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Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Slušnost není slabost
Vážení přátelé, možná se k vám doneslo,
nebo jste sami zjistili a byli překvapeni
stejně jako my, že došlo k zahájení exe
kuce na všechen nemovitý majetek svazu.
Chtěla bych tuto nemilou záležitost vysvět
lit a všechny naše členy uklidnit.
V půlce prosince minulého roku byly na
sekretariát ČSV postupně doručeny dva
exekuční příkazy. Byl obstaven veškerý ne
movitý majetek a účet svazu, dohromady
v hodnotě více než 100 milionů korun. To
vše z důvodu neuhrazených nákladů sporu
ve výši celkem 146 tisíc korun, které jsme
byli schopni a ochotni zaplatit. Podrobnou
zprávu našeho právního zástupce v této
věci obdržely základní a okresní organizace
a členové Republikového výboru a Ústřední
kontrolní komise ČSV. Proto budu stručná.
Předmětný spor vedl svaz proti bývalým
funkcionářům ZO Mladá Boleslav, kte
ří vyvedli majetek ZO mimo svaz. Zbyla
jen skořápka bez členů, bez majetku, bílé
místo na mapě ČSV. Ve sporu jsme nebyli
úspěšní. Podali jsme odvolání a posléze jej
vzali zpět. Nechtěli jsme riskovat další ná
klady. Soud s ohledem na zpětvzetí vydal
usnesení o zastavení řízení. Následně náš
právní zástupce požádal oba právní zástup
ce, kteří protistranu zastupovali, o sdělení
čísla účtu, kam máme poslat náklady spo
ru. Místo toho jsme však obdrželi do dato
vé schránky vánoční dárek – dvě exekuce.
Jak jsme zjistili z dokumentů exekuce, vše
bylo připraveno – hned následující den po
doručení usnesení o zastavení řízení byla
zahájena exekuce v režii právního zástupce
jednoho z žalovaných – Ing. Leoše Dvor
ského, Mgr. Petra Šupala, koncipienta
(nyní už advokáta) z Advokátní kanceláře

Brückler, advokátní kanceláře bývalého
předsedy našeho svazu. Exekuce podaná
v zastoupení ostatních oprávněných (man
želé Šturmovi a další) byla doručena o pár
dní později.
Jak vidno, neměli jsme šanci. Žádná vý
zva, žádná faktura, žádné sdělení, kam pe
níze poslat, ale rovnou exekuce. Okamžitě
jsme zaplatili. Exekuce jsou zrušeny a do
sud čekáme, až bude náš nemovitý majetek
v katastru nemovitostí uvolněn.
To však není vše. Samotná exekuce ne
stačila. Bylo třeba informaci s patřičným
komentářem rozšířit mezi členy a funkcio
náře svazu včetně kopie výpisů z katastru
nemovitostí s vyznačením zahájení exeku
ce. Také pan ministr zemědělství obdržel
anonym, ve kterém se pisatel mimo jiné
ptá, kolik dotací hodlá Ministerstvo země
dělství ČR dát svazu na zalepení exekucí.
Mimochodem náklady exekuce byly v prv
ním případě 5 500 korun a proti nákladům
druhé exekuce ve výši 37 800 korun jsme
podali námitky, protože svaz plnil dobro
volně ještě před doručením této exekuce.
Místo poslání jednoho e-mailu s bankov
ním účtem bylo zpracováno 60 stran textu:
vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční
příkazy, příkazy k úhradě nákladů exekuce
včetně nákladů právních zástupců opráv
něných, výčet postihnutých nemovitostí
svazu, obstavení účtu svazu, zrušení exe
kuce atd. atd. Tolik práce, tolik papíru, tolik
zaměstnaných lidí. Ale nevadí, jen když to
poškodí svaz a znevěrohodní jeho vedení.
Zlý úmysl zvítězil nad etikou. Zrušením
exekuce však tento případ nekončí. Co se
stalo nám, se může stát komukoli. Proto je
potřeba se každému zneužití práva bránit.
Slušnost totiž není slabost.
Mgr. Jarmila Machová
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Rozhovor

Kdybych se necítil,
tak do toho nejdu,
říká Ing. Ondřej Procházka,
nový ředitel VÚVč
Když Dr. Ing. František Kamler přebíral před dvaadvaceti lety pozici ředitele Výzkumného ústavu včelařského v Dole, bylo jeho současnému nástupci
Ing. Ondřeji Procházkovi patnáct a o včelách toho tehdy věděl minimálně.
O bezmála dvanáct let později mu coby absolventovi ČZU František Kamler
nabídl místo asistenta. Historie se opakuje. Oba nastoupili do Výzkumného
ústavu včelařského po absolvování vysoké školy, oba se pak stali jeho řediteli. Ing. Ondřej Procházka (1982) usedl do ředitelského křesla na počátku
roku 2019.
Ačkoli se historie opakuje, určitý rozdíl
tu je. Vy jste o 13 let mladší než Dr. Kam
ler v době svého nástupu do funkce ře
ditele. Navíc on měl za sebou přes dvě
desetiletí práce ve výzkumáku. Necítíte
to trochu jako handicap?
Dr. Kamler sem nastupoval podobně jako
já rovnou po absolvování zemědělské uni
verzity. Než se stal ředitelem, byl tu přes
dvacet let, takže určitě nasbíral obrovské
množství zkušeností. Nemám sice to
lik praxe, ale za deset let mého působení
v Dole jsem měl dost času, abych se s cho
dem ústavu dobře seznámil.

tehdy tak zaujaly, že jsem se rozhodl stát
včelařem. To se mi splnilo následující
rok, kdy jsem získal své první 3 oddělky.
Pracovat se včelami mě následně naučil
Dr. Kamler na vlastní pokusné skupině
45 včelstev.

Čím vším jste za tu dobu prošel?
Hlavní náplní mé práce byla vždycky admi
nistrativa, dále provozní záležitosti, tedy
dohled nad našimi stanicemi, zásobování
ústavu, nákup materiálu, kontakt se státní
mi úřady apod. Také často vzpomínám na
chvíle, kdy jsem s Ing. Veselým zatloukal
kapátka do lahviček Varidolu.

Máte nějaké ekonomické vzdělání?
Ekonomické vzdělání nemám, na škole
jsme měli pouze semestr zemědělské eko
nomiky, což ale nesnese s provozem firmy,
jako je výzkumný ústav, srovnání. Co mi
ale škola dala, je finanční gramotnost,
a k tomu je potřeba používat především
selský rozum. Abychom se nepouštěli do

Co vás vedlo k tomu, že jste studoval
ČZU? Rodinná tradice?
Částečně to tak lze říct. Maminka vystudo
vala zemědělskou univerzitu, ale živočiš
nou produkci. U mne převážilo to, že jsem
spíše orientovaný k přírodě než k technic
kým nebo humanitním směrům.

Ústav se vždycky snažil řešit aktuální problémy chovu včel.
Nyní jsou to jejich nemoci a léčiva, ale i genetika a kvalita produktů.
Rozhodně nemáme v úmyslu měnit obor podnikání
To ale s vědou nemá moc co do činění…
Nejsem vědec, ale samozřejmě jsem s jed
notlivými odděleními do styku přišel a se
známil jsem se s nimi podrobněji, třeba
s výrobou léčiv a medoviny. Úplně detail
ně nevidím do mikrobiologie, chemie či do
parazitologie, ale myslím, že to ani není za
potřebí. Důležité je vědět, co řešíme a znát
výhled do budoucna a plánovat.
Kdy jste ve svém životě potkal včely?
Ke včelám jsem se dostal na ČZU, kde
jsem při studiu oboru rostlinná produkce
absolvoval semestr Včelařství u Ing. Da
libora Titěry a tím pádem i praktická cvi
čení na Dole. Přednášky o včelách mě
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věcí, o nichž už dopředu víme, že nemají
šanci na úspěch.
Funkce ředitele v jakékoli firmě, to je
práce s lidmi, administrativa, jednání
s nejrůznějšími úřady či institucemi, ma
nažerská činnost. Tušíte, do čeho jdete?
Vím to z deseti let působení tady ve výzku
máku. Co se týká práce s lidmi, do ní jsem
již určitým způsobem vstoupil, jelikož jsem
od roku 2012 jedním ze tří jednatelů firmy.
Po dva roky působení ve výrobě léčiv jsem
přímo zadával a kontroloval úkoly podří
zeným a navenek pořád jednám se státní
správou, s nejrůznějšími úřady či institu
cemi a dodavateli.

Zároveň to není práce „od – do“. Počítá
s tím vaše rodina?
To ano. V práci strávím hodně času, ale o to
víc si pak vážím volných chvil s rodinou.
Mám skoro tříletou dceru, které se chci
věnovat. Už dostala svůj první včelařský
klobouk, tak spolu hned zjara vyrazíme ke
včelám.
Výzkumný ústav existuje a funguje sto
let. Řídit takovou firmu je závazek něco
nepokazit. Nemrazí vás z toho?
Je to velké břemeno, opravdu velký zá
vazek. Kdybych se necítil, tak se do toho
nepustím. Jsem si vědom, že je potřeba
udržet současné nasměrování ústavu na
včely. Ústav se vždycky snažil řešit aktu
ální problémy chovu včel. Nyní jsou to je
jich nemoci a léčiva, ale i genetika a kvali
ta produktů. Rozhodně nemáme v úmyslu
měnit obor podnikání. Pokud k nějakým
změnám dojde nebo již dochází, tak jsou
pouze kosmetické a ve prospěch včelař
ství.
Existuje řada oblastí, počínaje nemo
cemi včel a biologií a chovem čmeláků
konče, jimž se výzkumný ústav věnuje
již léta. Nehodláte v této koncepci něco
změnit, něco posílit, jiné upozadit?
Žádné zásadní změny neplánujeme. Ně
které činnosti jsou již upozaděny přiroze
ně, vývojem. Třeba čmeláci, to je momen
tálně „zakonzervované“.
Ale čmeláci dnes přece přicházejí do
módy…
Chovali jsme je na stanici v Přerově-Že
ravicích. Doktor Pavel Krieg, který je měl
na starosti společně s laboratoří, odešel
předloni do důchodu. Laboratoř skonči
la, už se nevyplatilo držet tam akreditaci,
a tak stanice funguje pouze pro včelařinu.
Čmelákům se nyní plně věnují kolegové
v Troubsku.

Léčiva jsou produktem, na němž lze za
poměrně krátkou dobu vydělat slušné
peníze, které potřebujete pro činnost
ústavu. Například formou prodeje léku,
který vám někdo nabídne a který je po
pulární v některé ze sousedních zemí.
Ale až posléze se zjistí, že lék nemá tako
vou účinnost, jakou tvrdí výrobce. Mohlo
by se stát, že byste „pustili“ mezi včelař
skou veřejnost něco takového?
Máme zpracovanou a léty ověřenou a zave
denou metodiku kontroly varroázy, která
zahrnuje celou škálu ošetření, která se pro
vádějí v průběhu roku. Léčiva, která vyrábí
me, jsou samozřejmě do této metodiky za
řazena, ale určitě nebudeme vyrábět nebo
prodávat přípravky, o nichž bychom pochy
bovali, že fungují. Nehledě nato registrační
procedura u léčiv, podobně jako v případě
humánních léčiv, je náročná, zdlouhavá,
složitá a drahá. Součástí registrace léčiva
je i prokázání jeho účinnosti. Registrovat
lék, který nefunguje nebo není bezpečný,
by jednoduše dnes v Evropě nešlo. Pak
jsou ovšem pro trh registrovány další pří
pravky, nikoliv léčiva, kde se hledí jen na
bezpečnost – účinnost se neprokazuje. Je
na zákazníkovi, co si vybere a čemu uvěří.
V tomto ohledu se budeme nadále všemi si
lami snažit, abychom neztratili dlouhodo
bě budovaný kredit u našich včelařů, kteří
vědí, že se na naše rady i přípravky mohou
spolehnout. Na krátkodobý efekt sázet
nebudeme. Kromě toho účinných látek,
které se dají použít jako léčiva či na výrobu

léčiv pro včely, je minimum. Jakékoliv jiné
metody se zatím ukazují nepříliš účinné
nebo tak pracné, že jsou nerealizovatelné.
Novým přípravkům se nebráníme, vyvíjíme
je a zkoušíme, ale registrační proceduru
spouštíme jen v případě, kdy jsme si jisti,
že naše úsilí povede ke zdárnému konci.
Farmaceutický průmysl je obrovský byz
nys. Platí to i pro léčiva určená včelám?
Existuje poměrně velký tlak dovážet nebo
dodávat do republiky léčiva, která jsou
zaregistrována například formou vzájem
ného uznávání v Evropské unii. S našimi

Včely jsou tady 80 milionů let,
určitým způsobem se vyvinuly,
a to nepředěláme
přípravky již zaujímáme menší podíl na
českém trhu. Některá léčiva byla nově
zaregistrovaná nedávno, ale rozhodně to
není tak, že bychom každý nový přípravek
chtěli nějakým způsobem podporovat nebo
distribuovat podobně jako třeba VarroMed.
Věda versus byznys, v jakém vzájemném
poměru jsou tyto složky?
To záleží na úhlu pohledu. Pokud se bude
me bavit o vědeckovýzkumných činnostech
nebo o počtu aktivit, které vykonáváme,
tak bude převažovat věda, pokusy apod.
Z čistě ekonomického hlediska pocho
pitelně převažuje výroba, protože jako
„s.r.o.“ musíme z něčeho žít. Obě složky
jsou v poměru cca 90 % výroba ku 10 %
věda. Vědu chceme a musíme zachovat za
každou cenu, proto dotujeme výzkumnou
činnost přímo z prostředků ústavu. Větši
na grantů vyžaduje spoluúčast, a poměr
ně vysoké částky investujeme i do našich
dalších pracovišť z toho důvodu, abychom
měli různá stanoviště a dostatek včelstev,
s nimiž můžeme pracovat.

Vaše slova by se možná dala parafrá
zovat sloganem: Držet se kořenů a bio
logie…
To je pravda, včely jsou tady 80 milionů let,
určitým způsobem se vyvinuly, a to nepře
děláme. Nicméně vývoj jde mílovými kroky
kupředu, zásahům do přírody či konkrétně
do zemědělské krajiny se nevyhneme, pes
ticidy, které zemědělci potřebují, vyloučit
nelze, lidé musí jíst.
Lze soudobými výzkumnými metodami
stanovit frekvenci a intenzitu postřiků
třeba ve smyslu: „Postříkejte pole toli
krát a tolikrát a nějakou nejmenší dáv
kou, aby to včelám neuškodilo?“ Prová
díte i v této oblasti nějaký výzkum?
V současné době testujeme toxicitu pří
pravků hlavně v laboratorních podmín
kách, protože polní pokusy jsou extrémně
náročné na čas a na práci. A aby splňovaly
veškeré podmínky, které splňovat mají,
jsou i extrémně drahé. Před několika lety
jsme prováděli pokusy v tzv. izolátorech –
vysela se plodina, těsně před květem jsme
na porost se včelami nasadili síťované
„skleníky“ a aplikovali postřik jedním nebo
kombinací několika přípravků… V dalších
polních testech jsme zase zkoušeli nekta
rodárnost různých odrůd řepky. Ale abych
neodbočoval od přípravků a jejich toxicity.
V rámci registračních procedur procházejí
přípravky testováním toxicity. Registrova
né přípravky aplikované podle návodu ne
mohou být pro včely akutně nebezpečné.
O tom také svědčí minimální počet potvr
zených případů otravy včel postřiky v po
sledních letech. Ochrana rostlin je složitá
záležitost, takže to, že „se pole nebude stří
kat jedenáctkrát, ale jenom třikrát,“ může
říci pouze odborník a nikoli včelař-laik,
který problém vidí pouze ze svého zorného
úhlu. Je to nesmírně složitá problematika.
Co mohou v dalším období včelaři, ať již
hobby nebo ti s větším počtem včelstev,
od výzkumného ústavu očekávat?
Stejně jako do této chvíle budeme nadále
včelařům poskytovat kvalitní matky a ce
lou škálu služeb parazitologické, chemické
a mikrobiologické laboratoře, poradenství
o včelách, včelích produktech a jejich kva
litě, o léčivech a léčení včelstev, o do
tacích apod. To vše bude fungovat
i nadále.
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Rozhovor

Koncepce se tedy měnit nebude, nicmé
ně bezpodmínečnou součástí fungování
ústavu musí být byznys – téměř šest desí
tek zaměstnanců potřebuje každý měsíc
výplatu. V obchodě se podmínky přece jen
mění rychleji než v oblasti vědy a výzku
mu. Jak hodláte uchopit tuto část vašich
ředitelských povinností?
Díky dobré koncepci, kterou nastavil
Dr. Kamler, přičemž část už jsem měl tu
čest dělat s ním a s Ing. Titěrou, nemáme
ekonomické problémy a jsme v černých
číslech. Zaměstnance můžeme ohodnotit
podle jejich výkonu, přidat jim odměny
apod. Ale někde peníze vydělat musíme,
takže skutečně ekonomicky nejvýznamněj
ší činností je výroba medoviny a léčiv. Obě
složky musíme udržovat v dobré kondici.

Rozhovor

Možná je to s trochou nadsázky, ale po
skytovaných služeb je tolik, že by měl být
ústav k dispozici prakticky nepřetržitě…
Ono to tak v podstatě je. Telefony zvoní od
rána do večera i o víkendech. Pak jsou tu
ještě naše detašovaná pracoviště v různých
oblastech republiky, kam si chodí včelaři
pro radu. Včelmistrům to opravdu zabírá
dost času, když přijdou čtyři lidé během do
poledne, včelmistr je totálně zablokovaný.
To je ale součást naší práce.

Námět

To jsou čtyři včelaři, jenže pak se spustí
akce typu Hrr na mor, do níž se iniciativ
ně zapojíte, a prakticky 24 hodin denně
kontrolujete vzorky měli. To musí být
enormní zásah do chodu ústavu. Jak se
s tím vyrovnáváte?
Musíme si umět udělat přesnou a prav
divou kalkulaci. A to jsme se za poslední
roky naučili. Než slíbíme účast na něja
kém projektu, musíme si být jistí, že to
zvládneme. Jak personálně, tak finančně.
Abychom svoji účast případně dotovali ze
svých peněz, musíme dojít k přesvědčení,
že bude mít nějaký dlouhodobý účinek,
který se zhodnotí v průběhu následujících
let. Projekt Hrr na mor byl především o po
radenství, spousta včelařů volala, co mají
dělat, jak sesbírat vzorky a podobně. Nyní
se chystá druhá etapa, do které se chceme
zapojit podobným způsobem. Takže čeká
nás spousta práce.

Neuvažujete o nějakém personálním
posílení?
Počet zaměstnanců pomalu, ale dlouho
době roste, vloni touto dobou jich bylo
50, dnes máme o čtyři víc. Nicméně jsme
si udělali výhled na příští období a zjistili
jsme, že budeme potřebovat minimálně
další dva.

laboratoře a bude tam přesunuta i zmoder
nizovaná proletová hala. Vybavení labora
toří a veškeré výzkumné či vědecké cíle
jsou závislé na finanční stránce věci. Když
bude dost peněz, jsme schopni rozjet další
projekty, přibrat zaměstnance a přijmout
i zakázky typu: „Vyzkoušejte tohle, jste pře
ce výzkumák!“
Text a foto: Petr Kolář

Určitě máte svoji představu, kam bys
te chtěl výzkumný
ústav v bu
doucnu do
vést...
Chtěl bych,
aby ústav
zůstal špičkou
včelařského vý
zkumu u nás, což
není nemalý úkol.
Pokud bych se podíval
na nějaké konkrétní
činnosti, tak třeba léčiva.
Přál bych si, aby se nám
podařilo dostat na ev
ropský trh. To by určitě
zabezpečilo ústav na
delší dobu. Dva roky
máme v hlavě pro
jekt poměrně velké
přístavby. Zčásti
skladové, zčásti
výrobní prostory,

Vážení přátelé,
nikde jsem se nedočetl ani nenašel zmínku o vynálezu (jedná se
skutečně o patentovaný vynález
z roku 1980) programového-automatického zařízení pro vytáčení
medu na vratném medometu.
Dnes je toto zařízení samozřejmou
součástí vybavení medometu, ale
před 40 lety tomu tak jistě nebylo.
Všude se prezentuje jen vynález
medometu tak, jak s ním přišel
v roce 1865 Franz Hruschka, ale o dalších vylepšeních není
nikde ani zmínka... Byť by to byla taktéž světově patentovaná
záležitost. Takové je povědomí o vývoji tohoto nenahraditelného
pomocníka většiny včelařů až do dnešních dnů. Takže nestálo
by za to k tomuto „A“ přidat i „B“?
Předesílám, tím že vynález vznikl v ČSSR a automaticky byl
státním majetkem, stát s ním podle toho zacházel. Byl přece
všech! Udělený „Patent na automatizované zařízení na vytáčení
medu na vratném medometu“ byl výsledkem práce bratrů –
dvojčat Josefa a Ladislava Blažkových, svého času členů ZO
Rájec-Jestřebí, okres Blansko. Josef Blažek představil tehdy
ještě poloautomatický medomet na včelařské výstavě v Olomouci v roce 1972. Toto vím z jeho vyprávění i z vyprávění jeho
dcery, dnes mé manželky Lenky, která jej tehdy doprovázela.
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Bohužel chybí mně další podklady. Nenajdete, prosím, v archivu
nějakou zmínku o této výstavě? V roce 1974 si bratři Blažkové
podali žádost o udělení patentu a v roce 1980 jim byl udělen.
Josef Blažek se o tom, že je spoluautorem patentu na automatizovaný medomet, nijak nezmiňoval. Až když jsem se ptal, kam
ho mám dát opravit, až se ovládání porouchá, řekl: „Toto jsme
vymysleli s bráchem,“ a že výkresy a součástky má. Myslel tím
právě „tu škatuli se světýlky“ k medometu, kterou každoročně
používám. Nedlouho před tím, než odešel do včelařského nebe,
předal mně veškerou originální dokumentaci.
V posledním loňském čísle časopisu Včelařství kladete otázku: Nejsou tedy Češi vlastně národem včelařů? Odpověď zní, že
určitě, a to velmi vynalézavými! Nestálo by za to osvětlit jednu,
zřejmě nikdy nepublikovanou část naší včelařské historie, tentokrát o zdokonalení páně Hruschkova vynálezu? V případě zájmu
jsem k dispozicí s uceleným příspěvkem o práci obou bratrů.
Radek Sedlák
Poznámka redakce:
Avizovaný příspěvek rádi zveřejníme. Nicméně nejsou mezi našimi včelaři
další, kteří se tomuto problému také věnovali? Nemáte k dispozici písemnou,
výkresovou či fotografickou dokumentaci? Ozvěte se nám, kontakt na přítele
Sedláka je k dispozici v redakci. Jeho dopis jsme již předali Dr. Ing. Františku
Kamlerovi, který má racionalizaci ve včelařství doslova v krvi, zapátráme
v našem archivu, a společnými silami můžeme připravit zajímavý materiál
dokladující šikovnost a důvtip našich včelařů.

KALENDÁRIUM

Únor

Sníh ochrání včelstva před mrazy. Česna a očka ale musí být čistá bez sněhu

Počasí
Slunce v polovině února vstoupí do zname
ní Ryb. Den se prodlouží o 1 hod. 38 min.
Vývoj počasí v únoru podle stoletého
kalendáře přinese od 1. 2. do 11. 2. mírné
počasí; od 12. 2. do 18. 2. ochlazení, sníh;
od 19. 2. do konce měsíce převážně jasno,
mráz a vítr.
Příroda
Podmínky v přírodě jsou velmi podobné
lednu. Zima se projevuje obdobím vege
tačního klidu. Na první pohled vše vypa
dá, jako by veškerý život v přírodě vymizel,
nicméně pochody v živých organismech se
nezastavily, pouze se jejich životní rytmus
zpomalil.
Počasí je typické pro druhý měsíc roku.
Počátkem února jsou zpravidla oblevy
a mírné oteplení. Začínají se probouzet
vrby, jívy, lísky. Koncem měsíce již včely
přinášejí první pylové rousky.

Bezpečný elektrický proud 24 V umí přitavit voskovou mezistěnu

Pranostiky
Únor bílý, pole sílí. Únor teplý, březen
chladný. Zelené Hromnice, bílé Velikonoce.
O Hromnicích jasný den, připrav kožich
ještě ven. Je-li o Hromnicích sníh a vítr,
není jaro příliš daleko. Tmavé Hromnice,
sedláka radost, jasno-li ale, sněží ještě
dost. Na sv. Blažeje kamínek se zahřeje.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdy
by měl zmrznout. V únoru, když zima málo
doléhá, o Velikonocích tě za to vyšlehá.
Včely
Život v úlu je stále v zimním režimu. Včely
jsou shluklé do chomáče, který se mírně
rozvolňuje při krátkodobém zvýšení ven
kovní teploty. Včely toho využívají k pro
čišťovacím proletům. Jsou-li teploty mezi
8 až 10 °C, svítí slunce a nefouká-li stu
dený vítr, včelky vylétají ven z úlů, aby si
po dlouhém období vyprázdnily výkalové
váčky.

Medný plást se zimními zásobami je jistotou pro život včel

Při proletech je dobré sledovat chová
ní včel, popř. jejich výkaly. Pokud máte
úly postavené v blízkosti domu, je dobré
v těchto dnech upozornit sousedy, aby
nevěšeli bílé prádlo ven kvůli možnému
pokálení včelami
Jestliže zjistíme, že úl je hustě pokálený,
může to být signál vzniku nebezpečné ná
kazy nosematozy (Nosema apis). V jiném
případě by se mohlo jednat o konzumaci
medovicových zásob. Ty následně plní vče
lám výkalové váčky nestrávenou potravou.
Je-li v podmetu spadlé velké množství
mrtvých včel, může to ukazovat na některou
parazitární nákazu (nosemovou nebo rozto
číkovou nákazu). Pokud mrtvolky mají na
dmuté zadečky a česno je pokáleno, může jít
o úplavici (necháme vyšetřit zdravotní stav
včelstva a podle toho zakročíme). Česno se
nesmí ucpat mrtvolkami, a proto jej pravidel
ně čistíme. Objeví-li se mezi dělnicemi i mrt
volky trubců, můžeme soudit na osiřelost.

Melecitózní med v buňkách
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dodáním dostatečného množství zimních
zásob. Objem glycidových zásob pro jedno
včelstvo musí být v minimálním množství
30 kg, které jsou složeny z medu a cuker
ného roztoku přepracovaného včelami na
med.

Plásty napadené zavíječem voskovým

Včelař
Jeden z důležitých úkonů v únoru je kont
rolu a stavu zásob. Tu provádíme za příz
nivého počasí. V případě úlů přístupných
pouze zadem je to trochu složitější. Zde je
nutné odebírat postupně jednotlivé prázd
né plásty až k včelímu chomáči a poté při
ložit zásobní medné plásty. U nástavko
vých úlů je přístup jednodušší. Prvotní in
formace získáme náhledem mezi plástové
uličky po sejmutí víka. Práci si usnadníme
posvícením pomoci kapesní svítilny do jed
notlivých uliček. Tím velmi dobře zjistíme
stav zásob a obsazenost včelami. Přitom
nemusíme včely významně rušit. Když zjis
tíme, že se včely nepřesunuly za zásobami

Uličky mezi plásty obsazené včelami

do horního nástavku a trpí hladem, tak
odstraníme horní nástavek se zásobami
a ty přeneseme po odstranění prázdných
plástů těsně k chomáči včel. Předtím nej
prve částečně odstraníme vosková víčka na
plástu. Včely okamžitě přelézají na otevře
né zásoby. Vše musí probíhat velmi rychle.
Je nutné si vše předem připravit, rozmys
let a naplánovat. Jsou-li včely s minimem
zásob, nebo zcela o hladu a my nemáme
zásobní medné plásty, přidáme na horní
loučky těsně ke včelám medocukrové těsto
v objemu minimálně 1 až 1,5 kg. Po týdnu
opět zopakujeme.
Uvedeným problémům ale musíme
předcházet již v srpnu minulého roku, a to
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Včelařova práce
Stejně jako v lednu, tak i v únoru se zabý
váme drátkováním rámků a natavujeme
mezistěny. Pomalu ukončujeme obnovu,
případně výrobu nových úlů.
Na stanovištích při kontrolách mimo jiné
odstraňujeme větve, které spadly na úly, či
zbytky po nezvaných návštěvnících.
Nesmíme zapomínat na vylepšování
svých stanovišť pěstováním biodiverzních
rostlin. Proto si v již v únoru zajišťuji osivo
pro medonosné rostliny, jako jsou napří
klad svazenka, pohanka, komonice a po
dobně. Chceme-li si stanoviště obohatit
dřevinami, tak nyní je pravý čas k objedná
ní stromků či keřů, které v průběhu března
vysázíme.
Dále je velmi důležité vytvořit si deník
pro záznamy činností a změny životních
pochodů včel v jednotlivých úlech, zapi
sovat si každý úkon a práci věnovanou
včelstvům, jejich projevy a charaktery.
Dále si zaznamenáváme všechna peněžní
vydání a příjmy, výnos medu, vosku, počet
rojů a nových matek. Ke konci roku pak ze
všech poznámek vyhodnotíme stav celého
chovu. Vyčleníme včelstva, která odpoví
dají kritériím úspěšného chovu. Z těchto
včelstev pak odebíráme vajíčka pro násled
ný umělý odchov nových matek. Z dalších
zápisů a poznámek sestavíme účetní uzá
věrku včelařského chovu.
V únoru je stále čas na doplňování zna
lostí a vědomostí čtením literatury a účastí
na odborných přednáškách.

Voskový plást-souš vystavěný včelami

tvarují voskové šupinky a vrství je na sebe,
až následně vystaví celý plást. Stavba po
kračuje zpravidla shora dolů. Včely visí na
sobě v řetízcích nebo hroznech, hlavami
vždy vzhůru. Téměř se nehýbají a vylučují
vosk. Pomocí zadních nohou a kusadel jej
rozmělní, navlhčí, rozdělí na kousky vhod
né velikosti a připevní v místě stavby.
Aby se zkrátila doba výstavby plástů,
vkládáme do úlů voskové mezistěny s vyli
sovanou předlohou šestihranných buněk.
Včely se pak mohou soustředit pouze na
vystavění příslušných buněk. Tím se zkrá
tí doba výstavby a včely se mohou věnovat
zpracování medu. Tvorbu vosku významně
ovlivňuje dobrý stav medných i pylových
zásob, vhodné stavební prostory v úlu
a přítomnost dobré matky.

Léčení
Matky již v únoru kladou první malé plochy
vajíček. Na konci měsíce v případě přízni
vého počasí již můžeme provést léčení včel
nátěrem víček včelího plodu s následnou
fumigací. Tuto metodu léčení si podrobně
popíšeme v březnovém kalendáriu.

Získávání včelího vosku
Ke zpracování se hodí pouze souše zbave
né medu a pylu. Vosk získáváme z plástů,
které nejsou vhodné pro další použití ve
včelstvech (tmavohnědé až černé barvy),
z plástů poškozených při manipulaci. Další
vosk získáváme ze stavebních rámků, z díla
z oplodňáčků, z různých odřezků, měli a ví
ček. U tmavších plástů s větším obsahem
košilek je získání vosku náročnější. Ke
zpracování vosku se nabízí několik způso
bů a možností.
Mezi nejstarší způsoby patří sluneční ta
vidlo. Jedná se o dřevěnou zasklenou skříň,
uzavřenou víkem se zrcadlově leštěným

Vosk a stavba plástů
Včelí vosk je metabolický produkt včely,
který se tvoří ve voskotvorné žláze včely
dělnice, jejímž vnějším zakončením jsou
vosková zrcadélka na třetím, čtvrtém, pá
tém a šestém zadečkovém článku. Jedna
vosková šupinka má hmotnost 6,8 mg a na
výrobu 1 kg čistého včelího vosku potřebu
je včelstvo 1,25 milionu šupinek. Na vysta
vění plástů do celého úlu včely spotřebují
téměř 4–6 kg vosku.
Na stavbu plástu včely používají jako
pracovní nástroj ústní kusadla. Těmi

Zima na včelnici

Pro včelařky
V zimních měsících je také čas
na experimenty na s medovým
vařením a pečením různých dobrot
a laskomin. Sám rád vařím, a tak
přidávám několik receptů.

Kotlety na medu
Suroviny: vepřové kotlety (s kostí jsou
lahodnější), sůl, pepř mletý, oregáno,
k vylepšení chuti sojová omáčka.

Medové řezy
Suroviny: 250-300 g medu, 300 g cukru,
15 g skořice, 7 ks hřebíčků, 300 g hrubě
nasekaných mandlí nebo ořechů, 120 g
kandované citronové a pomerančové
kůry, 625 g hladké mouky, 5 cl griotky,
1 malá lžička jedlé sody.
Postup: Nejprve rozehřejeme na plotně
med, do kterého vmícháme cukr, koření,
mandle a kandovanou kůru z citrusů.
Do horké směsi přidáme mouku, jedlou
sodu a griotku. Vzniklé těsto se musí důkladně zpracovat. Poté necháme odležet
v ledničce do druhého dne. Odpočaté
těsto vyválíme na placku o síle asi 2 cm,
kterou pečeme při 180 stupních asi
25 minut. Po upečení potřeme cukrovou
polevou a nakrájíme na úhledné kousky.

Medový „grog“
Zimní klid v kočovném voze

Tato metoda vyžaduje velké dovednosti
a zkušenosti. Při výběru nádoby na vyvá
ření musíme ovšem postupovat opatrně.
V žádném případě nesmí horký vosk přijít
do styku s železem, mědí nebo pozinkova
ným plechem. Vhodné jsou pouze nereza
vějící ocel, hliník, sklo a neporušený smalt.
Moderní a velmi bezpečný způsob je vy
váření vosku z plástů pomocí páry. Existuje
několik výrobců a typů zařízení, z nichž se
velmi osvědčilo to slovinské. Jedná se o ne
rezovou nádobu s víkem a uprostřed s per
forovaným košem s kapacitou 20 plástů.
Ve spodní části je umístěno malé množství
vody, která se ohřívá a mění na páru. Vosk
pomalu stéká do odchytové nádoby a ná
sledně čistý vytéká do příslušné nádoby.
Evžen Báchor,
včelař, Pardubice
evzen.bachor@volny.cz

citronovou kůru. Odstavíme a necháme
pod pokličkou asi 5 minut. Přidáme med,
pomerančovou šťávu a dobře promícháme, aby se med úplně rozpustil. Necháme
vychladnout, přidáme víno a koňak. Rozmícháme a podáváme teplé i studené.

Suroviny: 0,8 I vody, 0,8 I medu, 2 lžíce
skořice, 1 nakrájený vanilkový lusk,
6 drcených hřebíčků, 6 kuliček pepře
(drcené), půl strouhaného muškátového
oříšku, 0,25 I vodky nebo rumu podle
chuti.
Postup: Med s vodou zahřejeme. Přidáme postupně koření a dobře mícháme.
Vaříme 10–15 minut. Odstavíme, přidáme vodku a nápoj přikryjeme pokličkou
a půl hodiny necháme stát. Přecedíme
a servírujeme.

Postup: Maso naklepeme, okořeníme
a dáme zprudka opéct na rozpálený tuk.
Když je maso z polovičky měkké, vyjmeme jej z pánve a potřeme medem a sojovou omáčkou. Vrátíme zpět na pánev
a opékáme do úplného změknutí. Maso
dostane tmavou barvu. Na povrchu se
vytvoří křupavá kůrka. Maso není sladké,
naopak má výraznou kořeněnou chuť.
Podává se s velkou zeleninovou oblohou.
Přílohy mohou být chléb, brambory na
všechny způsoby, rýže, ale také těstoviny. Chutná to se vším.

Medový perník
Suroviny: 35 dkg hladké mouky, 12 dkg
moučkového cukru, 2 vejce, 5 polévkových lžic medu, 2 lžíce rozehřátého tuku,
1 lžíce kakaa, ½ sáčku prášku do pečiva
perníkového, 2 lžíce perníkového koření.
Postup: V míse ze surovin vytvoříme
těsto, které necháme asi 2 hodiny odpočinout. Z těsta poté vyválíme placku asi
1,5 cm silnou a vykrajujeme různé tvary.
Po vypečení potřeme vajíčkem a po vychladnutí začínáme zdobit.
Poleva: 1 bílek, 15–20 dkg moučkového cukru, citronová šťáva. Směs dáme
do zdobícího sáčku a vytváříme různé
ornamenty. Perníky nám moc chutnají,
během zdobení jich polovinu sníme.
(EB)

Punč
Suroviny: 3 polévkové lžíce medu,
0,4 I červeného vína, 5 polévkových lžic
koňaku, 0,3 I vody, 4 lžíce pomerančové
šťávy, kůru z půlky citronu.
Postup: Do vařící vody dáme skořici, hřebíček a tence oloupanou a nakrájenou
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plechem na jeho vnitřní straně, pomocí
něhož se sluneční paprsky soustřeďují do
míst, kde jsou umístěny souše. Vytavený
vosk stéká žlábkem do podložené vaničky.
Tavidlo musí být uvnitř vybaveno inert
ním nekorodujícím plechem nereagujícím
s voskem. Vhodný je nerezový plech. Na
příklad pozinkované plechy reagují s vos
kem a tím jej znehodnocují. Vosk získaný
tavením suchou cestou slunečním teplem
je velmi kvalitní, ale nevýhodou je jeho níz
ká výtěžnost.
V Čechách se mnoho let používá tradiční
metoda vyváření plástových souší v horké
vodě. Vyřezané souše z rámečků se vloží
do většího kotle s vroucí vodou. Rozvaře
ná vsázka se v podobě řídké kaše následně
přelévá pomocí nádoby upevněné na dře
věné tyči (šoufek či kutchán) do perforo
vané nádoby s textilním vakem ve střední
části lisu. Vosk vytékající z lisu se jímá do
nádoby s teplou vodou, kde se ponechá do
jeho vychladnutí, aby se nečistoty v něm
obsažené usadily na spodku voskového
koláče, kde je snadno mechanicky od
straníme. Dosahuje se zpravidla 60–80%
výtěžnosti vosku.

včelařská praxe

Vyšší šlechtitelské chovy
Uznaného chovatelského sdružení
včely medonosné kraňské
V únorovém Včelařství vám představuji opět dva dlouholeté chovatele matek. Josef Janšta je dalším chovatelem
z jihu Českomoravské vysočiny. Tady někde končí teplá a úrodná jižní Morava a krajina se začíná výrazně vlnit.
Mezi poli je hodně lesíků a rybníků a krajina je na první pohled malebná. Zdeněk Horký jako celoživotní profesionální včelař nyní včelaří ve Frýdlantském výběžku, kde z jihu stíní Jizerské hory a krajina je otevřená větrům
z polských rovin. Vizitky obou chovatelů jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechtitelského chovu,
které každý chovatel zasílá každoročně na odborné oddělení sekretariátu ČSV.  Za chovatelskou komisi ČSV Ing. Pavel Cimala
Vyšší šlechtitelský chov
Uznaného chovatelského sdružení
včely medonosné kraňské

Zdeněk Horký

Zdeněk Horký
Dolní Řasnice 55,
464 01 Frýdlant v Čechách
E-mail: zdenek.horky@seznam.cz,
tel. 728 954 748
Podle hlášení Vyššího šlechtitelského
chovu za rok 2017 měla výběrová základ
na chovatele Zdeňka Horkého 69 včel
stev a rozchovával plemenný materiál od
10 plemenných matek.
Jak dlouho se chovu matek věnujete?
S chovem matek jsem začal v roce 1983,
kdy jsem po vojně nastoupil do Výzkum
ného ústavu včelařského v Dole coby jejich
učeň na detašované pracoviště v Liběchově.
Tam jsem působil až do roku 1998. Po pře
stěhování na nové působiště jsem chov již
soukromě obnovil v roce 2004 a trvá dosud.
Jaké máte včelařské vzdělání?
Zemědělské odborné učiliště Nasavrky,
obor včelař-ovocnář (1976–1979), nástav
ba Střední zemědělská technická škola Ko
pidlno, zahradnické obory (1979–1981).
Můžete charakterizovat přírodní a kli
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím ve Frýdlantské pahorkatině
v podhůří Jizerských hor v nadmořské výš
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ce kolem 400 m n. m. Nejbližším z nejvyš
ších kopců je 566 metrů vysoký Hřebenáč.
Blízké severozápadní svahy Jizerských rok
s městy Hejnice, Nové Město pod Smrkem
a Bílý Potok pod Smrkem patří k nejdešti
vějším místům u nás. V posledních letech
je ale celá oblast postižena extrémním
suchem a silnými větry. Hlavními zdroji
snůšky jsou pampeliška, vrba, javor mléč
i horský, později medovice z lip, javorů,
dubů, smrků, celoročně různá květena
z okolních pastvin.
Jakého původu je váš plemenný materiál?
Plemenný materiál je převážně vlastní, do
plněný nákupem inseminovaných matek
z pracovišť VÚVč v Dole.
Na jaké vlastnosti včel se zaměřujete při
výběru plemenného materiálu?
Kromě obligátních vlastností, jako je mír
nost a klidné sezení na plástech, si zvláště
všímám celkové vitality, svižného jarního
rozvoje a především stavebního pudu.
Domnívám se, že právě s ním souvisí
celková vitalita a zdravotní stav včelstva
i vzhledem k tomu, že nepoužívám mezis
těny a včely si musí vše „poctivě“ vystavět
samy.
Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje
te svůj chovatelský okrsek?
Místním včelařům poskytuji slevu a před
nostní odběr při prodeji matek a mateční
ků. Je možné si dohodnout termín přelar
vení. Nejlepší práci ale zařídí trubci, které
v jejich chovu nijak neomezuji. Nechávám
na včelách samotných, kolik si jich na vol
né stavbě chtějí vychovat. Tak postupně
nejsnáze a přirozeně pozitivně ovlivňují
nejbližší okolí.
Jaký používáte druh chovných úlků?
Matky chovám převážně ve čtyř až šesti
rámkových plemenáčích, vzhledem i k pro
dukci oddělků to nejlépe vyhovuje. Doplň
kově i v Líškových. oplodňáčcích, pokud
zužitkovávám vylíhlé matky.

V jakém úlovém systému chováte včel
stva své výběrové základny?
Většina včelstev je umístěna v nástavkových
úlech míry 39 × 24, nezateplené i zateplené
s 11 rámky v nástavku, dále v Tachovských
nástavkových, v Moravských univerzálech,
několik včelstev i v Pětiletkách.
Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Chovatelská sezona vzhledem k drsnějším
klimatickým podmínkám začíná kolem
10. května, ale již od poloviny dubna za
čínám s prodejem vyzimovaných oddělků.
Postupně jsou přednostně obsazovány ple
menáče k tvorbě oddělků na prodej, poz
ději menší plemenáče k produkci matek,
sezona tak trvá do konce srpna.

Včelnice na zahradě v zimě

Co byste rád doplnil k charakteristice
vašeho šlechtitelského chovu?
Ve svém chovu se snažím o přírodě blízké
včelaření, reprezentované především volnou
stavbou plástů, z důvodu produkce trubců,
kvalitního vosku a maximální obměny díla.
Matky záměrně nevyměňuji (pouze z dů
vodu nevyhovujících vlastností), obvykle od
třetího roku stáří provádí tichou výměnu, což
preferuji. Domnívám se, že je to žádoucí pro
celkovou aklimatizaci a stabilizaci vlastností
matek. Pokud se někdy podaří tichá výměna
v pátém roce, tak těm matkám, zvláště pokud
jsou plemenné, říkám „chovatelský skvost“.
O maximální výnosy se nesnažím, což ani
není možné vzhledem k celkovému materi
álnímu vybavení i klimatickým podmínkám.
I přesto, že je chov včel pro mě jediný zdroj
příjmů, rád bych, aby i nadále zůstal přede
vším radostí.

Josef Janšta

Josef Janšta
Březka 9, 595 01 Velká Bíteš
E-mail: Jansta.Josef@seznam.cz,
tel. 724 149 495, 566 532 868
Podle hlášení Vyššího šlechtitelského
chovu za rok 2017 měla výběrová základ
na chovatele Josefa Janšty 57 včelstev
a rozchovával plemenný materiál od čtyř
plemenných matek.
Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Včely chovám od roku 1968, kdy jsem ve
dvanácti letech za pomoci místního včelaře
chytil první roj. Chovu matek jsem se začal
věnovat krátce po ukončení vojny v roce
1982, kdy jsme se ženou pořídili kočovný
vůz na 33 včelstev. Nyní chovám okolo
85 včelstev a syn obdobné množství.
Jaké máte včelařské vzdělání?
Narodil jsem se v malé vesnici se zhruba
sto obyvateli na zemědělské usedlosti,
kde žiji dodnes. Vystudoval jsem střední
a vysokou školu v oboru zemědělství. Vče
laření jsem se učil od včel a okolních po
krokových včelařů. Samozřejmě jsem se
pídil po všech dostupných informacích ve
včelařské literatuře, na přednáškách a zá
jezdech s včelařskou tematikou. V tomto
duchu se vzdělávám trvale. Považuji se ale
především za praktika.
Můžete charakterizovat přírodní a kli
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím v obvodu Základní organizace
Velká Bíteš, což je okraj kraje Vysočina
v nadmořské výšce kolem 500 m. Krajina
je zde členitá s dobrými zdroji pro jarní
rozvoj včel (lísky, olše, vrby, hloh, pam
pelišky atd.). Hlavní jarní snůška přichá
zí s rozkvětem ovocných stromů a řepky
ozimé. Druhá snůška začíná s rozkvětem

maliníku, v příznivých letech následuje
medovice především na smrcích a snůška
končí počátkem července odkvětem lip.
Jakého původu je váš plemenný materiál?
Od začátku chovu jsem choval kraňky
a odebíral inseminované matky přede
vším z Výzkumného ústavu včelařského –
pokusného včelínu Kývalka. Zde jsem měl
možnost se seznámit s předním chovate
lem matek Ing. Janouškem, kde jsem ab
solvoval i kurzy chovu matek. Samozřej
mě jsem zkoušel rozchovávat i jiný chovný
materiál (od přítele Pernici jeho Meluzínky,
z Rakouska Singrovky, Vučko atd.). V po
sledních 20 letech šlechtím vlastní linii
a i pro zvýšení genové variability odebírám
inseminované matky převážně od Ing. Ja
nouška z Rosic a Ing. Veverky z pokusného
včelínu Kývalka.
Na jaké vlastnosti včel se zaměřujete při
výběru plemenného materiálu?
Zaměřuji se na mírná včelstva, která mají
rychlý jarní rozvoj a dokážou dobře využít
pravidelné jarní snůšky i snůšku z medo
vice, nemají sklon k rojivosti a dobře staví.
Důležitý je čistící pud.

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Se začátkem chovu čekám, až je dosta
tek včel do oplodňáčků a přebytek říjných
trubců. První larvení provádím zpravidla
v první dekádě května, poslední na přelomu
července a srpna. Dostatek trubců mívám
i v srpnu. Poslední vytáčení medu provádím
v první dekádě července a následně hned kr
mím. Když jsou včelstva v pohodě, odchová
vají trubce, byť v menší míře, i v srpnu.
Jak testujete čisticí pud včelstev?
Dobrý čistící pud je i nejlepším předpokla
dem odolnosti proti nemocem. U plemen
ných matek provádím testy na vyklízení
usmrceného zavíčkovaného plodu. U vět
šiny včelstev pak sleduji i čistotu v podme
tu. Zajímavým testem byla před asi 15 lety
při silném plošném nárůstu zvápenatění
plodu odolnost proti tomuto onemocnění
(v současné době se již téměř nevyskytuje).
Průběžně sleduji i spad roztočů. Každoroč
ně se na stanovištích vyskytují jednotlivá
včelstva s násobně vyšším počtem roztočů.
Vlivů je samozřejmě spousta, ale u těchto
včelstev cíleně léčím a měním matky.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje
te svůj chovatelský okrsek?
Od začátku chovu se snažím dodávat
chovatelům v okrsku co nejvíce matek.
Vzhledem k tomu, že okolní krajina je po
měrně dobře zavčelena, kladu velký důraz
na masivní chov vlastních trubců. Větši
na včelstev má alespoň dva trubčí plásty.
Zpravidla jeden ponechávám ve včelstvu
přes zimu v dosahu předpokládaného jar
ního plodového tělesa. Silná včelstva již
koncem března či začátkem dubna chovají
trubčinu. Trvalo mi ale skoro dvacet let,
než převaha vlastních trubců na trubčích
shromaždištích přinesla očekávané vý
sledky.
Jaký používáte druh chovných úlků?
Vyzkoušel jsem celou řadu oplodňáčků.
Nyní matky chovám v jednoplástových
sekcích a část v šestirámkových styro
durových plemenáčích. V kvalitě matek
z hlediska druhu oplodňáčků jsem ne
pozoroval rozdíly. Zásadní je dobrý ple
menný materiál, vhodné chovné včelstvo
a dostatek včel v oplodňáčku či plemená
či, aby včelstvíčko dobře tepelně zvládalo
daný prostor.
V jakém úlovém systému chováte včel
stva své výběrové základny?
Asi čtvrtinu včelstev chovám na rám
kové míře 37 × 30 cm. Většinu včelstev
mám v nástavkových úlech ¾ Langstroth
(r. m. 44,8 × 18,5 cm).

K padesátinám jsem od ženy dostal
Svatého Ambrože – patrona i našeho
včelaření

Co byste doplnil k charakteristice vašeho
šlechtitelského chovu?
Při léčení včelstev se snažím minimalizo
vat syntetická léčiva. Upřednostňuji např.
kyselinu mravenčí, gabony nepoužívám.
Největším problémem dlouhodobě dob
rých výsledků v chovu matek v naší zavče
lené krajině je vytvořit relativně čistý cho
vatelský okrsek a následně ho udržet. Dle
mých zkušeností je to práce na desetiletí.
Nutná je systematická, dlouhodobá a ni
kdy nekončící práce s nekompromisním
brakováním matek, které ve sledovaných
vlastnostech zaostávají.
Připravil Ing. Pavel Cimala
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Vyšší šlechtitelský chov Uznaného
chovatelského sdružení včely
medonosné kraňské

Včelařská praxe

Jak určit správnou prodejní cenu medu
zpracovně nemáme, a tak odhadneme
elektřinu na 3 000 Kč , vodu na 1 500 Kč.

Chov včel v našich podmínkách je vnímán jako hobby činnost a jen malá
část včelařů je na chovu včel ekonomicky závislá. Hlavním užitkem, který
včelaři ze včel mají, je med. Protože chov včel není levná záležitost snaží se
i hobby včelaři tento produkt prodávat. Cena medu je samozřejmě určována hlavně trhem, ale cenu „od včelaře“ hodně ovlivňují sami včelaři svojí
cenovou politikou.
Stanovovat cenu medu metodou „mně to
stačí“ bez znalosti skutečných nákladů
není dobře ani pro včelaře, ale ani pro zá
kazníky, kteří očekávají při nákupu medu
u včelaře vyšší kvalitu než v obchodní síti.
Udržet a zvyšovat kvalitu bez finančních
prostředků nelze. Proto jsem se snažil shr
nout veškeré náklady, které včelař s výro
bou medu má.
Vytvoření cenové kalkulace u jakého
koli výrobku musí vycházet z konkrét
ních podmínek, proto můj modelový
příklad bude včelař, který má 60 včelstev
v úlové sestavě tříčtvrteční Langstroth
(r.m. 448 × 185mm) s pěti nástavky po
deseti rámcích. Včelstva má na třech sta
novištích po dvaceti. Vlastní kalkulace má
tyto oblasti: materiálové náklady, energie,
služby, osobní náklady a odpisy.

Při prodeji medu má užitek
z naší práce cizí člověk. Tak proč
si nestanovit její cenu? Nebo
snad budete okopávat zahrádku
cizímu člověku zadarmo?
Materiálové náklady
Krmení – Náklad, který napadne každé
ho. Chováme silná včelstva – tedy 20 kg
cukru na včelstvo. Cena v současné době
může být i pouhých 10 Kč/kg. Tedy celkem
12 000 Kč.
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Léčivo – Léčíme standardně (gabon,
3× varidol). Dle mých zkušeností stojí
13 Kč/vč (jen materiál). Celkem 780 Kč.
Oddělky – V našich podmínkách se po
čítá s 10% úhynem. Buď si můžeme udělat
vlastní oddělky, nebo je koupíme. Stano
vení ceny vlastního oddělku je na samo
statnou kalkulaci, a proto pro zjednodu
šení si 6 oddělků koupíme. Oddělek v ceně
2 000 Kč, celkem 12 000 Kč.
Nové matky – Jsme pokrokoví včela
ři, a tedy víme, že nejlepší výnosy máme
s maximálně dvouletými matkami. Tedy
vyměníme v sezoně 30 matek. Nákup jed
né matky stojí 350 Kč, celkem 10 500 Kč.
Mezistěny – Každý rok vyměníme jeden
nástavek starého díla. Tedy na včelstvo
10 mezistěn. V 1 kg mezistěn jich je asi
18. Sice mezistěny získávám výměnou, ale
kolik mě stojí zpracování vosku ze starých
souší, je opět na samostatnou kalkulaci,
a tak si určím cenu nakoupeného kilogramu
mezistěn na cenu 350 Kč. Cena mezistěn na
jeden úl činí 195 Kč, tedy 11 700 Kč.
Nové rámky – Ani rámky nevydrží věč
ně. V celém úlu vyměním rámky za 10 let.
Tedy 5 rámků (5 nástavků po 10 rámcích)
za rok. Cena rámku Hofmanova typu
je 20 Kč/ks, celkem tedy za 300 rámků
6 000 Kč.
Energie
Spotřeba elektřiny a vody (popř. plynu)
se špatně stanovuje. Vlastní měřiče ve

Služby
Nájem – Jste ve vlastním, takže jaký ná
jem? Výstavba něco stála, opravy též
a co daň z nemovitostí? Zde by se cena
měla stanovit podle ceny obvyklé v okolí.
V našem případě 1 000 Kč/ měsíc. Tedy
12 000 Kč/rok.
Doprava – Mít na jednom stanovišti
u domu 60 včelstev není moc rozumné.
Včelstva jsou na třech stanovištích, k je
jichž obsluze potřebuji automobil. K nákla
dům na provoz automobilu počítám STK
jednou za dva roky, tedy 650 Kč/rok, po
vinné ručení 4 000 Kč/rok, pohonné hmoty
12 000 Kč/rok, opravy (pneu, tlumiče atd.)
10 000 Kč/rok. Pořizovací cenu auta dosta
neme do nákladů přes odpisy. Pořizovací
cena (ojeté) 100 000 Kč, životnost 10 let,
tedy roční náklad 10 000 Kč. Celkový ná
klad na dopravu tedy činí 36 650 Kč. Pokud
budeme podnikatelé, tak ještě připočteme
silniční daň ve výši 3 000 Kč/rok.
Osobní náklady
Osobní náklady, tedy ohodnocení ceny
vlastní práce je náklad, který asi nikdo
nepočítá. Vždyť pro něj i všechny jeho
příbuzné je největší odměnou, že mohou
„běhat“ okolo včel a přitom relaxovat.
Ale je to práce a každá práce má nějakou
hodnotu, i když za ni neplatím. Při prodeji
medu má užitek z naší práce cizí člověk.
Tak proč si nestanovit její cenu? Nebo
snad budete okopávat zahrádku cizímu
člověku zadarmo? Kolik si tedy řeknu
za hodinu (měsíc) své práce? Jednodu
ché to bude u zaměstnanců. Kolik je má

Včelař, který chce, aby měl
z chovu včel i nějaký ekonomický
přínos, možná po dosazení svých
čísel do prezentované kalkulace
změní svoji cenovou politiku

Včelařská praxe

hrubá mzdy plus náklady zaměstnavatele,
tedy superhrubá mzda? Podobně u osob
pobírajících důchod. A u těch, které to
živí? Asi nejlépe nějakou průměrnou mzdu.
Třeba v zemědělství, v daném okrese nebo
v celém státě. Protože nedělám včelařství,
abych měl podprůměrnou mzdu, tak tedy
státní průměr (cca 32 000 Kč + 34 %). Ale
v naší kalkulaci budu vycházet z té nejnižší
povolené mzdy, tedy z minimální mzdy pro
tento rok, což je 13 350 Kč, tedy minimální
hodinová mzda je 80 Kč. Teď už nám zbývá
jen spočítat kolik hodin u včel a zpracování
medu odpracuji.

vydělíme počtem let životnosti tohoto za
řízení. Některé nerezové věci jsou sice té
měř věčné, ale úly by se měly tak po dvaceti
letech obnovit. Tedy počítejme, že nám vše
vydrží dvacet let.
Úly – Hodnota nové výše popsané se
stavy s rámky i mezistěnami je dnes okolo
5 000 Kč. Pro 60 úlů je to tedy 300 000 Kč.
Zařízení medárny – Elektrický nezvrat
ný medomet stojí 25 000 Kč, odvíčkovací
vana 6 000 Kč, nádoby na med 3 000 Kč,
ostatní cca 3 000 Kč. Na toto zařízení mů
žeme získat dotaci třeba 30 %. Tedy celkem
25 900 Kč.
Ostatní – Vedle úlů a zařízení medárny
by se podobným způsobem započítaly ná
klady na včelín, kočovný vůz, popřípadě
jiná zařízení.
Celkem hodnota úlů a zařízení je
325 900 Kč. Roční odpis na 20 let je
16 295 Kč.
Rekapitulace

Ošetřování včel – Kolik minut vám bě
hem roku zabere práce u jednoho úlu?
Tedy od otevření po zavření. U nízkých
nástavků, kde se k odvčelení používají vý
kluzy: 1× jarní prohlídka, 2× rozšíření včel,
3× instalace výkluzu, 3× odvoz nástavků do
medárny, 3× krmení, 1× gabon, 3× varidol
(fumigace+aerosol), 3× kontrola spadu,
1× poslední kontrola (odběr krmných
nádob), 1× čistění podložek a 1× odběr
vzorků. Celkem 22 návštěv včelnice bě
hem roku. Pokud budete dost rychlí, tak
to mohou být 3 hodiny. Musíte připočíst
přípravu a cestu na a z včelnice – asi ho
dinu na jednu návštěvu, tedy 3 včelnice
krát 22 hodin děleno 60 včelstvy. Průměr
ně práce na jednom včelstvu na včelnici je
4,1 hodiny – celkové množství hodin při
ošetřování včelstev je 246 hodin. Náklad
celkem za rok 19 680 Kč.
Medobraní – Jedno stanoviště za den ve
dvou lidech uděláte za 6 hodin (podle zaří
zení). Tedy 12 hodin, 3× vytáčení a 3 stano
viště je 108 hodin. Celkem tedy 8 640 Kč.
Příprava krmení – Stihnete rozpustit
100 kg za hodinu? Pak 1 200 kg zpracuje
te za 12 hodin, tedy cena práce je 960 Kč.
Zatavování mezistěn – Při rychlos
ti 60 mezistěn za hodinu (s přípravou
a rovnáním zpracovaných rámků). Tedy
10 hodin za 800 Kč.
Odpisy včelařského zařízení
Kvalitní med není možné získat ze sta
rých úlů a zpracovávat na zkorodovaném
zařízení. Vše jednou doslouží a musíme
pořídit nové. Na toto nové zařízení nám
též prodej medu musí vydělat a hodnota
těchto investic se do ceny výrobku dostá
vá pomocí odpisů. Odpis je roční částka,
kdy cenu, za kterou jsme zařízení získali,

Náklad

Celkem Kč

Tato částka je jen za med tzv. ve velkém
balení. Není zde hodnota sklenic, víček
a práce s čištěním a stáčením medu do skle
nic. Při ceně sklenice s víčkem 10 Kč/kus
odhaduji odbytový náklad na 1 kg medu
15 Kč/kus. Při kalkulaci prodejní ceny ne
smí chybět i patřičný zisk – 20 %.

Závěr
Tento článek neměl za úkol stanovit urči
tou cenu 1 kg sklenice medu, ale měl uká
zat šíři všech možných nákladů, se kterými
musíme počítat při stanovení naší prodejní
ceny medu. Některé náklady byly stanove
ny v minimální výši – nájem a mzdy (těž
ko by někdo chtěl pracovat za minimální
mzdu) přesto jsou ceny medu u průměr
ných výnosů 20 a 30 kg/včelstvo o dost
vyšší než ceny některých včelařů. Ten, kdo
má pár včelstev na zahradě u domu a hlav
ním přínosem včel je pro něj možnost od
počinku, asi nebude počítat, kolik ho to
stojí. Včelař, který chce, aby měl z chovu
včel i nějaký ekonomický přínos, možná
po dosazení svých čísel do prezentované
kalkulace změní svoji cenovou politiku.
Správná cena nám pomůže dále rozvíjet
naše hospodářství a našim zákazníkům
poskytovat med, jako by byl přímo od včel.

Při průměrném výnosu na jedno zazimo
vané včelstvo je cena 1 kg sklenice medu:

Jozef Salaj
medpastovy@seznam.cz

Materiál

52 980

Energie

4 500

Služby

48 650

Osobní
náklady

30 080

Odpisy

16 295

Celkem

Průměrný výnos
kg/včelstvo

152 505

20

30

40

50

127

85

64

51

Odbytový
náklad/kg

15

15

15

15

Zisk 20 %

28

20

15

13

170

120

94

79

Velké balení
Kč/kg

Celkem
za sklenici 1 kg
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PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Proč se stát včelařem
a jak včely správně pochopit

Nejprve mi dovolte dvě malé úvahy začá
tečníků. Slyšel jsem je na kurzu pro včela
ře, které každoročně pořádám ve Vědec
kotechnickém parku v Roztokách u Prahy.
Říkejme jim třeba Mirek a Eva. Na začátku
kurzu se vždy každého účastníka ptám,
proč chce včelařit. Mirek, budoucí včelař,
odpověděl následovně: „Víš, já o včelách
nevím zhola nic, ale věřím, že se na nich
naučím vydělávat peníze, že budu čerpat
všechny ty zemědělské a vzdělávací dota
ce. Můj plán je vybudovat enviromentální
ekocentrum zaměřené na včelařství a ješ
tě nějaké to muzeum medových pralinek,
protože v Česku žádné není, a já bych to
chtěl ukázat lidem. Zkušenosti mám jen
částečné, mám 4 úly a v nich 2 včelstva, co
přežila, a takto to vedu už čtyři roky. Určitě
se chci naučit vyrobit hodně medu a vyrá
bět medovinu. A prodat ze včel vše, co se
dá, abych nemusel v práci dřít jak mezek.
A taky budu dělat vzdělávání veřejnosti
a brát za to prachy. Příroda je přece dobrá
dojná kráva, ne? zakončil s úsměvem.
To Eva byla skromnější: „Chtěla bych vče
ly hlavně poznat a mít něco málo medu pro
vlastní rodinu. Když se mi bude dařit, tak
celkem bych pečovala jen o tolik včelstev,
abych zvládla partnera, dvě děti a domác
nost. To víš, u domu máme krásnou zahra
du, ale na stromech nevidím žádnou včelku,
která by všechny ty květy opylovala.“
Ty dvě odpovědi jsou důkazem, že při
zájmu o včelaření se mnohdy setkávám
s různými vizemi a přáními, proč si pořídit
včely. Doporučil bych proto se o věc zcela
zajímat, než dojdete k rozhodnutí, že včely
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vás budou naplňovat a budete se z nich tě
šit. Začít včelařit bez lásky ke včelám a jen
za účelem zisku mnohdy vede ke zklamání.
Nejraději mám, když se do včelaření po
noří člověk, který navazuje na rodinnou
tradici. Syn nebo dcera svého otce nebo
vnuci dědečka, který včelařil, a chtějí se
zdokonalit, naučit se moderním a racionál
ním metodám vedení včelstev. Být vzdělán
v oboru včelařství je investice na celý život,
protože každý rok je jiný a každá věc, kte
rou uděláte v jednom roce, ve druhém již
nemusí platit. Změny v přírodě v posled
ních letech, jako je extrémní sucho a tep
lo, to jenom potvrzují. Mírné zimní období
zase nahrává různým nemocem včel, a při
pravit včely na dobu strádání je poměrně
těžké. Vyžaduje to neustálé sledování zdra
votního stavu včel, ale taky okolí, v prvé
řadě zemědělské krajiny, kde mohou být
neuváženě použity postřiky, které včelám
škodí. K nemocem včel je třeba přistupovat
hlavně preventivně, a když již toto umíme,
je potřeba vědět, jak včelám pomoci, i když
přes naši péči onemocní. Vést včely během
včelařského roku tak, aby byly spokojené
a svůj život prožily s výsledkem, který nás
bude těšit, by mělo být vrcholem snahy ka
ždého včelaře.
Nejde vždy pouze o med a další význam
né včelí produkty, ale o obyčejnou lidskou
radost a pokoru k dokonalému včelímu
společenství. Že na včelách můžete vidět
jejich neutuchající puls tvorby svého díla,
stavby plástů, přinášení sladiny, kterou
později zpracují na výtečný med. Nebo

propolis, který využijí jako dezinfekci své
ho úlového prostředí, a člověk pak třeba na
propolisovou tinkturu. „Bochníky“ pylu,
jimž se říká rousky, které přinášejí do bu
něk. Vodu, kterou včelstvo shání okolo úlu
a donáší, když má žízeň.
Že můžete vidět česno plné včel strážkyň
a létavek, ale i mladých včel, které se teprve
učí vše poznávat. Slyšet ten bzukot a šru
mec, který před úlem panuje. Otevřený úl
vás uchvátí svojí vůní a systémem určité
zákonitosti a všudypřítomné harmonie.
Že máte možnost ochutnat přímo
z plástu čerstvý med a vidět, že hemže
ní včel dělnic je obří dílo. Sám mám moc
rád, když vidím matku (dříve se jí říkávalo
„královna“), jak se pohybuje mezi svitou
doprovodných včel a v sezoně neúnavně
klade vajíčka rychlostí jedno za 27 vteřin,
tedy přibližně až 3 200 vajíček za 24 hodin.
Je potřeba vědět, do jaké vzdálenosti vče
ly létají a dělají to nejcennější… opylování.
Na to myslete, prosím, s největší důležitos
tí, protože bez toho bychom tady nebyli ani
my lidé. 80–96 % hmyzosnubných rostlin
opylují včely, veškerý ostatní hmyz, jako
jsou včely samotářky, čmeláci a další pou
ze ten zbytek.
Možnost mít domácí včelí produkty a vě
dět, jak vznikají. Začínajícím včelařům ří
kám, že existuje šest základních produktů
včel, ale že jich je mnohem víc. Jistě zná
me med, vosk, propolis... méně již mateří
kašičku, či pyl a téměř vůbec včelí jed. Za
nadprodukt lze označit opylovací činnost
včel, ale jistě neméně zajímavá je i samotná
radost z chovu včel. Jak si jinak vysvětlit,
že každý, kdo začal se včelařit, má včely
„doživotně“? S oblibou říkám: „Jakmile
začnete včelařit, usadí se vám včelky vedle
srdeční chlopničky a už vám je nikdo nikdy
nevezme, protože tuhle diagnózu budete
mít napořád.“ Může vám to potvrdit kaž
dý, kdo začal.
Dovolil bych si zde připomenout i ně
kolik včelařských osobností, které jsem
znal osobně, ale bohužel již odešli do vče
lařského nebe. Vladimír Řeháček, můj vý
tečný učitel včelařství v SOUV Nasavrky
a propagátor úlu Eurodadant. Nebo velmi
vzdělaný Karel Sejk. Jako první v České
republice měl otočný úl z Maďarska, a já
jej následoval o čtyři roky později. Další
je Václav Smělý a jeho polystyrénový úl.
Již před více než 40 lety věděl, jak včelstvo
potřebuje teplo. A nesmím zapomenout na
Vladimíra Veselého, který má dokonce i po
sobě pojmenovanou hvězdu na nebi. To byl
vědec-srdcař a jako jeden z prvních u nás

Minule jsem napsal o deseti včelařích,
kteří mají dvanáct názorů, myslel jsem
to obrazně, ne špatně. Včelařina je právě
krásná díky své rozmanitosti. Budete-li
hledat odpovědi na svoje otázky, jak a proč
včelařit, doporučuji vždy jen jednoho uči
tele, jednoho mentora, než věci okolo včel
pochopíte. Já vám mohu ukázat svoje
zkušenosti, ale jistě nemusí vyhovovat vše
a všem. Avšak věřte, že u mě mají logiku,
a proto se jich již mnoho let pevně držím.
Je to směs všech možných názorů s při
hlédnutím na potřeby samotných včel. Mí
učitelé mi pomohli věci lépe chápat. Jenže
na druhou stranu se říká, že včelař umírá
hloupý, protože nikdy neví vše. Tomu totiž
vládne samotná a moudrá příroda.
Tak tedy opravdu chcete včelařit?
Pro začátek je dobré se chránit před včelím
bodnutím. Nejvíce si chraňte obličej vhod
ným včelařským kloboukem. Dostat ži
hadlo přímo do oka představuje nebezpečí
ztráty zraku. Viděl jsem před dvěma roky,
jak mladý včelař dostal žihadlo přímo do
oční bulvy. Naštěstí lékaři dokázali žihadlo
vytáhnout a oko zachránit. Konec žihadla
má tzv. zpětné háčky a hrot jako takový je
z chitinu, který se snadno ulomí a v ráně
pak následně většinou způsobí zánět. Dal
ší velmi zranitelné místo jsou ústa. Pokud
vám do nich vlétne včela, tak žihadlo může
v krku způsobit následný otok a udušení.
V podobných případech je nutné vyhledat
lékařskou pomoc. Jistě znáte číslo rychlé
záchranné pomoci – 155, nebo IZS – to je
112. Na obou číslech vám, jak poradí, tak
pošlou pomoc.
Počet žihadel ohrožující život je indivi
duální a během vašeho života se jistě bude
měnit tak, že dalšími a dalšími návštěvami

včel si tělo na včelí jed zvykne. Určitě je
dobré nemít alergii na včelí jed, zažil jsem
několik případů, kdy byl včelař odvezen do
nemocnice a dostával léky k udržení vitál
ních funkcí. Ale existují i alergie na další
produkty, zejména styk s propolisem může
vyvolat silné kožní reakce až po nevolnost.
U včelího bodnutí velmi záleží, kam ži
hadlo dostanete a jak jste se zachovali při
jeho odstranění. Včela si při bodnutí utrh
ne část zadečku, kterému se říká žihadlový
aparát. Po tomto aktu včela přibližně za dvě
hodiny uhyne. Svaly v aparátu žihadla, kte
ré vám včelka nechala v kůži, také zhruba
dvě hodiny pracují a žihadlo se pomocí vi
brací zavrtává stále hlouběji a aplikuje jed.
Je tedy nezbytné, aby k jeho odstranění do
šlo co nejdříve po bodnutí, kdy se do rány
doslova pumpuje včelí jed, zvaný apitoxin.
Žihadlo odstraňujte stranou od včelstva,
abyste svými pohyby nedráždili další včely
k útoku. Stačí, když jej odstraníte pomocí
nehtu a seškrábnete. Nikdy nepoužívejte
ukazováček a palec (styl à la pinzeta), to
byste do rány vymáčkli více jedu a následky
budou o to intenzivnější.
Chápeme včely?
Již mnohokrát jsem na včelařských dis
kuzních fórech na internetu viděl, jak se
dokážou kolegové dohadovat nad chová
ním včel. Ten či onen oponent přece nejlé
pe ví, jak včelaří a co včely dělají! Bohužel
diskuze někdy přešly až do vulgarit a vzá
jemného osočování a logicky skončily ad
ministrativním zásahem – smazáním jed
notlivých příspěvků.
Na to, abychom správně pochopili včely,
potřebujeme vzdělání. S čistým svědomím
vám mohu sdělit, že nejlepší škola je pra
xe a nejlepší vědomosti mají knihy. Ano,
opravdové knihy, se kterými si dal autor
práci a vše napsal podle svého vědomí
a praktických zkušeností. Možná v nich
nenajdete odpověď na vše, ale knížka vás
nutí se nad vším v klidu zamyslet a pocho
pit. Mezi autory, které doporučuji začína
jícím včelařům, jsou jména, jako je výše
zmiňovaný Vladimír Veselý v knize Vče

PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

uměl zacházet s inseminačním přístrojem.
A mnoho jiných včelařů, od nichž jsem čer
pal a dodnes čerpám, i když už nejsou mezi
námi. Poznat je osobně byla skvělá škola
a moc jim tam nahoru děkuji, že mi uka
zovali cestu a jakým směrem mnohdy jít
s logikou k věci.

lařství nebo německý autor Gerhard Lie
big. V tenké knížečce s názvem Včelaříme
jednoduše najdete téměř vše. A pak je tu
doslova bible včelaře určená k pochopení
biologie včelstva a jeho poslání od Jurgena
Tauze s titulem Fenomenální včely. Mezi
skvělé odborné časopisy patří svazový
měsíčník Včelařství, který právě čtete. Co
bych ještě s určitostí doporučil jsou před
nášky včelařských odborníků a učitelů.
A poslední rada – seznamte se s nějakým
včelařem z blízkého okolí, který vám jistě
rád pomůže řešit okamžitou situaci, s níž
si nebudete vědět rady. Taková známost
rozhodně není k zahození a mnohdy z ní
vznikají i přátelské vztahy na celý život.
Příště se seznámíme se zásadami výběru
stanoviště včel.
S pozdravem Včelám dík!
Augustin Uváčik,
učitel včelařství
uva@centrum.cz
Ilustrační foto: Jana Valešová
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Zaznělo na Konferenci
vynálezců a zlepšovatelů
Vysoké procento profesionálních včelařů
ve světě včelaří právě v tomto systému. Na
vysokých plástech může matka zakládat
velké plochy plodu a včelstvo jde na jaře
rychle do síly. Při odběru medu v nízkých
nástavcích je zase možné využívat různých
pomůcek. Hmotnost nízkých nástavků je
přijatelnější. Plně se dá využít stimulace
sbíracího pudu včelstva přidáním prázdné
ho nízkého nástavku mezi vysoký s plodem
a nízké nástavky úplně nebo částečně zane
sené medem. V podletí vytvoříme ve vyso
kém nástavku místo pro rámkové krmítko
(pro doplňování zásob není nutný prázdný
nástavek) a po jeho vyjmutí máme na jaře
místo pro dvě mezistěny.

Dadant úl – Tři úly systému Dadant na paletě

Na 21. Konferenci vynálezců a zlepšovatelů ve včelařství v Olomouci
v říjnu 2018 byla přednesena celá řada odborných referátů. Část těch nejzajímavějších jsme vybrali, oslovili jejich autory a postupně je najdete na
stránkách Včelařství. Jako první publikujeme příspěvek Dr. Ing. Františka
Kamlera, který zazněl na úvod celé konference.
Lze uplatnit šíři rámků 39 cm
u Dadant systému?
Vzhledem k tomu, že na konferenci nebyl
prostor k přednesení uceleného samostat
ného referátu na toto téma, uvádím pokra
čování části úvodního referátu týkající se
této problematiky.
Dadant systém spočívá ve využití jedno
ho vysokého plodištního nástavku a více
nízkých medníkových nástavků u jedno
ho úlu. Tato skutečnost již kategoricky
odrazuje mnoho včelařů od využití tohoto
systému, aniž by se s problematikou této
progresivní technologie blíže seznámili.

Výhody systému Dadant:
• rychlý jarní rozvoj – včelstvo plodu
je na velkém plástu;
• malá potřeba času na ošetřování;
• manipulace s plnými nízkými med
nými nástavky je snadnější;
•
možná úplná mechanizace získává
ní medu z nízkých nástavků;
• možný postupný oddělený odběr růz
ných druhů medu tak, jak je to možné
u nízkonástavkového včelaření.

Nastavený plást – Odřezkem spodní části
nastavíme jednoduše pomocí kancelářské
sponkovačky na plást 39 × 33 cm

Nízký rámek – Plást po úpravě na míru
39 × 15
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Ošetřování včelstev v tomto systému
vykazuje nejvyšší produktivitu práce.

Přestavba z rámku 39 × 24
v nástavkovém úlu na Dadant systém
39 × 30 s 39 × 15
Pro přestavbu využijeme jen nástavkové
úly čtvercového půdorysu (na 11 plástů),
Tachovský není vhodný. Přestavbu reali
zujeme brzy na jaře před začátkem stavby.
Plásty ze skladu a neobsazené ze spod
ního nástavku seřízneme na cirkulárce na
výšku 15 cm minus síla spodní loučky. Od
řezky si ponecháme na nastavení plástů pro
vysoký nástavek. Pro tento účel stačí loučka
10 × 5–6 mm. Spodní loučku přiklepneme
tenkými hřebíčky. Pokud je to možné, pro
každý úl si připravíme dva nízké nástavky.
Na dno postavíme vysoký nástavek pro
míru 39 × 30 cm. Pokud máme ve dně
s vysokým podmetem stavební zábranu,
odstraníme ji. Plásty, které ponecháme ve
vysokém nástavku (plodové a „výběrové“
do počtu 6–7), nastavíme odřezky pomocí
kancelářské sponkovačky. Nastavova
né plásty budou zasahovat cca 3 cm do
podmetu. Krycí plásty můžeme ponechat
o výšce 24 cm, ty budou stejně v sezoně
vyměněny.

Podřez – Oddělení horní části souše pro
míru 39 × 15 na cirkulárce s vodícím
pravítkem

KONFERENCE 2018

a nízkých nástavků nebo nízkonástavko
vého včelaření.
Stručný přehled zásahů u Dadant sys
tému:
• v podletí ponechat ve vysokém ná
stavku 8–9 plástů;
• možné ponechat nízký nástavek pod
vysokým jako ve skladě a jeden níz
ký nad vysoký, viz výše;
• vložit rámkové krmítko;
• nakrmit cca 15 kg cukru;
• krmítko zaměnit přepážkou – nebo
ho ponechat. Na jaře přepážku po
sunout na jednu neobsednutou ulič
ku, plásty se zásobami ponecháme
za přepážkou;
• rozšiřovat obsednutou část po
sunem přepážky;
• nakonec přidat mezistěny – aspoň
čtyři (dvě za odebrané plásty v prů
běhu sezony);
• při dobrém obsednutí 9–10 plástů je
možno dát nízký nástavek nahoru;
• při snůšce podsunovat nízký násta
vek s mezistěnami–soušemi pod
nízký nástavek nad vysoký plodišťní;
• odebírat plné medné nízké nástavky
shora;
• převážet lze včelstva s 1–2 prázd
nými nebo poloprázdnými nízkými
nástavky.

Nástavkový úl – Výchozí včelstvo v nástavkovém úlu K 39 × 24

Doporučuji prostudovat publikaci „Me
todika ošetřování včelstev v 11 a 12rámko
vém systému Dadant“ a „Začínáme vče
lařit“ (u obou autor František Kamler) a je
možné je zakoupit ve včelařských prodej
nách. V obou publikacích jsou podrobnosti
k Dadant systému.
Text a foto: Dr. Ing. František Kamler

Spolkový život

Pro stavbu přidáváme mezistěny
39 × 30 podle všeobecných pravidel, me
zistěna je vystavěná až když je zakladená,
pak můžeme přidávat další. Nikdy nedá
váme dvě mezistěny vedle sebe! Neuspě
chejme to příliš, stačí, když včely vystaví
do konce sezony 4–5 mezistěn. Další rok
můžeme obměnu díla dokončit a vrátit
zpět stavební zábranu.
Pokud včelstvo obsedá vysoký násta
vek, přidáme nízký nástavek, doprostřed
můžeme umístit 2–3 mezistěny. Spod
ní loučky nízkých rámků musí být úžší
(10–12mm) nebo s výhodou se použijí
vyfrézované spodní a horní loučky. Mezi
horními a dolními loučkami nástavků musí
být konstrukční mezinástavková mezera
8–10 mm.
Další nízký nástavek se přidává mezi vy
soký plodišťní nástavek a plný nebo částeč
ně zaplněný nízký nástavek nad ním. Plné
medníkové nástavky se zralým medem se
odebírají shora.
V průběhu roku plásty, které hodláme ve
vysokém nástavku v podletí vyřadit, pře
mísťujeme k jedné straně. Před doplňová
ním zásob tyto dva vyjmeme a nahradíme
rámkovým krmítkem. Před doplňování
zimních zásob je možné nad vysoký násta
vek umístit nízký a na jaře záměnou využít
podněcovacího efektu, stejně jako u kom
binovaného systému použití vysokých

120 let spolku včelařů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec leží v kraji Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří
Čapků a v jeho okolí se začalo včelařit již před 120 lety. Ustavující valná hromada spolku včelařů se konala 6. ledna 1899 v hotelu Centrálka, v dnešní
knihovně Břetislava Kafky. Vzpomínky na 120 let trvající zájem nadšenců
o chov včel zaznamenali červenokostelečtí včelaři do právě vydaného almanachu Červený Kostelec 120 let spolku včelařů. Velkým pomocníkem při jeho
tvorbě byla včelařská kronika. V roce 1977 ji začal psát přítel Antonín Hanuš,
místní včelařská legenda.
V současné době má základní organizace včelařů 71 členů a stará se
o 812 včelstev. Sdružuje včelaře z katastrů Červeného Kostelce, Červené Hory, Bohdašína, Horního Kostelce, Lhoty, Stolína, Olešnice, Horní
Radechové, Litoboře, Slatiny n. Úpou, Horních Rybníků a Zábrodí. V knize jsou vzpomínková fota od zakladatele spolku, děkana místní farnosti
Vincence Dvořáčka (1826–1903), přes údaje z let okupace, fotodokumentace členů, zprávy z členských schůzí až po příběhy současných včelařů.
Příklad? Pan Jokič včelařil v Jihoafrické republice a od roku 2003 včelaří
u nás, pan Jindřich Horák už po mnoho let překládá z angličtiny odborné
články pro Odborné včelařské překlady, manželé Vavříkovi včelaří pod hradem
Vízmburk a zvou tam na exkurze děti z mateřských škol. V almanachu jsou
i příběhy včelařských autorit Josefa Cinky, Jiřího Petery, Ády Heinzala, Antonína Hanuše, Karla Kolísky a dalších. Vše najdete na 113 stranách formátu A4 včetně množství barevných fotografií a odborných vyjádření.
Otto Hepnar,
jednatel ZO ČSV Červený Kostelec
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Složení směsek do vinohradů
a jejich význam pro včelaře
je důležité v průběhu celého roku. Dostatek pylových zdrojů se projevuje:
• na větší odolností včel vůči jedova
tým látkám z prostředí;
• na větším množství plodu ve včel
stvu;
• na větší vitalitě dlouhověkých včel.

Svazenka vratičolistá – Phacelia tanacetifolia v meziřadí vinic

Vinohrady zaujímají ve vinařských oblastech České republiky významnou
plochu, která může být využita nejen pro produkci lahodného moku, ale
i k podpoře včelařství.
Pěstování vinné révy je spjato s oblastmi,
jako jsou jižní Morava, Mělnicko a mnohé
další oblasti České republiky. Rozvoj toho
to odvětví dal vzniknout pestré „vinařské
kulturní krajině“. I když je většina vino
hradů na půdách nevhodných pro běžné
zemědělství, jsou však vybudovány na pů
dách, od kterých se přece jen očekává jistý
stupeň úrodnosti. Důležitým faktorem
tvorby půdní úrodnosti, je dostatečný pří
sun organické hmoty jakož to zdroje ener
gie pro veškeré půdní organismy a návazné
biologické pochody. Organická hmota je
tvořena rostlinami, které jsou pěstovány
v meziřadí vinic. Nejčastěji se ve směs
kách ve vinohradech používají zástupci

Porost komonice bílé (Melilotus albus)
v meziřadí vinic
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z čeledí rostlin bobovitých, brukvovitých,
stružkovcovitých, rdesnovitých, hvězdi
covitých a mnohé další. A právě u těchto
druhů nesmíme opomenout jejich význam
jako zdroje včelí pastvy, což představuje
nektar a pyl. Při vhodném managementu
můžou porosty v meziřadí vinic poskytnout
vydatný zdroj včelí pastvy. Pyl je pro včelu
medonosnou jediným zdrojem bílkovin
a biologicky aktivních látek, a to zejména
v průběhu vrcholného léta, podletí a na
podzim. Důležitost pylových zdrojů v tom
to období umocňuje fakt, že právě v tuto
dobu jsou krmeny larvy budoucí generace
zimních včel (Švamberk, 2011).
Naše krajina je po staletí utvářena ze
mědělskou činnosti. Právě tato krajina má
poskytovat útočiště velmi rozmanité fauně
a flóře včetně včel, které jsou na různoro
dosti krajiny přímo závislé. Bohužel sou
časné zemědělství v některých lokalitách
tvoří zelené pouště, jenž jsou charakteri
stické absencí květnatých druhů. Veselý
et al., 2003, uvádí, že nejlepší pastvu pro
včely poskytuje krajina, ve které kvete od
jara do pozdního podzimu mnoho druhů
pylodárných a nektarodárných rostlin,
případně kde rostou rostliny, jež jsou hos
titeli významných producentů medovice.
Taková krajina je dobrou snůškovou zá
kladnou včel, protože čím mnohostrannější
je v doletu nabídka nektaru a pylu po celý
rok, o to lépe se budou včelstva rozvíjet.
Roční spotřeba včelstva je asi 80 kg glyci
dů a 30–40 kg pylu. Uvedené hodnoty se
mohou značně lišit vlivem stanoviště, síly
včelstva a ročníku.
Splnění nároků na stanoviště pro včely

Druhově pestré směsi navržené pro vyu
žití ve vinicích slouží k podpoře biodiverzity,
dále mají pozitivní protierozní efekt a blaho
dárně působí na fyzikální, chemické a bio
logické vlastnosti půdy. V poslední řadě
nesmíme zapomenout na bohatě kvetoucí
plochy v meziřadí vinic, jenž jsou hojně
navštěvovány včelami při hledání snůšky.
Druhové složení směsí se odvíjí od jejich
funkčního potenciálu. Směsi se můžou se
skládat z vytrvalých druhů, z druhů do su
chých oblastí, dále jsou to jednoleté směsi
pro rychlé ozelenění, směsi ozimého cha
rakteru, popřípadě směs zaměřená přímo
na zdroj hmyzí pastvy.
Komonice bílá – Melilotus albus
Květenství vykvétá postupně a květy pro
dukují od června do září velké množství
nektaru (Duke, 1981). Například v Bělo
rusku se uvádí výtěžnost 100–300 kg medu
z hektaru. Komonice je také považovaná za
vydatný zdroj pylu (40–50 kg z hektaru).
Svazenka shloučená – Phacelia congesta L.
Jednoletá rostlina s pozdějším nástupem

Sběr pylu a nektaru z květů komonice bílé

do kvetení oproti svazence vratičolisté, je
vhodná na zelené hnojení a nenáročná na
pěstování. Stejně jako svazenka vratičo
listá má žlutý pyl, takže není jednoduché
poznat z jaké rostliny ho včely nosí.
Jetel inkarnát – Trifolium incarnatum
Pyl z jetele inkarnátu má narůžovělou

VČELÍ PASTVA
Vlevo: Sběr pylu a nektaru na svazence shloučené – Phacelia congesta; vpravo: detail svazenky vratičolisté – Phacelia tanacetifolia

barvu. V dopoledních hodinách je včelami
navštěvován pro sběr nektaru a v odpoled
ních hodinách převažuje sběr pylu. Jetel
inkarnát je nezaměnitelný pro specifickou
barvu květů.
Tolice dětelová – Medicago lupulina L.
Dlouho do podzimu kvetou zástupci rodu
Medicago sp. Do něj patří i tolice dětelová,
která je taktéž významnou medonosnou
plodinou. Tolice dětelová je rostlinou su
chých stanovišť, proto je hojně využívána
právě do různých směsek.
Naplnění potravních nároků na stanovi
ště pro včely je důležité v průběhu celého
roku. Využití směsí v meziřadí vinic může
přispět k zabezpečení zdrojů pylu zejména
v podletí a v průběhu podzimu.
Květenství jetele inkarnátu – Trifolium
incarnatum

Květenství tolice dětelové – Medicago
lupulina L.
Článek byl uveřejněn za podpory Ministerstva
zemědělství ČR při České technologické platformě
pro zemědělství.

Ing. Antonín Kintl, Ing. Jakub Elbl, Ph.D.
Foto Antonín Kintl

Historie

Malá exkurze
do historie vzniku včelích úlů
Mnozí začínající včelaři nevědí, jaký úl použít. Proto jistě není na
škodu udělat si malou exkurzi do historie vzniku včelích úlů. Po
čátkem 19. století u nás kralovaly tzv. stojany uvnitř s několika patry
malých plástů s vídeňskou mírou uložených nad sebou. Po sjezdu
českých včelařů v roce1896 v Příbrami byla přijata česká míra pro
český úl stojan, známý pod jménem Uhříněveský. Úly byly zadem
přístupné, nedělitelné. Po roce 1904 vznikaly úly s ležatým rámkem
s „Adamcovou“ českou mírou 39 × 24 cm. Mezi ně patřil Švarcův
Budečák, Pražan, nebo Univerzál. Po druhé světové válce se vyskytly
snahy vytvořit jednotný úl „Pětiletka, Lesan, Tatran“. Až v šedesá
tých letech dvacátého století téměř revolučním příchodem Státních
statků v Tachově vznikly úly „Tachovské“. Jedná se o úly nástavkové
s devíti rámky míry 39 × 24 cm. Od té doby se začaly odvíjet další dnes
běžně používané nástavkové úly Eurodadant, Langstroth, další úly s
rámkovou mírou 37 × 30 cm, na Slovensku 42 × 27,5 cm, úl Čecho
slovák, Třeboňský nástavkový úl 39 × 27,5 cm, Teprve po roce 1970
u nás začaly pokusy s nízkonástavkovými úly.
Evžen Báchor

Uhříněveský úl
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Okénko pro politika/Rozhovor

RNDr. Pavel Poc
Sedmiletý boj přinesl své ovoce –
zákaz tří látek, které jsou pro včely
toxické
Co všechno příprava a prosazení takové
ho návrhu obsahuje?
Rozhodovacích procesů je obrovská spous
ta, a pokud se týká neonikotinoidů, je to
v zásadě proces revize některých aktivních
látek. Když se povolí používání určitých
pesticidů, tak užití aktivní látky, která je
základem daného přípravku, podporuje
Evropská unie. Vlastní použití přípravku
samotného pak povolují členské státy. Před
řadou let se objevily pochybnosti, zda jsou
neonikotinoidy bezpečné. Důkazní materiá
ly byly nakonec tak silné, že odhalily či do
kázaly, že jsou opravdu nebezpečné. Už
od roku 2013 proto platil v EU jejich částeč
ný zákaz. Ten ale umožňoval žádat o řadu
výjimek, což se také ve velkém dělo. Dnes
však země evropské osmadvacítky zakázaly
neonikotinoidy úplně. Je ale nutné si uvě
domit, že celý proces trval téměř dvacet let.

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval obor všeobecná biologie. Po vojně nastoupil do Fyziologického ústavu ČSAV, roce
1992 se stal městským ekologem v Mariánských Lázních a posléze vedoucím odboru životního prostředí. Je spoluautorem dosud platné celostátní
metodiky likvidace bolševníku. V roce 1997 režíroval film Causa bolševník,
k němuž zároveň napsal i scénář. Od roku 2009 je poslancem Evropského
parlamentu a momentálně je místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Přitom se dlouhodobě
věnuje problematice používání neonikotinoidů ohrožujících zdraví včel.
Má velký podíl na tom, že Evropská komise vydala v dubnu loňského roku
úplný zákaz jejich používání.
Vy a včely, jak to jde dohromady?
Nejde, na to je potřeba určitý časový pro
stor, který kvůli práci, kterou momentálně
dělám, nemám. Od narození jsem byl do
slova „pošahanej“ po zvířátkách. Do páté
a šesté třídy jsem chodil do vesnické školy.
Pan ředitel měl kolem šedesáti včelstev,
a protože věděl, že mě zvířata baví a zají
mají, tak mě k nim bral. Nepoužíval kuklu
ani kombinézu a nutil mě, abych taky cho
dil do včel „jen tak“. Pro dvanáctiletého
kluka to byl zážitek. Zůstalo to ve mně,
a těším se, až se do včelaření jednoho dne
pustím.
Jsou ještě další důvody, které vás přived
ly ke včelám?
Diplomovou práci jsem dělal na sociálním
hmyzu, a tak je mi to téma blízké. Mrave
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nec Monomorium faraonis má sociální
strukturu a některé funkce podobné vče
lám. A za třetí: „Včela medonosná jako
opylovatel“ je jedno z témat, které řeší
Evropská unie.
Který z těchto důvodů byl natolik důle
žitý, že vás přivedl k tomu, abyste se stal
jedním z iniciátorů návrhu na zákaz ne
onikotinoidů?
Zabýval jsem se kdysi hormonální regulací
chování sociálního hmyzu. Proto vím, že na
„superorganismus” včelstva mohou mít
zničující účinek i látky, které jsou pro jed
notlivou včelu prakticky neškodné. Abyste
zabil včelstvo nemusíte ho přímo otrávit,
stačí, když zničíte jeho sociální strukturu.
Právě tohle patrně neonikotinoidy dělají
a proto se tím zabývám.

Kdo všechno se do něj zapojil?
Evropský parlament, respektive náš vý
bor, neustále tlačil na Evropskou komisi,
aby zadala Evropskému úřadu pro bez
pečnost potravin přezkum toho povolení.
EFSA (European Food Safety Authority)
to udělala a výsledkem bylo zjištění, že
neonikotinoidy opravdu bezpečné nejsou.
Tlak Evropského parlamentu a dalších ko
misí včetně Evropské rady, přiměl komisi

Evropský parlament
tedy přímou účast
v procesu povolování
nebo zákazu nemá
k tomu, že vydala zákaz používání těchto
látek na tři roky. A loni byl přijat finální
dokument, kterým byly tři nejnebezpeč
nější neonikotinoidy zakázány. Evropský
parlament tedy přímou účast v procesu
povolování nebo zákazu nemá, to běží
po linii komise, rada, členské státy. Ale my
můžeme vytvářet neustále politický tlak
na Evropskou komisi a „otravovat“ ten
úřad, dokud s tím něco neudělá.
A konkrétně vaše úloha?
S kolegy jsme podávali řadu interpela
cí na Evropskou komisi. Ale z pozice své
funkce, tedy místopředsedy Výboru pro

Členem EP jste od roku 2009, pole vaší
působnosti je velmi široké – nejde jen
o bezpečnost potravin, flavonáty, další
škodlivé látky– vše by se dalo shrnout
pod termín „budoucnost bez jedů“…
Moje kancelář se od roku 2010 zabývá
otázkami rakoviny, primárně rakoviny tlu
stého střeva. Naše snažení dospělo od při
jetí celoevropského písemného prohlášení
o podpoře boje s rakovinou tlustého stře
va přes celoevropské konference, které se
před pěti lety konaly v Brně, až po to, že se
nám povedlo vytvořit na tehdejšího minist
ra zdravotnictví Hegera tak silný tlak, že se
i v České republice zavedlo adresné zvaní
na preventivní screening tohoto typu rako
viny. Nakonec se to sešlo i s aktivitami v ob
lasti pesticidů, protože se zdá, že znečištění
našeho potravního řetězce rezidui pestici
dů a pesticidy samotnými je jedním z fak
torů, které jsou příčinou současné doslova
epidemie rakoviny. Vždyť v Evropě umírá
na rakovinu různého typu každoročně přes
1,5 milionu lidí, přičemž na rakovinu tlu
stého střeva je to 150 000. A nemuseli by.
Jsou to děsivá čísla.
Aktivity týkající se pesticidů v současné
době gradují, jelikož v Evropském parla
mentu se momentálně projednává zpráva,
která se týká zavádění a vymáhání pestici
dové legislativy v celé EU. Zpráva je hoto
vá, v mnoha případech jsou výsledky dost
šokující. Je to výsledek půlročního výzku
mu, který inicioval Evropský parlament.
Jakýsi příspěvek k tomu, a to je právě ta
zmíněná vize, abychom jednou žili ve světě,
který bude bez jedů.
Zaregistroval jste za těch deset let po
sun v tomto směru? Existují legislativní
páky, které by dokázaly zlomit chemické
či zemědělské lobby takovým způsobem,
aby svět kolem nás byl opravdu bez jedů?
V tomto směru jsem nesmírný optimista.
Byť se věci posouvají pomalu a existují vše
lijaké lobby, situace se zlepšuje. Z našeho
životního prostředí mizí ohromná spousta
extrémně nebezpečných jedovatých látek.
Vše se zlepšuje tak, jak se zlepšuje naše
věda, která již umí poznávat stále nižší
a nižší koncentrace. Do stále větší hloub
ky poznává účinky těchto látek a tomu se
přizpůsobuje i legislativa. Může se zdát,
že všechno trvá hrozně dlouho, že nebez
pečných látek je stále moc, to všechno je
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životní prostředí, veřejné zdraví a bezpeč
nost potravin, mám možnost udržovat tu
věc ve výši příslušné agendy, říkat „tohle
je záležitost, kterou je potřeba se zabývat“
a pochopitelně vytvářet neustálý tlak for
mou interpelací. K tomu patří další věci –
eventy, konference, semináře, prostě jsem
součástí toho celého běhu akcí.

pravda. Ale zároveň je pravda, že se situace
postupně zlepšuje.
V jakém časovém horizontu by podle vás
mohlo dojít k radikálnímu zlepšení?
To nelze říct ze dvou důvodů. Někdy se věci
posunují skokem, což ale není moc častá
záležitost. Častější je, že víme o nebez
pečných látkách, snažíme se je odstranit,
zařadíme je na nějaký seznam, chvíli čeká
me, až se vyvine nějaká alternativa a pak
látka zmizí. Pomalu, ale jistě v rámci pro
cesů, které trvají třeba pět i více let.
Není paradoxní, že po vydání zákazu
o používání neonikotinoidů, o který jste
se tolik zasadil, byly čtyři země proti
a mezi nimi i Česká republika?
Není! Je to proto, že příslušným orgánem,
který se k dané legislativě vyjadřuje a řeší
ji, je Ministerstvo zemědělství ČR, a to
prostřednictvím Ústředního kontrolního
a zkušebního úřadu zemědělského. Čes
ká republika, kde je momentálně velký
zájem o moření semen řepky a řepy, se
vyjádřila tak, jak se vyjádřila. V zásadě je
to logické. Podle mého názoru je chyba, že
v republice neexistuje mezirezortní výbor
nebo komise, která by integrovala postoje
jednotlivých rezortů tak, aby na konci byla
pozice České republiky. Jinými slovy Čes
ká republika v tomto konkrétním případě
hájila stanovisko ministerstva zemědělství.
Nesouhlasím s tím, nelíbí se mi, jak hlaso
vala, ale je srozumitelné, proč se tak stalo.
Kdybych byl v pozici ministra zemědělství,
tak budu rezortní zájem hájit taky. Ministr
ani jinou možnost nemá.

napříč všemi legislativami. To znamená, že
procesy, které komise navrhla a které při
pomínkujeme, budou zasahovat veškerá
povolování těchto látek.
Máte jistotu, že se i po definitivním záka
zu opět nestává to samé?
Nemáme, ale úprava legislativy nám dává
možnost vložit do celého procesu určité po
jistky. A my je tam vložíme, aby se tohle už
nemohlo stát. Když objevíte díru, musíte ji
ucpat. A v dalším dvou nebo tříletém cyklu
zjistíme, zda se to povedlo, nebo ne.
To zní jako běh na dlouhou trať…
Jiná možnost ale neexistuje.

Cela řada členských států zákaz obešla a okamžitě byly přijaty
výjimky, jimiž se neonikotinoidy povolily. Evropská komise teď
zkoumá, zda to bylo, či nebylo neopravněné
Dočasný zákaz neonikotinoidů z roku
2013 mnoho zemí vůbec nerespektovalo.
Vyvodil z toho Evropský parlament něja
ké důsledky?
Celá řada členských států zákaz obešla
a okamžitě byly přijaty výjimky, jimiž se
neonikotinoidy povolily. Evropská komise
teď zkoumá, zda to bylo, či nebylo neopráv
něné. Pro nás to bylo krajně nepříjemné
zjištění, byly mezi nimi i státy, které hlaso
valy pro dočasný zákaz. To je velký problém
a podle mne klíčový. Evropská komise
dnes posuzuje, zda ty výjimky byly udě
leny oprávněně a zda vlastně celý systém
nouzových výjimek je oprávněný. Spolu
s kolegyní Renatou Sommer jsme zpraco
vali zprávu, v níž přezkoumáváme a řešíme
návrh komise na úpravu procesních či do
kazovacích postupů a transparentnosti ce
lého povolovacího procesu. Horizontálně

Vaše kancelář navrhla před třemi lety
projekt, do něhož by se mohli zapojit
i čeští včelaři. O co se jedná?
Evropská komise potřebuje v rámci pro
jektu na monitoring fungování opylovatelů
na území EU mít dostatek materiálu z co
nejširšího evropského území. Jedním z mo
delových organismů je včela medonosná.
A abychom sebrali co nejvíce potřebného
materiálu, čehokoli – pylu, medu, hmyzích
těl, je nutné zapojit veřejnost. Proto jsem
po dohodě s Evropskou komisí a s řadou
expertních organizací navrhl do evropské
ho rozpočtu projekt, který má za cíl zajistit
metodiku, postupy a organizaci sběru výše
zmíněného materiálu. Na doplnění bych
uvedl, že projekty jsou vlastně dva – jeden
určený pro včely, druhý pro motýly. Komise
by tak dostala do ruky nástroj, jak s pomocí
veřejnosti, včelařů a různých například
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tu Evropské unie budoucího roku. Ovšem
konkurence je obrovská. První kroky jsme
podnikli už v roce 2016, aby byl projekt
zařazen do rozpočtového roku 2017.
V předminulém roce jsme ho však ještě

Procesy, které komise navrhla
a které připomínkujeme, budou
zasahovat veškerá povolování
těchto látek

zájmových organizací zorganizovat celoev
ropský plošný průzkum obsahu pesticidů
v těchto materiálech.

pozvánka

Jak by měl projekt fungovat?
Jeho rozpočet je 1 250 000 eur, délka tr
vání dva roky. Technicky vzato se jedná

56 •únor 2019

o evropský pilotní projekt, tzn. musí být
experimentální povahy a musí projít
analýzou Evropské komise. Jen v případě,
že je návrh kvalitní a dostane dobré hod
nocení, je možné ho po odhlasování ve vý
borech Evropského parlamentu a následně
i plenárního hlasování zařadit do rozpoč

trochu upravili a vylepšili, a proto ke spuš
tění došlo až v roce 2018. Evropská ko
mise, která je za tento typ komunitárních
projektů po jejich zařazení do rozpočtu
zodpovědná, již údajně vybrala vítězné
konsorcium, které v soutěži získalo nejvíce
bodů. Jelikož jsou ale informace této čás
ti procedury důvěrného charakteru, sám
momentálně nevím, kdo soutěž vyhrál. Je
tím zajištěna nestrannost a správné řízení,
aby nedocházelo k jakémukoliv možnému
konfliktu zájmů ze strany členů Evropské
ho parlamentu.
Text: Petr Kolář
Foto: archiv Pavla Poce

kladníka zvolit členskou základnou do
datečně na výroční členské schůzi tak,
aby mohl fungovat od 1. 1. 2019?

P. P.

Chtěl jsem se tak jako každý rok zú
častnit jednání naší členské schůze
ZO. Bohužel musím odjet. Rád bych
dal plnou moc k mému zastoupení na
schůzi mému kolegovi a kamarádovi. Je
to možné? Vím, že v jiném spolku, kde
jsem členem to možné je, je tam jen ome
zeno množství plných moci pro jednoho
zmocněnce.
Občanský zákoník upravuje organizaci
spolku v § 246 odst. 3 tak, že neurčí-li sta
novy jinak, použijí se pro svolání, zasedání
a rozhodování kolektivních orgánů spolku
§ 156 a 159 odst. 2 a přiměřeně též ustano
vení o členské schůzi. To znamená, že pro
svolání, zasedání a rozhodování kolektiv
ních orgánů včetně členské schůze spol
ku se použije i § 159 odst. 2 NOZ, který
umožňuje zmocnit pro jednotlivý případ
jiného člena téhož orgánu, aby za něj při
jeho neúčasti hlasoval.
Tolik obecná úprava, která platí, pokud
stanovy neříkají něco jiného.
A Stanovy ČSV v čl. 36 Zásady činnosti
a jednání orgánů svazu v odst. 2 stanoví, že
usnesení orgánů svazu je platné, hlasova
la-li pro něj více než polovina přítomných
s hlasem rozhodujícím, pokud není ve
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má
jeden hlas. Zastoupení se nepřipouští.
To znamená, že ve všech orgánech svazu,
tj. volených i na členské schůzi není možné
se nechat zastoupit.
Manipulace s plnými mocemi v rukou
několika lidí může ohrozit majetek orga
nizace.
Obracím se na Vás ohledně rady, jak
postupovat, aby byly dodrženy stanovy
ČSV. Náš stávající pokladník ZO ČSV se
rozhodl ukončit členství k 31. 12. 2018.
Máme v záloze jiného, ale výroční schůze
ZO ke zvolení nového pokladníka bude
až koncem února. Je možné nového po

Funkce nově zvoleného funkcionáře za
číná nejdříve dnem zvolení, nelze vyko
návat funkci zpětně nebo bez volby. Naše
stanovy upravují ustavování funkcionářů
v čl. 34. odst. 5: Funkční období orgánů sva
zu a pobočných spolků je pětileté. Členové
volených orgánů se ujímají svých funkcí ode
dne volby na stanovené funkční období
uvedené ve stanovách. Členové volených
orgánů zůstávají ve svých funkcích: a) až
do zvolení nových členů orgánu, nebo b)
do doby stanovené v rozhodnutí o odvolání
z funkce, nebo c) do uplynutí dvou měsí
ců ode dne doručení rezignace příslušné
mu orgánu, nebo d) do doby dle dohody
o ukončení funkce.
Nejlepší bude, když se se stávajícím po
kladníkem dohodnete, aby ještě vydržel do
února. Vyjde to nastejno, jako kdyby podal
rezignaci – funkce končí za dva měsíce od
doručení rezignace výboru ZO. A bylo by
od něj korektní, když byl pokladníkem po
celý rok 2018, aby podal na výroční schůzi
v únoru zprávu o hospodaření za uplynulý
rok právě on.
Mám dotaz ohledně prodeje medu ze
dvora, o kterém již bylo napsáno mno
ho. Co bylo v časopisech svazu, jsem četl.
Bylo mj. napsáno:
Prodeje medu ze dvora jakožto nepodni
katelské činnosti, ať již probíhá z domác
nosti, z hospodářství – přímo ze stanoviš
tě včelstev, nebo na tržištích a tržnicích, či
prostřednictvím maloobchodu, který pro
dává konečnému spotřebiteli, se elektro
nická evidence tržeb netýká.
Ovšem obchodníci se bojí med vzít
a vystavit + prodávat, jelikož mají špatné
zkušenosti ze strany kontroly z finanční
ho úřadu.
Musím konstatovat, že po mém telefo
nickém dotazu na Finanční úřad v Lito
měřicích, jsem na začátku problematiky,
jelikož pracovnice kontrolního oddělení
o této problematice najisto nevěděla
a sdělila, že dle jejího názoru musí med
projít pokladnou EET jako jiné zboží, je
likož obchodník inkasuje hotovost. Vete
rinární zákon §27a neznala.
Moje otázka zní:
1) O co se můžeme my, včelaři, i často
neznalí obchodníci, opřít (zákon, či
prováděcí vyhláška), když ani pracov
níci kontrolního oddělení FÚ nevědí,
co je "prodej ze dvora"?

2) Jaký doklad na med má obchodník vy
dat, když ho zákazník požaduje? EET
je spojeno s daněním a tím pádem je
med po navýšení marže a daně jen těž
ko prodejný.
M. S.
O odpověď jsem požádala Ing. Zdeňka
Hromka, bývalého člena PRV, daňového
poradce.
1) Problematiku EET upravuje Zákon
o EET č. 112/2016 Sb., dále lze dopo
ručit stránky MF ČR www.etrzby.cz.
2) Podstatné je to, v jakém režimu ob
chodník med prodává, předpoklá
dám, že se jedná o tzv. nepřímé za
stoupení (komisní prodej). Odpověď
je vyčerpávajícím způsobem uvedena
zde: http://www.etrzby.cz/cs/nepri
me-zastoupeni-a-komisni-prodej
Obchodník tržbu zaeviduje běžným způ
sobem, vystaví účtenku s EET a při kont
role ze strany FÚ se prokáže smlouvou se
včelařem, ze které vyplyne, jak se příjem
z prodeje medu rozdělil mezi prodejce
a včelaře. EET bude obchodník vystavovat
svým jménem.
Pro doplnění je nutno uvést, že pokud
včelař prodá med obchodníkovi a ten jej
dále prodává, pak je situace zcela jasná.
Jako jednatel v ZO pracuji s CIS a jsou
zde časté stížnosti našich členů/včela
řů/, proč musí na několik míst hlásit
počty včelstev, proč třeba nemůže být
propojena centrální evidence ČMSCH,
a.s. s CIS, kam je každý včelař povinen
nahlásit k 1. 9. 2018 počet zazimova
ných včelstev a znovu pak na ZO do
15. 9. 2018, i když nebude žádat o dotaci.

Z. B.
Evidenci včelstev vedenou u Českomorav
ské společnosti chovatelů, a.s. (evidence)
nelze propojit s naším CISem. Evidence je
systém vedený na základě plemenářské
ho zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášky č.
136/2004 Sb., kterou se stanoví podrob
nosti označování zvířat a jejich evidence
a evidence hospodářství a osob stanove
ných plemenářským zákonem s přesně
stanovenými podmínkami fungování
a stanovenými státními subjekty (např.
SVS, SZIF....), které mohou do systému
vstupovat a získávat informace.
CIS je produkt ČSV, který si svaz sám
plně financuje (žádné dotace). Propojit tyto
systémy – státní a soukromý nejde, jak bylo
napsáno proto, že to zákon neumožňuje.
Připravila: Mgr. Jarmila Machová
únor 2019• 57
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Kdo trápí naše včely?
"Někteří včelaři přirovnávají syndrom zhroucení
včelstev (CCD) k nemoci AIDS u lidí, přičemž roztoči
Varroa hrají roli injekční jehly"
Joe Traynor, včelař

1. Samice Varroa se schová ke včelí larvě.
2. Krmí se z rány vykousané na boku larvy.

Pod víčky plodových buněk probíhá
vývoj a množení nové generace
roztočů Varroa
Kresba: Tony Linka, použito
s laskavým svolením autora

3. Z prvního nakladeného vajíčka se líhne sameček roztoče,
4. Z dalších vajíček se líhnou samičky.
5. Všichni sají potravu z kukly, tím ji oslabují a infikují viry.
6. Pod víčky buněk probíhá také páření roztočů
7. Buňku opouští nová generace samiček Varroa

Malé opakování ze včelařské akarologie
Proč máme léčit a strkat nějakou chemii do včel? To tu bylo vždycky: Nechte přírodu, ať se s tím vypořádá! Kdyby to šlo, tak včely ani včelaři nemají
tolik trápení. Následující řádky by měly vnímavému čtenáři připomenout,
proč to tak jednoduše opravdu nejde.
Kdo je ten trapič?
V přírodě docela často jeden pojídá druhé
ho. Pokud zbaští kořist celou, je podle ento
mologa E. O. Wilsona predátor. Pokud sní
méně, je parazit a kořist se v tom případě
nazývá hostitel. Parazit se zpravidla rych
le množí, ale hostitele nezahubí. Tím, že si
parazit z hostitele bere výživu, nezůstává
takový stav bez následků. Hostitel je skoro
vždycky oslabován. K tomu se mohou při
dat parazité další, včetně těch mikrosko
pických – bakterií a virů.
Nejvážnějším parazitem včely medo
nosné je roztoč Varroa destructor. Pů
vodně se mělo za to, že je to jeho příbuz
ný roztoč Varroa jacobsoni. Ten je velice
podobný a rozlišení obou druhů bylo po
psáno až v roce 2000 na základě analýzy
DNA. Česky je roztoč Varroa destructor
nazýván kleštík zhoubný (podle dr. Kůrky,
2005) nebo kleštík včelí (podle doc. Přida
la, 2006). U nás zatím žije jen jeden druh
roztoče – Varroa destructor – záměna tedy
nehrozí.
Kdy a odkud se k nám dostal?
Na našem území není Varroa destructor
odjakživa. Původně parazitoval na včele
východní Apis cerana v areálu jejího roz
šíření, tedy v jihovýchodní Asii. Na svém
původním hostiteli je tento parazit prav
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děpodobně odjakživa. Nepřemnožuje se
a hostitele, tedy včelu východní, neničí.
Evropské včely medonosné Apis mellifera
původně ve východní Asii nežily. Byly tam
dovezeny a rozšířeny pro jejich vyšší med
ný užitek. Do evropských včelstev se dosta
li místní parazitičtí roztoči. S infikovaným
včelstvy, oddělky a matkami se pak rozšířili
takřka po celém světě (viz obrázek). K nám
do Československa se varroáza dostala na
před přes hranici s bývalým SSSR poblíž
Užhorodu (asi 1978) a o dva roky později
při stěhování železničního zaměstnance do
Ústí nad Orlicí.

Biologie roztoče Varroa destructor
Na dospělých včelách se setkáváme jen se
samičkami roztočů. Jsou oválné, necelé
2 milimetry velké. Mají osm nohou a vý
razné ústní ústrojí – tzv. chelicery. Barva je
tmavě cihlově hnědá. Končetiny a chitini
zovaný hřbetní štítek jsou pokryty chloup
ky nesoucími smyslové orgány. Této životní
fázi říkáme foretická a samičkám foretičtí
roztoči. Samičky sají na dospělých včelách
hemolymfu a využívají je k transportu. Ne
mohou se však rozmnožovat. Rozmnožo
vání roztočů probíhá jen pod víčky plodo
vých buněk včel.
U včely dělnice je plodový cyklus násle
dující: po třech dnech se z nakladeného
vajíčka stává larva, která šest dní přijímá
potravu od starších sester. Poté je zavíčko
vána a během 12 dnů proběhne bez příjmu
potravy metamorfóza na dospělou včelu
dělnici. Ta se prokouše z buňky a zapojí se
do společenství dospělých včel.
Foretická samička parazita se krátce
před zavíčkováním přidruží ke včelí larvě
do její buňky a nechá se uvnitř zavíčko
vat. Začíná plodová fáze jejího života. Na
larvě si prokouše kutikulu a živí se její he
molymfou a buňkami tzv. tukového tělesa
(Ramsey et al. 2018). Samička roztoče na
klade v odstupu asi 30 hodin několik vají
ček, přičemž první není oplozené a další
ano. Díky haplo/diploidii, kterou známe
i u včel, se z neoplozeného vajíčka vyvine
sameček. Z druhého a dalších oplozených
vajíček pak samičky. Vývoj roztočů má
několik stádií a vše musí jít velmi rychle.
Malé pohyblivé šestinohé larvy přijímají
potravu ze zraněné včelí kukly na stejném
místě jako jejich matka. Následují dvě sta
dia nymfální, již osminohá. Po překonání

Včely maji ve srovnáni s roztoči delší generační interval.
Matka se ve včelstvu změní jednou za dva roky.
Za tu dobu mohli mít roztoči generací dvacet
Pokud se ve starší literatuře píše o roz
točové nákaze včel, nejde o varroázu, ale
jinou nákazu. Jmenuje se akarapidóza
a způsobuje ji malinký, okem nerozlišitelný
roztočík včelí Acarapis woodii. Ten se mno
ží v hrudních vzdušnicích dospělých včel.
V první polovině 20. století způsobil tento
roztočík Acarapis v Evropě ničivou epide
mii. Od té doby je monitorován a vyskytuje
se jen ojediněle a hospodářské škody v Ev
ropě nepůsobí.

klidového období deutonymfy krunýř sa
miček chitinizuje a samičky jsou schopny
páření. Přítomný sameček, menší a bílý,
splní tuto úlohu ne zcela obvyklým způso
bem. Pro krátkost času se nečeká na zralé
spermie, ale při kopulaci samička obdrží
tzv. spermatofor s kusem zárodečné tkáně.
Spermie dozrají až v těle nevěsty a zabydlí
se v její spermatéce pro budoucí oplozo
vání několika snášek vajíček. Sameček po
splnění tohoto úkolu hyne. Třem až čtyřem

Proč nefunguje rovnováha?
Již v polovině 20. století se na včelnicích ob
jevily škody způsobované nevídaným přem
nožením roztočů Varroa. Ti se ve včelstvech
evropské včely množí i na dělničím plodu,
nejen na plodu trubčím, jako u Apis cerana.
Včelstva naší včely medonosné evropské ne
umí, na rozdíl od včely východní, využívat
v potřebné míře tzv. grooming, tedy vzájem
né odstraňování parazitů. Nesetkáváme se
ani s ozdravujícím přerojením včelstev.
Včelstva včely východní dovedou opustit
hnízdo zamořené parazity a přestěhovat se
do nové dutiny. Přelet roje v horkém vzdu
chu také pomůže k redukci roztočů.
Tohle všechno se možná evropské včely
naučí, ale otázkou je, za jak dlouho. V pří
rodě probíhá selekce na náš vkus velmi po
malu. Zatím se rovnováha mezi parazitem
a hostitelem nevytváří a hostitel (včelstvo)
asi do tří let od nakažení uhyne.
Kromě historicky krátkého období souži
tí parazita s novým hostitelem jsou dalším
důvodem kolapsů včelstev přidružené mi
krobiální infekce.
Varroáza jako nemoc
Je rozdíl, zda je ve včelstvu několik desítek
roztočů, nebo jestli jich tam jsou tisíce.

Když dojde k tomu, že většina plodových
buněk je parazitována, je zle. Nelíhne se
dostatek zdravých dělnic, které by zastaly
úlové práce. (u včely východní tato situace
nenastává, protože roztoči parazitují jen na
trubčím plodu).
Samotná přítomnost a aktivita parazita
nemusí způsobit hostiteli žádnou zjevnou
škodu. Jdu-li jako zdravý člověk darovat
půl litru krve, druhý den o tom ani nevím.
Pokud bych se ale zranil při práci ve špi
navém prostředí, mohu zemřít na akutní
otravu krve v důsledku infekce. Podobně se
uvádějí případy boreliózy nebo encefalitidy
po přisátí klíštěte. Při parazitaci roztočů na
včelách ke komplikujícím infekcím rozhod
ně dochází. Jde o včelí viry, zejména virus
deformovaných křídel (DWV). Odborníci
se zatím neshodli na tom, zda roztoči viry
jenom přenášejí, nebo zda se v jejich tělech
i množí. Vyloučená není ani možnost, že ve
včele je už latentní virová infekce, jakoby
spící, a probouzí se v momentě šoku způ
sobeného sáním parazita. Ať tak, či jinak,
klinické příznaky varroázy, tedy chorobné
změny na dospělých včelách i na plodu,
jsou vždy spojeny s namnožením mini
málně jednoho, často i dvou nebo více vče
lích virů (viz Včelařství 12/2018). Vidíme
včely zmrzačené, černé bez chloupků, ale
nevidíme včely s omezenou dlouhověkos
tí. Ty předčasně hynou, jejich místo není
nahrazeno a včelstvo slábne, až se vytratí
docela. Na plodu silně parazitovaných včel
stev nacházíme též změny. Mezerovitost je
podobná moru nebo hnilobě, ale bakterie
jsou jiné, všudypřítomné hnilobné, které
dokonávají proces zkázy.
Zatím vyhrává parazit. Jakou šanci
má hostitel?
Včelstvo za nepříznivých okolností uhyne,
ale roztoči už jsou mezitím ve včelstvech
dalších. Je šance, že by se to v dohledné
době samo, tedy přirozeným postupem,
napravilo? Genetická výbava se může
(malinko) změnit s každou další generací.
Včely ale mají ve srovnání s roztoči pod
statně delší generační interval. Matka se
ve včelstvu změní řekněme jednou za dva
roky. Za tu dobu mohli mít roztoči těch ge
nerací dvacet. Výhoda pro parazita. Včely
ale mají prokázanou schopnost učení, tak
uvidíme, kdo s koho. O tzv. varrosenzitiv
ní hygieně jsme psali ve Včelařství 6/2018.
Kéž by byly projekty VSH úspěšné.
Zatím můžeme dělat dvě věci: starat se
o dobrou výživu včel (s tím souvisí i rozum
ný počet včelstev v krajině) a promyšleně
tlumit varroázu. Z popsané biologie rozto
če je jasné, že zásahy musí mířit na foretic
ké roztoče, a tedy v období bez plodu.

Varroa v Austrálii

Matka a dělnice včely východní
Apis cerana Foto: Azman, Wikipedie
Včelu medonosnou (Apis mellifera)
člověk pro její dobré vlastnosti rozšířil na všechny kontinenty světa,
samozřejmě kromě Antarktidy. Jediná
Austrálie zůstává oblastí, kde včelaření zatím nepotřebuje podávání léčiv
a preparátů k tlumení roztočů Varroa
destructor. To však neznamená, že
jsou zde včelaři zcela bez starostí.
Již i sem se bohužel dostal brouk
lesknáček úlový (Aethina tumida)
a také včela východní (Apis cerana).
V Austrálii žije mnoho druhů živočichů, které nikde jinde na světě
nenajdeme. Proto je dovoz zvířat
i živočišných produktů přísně regulován a kąontrolován. Jak tedy k takové
introdukci, tedy k zavlečení nových
druhů do oblastí, kde se nikdy dříve
nevyskytovaly, přesto může docházet?
Globalizace světa nám na jednu
stranu velmi zjednodušila život, na
druhou přináší svá rizika. Zboží se
jednoduše, rychle a ve velkém množství převáží z jednoho konce světa na
druhý. Kontejnery na lodích i samotná
letadla, jsou místem, kde se může
usadit roj včel. V posledních letech se
v Austrálii také množí zprávy o nálezu
včel na přepravních lodích. V roce
2007 byla prokázána introdukce včel
Apis cerana i s jejich původními roztoči Varroa jacobsoni. Tak jak došlo
k přeskoku V. destructor z východní
včely na naši včelu medonosnou,
stejně došlo i k přeskoku V. jacobsoni.
I když se zdá, že V. jacobsoni je méně
škodlivý než V. destructor, probíhá
v Austrálii program na vyhledávání
a likvidaci rojů včel Apis cerana.
Naštěstí se A.cerana nemůže křížit
s A. mellifera, protože to je jiný zoologický druh.
MVDr. Martin Kamler

Ing. Dalibor Titěra, CSc.
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oplozeným samičkám se vytvoří tmavý tvr
dý pancíř a s líhnoucí se mladuškou opouš
tí plodovou buňku i se svou matkou. Jak to
jde, zalezou do další buňky a vše se opaku
je. Přestávka v množení parazitů nastává
jen v době, kdy ve včelstvu není zavíčko
vaný plod. Tehdy musí všechny přítomné
samičky přežívat na dospělých včelách.
Ovšem jen do chvíle, než včelstvo obno
ví plodování. Plodovou přestávku zimní,
třeba i tři měsíce dlouhou, část samiček
nepřežije, ale mnohé ano.
V době plodování včelstva je většina
roztočů střídavě, ale převážnou dobu na
plodu pod víčky. Ve foretické fázi jich bývá
jen kolem 20 %. Jedna samička může ab
solvovat několik plodových fází a zplodit
přes deset potomků. Také může ve foretic
ké fázi opustit včelstvo na těle létavky a do
stat se při troše štěstí do dalšího včelstva.
Zalétávání, to je základní přírodní způsob
šíření varroázy. Pár roztočů bylo sice nale
zeno i na květu, ne v hnízdech jiných druhů
hmyzu, to však z nákazového hlediska ne
hraje žádnou roli. Jiný hostitel, než původ
ní včela východní a naše včela medonosná
není znám.
Krátký filmový klip o množení rozto
čů v plodu jsme natočili v naší laboratoři
v Dole v roce 2007. Na serveru Stream
měl tehdy ke 100 tisícům shlédnutí. Co je
zde ukázáno a řečeno, stále platí. Klip je
k vidění zde: www.beedol.cz/puvodce-apriznaky

Včelí produkty

Přírodní síla včelích produktů – IV
látek potlačujících rozmnožování bakterií
a virů a dokonce řadu minerálních látek,
jako jsou například draslík, vápník, sodík,
zinek a železo. V mateří kašičce je přítom
na kyselina nukleová, která podporuje bu
něčnou regeneraci. Kašička je velmi citlivá
na světlo, teplo, kyslík i kontakt s kovem,
a proto rychle podléhá rozkladu. Její jakost
a léčivé účinky jsou proto velmi závislé
na poctivosti včelaře.

Larvička plovoucí v mateří kašičce (www.commons.wikimedia.org)

Jednou z možností, jak podpořit přírodní cestou léčbu nemocí, je „síla“
skrytá ve včelích produktech. V minulém čísle jsme se věnovali vosku.
K dalším včelím produktům, které včela vytváří ve svém těle jako produkty metabolismu, patří mateří kašička a včelí jed.
Mateří kašička
Elixír mládí nebo také afrodiziakum jsou
vlastnosti často přisuzované právě mateří
kašičce. Její význam je určitě veliký, ale mu
síme pamatovat, že tento produkt obsahuje
látky podobné ženským hormonům, a pro
to s ní musíme zacházet obezřetně.
Co to je mateří kašička a jak vzniká?
Mateří kašička je unikátní včelí produkt,
o kterém jednou Einstein napůl žertem
řekl, že „podle účinnosti se konvenční
jednotka mateří kašičky rovná jednotce
energie atomové bomby.“
Dříve se mateří kašička označovala jako
,,královské želé“, a to proto, že si ji mohli
dovolit užívat jako léčebný prostředek jen
velmi zámožní lidé. V současné době se
jí začalo říkat ,,elixír života a mládí“, a to
plným právem. Důkazem toho mimo jiné
je i to, že včelí matka krmená celý život
mateří kašičkou se dožívá více než pěti let,
zatímco včely dělnice jsou jí krmené pou

Kapička včelího jedu 
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Foto: Wikipedia

ze do třetího dne svého života, který mají
podstatně kratší.
Mateří kašička vzniká jako produkt hlta
nových žláz dělnic, základní surovinou je
pyl. Vzhledem se podobá husté smetaně,
její barva může být mléčně bílá až jemně
krémová. Chuť má mírně nakyslou s os
třejšími akcenty (pH 2,5–4,8). Běžně se
špatně rozpouští.
Složení mateří kašičky
Chemické analýze mateří kašičky se vě
nuje celá řada výzkumů. Čím více se me
tody výzkumu zdokonalují, tím přesněji
známe složení této včelí potravy. Navíc
složení mateří kašičky je poměrně stabil
ní. Je tvořena ze 65–70 % vodou. Víme, že
obsahuje celý komplex vitaminů B, při
čemž některé vitaminy této řady jsou ve
vysokých koncentracích. Další vitaminy
C, A, D a E jsou prokazatelně obsažené
v mateří kašičce ve stopovém množství.
Dále obsahuje celou řadu aminokyselin,

K aplikaci jedu včela používá žihadlo

Čím prospívá mateří kašička člověku
Léčivé vlastnosti mateří kašičky byly
v mnoha případech přehnané, nejednou
se jí přisuzovaly vlastnosti univerzálního
léčebného prostředku. Ale je nutné při
znat, že klinické zkoušky uskutečněné
v různých zemích dokázaly, že má podivu
hodně široké použití:
• má velice příznivý vliv na psychiku
člověka, nervový systém a spánek;
• zvyšuje odolnost organismu proti
virovým onemocněním, má antivi
rové účinky;
• vyrovnává krevní tlak, snižuje hla
dinu cholesterolu v krvi, zlepšuje
krvetvorbu;
• léčí stavy po srdečním infarktu
a mozkové mrtvici;
• v kosmetice je prokázán příznivý re
generační účinek, zmírňuje vrásky
a zpomaluje proces stárnutí;
• snižuje toxicitu léků, zlepšuje čin
nost jater a střev;
• povzbuzuje mužskou a ženskou po
hlavní sféru. Je užitečná při neplod
nosti a impotenci;
• má regenerační a protizánětlivé
účinky a může pomoci při léč
bě akné, ekzémů a dalších kožních
problémů.
Mateří kašička má široké spektrum bio
logických vlastností. Zastavuje růst růz
ných druhů mikroorganismů, ovlivňuje
látkovou výměnu, stimuluje centrální
nervovou soustavu, zásobování tkání

Vytrhnutý žihadlový aparát pumpující jed

Foto: 2x Dalibor Titěra

Včelí produkty
Chovná sada: 1× rámek, 3× lišta a 50× mateční miska

kyslíkem, snižuje únavu, posiluje imumit
ní systém atd. Je však třeba mít na paměti,
že účinky mateří kašičky závisejí na jejím
dávkování. Malé dávky jsou stimulační,
zatímco velké mají zcela opačný efekt –
zpomalují a dokonce potlačují proces lát
kové výměny.
Jak jsme již výše zmínili, jedná se o vče
lí produkt, který obsahuje látky podobné
ženským hormonům, a proto se s ním
musí zacházet obezřetně. Váš zdravotní
stav znáte nejlépe vy a váš lékař, a proto je
vhodná konzultace s ním.
Jak můžeme mateří kašičku získat?
Mateří kašičku lze získávat z matečníků.
Vytvoříme si oddělek nebo startér bez
matky, do kterého vložíme chovnou lištu
s mladými larvičkami (tzv. přelarvení).
Včely pocítí osiření, přijmou velké množ
ství vložených buněk s larvičkami a začnou
je intenzivně krmit. Třetí den je v buňce
největší množství kašičky, a tak se pomocí
odsávačky nebo dřevěné tyčinky odebere.
Z jednoho matečníku lze získat zhruba jen
0,2 g mateří kašičky.
Uchovávání mateří kašičky
Při uchovávání mateří kašičky se její biolo
gické vlastnosti zhoršují, protože dochází
k poškození některých jejích součástí vli
vem světla, tepla, vzdušného kyslíku a dal
ších faktorů. Experimentálně bylo zjištěno,
že přírodní mateří kašička ztrácí vlivem
teploty nad nulou a světla svoje aktivní
schopnosti během dvou až pěti dnů. Tech
nicky je možné uchovávat přírodní mateří
kašičku bez přístupu světla v hermeticky
uzavřeném obalu do teploty 0 ºC. Její kva
lita je tak zaručena na dvanáct měsíců ode
dne odběru. Prvním negativním vlivům je
mateří kašička vystavena už při sběru a při
skladování.
Včelí jed
Včelí jed začínají včely produkovat hned
po vylíhnutí. Po dosažení 15. až 20. dne
života ho hromadí v jedovém váčku

Přístroj k získávaní včelího jedu bez usmrcení včel

v maximálním množství od 0,3 do 0,4 mg.
Jed slouží včelám především na obranu.
Působení včelího jedu
Do těla se dostává jed žihadlem, při vpích
nutí včela vypustí přibližně 0,012 mg jedu.
Žihadlo se vytrhává s posledním nervo
vým gangliem – dochází stále k pumpování
jedu. Složky včelího jedu působí synergic
ky. V místě vpichu dochází k rozvoji zánětu,
projevuje se otokem a zarudnutím pokožky,
také může dojít k poklesu krevního tlaku
a k rozvoji anafylaktického šoku. Smrtelná
dávka pro zdravého člověka odolného vůči
jedu se pohybuje v hranicích asi 500 žihadel.
Včelí jed způsobuje zúžení periferních cév,
ničí červené krvinky a způsobuje jejich he
molýzu, poškozuje nervy, škodlivě působí na
zrak, zapříčiňuje chronickou rýmu, astma
průdušek a nespavost. Ale přesto je včelí jed
považován za lék budoucnosti.
Odběr včelího jedu
Odběr provádíme dvěma způsoby. Bez
usmrcení nebo s usmrcením včel. Na odběr
jedu bez usmrcení včel se používá odběrní
rám se skleněnou podložkou, která je kryta
speciální fólií a na ní jsou umístěny drátky
ve vzdálenosti 7 mm. Včely jsou vydráždě
ny elektrickým proudem pomocí generáto
ru impulsů. Odběr může probíhat přímo
v úlech nebo na česnech. Výhodou tohoto
systému je, že včela propíchne fólii, vypustí
jed na podložní sklo, žihadlo vytáhne bez
poškození a odlétne. Tento odběr může
me provádět i několikrát za sezonu. Druhý
způsob je podobný, jen místo skla a fólie
použijeme speciální pryžovou podložku,
včely jsou drážděny stejným generátorem
impulzů, pouze s tím rozdílem, že v tom
to případě si včela vytrhne jedový aparát
a hyne. Tento způsob se provádí většinou po
sezoně, ale v době, kdy ve včelstvu je ještě
převaha letních krátkověkých včel. Odběr
v obou případech trvá cca 20 až 30 minut.
V prvním případě včelí jed zaschne na skle,
odkud jej odebíráme seškrabáním speciál
ní planžetou a tím získáme čistý krystalický

jed. Práce se musí provádět v uzavřeném
boxu za pomoci gumových rukavic a re
spirátoru. V žádném případě se tento jed
nesmí dostat do dýchacích cest. V druhém
případě zůstávají žihadla i s jedem v podlož
ce, kterou necháme vyschnout a odesíláme
do farmaceutických firem, které si tento jed
vytěží samy. Vysušený včelí jed neztrácí svoji
biologickou aktivitu.
Léčivé účinky včelího jedu
Léčit včelím jedem lze buď v čistém sta
vu, nebo v komplexu s jinými léky jen pod
dozorem lékaře, popřípadě zkušeného
apiterapeuta, který s tím má zkušenosti.
Lékaři aplikují včelí jed obvykle formou
podkožních injekcí po 0,1, 0,2, 0,3 ml, což
odpovídá 1, 2 nebo 3 bodnutím, popřípa
dě pomocí ultrazvuku. Včelí jed je vysoce
účinným léčivým prostředkem při různých
typech revmatismu, při lumboischiatic
kém či vertebrogenním syndromu, při neu
ralgiích, zánětu pohrudnice a při některých
kožních chorobách. Včelí jed se používá ve
formě mastí, injekcí a taktéž, „bezprostřed
ních injekcí“, tzn. včelích žihadel, které
jsou považovány za nejúčinnější. Přímé
píchnutí žihadly se aplikuje nejčastěji na
končetiny nemocného. Tímto způsobem
se s úspěchem léčí artritida, revmatismus,
revmatické zápaly, krevní sraženiny a též
astma a choroby spojené s vysokým krev
ním tlakem. Existuje nemalé množství po
zorování, která svědčí o velké efektivnosti
léčení jedem.
Mezi včelaři je rozšířeno více variant
léčby včelím jedem. Pro nevčelaře je však
taková terapie spojena vždy s jistým rizi
kem, proto přímou apitoxinovou terapii
bez odborného lékařského dozoru dnes
nelze doporučit, i když to naši předkové
běžně dělali.
Text a foto: Mgr. Zuzana Samleková, Vlastimil Dlab
Použité zdroje:
1. Léčení včelími produkty, kapesní receptář
2. Mateří kašička a propolis, kolektiv autorů
3. Komplex přednášek, doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
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Historie

Dědův dřevěný medomet
míří na zámek Kačina

Děda u včelína

Koncem loňského roku se na nás obrátil přítel Václav Koutecký z Šanova
s prosbou, zda bychom mu nepomohli oslovit nějakou instituci, které by
mohl věnovat medomet z roku 1933. K tomu poslal několik fotografií,
z nichž historie doslova dýchá. Poradili jsme mu Národní zemědělské muzeum na Kačině nedaleko Kutné Hory. A zde je výsledek.
Můj děda, Gustav Štercl, se narodil v roce
1901 jako první ze šesti dětí do rodiny hor
níka. Na Rakovnicku bylo v té době hodně
uhelných šachet, takže osud byl předurčený.
Oženil se, postavil v Šanově kousek od
Rakovníka svépomocí a na hypotéku do
mek a v roce 1931 začal včelařit. Postupně
si vlastnoručně vyrobil úly a k nim skoro
vše, co včelař potřebuje, tedy i medomet.
Když měl úly obsazené asi 30 včelstvy,
postihla ho katastrofa v podobě včelího
moru. Byl jsem klouček a pamatuji si, jak
u toho ohně s babičkou plakali.
Začal znovu a postupně vyrobil a včela
mi osadil 36 úlů.
Děda si každý rok pečlivě vedl zápisky
k jednotlivým včelstvům, výdaje a příjmy.
Z nich vyplývá, že v jeho době se včelařilo
úplně jinak než dnes. A to nejen co se týká

použil k doplacení hypotéky, kterou měl
na rodinném domku od roku 1928, kdy
byl postaven. (Poznámka redakce: V roce
1949 si zaměstnanci, kromě pracujících
v zemědělství, vydělali průměrně 870 korun
za měsíc, 26 000 korun tedy odpovídalo
30 průměrným měsíčním platům.)
Když děda v září 1976 umíral, slíbil jsem
mu, že se postarám o dokrmení několika
posledních včelstev. Do té doby jsem nikdy
otevřený úl neviděl, docela jsem se včel bál.
Můj bratranec mně pomohl s krmením,
potom na jaře i s ostatními pracemi a já
do toho spadl. Postupně jsem ale snižoval
stavy, protože jsem nestíhal zaměstnání
a ostatní zájmy. Na vytáčení medu jsem si
dokonce musel vzít i dovolenou. V součas
nosti je mi 68 let a mám jen tři včelstva pro
zábavu.

obce Šanov a do kroniky dělal poznámky
o včelaření.
Zakrátko mi kurátorka podsbírky živo
čišné výroby odepsala: „Medomet bychom
mohli vystavit u nás na Kačině, kde již
druhým rokem probíhá výstava o včelách.
Protože naše muzeum vlastní velmi cennou
včelařskou podsbírku, byli bychom velmi
rádi, kdyby Vámi nabízený medomet mohl
být její součástí. Zaujaly mě i poznámky,
které si Váš děda zapisoval. Určitě bychom
stáli i o ně. Pokud darovací smlouvu schválí
vedení muzea, bude domluven termín pře
dání medometu a dobových dokumentů.“
Věřím, že i děda by měl radost, když jím
vyrobený medomet najde své další, důstoj
né místo v zámku Kačina v expozici Národ
ního zemědělského muzea.
Václav Koutecký
Šanov, okr. Rakovník

Zápis o výdajích z roku 1933

výnosů medu. Kdysi krmil včelstva v září,
já už v červenci. Nejzajímavější zápis je
z roku 1949, kde uvádí, že vytočil 151 kg
medu. Do sběrny musel prodat 27 kg
medu po 30 korunách, zbytek pak prodal
za 200–250 korun/kg. Celkem za med
získal 30 200 korun. Vydání tehdy měl
4 126 korun. Zbývajících 26 tisíc korun
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Protože jsem si koupil nový medomet,
rozhodl jsem se, že ten původní z roku
1933 věnuji do nějakého muzea. Na do
poručení redakce jsem se tedy obrátil na
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Kači
na – muzeum českého venkova s nabídkou
darování medometu a dobových včelař
ských dokumentů. Děda byl i kronikářem

Děda se mnou (vlevo) a mým bratrem
Bohuslavem

včelařská praxe

Celoroční schéma tlumení varroázy
podle metodik Výzkumného ústavu včelařského v Dole
www.beedol.cz, beedol@beedol.cz

Ochrana dlouhověkých včel:
Gabon
Formidol
Odstranění
VarroMed
Odstranění
posledního
plodu,
trubčího plodu
aby ošetření
bylo účinné

Monitoring
moučkovým
cukrem
nebo
ze spadu na dně

VII

IX

VI

Tvorba
oddělků

2019

XI

IV

Je-li třeba
nátěr M1
nebo
VarroMed

Tři aplikace
Varidolu
fumigací nebo
aerosolem

X

V
Formidol

VIII

XII
III

II

Vyšetření zimní měli

Maximálně
jednu aplikaci
Varidolu nahradit
VarroMedem

I

Sběr měli
napadané
za 30 dnů

Očištění
a vrácení podložek

Únor
V průběhu měsíce se odevzdávají vzorky měli, aby mohly být do konce února vyšetřeny.
Protokoly s výsledky laboratorního vyšetření dostanou chovatelé a krajské veterinární správy.
Včelstva v tuto dobu nemusíme nijak rušit. Až po prvním proletu se znalostí výsledků vyšetření učiníme,
co bude potřeba.
Sledujte: http://www.beedol.cz/varroaza/

únor 2019• 63

Zaostřeno na včelařskou mládež

Mikulovice u Znojma

Tentokrát se podíváme opět na Moravu, a to do Mikulovic u Znojma, kde
včelařský kroužek už dlouhou dobu velmi úspěšně vedou manželé Dobešovi. O své zkušenosti a dojmy se s námi podělila paní Boženka Dobešová.
Představte čtenářům svůj včelařský
kroužek.
Včelařský kroužek Mikulovice u Znojma
má dlouholetou tradici. Byl založen v břez
nu 2003. Od té doby jím prošlo hodně dětí.
Několik z nich už začalo včelařit. V sou
časné době navštěvuje kroužek 26 dětí
různých věkových kategorii. Zaměřujeme
se hlavně na chov včel a přírodu, nejen te
oreticky, ale hlavně prakticky (živé včely,
výsadba medonosných a pylodárných keřů
a stromů).
Jaké máte zázemí?
Pro náš kroužek máme výborné zázemí
v základní škole v Mikulovicích, kde dis
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ponujeme vlastní učebnou. Škola nám vy
chází maximálně vstříc a to i po přestupu
pod základní organizaci ČSV. V učebně mí
váme schůzky hlavně přes zimu. Za přízni
vého počasí jsme buď ve včelíně a ve dvoře
u Dobešů, nebo v přírodě, kde se staráme
o naši výsadbu.
Má kroužek vlastní včelstva?
Kroužek vlastní včelstva nemá, ale děti
chodí do včel u Dobešů.
Jak vypadá klasická schůzka vašeho
kroužku?
Když máme schůzku ve škole, je většinou
velice kreativní, hodně záleží na náladě

dětí. Vždy se naučíme něco nového, něco
si zopakujeme a taky si zahrajeme. K výuce
používáme stálé materiály, například mi
kroskopování, rostliny, anatomie, časopis
Včelařství, internet a materiály získané za
celou dobu působení kroužku.

Zaměřujeme se hlavně na chov
včel a přírodu, nejen teoreticky,
ale hlavně prakticky: živé
včely, výsadba medonosných
a pylodárných keřů a stromů
Organizujete nějaké včelařské akce pro
veřejnost?
Na veřejnosti se velmi úspěšně prezentuje
me na soutěžích a pod vánočním stromem,
kde prodáváme svíčky ze včelího vosku
(tím si vyděláváme na naši činnost). Byli

Jaké materiály používáte pro výuku
v kroužku?
V našem kroužku máme hodně knih, ča
sopisů Včelařství a materiály, které jsme

Co dělají děti nejraději?
Děti nejvíce baví výroba svíček, stlouká
ní rámků, prohlížení včel a věcí, kde se
něco děje a hry se včelařskou tematikou.
Je to přece zájmový kroužek a děti si chtějí
od učení odpočinout.

Máte nějaký zajímavý námět pro ostatní
vedoucí včelařských kroužků?
Musí se stále něco dít. Děti baví něco vyrá
bět, například buňku a naučit se všechno
o ní. Veškeré výsledky je dobré prezento
vat v tisku nebo na webových stránkách.
A hlavně si hrát, jsou to přece děti!
Připravila Veronika Šebková

Včelaři Kopřivnice oslavili sto let spolku
vín, třeboňské pivo, tombola, tanec a zpěv,
toho všeho si všichni užívali plnou měrou.
Už při odchodu návštěvníků domů sklízeli
pořadatelé slova uznání i poděkování. Na
víc nás moc těší, že jsme již druhým rokem
zařazeni do Plánu výstav a propagačních
akcí ČSV. Je to zavazující a věříme, že se
nám Festival medu a písničky v tomto roce
opět podaří uskutečnit.
Oldřich Němec,
předseda ZO ČSV Kopřivnice

V sobotu 5. ledna 2019 se ve společenském
sále restaurace U Kremlů v Závišicích sešli
včelaři ZO ČSV Kopřivnice, aby si připo
mněli sto let od založení včelařského spolku.
Stalo se přesně dne 9.1.1919. Pozvání přijala
předsedkyně ČSV paní Mgr. Jarmila Macho
vá, jejíž přítomnosti si velmi považujeme. Je
prvním předsedou ČSV, který naši organizaci
navštívil. Dalšími hosty byli starosta Kopřiv
nice Ing. Miroslav Kopečný, místostarostka
Mgr. Dagmar Rasová, starosta obce Závišice
Ladislav Lipový a náměstek hejtmana Mo
ravskoslezského kraje Jiří Navrátil, MBA.
Pozvání přijali předseda OO ČSV Miroslav
Segeťa a jednatelka Marie Bučánková.
Úvodem promluvil místopředseda ZO
Tomáš Kostelník, po něm se ujal slova
předseda Oldřich Němec. Po přivítání
přednesl zprávu o stoleté historii včelaření
v Kopřivnici a okolí. Dále hovořil o součas

Zaostřeno na včelařskou mládež

dostali na seminářích v Nasavrkách a od
dalších včelařských organizací.

ných akcích včelařů, vzdělávání, zájezdech,
o práci s dětmi i o včelařském kroužku.
Také se zmínil o Festivalu medu a písničky.
Po něm se ujali slova vzácní hosté. Jarmi
la Machová pochválila včelaře a poděkova
la jim za jejich práci. Ocenila práci s dětmi
a také organizování našeho Festivalu medu
a písničky. Miroslav Kopečný předal před
sedovi naší ZO Poděkování starosty města
Kopřivnice a o našem festivalu se vyjádřil
jako o akci patřící mezi největší ve městě.
Starosta obce Závišice Ladislav Lipový slíbil
včelařům další podporu. Tu vyjádřil i náměs
tek hejtmana MsK Jiří Navrátil. Předseda
OO Nový Jičín Miroslav Segeťa potvrdil slo
va všech předřečníků a uvedl, že kopřivničtí
včelaři patří mezi nejaktivnější organizace
v okrese.
Cimbálová muzika z Frenštátu, medo
vina, raut, řízená degustace moravských
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Spolkový život

jsme spoluorganizátory zájezdu do Sal
cburku. Svou činnost prezentujeme na
webových stránkách Městyse Mikulovice
a stránkách školy.

Zadáno nejen pro včelaříky

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

Soutěžní doplňovačka
1. Obydlí včel, které jim připravil
včelař.
2. Sladká šťáva, kterou květy lákají
své opylovatele.
3. Název většinou slaměného úlu.
Včelstvo v něm stavělo divočinu.
4. Látka s dezinfekčními účinky,
kterou včely používají pro tmelení
malých otvorů a spár v úlu.
5. Barva, kterou budou značeny včelí
matky v roce 2021.
6. Vlastnost včel vyhledávat a loupit
sladinu zejména u slabých
a nemocných včelstev.
7. Název činnosti včel, které přilétnou
ve velkém počtu do jiného úlu
a odnesou velkou část zásob.
8. Zařízení, které umožní včelám
odchod z medníku do plodiště, ale
už ne zpět. Vkládá se do úlu před
medobraním.
9. Zdroj bílkovin pro včely.
10. Zařízení, které pomáhá včelařům
odchytávat včelí roj.
11. Rostlina, která upoutá pozornost
svými velkými květy na hladině
rybníku.
12. K přitavení mezistěny k rámku
potřebujeme zdroj elektrického
napětí a ______, ke kterému se
mezistěna teplem „přilepuje“.
13. Prázdné včelí dílo, plást.
14. Náš národní strom.
15. Spad voskových víček, která jsou
rozmělněny a včelami, na podložce.
16. Látka, která se používá
k dezinfekci souší jako ochrana
před zavíječem voskovým.

Vybraná řešení
z minulého čísla
Roháček
V tajence vyšlo „česno“.
Kvízové otázky
1b; 2b; 3c; 4c; 5a; 6b,c; 7b,d; 8a
Přesmyčky
1 – mor včelího plodu; 2 – varroáza;
3 – nosematóza; 4 – zvápenatění včelího
plodu; 5 – viróza
Skrývačky
1 – sad; 2 – roj; 3 – mor; 4 – vosa;
5 – mák
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Soutěž

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

1

Kvízové otázky

2

1.

Která z rostlin kvete červeně?
a) barvínek menší
b) vratič obecný
c) vlčí mák

2.

Která z rostlin nekvete žlutě?
a) komonice lékařská
b) jasmín nahokvětý
c) bazalka vonná

3.

Kolik párů křídel má včela
medonosná?
a) dva
b) tři
c) čtyři

4.

Kolik barev se používá ke značení
včelích matek?
a) dvě
b) tři
c) čtyři
d) pět

5.

Včela používá ke své obraně
žihadlo. Komu včela může
píchnout žihadlo, aniž by
zahynula?
a) vose
b) psovi
c) člověku

6.

Název sladké šťávy, kterou
produkují například mšice?
a) medovice
b) medvědice
c) medojedka
d) mezistěna

7.

Jak se nazývá látka, kterou včely
produkují ve svých hltanových
žlázách?
a) medová vodička
b) mateří kašička
c) propolis
d) vosková kašička
e) medová kašička

8.

Který z uvedených úlů je
nástavkový?
a) ležan
b) košnice
c) medná kráva
d) Warré

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

Skrývačky
V následujících větách najděte pojmy,
které souvisejí se včelařením.
1.
2.
3.
4.
5.

Silák láme dřevěnou kládu.
Turista se podíval do mapy, lekl se
a utekl.
Hoši váleli sněhovou kouli.
Tom oral velké pole.
Kolem rozlité limonády létalo plno
vos, které však nebyly agresivní.

Vylosovaní výherci
soutěže
Listopad
Tereza Bartová, 9 let
Včelaříci Slavkov u Brna
Prosinec
Natálie Šlajchrtová, 10 let
VKM Lomnice nad Popelkou

Co dokáže zima

Pojmy ve sloupcích i v řádcích jsou
u daného čísla stejné.

Letošní zima je nevyzpytatelná. V části republiky prší,
na opačném konci chumelí,
jinde svítí sluníčko a mrzne.
Ona klasická „ladovská“ zima,
kterou my dříve narození pamatujeme jako děti, už je asi
nenávratně pryč. Nicméně
i ta současná dokáže vytvořit
kouzelné věci, o čemž svědčí
snímky našich čtenářů. První do redakce zaslal přítel
Jaroslav Hájek z Kaliště na
Jihlavsku, druhý přítelkyně
Anna Habáňová z Velkých
Karlovic. Děkujeme.


1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Napsali jste nám

Roháček
se včelařskou tajenkou

Foto: Karel Říha

TAJENKA
Obal sklenice, na kterém jsou infor
mace o výrobku.
Problém, který má alespoň dvě řeše
ní, z nichž ani jedno není přijatelné.
Přípravek na mytí oken.
Uveďte čtyři počáteční písmena kře
stních jmen, která vám prozrazuje
nápověda v závorce. (28. 9. / 5. 10. /
11. 11. / 26. 7.)
Zkratka Itálie
Předložka (německy „auf“)
Spojka (anglicky „and“)

V osmisměrce jsou ukryty názvy rostlin.
Je jich 27. Najdete je všechny?
Poté můžete hledat o nalezených rostli
nách další informace, jako například bar
vu květu, dobu kvetení, nektarodárnost,
pylodárnost a podobně.
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Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra,
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Základní organizace Českého svazu včelařů Střížov
pořádá pro velký úspěch předchozích ročníků

7. VČELAŘSKÝ PLES
16. února 2019 od 19.00
v KD Střížov
hraje

HUDBASTR

po půlnoci nejlepší videoklipy
součástí plesu bude "nejen medová" tombola

vstupné 100 Kč
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÁTELE VČEL A VČELAŘŮ
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Pozvánka

Osmisměrka –
botanika

jubilea

V lednu 2019 slaví…
98 let

Randus Alois · ZO Ústí nad Labem
97 let

Svoboda Jan · ZO Vysoká u Mělníka
95 let

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

Křen Jaroslav · ZO Kácov
93 let

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

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

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

Licinberg Vladimír · ZO Chomutov
Pírek Antonín · ZO Staré Město u Mor. Třebové
Polák Josef · ZO Nymburk
Vala Imrich · ZO Chrudim
Zelený Stanislav · ZO Broumov
85 let

Běle Josef · ZO Úštěk
Beránek Václav · ZO Senohraby
Berka František · ZO Králíky
Bernátek František · ZO Hřivínův Újezd
Bodi Ladislav · ZO Podbořany
Cenek Josef · ZO Králíky
Čížek Josef · ZO Javorník
Dysmas Svatopluk · ZO Olomouc
Fiala Jan · ZO Újezd u Brna
Fictum Věroslav · ZO Staňkov
Choura Josef · ZO Březnice
Kapusta Josef · ZO Šenov
Kellner Antonín · ZO Podhoří
Kmínek František · ZO Libáň
Kořínek Jaroslav · ZO Radim
Kovařík Jiří · ZO Kladruby
Krnávek Jiří · ZO Šumperk
Kudrna Miroslav · ZO Jičín
Malchárek Josef · ZO Neplachovice
Martinec František · ZO Nové Město na Moravě
Mizera Josef · ZO Osečná
Nohavová Dobroslava · ZO Prostějov
Novák František · ZO Dolní Kralovice
Petr Josef · ZO Nechanice
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Příhoda Josef · ZO Humpolec
Srp Emil · ZO Zaječov
Stratílek Jiří · ZO Choceň
Stütz Werner · ZO Perštejn
Svoboda Josef · ZO Hustopeče
Syrový Ladislav · ZO Budišov
Šimáně Bedřich · ZO Český Brod
Šimánek Vladimír · ZO Bohutín
Šoul Miroslav · ZO Popelín
Tomšů Jiří · ZO Pacov
Venera Alois · ZO Bučovice
Vývoda Jiří · ZO Hranice
Zecha Josef · ZO Vranová Lhota
80 let

Bláha Vladimír · ZO Benešov nad Černou
Blažek František · ZO Kamenice u Jihlavy
Číhal Josef · ZO Drahotuše
David Jiří · ZO Praha 6
Dokulil Antonín · ZO Třebíč
Grohmann Richard · ZO Horní Datyně
Grubner Josef · ZO Perštejn
Hasoň Rostislav · ZO Šumice
Hejkal Jaroslav · ZO Havlíčkův Brod
Jakeš Jaromír · ZO Podhoří
Jančář František · ZO Uherský Brod
Jehlička Milan · ZO Úštěk
Juříková Eliška · ZO Slavičín
Klíma František · ZO Bílovice nad Svitavou
Krymlák Zdeněk · ZO Čerčany
Kučera Heřman · ZO Vřesina
Kuchrýk Václav · ZO Velký Újezd
Kulas Alois · ZO Česká Lípa
Kulíšek Radomír · ZO Prostějov
Lank Josef · ZO Český Dub
Linhart Josef · ZO Borovany
Lupa Karel · ZO Šenov
Matohlína Josef · ZO Dětenice
Melezínek Josef · ZO Skuteč
Němec Kamil · ZO Chodov
Nusl Blažej · ZO Bohutín
Olt Jaroslav · ZO Divišov
Petrovka Jan · ZO Znojmo
Pokorný Bohumil · ZO Mělník
Polepil Bohuslav · ZO Zlín
Portl Josef · ZO Letovice
Rybka Karel · ZO Hradec nad Moravicí
Sejk Josef · ZO Ševětín
Schejbalová Anna · ZO Nýřany
Slavík Miloš · ZO Náchod
Slezáková Jaroslava · ZO Benešov
Smrž Bohumil · ZO Kožlany
Strubinská Jiřina · ZO Týn nad Vltavou
Svoboda Josef · ZO Hronov
Šindelář Václav · ZO Větřní
Šitler Jiří · ZO Mladá Vožice
Šoufek Vlastimil · ZO Nový Bydžov
Šrom Karel · ZO Hradec nad Moravicí
Švestka Zdeněk · ZO Přelouč
Tomeček Antonín · ZO Tošovice
Trabalka Karel · ZO Benešov nad Ploučnicí
Urban Jiří · ZO Nový Jičín

Voborník Jan · ZO Nové Město nad Metují
Zeman Alois · ZO Jílové u Prahy
Zlý Bohumil · ZO Frenštát pod Radhoštěm
Žídek František · ZO Vysoké Mýto
75 let

Antl Vladimír · ZO Dřevohostice
Bartoš Jan · ZO Ševětín
Bartůněk František · ZO Votice
Bílý Jaroslav · ZO Bor u Tachova
Bláha František · ZO Žákava
Blažej Jindřich · ZO Vrchlabí
Bukolský Jan · ZO Tišnov
Čapek Jaroslav · ZO Pištín
Doležal Ivan · ZO Sloup v Mor. Krasu
Doležalová Ludmila · ZO Chrast u Chrudimě
Dušek Pavel · ZO Brandýs nad Orlicí
Fridrich Norbert · ZO Nová Říše
Gančarčík Eduard · ZO Karviná
Grundová Marie · ZO Držkov
Gryga Karel · ZO Konice
Hamřík Josef · ZO Tišnov
Havelka František · ZO Jílové u Prahy
Hora František · ZO Skalsko
Hrabský Miroslav · ZO Velká Bystřice
Hruška Jan · ZO Bystřička
Chaloupka Josef · ZO Lično
Jenšík Josef · ZO Mladá Vožice
Jurka Oldřich · ZO Duchcov
Kalousek Václav · ZO Letohrad
Killar st. Jan · ZO Lanškroun
Klimeš Jaroslav · ZO Trhové Sviny
Knotek Jiří · ZO Osek nad Bečvou
Kočí Jaroslav · ZO Koryčany
Kopal Jiří · ZO Sychrov
Kosour Václav · ZO Náměšť nad Oslavou
Kosour František · ZO Velké Meziříčí
Košťál Jiří · ZO Ústí nad Orlicí
Kreuzzieger Josef · ZO Litovel
Kročil František · ZO Bojkovice
Kubálek Stanislav · ZO Ivančice
Kubíček Jiří · ZO Dobruška
Kučera Jan · ZO Valašské Meziříčí
Kunst Josef · ZO Horní Cerekev
Lhota Jiří · ZO Rožďalovice
Lindovský Miroslav · ZO Bílovec
Ludvík Jaroslav · ZO Rožná
Maršík Jaroslav · ZO Humpolec
Matušek Jan · ZO Petřvald
Melichar Stanislav · ZO Rožmitál pod Třemšínem
Mik Vilém · ZO Hrotovice
Nedoma Jiří · ZO Světlá nad Sázavou
Nejedlý Vladimír · ZO Stod
Nevečeřal Karel · ZO Úštěk
Novák Josef · ZO Jihlava
Očadlík Rostislav · ZO Napajedla
Peřina Jaroslav · ZO Záchlumí
Pituch Karel · ZO Volary
Pokorný Josef · ZO Roudnice nad Labem
Poláček Miroslav · ZO Pozořice
Pospíšil Jaroslav · ZO Nové Město pod Smrkem
Preisler Jan · ZO Beroun

70 let

Bártl Josef · ZO Havlíčkův Brod
Bastl Josef · ZO Klatovy
Bastl Edvard · ZO Zvole
Bednář Antonín · ZO Rožná
Beránková Olga · ZO Hradec Králové
Buriánek Josef · ZO Slabčice
Čejka František · ZO Rožmitál pod Třemšínem
Čejka František · ZO Letovice
Čížkovský Jaroslav · ZO Davle
Čtvrtečka Karel · ZO Dvůr Králové nad Labem
Daníček Milan · ZO Huntířov nad Jizerou
Ditmar Stanislav · ZO Olomouc
Domonkoš Jozef · ZO Chotěboř
Donaj Jerzy · ZO Náchod
Drda Václav · ZO Švihov
Dubčák Vladimír · ZO Vizovice
Duda Petr · ZO Sokolov
Filla Milan · ZO Moravský Beroun
Folta Petr · ZO Stará Bělá
Geisler Roman · ZO Nejdek
Hájek Vladimír · ZO Choceň
Hampl Karel · ZO Zábřeh
Hanuška Josef · ZO Doubravice nad Svitavou
Hartelová Zdena · ZO Velká Bystřice
Hebda Lumír · ZO Rychvald
Hlaváčková Marie · ZO Štěpánov
Houzar Miroslav · ZO Bystřice
Hrdina Josef · ZO Želeč
Humlíček Adolf · ZO Nové Město na Moravě

Vážení přátelé, čtenáři časopisu Včelařství,
v lednovém čísle roku 2019 došlo v rubrice Jubilea k politováníhodnému
omylu. Z počítačového systému byli vygenerováni jubilanti z ledna 2018.
Tímto se všem přátelům, včelařům, kteří jsou uvedeni v naší databázi CIS a
v lednu v 2019 oslavili významná životní jubilea, omlouváme. A zjednáváme
nápravu tím, že v tomto aktuálním čísle opětovně publikujeme všechny
oslavence z ledna 2019.
Děkujeme za pochopení
redakce

Hýbl Josef · ZO Zábřeh
Chomenčuk Jaroslav · ZO Šumperk
Jedlička Ladislav · ZO Město Touškov
Jung Petr · ZO Staré Sedliště
Jurečka Vladimír · ZO Přerov I
Kafková Věra · ZO Heřmanův Městec
Kalčíková Ludmila · ZO Bor u Tachova
Kalina Josef · ZO Libáň
Kalkuš Václav · ZO Boršov nad Vltavou
Kalousek Oldřich · ZO Záchlumí
Kechrt Rostislav · ZO Nový Malín
Klaclová Marie · ZO Rokytnice v Orlických Horách
Klostermann Josef · ZO Tachov
Klvaňa František · ZO Bystřice pod Hostýnem
Kňura Lumír · ZO Hranice
Konečný Vladimír · ZO Fryčovice
Kostečka Arnošt · ZO Velké Meziříčí
Kostka Emil · ZO Kyjov
Kotásek Petr · ZO Horní Benešov
Kovář Miroslav · ZO Provodov
Krpec Vlastimil · ZO Kozlovice
Kříšťál Michal · ZO Luka nad Jihlavou
Kříž Vladimír · ZO Chyšky
Kuba Josef · ZO Studenec
Kubánek Josef · ZO Hradec nad Moravicí
Kubíček František · ZO Pěčín
Kučírková Ludmila · ZO Havlíčkův Brod
Kůs Josef · ZO Stachy
Kůta Jiří · ZO Blatná
Kysel Jaroslav · ZO Tišnov
Lehký Ladislav · ZO Benešov
Mareš Zdeněk · ZO Smiřice
Mareš Vladimír · ZO Nýrsko
Matějka Jiří · ZO Poděbrady
Materová Božena · ZO Příbor
Matoušek Pavel · ZO Turnov
Michl Jan · ZO Horní Sloupnice
Mikulka Jiří · ZO Šumperk
Mládek Pavel · ZO Liberec
Motlík Václav · ZO Švihov
Němečková Marie · ZO Ledeč nad Sázavou
Niedoba Vladislav · ZO Oldřichovice
Novák Miroslav · ZO Litoměřice

Odehnal Jaroslav · ZO Doubravice nad Svitavou
Ott Pavel · ZO Mikulov
Pecháčková Jaroslava · ZO Přerov I
Peterka Jiří · ZO Stráž u Tachova
Podroužek Ivan · ZO Hejnice
Pojer Jaroslav · ZO Jihlava
Přidal Jiří · ZO Němčice nad Hanou
Rajdl Josef · ZO Ledeč nad Sázavou
Rehák Jan · ZO Kyselka
Reslová Jitka · ZO Žamberk
Roháček Miroslav · ZO Staré Město
Roubík Josef · ZO Suchdol nad Lužnicí
Řezanková Hana · ZO Doubí
Sechter Antonín · ZO Kolinec
Shořovský Jan · ZO Mělník
Schoval Vladimír · ZO Hořice
Sládeček Jaroslav · ZO Drnovice
Smola Miroslav · ZO Prosiměřice
Stehlíková Jaroslava · ZO Březnice
Stibor Petr · ZO České Budějovice
Sušila František · ZO Vizovice
Šefl František · ZO Vrčeň
Šimečka Lumír · ZO Příbor
Šimková Anna · ZO Hostomice
Škarvada Petr · ZO Žďár nad Sázavou
Šlechta Josef · ZO Kostelec nad Orlicí
Švarc Miroslav · ZO Podhoří
Talaš Antonín · ZO Lednice
Tesař Zdeněk · ZO Konstantinovy Lázně
Tlustý Jiří · ZO Libčice nad Vltavou
Tůma Petr · ZO Jilemnice
Tušerová Alžběta · ZO Prachatice
Vajda Zdenek · ZO Počátky
Vala Oldřich · ZO Jeseník
Valeček Jiří · ZO Opava
Verner Jiří · ZO Solnice
Vlková Jiřina · ZO Říčany
Votrubová Milena · ZO Dubí
Zeman Slavomil · ZO Hradišťská Lhotka
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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jubilea

Prušková Olga · ZO Vysoké Mýto
Přerovský Vladimír · ZO Boskovice
Scheuerová Danuše · ZO Broumov
Singule Vladislav · ZO Brno-Žabovřesky
Soudný Jiří · ZO Netvořice
Soukup František · ZO Luštěnice
Spěvák Jiří · ZO Světlá nad Sázavou
Spisar Ivan · ZO Halenkov
Stachovec Ladislav · ZO Frýdek-Místek
Staněk Václav · ZO Hostinné
Stehlík Bedřich · ZO Jemnice
Šejnoha Ladislav · ZO Polička
Ševčík Petr · ZO Olšany
Šilhán Jan · ZO Struhařov
Šilhavý Jaroslav · ZO Město Touškov
Špinka Josef · ZO Velký Osek
Štefan Karel · ZO Nová Paka
Štencel Josef · ZO Hradec nad Moravicí
Štucaur Václav · ZO Spálené Poříčí
Teska Jaroslav · ZO Bernartice
Texl Pavel · ZO Znojmo
Tomec Jiří · ZO Stupno
Valdhans Miroslav · ZO Město Touškov
Váňa Josef · ZO Cvikov
Vavřich Jaroslav · ZO Ústí nad Labem
Vojta František · ZO Tišnov
Votava Zdeněk · ZO Lukavec
Votýpka Milan · ZO Dačice
Vrba Jiří · ZO Kublov
Výtisk Antonín · ZO Klimkovice
Zázvorka Otta · ZO Slaný
Zikuška Ladislav · ZO Nové Veselí
Zoubek Jan · ZO Stříbrná Skalice

jubilea

V únoru 2019 slaví…
97 let

Vaněk František · ZO Sušice
95 let

Palm Miroslav · ZO Liberec
Šturala Karel · ZO Velké Karlovice
94 let

Körner Otto · ZO Šumperk
Soldán Rudolf · ZO Rozstání
93 let

Augustín Adolf · ZO Varnsdorf
Hruška Josef · ZO Jablůnka
Špaček Jiří · ZO Chrudim
92 let

Martin Josef · ZO Český Brod
Pecháčková Věra · ZO Kostelec nad Černými lesy
Šimák Josef · ZO Sedlčany
Švec Jan · ZO Bučovice
Vlasák Bohumil · ZO Brno-Žabovřesky
91 let

Horáček Václav · ZO Skalička
Koštejn Josef · ZO Český Dub
Kreml Miroslav · ZO Jablonec n. Nisou
Suk Jaroslav · ZO Šlapánov
Votípka Josef · ZO Těchonice
90 let

Buršík Václav · ZO Trhanov
Kolář Karel · ZO Čáslav
Král Josef · ZO Zruč nad Sázavou
Melezinek Josef · ZO Trutnov
Nejman Josef · ZO České Meziříčí
Palla František · ZO Bystřice pod Hostýnem
Piontek Josef · ZO Hradec Králové
Pospíšil Alois · ZO Hořice
Šašinka Karel · ZO Uherský Brod
Šidlo Vlastimil · ZO Šumice
Štolfa Rudolf · ZO Vyškov
85 let

Bajer Jiří · ZO Neplachovice
Bratka Josef · ZO Dolní Kounice
Dočekal Josef · ZO Zlín
Faltýnek Josef · ZO Konice
Haška Josef · ZO Jehnice
Holas Josef · ZO Svitavy
Hruška Josef · ZO Třebíč
Kleclová Marie · ZO Židlochovice
Klevetová Marie · ZO Vyškov
Kolarczyk Jan · ZO Bystřice nad Olší
Kostříž Josef · ZO Pelhřimov
Lutonský František · ZO Miroslav
Pospíšil Josef · ZO Městečko Trnávka
Rychlý Zdeněk · ZO Rokycany
Stibůrek Antonín · ZO Znojmo
Šesták František · ZO Dyjákovice
Šindelář Miloslav · ZO Lišov
Vajčner František · ZO Nezdenice
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Vašková Marta · ZO Jindřichův Hradec
Venhoda Antonín · ZO Moravské Budějovice
Vostrčil Stanislav · ZO Litomyšl
80 let

Balšínek Josef · ZO Rožmitál na Šumavě
Bořík Václav · ZO Horšice
Čížek Bohumil · ZO Blovice
Fau Josef · ZO Ražice
Fojtík Svatopluk · ZO Žarošice
Hopp Vincenc · ZO Hradec nad Moravicí
Hrabák Bedřich · ZO Ústí nad Labem
Jirásek Vincenc · ZO Chrudim
Kadlec František · ZO Jistebnice
Kavka Karel · ZO Břidličná
Krejčí František · ZO Čížkov
Kříž Bedřich · ZO Velké Meziříčí
Kučera Milan · ZO Velká Polom
Kupec Pavel · ZO Holice
Laudát Josef · ZO Cvikov
Mandryszová Jiřina · ZO Cheb
Michálek Rudolf · ZO Lhenice
Mračková Marie · ZO Kojetín
Mužík Felix · ZO Rokycany
Mužík Miroslav · ZO Poděbrady
Němec Václav · ZO Blansko
Neumanová Zuzana · ZO Malá Skála
Niebauer Karel · ZO Vysoké Mýto
Nováček Bohumil · ZO Náměšť nad Oslavou
Paprčka Jan · ZO Kladno
Pechmanová Blažena · ZO Jarov
Petr Jan · ZO Dírná
Pilát Stanislav · ZO Protivín
Rohlík Josef · ZO Vrchotovy Janovice
Salčák František · ZO Rohatec
Tatarka Jozef · ZO Rychvald
Toman František · ZO Rožná
Tvrdík Josef · ZO Světlá nad Sázavou
Válek František · ZO Třebechovice pod Orebem
Valentová Berta · ZO Zábřeh
Velešík Jiří · ZO Loučka u Lipníka nad Bečvou
Volejník František · ZO Přelouč
Zerzánek Josef · ZO Horní Dubenky
75 let

Bednařík Stanislav · ZO Pozlovice
Beneš Jiří · ZO Louny
Benetka Jaroslav · ZO Stupno
Buček Jan · ZO Bílovec
Bulín Václav · ZO Spálené Poříčí
Cáb Jaromír · ZO Vítkov
Calta Jaroslav · ZO Jarov
Coufal Bohuslav · ZO Nová Bystřice
Částková Marie · ZO Moravské Budějovice
Černý Pavel · ZO Spálené Poříčí
Doležalová Anežka · ZO Moravská Třebová
Fogl Ladislav · ZO Jablonné nad Orlicí
Frank Vladimír · ZO Kryry
Hájek Věroslav · ZO Nové Strašecí
Hanzlíková Marie · ZO Petrovice
Havlásek Bedřich · ZO Rosice
Havlíček Vlastimil · ZO Starý Plzenec

Hoda Václav · ZO Kardašova Řečice
Horák Ladislav · ZO Úštěk
Hůlka Vladimír · ZO Dolní Bousov
Chobot František · ZO Most
Chomout Zdeněk · ZO Vrchotovy Janovice
Jáchim Josef · ZO Mladošovice
Jetel Vladimír · ZO Zbiroh
Jína Miloslav · ZO Železnice
Jízdný Josef · ZO Moravec
Kaňa Jiří · ZO Diváky
Kopecký Bohumír · ZO Klatovy
Kub Josef · ZO Blatná
Kučera Jaroslav · ZO Litomyšl
Kyncl Stanislav · ZO Frýdlant
Landsfeld Bohumil · ZO Kroměříž
Lehký Pavel · ZO Krouna
Malý Josef · ZO Police u Jemnice
Matoušek Stanislav · ZO Kroměříž
Měkota Jaroslav · ZO Frýdlant
Melichar Jaroslav · ZO Spálené Poříčí
Miltner Stanislav · ZO Louny
Óváry Michal · ZO Morkovice-Slížany
Paštěka Jaroslav · ZO Holešov
Petráš Bohumil · ZO Orlová
Polleč Milan · ZO Broumov
Pour Jaromír · ZO Hořice
Prokop Václav · ZO Havlíčkův Brod
Proška Jaroslav · ZO Kralovice
Přerost Josef · ZO Plánice
Pšenička Jaroslav · ZO Rumburk
Pustka Eduard · ZO Štramberk
Rychnovský Josef · ZO Kostelec nad Labem
Rytíř Pavel · ZO Chýnov
Rytíř Ladislav · ZO Brloh
Serbousek Josef · ZO Rychnov nad Kněžnou
Silovská Božena · ZO Myslív
Simandl Václav · ZO Žďár
Sirotek Jiří · ZO Cheb
Smejkal Jan · ZO Ivančice
Smolek Jiří · ZO Zlín
Staněk Alois · ZO Seninka
Sůrová Marie · ZO Přelouč
Šerák Miroslav · ZO Veltrusy
Šidlo Vojtěch · ZO Šumice
Šimůnek Josef · ZO Červený Kostelec
Šnejdar Jaroslav · ZO Bechyně
Šoustal Stanislav · ZO Prostějov
Štromajer Jiří · ZO Hejnice
Švorba Karel · ZO Sázava
Telecký Pavel · ZO Stříbrná Skalice
Tomčala Josef · ZO Rohatec
Vajsejtl Jiří · ZO Kraslice
Vančat Josef · ZO Žebrák
Vokatý Josef · ZO Hradečno
Volf Jiří · ZO Svitavy
Votlučková Ludmila · ZO Klučenice
Vymazal Josef · ZO Vyškov
Weinfurtner Josef · ZO Horšovský Týn
Wolf Jaroslav · ZO Žihle
Zeman Jaroslav · ZO Zubří

Ambroz Miloš · ZO Letovice
Beránek Miroslav · ZO Habartov
Biňovec Jaroslav · ZO Libochovice
Břeň Karel · ZO Volyně
Burian Jaroslav · ZO Brno-Židenice
Cápal Ladislav · ZO Velké Opatovice
Černohorský Petr · ZO Líbeznice
Černý Vojtěch · ZO Tachov
Černý Josef · ZO Litoměřice
Deml Karel · ZO Budišov
Doškář Josef · ZO Sobotka
Erla Josef · ZO Hranice
Fadrný František · ZO Olešnice na Moravě
Fiala Stanislav · ZO Konice
Goga Anton · ZO Chyňava
Hájíček Václav · ZO Skočice
Havlíček Stanislav · ZO České Budějovice
Hebelka Alois · ZO Letovice
Hladík Ladislav · ZO Přibyslav
Hladký Jan · ZO Radiměř
Höffler František · ZO Předslav
Horáková Anežka · ZO Třemešná
Chovanec Josef · ZO Stěbořice
Janéska František · ZO Nová Lhota
Janoušek Jiří · ZO Turnov
Jánský Josef · ZO Nová Bystřice
Jarošová Horáková Marie · ZO Kyjov
Kofroň Jan · ZO Milevsko
Kostohryz Josef · ZO Písek
Kot Petr · ZO Štětí
Krause Bohumil · ZO Rokytnice nad Jizerou
Kříž Jiří · ZO Pozořice
Kulíšek Zdeněk · ZO Budišov
Kurland Miroslav · ZO Oldřichovice
Kuželka Josef · ZO Čimelice
Madzia Bronislav · ZO Oldřichovice
Mahr Josef · ZO Šumná
Mikulík Petr · ZO Horní Stropnice
Milfait Antonín · ZO Kryry
Motyková Marta · ZO Mosty u Jablunkova
Musil František · ZO Kostelec nad Orlicí
Němec Petr · ZO Český Krumlov
Novák František · ZO Želeč
Nováková Dagmar · ZO Plesná
Obitková Markéta · ZO Jičín
Pamětický Jaroslav · ZO Velvary
Pelčák Jaromír · ZO Velká nad Veličkou
Píšek Jan · ZO Dlouhá Loučka
Pomazal Václav · ZO Praha 4
Popelková Zdeňka · ZO Kunštát
Pospíšil Bohumil · ZO Boskovice
Pourová Božena · ZO Dobříš
Přikryl František · ZO Doubravice nad Svitavou
Růžička Jaroslav · ZO Moravské Budějovice
Ryška Josef · ZO Trnava
Sedlmajer Josef · ZO Velké Březno
Schramm Roman · ZO Čakovice
Skalický Oldřich · ZO Lanškroun
Smrčka Bohuslav · ZO Dubicko
Srp František · ZO Zaječov
Stareček Miloš · ZO Čestín

VZPOMÍNÁME

70 let

Odešli z našich řad

Bartók Josef (82) · ZO Vřesina
Kopačka Ladislav (72) · ZO Lomnice nad Lužnicí
Prudký Jiří (84) · ZO Litoměřice
Štencek Miroslav (94) · ZO Vřesina
Vaníček Josef (77) · ZO Horní Bečva
Vantuch Ivo (91) · ZO Brušperk
Žaloudek Josef (99) · ZO Doksy

Čest jejich památce!

Straková Jiřina · ZO Klatovy
Suchánek Jiří · ZO Rosice
Šebela Alois · ZO Jedovnice
Ševčík Josef · ZO Březová
Šimčík Pavel · ZO Bystřice pod Hostýnem
Šolc Josef · ZO Dolní Bousov
Štemberk Miroslav · ZO Sedlec-Prčice
Šváb Antonín · ZO Kuřim
Teušl Jaroslav · ZO Zbraslavice
Tyrychtr Jiří · ZO Nový Bydžov
Uchytil Josef · ZO Nezdenice
Ustohal Vojtěch · ZO Olomučany

Vaňous Jaroslav · ZO Česká Třebová
Vlk Karel · ZO Bavorov
Vomela Jan · ZO Jihlava
Vondrušová Leona · ZO Veselí nad Lužnicí
Vrchota Josef · ZO Opařany
Vybíral Stanislav · ZO Bílá Třemešná
Vyčítal Jaroslav · ZO Dolní Dobrouč
Zadák Miloslav · ZO Miličín
Zýka Václav · ZO Dolany u Klatov
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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Medový den v Bystřici pod Hostýnem již pošestnácté

Stalo se již tradicí, že na začátku adventu
pořádají včelaři v Bystřici pod Hostýnem
medový den. Tato tradice začala v roce
2003. Několik roků předtím výbor místní
základní organizace pořádal pro své členy
společenské večery, ale v roce 2002 byla
připravená tombola, živá muzika, občerst
vení, ale chyběli ti, pro které se to všechno
chystalo – včelaři se svými partnerkami.
Rozladění pořadatelé se tedy pro následu
jící rok rozhodli obrátit svou pozornost na
nevčelařskou veřejnost tím, že v nově zre
konstruovaném Společenském domě Sušil
připravili medový den. Jeho náplň se od té
doby příliš nemění – med k ochutnání a pro
deji, stejně tak medovina, nabídka krásně

ozdobených perníků a možnost si také per
níček vlastnoručně nazdobit. Kromě toho
probíhala soutěž o nejchutnější med. Ten
hodnotila anonymně pětičlenná porota
a výsledky byly oficiálně oznámeny a ceny
předány na výroční členské schůzi. Loni
jsme sklenice s medem nechali k posouze
ní návštěvníkům, ti tak mohli ochutnávat
z nabídky 20 různých druhů medů našich
včelařů podle druhu medu a producenta.
Poté, co byl založen včelařský kroužek,
což se stalo v únoru 2010 a děti se nauči
ly o včelách trochu víc, se staly nedílnou
součástí akce. U demonstračního úlu s fo
tografiemi plástů děti vysvětlují neznalým
návštěvníkům taje života včel, dříve odlévaly
voskové figurky a svíčky, ale sem tam něco
ukáplo, kam nemělo, proto raději dávají
návštěvníkům možnost utočit si svíčku
z mezistěny. Poslední roky k tomu přidaly
také mikroskopování, vytvořily vlastní test
znalostí pro hosty a jako odměnu za vyře
šení nabízejí medové bonbony. Ještě jed
ním způsobem jsou v akci děti. Tentokrát ty
z místních základních škol – na medovém
dni je výstavka jejich výtvarných a literár

ních výtvorů na téma děti-včely-příroda
vytvořených ve škole v rámci výuky.
A dospělí mezitím ochutnávají medy, me
dové likéry a medoviny, moučníky s medem.
A loni poprvé medové pivo. Premiéru měla
také medová fontána, která ochutila kous
ky ovoce a perníčky. V další nabídce bylo
sušené ovoce a možnost vyrobit si advent
ní věnec či vánoční dekoraci. Návštěvníci
poseděli, povykládali, zavzpomínali na své

včelařící předky, včelaři si sdělili novinky ze
života jejich včel, a tak v přátelské pohodě
proběhla celá sobota. Loni to byla sobota
8. prosince 2018, den po svátku našeho pa
trona sv. Ambrože.
Karel Zahradník, karl.zahradnik@seznam.cz

Jan Šilhán oslavil 75 let

Naše řady navždy opustil
přítel Jiří Prudil
S hlubokým zármutkem oznamujeme
všem včelařským přátelům, že nás
dne 4. listopadu 2018 opustil ve věku
83 let náš dlouholetý člen, přítel a kamarád Jiří Prudl. Budeme na něj vzpomínat jako na učitele včelařství, který
rozvíjel chov matek ve spolupráci
přítelem Františkem Kamlerem, ředitelem Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Zastával funkce v ÚV ČSV
a dále pak působil v okresní organizaci v Přerově. V neposlední řadě byl
jednatelem a místopředsedou naší
ZO ČSV v Lipníku nad Bečvou, kde
nám předával své bohaté zkušenosti,
za což mu moc děkujeme. Budeme
na něj stále vzpomínat.
Čest jeho památce.
ZO ČSV Lipník nad Bečvou
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V lednu oslavil přítel Jan Šilhán 75 let. Včelám se věnuje od
mládí, je chovatelem matek a je vždy ochotný se o své zkušenosti podělit.
Kromě funkce úsekového důvěrníka ZO ČSV Struhařov
je dlouholetým předsedou OO ČSV Praha východ a dále je
členem Republikového výboru ČSV.
Za jeho práci mu patří velký dík.
Přejeme mu pevné zdraví a hodně úspěchů v jeho včelařské
činnosti.
Za výbor ZO ČSV Struhařov, jednatel Vladimír Uher
a za výbor OO ČSV Praha východ, jednatelka Věra Chramostová

Vzpomínka na Františka Nešpora
Významný chovatel včel, organizátor setkání dětí a mládeže, dlouholetý vedoucí včelařského kroužku, funkcionář Českého svazu včelařů, přítel a kamarád František Nešpor
by se na začátku února dožil 80 let. Odešel však z naší včelařské rodiny v listopadu
2014 bez slova rozloučení.
Jeho včelařské znalosti a zkušenosti zákonitě vykrystalizovaly v kompozici knihy Včelí
království, která se stala významnou pomůckou všem vedoucím včelařských kroužků.
Schopnost stmelovat kolektiv včelařů dlouhodobě uplatňoval v pozici jednatele ZO ČSV
v Ostrožské Nové Vsi a ve výboru OO ČSV v Uherském Hradišti. Byl velmi pracovitým
členem komise pro práci s mládeží ČSV. K řešení problému vždy přistupoval nezištně
a s pokorou. Uměl bojovat za pravdu, byl přímočarý a nebojácný.
František Nešpor byl skvělý kamarád. Nikdy nezapomenu na četná setkání s ním,
jeho rodinou a přáteli v bydlišti, při jednání komise, stejně tak na jeho humor a nádherný hlas při zpěvu moravských lidových písní. Navždy mi bude v uších znít náš dvojhlas v písni Mikulecká dědina.
Františku, moc chybíš nejenom mně, ale všem, kteří Tě měli rádi.
Mgr. Luděk Sojka

Poznejte a pěstujte
pomůžete nejenom sobě a včelám, ale i celé přírodě
PRO ČLOVĚKA:
• Zdroj jedlých plodů (po přemrznutí);
výroba sirupů, marmelád, likérů, vín
• Léčivé účinky – květy i plody
• Kulisa a tvorba neprostupných živých
plotů; součást přírodních zahrad, mezí,
remízků
• Nenáročná, mrazuvzdorná; snáší sucho,
chudé, kamenité půdy i znečištěné
ovzduší
PRO PŘÍRODU:
• Plody jako potrava pro 20 druhů ptáků
a řadu drobných živočichů
• Potrava, přezimování a životní prostor
pro 137 druhů hmyzu
• Hnízdní prostory; úkryt a ochrana pro
ptáky a drobné živočichy
TRNKA PRO VČELU
Doba
květu:

Zdroj
nektaru:

Botanická charakteristika:
• Rozložitý hustý trnitý keř 2–4 m
• Listy drobné, vejčité, jemně pilovité
• Četné kořenové výběžky
• Bílé pětičetné květy, před olistěním
• Kulaté, modročerné peckovice, ojíněné,
trpké

„Trnky vařené v sladkém mladém víně jsou
chutnější k jídlu a mohou se tak používat proti
průjmům a úplavici” Mathioli
Trnka je součástí keltského stromokruhu –
měsíc trnky = 28. 10. – 24. 11.;
větvičky zavěšené nad dveřmi domu
odhánějí zlé síly a chrání dům před živelními
pohromami.

včela PRO trnku

DUBEN

množství

3,4 mg/květ

cukernatost

13 %

množství,
kvalita

dobrý zdroj
podněcující
snůšky

Zdroj
pylu:
barva rousků

opylování je první předpoklad tvorby
plodů a dalšího šíření druhu

Připravila: Miroslava Novotná

Slivoň trnitá (trnka obecná)
Prunus spinosa

