosti
včelstev) vyhlášky č. 18/2018 Sb. (Vyhláška
o veterinárních požadavcích na chov včel
a včelstev a o opatřeních pro předcházení
a zdolávání některých nákaz včel a o změně
některých souvisejících vyhlášek) jsou včelaři
povinni hlásit tyto úhyny příslušné krajské ve
terinární správě. Hranicí zvýšené úmrtnosti
včelstev je úhyn více než 25 % včelstev z poč
tu včelstev evidovaných v ústřední evidenci
k 1. září předcházejícího roku na daném
stanovišti.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení,
že pozornému čtenáři jistě neunikl článek
Současné úhyny včelstev, který vyšel v pro
sincovém Včelařství (12/2019, str. 416)
a jehož autorem je MVDr. Martin Kamler.
Jinými slovy Výzkumný ústav včelařský Dol.
Problematice úhynu včel se budeme věnovat
i v dalších číslech našeho časopisu.
Petr Kolář, redaktor
Foto: Martin Kamler

Hrr na mor 2020
startuje
Všem včelařům ve Středočeském kraji při
nášíme do roku 2020 dobrou zprávu. Rada
Středočeského kraje podpořila dne 16. pro
since 2019 žádost OO ČSV Kladno o do
taci na realizaci třetího ročníku kampaně
prevence moru včelího plodu pod názvem
Hrr na mor 2020 a navrhla ji ke schvále
ní Zastupitelstvu Středočeského kraje. To
bude rokovat na konci ledna. Návrh má
podporu nejvyšších představitelů kraje,
hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové
i odpovědného náměstka hejtmanky pro
životní prostředí a zemědělství Miloše Pe
tery, kteří oceňují výsledky předešlých dvou
ročníků této akce i její význam pro dlouho
dobou udržitelnost včelařství v kraji.
Zkušený realizační tým kampaně Hrr
na mor ihned po oznámení stanoviska
Rady k žádosti o dotaci zahájil komplex
ní přípravu nového projektu. Opírá se
přitom o osvědčený koncept založený na
dobrovolnosti, přímém oslovení včelařů
a funkčním systému sběru vzorků na vy
šetření. Role tzv. Sběrných míst bude letos
rozšířena. Stanou se „ambasádami“ reali
začního týmu kampaně na místní úrovni.
Stejně jako dříve budou zabezpečovat sběr
a zpracování vzorků až po jejich odeslání
k vyšetření v akreditované laboratoři. Nově
pak budou plnit funkci efektivního komu
nikačního kanálu pro oslovení včelařů,
které nezasáhne centrální komunikační
kampaň. Práci dobrovolníků ve Sběrných
místech by mělo usnadnit další vylepšení
Centrálního informačního systému, které by
mělo umožnit zpracování elektronických
žádanek pro vyšetření na MVP širšímu
okruhu osob.
Všichni zájemci o bezplatné vyšetření
včelstev na MVP ze Středočeského kraje si
mohou připravit už nyní vzorek z měli, kte
rou smetli z úlů po posledním podzimním
ošetření včel proti varroáze. Tento vzorek je

nutné dobře vysušit, označit kampaňovým
štítkem a do doby odevzdání uskladnit na
suchém a chladném místě. Detailní postup
přípravy, označení a odevzdání vzorku lze
už nyní najít na stránkách www.hrrnamor.
cz. V průběhu ledna pak budou tyto i další
informace distribuovány také prostřednic
tvím Sběrných míst formou letáku.
Vzhledem k aktuální zdravotní situaci,
kdy jsou z některých oblastí hlášeny vyso
ké úhyny včelstev, máme dobrou zprávu
i pro včelaře, kteří přemnožením roztoče
přišli o celá stanoviště. Na našich webo
vých stránkách najdou zvláštní metodiku
přípravy vzorku z uhynulých včelstev, aby
mohli vyloučit MVP jako příčinu úhynu,
nebo aby získali doklad pro případnou žá
dost o náhradu škody za likvidaci ohniska
MVP.
První dva ročníky kampaně ukázaly, že
funkcionáři některých základních organi
zací nechtějí či nemohou zřídit pro členy
vlastní organizace Sběrné místo, přestože
jejich včelaři mají zájem o zapojení do ploš
ného vyšetření na MVP. Organizační výbor
kampaně Hrr na mor proto vyzývá všechny
včelaře, kteří chápou význam systematické
prevence MVP a kteří narážejí na neocho
tu či neschopnost funkcionářů místního
včelařského spolku, aby se stali ambasa
dory kampaně Hrr na mor 2020 a přihlá
sili vlastní Sběrné místo. Stačí jim k tomu
trochu dobré vůle pomoci sobě a včelařům
ve svém nejbližším okolí a navíc špetka ele
mentární počítačové gramotnosti. I letos
bude v rámci kampaně fungovat Poradna
MVP, takže dobrovolníci se nemusí obá
vat, že funkci ambasadora nezvládnou.
Sběrná místa registrujte co nejdříve na
www.hrrnamor.cz. Těšíme na spolupráci.
Organizační výbor kampaně Hrr na mor 2020
e-mail: admin@hrrnamor.cz

Štítek pro označení vzorku
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Můžete se prosím k tomu vyjádřit a ak
tuálně reagovat? Potřebovali bychom vě
dět, co se stalo a co s tím máme dělat.

VČELAŘSKÁ PRAXE

Vyšší šlechtitelské chovy
Uznaného chovatelského sdružení
včely medonosné kraňské
V tomto čísle dokončujeme prezentaci Vyšších šlechtitelských chovů Výzkumného ústavu včelařského. Dolský
chov má dlouholetou tradici, vznikl již v prvních letech existence výzkumného ústavu. Byl vždy prvním pokusným
stanovištěm, kde se zkoušelo vše nové v českém včelařství. V současnosti jej vede Ing. Peter Kéri. Chov Vlastimila
Zemánka se nachází na Třeboňsku v oblasti lužních lesů blízko hranic s Rakouskem. Vizitky obou chovů jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechtitelského chovu, které každý chovatel zasílá každoročně na odborné
oddělení sekretariátu ČSV.

Za chovatelskou komisi ČSV Ing. Pavel Cimala
Vyšší šlechtitelský chov Uznaného
chovatelského sdružení včely
medonosné kraňské

Peter Kéri

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol
Máslovice – Dol 14
252 66, Libčice nad Vltavou
Kontakt: vcelin@beedol.cz,
tel. 605 039 508, www.beedol.cz
Podle hlášení Vyššího šlechtitelského cho
vu za rok 2018 rozchovával VÚVč Dol ple
menný materiál od 24 plemenných matek
a jeho výběrová základna měla 70 včelstev.
V současnosti jej vede Ing. Peter Kéri.
Jak dlouho chov funguje a jak je nyní
veden?
Šlechtitelský chov na Dole má téměř sto
letou tradici. Od počátku existence VÚVč
se chovalo na základě pečlivé evidence.
S čistou rakouskou kraňkou se začalo
v roce 1971 za Vladimíra Veselého, včel
mistrem byl tehdy Lubomír Fyman. Do
ústavu jsem přišel v roce 2002 z Ústavu
včelárstva v Liptovském Hrádku. Práce je
ovšem hodně, takže v létě pomáhají bri
gádníci a evidenci objednávek a expedici
matek zajišťuje Jiří Listík.
Můžete charakterizovat přírodní a klimatické podmínky, ve kterých včelaříte?
Výzkumný ústav včelařský se nachází na
pravém břehu Vltavy v usedlosti zvané Na
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Dole, která je součástí obce Máslovice.
Včelstva jsou rozmístěna na deseti sta
novištích v nadmořské výšce od 180 do
250 m (z toho tři stanoviště jsou využí
vána také pro chov matek). V okolí stano
višť jsou převážně pole a pobřežní vltav
ské stráně. Dobrým začátkem pastvy jsou
četné javory, hlavní snůškovou plodinou
je řepka, v menší míře potom akát a „co
krajina dá“.
Jakého původu je váš plemenný materiál?
Původní materiál byl rakouský, zejmé
na z ústavu v Lunz am See. Čas od času
byla krev osvěžena oficiálními dovozy od
dalších chovatelů kraňky, mj. od dokto
ra Christiana Wurma, který shromáždil
a otestoval nejlepší rakouské linie. Ovšem
na dovozech se nestavělo, základem byl
a je velmi přísný výběr vlastního materiá
lu. Plemenný materiál je na Dole udržován
pářením v okrsku a také inseminací, kterou
provádí Ing. Dalibor Titěra.
Na které vlastnosti včel se zaměřujete při
výběru plemenného materiálu?
Tradiční důležité vlastnosti chovných
včelstev jsou mírnost, sezení na plás
tech, nerojivost, vysoká plodnost zajiš
ťující sílu včelstev a odpovídající výnos.
V posledních dvaceti letech pravidelně
sledujeme také hygienické chování ple
menných večelstev na záměrně poškoze
ných kuklách.

V jakém úlovém systému chováte včelstva své výběrové základny?
Všechna včelstva chováme v nástavko
vých uteplených úlech s rámkovou mírou
39 × 24.
Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
První přelarvování provádíme již v prů
běhu dubna, poslední matky se expedují
v září. Část matek bývá zazimována, takže
osobně lze matky odebrat ještě v říjnu a pár
na jaře.
Jak testujete čisticí pud včelstev?
Čisticí pud u plemenných včelstev testuje
me zmrazením plodu a jeho kontrolou po
24 hodinách. Matky nevyhovujících včel
stev se vyřazují z chovu.
Co byste rád doplnil k charakteristice
vašeho šlechtitelského chovu?
Chov v Dole je nedílnou součástí včelnice
Výzkumného ústavu včelařského, každo
ročně pořádáme též kurzy chovu a posky
tujeme průběžnou poradenskou činnost.
Vedle chovu matek se podílíme i na poku
sech s léčením a na dalších experimentech.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňujete svůj chovatelský okrsek?
Chovatelský okrsek je už 96 let ovlivňován
prodejem dolských matek a matečníků do
okolí. Významnou roli hraje vliv našich
vlastních deseti stanovišť s náležitou pod
porou trubčiny v kvalitních včelstvech.
Jaký používáte druh chovných úlků?
Jako chovné úlky používáme styrodurové
oplodňáčky vlastní výroby pro tři, nebo pět
rámků.

Dolská včelnice v zimě

V dané oblasti není intenzivní zemědělská
činnost. Na většině zemědělské půdy jsou
aktivní pastviny určené k chovu skotu.
Jakého původu je váš plemenný materiál?
Je danou samozřejmostí, že chovám včelu
kraňského plemene. Výběrovou základnu
tvoří z převážné části inseminované matky
z pracovišť Výzkumného ústavu včelařské
ho v Dole. Po řádném výběru provádím od
chov od těch nejlepších matek.

Vlastimil Zemánek

Vlastimil Zemánek
Cep 51
379 01 Třeboň
Kontakt: v.zemanek@post.cz,
tel. 606 368 886
Podle hlášení Vyššího šlechtitelského
chovu za rok 2018 rozchovával Vlastimil
Zemánek plemenný materiál od dvou ple
menných matek a jeho výběrová základna
měla 40 včelstev.
Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Nepatřím mezi ty, kteří včelaří již od ra
ného dětství. Můj děda včelařil celý svůj
dlouhý život, ale zahrada, na které choval
svá včelstva, byla pro nás děti nedostupná.
Útočnost včel byla v té době normální. Po
jeho odchodu v roce 1993 jsem se snažil
získat dostupné informace, aby chov včel
v dané lokalitě mohl pokračovat. Po ná
kupu nových včelstev se stále jednalo o je
dince, kteří byli svým způsobem agresivní.
Po postupném zakoupení matek z vyšších
chovů se situace začala měnit.

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při
výběru plemenného materiálu?
Na základě zkušeností ze svých začátků se
snažím, aby populace od odchovaných ma
tek F1 byla především mírná. Myslím si, že
je to jedna z nejžádanějších vlastností v této
době. Tím, jak se rychle rozvíjí nová výstav
ba, roste poptávka po mírných včelstvech,
která jsou vhodná pro chov v zastavěných
částech obce. Další vybranou vlastností je
čisticí pud.
Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňujete svůj chovatelský okrsek?
Již na začátku jsem zjistil, že chov matek
není jen o tom koupit si inseminovanou
matku a myslet si, že včelstva od jejích dcer
budou mít dobré vlastnosti. Kvalita včel
stev od odchovaných matek je závislá i na
vlastnostech trubců v dané lokalitě. Pro
to byl jeden z mých prvních úkolů dostat
chovnou linii i do přilehlých chovů. V po
čátcích to probíhalo zvýšeným odchovem
trubců od vybraných včelstev. V současné
době jsou okolní včelaři zásobeni matkami
z mého chovu. Tím se snažím dosáhnout
převahy trubců vybraných vlastností na
oplozovacím stanovišti.
Jaký používáte druh chovných úlků?
K oplození vylíhlých matek používám pře
vážně tříplástové oplodňáčky. Umisťuji
je na zem vždy dva vedle sebe. Snahou je,

aby oplodňáčky byly kryty od jižní strany.
Pokud je oplodňáček přehřátý, dochází
k jeho vyrojení. Po oplození matky osa
zenstvo oplodňáčku ruším a pro následné
naplnění použiji nové mladušky. Snažím se
tím předejít rozšíření nosemy.
V jakém úlovém systému chováte včelstva své výběrové základny?
Včelstva chovám v nástavkových úlech
na rámkové míře 39 × 24. Nástavky jsou
palubkové s uteplením dvoucentimetro
vým polystyrenem. Do nástavku se vejde
11 plástů. Stavbu používám teplou. Dno
je celozasíťované se spodní vložkou pro
možnost jeho uzavření. Podmet má svět
lost 10 centimetrů. Na horních loučkách je
položená strůpková fólie. Víko je zatepleno
pěticentimetrovým polystyrenem. Během
chovatelské sezony používám kovovou
mateří mřížku.
Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Chovatelská sezona je, tak jako všude jin
de, závislá na počasí v daném roce. Lze říci,
že probíhá od konce května až do září. Celé
je to vždy ovlivněno množstvím říjných
trubců.
Jak testujete čisticí pud včelstev?
Čisticí pud testuji podle schválené metodi
ky. Podle časových možností v sezoně pou
žívám propichování kukel, nebo zmražení
vyříznuté části plodového plástu.
Co byste doplnil k charakteristice vašeho
šlechtitelského chovu?
Nepatřím mezi chovatele, kteří svým cho
vem přispěli ke vzniku nové linie matek.
Snahou mé chovatelské činnosti je vy
chování kvalitních matek F1, které jsou
schopny uspokojit především ty včelaře,
kteří preferují mírnost chovaných včelstev.
Připravil Ing. Pavel Cimala

Jaké máte včelařské vzdělání?
V roce 2008 jsem ukončil tříleté dálkové
studium SOUV Nasavrky, obor včelař.
Následně jsem absolvoval kurz učitele vče
lařství. O získané a nadále prohlubované
znalosti se dělím s ostatními chovateli for
mou přednáškové činnosti. V rámci chova
telského roku pořádám u sebe na včelnici
kurzy chovu matek a podle potřeby i kurzy
pro začínající včelaře.
Můžete charakterizovat přírodní a klimatické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím v malé obci Cep, která je vklíně
na do chráněné krajinné oblasti Třeboň
sko. Obec se nachází v nadmořské výšce
480 metrů a je celá obklopena lužními lesy.

Vlastimil Zemánek a loňská úroda

Včelnice Vlastmila Zemánka
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Vyšší šlechtitelský chov Uznaného
chovatelského sdružení včely
medonosné kraňské

ANATOMIE

Smyslové orgány včely medonosné

Detail složeného oka. Pohled na jednotlivá šestiúhelníková omatidia

Smyslové orgány včely medonosné jsou propojené se soustavou nervovou
a díky tomu bývají někdy souhrnně označovány jako soustava dráždivá.
Většina smyslových orgánů včely je součástí kutikuly, najdeme je tedy
na povrchu těla. Jsou nesmírně důležité, protože vnější kostra je tvrdá
a poměrně silná, takže bez senzorických vlásků, brv, strun a destiček by
včela zůstala ve své kutikule zcela uzavřená a izolovaná od okolí. Smyslové
orgány tak včele zprostředkovávají kontakt s vnějším prostředím. Smysly
jsou koncentrovány na hlavě, zejména pak na tykadlech a sosáku.
Složené oči (oculi compositi)
Včela medonosná vidí díky velkým slože
ným očím, označovaným také jako oči face
tové, které jsou dominantním útvarem celé
hlavy. Skládají se z tisíců oček šestiúhelní
kového tvaru – omatidií, která jsou základ
ními stavebními a funkčními jednotkami
složeného oka. Počty omatidií se liší v zá
vislosti na včelí kastě. Nejvíce oček mají
ve složeném oku trubci, konktrétně tedy
9000 až 9500. Je to dáno náročným způ
sobem kopulace. Na trubčím shromaždišti
sice trubec detekuje matku nejprve pomocí
chemoreceptorů na tykadlech, ale při snub
ním letu a páření s matkou se již orientuje
hlavně zrakem. Musí si hlídat konkurenci
ostatních trubců letících v menším roji za
matkou. Také zachycení k matčině zadeč
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ku za letu vyžaduje dobrý zrak a koordi
naci pohybů. Dělnice mají v jednom slo
ženém oku až o polovinu méně oček, což
je 4000 až 4500. Nejhůře jsou na tom pak
matky, jejich složené oči mají jen 3500 až
4000 omatidií. Důvodem je nízká aktivita
matky mimo úl, která se omezuje pouze na
orientační a snubní prolet, při troše štěstí
a nedbalosti včelaře i na vyrojení.
Jednotlivá očka mají složitou vnitřní
stavbu. Jsou protáhlá, směrem do hlavy se
zužují, a na průřezu tak mají tvar podobný
kapce. V hlavě nasedají na oční lalok nad
jícnové nervové uzliny, často označované
jako mozek včely. Očka jsou od očního la
loku oddělena pouze tenkou bazální mem
bránou, kterou procházejí zrakové nervy.
Každé očko má na povrchu průhlednou

kutikulu šestiúhelníkového tvaru (facetu),
která plní funkci rohovky a chrání vnitřek
očka. Faceta je podobně jako čočka vy
pouklá na obě strany (bikonvexní). Pod
rohovkou leží krystalinní kužel složený ze
čtyř průhledných buněk, které jsou součás
tí dioptrické soustavy očka. Na rozdíl od
čočky člověka však není žádná dioptrická

Pokud o někom tvrdíme, že
poslouchá kolenem, u hmyzu
to platí téměř stoprocentně
část očka schopna zaostřování (akomoda
ce). Za kuželem je 8–9 sítnicových buněk
(Veselý, 2003). Ty produkují světločivný
sloupek (rhabdom) procházející středem
omatidia. Rhabdom obsahuje zrakový pig
ment rhodopsin a jeho povrch je pokrytý
mikroklky, které jsou světločivné a jejich
podrážděním vzniká zrakový vjem. Z kaž
dého očka vychází zrakový nerv vedoucí
vzruchy do očního laloku, kde dochází k vy

Jednoduchá očka (ocelli)
Jednoduchá očka neslouží včele ke klasic
kému vidění, ale pouze k vnímání změn in
tenzity světla. Typicky jde například o pra
videlné změny intenzity světla během dne,
jako jsou rozednívání, stmívání nebo náhlé
změny při bouřkách. Jednoduchá očka jsou
tři a leží na rozhraní čela a temene hlavy
mezi složenýma očima. U dělnic a matek
vytvářejí očka vrcholy pomyslného rov
noramenného trojúhelníku, u trubců jsou
jejich mohutnýma složenýma očima, které
se na temeni dotýkají, vytlačeny dopředu
nad tykadla.
Stejně jako omatidium je jednoduché
očko kryté průhlednou kutikulou vypouklou vně i dovnitř (bikonvexní). Tato část
očka zastává funkci rohovky a čočky záro
veň. Ani zde není čočka schopná zaostřo

vání (akomodace). Čočka je produkována
čočkotvornými (corneagenními) buňkami
nacházejícími se hned pod ní. Tyto prů
hledné buňky jsou analogií sklivce lidského
oka. Může jimi procházet paprsek světla do
nejnižší části očka, tedy na sítnici (retinu),
která je složena ze zrakových buněk. Dvě
až tři zrakové buňky se spojují a v místě
styku společně produkují průhledný svět
ločivný sloupek (rhabdom). Vzruchy ze
zrakových buněk vedou do nervové uzliny
nervová vlákna. Jednoduché očko uvnitř

obkružují tmavě pigmentované protáhlé
buňky plnící funkci clony (iris). Ta propou
ští pouze paprsky, které do oček dopadají
pod správným úhlem.
Tykadla (antennae)
Včela disponuje dvěma tykadly kloubně
napojenými na čelo a složenými z násadce
(scapus), prstence (pedicellus) a dlouhého
bičíku (flagellum) tvořeného deseti člán
ky u samic a jedenácti články u trubců.
Vnitřek tykadla je dutý a procházejí tudy

Průřez složeným okem

Průřez složeným okem
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tvoření výsledného obrazu. Každé omatidi
um po obvodu lemují pigmentové buňky,
které brání průchodu slunečních paprsků
z jednoho očka do druhého. Paprsek vnika
jící do omatidia šikmo je těmito buňkami
pohlcen. Včela tak vnímá pouze paprsky
dopadající na očko kolmo, protože ty pak
procházejí vnitřkem očka souběžně s jeho
optickou osou a mohou podráždit rhab
dom. Takto popsaná omatidia označujeme
jako apoziční a disponuje jimi většina den
ního hmyzu. Liší se tak od superpozičních
omatidií nočního hmyzu, u nichž mohou
paprsky, které vniknou do jednoho očka,
podráždit i rhabdom očka sousedního, což
umožňuje vidět i při minimálním osvětlení.
Mezi jednotlivými omatidii procházejí
také vzdušnice, které je zásobují nezbyt
ným kyslíkem. Na povrchu složeného oka
vyrůstají mohutné nevětvené chloupky,
chránící jej před nečistotami a poškoze
ním. Najdeme je v místech, kde se stýkají
tři omatidia, a nebrání tak průchodu paprs
ku do očka.
V očním laloku nadjícnové nervové uzli
ny se všechny zrakové vjemy z jednotlivých
oček spojí ve výsledný obraz, který však
není mozaikový, jak se dříve předpokláda
lo. Barvy vidí včela podobně jako člověk,
jen má vnímání posunuté směrem do krát
kovlnného ultrafialového spektra a naopak
dlouhé vlnové délky, jako je červená, již
nevnímá. Naštěstí i červené květy odrážejí
UV záření, a proto je včely mohou dobře
najít a opylovat.
Pro včelu medonosnou je nesmírně dů
ležitá poloha slunce, podle níž se orientuje
v krajině. Při průchodu slunečních paprsků
zemskou atmosférou dochází k jejich roz
ptylu, což vede k polarizaci světla. Včela
detekuje i rovinu polarizovaného světla
a využívá toho k orientaci, zejména pokud
je zatažená obloha a slunce není přímo
vidět.
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a k zaznamenávání pohybů tykadel během
letu, má tedy funkci gyroskopu. Včela díky
němu vnímá rychlost a směr letu.

Složené oko včely

vzdušnice, nervy, hemolymfa a také čtyři
svaly umožňující pohyby. Svaly se upí
nají uvnitř násadce a vedou do hlavy, kde
přirůstají k tentoriu. Tykadla jsou centrem
mnoha mechanoreceptorů, chemorecepto
rů i termoreceptorů a jejich případná ztráta
je pro včelu fatální. Včela je sociální hmyz
a jako takový používá ke komunikaci pře
devším feromony, které detekuje chemore
ceptory tykadel, konkrétně destičkovitým
smyslovým ústrojím zvaným plakoidní
senzily (sensilla placoidea). Tyto čichové
senzily mají množství otvorů, jimiž pro
cházejí molekuly látek do vnější komory
vyplněné tekutinou, na kterou navazuje
dendritická komůrka s dendrity nervových
buněk (Kodrík, 2004).
Leydigovy nebo též čichové kužely (sen
silla basiconica) jsou tenké chloupky (tri
chomy) kuželovitého tvaru pevně ukotvené
v kutikule tykadla. Vnitřek těchto dutých
chloupků vyplňuje tekutina a po celé jejich
délce jsou natažena nervová vlákna smys
lových buněk vnímajících pachy. Čichové
kužely mají matky a dělnice, trubcům chybí
(Schönfeld, 1955).
Forellovy lahvice (sensilla ampullacea)
jsou dutinky s chloupkem zanořené v kuti
kule. Každá lahvice má jedinou smyslovou
buňku. Jsou sídlem čichu a mají je všechny
tři včelí kasty (Schönfeld, 1955).
K vyhodnocení čichových vjemů dochází
nejprve v tykadlových lalocích a následně
ve vlastní nadjícnové uzlině. Více čichových
senzil má trubec, protože mu zajišťují rychlé
nalezení matky při snubních proletech. Je to
krásný příklad toho, jak důležité je rozmno
žování, protože je to samozřejmě naprosto
základní předpoklad pro zachování druhu.
Svými chemoreceptory vnímá včela kromě
pachů i koncentraci oxidu uhličitého v okolí.
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Z mechanoreceptorů se na tykadlech na
cházejí hlavně vlasovité trichoidní senzily
(sensilla trichodea). Jsou to duté chloupky,
do nichž zabíhají vlákna smyslových buněk
vnímajících mechanické podráždění, tedy
ohyb chloupků. Hmatový chloupek vyrůstá
z prohlubně v kutikule, která je obklopena

Vnímání chuti
Chuť registrují smyslové orgány téměř
shodné s těmi vnímajícími čich. Je to des
tičkovité smyslové ústrojí, tedy plakoidní
senzily (sensilla placoidea). Na rozdíl od
čichových chemoreceptorů, patřících mezi
senzory dálkové, jsou chuťové chemore
ceptory kontaktními senzory. Molekula
ochutnávané látky dosedne na receptor,
kde depolarizuje membránu nervové buň
ky, což vyvolá nervový impulz (Kodrík,
2004). Vzruch vede nejprve do podjícnové
a následně do nadjícnové nervové uzliny,
kde je vyhodnocen jako chuťový vjem.
Chuťové receptory má včela v okolí ústní
ho otvoru, v hltanu, na sosáku, tykadlech,
žihadle, ale také na chodidlových článcích
(tarsální orgán).
Včela vnímá stejné chutě jako člověk,
ale dokonalejší je u ní rozeznávání sladké
a rozhodující je pak koncentrace určitých
cukrů v roztoku. Podle obsahu cukrů se
včela dokonce rozhoduje, kterému druhu
rostliny dá na kvetoucí louce přednost.
Je to logické, protože větší koncentrace
cukrů v nektaru znamená i více energie

Podle obsahu cukrů se včela dokonce rozhoduje,
kterému druhu rostliny dá na kvetoucí louce přednost
chitinovým valem vymezujícím jeho po
hyby. Tyto chloupky mají na tykadlech ze
jména dělnice a matky. Trichoidní senzily
zaznamenávají i zemskou gravitaci. Na
tykadlech dále najdeme termoreceptory,
tedy čidla vnímající změny teploty.
Chordotonální smyslové orgány
Chordotonální smyslové orgány nesou po
jmenování podle struny (chordy) napnuté
v dutinách kutikuly, která je rozechví
vána přicházejícími zvuky. Rozkmitání
struny detekují smyslové buňky a nervo
vý vzruch je pak nervy veden do nervové
uzliny k vyhodnocení jako sluchový vjem.
Chordotonální smyslové orgány najdeme
u včely v holeních všech končetin. Pokud
o někom tvrdíme, že poslouchá kolenem,
u hmyzu to platí téměř stoprocentně. Včely
chordotonálními orgány vnímají zejména
vibrace plástu, který se tak stává důležitým
komunikačním prostředkem. Včela vibru
je létacími svaly například při osmičkových
tanečcích.
Stejným typem senzoru, jen mírně modi
fikovaným, je i Johnstonův orgán, uložený
v prstenci tykadla. Slouží ke vnímání zvuku

a efektivnější tvorbu medu. Důležitou roli
hraje rovněž teplota ochutnávané potravy.
Při stejné koncentraci cukrů dávají včely
vždy přednost teplejším zdrojům potravy.
Proprioreceptory
Tyto receptory informují včelu o poloze
a pohybech částí těla, případně o tlaku
vyvolaném vnitřními orgány. Patří sem
například vnímání míry naplnění výkalo
vého váčku nebo medného volátka.
Text a foto: Mgr. Marian Solčanský
učitel včelařství
www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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publikované ve vědeckém časopise Current
Biology prokázali, že dělnice čmeláka zem
ního jsou na tom podobně jako lidské mat
ky: při péči o potomky spí podstatně méně.
Platí to dokonce i v případě, že pečují o kukly, které nemusí krmit.
„Skutečnost, že dělnice pečující o po
tomstvo spí tak málo i v případě, že se
starají o kukly, které nemusí krmit, patřil
k největším překvapením,“ vysvětluje Guy
Bloch. „Náš výzkum jsme začínali s před
stavou, že hlavní důvod pro nepřetržitou
čtyřiadvacetihodinovou aktivitu včelích
dělnic bez ohledu na denní dobu je potře
ba krmení larev tak, aby se mohly zdárně
vyvíjet a rychle rostly.“
Čmeláčí dělnice drasticky omezí spá
nek bez ohledu na to, zda se starají o plod,
se kterým jsou blízce příbuzné, nebo
o plod, který je jim geneticky naprosto cizí.
Potřebu spánku čmeláčích dělnic silně po
tlačují látky vylučované do okolí plodem
a především kuklami. Když jsou kukly z ko
lonie odstraněny, potřeba spánku u dělnic
nestoupá. Toto přetrvávání „efektu kukel“
si vědci zatím neumějí vysvětlit.

Čmelák zemní (Bombus terestris) 

Spánkovým deficitem netrpí jen
lidé. Zasloužený odpočinek šidí
také dělnice čmeláků pečující o plod
v koloniích.
Všichni živočichové potřebují spát a platí
to i o hmyzu. Přinejmenším se tedy vědcům
zatím nepodařilo najít druh, který by vůbec
nikdy nespal, přičemž tedy nemusí nutně
jít o spánek v podobě, v jaké ho známe na
příklad u lidí. Spící čmeláci se přestanou
hýbat, zaujmou typickou polohu těla a sil
ně omezí reakce na vnější podněty. Ustává
u nich například jinak velmi čilý pohyb
tykadel.
Nevyspalý člověk se velmi rychle ocitá na
pokraji vyčerpání. Nestrádá jen fyzicky, ale
i psychicky. Ve finále propadá halucinacím
a ztrácí vědomí. Velmi podobně reagují na
spánkovou deprivaci nejen další savci, ale
i ptáci a ostatní obratlovci. Nedostatek
spánku však špatně snášejí i zástupci hmy
zu, např. mušky octomilky.
V lidském světě procházejí tvrdou zkouš
kou spánkové deprivace matky pečující
o novorozence. Nevyspání se na nich po
depisuje nezanedbatelným způsobem.

Foto: Wikimedia

Izraelský tým vedený Guyem Blochem
z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě zjistil,
že dělnice čmeláků zemních (Bombus ter
restris) při péči o larvy také silně potlačují
spánek, ale spánková deprivace se na nich
negativně neprojevuje.

Zároveň se tím otevírá otázka,
jaké jsou vlastně hlavní účely
spánku
Práce dělnic v nepřetržitém provozu
Dělnice čmeláků pracují ve dvou režimech.
Ty, které létají mimo kolonii za pylem
a nektarem, jsou aktivní ve dne, zatímco
v nočních hodinách se zdržují v hnízdě
a značnou část času tráví odpočinkem.
Ale při péči o potomstvo pracují dělnice
ve čtyřiadvacetihodinovém „nepřetržitém
provozu“. Vědce proto zajímalo, kolik času
tyto dělnice věnují spánku. Snímali dění
v čmeláčích hnízdech kamerou a pořízené
nahrávky pak pečlivě analyzovali. Ve studii

Nespavci v přírodě
V přírodě se setkáváme s živočichy, kteří
se na nějakou dobu dokážou vzdát spán
ku, i když za normálních okolností celkem
spořádaně spí. Například někteří tažní ptá
ci migrují mezi hnízdišti a zimovišti nepře
tržitými lety trvajícími třeba i týden. Ani na
chvíli přitom neusednou a neusnou. K vel
kým ptačím nespavcům patří třeba rorýsi.
Někteří ptáci stráví ve vzduchu převážnou
část roku a usedají vlastně jen v době hníz
dění. Rorýsi si zřejmě vypomáhají mikro
spánkem.
Ovšem jakým způsobem se se spánko
vou deprivací vypořádávají dělnice čme
láků, to stále zůstává záhadou. Také není
jasné, nakolik se nedostatek spánku pode
pisuje na zdraví dělnic. Vědci u nich žádné
projevy vyčerpání nepozorovali.
„Pokud dělnice na nedostatek spánku
nijak nedoplácejí, pak to znamená, že si
čmeláci vyvinuli nějaký mechanismus,
kterým před následky spánkové deprivace
chrání nejen svůj centrální nervový systém,
ale i další tkáně a orgány,“ vysvětluje Guy
Bloch. „Samozřejmě bychom chtěli tento
mechanismus poznat a zároveň se tím ote
vírá otázka, jaké jsou vlastně hlavní účely
spánku.“
Podle Blocha je vysoce pravděpodobné,
že si s deprivací umí podobně poradit i jiné
skupiny eusociálního hmyzu, jako jsou vče
ly nebo mravenci.
Jaroslav Petr
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Čmeláci kvůli potomkům nespí
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Objektivem
Zdeňka Dukáta
Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum) je můj letošní úžasný včelopastevní
objev. Pravda, na květ sice musíte čekat dva roky, ale věřte, že se to vyplatí.
Semena stratifikujeme (stratifikace – posklizňové dozrávání semen rostlin,
pozn. red.) a vysejeme do malé hloubky. Když vyklíčí, je potřeba je na
výsevním záhonku opatrovat, eventuálně rozsazovat. Mužák bývá označován
za invazivní rostlinu, ale moc tomu nevěřím. Oslovilo mě, že dorůstá do
výšky až 2 m a na místě pěstování vydrží až 30 let. Pro úspěšné přezimování
je možné ho lehce pohodit slámou, není to ovšem nutné.
Mužák nevyžaduje zalévání, snáší sucho. První žluté květy se objevily
druhý rok během června. Rozkvétaly z pupenů postupně a okamžitě byly
obklopeny včelami. Postupné prokvétání pak trvalo až do října.
Mužák můžeme vysazovat i do prostorů nechráněných před zvěří. Jeho
listy jsou totiž silně ochlupené, takže zvěři nechutnají. Na podzim mateční
rostlina prosychá a stahuje se do země. Ale před tím ještě vytvoří mnoho
semen, která můžeme použít pro další výsev. Ovšem až po jejich promrznutí.
Podle různých zdrojů prý mužák vykazuje i mnoho léčebných účinků, údajně
i antikoncepční (uvádím bez záruky). A také se testuje jako potenciální
zdroj biomasy při výrobě bioplynu.
Přeji včelařům hodně úspěchů v pěstování této včelařsky opomíjené rostliny.
Zdeněk Dukát
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Zamezení plesnivění rámků
při celoročním použití strůpkové fólie
Včelařím krátce, stanoviště mám na jižní
Moravě (193 m n. m.) a používám dřevě
né, dvoucentimetrovým polystyrenem za
teplené nízké nástavky 39 × 17 a varroadno
o výšce 10 cm, vše vlastní výroby. Nahoře
jsou celoročně strůpková fólie, dvoucenti
metrový polystyren, plechová stříška a na
zimu přidávám ještě dvoucentimetrový
filc. Včely vedu celoročně na teplou stav
bu. Nástavky mají očka na kraji. Ve spod
ních nástavcích nechávám očka po celý rok
otevřená, což má za následek to, že včely
začínají zimu u nich. Nemůže se stát, že
by přes zimu ztratily kontakt se zásobami.

1.

2.

3.
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S příchodem zimy,
když se včely stáhnou
do chomáče
a na fólii
se začíná srážet voda,
podložím ji
krátkými úlomky
ze špejlí

Při celoročním použití strůpkové fólie je
v zimě problém s plesnivěním neobsednu
tých rámků, hlavně u zadní stěny. Já jsem
to vyřešil tak, že s příchodem zimy, když
se včely stáhnou do chomáče a na fólii se
začíná srážet voda, podložím ji tam, kde je
potřeba, hlavně tedy na zadní straně, krát
kými úlomky ze špejlí. Je možno použít
i zápalky s ulomenými hlavičkami, nebo
něco podobného, každý si určitě poradí
(obr 1).
Letos zkouším místo špejlí pásek geotex
tilie (obr. 2). Tím se vytvoří malá mezera,
kterou může odcházet pára. Toto opatření
odstraním koncem zimy, kdy včelstvo zač
ne lépe ovládat prostor. K zadní stěně dá
vám nové, někdy ne zcela vystavěné souše
(obr. 3), které jsou převážně z čistého vos
ku a bez košilek. Jsou tedy méně náchylné
k plesnivění.
Tento systém jsem zatím vyzkoušel pou
ze krátce a jen v našich podmínkách. Proto
je tato rada spíše takový tip k vyzkoušení.
Snad vám bude fungovat jako mně.
Přeji hodně úspěchů, zdravé včely a hod
ně medu.
Jan Jaroš

KONGRES

Česko-slovenské střípky
z Apimondie 2019

Cedulky oznamují, že dané soutěžní medy
neprošly laboratorní analýzou, takže nemohou být dále hodnoceny
Stánek českých firem na výstavě ApiExpo 2019

Na kongresu Apimondia 2019 v kanadském Montrealu samozřejmě nechyběli ani reprezentanti českého a slovenského včelařství. Firmy předvedly své produkty, dvě ocenění jsme získali na poli odborné literatury a tisku
a vidět byli i čeští studenti.
V prvé řadě to byl stánek na veletrhu a vý
stavě ApiExpo, na kterém se prezentovalo
několik zástupců českých firem se svými
produkty. Tam se také pohybovali zástupci
Velvyslanectví České republiky v Kanadě,
s jejichž pomocí byl stánek zorganizován.
Díky projektům ekonomické diploma
cie ČR je totiž možné podporovat export
a prezentaci českých podnikatelských
subjektů. Na stánku se prezentovala mla
dá firma Forsage, která se zaměřuje na
technologii vzdáleného monitoringu úlů.
Dále tu byl k vidění termosolární úl využí
vající teplo ze slunce za účelem eliminace
roztočů Varroa od firem Apis Innovation
a S & Ř, Ch Kovo. Mikrobiologický ústav
a Biologické centrum Akademie věd ČR
zde prezentovaly doplňkové krmivo pro
včely obsahující řasu Chlorella a posledním

zástupcem českých produktů zde byl poly
uretanový úl z dílny společnosti Ru-Ka.
Součástí kongresu byla i mezinárodní
včelařská soutěž ve 48 různých katego
riích. I na tomto poli jsme zaznamenali
české a hlavně slovenské úspěchy. V kate
gorii knih vyhrál tým, jehož členy jsou ve
dle rakouských a slovenských i čeští autoři
dr. Roman Slavík a Ing. Jiří Kalenda ze zlínské organizace ČSV. Kniha vznikla díky
projektu Blessabee a pojednává o využití
hypertermie k tlumení populace roztočů
Varroa ve včelstvech. Dr. Jiří Danihlík
převzal bronzovou medaili v kategorii
včelařských časopisů za měsíčník Moder
ní včelař. K našim slovenským sousedům
pak putovalo celkem 21 ocenění v mnoha
kategoriích, zejména za výrobky ze včelích
produktů.

Kategorii sladkých medovin ovládli slovenští výrobci

Foto: Miloslav Peroutka

Letošní ročník byl přelomový v soutěži
medů, z níž bylo překvapivě vyřazeno 47 %
přihlášených vzorků. Medy se totiž labora
torně analyzovaly a prezident Apimondie
dr. Peter Kozmus k tomu konstatoval, že
vyřazeny byly zejména ty medy, u nichž se
prokázalo falšování nebo dokonce přítom
nost antibiotik. Výbor Apimondie tak opět
doporučuje, aby se medy jasně označovaly
přesným původem, tj. i lokalitou včelstev.
A nezbylo než konstatovat, aby si každý
konzument našel svého včelaře.
A nesmíme zapomenout zmínit ani účast
několika studentů z českých univerzit, kteří
formou posterů prezentovali své odborné
práce během vědecké konference. Přímo
v přednáškovém bloku se pak o své poznat
ky o reprezentativnosti dotazníků sledo
vání ztrát včelstev podělil dr. Jiří Danihlík
z Univerzity Palackého.
Všechny soutěžní kategorie včetně oce
něných vítězů a odborný program celé
Apimondie najdete na webových stránkách
www.apimondia2019.com.
Martin Kamler, Veronika Jeřábková
VÚVč Dol

Dr. Jiří Danihlík přednáší o poznatcích z monitoringu ztrát včelstev
v České republice
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O včelím vosku ještě trochu jinak

Lis na válcované mezistěny, šířka válců 45 cm

Reaguji na článek Nejen o včelím vosku zase jinak uveřejněný v čísle
10/2019, který obsahuje řadu nesprávných úvah a zavádějících informací,
které bych ráda uvedla na pravou míru a zasadila do souvislostí.
Citace: „Po rozbalení jsem viděl, že mezistěny jsou různě zvlněné. Jelikož mám
rámkovou míru 39 × 30 cm, drátkuji pěti
drátky, takže zvlnění byl už problém.“
Ano, válcované mezistěny jsou tak elastické/
pružné, že není problém je zvlnit. Ale to lze
přece při zatavování mezistěn vyřešit tech
nicky velmi jednoduše vložením dvou pod
ložek dovnitř rámečku, jednu pod a druhou
nad drátek. Podložky se přimáčknou k sobě,
tím dokonale vyrovnají mezistěnu a pak se
zataví drátky. Samozřejmě je předtím zapo
třebí vyzkoušet dobu zatavování.
Pásy vylisovaných mezistěn se ve výro
bě většinou navíjejí do svitku. Ze svitků se
mezistěny řežou na požadované rozměry
po rozvinutí na pevné podložce. Jednotli
vé mezistěny se pak skládají na sebe tak,
aby se vyrovnaly, ale při větší rámkové míře
může zvlnění způsobit i následná manipu
lace při dopravě a skladování.
Citace: „Větší rozčarování ovšem byla jejich tloušťka, v každém balíku jiná průměrná hmotnost.“
Malý rozdíl v hmotnosti válcovaných mezi
stěn může nastat a je mimo jiné důkazem,
že se zákaznický vosk zpracovává naněko
likrát, tedy že nedochází ke smíchání za
kázek pro ušetření cyklů ve výrobě. Každý
lis na mezistěny potřebuje občas seřídit.
Pokud dojde k seřízení po zpracování prv
ní várky, pak samozřejmě má druhá várka
z ořezaných zbytků jinou hmotnost.
Citace: „Ale letošní rok se trubčina opakovala a to hned od začátku. (...) Napadla
mě jediná možnost: když jsou mezistěny
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různě tlusté, tak ani vyválcované základy
buněk nemusí být vždy stejné. A jestli jsou
vytisknuté nedostatečně, tak včelstvo na
tom místě může trubčinu stavět.“
Hypotéza, že tloušťka vyválcovaných mezi
stěn má vliv na vyválcování mělčích základů
buněk, je naprosto nesmyslná. Pokud jsou
válce dál od sebe a mezi ně se vloží natem
perovaná vosková deska, matrice základů
buněk se zabořuje do voskové desky pořád
stejně a je pouze tlustší střední vrstva me
zistěny. K tomu by mohlo dojít v opačném
případě, když je vzdálenost mezi válci tak
malá, že se matrice obou válců dotýkají, ale
to není popisovaný případ. O tzv. prolisová
ní, tj. hloubce buněk, byl uveřejněn článek
ve Včelařství už v roce 1961.

Lité mezistěny mají oproti
válcovaným jednu výhodu:
z kilogramu jich lze vyrobit
o něco více, protože vosk není
tolik stlačován, ale zase jsou
při manipulaci při nižších
teplotách křehčí
Nechci se pouštět do polemiky, proč zrov
na letos „hned od začátku“ včely stavěly
hodně trubčiny, ale mělčími dny buněk to
rozhodně nebylo. Hlavním důvodem pro
stavbu trubčiny je zkrátka vždy „potřeba“
včelstva více trubčiny stavět. Podpůrným
důvodem může být elasticita válcovaných
mezistěn, kdy může dojít k tzv. natažení
buněk, resp. k mírnému zvlnění mezistěn
ve včelstvu vlivem tepla, a nebo příliš malé
buňky v mezistěně.

Citace: „Někdy v květnu jsem kontroloval vysoké podmety ve včelstvech, jestli
tam nejsou housenky zavíječe malého.
A viděl jsem i uličky vykreslené voskovou
drtí. (…) To, že včely použijí zbytečné
množství vosku z mezistěny na její vytažení, není nic jiného než lež. Přebytečný
vosk prostě okoušou a vyhodí.“
Dedukce, že včely ze silnějších mezistěn
zbytečný vosk vyhazují, je chybná. Uličky
s voskovou drtí přece obsahují hlavně vosk
z víček při otevírání buněk se zásobami.
Nebo je to jinak a např. voskové uličky ze
zimní měli snad pocházejí ze stavby díla
v prosinci a v lednu? To asi ne.
Mezistěna po vložení do úlu podléhá
velké přestavbě – ztenčování základu a vy
tahování do stěn buněk. Toto je popsáno
mnoha včelařskými odborníky z celého
světa a těžko uvěřit, že by se všichni mýlili.
Citace: „Zajímalo mě, jaká bude výtěžnost vosku z pár měsíců starého díla.
(…) Předpoklad, že vytavím méně vosku,
než jsem vložil, se nepotvrdil.“
Pokud vytavené souše dají více vosku než
původní mezistěny, tak tímto pokusem
autor popřel svůj předchozí odstavec a vy
vrátil, že přebytečný vosk včely okoušou
a vyhodí.
Citace: „Když cedím vysrážený vosk, odpadní voda je vždy hnědá až velmi hnědá.
Ale v tomto případě mě dost zaskočilo,
že voda byla skoro oranžová. Jako první
mě napadl karoten.“
Květní pyl obsahuje mastné kyseliny, bíl
koviny, uhlovodany, tuky a lipidy, fermenty
a minerální látky a dále pak i některé vita
miny, karoten, rutin aj. Odpadní voda po
ztuhlém vosku obsahuje kromě nečistot
části košilek i nevoskový obsah buněk,
tedy zbytky medu a pylu. Jak známo, včely
často ukládají med přes pyl na dně buněk.
Pyl je tedy zakonzervován medem. Vče
lař med vytočí, ale zbytky pylu zůstávají
v tzv. výtlačcích. Při zpracování voští se
setkáváme s různou barvou odpadní vody,
tudíž tu a tam též s vodou oranžové barvy.
V žádném případě není karoten vpravován
do mezistěn jejich výrobci a nenapadá mě
jediný důvod, proč by to dělali.
Citace: „Když jsou dnes na prvním místě
peníze, tak etika jde stranou. (…) Nechci
být špatný prorok, ale parafinu v mezistěnách se dočkáme i od výrobců, kteří
nám slibují, že vyrobí mezistěny jen z našeho vosku. Otázka není, jestli se tak stane, ale kdy se to stane. Pokud se to tedy
už nestalo.“

Citace: „Jsem přesvědčen, že inzerované
mezistěny jen z vašeho vosku nejsou jen
z vašeho vosku. Nedovedu si představit,
že by výrobce někomu dělal mezistěny
třeba z inzerovaného 0,5 kg vosku. Že
by tak malé množství zvlášť zahříval na
předepsanou teplotu po předepsanou
dobu, vylisoval z něj hladký pás, z něj pás
mezistěn, ořízl jej, zbytky zase roztavil
a postup opakoval, až by spotřeboval ono
celé půlkilo. Spíš si myslím, že když se
výrobci sejde třeba optimálních 200 kg
vosku od několika včelařů, tak udělá
směs a objednané mezistěny vyrobí.“
Velké výrobní linky vyrábět mezistěny jen
ze včelařova vosku v malých množstvích
nedokážou, taková linka opravdu nemůže
zpracovávat separátně jen 0,5 kg vosku.
Ale pro tzv. malé výrobce válcovaných me
zistěn, jejichž počet roste, to není problém
a vůbec to nekomplikuje provoz. Je jen
potřeba být pečlivý a mít dobře vedenou
evidenci celého výrobního procesu. I malá
množství vosku se odděleně zahřívají, li
sují, rozřezávají a taví. A až když je ořezů
tak málo, že se z nich už neudělá plát pro
poslední pás mezistěn, tak zákazník do
stane zbytek vosku jako odlitek. Např. 0,5
kg vosku je paradoxně nejjednodušší pro
zpracování, protože tam k opakovanému

Vyrobené mezistěny včetně zbytků vosku

VČELÍ PRODUKTY

Autor napadá výrobce mezistěn, že každý
z nich podlehl, podléhá, nebo podlehne ko
merčním zájmům a že podváděl, podvádí,
nebo začne podvádět. Výroba mezistěn je
komerční služba jako každá jiná. Uvedená
úvaha by znamenala, že postupem času
všichni zemědělci začnou ředit mléko vo
dou, že všichni řezníci dávají do mletého
masa nejhorší zbytky, že všichni výrobci
jogurtů je vyrábějí z náhražek a nikdo už
ne ze stoprocentního mléka. Pokud to takto
funguje mezi výrobci mezistěn, tak to přece
stejně musí fungovat všude. Ale i tato úva
ha je lichá. Normální je přece nepodvádět.
Ostatně každý takový nepoctivý výrobce
je v konečném důsledku v prvé řadě sám
proti sobě.

Odlitá vosková deska (polotovar o hmotnosti kolem 0,5 kg)

Svitky naválcovaných pásů mezistěn

cyklu ani nedojde. Hmotnost kolem 0,5 kg
vosku je jeden pás mezistěn a z ořezaných
zbytků se už další pás nevyrobí, takže se
zbytek rovnou vrací zákazníkovi ve formě
odlitku. Ten může být příště zase poslán
k dalšímu zpracování společně s novým
materiálem. Autor si takový provoz „nedo
vede představit“, ale my ano – již dlouhou
řadu let takový máme.

nad ziskem, neboť by se to časem logicky
obrátilo proti nám. Podvod zkrátka není
správná cesta k dlouhodobému úspěchu,
jak autor článku podsouvá.

Závěr
Výroba válcovaných mezistěn z menších
množství vosku je alternativní způsob vý
roby. Velkovýrobci používají produktivněj
ší způsob lití tekutého vosku mezi chlazené
válce. U této technologie jsou však potřeba
velké zásobníky, s čímž je spojeno možné
riziko různého původu zpracovávaného
vosku. Lité mezistěny mají oproti válco
vaným jednu výhodu: z kilogramu jich lze
vyrobit o něco více, protože vosk není tolik
stlačován, ale zase jsou při manipulaci při
nižších teplotách křehčí.
Vypracovaný a vyzkoušený postup výro
by mezistěn válcováním umožňuje v men
ších komerčně založených provozech vy
rábět i menší množství mezistěn z indivi
duálního množství vosku. Včelař má větší
jistotu kvality a uzavřeným koloběhem
vosku snižuje riziko zavlečení nežádoucích
příměsí do svého provozu.
Máme velké množství zákazníků, kteří
přicházejí opakovaně. Solidní a férové cho
vání vůči zákazníkům upřednostňujeme

Mgr. Alena Machová, učitelka včelařství ČSV a komerční
výrobce mezistěn z vlastního včelařova vosku
Veterinární registrační číslo CZ 32710935
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Náhodná setkání se včelařením
v jižní Indii a jihovýchodní Asii

Střední Sulawesi, Nanggala, včela obrovská

K mým zálibám mimo včelaření patří i cestování po světě, v poslední době
nejčastěji v jihovýchodní Asii. Sleduji, jak lidé v této oblasti mění životní
prostředí a přizpůsobují ho svým potřebám. Bohužel se stále častěji stává,
že s rostoucím počtem lidé vyčerpají v daném místě zdroje obživy a jsou
nuceni rozšiřovat svůj životní prostor. Proto je stále obtížnější a dražší najít lidmi málo dotčené území. A z těch zbývajících, těžko přístupných džunglí, se stala komerční místa coby zdroj obživy pro mnoho lidí. Je to však
snad jediný způsob, jak tato území udržet v přirozeném stavu a ochránit je
před zničením.
Turisté toužící poznat pravou džungli při
nášejí místním lidem obživu a tito domo
rodci pak zajímavé pralesní enklávy chrá
ní a udržují i z vlastního zájmu. Již tedy
není možné se sebrat a jen tak se projít do
pralesa. A v tomto víceméně přirozeném
prostředí se také často nacházejí roje „di
vokých“ včel. Zde nutno podotknout, že
místní lidé vědí o těchto rojích a také jim
pravidelně odebírají jejich produkty bez
ohledu na to, zda se nacházejí na chráně

Laos, blízko Planiny džbánů, včela obrovská
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ných územích, či nikoliv. To však neplatí
pro ostrov Papua, kam byla teprve relativně
nedávno dovezena včela východní. Nejspí
še ji tam dovezli čínští obchodníci a domo
rodci se ji ještě nestačili naučit využívat ve
svůj prospěch.
O setkáních se včelami na Papui a v se
verovýchodní Indii jsem již v minulých
číslech Včelařství několikrát psal. Od té
doby jsem společně se třemi přáteli projel
Thajskem, Laosem, Kambodžou, jižní In

Laos, včelstvo zblízka

dií a naposledy jsme strávili měsíc na ostro
vě Sulawesi. Přitom jsme nemohli minout
Togiantské ostrovy.
V pralesích těchto států jsme často nara
zili na veliká společenstva včely obrovské
(Apis dorsata), zavěšená nejčastěji pod vět
vemi mohutných stromů nebo na skalách.
Na tuto velikou včelu jsem často narazil na
květech různých rostlin, kde sbírala nektar
a pyl. Včelu východní (Apis cerana), která
je lépe přizpůsobena pro včelaření podob
né evropskému, jsem ve výše uvedených
státech vídal jen řídce, a to ještě nejčastěji
na svém oblečení, jak sála můj pot. Je zají
mavé, že jiné včely (vyjma bezžihadlových)
neměly potřebu získávat minerály z mého
potu.
Jižní Indie a Andamanské ostrovy
(2018)
Ve východní části jižní Indie, ve státě
Tamilnad, je úplně odlišný svět. Panuje
tam výrazné sucho, prší jen asi tři měsíce
v roce. V nejsušších oblastech a v zaso
lených půdách se proto začal v dobách
anglické kolonizace vysazovat naditec
jehnědokvětý (Prosopis juliflora D.C.),
pocházející z pouští Mexika. Tento keř až
nízký stromek vydrží po zakořenění sucho
pod 50 mm ročních srážek a také zvládne
období mrazíků. Viděl jsem ho růst i v ex
trémně zasolené půdě na hrázích bazénů,
ze kterých se odpařováním získávala moř
ská sůl a kde nic jiného nerostlo. Svými
listy a trny připomíná akát a jeho žluté
květy byly obsypány hmyzem, ale bez včel.
Indická ochrana přírody ho nemá ráda, ale
místní lidé na něj nedají dopustit. V někte
rých oblastech, zejména těch zasolených,
je pro ně jediným zdrojem paliva a jeho

Thajsko a Laos (2017)
Thajsko je při srovnání s Laosem a Kam
bodžou silně zalidněná a upravená země,
která mi připomínala zahrádku pečlivého
hospodáře. Nebyla totiž postižena válkou
ve Vietnamu nebo podobnou genocidou
jako Kambodža. Vzhledem k této skuteč

nosti je zde daleko více rozvinuto inten
zivní včelařství s použitím úlů se včelou
východní. My jsme tu však pouze využili
velké letiště a možnost bezvízového styku.
V Bangkoku jsme si prohlédli jen několik
chrámů a pak jsme již sledovali krajinu
z autobusu mířícího na sever. Překročením
řeky Mekong jsme se ocitli v Laosu.
Obyvatelé tohoto státu nemají rádi, když
se jejich zemi říká Laos, oni vždy říkají, že
je to Lao, název Laos jim prý dali Ameri
čané, které nenávidí. Dodnes jsou tam vi
dět stopy po bombardování, po napalmu
a po působení chemických zbraní. Více
než 40 let od skončení války jsme téměř
všude viděli náborové plakáty propagující
obor pyrotechnika. Odhaduje se, že tu ještě
zbývá odstranit kolem 50 milionů kusů ne
vybuchlé munice. Samostatná procházka
v džungli tak s sebou nese značné riziko.
V Laosu se vyskytuje více včela obrovská
a místní využívají její zásoby včetně plodu.
Na jedno takové včelstvo jsme narazili
u vchodu do jeskyně, kam Američané sho
dili nálož a ta zabila přes 400 vesničanů,
kteří se v ní ukrývali před bombardováním.
Na včelu východní jsme však v Laosu nena
razili. V tržnicích jsme med neviděli, zato
v supermarketech se domácí med prodával
v přepočtu přibližně za 150 Kč/kg a čínský
med v přepočtu za 60 Kč/kg.
Kambodža (2017)
Kambodža je země, kde nárůst populace
zastavila genocida, kterou realizoval Pol
Potův režim v čele s Rudými Khmery v le
tech 1975–1979. Dosud byly při projíždě
ní Kambodžou vidět oblasti, kde pole byla
zarostlá a ani obdělávané pozemky nebyly
udržovány s pečlivostí, která byla vidět
v Thajsku.
I zde v lesích dominovala včela obrovská.
Její velké plásty visely nejen na větvích stro
mů rostoucích v ruinách podivuhodných
chrámových budov v místě zvaném Ang
kor, ale i v tajuplných chrámech samot

Kambodža, chrámový komplex Angkor, včelstvo zblízka
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jedlá semena v luscích se využívají v gast
ronomii. V této oblasti jsem nikde na včely
nenarazil. Snad se ani v této části světa
nevyskytují. Příliš dlouhé období sucha
(v tomto roce dokonce vyschly i přehrady
zásobující města vodou) a rovinatá hustě
zalidněná krajina plně využívaná pro země
dělství včelám prostě nesvědčí.
Ovšem západní část jižní Indie, odděle
ná od Tamilnádu vysokým pohořím, nabí
zí něco jiného. Tady prší. A hodně. V době
naší návštěvy zde dokonce byly povodně,
které nám zabránily dostat se do džungle.
V pahorkatinách a horách této zelené kra
jiny se vyskytuje velké množství hmyzu
včetně mnoha druhů včel. Celoroční bo
hatá nabídka květů na tomto území pod
nítila i komerční chov včel, konkrétně vče
ly východní. Tito včelaři již měli své stálé
prodejny, ale návštěvě jednoho z nich za
bránily zatopené cesty a včelař nám navíc
ještě vzkázal, že v době povodní se v Indii
nepracuje.
Zalesněné Andamanské ostrovy a jejich
obyvatelé jsou pečlivě chráněni před turis
ty. Domorodci mají právo řídit se vlastními
zákony a bránit své území všemi prostřed
ky. Do větších lesních celků jsme se nedo
stali a nebylo možné zjistit, zda domorodci
využívají včelí produkty. Pouze na ostrově
Ross a Smith jsme viděli malá společenství
včely obrovské. Tento malý ostrůvek ležící
blízko severních Andaman slouží také jako
výletní místo pro městské obyvatelstvo.
Včelstva jsou na tomto malém ostrově
plně využívána a není důvod se domnívat,
že jinde na Andamanských ostrovech je
tomu jinak.

Kambodža chrámový komplex Angkor,
včela obrovská

ných. V chrámech je však mniši poměrně
rychle vykuřovali a nedovolili jim se příliš
rozmnožit. Že tam byly včely, bylo poznat
podle zbytků plástů. Malé velikosti plás
tů a jejich opuštěné části prozrazovaly,
že včelám často odebírají zásoby a plod.
V hlubokých lesích jsme viděli plásty až
trojnásobně velké.
V komplexu chrámů se pilně pracovalo
a část jich byla již obnovena. Všude se pro
háněly opice a pranic nedbaly davů turistů
a obsluhujícího personálu. Na trhu jsme
med neviděli, v supermarketech pak byl
nejdražší med z Thajska v přepočtu asi za
200 Kč/kg, domácí medy stály v přepočtu
kolem 150 Kč/kg a čínské kolem 50 Kč/kg.
Podle všech známek bylo jasné, že medy
domácí provenience jsou v Laosu a Kam
bodži vzhledem ke kupní síle obyvatelstva
velmi drahé, medu je velmi málo a dostane
se na trh jen občas. Převážná část medu se
získává od včely obrovské. Naopak Thajsko

Severní Sulawesi, Tangkoko, včela obrovská 

Foto: Přemysl Uzel
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med i vyváží, protože zde je již rozvinuté
intenzivní včelaření.

ze vzdálenosti asi 20 m. To vše prý kvůli
bezpečnosti včel a ochraně před jejich vy
kradením. Úl velikostně připomínal naše
oplodňáčky, tak asi 30 × 30 × 30 cm. Když
jsem to uviděl, bylo mi jasné, proč se včera
tolik bál včely obrovské. Choval zde totiž
malé bezžihadlové černé včelky, pravdě
podobně kmene Meliponini. Ranger mi
objasnil, že tyto včelky zalézají do nosu
a uší, kde koušou, a tak se člověk musí při
vybírání medu alespoň trochu chránit.
Uvedl, že od jednoho včelstva získá při
bližně jednu pivní lahev medu (tedy asi půl
kila), který prodá za 40–50 tisíc rupií, což je
přibližně 130–160 Kč/kg. Na trhu jsem vi
děl prodávat med nejen v této ceně, ale také
medy černé jak uhel za cenu dvojnásobnou.
Ale mé znalosti indonéštiny mi neumožnily
vyzvědět původ těchto dražších medů.
I v lékárnách se tam prodávají medy, ov
šem speciálně balené a v cenách v přepočtu

Severní Sulawesi, Tangkoko, včela obrovská

Indonésie, ostrov Sulawesi (2019)
Na Sulawesi bylo právě pravidelné období
sucha a v nížinné v džungli začalo opadávat
listí z některých druhů stromů. Přesto tam
bylo vlhčeji než v Česku. V severní části
ostrova se mi podařilo narazit na včelaře,
který nám popsal způsoby včelaření na
ostrově. Byl to ranger, strážce národního
parku Tangkoko blízko města Bitung. Na
tomto území se hospodaří se včelami pře
vážně přírodním způsobem, což znamená,
že se získává med z divokých včel. Včely se
vykouří a až opustí své dílo, pak se odřeže
celý plást, který se zužitkuje včetně plodu,
zde ovšem bez kultovní podpory skládají
cí se z chilli papriček, vajíčka a soli. Včely
nezahynou a brzy si nedaleko založí nový
plást.

Severní Sulawesi, Tangkoko, bezžihadlové
včelky, úl

Severní Sulawesi, Tangkoko, včela východní saje pot

Severní Sulawesi, Tamgkoko, bezžihadlové
včelky, česno

Med, který nechají včelaři z plástu vy
kapat, se většinou prodá a včelí plod se na
místě zkonzumuje. Na trhu tedy převládá
med od včely obrovské. Zrovna když nám
to náš nový přítel vyprávěl, přistála na sto
le, u kterého jsme seděli, včela obrovská.
Chytil jsem ji do ruky a ukazoval jsem ji
rangerovi. Chtěl jsem vědět, který druh
včely chová. Jeho reakce mě ovšem pře
kvapila. Zjevně se bál a volal „sting, sting“,
tedy že bodá. Bylo mi podezřelé, že se bojí
včel, když je také chová. On se v latinských
názvech nevyznal, já zase nerozuměl jeho
názvům, a tak jsme se domluvili, že mi ráno
svoje úly ukáže.
Další den po snídani mi tedy ukázal
své úly, i když to vlastně byly spíše úlky.
Byly umístěny pod verandou nad tokem
řeky a nebylo možné se k nim bez žebříku
dostat. Byly vidět jen z vedlejšího domu
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asi za 800 Kč/kg, přičemž se mi nepodařilo
zjistit, zda byly něčím obohacené. Na eti
ketách nebylo o vložených ingrediencích
uvedeno nic. Zkrátka některé medy se tu
prodávají jako lék. Ve velkých supermarke
tech byl zase k mání med z Číny za zhruba
poloviční ceny, tedy v přepočtu za asi 65
Kč/kg.
Trochu mě mrzí, že jsem dosud neviděl
intenzivní chov včely východní. Sbírat nek
tar na květech jsem je nikde neviděl. Je tedy
zřejmé, že v oblastech, kde jsem se pohy
boval, se tyto včely intenzivně nechovají,
nebo jen velmi omezeně. Nejvíce medu
pochází od včely obrovské, která je však
z mé vlastní zkušenosti hodně agresivní
a nelze ji chovat v uzavřených úlech.
Text a foto: Přemysl Voborník
Premysl.vobornik@gmail.com

Ve dnech 19.–20. 10. 2019 se v Nasavrkách
uskutečnil pravidelný seminář pro vedoucí
včelařských kroužků. Zúčastnila se druhá
skupina vedoucích, takže program byl ob
dobný jako na lednovém semináři. Předsed
kyně ČSV Mgr. Jarmila Machová účastníky
nejprve seznámila s čerstvými svazovými
aktualitami, následovala přednáška o první
pomoci s možností praktického vyzkouše

VČELAŘSKÁ MLÁDEŽ

Seminář vedoucích VKM

ní v podání pracovníků Českého červeného
kříže v Chrudimi a pak přišla na řadu ukáz
ka plastových úlů, kterou připravil přítel
Jaroslav Pokorný. Druhou polovinu soboty
vyplnila přednáška o včelích produktech
v podání MUDr. Radka Hubače, proškolení
na referentské zkoušky, které provedl Tomáš
Doležán, a program uzavřelo večerní poví
dání a diskuze o činnostech pro malé děti ve

včelařských kroužcích. Na neděli bylo při
praveno poutavé vyprávění Tibora Schwar
ze z ekologického centra v Chrudimi o mož
ných aktivitách s dětmi v přírodě a nakonec
Zdeněk Forman proškolil všechny vedoucí
v práci s modulem CIS pro VKM. Další se
minář se uskuteční v lednu 2020.
Foto: Milan Motyka

Nejúspěšnější řešitelé v Nasavrkách

O podzimních prázdninách se v Nasavr
kách uskutečnil již druhý ročník setkání
nejúspěšnějších řešitelů celoroční soutěže
v časopise Včelařství. Zúčastnilo se dvanáct
dětí: Anna Zalabáková (VKM Třebenice),
Lucie a Prokop Dytrychovi (VKM Bystřice
pod Hostýnem), Kateřina a Tereza Raštico
vy (VKM Uherský Brod), Tereza Šusterová
(VKM Heřmanice u Oder), Martina Teclo
vá (VKM Žarošice), Klára Lontscharová
(VKM Zruč – Senec), Tereza Bartová, Anna
Juráková a Lucie a Jakub Šidlíkovi (všichni
čtyři z VKM Slavkov u Brna).
Celý pobyt se nesl v duchu detektivní
hry O poklad včelky Máji. Na mladé vče

laře čekala úniková hra a luštění mnoha
šifer a úkolů. Děti se při řešení často dost
zapotily, ale všichni se moc snažili a krás
ně spolupracovali. Kromě soutěžení čekal
včelaříky výlet do nedalekých Slatiňan,
kde jsme společně navštívili Muzeum
Švýcárna, Kočičí hrádek, lesní tělocvičnu
a rozhlednu Bára. Podívali jsme se také na
včelnice Libáň a Peklo.
Děti nakonec poklad včelky Máji objevily
a dočkaly se zasloužené odměny. Všichni
jsme si toto podzimní setkání moc užili a už
teď se těšíme na další ročník.
Připravila Veronika Šebková
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Bioekonomika
strategie pro budoucnost
Bioekonomika má poměrně krátkou historii. Nakládání s omezenými
zdroji bylo sice předmětem ekonomické teorie již v 18. století, problematika přírodních zdrojů jako součásti přírodních statků však byla definována
a formulována do politik životního prostředí až v 70. letech 20. století.
Vládní strategie zaměřené na bioekonomiku se vytvářely v posledních
deseti letech.
Bioekonomika je široce pojatá interdisci
plinární strategie, která se zabývá výrobou
obnovitelných přírodních zdrojů a jejich
přeměnou na životně důležité výrobky od
potravin a krmiv k výrobkům založeným
na bioproduktu a bioenergii. Základem
bioekonomiky jsou zemědělství, lesnictví,
akvakultura, potravinářský průmysl, ener
getika, chemický průmysl a biotechnolo
gická odvětví včetně farmacie. V současné

to právě rozvoj zemědělství, který je pro
další budoucnost bioekonomiky klíčový.
Dále je možné zmínit výrobu biologicky
rozložitelných plastů, léčiv a případně pěs
tování geneticky modifikovaných potravin.
Většina odborníků a politiků se shoduje, že
21. století je věkem bioekonomiky s tím, že
lze očekávat vývoj podle přiloženého grafu.
Z dlouhodobého pohledu se v příštích
desetiletích očekává rozvoj bioekonomiky

V současné době se v některých případech přírodní zdroje využívají
neudržitelně a Evropská unie v reakci na to zavedla strategie
oběhového hospodářství a bioekonomiky
době zaměstnávají odvětví bioekonomiky
v rámci celé Evropské unie 22 milionů osob
a jejich roční obrat činí 2 biliony eur. Tato
odvětví mají významný ekonomický, en
vironmentální a sociální význam, a to jak
dnes, tak i pro budoucí generace.
Cílem bioekonomiky je, aby se obnovi
telné přírodní zdroje a biologické proce
sy více využívaly a přinášely ekonomické
efekty. Bioekonomika je v podstatě sociální
ekonomikou, je to služba společnosti vyko
návaná za účelem zlepšení kvality života.
Spočívá primárně v pěstování zeměděl
ských surovin pro průmyslové využití. Je

obdobně, jako tomu bylo při využití fosilních
paliv a souvisejících výrobků. Bioekonomi
ka však má ve srovnání s fosilní ekonomikou
tu výhodu, že je postavena na obnovitelných
(nevyčerpatelných) přírodních zdrojích.
Bioekonomika zahrnuje tři základní prv
ky: pokročilé znalosti genů a komplexních
buněčných procesů, obnovitelnou bioma
su a integraci biotechnologických aplikací
v jednotlivých odvětvích, viz diagram. Bio
technologie nabízejí technologická řešení
v primární výrobě, průmyslu i zdravotnictví
s tím, že významně přispívají k ekonomic
kému růstu.

Zvířata a rostliny,
terapeutika
a diagnostika
Nutraceutická a farmaceutická
výroba

Zdraví:
nové terapie
a diagnostiky

Obr. 1: Bioekonomika – třetí vlna v hospodářském rozvoji
Zdroj: Upraveno podle Finské strategie pro bioekonomiku (2014)
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S ohledem na základní společenské
strategie lze sestavit priority, na které se
bioekonomika zaměřuje v časovém hori
zontu do roku 2030 (strategie a akční plán
Evropské unie pro udržitelnou bioekono
miku). Jsou to:
1.
potraviny
2.
ochrana klimatu
3.
zdraví
4.
biodiverzita
Bioekonomika zároveň předpokládá
těsné spojení s udržitelným rozvojem.
Udržitelný rozvoj však není prioritou, ale
doprovodným aspektem všech priorit.
Předpokládá se, že hospodaření s obno
vitelnými přírodními zdroji bude splňovat
všechny parametry udržitelného rozvoje
tak, aby byl zajištěn dostatečný potenciál
dalšího rozvoje v této oblasti do budoucna.
V současné době se v některých případech
přírodní zdroje využívají neudržitelně a Ev
ropská unie v reakci na to zavedla strategie
oběhového hospodářství a bioekonomiky.
Poslední zpráva Evropské agentury pro ži
votní prostředí (s názvem „Oběhové hospo
dářství a bioekonomika? Partneři v oblasti
udržitelnosti“) tvrdí, že zavedení těchto
dvou koncepcí do tandemu uplatněním spe
cifických principů v rámci systémového pří
stupu by zlepšilo efektivitu využívání zdrojů
a snížilo by dopady na životní prostředí. Je
zřejmé, že obě strategie mají podobné cíle
a oblasti intervence včetně potravinové
ho odpadu, biomasy a bioproduktů, a že
by tedy měly prospěch ze silnějších vazeb,
zejména v oblasti návrhu produktů a infra
struktury a spolupráce v celém hodnotovém
řetězci.

Primární výroba:
potraviny,
krmiva, vláknina,
a celuózové plodiny

Biomasa

Výzkum:
oblast genomů,
buněk, procesů
a bioinformatika

Jemná
chemická
výroba

Průmysl:
enzymy, biopaliva
a bioplasty

Obr. 2. Znázornění bioekonomiky prostřednictvím biotechnologických aplikací 
Zdroj: OECD (2009)

i pro vzdělávání a porozumění jejich úloze
v krajině.
Dosud nebyly ekosystémové služby, jako je
opylování, a kulturně estetický význam včel
zpoplatňovány. Nicméně pro poukázání na
význam těchto všech přínosů lze využít oce
ňovací metody (například formou dotazníko
vého šetření) a pomocí nich lze vyčíslit i tyto
služby, které společnost využívá, aniž by za
ně platila. Pro úvahy o důležitosti včel v kraji
ně je důležité nejen slovně popisovat všechny
užitky, ale pokusit se i argumentovat peněž
ním vyjádřením významu, jaký má včelařství

Včely a životní prostředí

pro celou společnost, a rozšířit tak vnímání
veřejnosti na veškeré užitky z chovu včel.
Když si uvědomíme velký potenciál při
využívání všech obnovitelných přírodních
zdrojů, je zřejmé, že v současné době ješ
tě nemáme dostatečnou teoretickou, ani
praktickou úroveň znalostí k využití toho
to potenciálu, a proto se orientujeme ještě
více na výzkum a vývoj a praktické aplikace
naplňující prioritní cíle bioekonomiky.
Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze

Finišuje soutěž
Příroda očima dětí
Fotografickou soutěž pro děti
a mládež Příroda očima dětí připravuje již druhým rokem Střední
odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Nasavrky ve spolupráci s ČMMJ, z.s.,
ČRS, z.s., ČZS, z.s., a ČSCH, z.s.
Z toho vyplývá, že je určena přátelům včelařství, myslivosti, rybářství,
zahrádkářství a chovatelství.

O víkendu 23.–24. listopadu 2019 byl v Na
savrkách zahájen jednoletý nástavbový kurz
Včelaření, životní prostředí a změna klima
tu. Kurz je určen pro absolventy učebního
oboru včelař a pořádá ho SOUV-VVC, o.p.s.,
Nasavrky za finanční podpory Státního fon
du pro životní prostředí.
Cílem kurzu je prohloubení znalostí
účastníků v oblasti šetrného hospodaře
ní v krajině, osvojení principů vytváření
kvalitního životního prostředí a zvýšení
vědomostí o adaptaci na změnu klimatu.
Na teoretické přednášky budou navazovat
exkurze a praktický výcvik.

Absolventi kurzu budou moci velice
pozitivně ovlivňovat znalosti dalších
obyvatel a stav místního životní prostředí
a zásadním způsobem se podílet na tvorbě
zdravé a pestré krajiny nejen pro včely, ale
i další opylovatele v podmínkách klimatic
kých změn.
Kurz bude ukončen obhajobou roční
kové práce na vybrané téma a absolventi
obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Mgr. Libuše Vlasáková
MŽP ČR

O obou ročnících této fotografické soutěže
jsme ve Včelařství již psali, v červencových
číslech roku 2018 a 2019 jste pak mohli
najít i fotografie z předání cen vítězům,
které se koná vždy při příležitosti tradiční
výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem.
Nejinak tomu bude i v roce 2020. Aktuální
ročník začal již 1. dubna 2019, a tak upo
zorňujeme všechny zájemce, kteří by se
ještě chtěli soutěže zúčastnit, že uzávěrka
příjmu fotografií je 31. ledna 2020. Snímky
zaslané po tomto datu už do soutěže nebu
dou zařazeny.
Fotografická soutěž Příroda očima dětí
si klade za cíl oslovit mladé lidi ve věku
10–20 let, kteří mají rádi přírodu. Sou
těží se ve třech kategoriích: první stupeň
základních škol, druhý stupeň základních
škol a střední školy. Každý účastník může
zaslat maximálně tři fotografie.
Soutěžní fotografie se shromažďují
v SOUV-VVC, o.p.s., v Nasavrkách a po
ukončení soutěže budou zaslány ostatním
spolupořadatelským svazům k vyhodnocení.
S autory těch nejlepších snímků se stejně
jako loni po předchozím písemném vyro
zumění opět setkáme v Lysé nad Labem
v průběhu výstavy Natura Viva 2020.
Pokud se ještě chcete soutěže zúčastnit,
zbývá vám necelý měsíc na to, abyste svo
je fotografie zaslali na e-mailovou adresu
solil@souvnasavrky.cz.
(JS, pk)
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Včelařství je typická oblast bioekonomi
ky s dlouhodobými zkušenostmi a velkým
potenciálem do budoucna. V širším pojetí
bioekonomiky včelařství nezahrnuje pou
ze včelí produkty (med, pyl, vosk, propo
lis, jed, mateří kašička) a jejich široké vy
užití, ale i další tzv. ekosystémové služby,
jako je opylování kulturních i ostatních
rostlin, a má i svoji kulturní ekosystémo
vou službu. Včely považujeme za samo
zřejmou součást přírody a mají pro nás
svoji estetickou hodnotu, přispívají k naší
rekreaci při procházkách a mají význam

ZADÁNO NEJEN PRO VČELAŘÍKY

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

Seriál – včely, včelaření a „škola“
V dnešním dílu se zaměříme na chemii.
Co můžou mít společného rohlík a medovina? Obě potraviny si
během výroby prošly kvašením, v tomto případě změnou cukru
na alkohol a zejména oxid uhličitý.
Ano, i během kynutí těsta v něm dochází působením kvasinek
(například v droždí) k přeměně cukrů (hlavně glukózy) na alkohol
a oxid uhličitý, který způsobí, že těsto zvětší objem, zatímco vznik
lý alkohol se při pečení vypaří. Možná zde má původ ono známé
rčení „Mě rohlíkem neopiješ“.
K chemii patří různé chemické vzorce. Ve včelaření se setká
váme se sacharózou, glukózou, fruktózou, ethanolem, kyselinou
mravenčí a dalšími látkami.
Zkuste v následující tabulce ke vzorcům přiřadit názvy zmíně
ných látek.
Vzorec
C2H5OH

Jak jste jistě správně uhodli, dvě látky v našem seznamu mají stej
ný chemický sumární vzorec. Jak je to možné?
Odpověď najdeme v jednom příkladu. Čím se od sebe liší grafit
a diamant, když obě látky jsou složené pouze z atomů uhlíku?
Vlastnosti tuhy i diamantu jsou dány chemickými vazbami mezi
atomy a zároveň uspořádáním atomů v látce.
Nakonec zkuste v následujících větách nahradit chemické vzor
ce správnými názvy.
1. Ke krmení včel používám roztok H2O a C12H22O11.
2. K léčení včel používají někteří včelaři odpařování CH2O2.
3. K dezinfekci vosku při výrobě mezistěn se používá H2SO4
nebo H3PO4.
4. K dezinfekci úlů se mohou používat svíce, které obsahují S.

Název

C12H22O11
C6H12O6
HCOOH
C6H12O6

Soutěž
Opět tu máme soutěž a s ní většinou soutěžní doplňovačku. Vylosovaný vítěz každého kola dostane drobnou cenu od Českého
svazu včelařů.
Odkazy na vyplňování soutěžních formulářů najdete na stránkách kroužku mladých včelařů ve Mšeně
(https://sites.google.com/site/kmvmseno) nebo na stránkách ČSV.
Soutěže ve školním roce 2019/2020 budou obsahovat úkoly s tajenkami, které budou zaměřeny na „včelařský zeměpis“. V ta
jenkách budou názvy obcí, vrcholů nebo jiných míst, která mají „včelařský název“, nebo jsou jinak „včelařsky významnější“.

Soutěžní doplňovačka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tělo včely se skládá ze tří hlavních částí. Uveďte
část včely, která obsahuje například sosák a ty
kadla.
Modře kvetoucí nektarodárná i pylodárná rost
lina. Je léčivá. Z jejího kořene se dělaly náhraž
ky kávy (melta).
Alkoholický nápoj z medu
Nejdůležitější činnost včel pro přírodu
Část některých květů, které vytvářejí sladkou
šťávu pro hmyz.
Latinský název pro včelu
Karl von Frisch objevil a popsal včelí _______ .
Starý typ úlu, který vznikl např. vydlabáním
dutiny do klády.
Příjmení propagátora rámkové míry 39 × 24
centimetry
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Přesmyčky

Okénko do botaniky

V následujících větách jsou chyby. Opravte
je, přičemž možností k opravě je více.

V následujících přesmyčkách nalezněte
včelařské nástroje.

Poznáte, na které rostlině je včela na ob
rázku?

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.

Trubec se od nakladení vajíčka po
vylíhnutí vyvíjí 21 dnů.
Řepkový med krystalizuje pomaleji
než akátový med.
Hltanová žláza slouží k produkci vče
lího vosku.
Uvádí se, že včela má dolet přibližně
20 km od úlu.
Včely se rojí, jestliže potřebují změnit
místo svého bydliště.

PZKRĚROÁ
ÁKMDÝ
DEETMOM
PRVOAACVŘELÍ ČŽIAKL
ĚLEŠKT
ZVÝLUK

Anglická čtyřsměrka s tajenkou
V seznamu jsou včelařské pojmy česky, ale ve čtyřsměrce je musíte najít anglicky. Nevy
škrtaná písmena tvoří tajenku. Souhlasíte s ní?
Sršeň, med, dělnice, chrpa modrá, levandule, lis na vosk, vosková mezistěna, rámek, roj,
včela, trubec, královna, křídlo, pyl, buňka, let.
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Kvízové otázky
1. (Anatomie) Včela medonosná má
pylový košíček na
a) prvním páru nohou
b) druhém páru nohou
c) třetím páru nohou
2. (Anatomie) Jestliže dáme vedle sebe
matku, trubce a dělnici, která „včela“
není ani největší, ani nejmenší?
a) dělnice
b) trubec
c) matka

Vylosovaný výherce soutěže
5. (Historie) Jak se jmenuje patron vče
lařů?
a) Svatý Kristián
b) Svatý Ambrož
c) Svatý Pavel
d) Svatý Michal
6. (Historie) Které zařízení vymyslel
Franz von Hruschka?
a) nástavkový úl
b) rozpěrák
c) dýmák
d) medomet

listopad 2019
Filip Walter, 13 let
Včelařský kroužek: Mšeno u Mělníka

Vybraná řešení
z minulého čísla
Botanika
Na obrázcích byly postupně máchelka,
vratič, krásnoočko a divizna.
Kvízové otázky
1c; 2c; 3c; 4c; 5c; 6a; 7d; 8b

3. (Život včel) Jak se nazývá pohyb,
kterým včela komunikuje s ostatními
v úlu?
a) včelí polka
b) včelí valčík
c) včelí taneček

7. (Nepřátelé včel) Který živočich není
nebezpečný pro včely?
a) medojed kapský
b) medvěd hnědý
c) medvídek mýval

Seriál – včely, včelaření a škola
Světový rekord sprintera na 100 metrů
je okolo 37 kilometrů za hodinu. Včele
na krátkou vzdálenost pravděpodobně
uteče, ale není schopen takovou rychlostí
běžet delší dobu, takže by ho včela časem
určitě dostihla.

4. (Život včel) V prvoroji bývá většinou
a) stará oplozená matka
b) stará neoplozená matka
c) mladá neoplozená matka
d) mladá oplozená matka

8. (Včelí nemoci) Která choroba včel je
bakteriálního původu?
a) mor
b) varroáza
c) tumidóza

Skrývačky
1 – vosa, 2 – mor, 3 – myš, 4 – rejsek
Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra,
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)
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Podpora města
včelařům
z ČSV ZO Prostějov
v roce 2019

Ambroziánské koštování medoviny

V neděli 8. prosince 2019 se v malé jihočeské obci Mla
došovice uskutečnil již 9. ročník Ambroziánského koš
tování medoviny. Mladošovičtí včelaři tak již tradičně
uctívají svého patrona a ochránce svatého Ambrože.
Pro širokou veřejnost připravili bohatou nabídku medu
a výrobků ze včelích produktů. A samozřejmě se v tomto adventním čase podávala také
teplá i studená medovina.
Od deseti hodin dopoledne se uskutečnil koncert hudebního uskupení Žestě dvěstě.
Mladošovickou návsí se pak nesly tóny vánočních koled, které umocňovaly adventní at
mosféru. Mezi návštěvníky tak panovala sváteční a přátelská nálada.
O hodinu později se pak v kostele sv. Bartoloměje v Mladošovicích konala bohoslužba.
Při ní jsme mimo jiné vzpomněli na práci včelařů i včel a na jejich nezastupitelnou roli
v koloběhu přírody. Po jejím ukončení byl za doprovodu jáhna Ing. Poláčka, ministrantů,
včelařů a věřících přenesen spolkový prapor před budovu obecního úřadu, kde zásluhou
včelařů našeho spolku stojí od roku 2010 socha sv. Ambrože. Ing. Poláček poděkoval
sv. Ambrožovi za ochranu včel a včelařů.
Krátce ještě promluvil předseda včelařského spolku Mladošovice Ing. Miroslav Jelínek.
Zdůraznil potřebu a nutnost práce včelařů v péči o zdraví včel. I on poděkoval svatému
Ambroži za jeho ochranu a rovněž návštěvníkům za účast. Mladošovičtí včelaři si tak dů
stojně připomněli svého patrona a ochránce. Již nyní se těšíme na jubilejní desátý ročník.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu slavnosti, zvláště pak
přítelkyni Milušce Pernické a Karlu Vondrákovi.
Ing. Miroslav Jelínek
předseda spolku

Stejně jako loni patří i letos Prostějovsko
mezi okresy, které neustále řeší nákazo
vou situaci s morem včelího plodu a úhyny
včelstev. Děkujeme proto prostřednictvím
časopisu Včelařství za podporu a finanční
spoluúčast statutárnímu městu Prostějov,
které ze svého rozpočtu poskytlo základní
organizaci ČSV Prostějov příspěvek na rok
2019 v celkové výši 20 tisíc korun.
Vážíme si pomoci a zájmu radních o za
jištění prostředků k léčení včel i vzdělává
ní. Finanční příspěvek je využíván pro boj
proti nebezpečným nemocem včel, na zvy
šování odbornosti členské základny, na
údržbu techniky pro léčení a dále pak na
zajištění sálu pro pořádání přednášek i na
podporu začínajícím včelařům.
Taťána Vymazalová,
jednatelka ZO ČSV Prostějov

Foto: Wikipedia, Lehotsky

Vážená redakce,
v prosincovém Včelařství jsem si všiml upoutávky na vče
lařský ples v Kynšperku. Rozhodl jsem se, že i já se pokusím
touto formou upozornit na náš 1. včelařský bál ve Velicho
vě u Karlových Varů. Včelařem jsem se stal v loňském roce
a hned mě jako provozovatele velichovské hospody U Lípy
napadla myšlenka uspořádat včelařský bál. Záměrně niko
li ples, ale bál, kde není nutnost společenského oděvu a do
konce jsou vítaní návštěvníci v různých maskách a převle
cích se včelařskou tematikou. Jako člen ZO ČSV v Kyselce
jsem zjistil od přítele Ševčíka, že dlouhá léta organizoval
plesy v sousedním Radošově, přičemž poslední se uskuteč
nil v roce 1988. Chtěl bych tímto navázat na zašlou tradici
setkávání skvělých lidí. Na bál je nutná rezervace na telefon
ním čísle 775 353 793 nebo e-mailu bitman.jan@volny.cz.
S pozdravem Jan Bitman
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Základní organizace Českého svazu včelařů Střížov
pořádá pro velký úspěch předchozích ročníků

8. VČELAŘSKÝ PLES
1. února 2020 od 19.00
v KD Střížov
hraje

HUDBASTR
po půlnoci nejlepší videoklipy

vstupné 100 Kč

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÁTELE VČEL A VČELAŘŮ

Ocenění ke 110. výročí založení včelařského spolku v Bludovicích
Bývá dobrým zvykem, že u významných
příležitostí organizací dáváme najevo, že
vnímáme dobrou práci jejich dlouhodobě
aktivních členů. Výbor naší včelařské orga
nizace se u příležitosti 110. výročí založe
ní včelařského spolku na území nynějšího
Havířova zamýšlel nad tím, jaké ocenění
by bylo pro tuto příležitost vhodné, aby
splňovalo i podmínku „významné oceně
ní“. V této situaci jsme vzpomněli na za
kladatele včelařského spolku v Bludovicích
Josefa Římana, jehož význam pro spolek
a včelaře v širokém okolí nebyl dosud do
ceněn. Jednohlasně jsme pak přijali návrh
udělovat u význačných příležitostí Ocenění
pokračovateli odkazu Josefa Římana.
Josef Říman byl po založení včelařského
spolku v Bludovicích jeho předsedou ce
lých 60 let. Za tu dobu ho provedl i těžkými

obdobími ještě za Rakouska-Uherska, prv
ní světovou válkou, obdobím hospodářské
krize, polským záborem, druhou světovou
válkou, Vítězným únorem a kolektivizací
zemědělství. Po celý čas se mu dařilo udr
žovat spolkovou činnost, při níž bylo nutno
řešit zejména zajišťování cukru pro zimní
krmení včel a také vypořádat se s povinný
mi dodávkami medu. Při tom ještě publi
koval v časopise Včela moravská. Zorgani
zoval také dodání exponátů našich včelařů
na celostátní včelařskou výstavu konanou
v roce 1934 v Karviné.
Byl člověkem, který dovedl stmelovat
kolektiv, takže po celou dobu jeho před
sednictví zůstala včelařská organizace
jednotná. Schopnost stmelování kolektivu
je cenná i v dnešní době, a proto toto kri
térium bylo zařazeno i do podmínek pro

udělení našeho nového ocenění, které jsme
zároveň stanovili jako to nejvyšší, které lze
v naší organizací získat a které bude udělo
váno jen při významných výročích jednou
za 10 let.
Na jeho grafickém návrhu je pomocí kre
seb dobových úlů znázorněn vývoj včelař
ství za šedesát let předsednictví Josefa Ří
mana. Na návrhu spolupracoval významný
ilustrátor František Procházka.
Prvními oceněnými v naší včelařské or
ganizaci jsou Evžen Cyž, Ing. Pavel Kasza,
Tomáš Mynář, Ing. Miroslav Szop a Jiří
Vavřík.
Ing. Miroslav Szop
Havířov – Dolní Datyně

Fotografická soutěž
pro nové internetové stránky Pražských včelařů
MěV ČSV Praha vyhlašuje fotografickou soutěž Včela a člověk pro všechny včelaře v České republice. Tématy
jsou městské včelaření, včelaří celá rodina, dědeček včelař / babička včelařka apod. Nejlepší fotografie budou
zveřejněny a používány na stránkách www.VcelariPraha.cz a samozřejmě odměněny věcnými cenami při slavnostním vyhláše
ní v Praze.
Fotografie je nutné zaslat v co nejlepším rozlišení a vedle názvu u nich musí být uveden i autor. Soutěžní snímky zasílejte
od 1. 1. do 10. 2. 2020 na e-mail: vcelaripraha@gmail.com. Do e-mailu vždy napište klíčové slovo SOUTĚŽ, zvolené téma
a autora fotografie.
Hlavní cenou je víkendový pobyt v rekreačním a sportovním areálu Monínec.
Slavnostní vyhlášení nejlepších fotografií proběhne za účasti ředitelky Czech Photo Centre Veroniky Souralové, zástupců
MěV ČSV Praha a vedení ČSV v Národním zemědělském muzeu na Letné (Kostelní 44, Praha 7) v neděli 23. 2. 2020 v 15:00 hodin.
Kompletní pravidla soutěže Včela a člověk najdete na webových stránkách www.VcelariPraha.cz.
Augustin Uváčik, jednatel OO ČSV Praha, tel.: 776 262 602
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V lednu 2020 slaví…
99 let

Randus Alois · ZO Ústí nad Labem 99
98 let

Svoboda Jan · ZO Vysoká u Mělníka
96 let

Kořínek František · ZO Dačice
95 let

Křen Jaroslav · ZO Kácov
94 let

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

Homola Ladislav · ZO Velké Meziříčí
Kudláč František · ZO Velké Meziříčí
Žďárský Josef · ZO Ronov nad Doubravou
92 let

Adámek Jan · ZO Holešov
Harapát Josef · ZO Brandýs nad Orlicí
Kahoun Josef · ZO Brandýs n. L.-Stará Boleslav
Michálek Josef · ZO Žinkovy
91 let

Licinberg Vladimír · ZO Chomutov
Pírek Antonín · ZO Staré Město u M. Třebové
Vala Imrich · ZO Chrudim
Zelený Stanislav · ZO Broumov
90 let

Hnátek Emil · ZO Jílové u Prahy
Janatka Jaroslav · ZO Brandýs n. L.-S. Boleslav
Kačer Jaroslav · ZO Týnec nad Labem
Krakovský Josef · ZO Rohatec
Nosek Josef · ZO Jablonec nad Jizerou
Novotný František · ZO Kaplice
Polák Josef · ZO Jaroměřice nad Rokytnou
Tomica Rudolf · ZO Třinec
Vašek Josef · ZO Rosice
Veverka Vladimír · ZO Vamberk
Volek Otakar · ZO Střítež nad Bečvou
Vyhlídal Ondřej · ZO Plesná
85 let

Bečka Zdeněk · ZO Kladno
Blažek Josef · ZO Bechyně
Brabec Rudolf · ZO Hlinsko
Breníková Věra · ZO Doksy
Dobiáš Ladislav · ZO Smržovka
Flodr Eduard · ZO Brno- Bohunice
Ganzwohl Josef · ZO Telč
Houška Václav · ZO Křemže
Chlaň Jan · ZO Ševětín
Juřík Josef · ZO Svitavy
Kotrba Jaroslav · ZO Milevsko
Koželouh Jiří · ZO Horní Dubenky
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Kulhánek Miloslav · ZO Hořice
Mach František · ZO Žďár nad Sázavou
Machoňa Vladimír · ZO Mimoň
Matuš Zdeněk · ZO Veřovice
Nádeníček Rudolf · ZO Podhoří
Novák Václav · ZO Bílovec
Petrák Lubomír · ZO Loukov
Polach František · ZO Frýdlant n. O.
Puffr Rudolf · ZO Boršov nad Vltavou
Řezníčková Vlasta · ZO Humpolec
Semrádová Anna · ZO Čáslav
Schuster Lubomír · ZO Hranice
Skala Jindřich · ZO Králíky
Stránský Jiří · ZO Dvůr Králové nad Labem
Sucharda Karel · ZO Dvůr Králové nad Labem
Šoustal František · ZO Mohelnice
Švestka Míťa · ZO Lednice
Tajbl Josef · ZO Čistá
Těhník Jiří · ZO Malá Skála
Urbánek Otakar · ZO Ořechov
Votoupal František · ZO Třebíč
Zvonař Jiří · ZO Bohumín
Ženíšková Jiřina · ZO Milín
80 let

Benešovský Jan · ZO Bochov
Brázda Josef · ZO Kamenický Šenov
Bruchtil Vratislav · ZO Choceň
Caha František · ZO Třebíč
Cenková Jaroslava · ZO Tučapy
Čunát Jiří · ZO Milevsko
Havránek Ladislav · ZO Luleč
Horká Jana · ZO Dobříš
Hrabal Otto · ZO Kroměříž
Chupáč Viktor · ZO Nesuchyně
Jaroš František · ZO Broumov
Kadlec Ivan · ZO Praha Zbraslav
Kaštánek Jiří · ZO Louny
Kohout Václav · ZO Dolany u Klatov
Komrs Josef · ZO Štoky
Kořínek Jiří · ZO Lochovice
Krajčí Radomil · ZO Doubrava
Křižka Vladimír · ZO Starý Hrozenkov
Kukačka Ladislav · ZO Veselí nad Lužnicí
Lepší Josef · ZO Plánice
Lídl Josef · ZO Nekmíř
Mácha Jan · ZO Křišťanovice
Máslo Zdeněk · ZO Svoboda nad Úpou
Mátl Karel · ZO Popelín
Mikulaj Alois · ZO Lidečko
Minařík Jan · ZO Rajhrad
Nižník Miloslav · ZO Loukov
Nosek František · ZO Holice
Novotný Jindřich · ZO Hořice
Pácha František · ZO Žamberk
Paneš Antonín · ZO Zdiby - Klecany
Pieter Bronislav · ZO Mosty u Jablunkova
Podrazil Miloslav · ZO Křtiny
Proudil Jaroslav · ZO Zlaté Hory
Pumr Ladislav · ZO Nymburk
Rak Vladimír · ZO Mladá Vožice

Reisz Zdeněk · ZO Kladno
Rygel Zdeněk · ZO Hrabyně
Ryneš Miroslav · ZO Studená
Sainer Miloš · ZO Dolní Bousov
Sedlář František · ZO Pozlovice
Semerád Zdeněk · ZO Trutnov
Slavotínek Ladislav · ZO Prostějov
Stach František · ZO Bechyně
Staněk Josef · ZO Letovice
Stavjaňa Antonín · ZO Zlín
Steffek Vítězslav · ZO Vřesina
Ševčík Josef · ZO Březová
Šlajch Miroslav · ZO Chotěšov
Šteffl Vlastimír · ZO Hrušovany nad Jevišovkou
Švec Václav · ZO Havlíčkův Brod
Toman Josef · ZO Žďár nad Sázavou
Vinduška Karel · ZO Davle
Vršan Jan · ZO Frymburk
75 let

Antoňů Jaroslav · ZO Studená
Balatka Zdeněk · ZO Zlatá Olešnice
Bartoš Stanislav · ZO Vamberk
Blažek Václav · ZO Němčice
Brožek Jaromír · ZO Třebíč
Cíla Miroslav · ZO Veltrusy
D‘Agnolo Rudolf · ZO Jakubčovice nad Odrou
David Josef · ZO Struhařov
Diviš Václav · ZO Blatná
Doležal Jan · ZO Havlíčkův Brod
Dundáček Josef · ZO Havlíčkův Brod
Elebrant Jaroslav · ZO Sobotka
Fousek Karel · ZO Sázava
Gabriel Karel · ZO Broumov
Glanc František · ZO Luštěnice
Glás Jaroslav · ZO Stráž u Tachova
Gössl Karel · ZO Štědrá
Gregor Vladimír · ZO Rožná
Hanousek Josef · ZO Nová Paka
Hanzl Jaroslav · ZO Turnov
Hanžl Václav · ZO Bavorov
Hobl Jindřich · ZO Blovice
Hroch Vít · ZO Dubicko
Hubáček Vlastimil · ZO Židlochovice
Kamler Jan · ZO Šumperk
Kindl Jaroslav · ZO Rakovník
Knížetová Marta · ZO Rožmitál pod Třemšínem
Koláčková Jarmila · ZO Krnov - Kostelec
Kořínek Ladislav · ZO Velké Karlovice
Kotalíková Blažena · ZO Chyše
Kubec Ladislav · ZO Doksy
Kvapil Miroslav · ZO Vysoké Mýto
Mišurec František · ZO Napajedla
Musil Josef · ZO Prostějovičky
Němec Miroslav · ZO Pacov
Neskromník Tibor · ZO Jihlava
Novák Jan · ZO Mířkov
Novák Jan · ZO Velké Březno
Oboňa Pavol · ZO Ostravice
Orlita Karel · ZO Hodslavice
Paďourek Ladislav · ZO Černovice

Odešli z našich řad
Duba Jan (72) · ZO Horní Dubenky

Ráček Jiří (84) · ZO Brno - Žabovřesky

Forejt Jaroslav (75) · ZO Mladá Vožice

Ryšavý Václav (71) · ZO Chocerady

Halásek Jindřich (78) · ZO Velké Meziříčí

Semerák Jiří (80) · ZO Červený Kostelec

Haluza Jaroslav (80) · ZO Prostějov

Svozil Josef (84) · ZO Mohelnice

Hušák Pavel (78) · ZO Teplice

Šimák Jan (67) · ZO Šternberk

Kopf Emanuel (66) · ZO Čkyně

Šortner Vladislav (56) · ZO Prachatice

Kovařík Radovan (72) · ZO Konice

Špaček Josef (97) · ZO Horní Jelení

Mála Josef (50) · ZO Blatná

Tkáč Josef (90) · ZO Kozlovice

Marek Jiří (80) · ZO Temelín

Tomek Josef (82) · ZO Šumperk

Mokráček Bohumil (74) · ZO Velký Osek

Valdman Václav (67) · ZO Zbýšov

Pečenka Václav (83) · ZO Litomyšl

Vašek Josef (86) · ZO Chrudim

Procházka Miroslav (87) · ZO Pačlavice

Vlček Josef (87) · ZO Ronov nad Doubravou

Přibyl Josef (87) · ZO Zbraslav

Čest jejich památce

70 let

Aron Karel · ZO Kroměříž
Bačovský Dobroslav · ZO Krnov
Baumruk Jiří · ZO Tachov
Benda Jindřich · ZO Liberec
Boštík Josef · ZO Litomyšl
Brož Milan · ZO Hlinsko
Cvachovec Jan · ZO Jaroměřice nad Rokytnou
Čajan Jan · ZO Hartmanice
Čermák Jan · ZO Rakovník
Dařílek Jaroslav · ZO Týnec nad Labem
Dlouhý Vladimír · ZO Plasy
Dobrovolný František · ZO Jaroslavice
Dohnal Josef · ZO Neplachovice
Dřízhal Jan · ZO Chomutov
Duda Pavel · ZO Přelouč
Ďulík Jaroslav · ZO Velká Kraš
Erbes Vladimír · ZO Polička
Geriš Zdeněk · ZO Velké Opatovice
Grác Jan · ZO Slušovice
Hadraba Pavel · ZO Bruntál
Hamáček Jiří · ZO Broumov
Hanáček Karel · ZO Uherské Hradiště
Havlík Tomáš · ZO Strašín
Hejný Vladimír · ZO Vlašim
Heršálek Miloslav · ZO Sobotka
Holar Václav · ZO Trhanov
Hora Zdeněk · ZO Nekmíř
Hrubý František · ZO Čkyně
Hynčík Zdeněk · ZO Kdyně
Jelínek Jiří · ZO Bechyně
Kaiser Jiří · ZO Domažlice
Kašpar st. Jaroslav · ZO Mohelnice
Kazda Karel · ZO Štoky
Klípa Josef · ZO Nová Bystřice
Kocián Miroslav · ZO Boskovice

Kolář Jan · ZO Starý Plzenec
Kostelanský Vojtěch · ZO Velká nad Veličkou
Koudelka František · ZO Čimelice
Kováč Ladislav · ZO Česká Kamenice
Kozák Ladislav · ZO Kolín
Krňávek Jindřich · ZO Zábřeh
Křenek Pavel · ZO Baška
Kříž Vladimír · ZO Struhařov
Kubaštová Helena · ZO Lažiště
Kučera Jiří · ZO Hrušovany nad Jevišovkou
Kůnová Iljuška · ZO Znojmo
Lacman Miloslav · ZO Dolní Hbity
Ladomirjak Jan · ZO Uhlířské Janovice
Lang Josef · ZO Svojšín
Laryš Jan · ZO Hradec nad Moravicí
Lasáková Miluše · ZO Klimkovice
Lebeda Josef · ZO Sokolov
Ledvina Ladislav · ZO Hostivice
Lehocký Juraj · ZO Nové Město nad Metují
Loskot Josef · ZO Proseč u Skutče
Macháček František · ZO Uhříněves
Maier Antonín · ZO Vranová Lhota
Malý Jaromír · ZO Třebíč
Maršíková Marie · ZO Týnec nad Sázavou
Mašata Miloslav · ZO Čerčany
Morcinek Karel · ZO Bystřice nad Olší
Motáček Josef · ZO Brtnice
Mrázová Anna · ZO Velešín
Mrlina Vlastimil · ZO Javorník
Němec Jaroslav · ZO Zubří
Němec Miroslav · ZO Čestice
Novotný Jiří · ZO Vrchlabí

Nožička Miroslav · ZO Bílá Třemešná
Nýdrle Oldřich · ZO Nová Paka
Olbert Karel · ZO Staré Sedliště
Opluštil František · ZO Slavkov u Brna
Páral Petr · ZO Holice
Pavlíková Zdeňka · ZO Klimkovice
Pavlis Vladimír · ZO Brandýs n. L.-Stará Boleslav
Peichl Miloslav · ZO Telč
Procházka Jiří · ZO Štěkeň
Rapčan Štefan · ZO Sedlnice
Ruml Otakar · ZO Nová Paka
Rusňák Karel · ZO Klatovy
Růžička Jiří · ZO Kyjov
Růžička Zdeněk · ZO Střítež nad Bečvou
Růžička Pavel · ZO Slabčice
Stavinoha Jan · ZO Velké Karlovice
Šikýř Pavel · ZO Pelhřimov
Šimíček Vladimír · ZO Veverská Bítýška
Štogr Josef · ZO Dolní Žandov
Tošer Vladimír · ZO Pelhřimov
Tvrdý František · ZO Janovice
Ufniarz Henryk · ZO Trutnov
Vacek Jaromír · ZO Kopidlno
Vaňouček Vlastimil · ZO Vratislavice
Vícha Miroslav · ZO Hradec nad Moravicí
Vinš František · ZO Kouřim
Vojkůvka Josef · ZO Bílovice u Uh. Hradiště
Zákora Jan · ZO Mšec
Zikmund Jiří · ZO Rokycany
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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Pavlišta František · ZO Vamberk
Resl Jiří · ZO Osečná
Richter František · ZO Nalžovské Hory
Rosocha Mikuláš · ZO Horní Jelení
Semrád František · ZO Golčův Jeníkov
Stariat Milan · ZO Varnsdorf
Stauber Václav · ZO Domažlice
Stehlík Vladimír · ZO Rožmitál pod Třemšínem
Stieber Mirko · ZO Rovensko pod Troskami
Strnad Jiří · ZO Bohumín
Šefčík Oldřich · ZO Klobouky u Brna
Ševc Josef · ZO Dobré u Dobrušky
Šmíra Václav · ZO Frýdlant n. O.
Šoustar Josef · ZO Nový Malín
Štenclová Nasťa · ZO Libina
Šula Miroslav · ZO Hanušovice
Trnka Pavel · ZO Volary
Urmann Egon · ZO Volary
Václavík František · ZO Zlín-Malenovice
Vališová Danuše · ZO Křivoklát
Vaněk Ladislav · ZO Horní Benešov
Vecková Božena · ZO Česká Kamenice
Vlček Antonín · ZO Česká Skalice
Vrána Miloslav · ZO Litenčice
Wiesner Jan · ZO Kdyně
Zetek Josef · ZO Sedliště
Zouhar František · ZO Sloup v Mor. Krasu

NAPSALI JSTE NÁM

Ježíškova vnoučata
Dobrý den, přátelé,
podělím se s vámi o radostný zážitek. V předvánočním čase
plném shonu jsem se s přítelkyní Anetou Krčmovou rozho
dl zapojit do projektu Ježíškova vnoučata. Pan Vladimír, po
těžké nemoci a mrtvici, z Domova s úsměvem Slavkov u Brna
si přál zážitek – setkání se včelařem. Chtěl si popovídat o vče
ličkách, o aktuálních trendech ve včelaření, prostě o všem
včelařském s někým se stejnými zájmy.
V sobotu 14. prosince jsme ho navštívili a celé dopoledne
nemluvili o ničem jiném než o včelaření a včeličkách. Pan
Vladimír vyprávěl, jak včelařil, zejména ke konci v plastových
rámcích (a podle jeho slov velmi úspěšně), léčil kyselinou
mravenčí, kvasil medovinu a experimentoval s polystyreno
vými úly (další rozvoj bohužel kvůli nečekané a těžké nemoci
již nezvládl). Na to, že jsme měli předávat zkušenosti my, tak
tomu bylo přesně naopak. Celou dobu jsme bedlivě poslou
chali a dozvěděli jsme se mnoho nového.
Celý tento den byl pro pana Vladimíra navíc zvláštní ještě
tím, že slavil 45 let od svatby. Odpoledne tak očekával návště
vu manželky a obou svých dcer. Pro všechny jsme tedy donesli
malou pozornost, několik skleniček medu, propolisu, svíček,
propolisových mastí a podobných drobností. Také jsme per
sonálu poděkovali za to, jak vzorně se o pacienty starají.
Chtěli bychom tímto poděkovat koordinátorům projektu
Ježíškova vnoučata. Zejména za to, že ve třech lidech, při prá
ci a na úkor svého volného času a rodinného života, dokážou
zprostředkovat přání seniorů prostřednictvím více než 80 ti
síc dobrovolníků. Opravdu klobouk dolů. Ale také je nutné
připomenout, že podobné projekty je třeba realizovat celý
rok, ne pouze před Vánocemi. Proto se v dalším roce chystá
me pana Vladimíra pravidelně navštěvovat.

VZPOMÍNÁME

Pavel Valenta
Němčice u Pardubic

Včely přítele Ladislava
Ondráška osiřely

Vzpomínka na přítele
Ladislava Vacíka

Dne 11. prosince 2019 opustil
svá včelstva, společenství našich
včelařů i náš pozemský svět přítel
František Ondrášek. Včelám se
začal věnovat již od školních let
pod vedením svého otce, znamenitého včelaře Františka Ondráška
staršího. Po něm brzy převzal i post jednatele ZO Velešín. Tuto
funkci zastával celých 30 let a často suploval i funkci předsedy a zdravotního referenta. Byl jednatelem dobrým, vlídným
a vstřícným k potřebám ostatních včelařů. Jako dobrý křesťan
jim byl vždy nápomocen radou i skutkem. V posledním období
pracoval ve výboru jako místopředseda a zdravotní referent.
Za jeho práci mu byly uděleny tituly Vzorný včelař a Vzorný
včelařský pracovník. Zemřel ve věku pouhých 66 let.

V červenci loňského roku jsme se
navždy rozloučili s přítelem Ladislavem Vacíkem. Jeho celoživotním koníčkem se stalo včelaření,
kterému se aktivně věnoval až do
svých 95 let. Přítel Ladislav Vacík
byl dlouholetý předseda ZO ČSV
Otěšice. Neváhal ochotně předávat svoje mnohaleté zkušenosti a znalosti několika generacím začínajících včelařů. I ve
vysokém věku propagoval moderní metody včelaření, neustále
se vzdělával a zajímal se o dění ve spolku. Včelařit začal se
svým otcem a stejně jako on vychoval své nástupce. Včelaření
se nyní věnují jeho syn a vnuk, a tak jeho odkaz pokračuje dál.
Členové ZO ČSV Otěšice budou na přítele Ladislava Vacíka vždy
s úctou vzpomínat.

Výbor ZO ČSV Velešín
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Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Třapatkovka nachová
Pokud procházíte Včelařským arboretem v Nasavrkách, můžete slyšet celou řadu zvuků. V létě bzukot pilně
pracujících včel, po celý rok pak hlasové projevy řady ptáků. Jen rostliny, které jsou zde hlavními obyvateli, jsou
němé. Co by nám asi řekly, kdyby měly možnost promluvit? Stačí trocha fantazie a představivosti a dozvíte se
spoustu zajímavostí.

1.

Já patřím mezi trvalky, které milují slunce a nevadí jim sucho, a to
často bývá na zahradách nebo včelnicích problém. Byla jsem proto
vysazena do společnosti, která nese název xerotermní rostliny.
Já a moje kamarádky jsme byly vysazovány tak, abychom kvetly
postupně a poskytovaly tak včelám pastvu po co nejdelší dobu.
A tak ať k nám přijdete kdykoliv, vždycky u nás najdete něco zají
mavého. Od jara až do pozdního podzimu a dokonce i v zimě. Já
patřím mezi letní krásky, a tak zdobím tento úsek od června až do
konce září. Kamarádím se s levandulemi, saturejkami, tymiány,
šantami, mateřídouškami a dalšími (obr. 1).
Jmenuji se třapatkovka nachová a botanici mi říkají Echinacea
purpurea. Moje přímé lodyhy dorůstají do výšky okolo jednoho
metru a jsou drsně chlupaté jako kopinatě vejčité listy. Nepřehléd
nutelné jsou určitě moje květní úbory na koncích lodyh. Jsou slo
ženy z jazykových nachových květů. Středové květy jsem umístila
na vypouklé lůžko a připomínají malého ježka – ostatně jméno
Echinacea pochází z řeckého slova echinos, tedy ježek. Moje pů
vabné květy jsou velmi trvanlivé a mimo estetický vzhled slouží

3.

jako skvělá restaurace pro hmyz ze širokého okolí. Na jídelníčku
mám jak kvalitní nektar, tak i skvělý oranžový pyl, který si pochva
lují hlavně včely medonosné, protože kvetu právě v době, kdy pyl
nutně potřebují pro vznik zimující generace (obr. 2).
Můžete u mě nacházet i pestrou paletu motýlích křídel. Pozadu
nezůstávají ani čmeláci a samotářské včely. Hodím se proto i na
záhony právě pro tento užitečný hmyz (obr. 3, 4 a 5).
Udivuje vás barva květů na posledním obrázku? Pro svoji nená
ročnost, dlouhou dobu květu i atraktivní vzhled jsem se totiž stala
cílem šlechtitelů, a tak se dnes mohu chlubit celou řadou kultivarů
s různou výškou i barvou květů. V roce 2009 jsem byla dokonce
vyhlášena trvalkou roku. K různým odstínům růžové začaly přibývat
i další: žluté, vanilkové, oranžové, šarlatové i zářivě červené (obr. 6).
Pokud mi necháte odkvetlá květenství, budou sloužit jako úkryt
pro hmyz a ptáci v nich naleznou zimní potravu. Na jaře stačí se
střihnout a sledovat, jak znova vyrážím vstříc milovanému slunci
(obr. 7).
Množit mě můžete snadno ze semen (někdy se i sama vyseme
ňuji) nebo prostým rozdělením trsu.
Že miluji slunce, již víte, a tak ještě prosím o propustné lehčí
půdy. Pak se o mě již téměř nemusíte starat. Netrpím ani žádnými
chorobami, a tak budu okrasou vašich zahrad a včelnic řadu let.
Jsem ovšem nejen velmi krásná, ale také užitečná. Přicestovala
jsem do Evropy z prérií Severní Ameriky, kde mě domorodé in
diánské kmeny využívaly k přípravě léků na hojení ran, kousnu
tí i uštknutí, proti rýmě a bolení v krku. Léčili mnou i své koně.
V 19. století jsem se dostala za moře a Evropa propadla mojí síle.
Využívá mě hlavně na podporu imunity. I když jsem léčivá celá,
nejvíce účinných látek je v mých kořenech. Můžete se se mnou
setkat ve formě čajů, odvarů nebo oblíbených tinktur. Když se tedy
rozhodnete, že někomu dáte pořádné kapky, tak využijte nejlépe
ty moje.
Vaše třapatkovka nachová
Připravila Ing. Miroslava Novotná

7.

LEDEN 2020• 37

Třapatkovka nachová
Echinacea purpurea
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