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Kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem,
praví známé rčení. Škoda, že něco podob
ného neexistuje pro četbu. Například kolik
toho přečteš, tolik toho víš. Takže v duchu
uvedeného hypotetického pořekadla by
chom kupříkladu o varroáze měli vědět
téměř všechno. Jenže víme, nebo nevíme?
Čteme, nebo nečteme? A pokud čteme,
konáme podle toho? V uplynulém ročníku
Včelařství jsme každý měsíc mohli číst, co
dělat v boji s varroázou. Jako by Ing. Da
libor Titěra, CSc., z Výzkumného ústavu
včelařského, který tuto rubriku vymyslel,
měl nějakou předtuchu. Loňský rok byl ex
trémně varroázní, což pocítila řada našich
včelařů. A tak se pan inženýr opět chopil
pera a výsledek jeho snažení si můžete
přečíst v tomto čísle. Článek na téma, co
všechno může stát za aktuálními úhyny
včelstev, se čte jedním dechem. Hned na
následujících stránkách se můžete dočíst,
že jsou u nás včelaři, kterým naopak neu
hynulo včelstvo ani jedno! Učitel včelařství
Antonín Zrno je toho důkazem.
Neméně zajímavý je i další příspěvek
MVDr. Josefa Holejšovského, Ph.D. Jed
noznačně z něj vyplývá, že v poslední době

poměrně často se objevující teze, že SVS
upouští od podzimního ošetření včelstev
proti roztoči Varroa destructor, není prav
divá. Možná nepravdivá, nebo minimálně
zavádějící, byla v minulém čísle informace
o nehlášení uhynulých včelstev v poznám
ce k dopisu přítele Česlava Valoška. Věřte
nebo nevěřte, tu informaci jsem dostal, byť
zprostředkovaně, z ústředí SVS. V inkrimi
nované době zde měli hlášení o téměř třech
desítkách uhynulých včelstev, avšak v dů
sledku otravy…
Na závěr si dovolím použít několik slov
z článku dr. Holejšovského. „S loňskými
podzimními a v letošním roce pokračují
cími úhyny už nic neuděláme. Vše, o čem
píšu, a hlavně vše, co je pravidelně pub
likováno, ať již z VÚVč v Dole, nebo dal
šími odborníky, bychom měli číst a znát
a aplikovat podle podmínek, ve kterých
včelaříme. Jen tak můžeme svoje včelstva
ochránit před varroázou, které příroda
v posledních letech tolik pomáhá.“
Přátelé, přeji všem, ať se v tomto roce
daří vám i vašim včelám.
Petr Kolář

Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství
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Kalendárium únor
Počasí v první polovině února je spíše pokračováním ledna. Jak se však
prodlužuje doba slunečního svitu,
dočkáme se především ve druhé
polovině února teplejších dnů.
Pokud je zima teplá, a za poslední léta jich
bylo několik, můžeme již koncem února do
včelstev zasahovat. Jde většinou o nápravu
různých nestandardních jevů a podobně.
Ale pamatuji si, že v minulosti jsem kolem
20. února dělal dokonce už i jarní pro
hlídku. Občas se vyskytne pylová snůška
z lísky, což je záležitost značně výjimečná,
ale za letových dnů pozorujeme přínos
rousků pylu z často nám neznámých zdro
jů. Co do množství je ho samozřejmě málo,
ovšem signalizuje, že včelstva začínají plo
dovat.

Zda slabší včelstva
komorovat, nebo
spojovat,
to je na rozhodnutí včelaře
V obdobích, kdy již nejsou silné mrazy,
matky kladou zpočátku na malých plo
chách, na několika čtverečních decime
trech. Při venkovních teplotách nad 10 ℃
se zimní chomáč rozvolňuje a zvláště za
slunečného počasí dochází k masivnímu
jarnímu proletu. Včely hromadně vyletu
jí a za letu se zbavují obsahu výkalového
vaku, takzvaně se práší. Pokud je v době
předpokládaného proletu před úly sníh, je
vhodné ho do vzdálenosti dvou až tří met
rů před česny posypat popelem nebo jiným
tmavým práškem. Při slunečném počasí
se totiž světlo odráží od sněhu, a jelikož se
včely orientují podle odraženého světla, tak
jich mnoho padá na sníh a křehne. Při pro
letu včely čistí dna, vynášejí mrtvolky, měl
a další nečistoty z úlů, dělají jarní úklid.
Ale ne všechna včelstva se musí prole
tět. Pokud se včelstvo při silnějším pokle
pu ozve zahučením, tak je v pořádku a asi
prolet nepotřebuje. Ovšem pokud je po po
klepání v úlu ticho, tak je situace naopak
vážná. Být při jarním proletu je pro mnoho
včelařů svátkem a zdrojem diskusí s ostat
ními včelaři.
Při čtení spadu z podložek v rámci od
běru zimní měli koncem ledna jsme mohli
narazit na nějaké nenormálnosti. Při zimo
vání v jednom patře jsou to 3–4 proužky
měli po celé délce uličky na okraji podlož
ky (včelstvo sedí při boční stěně a prav
děpodobně spotřebovalo většinu zásob
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na obsednutých uličkách). Pokud vidíme
uprostřed podložky 2–3 proužky měli přes
celou podložku, může to znamenat také
nedostatek zásob v obsednutých uličkách.
V těchto případech hrozí úhyn včel na ob
sazených uličkách. Zde při teplotách nad
nulou můžeme zjistit skutečný stav, pří
padně zjednat nápravu. Včelstvo otevřeme
sejmutím víka a strůpku a vyjmeme krajní
plást se zásobami. Na volné místo přesune
me sousední plást a takto postupujeme až
na uličku bez zásob, kam vložíme zásobní
plást. V žádném případě nevytahujeme
plásty obsednuté včelami a už vůbec ne
mimo prostor nad sezením včelstva. Po
kud jednotlivé včely spadnou na podložku
ve vysokém podmetu nebo na zem, zkřeh
nou a uhynou. Tento zásah můžeme dělat
u včelstva dostatečně silného, obsedající
ho 5–6 uliček. Pokud včelstvo sedí na dvou
nástavcích, kontrolujeme množství zásob
pohledem po odkrytí strůpku. Pokud ne
jsou pod horními loučkami v některé uličce
zásoby, přemístíme zásobní plást obdobně
jako v předešlém případě.
V oblastech se silnějším výskytem var
roázy jsou v posledních letech včelstva čas
to slabší, než jsme byli v nedaleké minulosti
zvyklí. U nástavkových úlů včelstvo na jaře
někdy neobsedne ani celý nástavek. Pokud
obsedá přes polovinu nástavku, pomů
že včelstvu v jarním rozvoji komorování,
které jsme tak trochu zapomněli využívat.
Včelstva se třemi obsednutými uličkami je
možné řešit spojováním nejlépe přes no
vinový papír s odstraněním jedné matky.
Pozor, nespojujme ovšem zdravé včelstvo
s nemocným, např. nosematickým.
Komorování
Podívejme se blíže na komorování. Pokud
má slabší včelstvo vedle sebe neobsazený
prostor, je z hlediska udržování teploty
ve velké nevýhodě. Vytápění nevyužitého
prostoru je totiž pro včelstva velkou zá
těží. To právě řeší uzavření prostoru pro
plodování do menšího prostoru se snad
nějším udržováním potřebné teploty. Ten
to prostor musí být v nejhořejším nástav
ku (spodní neobsazené nástavky včelstvo
neochlazují) a musí být dobře tepelně
odizolovaný. K tomu použijeme kvalitní
tepelně izolující přepážku (někdy nazýva
nou také Blinova) a kvalitně zaizolujeme
strůpek, minimálně na úroveň odpovída
jící izolační schopnosti pěticentimetro
vého pěnového polystyrenu. Obsednutý
prostor zúžíme tak, aby byly obsednuty
všechny uličky, nicméně v případě, kdy se
počítá s líhnutím plodu, můžeme pone
chat jednu uličku neobsazenou.

V obsednutém prostoru musí mít mat
ka dost prostoru ke kladení, takže plásty
s větším množstvím zásob umístíme za
přepážku, část zásob pak můžeme odvíč
kovat. A také by tam měl být plást s větším
množstvím pylu, nejlépe jako krycí. Celý
strůpek pak přikryjeme fólií, která nepro
pustí tolik potřebnou vodu.
Za přepážkou je nižší teplota a vyšší re
lativní vlhkost, odvíčkované zásoby přijí
mají vodu a ředí se. Za dobrých teplotních
podmínek je plod na většině plochy plástu,
plodové těleso má maximální objem. Po
čítáme s tím, že vylíhlá včela obsedne tři
buňky, takže pak i po vylíhnutí části plodu
můžeme komoru rozšířit. Za 4–5 týdnů
včelstvo obsedá celý nástavek a může růst
jen s minimálním zpožděním.
Zda slabší včelstva komorovat, nebo
spojovat, to je na rozhodnutí včelaře. Ko
morované včelstvo se s jistým zpožděním
rozvine ve včelstvo standardní, chybějí
cí včelstva po spojování musíme doplnit
oddělky s novými matkami. Rozhodnutí
včelaře v této věci může záviset na ranosti
snůšky, kvalitě zazimovaných matek apod.

Schéma komorování slabších včelstev,
příklad ze systému Dadant

• Zjistíme počet neobsednutých uliček
např. pohledem shora, obsednutý pro
stor umisťujeme do nejhořejšího nástav
ku.
• Přepážku umístíme tak, aby zůstala
maximálně jedna neobsednutá ulička,
za přepážkou zůstanou zásobní plásty.
U tenkostěnných nástavků můžeme ob
sednutý prostor izolovat z obou stran.
• Po zesílení včelstva posuneme přepáž
ku, nebo můžeme přidat mezistěnu.

jich stavem, odbornou zdatností včelaře,
předpokládanou ranou snůškou apod.
U nástavkových úlů postupujeme podle
stejné metodiky, kterou včelstva ošetřuje
me. Máme vysokonástavkový systém, níz
konástavkový, kombinované použití vyso
kých a nízkých nástavků, systém Dadant,
případně jejich kombinace apod. Zásahy
do včelstva jsou dány fenologickou fází
v přírodě, silou včelstva a jeho stavem. Více
tuto problematiku rozebereme v březnu.

Po celý měsíc pravidelně
kontrolujeme,
zda nejsou porušeny zábrany
proti vniknutí
hlodavců
Po vyšetření intenzity varroázy ze zimní
měli na stanovištích při nálezu vyšším než
tři roztoči na včelstvo se u všech včelstev na
stanovišti provede předjarní léčebné ošet
ření registrovanými přípravky v souladu
s příbalovou informací. Ošetření musí být
ukončeno do 15. dubna, ale je výhodné ho
provést co nejdříve, dokud jsou plochy plo
du ještě malé. Při pokusech jsme nejlepších
výsledků dosáhli nátěrem zavíčkovaného
plodu roztokem fluvalinátu (pět kapek
M-1AER na 50 ml vody) s následnou fu
migací Varidolem 125 mg. Tato metoda se
zdá být pracná, ale při časné jarní prohlídce

při malých plochách zavíčkovaného plodu
se dá zvládnout.
Někdy se doporučuje udělat toto ošetření
i při nálezu nad dva roztoče na včelstvo. To
platí především v případech, kdy se vlivem
objektivních vlivů nevyšetřila veškerá měl
spadlá v úlu za 30 dnů. Tedy například když
měla včelstva v období před odběrem měli
prolet nebo když při manipulaci s mělí do
šlo k nechtěným ztrátám. Jarní ošetření je
nařízeno v „Metodice kontroly zdraví zvířat
a nařízené vakcinace na rok 2020“, vydané
Státní veterinární správou.
Po celý měsíc pravidelně kontrolujeme,
zda nejsou porušeny zábrany proti vnik
nutí hlodavců. Po sněžení a oteplení také
kontrolujeme, zda nevznikla ledová krus
ta bránicí vstupu dostatečného množství
vzduchu do úlu.
Včelaři se pak v únoru mohou těšit na
březen, kdy přijde další oteplení, a bude
tedy možné se včelstvy pracovat již aktiv
něji.
Do konce února by pak v základních
organizacích měly proběhnout volební vý
roční členské schůze. Přeji tedy všem šťast
nou ruku při výběru a volbě funkcionářů.
Nové, respektive někde staronové výbory
totiž nebudou mít snadný úkol v práci na
náplni činnosti organizace, například při
boji proti varroáze podle novelizovaných
pravidel Státní veterinární správy.
Dr. Ing. František Kamler

Medovina roku 2020
Na letošní rok jsme pro vás opět připravili soutěž medovin. Rádi bychom
proto opět pozvali všechny výrobce medoviny v ČR, aby porovnali svoje
vzorky s ostatními. Hodnocení proběhne v březnu a vyhlášení vítězů se
bude konat v rámci včelařské výstavy při veletrhu Techagro 2020 ve dnech
31. 3. – 4. 4. v Brně.
Medoviny můžete přihlásit v následujících
kategoriích:

Termín doručení medoviny je
do 25. 2. 2020.

Domácí medovina
• přírodní
• bylinná
• ovocná
• barikovaná

Medovinu prosím popište svým jménem,
adresou, e-mailem a telefonním číslem.
A uveďte samozřejmě rovněž i název me
doviny a zda jde o medovinu přírodní, by
linnou, nebo ovocnou, případně popis do
plňte i ročníkem. Vzorek musí být vyroben
pouze přírodní cestou, nesmí být dobarven
ani dolihován. Zaslaný vzorek musí být do
plněn prohlášením, že je to vlastní výrobek
přihlašovatele. Přihlásit lze i více vzorků.
Aktuální informace a další podrobnosti
k soutěži najdete na webu
www.soutezmedovin.cz.

Profesionální medovina
• přírodní
• bylinná
• ovocná
• barikovaná
Stačí zaslat přihlášku spolu se vzorkem
minimálně dvou litrů medoviny na adresu:
Textilní zkušební ústav
Cejl 12, 602 00 Brno

Vítězové a soutěžící do třetího místa obdrží
diplom od pořadatele. Diplomy bude možné

převzít při vyhlášení vítězů 4. 4. 2020 (sobo
ta) nebo i kdykoli v době konání včelařské
výstavy na brněnském výstavišti.
Všechny soutěžní vzorky budou vystaveny
při bezplatných ochutnávkách na včelařské
výstavě, kde se budou prezentovat návštěv
níkům celého mezinárodního veletrhu.
Všichni návštěvníci tak budou mít opět jedi
nečnou příležitost ochutnat desítky různých
medovin, vyrobených jak amatérskými, tak
profesionálními výrobci napříč celou ČR.
Každý účastník soutěže navíc opět získá
jako pozornost vstupenku na veletrh zdar
ma (e-mailem).
Srdečně vás tedy zveme k účasti a těšíme
se, že letos pokoříme hranici 100 vzorků
soutěžních medovin.
Za tým organizátorů
Marek Linger (mlinger@volny.cz, tel.: 777 576 687)
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Co včelstvo potřebuje k jarnímu
rozvoji i při komorování?
Všeobecně včelstvo k jarnímu rozvoji po
třebuje dostatek včel k udržení potřebné
teploty, což jsme zajistili potřebným zúže
ním na obsazené uličky. Glycidových zásob
může být dostatek za přepážkou, není na
škodu průběžně další dodávat. Podávání
vody je však trochu složitější problém,
protože například část potřebné vody za
chytí stropní fólie. Včelstvo by v blízkosti
stanoviště mělo mít k dispozici napajed
lo, výhodné je vyhřívané. Vodu je možné
také dodávat řídkým cukrovým roztokem
v poměru 1:1 – 1:2 v malých dávkách kr
mítkem ideálně nad chomáčem, přičemž
krmítko musí být dobře uteplené. Někte
ří včelaři pamatují podněcovací krmítka
„těsto – voda“, která byla rozšířená v okolí
Brna (Rasocha a spol.). Podmínkou jejich
dobré funkce je opět dokonalé uteplení.
Pokud nemáme odložené zásoby z před
zimního období, je nejméně pracné podá
vání tenké placky medocukrového těsta
na horní loučky přímo nad sezení včelstva
a přikrytí celého strůpku nepropustnou
fólií. Těsto podáváme každých 7–10 dnů
v množství po 0,5–1 kg. Připravujeme ho
ze tří dílů moučkového cukru a jednoho
dílu medu, nejlépe vlastního. Výhodné
je směs ohřát na teplotu 35–40 ℃, kdy
se snadněji hněte a promíchává. Způsob
dodávání chybějících zásob, případně
podněcování je dán počtem včelstev, je

ZDRAVÍ VČEL

Jak se zapojit
do preventivního vyšetření v rámci
kampaně Hrr na mor 2020
V boji proti moru včelího plodu je dobré nechat si opakovaně vyšetřit svá
včelstva, větší jistotu však získáte, když vyšetření podstoupí všichni včelaři
ve vašem okolí tak, jak jsme to s podporou Středočeského kraje udělali na
Kladensku už před dvěma lety a loni se k nám přidali i včelaři z Mělnicka.
Včelaříte-li tedy ve Středočeském kraji, postupujte podle níže uvedených
kroků a váš vzorek bude automaticky bezplatně vyšetřen.
1. Vyšetření včelstev se provádí ze směsné
ho vzorku měli z maximálně 25 včelstev
na jednom stanovišti, kterou odebere
te z vašich úlů buď před sběrem zimní
měli určené pro vyšetření na varroázu,
nebo po něm. Pro vyšetření na MVP
tedy nelze použít vzorek určený pro vy
šetření zimní měli na varroázu. Máte-li
na stanovišti více než 25 včelstev, při
pravte dva nebo více směsných vzorků
tak, aby v každém byla měl z maximálně
25 včelstev.

Štítek vyplňte pečlivě a čitelně hůlkovým
písmem ve všech žlutých kolonkách. Ko
lonku Číslo vzorku nevyplňujte, přísluš
né číslo vzorku přidělí Sběrné místo.
Nemáte-li e-mailovou adresu, příslušnou
kolonku nevyplňujete. Zpráva o výsledku
vyšetření vám automaticky přijde poštou.

2. a) Odběr směsného vzorku před zahá
jením sběru zimní měli
Pro vyšetření na MVP lze použít měl,
kterou ometete při čištění podložek po
posledním ošetření na varroázu. Měl
však nesmí být kontaminovaná plísněmi.

 ozor! Správné označení vzorku je
P
zásadní pro jeho zařazení do bezplatného vyšetření v rámci kampaně Hrr
na mor, proto se držte striktně tohoto
postupu. Vzorky, které nebudou řádně označeny kampaňovým štítkem,
nebudou k vyšetření přijaty.

 ) Odběr směsného vzorku po skončení
b
sběru zimní měli
Nestihnete-li odebrat vzorek před sběrem
zimní měli, můžete jej připravit i následně
tak, že po smetení zimní měli vrátíte pod
ložku opět do podmetu. Pamatujte však,
že zimní měl sbíráte 30 dnů a pro vyšetření
na MVP alespoň 10 dnů.
3. Směsný vzorek měli pro vyšetření na
MVP přesetím přes hrubé síto zbavte
mrtvolek, částí včel a jiných hrubých
nečistot, pečlivě usušte a nasypte do
transportního obalu. Nejvhodnější je
tubus od VÚVč Dol. Účastníci loňské
kampaně jej dostali spolu se samole
picím štítkem pro označení. Ale dobře
poslouží i pečlivě vymytý a vysušený
kelímek od jogurtu, který po nasypání
měli uzavřete prodyšnou látkou a zajis
títe gumičkou.
4. Označení směsného vzorku
Vzor štítku pro označení vašeho vzorku
najdete na vedlejší stránce. Můžete si jej
také stáhnout v elektronické podobě na
stránkách www.hrrnamor.cz nebo může
te použít výše uvedený samolepicí štítek.
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yplněný štítek nalepte průhlednou
V
lepicí páskou na transportní obal tak,
aby se v průběhu transportu neodlepil
a neztratil.

5. Směsný vzorek připravený výše uvede
ným postupem odevzdejte na některém
ze Sběrných míst, jejichž seznam najde
te na www.hrrnamor.cz. Na adresu uve
denou na štítku vám přijde informace
o výsledku vyšetření. Nemáte-li přístup
k internetu, s výběrem Sběrného místa
vám jistě poradí v místním včelařském
spolku nebo někdo z vašich sousedů,
včelařů či někdo ve vaší rodině.
6. Vyplněním adresy případně i e-mailové
adresy na štítku a odevzdáním vzorku
s tímto štítkem na Sběrné místo dáváte
souhlas organizátorům kampaně Hrr
na mor k použití vaší adresy (e-mailové
adresy) k účelům souvisejícím s realiza
cí kampaně Hrr na mor.
7. Potřebujete-li standardní protokol
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU –
VyLa (BV), můžete si ho objednat tak,
že vyplníte Žádanku o Individuální
protokol, kterou najdete na www.hrr
namor.cz. Protokol potřebujete, pokud
prodáváte oddělky, matky nebo kočuje
te. KVS SVS pro Středočeský kraj bude

podobně jako loni uznávat hromadné
protokoly o vyšetření pro přesuny včel
stev v rámci Středočeského kraje. Po
kud tedy budete stěhovat včelstva pouze
v rámci Středočeského kraje, o Indivi
duální protokol žádat nemusíte. Stačí
požádat Sběrné místo o přeposlání
hromadného protokolu, který přijde na
Sběrné místo v elektronické podobě po
skončení vyšetření.
8. Po celou dobu kampaně od ledna do
května 2020 bude fungovat Poradna
MVP, na kterou se můžete obracet s do
tazy týkajícími se kampaně i MVP. Vče
lařům s pozitivním nálezem spor MVP
jsou k dispozici specialisté, připravení
poskytnout odbornou pomoc při všech
krocích, které musí nezbytně následo
vat po zjištěném nálezu, včetně osobní
asistence při veterinárním vyšetření po
dezřelých včelstev.
Dotazy na Poradnu můžete posílat e-mailem na adresu admin@hrrnamor.cz,
prostřednictvím webových stránek
www.hrrnamor.cz nebo poštou na adresu Rosťa Ovčarik, Na Chmelnici 167,
274 01 Slaný – Kvíc
Řeší Hrr na mor 2020 i sběr vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu?
Sběr směsných vzorků pro vyšetření na mor
včelího plodu v rámci kampaně Hrr na mor
může a také bude v řadě včelařských spolků,
které zřídí Sběrné místo, probíhat paralelně
se sběrem vzorků zimní měli pro vyšetření na
varroázu. Abychom vám zjednodušili práci
a současně abychom jasně odlišili vzorky
měli pro různá vyšetření, připravili jsme pro
vás vzory štítků pro obě samostatná vyšetře
ní. Pečlivě a čitelně je vyplňte a pak je nalepte
na příslušné obaly se vzorky.
Vzorky pro vyšetření na MVP odevzdejte do Sběrného místa kampaně Hrr
na mor, vzorky pro vyšetření na varroázu
odevzdejte obvyklým způsobem.


vzory štítků





Za realizační tým kampaně Hrr na mor
Rosťa Ovčarik – hlavní koordinátor kampaně
Dana Belušová – KKV pro Středočeský kraj
a manažerka projektu
Jiří Volek – předseda OO ČSV Kladno



V lednu letošního roku rada Jihomoravského kraje schválila dotační
program, kterým již podvanácté podporuje obor včelařství v kraji. Bližší
podmínky jsou uvedeny v dotačním programu „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2020“, zveřejněném na webových stránkách
Jihomoravského kraje. Dotační program vychází ze Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2020, je na něj vyčleněno 1,7 milionu korun a je
zaměřen na následující tituly.
Dotační titul 1 – Podpora zájmového včelařství – je určen zájmovým včelařům a je
pro něj vyčleněn orientační limit 600 tisíc
korun. Určen je především k obnově úlové
ho parku jako jednoho z ozdravných opatře
ní. K nově nakupovaným kompletním celým
úlovým sestavám je povinnost zároveň pro
kázat i likvidaci stejného množství komplet
ních starých úlových sestav, a to nejpozději
v rámci finančního vypořádání dotace.
Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových
aktivit mládeže – je určen k podpoře čin
nosti Včelařských kroužků mládeže a je
pro něj vyčleněn orientační limit 250 tisíc
korun.
Dotační titul 3 – Podpora výsadby
medonosných rostlin a dřevin – je určen
základním organizacím Českého svazu
včelařů, z.s., a okresním organizacím Čes
kého svazu včelařů, z.s., které mají sídlo na
území Jihomoravského kraje, a včelařským
spolkům se sídlem a místem působení na
území Jihomoravského kraje. Je pro něj
vyčleněn orientační limit 700 tisíc korun.
Tento titul byl v posledních letech zařazen
s přihlédnutím k tomu, jak se v přírodě
v důsledku klimatických podmínek snižují
dostupné zdroje včelí pastvy. Vracíme se
tak mimo jiné i k tradicím našich předků,
pro které byla otázka dostatečné včelí past
vy jednou z důležitých věcí, kterými se ve
spolcích zabývali. Hlavními body zaměření
tohoto dotačního titulu jsou:
a. studie a projekty ozelenění včelařsky
významnými rostlinami
b. nákup materiálu a výsadba včelařsky
významných rostlin a dřevin s upřed
nostněním autochtonních druhů

c. obnova a údržba včelařsky významné
vysazené zeleně
Výsadba bude uskutečněna na pozem
cích ve vlastnictví žadatele, případně na
veřejných plochách – obecních pozemcích
se souhlasem vlastníka.
Dotační titul 4 – Podpora zařízení
pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla (voští) a voskových víček – je
zařazen nově a je určen základním orga
nizacím Českého svazu včelařů, z.s., které
mají sídlo na území Jihomoravského kraje,
a včelařským spolkům se sídlem a místem
působení na území Jihomoravského kraje
sdružujícím nejméně 20 a nejvíce 500 cho
vatelů včel na území Jihomoravského kraje
evidovaných podle plemenářského zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat ve znění
pozdějších předpisů. Je pro něj vyčleněn
orientační limit 150 tisíc korun. Podporuje
nákup zařízení pro získávání a zpracování
včelího díla (voští), vosku, voskových víček
(tj. tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistě
ny) včetně jejich příslušenství.
Pro zájemce o výše uvedené dotační pod
pory pořádá Jihomoravský kraj ve spoluprá
ci JM KKV ČSV seminář, který se uskuteční 14. února 2020 od 13 hodin v budově
Jihomoravského kraje v Brně-Cejlu.
Nabízí se otázka, jak se Jihomoravské
mu KKV ČSV takto dlouhodobě daří velmi
dobrá spolupráce s krajem. Je to v prvé řadě
výsledek velmi dobré spolupráce sedmi člen
ských OO ČSV při řešení zájmů našich člen
ských ZO ČSV i jednotlivých včelařů. V naší
práci vycházíme z podnětů, které přinášejí
členské OO ČSV, a pak se společně radíme,

DOTACE

Jihomoravský kraj
podpoří včelaře i v roce 2020
jak co nejlépe podpořit náš obor v Jihomo
ravském kraji. Jako předseda KKV nejvíce
oceňuji konstruktivnost v práci jeho členů
a jejich aktivní práci ve prospěch celku.
Naše práce by však nepřinesla výsledek,
kdybychom si za ta léta nevybudovali velmi
kvalitní vztahy s funkcionáři a pracovníky
Jihomoravského kraje. Musím vyzvednout
velmi pozitivní vztah vedení Jihomorav
ského kraje k našemu oboru, zejména pak
radního Ing. Petra Hýblera. A stejně tak
práci kolektivu pracovníků oddělení roz
voje venkova a zemědělství pod vedením
RNDr. Ivety Macurové, s nimiž každoročně
připravujeme návrhy dotačních programů.
Další velmi významnou pomocí od Jiho
moravského kraje je podpora programu
Monitoring moru včelího plodu. Letos už je
realizována 12. etapa a zahrnuje vyšetření
cca 2 200 vzorků ze všech okresů Jihomo
ravského kraje. I zde mohu konstatovat,
že spolupráce a je na vysoké úrovni. Kraj
každoročně vypisuje výběrové řízení na do
davatele, náš JM KKV se postará o zajištění
sběru vzorků a jejich odeslání dodavateli.
Sběr měli provádíme po třetím ošetření
včelstev koncem roku a v lednu odesíláme
dodavateli k vyšetření. Výsledky tak máme
vždy k dispozici ještě před započetím leto
vé aktivity včelstev na jaře, a můžeme tak
včas reagovat na výsledky vyšetření. V této
souvislosti musím připomenout i spoluprá
ci s JM KVS, s níž konzultujeme lokality,
které zahrnujeme do výběru pro monito
ring MVP. Díky tomuto programu jsme na
území Jihomoravského kraje minimalizo
vali výskyt ohnisek MVP.
Kraj také finančně podporuje konání
krajských kol soutěže Zlatá včela. Pro oba
organizátory vyčleňuje částky po zhruba
50 tisících korun. Daří se nám tak společně
významně podporovat práci se včelařskou
mládeží.
Za to všechno Jihomoravskému kraji
a jeho funkcionářům velmi děkujeme.
Josef Hanuška, předseda JM KKV ČSV

Jméno:

E-mail:
ZO ČSV:
Reg. č. včelaře:
Reg. č. stanoviště:
Počet včelstev ve vzorku:

Číslo vzorku

Varroáza

Adresa:

Vyšetření EpM 300



Preventivní vyšetření na MVP
nančně podporuje


Jméno:
Adresa:
ZO ČSV:

Č. vzorku:

Reg. č. včelaře:
Reg. č. stanoviště:
Počet včelstev:
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Úhyny, úhyny, úhyny
Úhyny včelstev se staly horkým tématem loňského podzimu. Do redakce dorazila řada dopisů, e-mailů a telefonátů. Společným tématem většiny z nich bylo: Proč? a Co s tím máme dělat? Co dělat v boji s varroázou, jste se
mohli dočíst v průběhu celého roku 2019, kdy jsme zveřejňovali materiál VÚVč Celoroční schéma tlumení var
roázy. Velmi srozumitelně je v něm řečeno, co je nutné v příslušném měsíci udělat. V prosinci 2019 jsme uveřejnili
příspěvek MVDr. Martina Kamlera. Po publikování dopisu přítele Česlava Valoška příliv vašich dotazů a reakcí
zesílil. Obrátili jsme se opět na VÚVč a na zkušeného včelaře s letitou praxí. Vysoce erudovaný článek Ing. Dalibora Titěry, CSc, příspěvek přítele Antonína Zrna o tom, že o včely je potřeba se starat s veškerou důsledností,
a vyjádření MVDr. Josefa Holejšovského, Ph.D., najdete na následujících stránkách.

Reakce na článek přítele Česlava Valoška
Vážený příteli,
přečetl jsem si důkladně váš článek ve Vče
lařství 1/2020 a je to totéž, co jsem slyšel na
svých přednáškách 27 let jako učitel včelař
ství. „Použil jsem gabon, dvakrát aerosol
a stále mám tak velký spád roztočů. Proč?“
Proč vám odmítly včely odebírat záso
by? Protože tam už nebyly takové včely,
které by byly schopné tyto zásoby zpraco
vat. Včely vylíhlé cca 14 dnů to totiž neu
mí. Navrhujete léčit fumigací později než
10. října, ale to není řešení. Souhlasím, že
v letošním roce bylo v tuto dobu ještě hod
ně plodu zejména u mladých matek. Včely
vylíhlé v říjnu a později nemají z chovatel
ského hlediska žádný význam. Ty stejně
v průběhu zimy pravděpodobně uhynou,
i když nebyly napadené roztočem.
Asi 25 let jsem na své včelnici zkoušel lé
čiva VÚVč. Byly to Varidol, MP 10, Formi
dol 40, Formidol 81, Gabon 90, Gabon 92
a Gabon Fun 4. Měl jsem také přehled z ji
ných stanovišť, jak dopadly tyto kontroly.
Při silném zamoření roztočem Varroa
destructor léčit v srpnu a později už tak
řka nemá smysl. Největší rozvoj roztoče
je spojen s největším rozvojem včelstva.
Čím silnější včelstvo, tím více roztočů, což
také vysvětluje, proč padla nejsilnější včel
stva jako první. Nesouhlasím také s názo
rem, že v červenci nemáme mít nejsilnější
včelstva, ba naopak, ale musím pro to
v průběhu roku něco dělat, aby silné včel
stvo vyzimovalo. Je známá skutečnost, že
u zdecimovaných včelstev se množí virová
onemocnění a pak už to jde jako řetěz ze
včelstva na jiné včelstvo.
Vážená redakce,
jsem včelařka šestým rokem, takže urči
tě zdaleka ne tak zkušená, a proto si váš
časopis vždy s chutí pročítám. Chtěla
bych reagovat na článek z lednového čís
la o současných úhynech včelstev, kde se
mimo jiné píše, že úhyny nikdo nehlásí
na veterinární správu. Věřte, že já jsem
úhyn ohlásila, ze správy mi slíbili, že se
přijedou podívat, v „den D“ volali, že toho
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Je možné tak velkým úhynům zabránit?
Úplně zabránit asi ne, ale lze to omezit do
přípustné míry. Už někdy v červnu, tedy
v době největšího rozvoje včelstva, je tře
ba preventivně přeléčit vhodným příprav
kem, který zabíjí v určitém stadiu roztoče
v zavíčkovaném plodu (Varidol 40 nebo
81). Výsledek preventivního léčení je zá
vislý na tom, zda se budou preventivně léčit
všechna včelstva v okolí. Čím více preven
tivně léčených včelstev v okolí bude, tím
budou úhyny menší.  Už v červenci vzni
kají tzv. dlouhověké včely, kterým tímto zá
krokem pomůžete přežít. Včely napadené
roztočem uhynou do podzimu.
Smysl má také použít Gabon 90 nebo
nový Gabon Fun 4, opět společně s jiným
povoleným přípravkem, který je možné
volně bez veterinárního předpisu zakoupit,
ale co nejdříve po sundání nástavků. Po ce
lou produkční dobu bychom měli alespoň
u několika včelstev za pomoci „varroa dna“
sledovat spad roztočů. Bez tohoto dna to
nelze sledovat. Už i minimální spad za
24 hodin by nám měl něco signalizovat.
S roztočem se dá včelařit, ale bez tlume
ní a léčení to nejde. Musíme také uchránit
tzv. dlouhověké včely od zpracování zásob
na zimu. Měli bychom využít včely, které
v průběhu září odejdou, ale to už je jiná
kapitola včelaření.
Jozef Šefčík

Vážená redakce,
spolu se svým otcem včelařím již delší
dobu, loňský rok byl však zcela mimořád

mají moc (asi jsem nebyla jediná) a že se
ozvou s náhradním termínem. Bohužel už
se nikdo neozval. Spadám pod kraj Vyso
čina a hlášení jsem podala do Žďáru nad
Sázavou. Nechci, abychom dopadli jako
s bojem s kůrovcem, kdy zpočátku bylo
ticho po pěšině a nyní se divíme, co brouk
dokázal. Můj názor na úhyny je takový,
že byl opravdu větší výskyt varroázy a ke

ný. Všechna má včelstva postihl stejný
osud, který v časopisu Včelařství 1/2020
uvedl pan Valošek – postupně nám uhy
nula všechna včelstva počínaje těmi nej
silnějšími a konče oddělky. V úlech po
stupně zbývalo pouze malé množství včel
s matkou, jež měla často utrhaná křídla.
Zde bych rád reagoval na tvrzení pana
redaktora časopisu Včelařství o nulovém
hlášení nadměrného úhynu včelstev. Toto
tvrzení je více než nepravdivé – úhyn včel
stev jsem na Krajskou veterinární správu
se sídlem v Havlíčkově Brodě hlásil na
konci října 2019.
Touto informací se dostávám k jádru
věci. Myslím, že budu mluvit za všechny
postižené včelaře, že je nám líto ztracené
práce a především včel. Velmi mě ale roz
hněval alibistický postoj místních činitelů
včelařské organizace, kterých se to „zatím“
netýká. Je znepokojivé, že o celém problé
mu, nechtějí slyšet ani nadřízené organi
zace. Místo toho, aby Svaz a Výzkumný
ústav v Dole začaly shromažďovat pod
klady a snažily se přijít na to, kde se stala
chyba, která může v konečném důsledku
vést k decimaci dalších včelstev, jsou v no
vinách pouze kusé zprávy o tom, že možná
zdraží med a podobné. Myslím, že se na
jaře budeme velmi divit rozsahu škod, kte
ré se ani nesnažíme pojmenovat.
Jsem pevně přesvědčen, že moji odpo
věď časopis Včelařství nikdy neotiskne.
S pomocí sousedů se mi snad podaří v le
tošním roce opětovně začít s včelařením
od píky.
MUDr. Josef Urbanec

zbytku dopomohly vosy, které alespoň
tady u nás neměly žádné ovoce. Doufám,
že tento včelařský rok bude lepší, i když
průběh takto mírné zimy nám také dělá
starosti.
Všem včelařům přeji, ať se daří v roce
2020.
Jiřina Prokopová

Voda základ života. Dennodenní zásobování včelstva vodou stojí včely mnoho sil

Mnoho včelařů letos pochopilo
přiléhavost starobylého českého
úsloví „Kouká, jako kdyby mu ulétly
včely“.
Ano, ještě před svátky tam ty včely byly
a byly docela silné. A teď je úl prázdný. Ne,
nevykradly ho vosy, ani nešlo o zákeřnou
otravu spáchanou závistivým sousedem,
natož místním sedlákem. Důvodem je silné
poškození většiny včel viry, které se moh
ly rozmnožit v důsledku oslabení imunity
včel. To může souviset s varroázou, jiný
mi infekcemi, nedobrou potravou i třeba
se zátěží z prostředí. A většinou se na tom
podílí od každého trochu. Včela však může
zemřít i zcela přirozenou smrtí, sešlostí vě
kem, aniž by v tom byla nějaká jiná příčina.
Chyba je v tom, že místo ní, tedy té, která
se upracovala při plnění svých životních
rolí, měla být jiná, dlouhověká. Ale o tom
bude ještě řeč.
V terminologii jednadvacátého století
se kolaps včelstva označuje CCD – colony
collapse disorder. Velmi zevrubný popis
je v článku – Colony Collapse Disorder:
A Descriptive Study od renomovaného ko
lektivu vědců pod vedením Denise van En
gelsdorpa na adrese https://journals.plos.
org. Ale už před sto lety, kdy se ještě žádné
pesticidy na polích masivně nepoužívaly
a roztoči varroa žili tisíce kilometrů od nás
na původním hostiteli, včele východní,
najdeme články popisující tzv. nemoc mi
zení včel – disapearing disease. Ve starých
spolkových kronikách i v časopisech se pak

objevují zprávy ve stylu, že loni vymrzla po
lovina včelstev. Ale určitě vymrzla?
Včelstvo je superorganismus
Včelstvo je superorganismus, hmyzí stát.
A jak vlastně skončí stát? Ne vždycky to
umíme vysvětlit. Ani konce takových říší,
jaké měli Mayové a Aztékové, nejsou úpl
ně vysvětlené. I když jejich tehdejší hlavní
problémy tušíme, mnoho dílčích faktorů
už neodhalíme.

Je-li v letě a v podletí něčím
narušena tvorba dlouhověké
zimní generace včel, může
se stát, že včelstvo bude na
podzim krasně silné, ale do jara
nepřežije
Aby superorganismus fungoval, musí
mít mj. překrývající se generace. To včel
stvo má, ale hodně záleží na dlouhověkosti
každé včely, aby ten překryv byl co největší.
Význam má nejen početnost kolonie, ale
i předávání dovedností.
To souvisí s dalším atributem superorganismu, dělbou práce. Ve včelstvu, jak
známo, opravdu k této specializaci a pře
chodu z jedné činnosti na jinou podle po
třeby a ve prospěch celku dochází. Kladení
vajíček zajišťuje matka, kdežto péči o plod,
potravu, klimatizaci, úklid a různé venkov
ní činnosti mají na starosti různé skupiny
dělnic. Ve včelstvu je i řada dělnic, které se

dobrému pozorovateli jeví, jako by zahálely.
Ano, v určitou chvíli se neúčastní žádné
aktivity, ale jejich čas nastane později. Ne
upracují se, mají vnitřní zásoby živin a žijí
daleko déle než letní včely. Až po zimním
slunovratu nadejde jejich čas, zatopí opět
z 22 na 35 °C a začnou vychovávat novou
generaci včel, která je nahradí. Zhruba dvě
staré dělnice dokážou vyživit a odchovat
jednu mladušku, což pro přežití včelstva
postačí a to pak do letního slunovratu opět
zdárně zesílí.
Ve starších knihách jsme čítali, že z va
jíček nakladených 1. srpna se rodí včely,
které jdou do zimy. Dnes, asi v souvislosti
s oteplováním, se rozhodné datum posouvá
už do poloviny července. Přitom po celou
dobu se rodí jak běžné, pracovité, ale krát
kověké včely, tak i ty „zpomalené“ dlouho
věké. Je-li v létě a v podletí ve včelstvu ně
čím narušena tvorba dlouhověké zimní ge
nerace včel, může se stát, že včelstvo bude
na podzim krásně silné a na pohled zcela
bez problémů. Ale v průběhu zimy život
letních krátkověkých včel přirozeně skončí.
Není-li tedy potřebná část včel dlouhověká,
včelstvo jako společenství nepřežije.
Úhyn pak není nečekaná smrt, ale absen
ce dlouhověkých včel. A tím předpokláda
ným negativním narušením odchovu dlou
hověkých včel může být ledacos: delší ob
dobí bez kladoucí matky, nedostatek pylu
nebo zásob vůbec, ometání včel na tvorbu
oddělků, jiné masivní zásahy do plodiště
a samozřejmě i parazitace roztoči a s nimi
spojenými viry.
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Co všechno může stát za ztrátami
včelstev
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Jedinci v kolonii spolu musí
komunikovat
Už jen laická představa o mechanismu
přesné regulace teploty v hnízdě vyvolá
vá úžas. Víme, že některé včely topí svý
mi hrudními svaly, přičemž jsou zalezlé
v prázdných buňkách. Jiné včely jim nosí
potravu, aby nemusely opouštět pracoviš
tě v topeništi. Ale topení musí mít nějakou
regulaci. Nějak se měří a někam se hlásí
okamžitá teplota a porovnává se s tou cí
lovou. V případě potřeby se může přitopit,
ale také „přichladit“ vyvětráním nebo od
parem vody. Seřetězeným větračkám na
letáku tvořícím účinný vícestupňový venti
látor musí někdo nebo něco v pravou chvíli
sdělit, že už je situace v normálu, takže aby
už dále nevětraly.

Včelí pastva je dnes
nerovnoměrná v prostoru
a v roční době, velké procento
plochy neposkytuje včelám
pastvu žádnou

Jak se můžeme dočíst v knize Jürgena
Tautze Fenomenální včely, včely teplotu
regulují s přesností na zlomky stupně. Při
tom jsou využívány i rozdílné teploty při
odchovu kukel, které předurčují „funkční
zařazení“ budoucích dospělých dělnic,
včetně výše zmíněné dlouhověkosti a fy
ziologických rozdílů mezi letními a zimní
mi včelami. Pro přežití včelstva naprosto
nezbytný systém „topíme – měříme –

chladíme“ je poskládaný z několika desí
tek či stovek dělnic. Předpokládá vyspělou
komunikaci a dovedeme si představit, že se
snadno může narušit, až i zkolabovat. Za
tím víme málo, co s kognitivními funkcemi
dělají virové infekce. Mohou tak mít větší
dopad než jen úhyn jedince.
Superorganismus se umí rozhodovat
O tom se zase dočteme v knize Honeybee
Democracy od Thomase Seeleyho. Česky
jsem to popsal v časopise Vesmír (Včelí
demokracie, Vesmír č. 6/2018).
Při rozhodování včelstva se sumarizují
podněty až do dosažení potřebné většiny.
Například v případě volby hnízdní dutiny
z více možností se roj vydá na cestu, až
když se na tom shodne 80 % pátraček. Ale
rozhodování musí probíhat i v mnoha dal
ších situacích každodenního provozu včel
stva. Pokud se tyto procesy naruší, zase to
může znamenat konec celé kolonie, aniž by
šlo přímo o úhyn.
Přírůstky a ztráty v přírodě
Několik uvedených příkladů nám má
připomenout velkou složitost vnitřních
vztahů ve včelstvu. Celý ten systém je za
běžných podmínek dost odolný, ale také
může zhavarovat. Pokud žijí včely medo
nosné v přírodě několik desítek milionů
let a pokud se zhruba každým druhým
rokem rojí, tak by jich teoreticky mělo při
bývat o 33 % ročně. Za patnáct let by jich
z jednoho včelstva bylo více než sto. Teo
reticky. Pokud by nebyly žádné ztráty. Ale
tak to pochopitelně v přírodě není. Teore
ticky i prakticky – úplně normální ztráty
jsou shodné s přírůstkem, tedy opět kolem
33 %. Ztráty jsou nastaveny právě tak, aby
se počet včelstev v krajině dlouhodobě

Tak žijí včely dnes. Na stanovištích máme desítky, někdy i stovky včelstev pohromadě
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Život včel kdysi: v dutinách, jednotlivě,
kilometr od sebe

udržoval pořád na stejné hustotě, respekti
ve takové, jaká odpovídá úživnosti krajiny.
A úživnost původní, neobhospodařované
krajiny se odhaduje asi na jedno včelstvo
na kilometr čtvereční. To se dá i dnes dolo
žit v lesnatých oblastech, které byly nepří
stupné, třeba na Kavkazu nebo ve velkých
vojenských oblastech bundeswehru, kam
se vědci dostali až v nedávné době po de
sítkách let, kdy měl vývoj přírodních spole
čenství volný průběh. A dnes? V Německu
a dalších okolních zemích je třikrát více
včelstev než jedno na čtvereční kilometr,
u nás jich je na této ploše v průměru do
konce devět.
Přitom nemůžeme mluvit o původní
neporušené krajině. Včelí pastva je dnes
nerovnoměrná v prostoru a v roční době,
velké procento plochy neposkytuje včelám
pastvu žádnou. Chybějící nektar nahra
zujeme včelám v lepším případě cukrem,
v horších případech škrobovými hydroly
záty, které rozhodně nejsou optimální ná
hražkou medu. V situaci, kdy chybí pyl, pl
nohodnotnou náhražku pro včely nemáme.
Zamysleme se i nad tím, o co horší zdroje
vody mají včelstva dnes proti přirozeným
podmínkám kdysi. Včelstva si v hnízdě tvo
ří přirozené zásoby pylu a medu na horší
časy, ale vodu neskladují. Před miliony
let to nebylo nutné. Studánky a potůčky,
rybníčky, bažiny a mokřady byly běžnou
součástí krajiny. Voda v podobě rosy byla
kolem každé ráno. Dnes už tomu tak není.
Včely musí nalétat o mnoho víc kilomet
rů při letech za vodou. Denně je to kolem
6000 letů, počítáme-li spotřebu asi 300 ml
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vody na včelstvo. A může to být i více. Dál
kové lety pro vodu jsou pro včely velmi
nebezpečné, spousta nosiček vody přijde
venku o život. Včely s vodou totiž na cestě
od zdroje letí zpět do úlu bez zásoby potra
vy v medném váčku. Potřebují totiž vodu
„technologicky čistou“, z té však nemohou
cestou čerpat energii jako při jiných ces
tách za nektarem a pylem. Náklad nasáté
vody navíc včelu zpravidla ochladí.
Vysoká hustota populace znamená
i častější kontakt jedinců a riziko přeno
su nemocí. Infekční tlak je zesílený i zcela
běžným zalétáváním včel do sousedních
úlů. Dá se lehce ověřit, že více než 1 % včel
zabloudí. To je denně kolem tisíce cizích
včel v našem včelstvu. Kdyby 1 % z nich
bylo nemocných nebo parazitovaných, je
to 10 denně.
Když se v přírodě nějaký živočišný druh
lokálně přemnoží, následuje redukce po
četního stavu. Přemnožené divoké králíky
postihne tularemie nebo myxomatóza,
a brzy je tedy jejich populační hustota na
správné hodnotě. Když nejde o volně žijící
živočichy, chovatel se je snaží krmit, léčit
a všelijak jinak dlouhodobě držet rovnová
hu vychýlenou. To však stojí hodně práce
a další energie navíc.
Co se děje letos v zimě u našich včel,
dobře popsal v prosincovém včelařství
MVDr. Martin Kamler. Zjednodušeně
řečeno, fyziologický stav včelího superor
ganismu, který má zdárně přezimovat, se
formuje od letního slunovratu do podzi
mu. Ve včelstvu se musí vylíhnout dosta
tek dlouhověkých včel, které mají vyvinuté
tzv. tukové těleso. To je zásobní tkáň obsa
hující vedle tuků také bílkoviny určené pro

Jedno stanoviště – jedna rodina. Včely trefí domů, ale dost často některá zabloudí
a může přenést nemoc

se o včelstva starali bezchybně. Jak tedy
předcházet kolapsovým vlnám?
Včelstvům celoročně nesmí chybět žád
ná složka potravy, ani voda a dostatek pro
storu. A pochopitelně ani kladoucí matka.
Pokud něco z toho včelstvu na čas chybí,
nemusí to znamenat okamžitý úhyn, ale
omezení přirozené reprodukce, zásah
do generační skladby a v důsledku toho
rozkolísání poměru letních krátkověkých
a zimních dlouhověkých včel.
Včelstva infikovaná varroázou, viróza
mi nebo nosemózou nemusí mít zpočátku
žádné klinické příznaky nemoci. Ale stačí

Včelstva infikovaná varroázou, virózami
nebo nosemózou nemusí mít zpočátku žadné klinické příznaky
nemoci. Ale stačí málo a spojením více nepříznivých faktorů se
rozjede slábnutí včelstva až k jeho kolapsu
výživu plodu v následujícím jarním obdo
bí prostřednictvím mateří kašičky. Jsou-li
podletní včely upracované, podvyživené,
parazitované roztoči varroa a napadené
rozmanitými viry, není divu, že nejsou
dlouhověké. Přesto to na nich není znát.
Včelstvo je ještě na počátku zimy normálně
silné, ale pak přijde jeho rychlé slábnutí, až
dojde k poruchám komunikace, termore
gulace a zbývající včely se rozletí do okolí.
Některé se „vžebrají“ do jiných včelstev
(a mohou přenést nemoci či roztoče), jiné
venku prostě záhy dožijí. Opuštěný úl je
během několika dnů vybrán slídilkami,
přičemž ty se opět mohou nakazit a zhor
šit zdravotní stav svého včelstva. Dochází
k dominovému efektu, kdy mohou uhynout
celá stanoviště. A to i u těch včelařů, kteří

málo a spojením více nepříznivých faktorů
se rozjede slábnutí včelstva až k jeho ko
lapsu. Nosemózu ani virózy léčit nelze.
Můžeme, spíše musíme však velmi dů
sledně tlumit varroázu s cílem tzv. nulové
prevalence na jaře, tedy pokud možno lik
vidace všech roztočů ve včelstvu.
Krmení a hlavně pak léčení by mělo být
synchronizované a plošné. Tím se dá před
cházet zalétávání včel a reinvazi nemocí.
Bez spolupráce sousedních chovatelů se
toho dosáhnout nedá, proto je potřeba
trpělivá osvěta a vzdělávání. Největší po
chvala patří organizátorům a koordináto
rům, kteří za svoje úsilí místo poděkování
zpravidla sklízejí jen pomluvy, nevděk a po
dezírání z vedlejších motivů a kteří přesto
dlouhodobě ve svém okolí trpělivými ra

dami a laskavým připomínáním klíčových
termínů udržují dobrý stav včelstev. To se
projevuje v plné kráse právě nyní. Díky
nim máme oblasti, kde jsou včelstva, hlav
ně díky plošné a soustavné péči, v úplném
pořádku. Ale pochvalu si kromě nich za
slouží také tisíce svědomitých včelařů, kte
ří vynakládají všechny síly, aby měli včely
v pořádku.
Naopak tam, kde se klinické příznaky
a kolapsy rozjedou naplno, dojde ke zmí
něnému dominovému efektu a vyprázdní
se i úly těch včelařů, kteří se sice o svá včel
stva starali správně, ale zůstali jako ostrovy
v moři. Co dělat? Poučit se a příště se při
klonit k tradičním vyzkoušeným postu
pům.
Až budeme nyní některé prořídlé ob
lasti zase zavčelovat, zamysleme se nad
tím, kolik včelstev je rozumné na každém
stanovišti mít. Na mapě hustoty zavčelení
(https://colosscz.webnode.cz/hustota
-zavceleni/) se podívejte, zda je vaše oblast
žlutá, nebo fialová. A hledejte případně ře
šení v podobě nových stanovišť. Převčele
né lokality si zadělávají na problémy i do
budoucna.
A zdánlivá drobnost na konec. Důležitá
věc je nevysychající (!) zdroj vody v blíz
kém doletu včelstva. Mít včely na střeše
výškové budovy, opery či obchodního stře
diska, se může jevit jako moderní a mediál
ně zajímavé, ale pokud si tam do výšky 30
metrů musí včely nosit vodu kdoví odkud,
tak to by nám jich mělo být líto.
Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Výzkumný ústav včelařský, Dol
Foto: Dalibor Titěra
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Antonín Zrno
o příčinách značných ztrát včelstev
Po fumigaci má o včelstvo více
Antonín Zrno

Klícka pro přerušení podzimního plodování
matky

umožňující úspěšné přezimování a násled
ný včasný nástup jarního rozvoje včelstev
do snůšky.

Od loňského podzimu zaznamenávají včelaři v Česku i v okolních zemích
u včelstev ztráty, které mnohde výrazně převyšují průměr minulých let.
Je tomu tak i u zkušených včelařů, kteří v minulosti nakrmená včelstva
vyzimovali zpravidla bez ztrát. Jsou však výjimky, k nimž díky svým letitým
zkušenostem patří i včelaři vyhledávaný Antonín Zrno. Včelaří u domku
v Mrkvové Lhotě u Louňovic v okrese Benešov. Přestože mu je již přes
sedmdesát let, obhospodařuje více než třicítku včelstev.
Překvapený nákazový referent
„Loňský podzim před fumigací jsem na
hlásil 32 včelstev, a když po léčení přišel
nákazový referent na kontrolu, tak zjistil,
že mám o jedno více. Byl to odděleček
s matkou na dvou rámcích, k němuž jsem
přisypal včely z asi pěti rámků. Nedával
jsem mu velkou naději na přežití do jara,
a tak jsem ho ani nepočítal. Zatím žije,“
sdělil Antonín Zrno na otázku, jak se drží
jeho včelstva v oblasti, kde mají včelaři
nadprůměrné ztráty.
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Čtyři možné příčiny ztrát včelstev
Antonín Zrno vidí čtyři příčiny tohoto jevu,
které společně decimují včelstva. První,
kterou včelař zpravidla neovlivní, je inten
zivní použití chemie za účelem maximál
ního výnosu zemědělských plodin. Už to
včelstva oslabuje. Další dvě spočívají v ze
síleném tlaku varroázy. Spolu s ní se šíří
škodlivé viry a to už je problém na spadnu
tí. Čtvrtou příčinou může být špatné vedení
včelstev po celý včelařský rok. V něm lze
předchozí vlivy omezit na únosnou míru,

Oslabí varroázu, posílí včelstva
Prvotní je příprava včelstev na zimu tak,
aby v nich bylo co nejvíce dlouhověkých,
dobře vyživených včel. Proto hned po medo
braní, tedy od poloviny července, začne
přítel Zrno krmit včelstva na zimu. Cu
kerný roztok zpracovávají letní včely, takže
následné generace, které jdou do zimy, se
neopotřebují.
Dalším opatřením, které přeruší šíření
varroázy a s ní i virů, je klíckování matek.
O něm obšírněji pojednává článek v loň
ském listopadovém čísle Včelařství. Když
ve včelstvu není otevřený plod, využívá
klícek i k výměně matek. Nevyhovující po
deseti dnech v klícce odstraní a nahradí no
vou. Období, kdy ve včelstvu není žádný,
tedy ani otevřený plod, oslabí tlak roztočů
a posílí včelstva na zimu. Problém může
částečně nastat v převčelených oblastech,
kde včelstva se zaklíckovanou matkou do
nesou roztoče z okolních stanovišť, u nichž
včelaři takovéto opatření nedělají. I tak se
na vlastním stanovišti přerušené plodování
projeví v lepší kondici včelstev.
Jarní start bez roztočů
„Samozřejmostí je pro mě podzimní ošet
ření včelstev fumigací, která musí být usku
tečněna při teplotě přibližně 12 ℃, kdy
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včely už moc nelétají, avšak ještě nejsou
v chomáči, do nějž by léčivá látka špatně
pronikla. Na sklonku podzimu následuje
ošetření včelstev aerosolem, tedy nedělám
nic výjimečného. Stačí dodržovat po deseti
letí známou metodiku Výzkumného ústavu
včelařského v Dole u Libčic,“ uvádí Antonín
Zrno. A dodává, že do poloviny března i při
teplotě pod 10 ℃ otevře tři včelstva, v nichž
natře zavíčkovaný plod roztokem proti var
roáze. Včelstva uzavře a ihned zafumiguje
dřív, než se včelstvo stáhne do chomáče. Pak
pokračuje vždy po dalších třech včelstvech
až do posledního. Tím zlikviduje případné
roztoče pod víčky a na včelách. Do jarního
rozvoje tak jdou včelstva bez roztočů.

Úl s rozšířeným plodištěm s tzv. třeboňskou rámkovou mírou 39 × 27,5 cm s možností
horního vyjmutí posledních plástů za účelem rychlé kontroly včelstva bez rozebírání, a tím
pádem i zamezení ochlazení úlu

s plodem. Tím připravím včely bez stresu
pro využití i časné jarní snůšky,“ shrnuje
Antonín Zrno zásady ošetřování včelstev
a jejich léčení od skončení medobraní do
začátku následujícího.
Jeho metodiku vedení včelstev v úlech

s rozšířeným plodištěm a postupem léčení,
včetně klíckování, přebírají mnozí včelaři.
Proto se v některém z jarních čísel budeme
tímto tématem dále zabývat.
Text a foto: Zdeněk Kulhánek

Zamyšlení
nad současnými ztrátami včelstev
Rád bych zareagoval na článek „Včelaři
mají za sebou těžký rok, počítají ztráty“
z 9. 1. 2020, u něhož je jako autor uvede
na Mendelova univerzita v Brně, a některé
jeho části rozvedl a doplnil z pohledu plat
né veterinární legislativy.
Obsah článku mě zaujal zejména proto,
že se Mendelova univerzita, stejně jako
řada zahraničních pracovišť, zabývala
šlechtěním včely medonosné na čisticí
pud, který by jí umožňoval detekovat roz
toče Varroa destructor na zavíčkovaném
včelím plodu a následně ho odstraňovat.
Vzpomínám si na přednášku přítele Ne
rada z Balkovy Lhoty u Tábora v naší zá
kladní organizaci ve Vlašimi, který podle

jeho sdělení na tomto úkolu s Mendelovou
univerzitou pracoval. Tehdy jsem mu řekl,
že bych si dokázal představit v rámci toho
to výzkumu zátěž včelstva roztočem Varroa
destructor kdykoli v průběhu roku, jen ne
mezi 15. červnem a 15. srpnem, kdy se
podle oblasti a vývoje počasí líhne v různé
intenzitě zimní generace včel, které mají
přežít až do dubna následujícího roku.
Proto nyní rád čtu, že: „To nejdůležitější,
co musí včelaři dělat, je omezování množ
ství roztočů ve včelstvech. Představa, že
se náporu ubráníme a že atak zvládneme,
je ale mylná.“ Rád s tímto názorem sou
hlasím. Nikdy mi při přiměřeném ošet
řování mých včelstev proti roztoči Varroa

destructor nepřipadalo, že dělám něco
špatného nebo dokonce něco proti přírodě.
Jen se trochu obávám, že je velmi obtížné
sledovat spad roztočů a spoléhat se na něj,
pokud nejsou podložky pokryté lepidlem.
Mravenci se umí o odstranění roztočů
spolehlivě postarat. Proto bych doporučo
val nespoléhat jen na jednu diagnostickou
metodu. Pokud někdo začne léčit, až když
roztoče najde na podložkách, může být už
pozdě. Zimní generace je při líhnutí silně
napadená roztočem, nevytvoří si „zásobní“
tělíska a hyne přirozeně jako generace, kte
ré se líhnou v období snůšky.
Podle mých zkušeností se v období od po
loviny června do poloviny srpna ve včelstvech
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Rozvoj v teplém plodišti
Jarní rozvoj včelstev podporuje přítel
Zrno tím, že jim vytvoří tepelnou pohodu.
Najde-li např. měl ze sedmi uliček, přidá
za poslední obsednutý plást dva zásobní
plásty, z nichž jeden je pylový. Za ně dá těs
nou tepelně izolační přepážku. Plásty za ní
jsou přístupné pro včely spodem.
Špatné je, když je v plodišti deset plástů,
z nichž je jen pět či šest obsednutých. Včely
tak vydávají nadmíru energie pro vyhřátí
celého prostoru.
Na jaře včelstva vyrovnává, po naplnění
plodiště s 15 plásty na něj dá mateří mřížku
a převěsí pět až sedm rámků s plodem do
medníku a dorovná ho soušemi. Do plodi
ště dá dvě žemlové souše a za desátý plást
vloží tepelnou přepážku.
„Včelstvu tím rozšířím prostor jen o po
lovinu plodiště, v němž nadále zůstane
tepelná pohoda pro matku a vývoj plo
du. Z poloviny plodiště vytlačím včely do
medníku, kde dostatečně zahřívají plásty
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vždy nějací roztoči vyskytují, a při aplikaci
kyseliny mravenčí a následně od poloviny
července při aplikaci gabonových proužků
s účinnou látkou proto nejde o preventiv
ní ošetření, ale o ošetření včelstev v růz
ném stupni napadení roztočem Varroa
destructor.
Stejně tak rád souhlasím s názorem:
„Šlechtění odolných včel, které by lépe
odolávaly náporu virů či roztočů při udr
žení takových včelstev v jedné lokalitě, je
zatím teoretický sen, mimo jiné pro svou
nákladnost. Dosavadní šlechtění v zahra
ničí navíc ukazují, že nepřináší požadované
výsledky. Mnohem přirozenější i účinnější
je procházet problémy, se kterými se potý
káme, včelstva si pak sama vytvoří odol
nější populaci.“ Takováto konstatování lze
nalézt na internetových stránkách různých
evropských a světových výzkumných pra
covišť již řadu let.
Zatím přesně nevím, jaké jsou ztráty od
loňského podzimu a jaké budou ještě do
jara. Nevím, kolik masivních úhynů v de
sítkách procent, blížících se 100 %, bylo
oficiálně nahlášeno na krajské veterinární
správy, kolik nahlášených ztrát bylo kraj
skými veterinárními správami vyšetřeno
a s jakým výsledkem. Tyto skutečnosti
zjišťujeme.
Nyní mi dovolte několik legislativních
poznámek k napadení včelstev roztočem
Varroa destructor versus varroáza, ošet
ření včelstev napadených roztočem versus
léčba varroázy a Metodika kontroly zdraví
a Metodický pokyn SVS ČR.
Napadení včelstev roztočem Varroa
destructor asi není třeba vysvětlovat, každý
jsme se s ním setkal. Varroáza je výraz pro
nákazu roztočem Varroa destructor, která
je legislativně přesně stanovena Vyhláškou
č. 18/2018 Sb, v § 6 (https://www.zako
nyprolidi.cz/cs/2018-18), kde je řečeno, že
Krajská veterinární správa v souladu s § 13
Veterinárního zákona provede šetření na
místě za účelem potvrzení nebo vylouče
ní výskytu varroázy. Vznikne-li podezření
z výskytu varroázy na základě
a) výskytu více než 10 roztočů Varroa
destructor v průměru na jedno včelstvo
zjištěného laboratorním vyšetřením
směsného vzorku měli, nebo
b) hlášeného úhynu více než 25 % včelstev
z počtu včelstev evidovaných v ústřední
evidenci k 1. září předcházejícího roku
na daném stanovišti včelstev.
Alespoň pokud je mi známo, v loňském
roce nebylo žádné ohnisko varroázy vy
hlášeno. Proto je pro mě vždy úsměvné,
když při některých jednáních, zejména
na MZe, zástupci některých včelařských
spolků tolik usilují o to, aby byla varroáza
vyjmuta ze seznamu nebezpečných nákaz.
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Nebezpečnou nákazu a s ní související
náklady lze odškodnit jen tehdy, pokud je
vyhlášeno její ohnisko a pokud jsou naříze
na ochranná a zdolávací opatření. Protože
dosud žádná ohniska nákazy nebyla vyhla
šována, nebylo potřeba se zabývat jejich
případným odškodňováním. „To ale často
nevíme, a tak bojujeme, jedno proti čemu,
hlavně, že bojujeme aspoň proti někomu.“
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vy
plývá, že neléčíme ani léčebně, ani preventivně nákazu varroázu, ale ošetřujeme včelstva napadená roztočem Varroa
destructor, a to se podle mého názoru děje
přinejmenším od poloviny července v kaž
dém případě, kdy něco proti roztoči Varroa
destructor ve včelstvech aplikujeme.
Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit,
je Metodika kontroly zdraví a Metodický
pokyn SVS. Podle převládajícího právní
ho názoru na Státní veterinární správě,
vycházejícího z obecného právního názo
ru, že státní instituce by měly nařizovat
jenom ty úkony, které lze kontrolovat,
a zejména ty, které stát hradí, nařizuje SVS

Proto je pro mě vždy úsměvné,
když při některých jednáních,
zejména na MZe, zástupci
některých včelařských spolků
tolik usilují o to, aby byla
varroáza vyjmuta ze seznamu
nebezpečných nákaz
v Metodice kontroly zdraví v části varroáza
(viz webové stránky ČSV, zdraví včel), ve
které odkazuje na „Metodický pokyn Státní
veterinární správy pro chovatele včel k pre
venci a tlumení varroázy“ č.j.: SVS/2019/
114754-G jen vyšetření zimní měli, které
hradí, a jako úkony povinné hrazené cho
vatelem předjarní léčebné ošetření (ExM
310VARROÁZA), vyplývající z vyšetření
jarní měli a letní ošetření kočujících včel
stev (ExM330VARROÁZA ).
Ostatní ošetření včelstev prováděná
v rámci metod tlumení varroázy jsou po
drobně rozvedena od jejich legislativní
ho zdůvodnění až po detailní technické
provedení v Metodickém pokynu SVS
podepsaném jejím ústředním ředitelem
MVDr. Zbyňkem Semerádem. Není tedy,
přátelé, pravda, že SVS upouští od podzimního ošetření včelstev proti roztoči
Varroa destructor, jen nařizuje to, co sama
platí (vyšetření zimní měli), a to, co z toho
vyplývá (předjarní ošetření), a dává pokyn,
jak postupovat v ostatních případech. I my
včelaři bychom si už po 15 letech členství
ČR v Evropské unii mohli uvědomit, že se

zavedením unijní legislativy je za zdraví
zvířat odpovědný chovatel, za bezpečnost
potravin provozovatel potravinářského zá
vodu a nikoliv dozorový orgán, jako tomu
bylo v minulosti.
Přátelé, s loňskými podzimními a v le
tošním roce pokračujícími úhyny již nic
neuděláme. Vše, co je v tomto článku,
a hlavně vše, co je pravidelně publikováno,
ať již z VÚVč v Dole, nebo dalšími odbor
níky, musíme nejen znát, ale hlavně včas
a správně aplikovat podle podmínek, které
v daném ročním období a v dané lokalitě,
ve které včelaříme, jsou. Jen tak můžeme
svoje včelstva ochránit před varroázou,
které příroda v posledních letech tolik na
pomáhá.
Utvrzují mě v tom i poznatky z někte
rých setkání se včelaři během přednášek.
Jsou stále ještě základní organizace, kde se
podzimní ošetření provádí komisionálně,
byť ono „komisionální“ provedení spočí
vá mnohdy jen v tom, že důvěrník včelaři
léčivo na proužek nakape a včelař proužek
zapálí a vloží do úlu. Ano, jedině v tako
vém případě mají členové daného spolku
jistotu, že bylo ošetření provedeno a že bylo
provedeno správně (jsou známy i případy,
že včelař proužek s léčivem zapálil a vložil
do podmetu) a že si včelař jen lék nepře
vzal. Tím samozřejmě nikoho neobviňuji,
že by svá včelstva neošetřil nebo ošetřil
nesprávně.
Podle poznatků některých odborníků si
i správně ošetřená včelstva fumigací nebo
aerosolem mohou z okolních neošetřených
nebo nesprávně ošetřených včelstev zavléct
roztoče v masivním množství během něko
lika málo týdnů.
Zajímavý byl pro mě i poznatek z jedné
přednášky, že je rozdíl v množství úhynů
včelstev mezi níže položenými a podhor
skými oblastmi. V níže položených a čas
to teplejších oblastech včelstva plodují
po delší dobu, a tím pádem se líhne i více
generací roztočů. To je ten případ, kdy
příroda roztočům pomáhá. Ostatně nejen
roztočům Varroa destructor, ale i jiným
škůdcům v přírodě, jako je třeba kůrovec.
I tady se budeme muset zamyslet nad tím,
zda důsledně zamezujeme plodování v prů
běhu podzimního ošetřování včelstev na
příklad klíckováním matek nebo důsledně
odstraňujeme zavíčkovaný plod, na němž
fumigace ani aerosol roztoče nezasáhne.
Ano, přátelé, je opravdu nad čím se při
naší práci zamýšlet a nehledat problém jen
někde mimo nás.
Všem přeji do letošního roku zdravá
včelstva a radost ze včelaření.
MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D.

Leden a únor ve
znamení výročních
členských schůzí
Vážení přátelé, začaly výroční členské
schůze (VČS). Naši funkcionáři obdrželi
koncem loňského roku oběžník ke koná
ní VČS v tomto volebním roce. Výroční
členské schůze máme každý rok, a tak je
pro vás jejich organizace a vedení jistě věcí
známou. Oběžník je třeba brát jako návod,
co všechno by se mělo na výroční členské
schůzi projednávat vzhledem k tomu, že le
tošní rok je rokem konání volebních schůzí
na všech svazových úrovních. Jinak si pro
gram schůze samozřejmě můžete přizpů
sobit podle svých potřeb. A ty potřeby jsou
různé u ZO, která má 20 členů, a ZO, která
jich má 300. Nebylo proto účelem oběžní
ku popsat průběh těchto schůzí do všech
podrobností.
Republikový výbor konaný v listopadu
2019 stanovil klíč pro počet delegátů na
okresní konference: 1 delegát na 25–40 čle
nů i započatých podle rozhodnutí okresní
organizace (aktuální stav členské základny
bude zjišťován k 1. 1. 2020). To znamená,
že okresní organizace stanoví přesný klíč
z tohoto rozmezí podle svých možností
a podmínek a neprodleně jej oznámí svým
základním organizacím. Je to poprvé, kdy
je klíč dán určitým rozmezím s ohledem na
potřeby okresních organizací. V současné
době je rozeslán návrh změn stanov připra
vený komisí pro úpravu stanov k projedná
ní na VČS.
Přeji úspěšný průběh výročních člen
ských schůzí. Na případné dotazy ráda
odpovím. Některé čerstvé uvádím níže.
V programu výročních členských schůzí
není schvalování zapisovatele. Nemohu
to ani nikde na stránkách ČSV najít.
Pokud vím, tak se kdysi na členských

schůzích schvalovat musel. Někde jsem
to viděl. Odpadlo toto schvalování a už se
zapisovatel schvalovat nemusí? Vím, že
je to drobnost, ale chci mít jistotu. Také
v doporučeném programu VČS není
zpráva mandátové komise. Pokud je
zvolená, tak podle mě musí podat zprávu
o účasti ona. Tento bod tam dám určitě.
Také jsem nevěděl, že už není kontrolní
a revizní komise, ale jenom kontrolní
komise.
Ano zapisovatele je vždy třeba zvolit. Buď
tak můžete učinit na každé schůzi a může
to být pokaždé někdo jiný. Nebo si můžete
schválit, že zapisovatelem bude vždy určitá
funkce (např. jednatel) nebo určitá osoba
a to např. po celé volební období. Je samo
zřejmé, že mandátová komise dává zprávu
o přítomnosti členů, usnášeníschopnosti
schůze a o hlasovacím kvóru (kvórum je
nejnižší počet hlasů potřených pro to, aby
usnesení nebo volba byly platné). Je to ná
plň její činnosti. A komise kontrolní je jen
kontrolní podle stanov. Bývala kontrolní
a revizní, ale název byl ve stanovách v mi
nulosti sjezdem změněn.
Termíny výročních schůzi se blíží, a tedy
i volby. Nepředpokládám žádné velké
změny, přesto bych byl rád, aby proběhly
podle stanov, které se mi nechce studovat. Mám několik upřesňujících otázek:
Jaký je nejnižší početní stav výboru a revizní komise? Může revizní komise být
ve výboru? Početní stav komise návrhové
a volební. Může být člen výboru ve volební komisi? Je možná kumulace návrhové
a volební komise?
1. O počtu členů orgánů základní organi
zace rozhoduje výroční členská schů
ze, podle stanov musí být minimálně
tříčlenný. Stejné je to u kontrolní komi
se – počet určuje VČS a musí být mini
málně tříčlenná.
2. Kontrolní komise a výbor jsou dva od
dělené orgány s rozdílnou pravomocí
a členové výboru nesmí být současně
členy kontrolní komise a naopak. Podle
stanov má však předseda nebo pověřený
člen kontrolní komise právo účastnit se
schůze výboru s hlasem poradním.
3. Vzorový jednací a volební řád najdete na
našem webu. Pracovní komise, tj. návr
hová, mandátová a volební, mívají zpra
vidla tři členy. Ale u malých organizací
není třeba je stanovit. Jejich práci může
odvést řídící schůze.
4. Kumulace funkcí jednotlivých členů
v pracovních komisích se nevylučuje, ale
z praktických důvodů, kdy komise pracu
jí souběžně, by to dělalo problémy.

5. K otázce, zda může být člen výboru ve
volební komisi – zřejmě máte na mysli
odstupující výbor, který ještě před vol
bou nového výboru řídí schůzi. Opět
to není vyloučené, ale z praktického
hlediska, kdy orgány i komise pracují
souběžně, to není vhodné.
V oběžníku č. 3/2019 píšete na konci
(str. 10, bod 9), že čestné prohlášení
musí mít podpisy úředně ověřené. Můj
dotaz je, zda platí stále pro tyto podpisy osvobození od správních poplatků ve
smyslu § 8 odst. 4 zák. č.634/2004 Sb.
podle položek sazebníku č. 4 a č. 5 a tyto
podpisy nesmí být starší než tři měsíce.
Nebo se musí poplatky zaplatit a mohou
se vyúčtovat v účetnictví ZO. S ohledem
na konání volebních schůzí ZO bych vás
chtěl požádat o včasnou odpověď.
Spolky a pobočné spolky jsou i nadále
podle zákona č. 634/2004 o správních
poplatcích, § 8 odst. 4 od správních po
platků osvobozeny a to v rozsahu stano
veném v sazebníku položky 4 a 5 (ověření
listin a podpisů). Stejně tak podle zákona
č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích
§ 11 odst. 1 písm. j) jsou osvobozeny od
soudních poplatků zápisy do rejstříku.
Stále platí, že ověřené podpisy funkcionářů
na čestných prohlášeních předkládaných
jako příloha k návrhům na změny zápisu
ve spolkovém rejstříku nesmí být starší tří
měsíců.
Pro zdárný průběh voleb řídicích orgánů
naší ZO jsem v Oběžníku 3/2019, ani na
stránkách Svazu nenašel potřebné formuláře, a to:
1. Plná moc pro zastoupení při volbě
2. Čestné prohlášení zvolených funkcio
nářů. Žádám o navedení.
1. Vzor čestného prohlášení funkcionáře
svazu potřebného pro zápis do spolko
vého rejstříku najdete na našem webu
v Oběžníku č. 1/2016.
2. Co se týká plné moci pro zastoupení při
volbě, podle Stanov ČSV, čl. 36 Zásady
činnosti a jednání orgánů svazu odst. 2
Usnesení orgánů svazu je platné, hla
sovala-li pro něj více než polovina pří
tomných s hlasem rozhodujícím, pokud
není ve stanovách uvedeno jinak. Kaž
dý člen má jeden hlas. Zastoupení se
nepřipouští. Takže nelze na členské
schůzi ani na žádném jiném jednání
orgánu svazu využít institutu zplnomocnění. Stanovy to přímo zakazují,
proto nikde nenajdete vzor plné moci.
Mgr. Jarmila Machová
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Zeptali jste se…
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Nervová soustava včely medonosné

Detail ganglia a konektivů

Nervová soustava včely medonosné je nejdůležitější tělní soustavou, protože je nadřazená všem ostatním orgánům. Zajišťuje souhru funkcí jednotlivých orgánových soustav, zprostředkovává kontakt s vnějším i vnitřním
prostředím včely a adekvátní reakci celého těla na měnící se podmínky.
Tělo je řízeno dvěma způsoby – nervovými vzruchy a hormony. V tomto
článku se budeme zabývat nervovou soustavou, endokrinní soustava a hormony nás čekají příště.
Nervový vzruch
Nervový vzruch vzniká podrážděním smy
slového orgánu a má fyzikálně-chemickou
povahu. Neuronem se šíří v podobě akční
ho potenciálu jako vlna elektrické negativity
(Jelínek, 2007). Jednotlivé neurony se nikdy
přímo nedotýkají, mezi nimi jsou několik ti
sícin milimetrů široké mezery. Tato místa
označujeme jako zápoje (synapse). Synap
tickou štěrbinou nemůže projít elektrický
signál nervového vzruchu, proto je jeho
informace přenášena chemickou cestou
pomocí specifických látek – neurotrans
miterů (mediátorů). Jsou to nízkomoleku
lární chemické látky a v klidu jsou uložené
v synaptických váčcích, které při podráždě
ní popraskají (exocytóza) a jejich obsah se
uvolní do synaptické štěrbiny. Neurotrans
mitery pak putují synaptickou štěrbinou
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zachová podle vyhodnocení podráždění.
Takto se přenáší například čichový vjem,
který vznikne podrážděním příslušného
senzoru na tykadlech, když trubec detekuje
na trubčím shromaždišti matku. Nervový
vzruch putuje od senzoru až do příslušné
nervové uzliny k vyhodnocení přes množ

a podráždí postsynaptickou membránu
sousedního neuronu a tím vyvolají vznik no
vého nervového vzruchu. Neurotransmitery
jsou u včel například acetylcholin, dopamin,
octopamin, serotonin, histamin a kyselina
gama-aminomáselná.

Výsledkem je vyburcování
trubčího organismu k letu
směrem, odkud mateří feromon
přichází

Reflexní oblouk
Pokud jsou smyslové orgány (receptory)
včely podrážděny nějakým podnětem, vy
volává to vznik nervového vzruchu, který je
veden dostředivými (senzorickými) draha
mi nervových buněk do centrální nervové
soustavy. Zde dochází ke zpracování a vy
hodnocení informací a odstředivými (mo
torickými) nervovými drahami pak putuje
odpověď na podráždění do výkonného or
gánu (efektoru), což je většinou sval, žláza
nebo orgánová soustava. Efektor se pak

ství nervových buněk. Děje se to rychlostí
až několika metrů za sekundu. Výsledkem
je vyburcování trubčího organismu k letu
směrem, odkud mateří feromon přichází.
Pokud následně dojde i ke zrakovému vje
mu, spustí to celou kaskádu dějů, jako je
vychlípení penisu a po spojení i ejakulace.
Těmto nervovým drahám říkáme reflexní
oblouky a díky nim může včela reagovat na
vnější podněty.

Nervová soustava
Nervová soustava včely je gangliová žeb
říčkovitého typu. Vyvinula se z ektodermu,
tedy vnějšího zárodečného listu, podobně
jako třeba kutikula nebo vzdušnice. Ner
vové buňky jsou soustředěny do kulovi
tých tělísek – nervových uzlin (ganglií)
vzájemně propojených nervy. V povrcho
vé části ganglia jsou uložena těla neuronů,
dovnitř uzliny jsou směřovány všechny je
jich výběžky, tedy axony, dendrity i jejich
synapse, a vytvářejí tak strukturu zvanou
neuropile. Každý tělní článek nesl původně
pár nervových uzlin. Páry nervových gang
lií jsou v rámci tělního článku propojeny
příčnými nervovými vlákny zvanými komi
sury. Spojena jsou i ganglia jednotlivých
článků, a to podélnými nervovými provazci
označovanými jako konektivy. Díky těmto
propojením ganglií vzniká břišní nervo
vá páska připomínající provazový žebřík
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Neurony a gliové buňky
Nervová buňka neboli neuron je základ
ní stavební a funkční jednotkou nervové
soustavy. Tyto buňky jsou vysoce specia
lizované na přijímání a vedení nervových
vzruchů. Neurony obsahují běžné orga
nely jako každá jiná tělní buňka, ale tva
rově to jsou nejzajímavější buňky vůbec
a zároveň mohou být nejdelšími buňkami
organismu. Každá nervová buňka je slo
žena z těla, nazývaného soma, jinak též
perikaryonu. Soma obklopuje velké jádro,
což je řídicí centrum celé buňky. Na jádro
navazuje hrubé endoplazmatické retiku
lum, ve kterém jsou syntetizovány bílko
viny. Tělo neuronu obsahuje také oválné
mitochondrie, ve kterých probíhá buněč
né dýchání. Dále v perikaryonu najdeme
Golgiho komplexy sloužící k transportu
a úpravě bílkovin. Z těl neuronů vychází
dva typy bohatě se větvících výběžků. Jed
nak jsou to neurity (axony), tedy dlouhá
vlákna vedoucí nervové vzruchy odstředi
vě ven z buňky. Dendrity jsou pak krátké
výběžky, kterými proudí nervové vzruchy
dostředivě, směrem do nervové buňky.
Jinak řečeno pomocí dendritů nervová
buňka vzruchy přijímá a prostřednictvím
axonů tyto vzruchy zase vysílá dál. Axony
obratlovců, například člověka, jsou izolo
vané myelinovou pochvou tukové povahy,
podobně jako jsou dráty vedoucí elektřinu
potažené plastem, včela má však axony
holé bez pochev. Mezi neurony je mnoho
gliových buněk s podpůrnou funkcí. Tyto
buňky nevedou nervové vzruchy, ale vy
živují neurony a chrání je. Některé gliové
buňky jsou schopny pohlcovat (fagocyto
vat) poškozené buňky. V nervové tkáni včel
najdeme množství mezibuněčných prosto
rů tvořících komůrky zvané lakuny, které
jsou vyplněné tělní tekutinou.

Průřez gangliem

Senzorické chloupky s nervovými zakončeními

a odtud pochází i pojmenování tohoto typu
nervové soustavy.
Během evoluce došlo u některých uzlin
ke splynutí nebo jejich redukci. Příkladem
splynutí jsou hlavové nervové uzliny, kte
ré velikostí připomínají mozek. Velikost
a význam hlavových ganglií souvisí i s kon
centrací smyslových orgánů právě v hlavě.
Nervovou pásku najdeme v břišní části
těla a vede z hlavy přes hruď a stopku až
do zadečku. Včela medonosná má v hlavě
dvě ganglia, v hrudi také dvě a v zadečku
pět ganglií. Břišní nervová páska tvoří tzv.
centrální (ústřední) nervovou soustavu.
Útrobní (viscerální) a obvodovou (peri
ferní) nervovou soustavou jsou pak nervy

vycházející z centrální nervové soustavy.
Součástí obou soustav je mnoho drobněj
ších nervových uzlin vyskytujících se po
celém těle.
Mozek včely
Jako mozek včely označujeme nadjícnovou
nervovou uzlinu, která je největším gang
liem. Vzhledem k tomu, že mozek vznikl
splynutím nervových ganglií prvních tří
hlavových článků, můžeme na něm tyto
části dobře rozeznat, protože jsou oddě
leny zářezy. Jsou to protocerebrum, deu
tocerebrum a tritocerebrum. Protocereb
rum je největším a nejdůležitějším oddílem
mozku, tvořeným dvěma polokulovitými
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typický projev spánku, což je zavření očí.
Včela ani nespí několik hodin v kuse jako
člověk. Spánek je u včely rozdělen na něko
lik kratších úseků během celého dne. Vče
la při spánku znehybní, celé tělo se uvolní
a poklesne, zpomalí se dýchání, tepová
frekvence a klesá i tělesná teplota.
Instinkty
Jak bylo uvedeno výše, v houbovitých tě
líscích sídlí paměť, instinkty a sociální
chování včely. Během života včely se tato
struktura dokonce zvětšuje s tím, jak včela
získává zkušenosti a učí se (Kodrík, 2004).
Mezi nejznámější instinkty, tedy vrozené
chování, se kterým se včela již vylíhne a ne
musí se jej učit, patří obranný a útočný in
stinkt, rozmnožovací, stavební, hygienický
a mnoho dalších instinktů.

Část břišní nervové pásky – dvě ganglia propojená konektivy

útvary (hemisférami) spojenými střední
částí (pars intercerebralis). Z hemisfér
protocerebra na boku vybíhají dva oční
laloky – lobi optici (Veselý, 2003). Na oční
laloky přímo nasedají složené oči, a tato
část protocerebra je tak zrakovým cent
rem a slouží také k navigaci při letu. Veli
kost očních laloků přímo souvisí s počtem
omatidií složeného oka a také s potřebou
dobře a přesně vidět. Nejvíce omatidií má
trubec, proto jsou jeho oční laloky největší.
Je to kvůli snubnímu proletu, při kterém
musí trubec za letu detekovat matku, při
blížit se, chytit se jejího zadečku a spojit
se s ní. Při tom si navíc musí celou dobu
hlídat konkurenční trubce a vyhýbat se jim.
Naopak nejmenší oční laloky má matka,
jejíž složené oči mají nejméně omatidií,
protože až na snubní prolet a rojení zrak
příliš nevyužívá. Součástí protocerebra,
konkrétně pars intercerebralis, jsou páro
vá asociační centra zvaná houbovitá tělíska
(corpora pedunculata). Jedno houbovité
tělísko je složeno z kalichu a laloků. Ner
vové buňky houbovitých tělísek označuje
me jako Kenyonovy buňky a dělnice jich
mají až 170 tisíc, což představuje asi 40 %
neuronů celého mozku (Kodrík, 2004).
Je to pravděpodobně nejdůležitější oddíl
mozku, ve kterém se sbíhají všechny ner
vové dráhy z ostatních částí mozku a těla.
Dále zde sídlí paměť, instinkty a sociální
chování včely. Velikost houbovitých tělísek
odpovídá složitosti chování jednotlivých
včelích kast, největší tělíska mají tedy lo
gicky dělnice.
Deutocerebrum je mnohem menší částí
mozku. Tvoří ho dva laloky (lobi olfacto
rii), ze kterých vycházejí nervy do tykadel
52 •ÚNOR 2020

(Veselý, 2003). Sídlí zde centra čichu, chuti
a sluchu. Poslední částí mozku je tritoce
rebrum, jehož dvě uzliny obklopují jícen
a ovládají svrchní pysk a hltanové svaly
(Schönfeld, 1955).
Ostatní nervové uzliny
Podjícnové ganglium je druhou hlavovou
nervovou uzlinou, jež vznikla stejně jako
nadjícnová uzlina splynutím tří původně
samostatných párů ganglií. Tato nervová
uzlina leží pod nadjícnovou uzlinou, se
kterou je spojena mnoha nervovými vlák
ny, a ovládá kusadla a sosák. Dvě nervové
uzliny najdeme v hrudi včely, kde ovládají
křídla a kráčivé končetiny. Druhá hrudní
nervová uzlina je mnohem větší než prv
ní a vznikla splynutím několika hrudních
ganglií. Pět zadečkových ganglií inervuje
všechny zadečkové orgány a svaly. O po
slední nervové ganglium přichází včela při
vytrhnutí žihadlového aparátu z těla, když
bodne nepřítele. Nervová uzlina dál vede
i po vytržení z těla včely nervové impulzy
a ovládá celé žihadlové ústrojí, které tak
může do rány injektovat z jedového váčku
jed.
Včelí larva má odlišný počet ganglií než
dospělec. Najdeme u ní nadjícnové a pod
jícnové ganglium a pak jedenáct nervových
uzlin umístěných v jednotlivých tělních
článcích (Schönfeld, 1955).
Spánek
Každý organismus se složitější nervovou
soustavou musí část dne spát, aby mohla
tato soustava odpočívat a třídit získané
informace. Vzhledem k tomu, že včela
nemá oční víčka, nemůžeme u ní sledovat

Vnímání elektromagnetického pole
Včely registrují elektromagnetické pole
Země a využívají jej k orientaci. Senzoric
kými orgány detekujícími elektrické pole
jsou pravděpodobně chloupky na tyka
dlech. Včela jimi vnímá záporný elektrický
náboj květů. Pokud včela letí, dochází ke
tření a vzniká kladný náboj. Díky rozdíl
ným hodnotám nábojů přeskakují po do
sednutí včely na květ pylová zrnka sama na
její tělo, což jí usnadňuje sběr.
Velmi často se mezi včelaři řeší vliv
elektromagnetickéno pole pod dráty vy
sokého napětí na zdraví včel. Je známo, že
včelstva žijící pod vysokým napětím jsou
jeho polem negativně ovlivňována a mezi
pozorovatelná negativa patří menší med
né výnosy, silnější tmelení, menší plochy
zavíčkovaného plodu, pomalejší rozvoj
včelstva nebo častější bezmatečnost. Jis
tou prevencí může být zastřešení včelstev
plechovou střechou a její uzemnění (Titěra,
2017).
Text a foto: Mgr. Marian Solčanský
učitel včelařství
www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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Balmín Leptospermum scoparium
roste jak v jihovýchodní Austrálii, tak
i na Tasmánii a Novém Zélandu, kde
se pro něj používá maorský název
mānuka. O právo používat označení
„manuka“ pro medy z nektaru tohoto
balmínu vedou Novozélanďané
s Australany spor

Vědci odhalili v australské flóře
netušený potenciál pro produkci
léčivých medů. Obsahem účinných
látek pocházejících z balmínů by
mohly zastínit i věhlasný novozélandský manukový med.
Spor o manukový med
Novozélandský manukový med proslul
silnými antibakteriálními účinky. Vděčí za
ně látkám pocházejícím z nektaru balmí
nu metlatého (Leptospermum scoparium),
označovaného v jazyce původních obyvatel
Nového Zélandu jako mānuka. Manukové
mu medu to spolu s dobrým marketingem
zajistilo vysokou poptávku a odbyt. Bal
mín metlatý však roste i v jihovýchodní
Austrálii nebo na Tasmánii a i tamější vče
laři produkují med, který rovněž označují
jako manukový. To se Novozélanďanům
vůbec nelíbí a požadují, aby se označení
„manuka“ smělo používat jen pro medy
novozélandské.
Australané však namítají, že Novozélan
ďané mají nárok jen na maorské označení
stromu mānuka s „čárkou“ nad písme
nem a. Slovo manuka bez „čárky“ je podle
nich anglické a označuje med evropské
včely medonosné získaný sběrem nektaru
a pylu z balmínu metlatého. A tuto definici
naplňují jak medy novozélandské, tak i ty
australské.
Ve sporu o manukový med teď dostali
australští chovatelé včel do ruky pádný
trumf. Na Novém Zélandu sice roste hned
osm druhů balmínu, ale jen balmín metlatý

je tu původní. Další druh je na Novém Zé
landu „naturalizovaný imigrant“ a zbýva
jících šest bylo importováno jako exotické
rostliny. To australská flóra je na balmíny
mnohem bohatší. Australané jim říkají „tea
tree“ čili „čajový strom“ od dob, kdy listy
balmínů používal objevitel Austrálie James
Cook jako náhražku čaje.
Z 87 vědecky popsaných druhů balmí
nu jich v Austrálii roste 84 a zástupce rodu
Leptospermum najdeme na většině území
nejmenšího kontinentu. O tom, zda se
i v těchto balmínech vyskytují látky s an
tibakteriálními účinky známé z balmínu
metlatého, se však donedávna vědělo jen
velmi málo. Potenciál australské produkce
léčivého medu tak leží z valné části ladem.
O nápravu tohoto stavu se nyní pokusili
australští vědci, když analyzovali přibliž
ně pět tisíc vzorků australských medů a dva
tisíce vzorků nektaru z více než padesáti
druhů australských balmínů a zmapova
li v nich výskyt látek s antibakteriálními
účinky.
Antibakteriální účinky
Ukázalo se, že přinejmenším sedm aus
tralských balmínů vylučuje v nektarech
antibakteriální látky a ty se pak prostřed
nictvím včel dostávají ve významných
množstvích do medu. V některých oblas
tech sbírají včely nektary z těchto léčivých
balmínů v takové míře, že se jejich medy
přinejmenším vyrovnají proslulému medu
z novozélandské mānuky. Ale mezi analy
zovanými vzorky byly i medy, ve kterých
byl obsah léčivých látek třikrát až čtyřikrát
vyšší než ve vyhlášených novozélandských
medech.
Antibakteriální účinky jsou typické pro
všechny medy. Hlavní látkou hubící mikro
by je peroxid vodíku, který v medu vzniká
působením enzymu glukózooxidázy. Ma
nukový med však neztrácí nic ze svých an
tibakteriálních účinků ani poté, co je z něj
veškerý peroxid vodíku odstraněn. Zabírá
dokonce proti kmenům bakterií odolným
vůči antibiotikům. Jeho antibakteriální
účinky padají z valné části na vrub metyl
glyoxalu, který vzniká během zrání medu
proměnou dihydroxyacetonu.
Čerstvé medy obsahují převahu neúčin
ného dihydroxyacetonu. K jeho konverzi
na účinný metylglyoxal se ukázalo jako nej
lepší skladovat med po dobu jednoho roku
při pokojové teplotě. Dobře skladované
vyzrálé medy si pak antibakteriální účinky
bez problému udrží. Vyšším koncentracím

metylglyoxalu v australských balmínových
medech odpovídá i jejich výrazně silnější
antibakteriální efekt, než jaký je znám
u manukových medů z Nového Zélandu.
Antimykotické účinky
Vědci u medů z australských balmínů pro
kázali také výrazné antimykotické účinky
a otevřeli tak cestu k jejich využití pro léč
bu chorob vyvolaných kvasinkami a plís
němi. Testům byly přednostně podrobeny
medy z nektaru nasbíraného na balmínu
Leptospermum polygalifolium. Do tes
tů vzali plísně způsobující kožní mykózy
z rodů Trichophyton, Microsporum a Aspergilus. Med tyto plísně účinně ničil bez ohle
du na to, zda obsahoval peroxid vodíku,
nebo ne. Za antimykotický účinek medů
z balmínu byly zodpovědné látky, které se
rozkládají při teplotách nad 70 ℃ a mají
poměrně malé molekuly s molekulovou
hmotností pod 1000 Da. Vše nasvědčuje
tomu, že jde o jiné látky, než jaké zajišťují
medům z balmínů antibakteriální účinky.

Australský balmín Leptospermum polygalifolium se v testech ukázal jako vydatný
zdroj antibakteriálních látek a navíc vykazuje i antimykotické účinky. Medy z této
rostliny budou manukovému medu více
než zdatným konkurentem

Australští včelaři tedy nemusí závistivě
pošilhávat po konkurenci z Nového Zé
landu a jejím manukovém medu. Doma
mají vlastní pokladnici balmínových
medů, která čeká na využití. S ohledem na
zastoupení balmínů mezi medonosnými
rostlinami a na antibakteriální a antimy
kotické účinky medů patří k nejslibnějším
australským oblastem západ Tasmánie,
jihovýchod Queenslandu a sever Nového
Jižního Walesu.
Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia
ÚNOR 2020• 53

CO ŘÍKÁ VĚDA

Nadějná budoucnost australských
manukových medů

Objektivem
Zdeňka Dukáta
Dobromysl obecná (Origanum
vulgare) je vytrvalá bylina
z čeledi hluchavkovitých, vysoká
20–90 centimetrů. Kvete v červnu
až září a květenstvím jsou vidlanovité
laty, tvořené až 25 drobnými růžovými
květy.
Do Evropy se začala šířit ze
Středomoří, ale původní je i na
Kavkazu, Blízkém Východě, v Íránu,
nižších polohách Himálaje, jižní Číně
i na Tchaj-wanu. Zavlečena byla i do
Severní Ameriky. V Česku se poměrně
hojně vyskytuje v teplejších oblastech,
ale v Krkonoších byla nalezena
i v nadmořské výšce 750 metrů.
Její květy jsou pro včely dobrým
zdrojem nektaru. Nektarium
vyprodukuje za 24 hodin 1,1 mg
nektaru s cukernatostí 76 %, což
odpovídá 0,83 mg cukru.
Dobromysl je populární i v gastronomii,
kde se její nať pod názvem oregano
používá jako koření.
(mm, Wikipedia)
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Vyšší šlechtitelské chovy
Uznaného chovatelského sdružení
včely medonosné kraňské
V únorovém čísle dokončujeme prezentaci Vyšších šlechtitelských chovů. Protože jsme již vyčerpali seznam všech
chovů, které projevily zájem o svou prezentaci na stránkách časopisu Včelařství, nezbývá než představit můj vlastní chov.


Za chovatelskou komisi ČSV Ing. Pavel Cimala

Vyšší šlechtitelský chov Uznaného
chovatelského sdružení včely
medonosné kraňské

Ing. Pavel Cimala

Ing. Pavel Cimala
Pusté Žibřidovice 52
788 23 Jindřichov
Kontakt: cimala@vcelimed.cz,
tel. 583 232 222, mob.777 232 893
www.vcelimed.cz,
www.carnica-cimala.com
V roce 2019 měla výběrová základna na
šeho chovu 123 včelstev a rozchovávali
jsme plemenný materiál od 11 plemen
ných matek. Chovu matek se věnuji od
roku 1988, kdy mi byl svěřen rozmnožo
vací chov matek na včelnici Libáň v rámci
mého úvazku mistra odborného výcviku
v SOU v Nasavrkách.
Včelařské vzdělání a praxe
V 15 letech jsem se rozhodl stát se profe
sionálním včelařem. Vzhledem k tomu, že
v tu dobu u nás existovala jediná střední
škola se včelařským zaměřením, podal
jsem si přihlášku do Nasavrk. To byl zá
klad, ke kterému jsem si pak doplnil vzdě
lání na střední škole v Kopidlně a na VŠZ
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v Praze. V oblasti včelařského vzdělání pro
mě nejvíc znamenalo setkání s učitelem
odborných předmětů v Nasavrkách Ing.
Vladimírem Řeháčkem. Konečně někdo
jasně formuloval, že vzhledem ke změ
ně klimatických i snůškových podmínek
v České republice ve 2. polovině 20. století,
je třeba nahlížet na způsob vedení včelstev
zcela jinak než za první republiky. Během
následujících 30 let jsem byl svědkem jeho
třicetiletého názorového vývoje směrem
k jasně definované metodice ošetřování
včelstev.
Pracovně jsem se včelám věnoval nejdří
ve jako včelař v JZD, následně jako mistr
odborného výcviku v Nasavrkách a pak
jako včelař ve VÚVč na Pokusném včelíně
v Pekařově. Od roku 1997 jsem živnostník
s jediným zaměřením – včelařstvím.
Přírodní a klimatické podmínky
našeho chovu
Naše včelnice jsou umístěny mezi masivem
Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku,
kde včelstva zimují v poměrně tvrdých kli
matických podmínkách v nadmořské výš
ce 500–730 m. Dlouholetý chov včelstev
v krajině neovlivněné intenzivním země
dělstvím nutí létavky vyhledávat drobné
zdroje snůšky. I tato schopnost se stala
jedním z výběrových kritérií při výběru
plemenných matek.
Plemenný materiál
Včelstva, která chováme, mají místní pů
vod. Podle vyprávění pamětníků sem byla
ve druhé polovině 19. století dovezena alp
ská kraňka, která se etablovala v místních
drsných podmínkách a přežila i historické
mezníky druhé světové války, kdy včelaři
podléhali branné povinnosti německé ar
mády. Následný odsun německého oby
vatelstva zanechal jejich včelstva napo
spas přírodě. Včelstva, která přežila toto
období bez svých letitých pečovatelů, byla
v padesátých letech přesunuta na Pekařov.
V 60. a 80. letech byla zpětným křížením
zušlechtěna dovezenou alpskou kraňkou.
Když jsem tyto včely poprvé uviděl, byl

jsem fascinován jejich vitalitou, s jakou
se po zimě s metrovými závějemi dovedly
vrhnout na snůšku z javorů. Z těchto včel
stev jsem si vybral ta, která se mi nejvíc
líbila, a odchoval jsem z nich první gene
race matek pro vlastní včelstva. Z tohoto
genetického základu 26 let šlechtíme linii,
které se v našich podmínkách daří, vědo
mě ji chráníme před cizími vlivy a bráníme
se jakémukoliv přimíchávání jiných genů.
Díky výborné spolupráci s hanušovickými
včelaři se nám to daří.
Šlechtění a výběr
Výběr probíhá neustále a souběžně ve
všech sledovaných vlastnostech. V prv
ních letech, kdy jsme založili naše včelnice
ještě o něco výše, než byla včelstva umístě
na dosud, nám vydatně pomáhala příroda
svými nekompromisními podmínkami pro
zimování. V 90. letech minulého století zde
po několik let panovaly velmi tuhé zimy
a včelstva neměla možnost se proletět od
konce října do konce března. Včelstva, kte
rá to nezvládla, příroda odstranila z našeho
chovu. Souběžně s tím jsme neustále při
každém zásahu ve včelstvech zaznamená
vali chování včelstva, schopnost rychlého

Zimování

VČELAŘSKÁ PRAXE
Vyzimované plemenné včelstvo

jarního rozvoje, stavební pud, veškerou
produkci a u plemenných včelstev jsme
prováděli test na čisticí pud. Provádíme jej
usmrcením plodu propichováním ve fázi
čerstvě zavíčkovaného plodu a kontroluje
me stav po 12 hodinách. Ideální výsledek je
přes 90 % vyčištěných buněk.
Chovatelský okrsek
Vytvoření chovatelského okrsku je běh na
dlouhou trať, ale bez něj to nelze. Oslovili
jsme včelaře, kteří mají včelstva v okruhu
2,5 km od našeho oplozovacího stanoviště,
a dohodli se s nimi, že budou od nás odebí
rat matečníky či matky. Nebylo to hned, ale
během 10 let se natolik ustálily vlastnosti
našich odchovaných matek, že jsme mohli
konstatovat, že chovatelský okrsek je vy
tvořen. Předpoklad, že na nejbližším trub
čím shromaždišti jsou tisíce našich trubců,
je umocněn i tím, že ze tří světových stran
se kolem oplozovacího stanoviště vzpína
jí hřebeny pohoří dosahující nadmořské
výšky přes 1000 metrů.

Masiv Králického Sněžníku za svítání

Matka Carnica Cimala

Chovné úlky a úlový systém
Na včelnici používáme sdružené šestiplás
tové plemenáče, které vycházejí z úlového
systému Eurodadant. Matky mají dosta
tek místa na rozkladení a dělnice mají
kam uložit případnou snůšku. Díky tomu,

Předpoklad, že na nejbližším
trubčím shromaždišti jsou tisíce
našich trubců, je umocněn
i tím, že ze tří světových stran se
kolem oplozovacího stanoviště
vzpínají hřebeny pohoří
dosahující nadmořské výšky
přes 1000 metrů
že jsou bohatě naplněny včelami, nejsou
naše odchované matky nosematické. Včel
stva výběrové základny chováme v Euroda
dantech. Jsou dostatečně velké na to, aby
každá matka mohla uplatnit svůj potenciál
a plně se projevit.

Chovatelská sezona
Naše chovatelská sezona je velmi krátká.
První matky se oplozují v polovině května,
poslední várka na konci září. Bohužel zde
platí pravidlo, že se stoupající nadmořskou
výškou se zkracuje i chovatelská sezona.
Každý rok zimujeme přibližně 100 zálož
ních matek, které jsou zákazníkům k dis
pozici v březnu následujícího roku. Tato
služba je velmi oblíbená a za posledních
15 let byly vždy všechny záložní matky za
mluveny ještě před prvním proletem. Pro
včelaře z blízkého i vzdálenějšího okolí
produkujeme zralé matečníky, které jsou
ideální pro tvorbu oddělků.
Chovu matek se věnujeme všichni v ro
dině. Výběr je založen na neustálém hod
nocení všech včelstev a snaze vybrat to nej
lepší pro odchov dalších generací matek. Je
to mravenčí práce, ale jinak to ve šlechtění
včelstev nejde.

Ing. Pavel Cimala

Oplozovací stanoviště s plemenáči
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Způsoby získávání vosku

Vnitřní koš starého vařáku bývá často korodovaný, při použití získáme zelenošedý vosk

Výsledek našeho snažení – očištěné voskové koláče jsou připraveny na další zpracování nebo výměnu

V posledních letech hýbe včelařskou veřejností téma kvality vosku, respektive kvality prodávaných mezistěn a mezistěn vyměňovaných za vosk
nebo voští. Mnoho včelařů v našem okolí získalo negativní zkušenost, že
nově pořízené mezistěny nechtěly včely vůbec stavět, nebo že se mezistěny
po zanesení zásobami bortily a matky do nich nechtěly klást. Laboratorní
zkoušky v řadě případů potvrdily ve včelím vosku přídavek parafinu, stearinu nebo dalších náhražek.
K falšování přispívá vedle rozdílné ceny
vosku a jeho náhražek (výkupní cena vos
ku je 180–210 Kč/kg, parafin stojí kolem
50 Kč/kg) i nedostatek vosku na trhu. Jed
nou z příčin je to, že včelaři často nedoká
žou ochránit vystavěné plásty před zavíje
čem voskovým, kterému padne za potravu
každý rok odhadem 10–20 % vosku. Navíc
přibývá začínajících včelařů, nakupujících
mezistěny bez výměny za vosk. Velké nedo
statky máme rovněž ve správném získávání
vosku. V této oblasti bych se tedy chtěl po
dělit o své zkušenosti.
Čistě teoreticky by měl být vosku velký
přebytek. Podmínkou stavby ve včelstvu je
přínos glycidových zásob ze snůšky nebo
z krmení. V období hojnosti se okamžitě
objeví stavební pud a dělnice-stavitelky
začnou produkovat voskové šupinky. Po
kud naopak nastane snůškově mimořád
ně špatný rok, odrazí se to i na minimální
stavbě díla.
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Chceme-li zhruba odhadnout produk
ci vosku ze včelstva, můžeme vzít medný
výnos asi 15–20 kg na včelstvo, tj. jeden
plný nástavek 39 × 24. Z víček získaných
při odvíčkování 20 kg medu je to asi 10 dkg
vosku, při lepších snůškových podmínkách
je to běžně až 20 dkg vosku. Vystaví-li ka
ždé včelstvo v průměru například šest
mezistěn, přidají stavitelky k vosku okou
sanému z mezistěny dalších asi 35 % , tj. asi
14 dkg vosku. Dalších asi 15 dkg můžeme
získat vyřezáváním stavebních rámků nebo
trubčiny v podmetu. Dohromady má tedy
každé včelstvo potenciál produkce 0,4 kg
vosku. Při počtu 600 tisíc včelstev v České
republice bychom tak měli každý rok za
znamenat přebytek 240 tun. Přesto vosk
na trhu chybí.
Dosavadní praxe řady včelařů byla ne
chat zpracování voští na výrobně mezistěn.
Během sezony střádali srdíčka divočiny,
po medobraní vypláchli víčka od medu

Vařák na vosk kombinovaný s odstředivkou
z jižního Slovenska

Foto: RNDr. Igor Dibus

a vyřezali staré tmavé souše. Vše pak od
vezli nebo poslali poštou do výrobny mezi
stěn, která na svém vybavení zajistila vyta
vení, dezinfekci vosku a výrobu mezistěn.
Vyřezané souše 39 × 24 se spočítaly, pro
výpočet se bralo množství 10 dkg vosku
na jednu souš. Včelař dostal požadované
množství mezistěn a přebytky vosku od
prodal. Rámky bylo potřeba drátkovat po
cínovaným drátkem, nerezový drátek jde
velmi obtížně vyřezávat.
Riziko, že za vlastní kvalitní vosk obdr
ží mezistěny neznámé kvality, vede dnes
včelaře k většímu zájmu o získávání vosku
a následně výměnu nebo výrobu mezistěn
z vlastního vosku.
Vybavení na získávání vosku je přece jen
finančně náročné. Pro včelaře s 10–20 včel
stvy postačí jednoduché sluneční nebo
parní tavidlo. Větším včelařům se vyplatí
investovat více a pořídit si zařízení s vyšší
produktivitou práce i vyšší výtěžností vos
ku. Navíc vosk zpracováváme obvykle jen
pár dnů v roce a zbytek času drahý kotel
nebo vařák odpočívá někde ve skladišti.
Řešením může být pořídit takové zařízení
nikoliv jen pro jednotlivce, ale pro skupinu
kamarádů nebo včelařský spolek.
Na pokrytí části pořizovací ceny vyšší
než 20 tisíc korun můžeme použít evropské

Ve slunečním tavidle doporučuji
zpracovávat dílo co nejvíce bez
košilek, v košilkách zůstává až
polovina obsahu vosku
Relativně dostupná i pro menší včelaře
jsou různá parní tavidla. Rámky se bez
vyřezávání díla vkládají do nerezové nebo
plastové nádoby opatřené na dně sítem.
Pára se buď přivádí zvenčí, nebo tavidlo
obsahuje vodní náplň, která se ohřívá PB
hořákem. Působením páry se vosk roz
pustí a vyteče do podstavené nádoby nebo
se shromažďuje na dně. Košilky zůstanou
na sítu. Výhodou je zachované drátkování
rámků, proto je rámky vhodné drátkovat
nerezovým drátkem. I ze starého černého
díla tak získáme krásný žlutý vosk. Kapaci
ta bývá podle velikosti nádoby 12–20 rám
ků vytavených za hodinu. Pořizovací cena
se pohybuje v rozmezí 3,5–10 tisíc korun.
Nevýhodou je menší výtěžnost, v košil
kách zůstává ještě 18–20 % vosku. Použití

parního tavidla je velmi operativní. Jakmile
tedy zjistíme potřebu vytavit plásty napří
klad na jaře z ojedinělého úhynu, v něko
lika minutách je vše připraveno k použití.
Lepší účinnost mají nerezové lisy na vosk
doplněné o parní vyvíječ. Sáček naplníme
vyřezaným voštím nebo rozvařenou vosko
vou kaší, necháme působit páru, a až pře
stane vosk vytékat, utahujeme šroub lisu.
Nesmíme však lis najednou naplnit velkým
objemem voští, uvnitř by zůstalo mnoho
vosku. Cena těchto zařízení se pohybuje
od 10 tisíc korun výše.
Nejdražší z hlediska pořizovací ceny je
použití vyvářecích kotlů a odstředivky,
popř. lisu. Ale na druhou stranu se zde
dosahuje nejvyšší výtěžnosti. Můžeme si
vybrat samostatně stojící kotel a samo
statnou odstředivku, které převezeme na
vozíku za osobním autem. Nebo je vše spo
jeno do jednoho kompletu a voda z kotle
vyhřívá zároveň odstředivku nebo lis. Pro
vyvařování je nejlepší používat dešťovou
vodu. Rámky vkládáme do místa největší
ho varu a rozvařené košilky sbíráme nere
zovým sítem, případně starým nerezovým
rendlíkem do odstředivky nebo lisu. Zís
kanou směs vosku a vody po odstředění
nebo lisování necháme pomalu chladnout
do dalšího dne. Při brzké manipulaci hro
zí, že střed voskového koláče nebude ještě
ztuhlý a vylije se. Tento způsob získávání
vosku v kotli s následným odstředěním má
vysokou výtěžnost přes 95 % a dokážeme
takto zpracovat stovky až tisíce rámků.
Cena samostatného kotle bývá 15–20 ti
síc korun, samostatné odstředivky kolem
30 tisíc, kompletu až 60 tisíc korun. Využití
kotle je ovšem mnohem univerzálnější,
mimo vyváření souší v něm můžeme para
finovat nástavky, vařit medovinu nebo udě
lat zabijačku. Druhý den po vychladnutí
oškrabeme spodní stranu voskového kolá
če od nečistot. Při zpracování velmi starého
díla se někdy na spodní straně koláče objeví
silná vrstva šedé houbovité hmoty. Je to tzv.
vosková emulze, kterou můžeme zkusit po
vyschnutí znovu rozpustit suchým teplem.
Zajímavé zařízení pochází z jižního Slo
venska od maďarských hranic. Má tvar
medometu a dole jsou dvě topné spirály
s vodní lázní. Do koše se vyřeže dílo z rám
ků, vosk se nejprve taví párou a poté, co
přestane vytékat, zapneme motor a košilky
se odstředí. Pořizovací cena je asi 700 eur,
tedy přibližně 18 tisíc korun.
Popsaných zařízení existuje celá řada od
různých výrobců, zkuste zadat na internetu
do vyhledávače příslušné heslo. Pokud si
tedy nějaké takové pořídíte, odměnou vám
budou krásné žluté voskové koláče, připra
vené na výměnu nebo na další zpracování.
Ing. Oldřich Veverka
olda.veverka@gmail.com

VČELÍ PRODUKTY

dotace podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb.
Některé kraje poskytují výhodné dotační
tituly s malou spoluúčastí na zařízení na zís
kávání vosku pro spolky. Státní veterinární
správa v jednotlivých krajích nemá námitky
proti společnému využívání těchto zařízení,
ale musí jít o nekomerční použití a musí být
vedena provozní kniha, kdo, kdy a kolik vos
ku zpracoval (pro jistotu se můžete informo
vat přímo na vaší krajské veterinární sprá
vě). V případě společného využívání těchto
zařízení doporučuji také u včelstev všech
uživatelů pravidelná vyšetření přítomnosti
původců moru včelího plodu.
Nejjednodušší a provozně nejlevnější
pomůckou pro těžbu vosku je sluneční ta
vidlo. Dá se vyrobit svépomocí za několik
set korun nebo koupit za částku 1,5–3 tisí
ce korun. Liší se co do kapacity nebo pře
krytím sklem nebo polykarbonátem (sklo
je lepší). Ve slunečním tavidle doporučuji
zpracovávat dílo co nejvíce bez košilek,
v košilkách zůstává až polovina obsahu
vosku. Oškrábané zbytky z tavidla můžeme
střádat a na konci sezony je znovu přetavit
v páře. Tavidlo využijeme zejména v průbě
hu včelařské sezony na okamžité zpracová
ní vyřezaného díla.
Většina starších včelařů by jistě někde
ve skříni našla starý pocínovaný vařák na
vosk. Existují některé zachované vzorně
udržované kusy, ale většina těchto vařáků
je uvnitř zkorodovaných. Vosk v nich rea
guje při styku se zkorodovaným povrchem
za vzniku solí kyselin obsažených ve vos
ku a železa. Získává tak výrazně tmavoze
lenou až černou barvu. Tyto vosky se dají
napravit s pomocí kyseliny fosforečné, ale
je to zbytečná práce navíc.

Z víček získáváme velmi kvalitní vosk

Použití parního tavidla

Parou vyhřívaná nerezová odstředivka

Na spodní straně voskových koláčů se po
vychladnutí vytvoří tenká vrstva usazených
nečistot, kterou oškrabeme

Jedno z mnoha provedení slunečního tavidla
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Podmínky ke včelaření na Slovensku

Území Slovenska je značně členité. Na jihozápadním a jihovýchodním
Slovensku se rozprostírají široké roviny s nadmořskou výškou nad 110 m,
které přecházejí do pahorkatin, a ve výše položených oblastech na středním a severním Slovensku se nacházejí horstva s nadmořskou výškou přes
2500 metrů.
Nadmořská výška ovlivňuje na jaře nástup
vegetačního období. V nížinách přichází
jaro dříve a první prolety včel stejně jako
první přínosy pylu jsou tam téměř každý
rok ve druhé polovině února. V horských
oblastech přichází jaro téměř o měsíc poz
ději a k prvním proletům včel tam dochází
až ve druhé polovině března.
Časový rozdíl v nástupu vegetace mezi
jednotlivými oblastmi je výhodný zejména
pro včelaře, kteří se včelstvy kočují. Stejný
zdroj snůšky (vrby, ovocné stromy, řepka,
akáty, slunečnice) totiž mohou postupně
využít na více stanovištích, která od sebe
ani nejsou příliš vzdálená.
Včelaři z horských a podhorských ob
lastí, kteří chtějí využít snůšku v nížinách,
musí přípravě včelstev věnovat o mnoho

více péče než včelaři z teplejších oblastí.
Výsledky včelařů kočovníků ze severních
oblastí Slovenska však dokazují, že při
správné přípravě včelstev na využití dřívěj
ší snůšky je i tento způsob kočování efek
tivní a kromě toho včelstva lépe dorostou
do produkční kondice pro využití horské
snůšky.
V podhorských a horských oblastech
Slovenska byly v minulosti zdroji snůš
ky podhorské louky s bohatou květenou
nektarodárných rostlin. V současnosti
však na těchto loukách rostou jen vysoké
zelené trávy bez zastoupení nektarodár
ných rostlin. V lesích rostou lesní maliny,
které včelám poskytují hlavní zdroj obži
vy. V posledním desetiletí však v důsledku
působení plísní pozorujeme velké výkyvy

Na Slovensku momentalně žije přes dva tisíce medvědů. Včely pro
ně představují veliké lákadlo 
Foto: Jozef Toček
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v kvetení malin. Pokud jsou však včelstva
trvale umístěna v blízkosti lesů, mohou vy
užít kvetoucí borůvky, brusinky i javor mléč
v rozsahu podněcovací snůšky.
Medovicová snůška se ve slovenských
lesích vyskytuje jen sporadicky a nepravi
delně. I když nastanou příznivé podmínky
pro přežití producentů medovice na pod
zim, přes zimu i na jaře, stačí jen několik
málo lijáků v květnu nebo v červnu a me
dovice skončí.
V posledních dvaceti letech zazname
náváme na Slovensku postupný úbytek
včelařů i včelstev. Nejvyšší počet včelařů
jsme zaznamenali v roce 1974 – bylo jich
více než 40 tisíc a vlastnili více než 416 ti
síc včelstev. V posledních dvou letech však
vidíme opět zvýšený zájem o včelaření.
Doufám, že tento elán novým včelařům
vydrží. Mnozí z nich si totiž myslí, že vý
sledky včelaření se dostaví automaticky
bez jejich osobního přičinění. Byl bych
rád, kdybychom se v nejbližších 20 letech
přiblížili k dosavadnímu rekordu.

Léčiva jsou účinná, ale včelaři
jsou nepoučitelní
V období rekordního roku na Slovensku
kočovalo se včelstvy více než 30 % včelařů
i včelstev. Od tohoto období ovšem inten
zita kočování postupně stagnuje. Změnily
se přepravní předpisy pro kočování s ko
čovnými vozy a navíc je potřeba včelstva
na stanovištích hlídat před medvědy, kte
rých na území Slovenska žije v současnosti
více než dva tisíce. Meziroční nárůst počtu
medvědí populace představuje 10,5 %, což
znamená, že každý rok se počet medvědů
na Slovensku zvýší o více než 200 kusů.

A takto vypadá výsledek útoku medvěda na včely
(Nízké Tatry, Malužiná)
Foto: Jozef Toček
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Jelikož medvědi způsobují škody vče
lařům tím, že ze včelstev požírají plásty
s plodem a medem, rozbíjejí úly a kočovné
vozy, včelaři ztrácejí zájem kočovat do lesů.
Zdroje v lesích tak zůstávají nevyužité, což
je z národohospodářského hlediska důle
žité.
V posledních letech zaznamenáváme
plošné úhyny včelstev. Jejich příčinou
bývá nesprávný postup při léčení varroázy.
Včelaři léčí Avartinem v období, kdy je ve
včelstvech ještě mnoho zavíčkovaného plo
du. Po nesprávném léčení tak ve včelstvech
zůstává mnoho roztočů, následně dojde
k jejich přemnožení a následně i k úhynu
včelstev v následujícím podzimním období.
Léčiva jsou účinná, ale včelaři jsou nepo
učitelní.
Spolupráce s českými včelaři
V průběhu mého celoživotního působe
ní v Liptovském Hrádku jsem byl v čilém
styku s hlavními funkcionáři Českého
svazu včelařů v Praze (tajemníci Kodoň,
Peroutka, Šerák; předsedové Sojka a dal
ší), s funkcionáři Výzkumného ústavu
včelařského v Dole u Libčic (Svoboda, Ve
selý, Kamler, Titěra), pracoviště Prostějov,
později Přerov (Škrobal), včelařské školy
v Nasavrkách (Joska) i Zemědělské univer
zity v Brně (Tomšík, Kubišová).

Naše souprava kočovných vozů u akátového porostu v blízkosti hranice s Maďarskem

Foto: Michal Mačička

Dobré vztahy jsem využíval k organizo
vání exkurzí slovenských včelařů do Česka
a opačně. Ještě i v současnosti spolupracuji
s několika českými základními organiza
cemi při zařizování zájezdů na Slovensko.
V roce 2019 se uskutečnil zájezd včelařů
z Kyjova a okolí, když předtím jsem měl
přednášku já u nich. Na závěr přednášky
jsem pro zpestření promítl několik mých
vybraných filmových dokumentů, což zvý

šilo zájem přítomných o návštěvu konkrét
ního místa na Slovensku.
Na závěr tak chci poděkovat za udělení
Čestného odznaku za zásluhy o včelař
ství – za dlouholetou úspěšnou činnost
v rozvoji českého včelařství a upevňování
vztahů mezi zahraničními včelařskými
organizacemi – od republikového výboru
ČSV Praha.
Ing. Michal Mačička, CSc.

Pozvánka na XXII. mezinárodní konferenci

zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství
XXII. konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství
spojená s mezinárodní včelařskou výstavou se koná
ve dnech 9.–10. 10. 2020 v Trenčíně na výstavišti Expo
Center. Pořadatelem je Slovenský svaz včelařů ve spolu
práci s Českým svazem včelařů.

Součástí konference bude i soutěž zlepšovatelů ve čty
řech kategoriích:
1. zařízení využitelná pro hobby včelaře
2. zařízení využitelná pro profesionální včelaře
3. audiovizuální a knižní publikace na téma včelařství
4. dekorativní předměty ze včelích produktů

Ústředním heslem akce je

Výzkum, vzdělávání, praxe = inovace ve včelařství
Výstava zlepšovatelů, vynálezců, prodejců a výrobců
včelařských potřeb trvá od pátku 9. 10. 2000 do soboty
10. 10. 2020. Konference zlepšovatelů se koná v sobotu
10. 10. 2020.
Na konferenci je možno přihlásit referáty o délce cca
15 min. nebo postery o maximální velikosti 80 × 100 cm.
Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor.
Přihlášky referátů a posterů zasílejte na e-mail
sekretariat@vcelari.sk nejpozději do 15. 9. 2020.

Přihlášky na výstavu je potřeba zaslat do 15. 9. 2020 na
e-mail sekretariat@vcelari.sk. K dispozici budou výstav
ní kóje o rozměrech 2 × 2 metry. Nejlepší exponáty bu
dou oceněny. Na výstavu a do soutěže nelze přihlásit nic,
co se již objevilo na předchozích ročnících výstavy.
Slovenský svaz včelařů vyzývá všechny pokrokové včela
ře k aktivní účasti. Zlepšovatelé zde mohou prezentovat
své nápady a podělit se o zkušenosti a ostatní včelaři zde
zase budou mít možnost načerpat nové informace a in
spirovat se do další práce na vlastní včelnici.
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Raketový start
české technologické firmy

Prezentace firmy Forsage na Apimondii 2019 v Montrealu

O české účasti na výstavě ApiExpo 2019, která se konala v rámci celosvětové včelařské konference Apimondia v kanadském Montrealu, jsme
psali v minulém čísle (Včelařství, leden 2020, str. 21). Na českém stánku
se mimo jiné prezentovala i mladá brněnská firma Forsage, zaměřující
se na technologii vzdáleného monitoringu úlů. O projektu Forsage, ale
i o dojmech z Kanady jsme si povídali s Martinem Špaňhelem, který je
nejen manažerem vývojových týmů v oblasti analýzy a zpracování dat, ale
i vášnivým včelařem.
Jak, kdy a kde se zrodil projekt Forsage?
Projekt se zrodil na konci roku 2017 na
soutěži vývojářů, kterou se nám podařilo
vyhrát. Později jsme se rozhodli pořádně
opřít do vývoje a celý projekt posunout dál.
Neustále pracujeme na různých vylepše
ních, ověřujeme a analyzujeme všechny
možnosti a soustředíme se na stěžejní část
projektu v podobě intuitivního včelařského
rádce, který bude prostřednictvím aplikace
včelaři k dispozici 24 hodin denně.
Kdo je duchovním otcem projektu?
Za největší devizu celého projektu pova
žujeme náš tým, čítající šest odborníků
ze zdánlivě neslučitelných oborů, které
Forsage spojuje do jednoho funkčního
celku. Právě díky tomuto spojení spatřilo
světlo světa naše zařízení na vzdálený mo
nitoring včelstev. Tvoří jej Apicula – sen
zor sbírající data v úlu, Bombus – modul
zajišťující online spojení a zasílání dat do
webové aplikace, Cordulia – úlová váha
a v neposlední řadě právě webová aplikace
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se včelařským rádcem. Právě díky ní může
včelař kdykoliv ze svého mobilu nebo počí
tače sledovat, zda začala či skončila snůš
ka, zda jsou včely ve stresu a další. O tom
ho aplikace sama automaticky informuje.

Senzor Apicula a komunikační modul Bombus

Jaký model jste vystavovali na Apimondii v Montrealu? Co všechno monitoruje
a čím se případně liší od obdobných projektů v České republice a ve světě?
Naše základní zařízení obsahuje standardní
senzory – váhu, zvuk, teploměr a vlhkoměr,
které jsou z pohledu včelaře nejdůležitější.
Kromě toho umíme připojit i řadu dalších
čidel, ale primárně se soustředíme na vyu
žití těchto základních. V Montrealu jsme
vystavovali obdobné zařízení. Od té doby
jsme udělali ve vývoji velký krok kupředu.
Naším hlavním cílem je, aby mezi sebou
všechny moduly komunikovaly bezdrátově
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a instalace byla co nejjednodušší. Celý pro
jekt vnímáme komplexně a stavíme jej na
třech pilířích. Prvním je samotný produkt,
tedy zařízení, které včelař umístí do úlu,
a aplikace virtuálního včelařského rádce.
Druhý pilíř zahrnuje výzkum a spolupráci
s univerzitami. Podstatou posledního pilíře
je práce s daty z úlů, která by mohla veřej
nosti i odborníkům poskytnout nezávislé
a podložené informace o životě včel a zá
roveň odpovědět na řadu otázek ohledně
prohlubujícího se problému s úhynem včel
v posledních letech.
Jaké máte ohlasy po Apimondii? Přišly
nějaké nabídky na spolupráci?
Musím říct, že bylo velmi inspirativní po
tkat se s včelaři a firmami ze zahraničí a po
slechnout si jejich potřeby a problémy, které
jsou často velmi odlišné od těch, které mají
včelaři u nás. Jednalo se zejména o skupiny
velkovčelařů, kteří se soustředí primárně na
produkci medu (ty zajímá především váho
vý senzor), nebo opylování (ty na druhou
stranu zajímá zase zvukový a teplotní sen
zor). Další zajímavou skupinou byl univer
zitní výzkum, v rámci něhož vědci hledají
vhodná zařízení pro své experimenty. Pro
tuto skupinu je většinou primární senzor
zvuku a teploměr. Měli jsme i možnost mlu
vit s výrobci o možnostech integrace našeho
zařízení přímo do jejich úlů.
Jaké jsou cíle a kam bude směřovat další
vývoj projektu Forsage?
Jsme ambiciózní a tomu odpovídají i naše
cíle. V letošním roce budeme i nadále rozví
jet všechny tři pilíře. Plánů máme opravdu
hodně, a proto zmíním aspoň několik dů
ležitých milníků pro rok 2020. Pracujeme
na tom, abychom se naplno vrhli do sfér
výzkumu a získané informace mohli použít
k dalšímu rozvoji našeho zařízení. Snahou
je nabídnout českému trhu kvalitní výrobek,
který včelařům poskytne podporu a rady
v podobě informací, co se aktuálně děje na
včelnici. Nadále budeme rozvíjet spoluprá
ci s univerzitami a definovat experimenty,
které budou mít přímou vazbu a přínos
pro včelaře. V neposlední řadě chceme být
součástí mezinárodní skupiny Apimondia
Group, která se snaží definovat standard
pro ukládání a výměnu včelích dat mezi vče
laři a institucemi. Je to spousta práce a běh
na dlouhou trať, ale jako tým se na všechny
tyto výzvy moc těšíme.
Kdy a kde se budou moci naši včelaři seznámit s vaším zařízením?
Na letošní únor a březen chystáme různé
akce a přednášky. Ve čtvrtek 6. února před
nášíme o Forsage v Praze na akci MashUp
v Impact Hubu (Drtinova 10, od 19:30).
O týden později, ve čtvrtek 13. 2., nás

Obslužná aplikace v počítači zobrazuje jak aktuální data, tak vývoj v delších časových
úsecích

v hlavním městě zastihnete hned dvakrát.
Poprvé na workshopu o městských včela
řích opět v Impact Hubu (15:00–17:00,
přihláška přes hubpraha.cz/kalendar/
nebo náš facebookový profil). A podruhé
na otevřené přednášce o včelách a včelaře
ní ve Skautském institutu (19:00–21:00, viz
program na skautskyinstitut.cz/staromak/
nebo opět Facebook). Totéž nás později
čeká i v Brně, ale zatím (v době uzávěrky
časopisu – pozn. red.) ještě nebyly termí
ny definitivně potvrzeny. Veškeré infor
mace o těchto a dalších chystaných akcích
naleznete na Facebooku – facebook.com/
forsage.net/.
Kdo financoval odstartování projektu?
Existuje případně možnost zapojení veřejnosti finančně i výzkumem?
Dosud jsme všechno financovali z vlast
ních zdrojů, ale v letošním roce se k nim
připojí také příjmy z prodeje zařízení. Ře
šíme možnosti vstupu investora do projek
tu a chystáme kampaň na české platformě
HitHit, o které se lze dozvědět více hned
v hlavičce webu www.forsage.net. Zís
kané peníze budeme investovat zejména
na podporu výzkumu. Během naší dosa
vadní práce jsme nashromáždili spoustu
hodnotných dat ze včelích úlů, která by
mohla veřejnosti i odborníkům poskytnout
nezávislé informace o životě včel a snad
i odpovědět na řadu otázek týkajících se
problémů s jejich úhynem v posledních le
tech. Do budoucna bychom se proto chtěli
zaměřit právě na tuto oblast a hledat růz
né cesty, díky nimž bychom se mohli pro
střednictvím našeho projektu co nejvíce
angažovat ve výzkumu. Budeme moc rádi,

když nás čtenáři podpoří v našem počínání
a pomohou nám s rozvojem metod moder
ního včelaření u nás.
Proč se jednotlivé části zařízení jmenují
Apicula, Bombus či Cordulia?
Nejen o tom, ale také jak tato zařízení spo
lupracují s cílem usnadnit práci včelařům,
čtenářům Včelařství moc rádi povíme zase
příště.

Připravil Zdeněk Kulhánek
Foto: archiv Forsage
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Nepříjemná zkušenost začátečníka

Ilustrační snímek

Jsem včelař nováček a rád čtu náš časo
pis, především praktické rubriky. Vždy se
dozvím mnoho důležitého. Často si však
říkám, že jsou to příspěvky z druhé strany,
tedy z té, kde už stojí všichni zkušení včela
ři a volají tě k sobě: zdokonal se, přemýšlej,
pracuj! Já jsem se však rozhodl podělit se
se čtenáři právě o zkušenosti, které prová
zejí člověka na mé straně, tedy té, kde se
ještě dějí zvláštní věci patřící jen začáteč
níkům. Kusé teoretické znalosti se mísí se
zkušeností stejně skrovnou a vzniká podiv
ný zmatek. Napadlo mě, že stejné obtíže
mají třeba i mnozí další, a tak když uslyší,
že v tom nejsou sami, naleznou v mém
článku tolik potřebnou posilu. A podobně
jako já vytrvají, třebaže pošramoceni. Než
však popíšu jeden zvláštní zážitek, chtěl
bych přátele včelaře seznámit se svými
začátky. Možná že právě tak začínali i jiní.
V roce 2018 jsem si přivezl na stanovi
ště poblíž Prahy čtyři oddělky. Vezl jsem
je autem od jednoho výborného včelaře
ze Slezska, sám jsem však se včelami ni
kdy předtím nepracoval. Jak se říká, „ve
včelách“ jsem nikdy nebyl. Celou cestu
jsem se strachoval, jaké to asi bude, až
ponořím holé ruce mezi plásty a budu je
muset usadit do úlů. Když jsem dorazil
na stanoviště, papírové přepravky jsem
uložil na stinné místo a šel si odpočinout.
Chvíle, které jsem se celých 350 kilometrů
obával, právě nastala. Bez dechu jsem se
přikradl zezadu k přepravkám, jako bych
chtěl někoho přepadnout, našlapoval jsem
tiše, aby mě včely neslyšely. Rozpálil jsem
kuřačku s bukovým troudem a pomaličku
sejmul víko. Ruce jsem měl holé a klobouk
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se síťkou pečlivě naražený. V mžiku jsem
okolí zahalil neprostupným dýmem! Včely
příjemně bzučely a to mi dodalo onu špetič
ku odvahy a síly, že jsem se neskácel a do
krabic strachy nespadl.
Vytáhl jsem první plást, který se hemžil
hmyzem, a vložil ho do úlu. Pak ostatní:
zasunul nějaké mezistěny a tak podobně.
Když se mi podařilo usadit i čtvrtý oddělek,
propadl jsem euforii a zdálo se mi, že teď už

Roztrhal jsem sice několik
panenských plástů napadrť,
že až vylétávaly z medometu
a zaneřádily okolí, ale to jsem
ani nevěděl, že jde o něco
neobvyklého. Bral jsem to jako
nutnou daň včelaře.
dokážu vše. Čas utíkal, přidával jsem opět
mezistěny a souše, ujídal med, který se mi
hromadil na stavebním rámku. Ten jsem
bohužel nechal celý zastavět a zalít nekta
rem a ten jsem také v domnění, že se jedná
o med, rychle prodal. Kupujícím ve skleni
cích zkvasil, ale vinu jsem duchapřítomně
hodil na ně. Někteří se mi ještě omlouvali.
Ale tušil jsem, že nejhorší je teprve přede
mnou, a to medobraní.
Od jara se mi zdály tísnivé sny, že úly
přetékají medem, nemám sklenice, síto
ani odvíčkovací vidličku a musím jej vyto
čit. Ten den nakonec nastal a já se k medu
dostal. Roztrhal jsem sice několik panen

ských plástů napadrť, že až vylétávaly z me
dometu a zaneřádily okolí, ale to jsem ani
nevěděl, že jde o něco neobvyklého. Bral
jsem to jako nutnou daň včelaře. Nejhorší
okamžik však nastal, když jsem zjistil, že
mi v jednom úlu neklade matka. Tehdy se
stala zvláštní věc, kterou bych rád popsal
zevrubněji, přičemž to, co bylo dosud na
psáno, sloužilo jen jako úvod.
Toho zářijového večera jsem prohlédl in
kriminovaný úl a matku nalezl. Byla, přes
ně jak píše Joska, otřelá. Chytil jsem ji do
klíštěk a vytáhl z úlu. Přečetl jsem si, že je
třeba nekladoucí nebo jinak vadnou matič
ku rozmáčknout a pokud možno její ještě
teplé tělo rozmazat po klícce, kde už netr
pělivě čeká její následovnice. Snad z určité
piety jsem tak hned neučinil. Nadto se mi
vybavil otřesný zážitek z letošního léta, kdy
jsem spatřil hlouček včel plížící se česnem
s trubčí mrtvolkou. Nebožtíka tehdy zlobně
hodily z česna do bodláčí jako přes palubu.
Upozorňuji, že bylo září a včelky tento
můj zásah nesly velmi nelibě. Vrhaly se
na mě v celých houfech. Kdyby mohly,
uvažoval jsem, servaly by ze mě ochranné
pomůcky a nahého zlynčovaly. Úl jsem
uzavřel, stranou se svlékl ze včelařského,
dostal ještě několik bodanců od poletují
cích hlídaček a spokojeně odjel domů. Tam
jsem se v radosti nad úspěchem pustil do
buřtů, které jsem si už v červenci naložil
s cibulkou a octem pro zvláštní příležitost.
Když jsem snědl asi tři, žaludek se mi zle
ozval a já v mžiku pochopil, kolik uhodilo.
I přesto jsem šel jakžtakž spokojen spát. Ke
čtvrté ranní jsem se však vzbudil s tím, že
odbíjí má poslední hodina. „Takže takhle
si pro mě přišla smrt, nu dobrá, tedy no
sema,“ řekl jsem si a hmátl po desce for
midolu, neboť jsem se chtěl zachránit vde
chem kyseliny mravenčí. Nedosáhl. Byl
jsem si skutečně jist, že východ slunce už
neuvidím. „Tak sbohem, slunce!“ zvolal
jsem hrobovým hlasem v náhle stísněné
místnosti. Vyčerpáním jsem však usnul,
a jak jsem byl překvapen, když jsem před
osmou vykoukl z peřin, a nebýt toho zmat
ku kolem, ani bych si na buřty nevzpomněl.
Dal jsem se tedy do pořádku, snědl dva ma
kové šneky a tři tvarohové motýly, zapil to
šálkem černé, počkal do večera a odešel už
za tmy ke včelám. A teď přichází to, milí
přátelé, proč svůj příspěvek píšu.
Té noci jsem zaparkoval svůj vůz před
bránou, jindy vjíždím, a zhasl světla. V ja
kési podivné předtuše strnul jsem ještě
chvíli nad palubní deskou s rukou na řa
dicí páce a střevícem na pedálu. Jako by
mi byla Prozřetelností ještě nabídnuta
možnost, abych zařadil rychlost a divoce

Chybami se člověk učí
Jedna známá filmová věta praví, že nikdo není dokonalý. Ještě mnohem
známější české přísloví pak konstatuje, že i mistr tesař se někdy utne.
Z obojího pak vyplývá, že chybujeme všichni, i my včelaři. Je to normální,
a pokud se z nich dokážeme poučit, pak jsou chyby vlastně i žádoucí.
Stejně důležité je pak své poznatky sdílet s ostatními, abychom chyby neopakovali nejen my sami, ale aby je zbytečně
nedělali ani naši kolegové. Napište nám
tedy, co se vám kdy nepovedlo a jaké
poučení jste si z toho odnesli. Jistě tím
pomůžete nejen začátečníkům a zároveň
jsou tyto přešlapy i příležitostí dostat na
naše stránky i kousek humoru či vtipu,

ještě předrážděn ze včerejší noci – ach, ty
proklaté buřty! – blízkostí vlastní smrti,
ale tušil jsem, že se na mě ten truchlící
hmyz, až otevřu víko, v bláznivém žalu
vrhne. A tak jsem váhal, ale pláč neustá
val. I noční ptactvo, jindy v těch místech
čilé, utichlo a i netopýři přestali létat. Mé

To jsou emoce začátečníka,
jehož znalosti zatím neprošly
výhní praxe a nezvládnutá teorie je jen přiživila. Vždyť zkušený
včelař by nad zpěvem mávl rukou
Krve by se ve mně byl nedořezal. Stál jsem
u úlu, měsíc mi stříbřil hlavu a mračna,
která přes něj zle přecházela a působila
v atmosféře zvláštní hněv, ta teď na nebi
plují kvůli mně, vyjekl jsem. Ony plaka
ly nad matkou, kterou jsem včera picnul
a později podle doporučení jako margarín
po krajíci rozetřel na klícce. Snad jsem byl

smysly byly hrůzou vybičovány na nejvyšší
stupeň. Třásl jsem se jako osika, a kdyby
mě byl někdo v tu chvíli zahlédl, zešílel by
hrůzou, jak jsem musel vypadat. Strašidlo!
Snad jenom stín člověka! Nakonec jsem ale
víko otevřel a klícku vložil.
Nastal zvláštní klid a po chvilce jaký
si kolozpěv zavládl mezi plásty. Jakýsi

jak se to v tomto čísle povedlo příteli
Lukáši Prokopovi.
Není žádná ostuda, když se něco nepovede, a nějaký ten „kopanec“ mají za
sebou i ti nejzkušenější. Ale právě jejich
zkušenosti jsou ty nejcennější.
Na vaše příspěvky se budeme těšit
v e-mailové schránce redakce@vcelarstvi.cz.

bláznivý taneční rej. A jak jsem ještě před
chvílí umíral hrůzou, propadl jsem stejně
silnému pocitu štěstí a zdálo se mi, že ze
mřu radostí. Ach ne, tak tedy šílenec, po
vzdechl jsem si v jasnější chvilce.
Kráčel jsem pak té noci zcela vyčerpán
a rozrušen a musím říci, že nic podobné
ho jsem pak už nezažil. Stal jsem se totiž
i díky našemu časopisu zkušenějším. Od
té doby včelařím dál, dál čtu příspěvky
pro začátečníky, avšak dál občas chybuji.
Snad i jiní znají podobné okamžiky. A tak
píšu, jak jsem výše nadhodil, svou zkuše
nost člověka z druhé strany. Z té, na kterou
směřují zkušení přátelé na stránkách časo
pisu v dobré víře své rady. Toto je však její
opravdová tvář. To jsou emoce začátečníka,
jehož znalosti zatím neprošly výhní praxe
a nezvládnutá teorie je jen přiživila. Vždyť
zkušený včelař by nad zpěvem mávl rukou.
Není proč plakat, řekl by si, vždyť nesu no
vou matku. Toho já tehdy nebyl schopen,
přátelé.
Lukáš Prokop

Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2019 zveřejňuje Český svaz včelařů, z.s.
následující omluvu:
Český svaz včelařů se opakovaně omlouvá příteli Martinu Doležalovi
ČSV tímto informuje členskou základnu, že v důsledku trvajících administrativních pochybení nebyl opako
vaně schopen k některým fotografiím použitým ve včelařském kalendáři přiřadit správného autora. ČSV se
tímto omlouvá příteli Martinu Doležalovi ze ZO v Polici nad Metují, jehož fotografie byla umístěna ve včelař
ském kalendáři pro měsíc leden 2018, že již podruhé použil jeho fotografii bez uvedení jeho autorství (poprvé
v roce 2015). Na fotografii jsou umístěny včelky přítele Pavla Jagerského, které všechny úspěšně přezimovaly
tuhou krkonošskou zimu v roce 2011.

ÚNOR 2020• 65

VČELAŘSKÁ PRAXE

se vyřítil z parkoviště unikaje svému osu
du. Zapátral jsem očima v nekonečné tmě.
Vstoupil jsem do kolonie, a už jak jsem se
blížil ke včelnici, slyšel jsem divný zvuk.
Jakési strašlivé, až srdcervoucí úpění. Ta
kový zvláštní a určitě ne lidský vzlyk. Na
celém těle se mi hrůzou zježily chlupy a celý
jsem se roztřásl. Co to jen může být? Nebyl
jsem schopen kroku, údy jako by mi ztuh
ly a dal se do mě úděsný třes. Bylo to tak
zvláštní lkání, takový smutek z toho zvuku
šel, že bylo zřejmé, že to je výraz jakéhosi
podivného stesku nad nějakou velkou ztrá
tou. Byl-li tu někdo oplakáván, pak to mu
sel být člověk významný, snad nějaký stát
ník nebo jiný dobrodinec, pomyslel jsem si.
Až po chvilce, co jsem sebral poslední
síly a napřímil ochabující tělo, jsem po
chopil. Ach, hrůzo hrůzoucí! To pláčou mé
včely! Že jde o úl zpěvák, jak jsem o tom
četl ve Veselém, Joskovi a jinde. Avšak
rychle jsem se zmátořil: zpěvák předjímá
rojení, to přece není ono. Dvojnásobné
zděšení se mnou zacloumalo. To skutečně
pláčou včely a zdrojem jejich žalu je ztráta
matičky, pláčou nad ní a nad svým straš
ným osudem osiřelce, který sice přežije
zimu, ale nová generace už se tu nenarodí.

ZADÁNO NEJEN PRO VČELAŘÍKY

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

Seriál – včely, včelaření a „škola“

Přesmyčky

V tomto dílu se podíváme opět na fyziku. Zaměříme se na další fyzikální děje, které mají
souhrnný název „změny __________“. Na prázdné místo doplňte stav látky za různých
podmínek. Například voda může být kapalná, pevná i plynná.

V následujících přesmyčkách se pokuste
najít názvy změn ________ (doplňte stejné
slovo).

Na několika příkladech si ukážeme, kde se zmíněné děje vyskytují.
• Vosk zejména ze starších plástů získáváme jejich zahřátím nad teplotu tání vosku.
Můžeme to udělat ve vodní lázni nebo párou. Další možností je použití slunečního
tavidla.
• Chceme-li z pevného krystalického medu mít tekutý, zahříváme ho ve vodní lázni
na teplotu 40 stupňů Celsia.
• Včely při regulaci teploty v úlu využívají odpařování vody.
• Při léčení včel kyselinou mravenčí využíváme její odpařování a dále toho, že páry
této kyseliny jsou hustší než vzduch. Klesají tedy dolů skrz úl a likvidují roztoče
na včelách.
• Pro léčení včel můžeme použít i kyselinu šťavelovou. U ní zase využíváme subli
mace pevných krystalů této kyseliny v úlu.

1.
2.
3.
4.
5.

ÁNTÍ
VÁNÍAŘYPVO
UHNTUTÍ
BACELIMSU
KALNAPNĚÍ

Vyluštěné pojmy přiřaďte k následujícím
dějům:
léčení včel kyselinou mravenčí, tavení vos
ku při výrobě litých svíček, výroba mezi
stěn litím vosku do ručního lisu, klima
tizace včel v úlu, zrání medu v buňkách
plástu, použití kyseliny šťavelové v boji
proti varroáze

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

Soutěžní doplňovačka
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Soubor rostlin v okolí úlu (až 5 km), který
poskytuje včelám pyl a nektar.
Vchod do úlu
Nové včelstvo, které vznikne ometením včel do
nového úlu z různých včelstev.
Metoda přesouvání mladých larev (starých
maximálně dva dny) do umělých matečníko
vých misek například pomocí speciální lžičky
za účelem odchovu nových matek
Patro úlu, které se používá jako plodiště nebo
jako medník.
Vývojové stadium včely: vajíčko – larva –
______ – dospělec
Podávání krmiva včelám v bezsnůškovém
období
Včelí produkt, ze kterého si včely staví plásty.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Kvízové otázky

Na fotkách vidíte včely sbírat pyl i nektar na jedné polní rostlině. Používá se nejen k výro
bě ___________, ale i jako zelené hnojení. Je-li pole oseté touto rostlinou v podletí, může
na podzim před zaoráním poskytovat včelám bohatou pastvu. Poznáte tuto rostlinu?

1. (Život včel) Jak se dostávají vylíhlé
včely z buněk?
a) Ostatní včely jim svými kusadly
otevřou víčka buněk.
b) Včela samotná si prokouše cestu
ven z buňky.
c) Víčko buňky po vylíhnutí včely
samo odpadne.
2. (Anatomie) Která věta o včelím žihadle
je pravdivá?
a) Žihadlo včely má zpětné háčky, kte
ré zabraňují vytažení žihadla z kůže.
b) Žihadlo včely je stejné jako žihadlo
vosy nebo sršně.
c) Po vysunutí žihadla včela nemůže
žihadlo zasunout zpět do zadečku.
3. (Včelařské nástroje) Jak se nazýval
přístroj, kterým se získával med z plás
tů před vynálezem medometu? Při
použití tohoto zařízení docházelo k ne
vratnému poničení plástů.
a) medolet
b) válcovačka
c) lis

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

prosinec 2019
Tereza Rašticová, 9 let
VKM Uherský brod

Seriál – včely, včelaření a škola
Vzorec
C2H5OH
C12H22O11
C6H12O6
HCOOH
C6H12O6

Vylosovaný
výherce soutěže

Název
ethanol
sacharóza
fruktóza (glukóza)
kyselina mravenčí
glukóza (fruktóza)

Správně doplněné věty:
1. Ke krmení včel používáme roztok vody a sacharózy.
2. K léčení včel používají někteří včelaři kyselinu mravenčí jejím odpařováním.
3. K dezinfekci vosku při výrobě mezistěn se používá kyselina sírová nebo kyselina
fosforečná.
4. K dezinfekci úlů se mohou používat svíce, které obsahují síru.
Přesmyčky
1 – rozpěrák, 2 – dýmák, 3 – medomet, 4 – přelarvovací lžička, 5 – kleště, 6 – výkluz
Anglická čtyřsměrka s tajenkou
Po vyškrtání všech slovíček vyšla tajenka „Včelaření je hezký koníček“.
Okénko do botaniky
Na fotografiích byl aksamitník.

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

4. (Život včel) V určitém období mohou
být v úlu dvě oplozené matky, jedna
stará a druhá čerstvě oplozená. V pří
padě, že mladá matka funguje správ
ně, včely starou matku odstraní. Co
říkáme, že nastalo?
a) dvojvládí
b) bezvládí
c) tichá výměna
d) rojení bez rojení
5. (Postupy ve včelaření) Jak se nazývá
rozšíření včelstva o jeden nástavek,
kdy půlku plástů necháme v jednom
nástavku a druhou půlku dáme do
druhého tak, že se vždy střídají plást
a rámek s mezistěnou nebo stavební
rámek (případně i souše)?
a) tygrování
b) plotování
c) zebrování
6. (Včelařské pomůcky) Mezi včelařské
pomůcky nepatří
a) vysavač
b) fukar
c) kuřák
d) odvíčkovací vidlička
7. (Úly) Jak se nazývá tradiční česká
rámková míra (39 × 24 cm)?
a) Langstrothova
b) Dadantova
c) Adamcova
8. (Anatomie včely) Kolik má včela očí?
a) tři
b) dvě
c) pět
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Základní organizace v Tovačově
oslavila 100 let založení včelařského spolku
V sobotu 7. prosince 2019, tedy
v den svatého Ambrože, oslavili
včelaři ze základní organizace Tovačov 100. výročí založení místního
spolku.
Oslava se uskutečnila v prostorech
SDHČaM Tovačov, které byly slavnostně
vyzdobeny materiály mapujícími celou
dobu existence základní organizace. K vi
dění byly dobové fotografie zakládajících
členů, představitelů spolku v jednotlivých
volebních obdobích a zejména materiály
mapující historii spolku. Podařil se i in
teraktivní videokoutek s videozáznamy
z přednášek a dobových včelařských zá
jezdů. Samostatnou část tvořily panely
věnované současným včelařům, jejich

stanovištím a také pestré činnosti zave
deného včelařského kroužku, který se těší
velké oblibě místních dětí.
Na začátku slavnostní schůze předseda
ZO František Hošek přivítal všechny pří
tomné členy i představitele místní samo
správy z jednotlivých obcí a města, do je
jichž působnosti naše základní organizace
spadá. Dále přivítal představitele Okresní
organizace ČSV Přerov Ing.Petra Zdrá
hala. Poté jsme pak minutou ticha uctili
všechny včelaře, kteří se tohoto význam
ného výročí nedožili.
Během slavnostní schůze byla udělena
čestná vyznamenání Okresního výboru
ČSV Přerov a dále i čtyři vyšší vyznamená
ní celorepublikového výboru zasloužilým
členům ZO Tovačov.

Na památku všichni zúčastnění obdr
želi almanach včelařského spolku, který
přibližuje celou jeho stoletou historii. Po
vystoupení představitelů místních samo
správ, kteří vyzdvihli záslužnou a prospěš
nou činnost všech včelařů a důležitost naší
činnosti v dnešní přetechnizované době,
se ujal slova vedoucí včelařského kroužku
pan Pietrak, jenž připravil s dětmi působivé
tematické vystoupení. Mělo velký úspěch
a u všech vzbudilo výborný pocit z početné
základny nastupující mladé generace.
Akce se uskutečnila za finanční podpory
obcí Troubky, Polkovice, Lobodice a Města
Tovačov.
Jednatel ZO Tovačov
Mgr. Gybas Josef

Ambrožíci o Vánocích
Na dobu vánoční se Ambrožíci začali při
pravovat 19. listopadu, kdy na schůzce
vyráběli svíčky ze včelího vosku. Stáčeli
je z mezistěn i odlévali do forem. Odlévali
také ozdoby na vánoční stromek. A dostalo
se také na jednu vánoční tradici, lití olova.
Místo olova jsme ovšem použili včelí vosk,
z něhož vznikaly bizarní tvary, u kterých
mohl každý zapojit svou fantazii. Někteří
viděli různé postavy z pohádek, zvířátka
a někteří zkoušeli předpovědět svou bu
doucnost. Vyrobené svíčky nabízeli také
k prodeji na vánočním koncertě školy
v evangelickém kostele, který se uskuteč
nil 10. prosince.
Další schůzka kroužku dala o sobě vědět
celé škole vůní koření a medu. To Ambroží
ci ve školní kuchyňce pekli medové perníč
ky. Nikdo si nenechal ujít tuto oblíbenou
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dlouholetou tradici a všichni se snažili mít
své perníčky co nejkrásnější. Každý totiž
dal pět perníčků do anonymní soutěže
a ředitelka školy Bc. Jiřina Sivá pak vybrala
tři vítěze, kterým předala diplom a věcnou
odměnu.
Vždy 7. prosince, na svátek sv. Ambro
že, navštěvují Ambrožíci některé sociální
zařízení na území města Havířova a jeho
klienty obdarují pěti kilogramy medu. Loni
to byl Dětský domov a chráněné bydlení
pro tělesně a mentálně postižené SANTÉ.
Klienty SANTÉ navštěvujeme pravidelně
a jednou i oni navštívili náš včelařský areál
Zámecký dvůr, kde mohli vidět práci se vče
lami a zúčastnit se medobraní, a tak si mohl
každý zatočit medometem a med ochutnat.
Kromě medu darovali Ambrožíci klientům
také medové perníčky, které sami napekli.

Další dlouholetou tradicí členů včelař
ského kroužku v čase adventním je sbírka
peněz, které mezi sebou vybírají a pak za
šlou na konto Adventních koncertů. Letos
to byla částka 852 korun a byla zveřejněná
hned na prvním koncertě. Dozvěděli jsme
se, že konkrétně peníze pomůžou spolku
Naděje ze Zlína, který poskytuje služby
seniorům a pacientům s Alzheimerovou
nemocí.
Do tohoto času spadá rovněž léčení včel
stev proti varroáze, které Ambrožíci pro
vedli 17. prosince pomocí aerosolu. V ten
to den také zazpívali koledy ve včelařském
voze u jesliček, které byly celé ze včelího
vosku a nazdobené přímo v úlu.
Jiří Vavřík,
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

Josef Volejník s Ing. Jiřím Svobodou

Vážený pane doktore Peroutko, vážený
pane doktore Koláři,
obdržel jsem lednové číslo časopisu
Včelařství, kde je na straně 8 velmi zdařile
a výstižně publikována potěšující zpráva
o průběhu ocenění pana Josefa Volejníka
čestným titulem Osobnost města Přelouče
dne 18. 12. 2019.
Dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši
osobní aktivní účast na této důležité udá
losti. Za uskutečnění tohoto slavnostního

Včelařská výstava
v Bruntále
Srdečně zveme všechny návštěvníky Brun
tálu na výstavu ke 150 letům od založení
prvního bruntálského včelařského spolku.
Bruntálský včelařský spolek se řadí mezi
nejstarší včelařské spolky u nás. Na výstavě
uvidíte, v čem se včelařilo v minulosti a jak
se včelaří dnes. Dále vás čekají prezenta
ce z činnosti našeho spolku a včelařského
kroužku mládeže Apis Bruntál. Těšíme se,
že spolu s námi na naší výstavě zavzpomí
náte na to, jak včelařili naši otcové a dědové.
Výstava se koná v malé výstavní síni
bruntálského zámku a je otevřena ve dnech
17. 1. – 29. 3. 2020 od 9 do 16 hodin (kro
mě pondělí).
Martin Pospíšil,
jednatel ZO ČSV Bruntál

aktu vděčíme moudrému rozhodnutí vede
ní města Přelouče, které dne 17. 12. 2019
odsouhlasilo nominaci pana Josefa Volej
níka na udělení tohoto čestného ocenění
za jeho celoživotní práci a významný pří
nos pro město Přelouč. Je třeba zdůraznit,
že tato slavnostní a vskutku skvostná udá
lost byla zcela bezchybně a dokonale při
pravena, zorganizována a zkoordinována
vedením města Přelouč. Při této příležitosti
se všichni zúčastnění mohli na vlastní oči
přesvědčit o tom, že pan Volejník požívá
vysoké úcty a respektu všech, kteří ho vel
mi dobře znají a vědí, jakých velkolepých
úspěchů ve svém celoživotním díle dosáhl
a co všechno dokázal.
Tuto skutečnost si uvědomuje i vedení
Pardubického kraje v čele s JUDr. Mar
tinem Netolickým, Ph.D., které dne
13. 5. 2019 pana Josefa Volejníka ocenilo
čestným titulem Osobnost pardubické
ho kraje za rok 2018. Udělením čestného
titulu Osobnost města Přelouče se přítel
Volejník stal 26. významnou osobností
s dějinách města Přelouče a rozšířil tak
řady těchto osobností, které jsou spojová
ny s královským městem Přelouč v období
uplynulých 500 let.
Ing. Jiří Svoboda
(redakčně kráceno)

Společný zájem o přírodu, především pak
o lesnictví, ekologii, včelařství, botaniku,
zoologii a geologii, přivedl ve vesnici Časy
nedaleko Pardubic dohromady skupinu
lidí, kteří se rozhodli, že budou svoje zna
losti, dovednosti a vědomosti předávat
lektorskou činností dál. A tak v prosinci
loňského roku spatřil světlo světa spolek
Petrklíč. „Hlavním cílem je sdružovat lek
tory, předávat získané informace, pořádat
přednášky, besedy a kurzy v Čechách a na
Moravě. Chtěli bychom oslovit všechny vě
kové kategorie od předškolních dětí až po
seniory,“ říká Kateřina Sojáková, odborná
lektorka a spoluzakladatelka spolku.
Spolu s předsedou spolku Jaroslavem
Křížkem jsou oba mnohaletí včelaři. Chtějí
se zaměřit na nové trendy ve včelařství a ve
dle laické veřejnosti vzdělávat i začínající
včelaře. V plánu mají tvořit odborné texty
a metodické podklady. Jednotliví lektoři
se budou zaměřovat především na témata,
jako jsou chov matek, využití včelích pro
duktů, život a místo včel v dnešní krajině,
včelařství v České republice, nemoci včel,
biologie včely medonosné a druhy medů
a jejich význam pro lidské zdraví. Nabíd
ku veškerých včelařských i dalších aktivit
budou zveřejňovat na Facebooku a v bu
doucnu i na webových stránkách spolku
Petrklíč.
Prosincová ustanovující schůze byla
doplněna odbornou exkurzí v Lázních
Bohdaneč – z přírodovědného hlediska
výjimečné lokalitě. Členové nově vzniklého
spolku Petrklíč navštívili oboru s ukázkový
mi kusy lesní zvěře a potvrdili si, že je nutné
stále se učit poznávat přírodu a vzdělávat
nejen sebe, ale i druhé.
(PK, katka.sojakova@gmail.com)
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Otevřený děkovný dopis
Spolek Petrklíč
MVDr. Miloslavu Peroutkovi, CSc., místo- pro včely
předsedovi ČSV, a RNDr. Petru Kolářovi,
redaktorovi časopisu Včelařství

JUBILEA

V únoru 2020 slaví…
95 let

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

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

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

Horáček Václav · ZO Skalička
Koštejn Josef · ZO Český Dub
Suk Jaroslav · ZO Šlapánov
91 let

Buršík Václav · ZO Trhanov
Hofman Josef · ZO Konice
Melezinek Josef · ZO Trutnov
Palla František · ZO Bystřice pod Hostýnem
Piontek Josef · ZO Hradec Králové
Pospíšil Alois · ZO Hořice
Šidlo Vlastimil · ZO Šumice
Štolfa Rudolf · ZO Vyškov
90 let

Granzer Reimund · ZO Opava
Jung Josef · ZO Plzeň střed
Kalina Josef · ZO Kladno
Kavka Josef · ZO Dobré u Dobrušky
Král Jiří · ZO Veltrusy
Louda Josef · ZO Městec Králové
Mach Jiří · ZO Česká Kamenice
Smola Václav · ZO Dobřany
Šenk Pravdomil · ZO Lysá nad Labem
Vít Jaroslav · ZO Smiřice
Vysloužil František · ZO Prostějov
85 let

Balcar František · ZO Sobotka
Bělina Kamil · ZO Zruč nad Sázavou
Červinka Josef · ZO Pardubice
Dokoupil František · ZO Městečko Trnávka
Dolinský Libor · ZO Velká Kraš
Frýda Josef · ZO Dobruška
Grasl Jan · ZO Strážov
Hajas Josef · ZO Kovářov
Kimák Josef · ZO Bartošovice na Moravě
Konvalinka Josef · ZO Třebíč
Makový František · ZO Hradec Králové
Melichařík František · ZO Valašská Bystřice
Merta Jiří · ZO Vamberk
Milek Jiří · ZO Mohelnice
Modlitba Jaroslav · ZO Těrlicko
Pacek Jiří · ZO Kuřim
Pavlík Oldřich · ZO Cheb
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Růžička Josef · ZO Jihlava
Řiháček Jiří · ZO Vyškov-Hamiltony
Soukup Jan · ZO Písek
Ševčík Josef · ZO Boskovice
Šilhan František · ZO Police u Jemnice
Šustr František · ZO Protivanov
Švácha Miroslav · ZO Žirovnice
Tatar Josef · ZO Černivsko
Tišer Jiří · ZO Chříč
Vrba Antonín · ZO Chvalšiny
80 let

Babica Milan · ZO Hovězí
Balek Karel · ZO Hořovice
Bubik Jan · ZO Paskov
Daněk Jaroslav · ZO Jílové u Prahy
Geryk Vilibald · ZO Mořkov
Havelka Miroslav · ZO Rosice
Havránková Marie · ZO Lysice
Hejl Ladislav · ZO Letohrad
Hirš František · ZO Jablonné nad Orlicí
Hradecký Zdeněk · ZO Bechlín
Hrbáček František · ZO Velká nad Veličkou
Hynek Josef · ZO Vysoké Mýto
Chvátal Václav · ZO Plzeň střed
Janko Jaroslav · ZO Heřmanův Městec
Knap Jiří · ZO Městec Králové
Komárek Václav · ZO Chotěšov
Košárek Josef · ZO Slušovice
Král Miroslav · ZO Sázava
Krejč Jaroslav · ZO Loket
Ksenič Andrej · ZO Štětí
Kudrlička Jiří · ZO Vodňany
Lidinský Jiří · ZO Strážov
Lodrová Olga · ZO Velké Meziříčí
Matějka Stanislav · ZO Počátky
Michal Josef · ZO Velké Meziříčí
Mikolášek Václav · ZO Smiřice
Mojžíš Josef · ZO Křemže
Otava Gerhard · ZO Zátor
Pácalt Jaroslav · ZO Česká Skalice
Pánek Miroslav · ZO Jeneč
Pavlík Josef · ZO Lhenice
Peca Jiří · ZO Kraslice
Poláček Josef · ZO Hradec Králové
Povondra Miroslav · ZO Cheb
Řezník Jan · ZO Přibyslav
Soulek Jan · ZO Bezdružice
Staněk Jiří · ZO Senohraby
Střítežská Jaroslava · ZO Polička
Suchánek Zdeněk · ZO Nové Město nad Metují
Synek Jiří · ZO Kolín
Štindl Karel · ZO Jevíčko
Toth Alexander · ZO Klimkovice
Tůma Luděk · ZO Stará Ves nad Ondřejnicí
Uttendorfská Ludmila · ZO Trutnov
Valdman Jaroslav · ZO Strakonice
Varhol Josef · ZO Koloveč
Vomáčka Karel · ZO Litomyšl
Wolf Arpád · ZO Domažlice
Zeman Břetislav · ZO Jablonec n. Nisou

75 let

Bajer Jiří · ZO Znojmo
Bezouška Václav · ZO Příbram
Bischof Jaroslav · ZO Kaznějov
Braunfuchs František · ZO Janovice nad Úhlavou
Buzík Josef · ZO Velká nad Veličkou
Čížek Vladimír · ZO Rožná
Dluhoš Petr · ZO Bílovec
Dobrovolný Alois · ZO Polná
Dvořák Jaroslav · ZO Zbiroh
Fikar Pavel · ZO Přibyslav
Havran Miroslav · ZO Hranice
Helma Jiří · ZO Tábor
Hlaváček Rostislav · ZO Příbram
Horčička Antonín · ZO Česká Lípa
Hrdlička František · ZO Kladno
Hudeček Jiří · ZO Velká nad Veličkou
Chaloupka Miroslav · ZO Kostelec nad Orlicí
Chodl Václav · ZO Volenice
Jaroš Stanislav · ZO Zbiroh
Jelínek Miroslav · ZO Žalany
Jošt Jan · ZO Jesenný
Juříček Ivan · ZO Kozlovice
Kalina Josef · ZO Velká Bíteš
Kocian Miloslav · ZO Hlučín
Kostka Milan · ZO Frymburk
Koubec Jaroslav · ZO Čížová
Kovář Jan · ZO Pozděchov
Kovářová Helena · ZO Stráž nad Nežárkou
Kytnerová Naděžda · ZO Nedvědice
Lohberger Josef · ZO Starý Plzenec
Mach Jiří · ZO Polička
Machálek Jaromír · ZO Kyjov
Marek Jiří · ZO Baška
Marek Vladimír · ZO Lány
Marša Oskar · ZO Brno-Žabovřesky
Michl Jan · ZO Trhanov
Místecký Drahomír · ZO Morávka
Moravec Vlastimil · ZO Liteň
Morch Václav · ZO Chyše
Mucha Jiří · ZO Lipník nad Bečvou
Musil Stanislav · ZO Valtice
Nešporová Ludmila · ZO Kostelec nad Orlicí
Ondráček Miroslav · ZO Ruda nad Moravou
Pavelka Vladimír · ZO Lanžhot
Pavlín Zdeněk · ZO Staré Město
Pešout Stanislav · ZO Čestín
Pich Mirko · ZO Svoboda nad Úpou
Prášek Jan · ZO Doubravník
Řežáb Jiří · ZO České Velenice
Skoch Jan · ZO Nový Knín
Smutný Josef · ZO Rosice
Svoboda Miroslav · ZO Seč
Šeiner Jaroslav · ZO Rakovník
Šillerová Olga · ZO Velké Hamry
Šimek Stanislav · ZO Olešnice na Moravě
Šiška Josef · ZO Tachov
Škvára Jan · ZO Chomutov
Štrudlová Marie · ZO Bechyně
Tengler Jiří · ZO Mířkov
Tuček Václav · ZO Klobuky
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Adamec František · ZO Liberec
Bartíková Helena · ZO Třebíč
Bedřich Josef · ZO Příbram
Beránek Jan · ZO Strunkovice nad Blanicí
Bohuslavová Miroslava · ZO Šlapánov
Brodecký Josef · ZO Drásov
Brucháček Rudolf · ZO Napajedla
Bufka Václav · ZO Praha 4
Buzrla Josef · ZO Břeclav
Cupal Jiří · ZO Dolní Loučky
Čáp Květoslav · ZO Pardubice
Dědič Stanislav · ZO Humpolec
Dlohoš Vratislav · ZO Křivoklát
Doležálek Josef · ZO Chotěboř
Dvořák Josef · ZO Horní Záhoří
Dybalík Zdeněk · ZO Třemešná
Fichtner Jan · ZO Litvínov
Filippiová Iva · ZO Třebíč
Fojtášková Anna · ZO Rožnov pod Radhoštěm
Fuka Josef · ZO Bechyně
Hrázský Záboj · ZO Zábřeh
Hyrák František · ZO Horní Benešov
Iwanuszek Josef · ZO Bystřice nad Olší
Jančovič Rudolf · ZO Police nad Metují
Janda Josef · ZO Strážov
Janda Karel · ZO Český Krumlov
Jauker Petr · ZO Dubné
Jelenová Bohuslava · ZO Prosiměřice
Jindrák František · ZO Sázava
Jonáš Vladimír · ZO Uničov
Kašpar Jiří · ZO Milevsko
Kauer Petr · ZO Rakovník
Kněžíčková Ludmila · ZO Jemnice
Kopečná Oldřiška · ZO Vizovice
Kopelent Vladimír · ZO Štědrá
Kostínek František · ZO Krásná Hora nad Vltavou
Košťál Zdeněk · ZO Tachov
Kraus Oldřich · ZO Lomnice nad Popelkou
Krňávek Jan · ZO Libáň
Langer Miloš · ZO Domašov nad Bystřicí
Luňáček Milan · ZO Bochov
Mára Josef · ZO Luže
Maron Milan · ZO Přeštice
Matoušek Pavel · ZO Němčice nad Hanou
Městková Lenka · ZO Vroutek
Mojžíš Miroslav · ZO Holice
Moravec Vlastimil · ZO Myslív
Mrázek Jiří · ZO Litoměřice
Muknšnábl Václav · ZO Měčín
Myslivec Josef · ZO Drevníky
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Turek Ladislav · ZO Řepín
Ulrich Josef · ZO Janovice nad Úhlavou
Vašek Josef · ZO Doubravice nad Svitavou
Vašíček Rudolf · ZO Sloup v Mor. Krasu
Vávra František · ZO Čestice
Vavříček Antonín · ZO Tišnov
Veselý Milan · ZO Roztoky
Vogeltanz Jan · ZO Poběžovice
Vyčichl Josef · ZO Hlinsko
Zábranský Miloš · ZO Statenice
Zborník Stanislav · ZO Neveklov
Žiška František · ZO Božičany

Odešli z našich řad
Ambruzová Anděla (102) · ZO Radiměř
Kilinger Jaroslav (87) · ZO Vranovice
Kopáček Jaroslav (90) · ZO Střelské Hoštice
Kotek Milan (81) · ZO Rakovník
Nodžák Milan (50) · ZO Podbořany
Ondrášek František (66) · ZO Velešín
Pastorčák Antonín (90) · ZO Lidečko
Sklenář Antonín (68) · ZO Březová nad Svitavou
Stütz Werner (85) · ZO Perštejn
Špaček Jan (82) · ZO Hrotovice
Vodička Karel (82) · ZO Jindřichův Hradec
Zbořil Vladimír (84) · ZO Prostějov
Žáček Karel Ing. (92) · ZO Kladruby u Stříbra
Baxa Ladislav (91) · ZO Merklín

Čest jejich památce

Nachtigal Jiří · ZO Oráčov
Náprstková Lenka · ZO Nové Strašecí
Nechvátal Pavel · ZO Budišov
Nevařil Antonín · ZO Šumperk
Nevjelík Miroslav · ZO Velká Polom
Novosad Libor · ZO Bystřička
Novotný Vladimír · ZO Horní Kruty
Olšák Jiří · ZO Hrádek nad Nisou
Parkan Karel · ZO Počátky
Patala Jiří · ZO Rožnov pod Radhoštěm
Pešek Josef · ZO Chotěboř
Pchálek Jiří · ZO Pustá Polom
Pleschner Zdeněk · ZO Radonice
Polič Přemysl · ZO Hostinné
Roček Josef · ZO Letohrad
Rokyta Josef · ZO Strakonice
Rous Antonín · ZO Bechlín
Rygl Václav · ZO Městec Králové
Schlosser Milan · ZO Luže
Slanec Jaroslav · ZO Třeboň
Smejkal František · ZO Benešov nad Ploučnicí
Staněk Jiří · ZO Mohelno
Svoboda Josef · ZO Rudná
Šeremek Oldřich · ZO Ostrava-Zábřeh

Šilhan Karel · ZO Střelské Hoštice
Šimon Miroslav · ZO Šlapánov
Šiška Josef · ZO Kroměříž
Šlapák Jaroslav · ZO Chraštice
Štěpán Herman · ZO Velká Kraš
Študent Miroslav · ZO Olomouc
Tůma Miroslav · ZO Trhové Sviny
Vala Josef · ZO Náměšť nad Oslavou
Vašat Antonín · ZO Krnov
Velek Václav · ZO Český Krumlov
Vinický Josef · ZO Chanovice
Vojtková Marie · ZO Vyškov
Vokoun Pavel · ZO Uhlířské Janovice
Vondra Josef · ZO Týn nad Vltavou
Wilham Jan · ZO Žebrák
Wohlmut Josef · ZO Velká Kraš
Zagrebelný Grigorij · ZO Lysá nad Labem
Zetek Karel · ZO Chříč
Zíka Josef · ZO Vodňany
Zunt Miroslav · ZO Slabčice
Žák Oldřich · ZO Slavičín
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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Vzpomínka na přítele Cyrila Klumpara
Narodil se v roce 1940 a své dětství a mládí prožil společně
s rodiči na samotě zvané „Na Kučích“, vzdálené dva kilometry od vesnice Střítež nad Ludinou. Oba jeho rodiče byli včelaři
a tatínek ho již od jeho útlého věku seznamoval s životem včel.
Po smrti rodičů přítel Cyril Klumpar dále pokračoval ve včelaření
společně se svou manželkou. Na své usedlosti pořádali mnoho
včelařských akcí, kurzů chovu matek a jiných včelařských setkání.
Život na samotě byl však velmi tvrdý, bez elektřiny bylo vše velmi
složité. Proto si manželé Klumparovi postavili nový dům a přestěhovali se do Stříteže nad Ludinou. Přítel Cyril tu ve včelaření
pokračoval, vybudoval včelnici a pořídil si také kočovný vůz. Byl
pořadatelem okresních kurzů chovu matek, nabízel matečníky,

matky a oddělky. Ve výboru základní
organizace zastával funkci důvěrníka
a později funkci předsedy revizní komise. Byl včelařem tělem i duší, pro
nás ostatní včelaře byl velkým vzorem.
Pro své znalosti byl známý v širokém
okolí. Ve vyšším věku ho začalo zdraví
opouštět, jeho srdce sláblo a dotlouklo
20. 5. 2017. Vzpomínáme na našeho dobrého přítele, který by se
dne 21. 1. 2020 dožil 80 let.
Za ZO ČSV Střítež nad Ludinou
Václav Šváček

Odešel přítel Josef Kaufner
Dne 12. března 2020 by oslavil 99. narozeniny. Osud však rozhodl jinak, rozloučili jsme se s ním smutečním obřadem
2. prosince 2019. Včelařit začal již v mládí
v rodné vsi Kout na Šumavě. Stal se členem Včelařského spolku ve Kdyni, který
ho záhy jmenoval včelařským důvěrníkem pro obec Kout na Šumavě. Po válce
odešel do Chebu, kde se oženil, a v roce
1952 se s manželkou a dvěma syny odstěhoval do Karlových Varů. Včely choval
nepřetržitě, snad s malými přestávkami,
až do své smrti. Měl i mnoho jiných zálib
a aktivit, zejména zahrádku. V ZO Karlovy
Vary vykonával řadu funkcí od důvěrníka
až po jednatele. Delší dobu byl členem
a posléze předsedou revizní komise. Za
svou práci pro včelařství obdržel několik
čestných uznání, dvakrát odznak Vzorný
včelař a v roce 2002 odznak Vzorný včelařský pracovník.
Byl dobrosrdečný a milý, ochotný pomoci každému. Pro mě osobně to byl člověk,
kterého jsem si velice vážil a na kterého
budu dlouho vzpomínat.
Za ZO ČSV Karlovy Vary
Pavel Krapáč
emeritní předseda ZO

Přítel Josef Kaufner patřil určitě k nejstarším včelařům v Česku. U příležitosti
šedesátého výročí založení Včelařského spolku pro Karlovy Vary a okolí
(28. 2. 1948) mi půjčil své „jmenování“
včelařským důvěrníkem. Datum tam
sice není uvedeno, ale je zřejmé, že
to bylo v období protektorátu, kdy mu
bylo asi 20 roků. Zaujal mě text, který
mimo jiné uvádí důvody zřízení institutu
důvěrníka – mnohé z toho je aktuální
i v dnešní době.
Pavel Krapáč
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Obyvatelé Včelařského arboreta se představují
Agastache
Stejně jako třapatkovka nachová, která se vám přestavila v minulém čísle, jsem v době, kdy vykvetu, skutečně
nepřehlédnutelná. Jmenuji se agastache a patřím do početného rodu, takže zahradníci si někdy stěžují na trochu
chaotické zařazování jednotlivých druhů a celé řady kříženců. Moje celé jméno je agastache svraskalá, botanicky
Agastache rugosa. Všechny vynikáme krásným vzhledem, a proto je také naše jméno odvozeno z řeckého slova
agathos, což znamená obdivuhodný.

Já dorůstám do výšky okolo 90–120 cm. Moje listy mají příjemnou
mátovoanýzovou vůni. Během léta vykvétám množstvím modro
fialových květů, uspořádaných ve vysokých vzpřímených kvě
tenstvích. Kvetu velmi dlouho a mám i řadu kultivarů, např. bíle
kvetoucí Alabastr, tmavě modrofialový Black Adder, Korean Zest
s výškou okolo 50 cm a řadu dalších.
Podle mého asijského původu se mi někdy říká korejská máta.
V korejské kuchyni jsem známá pod názvem Banga a používají mě
do palačinek nebo polévek. Moje listy lze využívat i pro přípravu čajů.

V tradiční čínské medicíně jsem byla využívána při horečkách
a poruchách zažívacího traktu. Uvádělo se, že mám prý antibak
teriální, antimykotické a dokonce protinádorové účinky. Patřím
mezi 50 základních bylin, které tato medicína využívá. Působím
jako balzám na duši při psychickém vypětí a pomáhám zmírňovat
únavu.
Chcete-li mě pěstovat, vyberte mi slunné stanoviště s dobře pro
pustnou půdou. Budu dobře snášet i sucho. Nepotrpím si na při
hnojování ani výraznou zálivku. Je pravda, že i když jsem trvalka,
patřím mezi krátkověké, ale často se sama vysemeňuji a stačí jen
moje semenáčky rozsázet.
A co já a včely? Celé léto jsou mými věrnými návštěvníky. Mám
vše, co je láká. Nabídku nektaru a zároveň dlouhou dobu květu
od července do září. A v této době u mě oceňují i možnost získání
pylu, který je tolik potřebný pro zimující generaci.
Poblíž roste i moje kamarádka agastache anýzová, někdy také
nazývaná fenyklová, která pochází ze Severní Ameriky. Botanici jí
říkají Agastache foeniculum. Původní obyvatelé používali její listy
k přípravě čajů, piva i jako koření. Čaj využívali při nachlazení,
listy přikládali na popáleniny. Mladé listy můžete zkusit i do salátů.
Pozitivně působí i na zažívání.
Mimo včely medonosné u nás můžete nacházet i pestrou paletu
motýlích křídel a určitě si v našich květech najdou potravu i další
užiteční opylovatelé, jako jsou čmeláci nebo samotářské včely. Po
měrně snadno nás lze množit semenem (původní druhy), jarním
dělením trsů nebo letním řízkováním. Určitě vás potěší, že netrpíme
chorobami ani škůdci. Vysazovat nás můžete do společnosti všech
suchomilných rostlin a dařit se nám bude i ve štěrkových záhonech.
Naše modré květenství skvěle působí i v kombinacích se žlutě kve
toucími řebříčky, krásnoočky nebo třapatkami. Hodíme se i do by
linkových záhonů.
Vaše agastache
Připravila Ing. Miroslava Novotná

Připravila: Miroslava Novotná
ÚNOR 2020• 73

Agastache
Agastache rugosa

