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Bez peněz….
… do hospody nelez, říká jedno staré pří-
sloví. A je to jistě pravda. Zadarmo nám 
zpravidla nikdo nic nedá. Případně to bude 
nevalné hodnoty, nebo v tom bude nějaký 
postranní úmysl. A proč tato úvaha? No 
prostě proto, že má univerzální platnost. 
Platí pro každého z nás ať jednotlivce, pod-
nikatele nebo spolek.

Můžete namítnout, že peníze přece ne-
jsou vše. A je to jistě také pravda. Ale bez 
peněz jde všechno pomaleji nebo nejde 
vůbec. A tady se dostávám k našemu spol-
ku, Českému svazu včelařů. Jeho závislost 
na dotacích od státu je příliš vysoká a hlav-
ně vrtkavá.

Uplynulý rok 2018 činily dotace státu 
(mimo dotaci 1D) celkem 13,769 mil. Kč 
tj. 40 % našich celkových příjmů. Přesto 
jsme skončili se ztrátou cca 2,5 %, i když již 
v průběhu roku byla přijatá některá úsporná 
opatření jako např. čerpání mezd na 90 %, 
snížení spotřeby paliv a energií na 80 %, 
provozního materiálu na 66 % apod.

S velkou obavou se proto očekávalo, jaká 
bude dotační politika pro letošní rok. Jak 
správně napsat žádosti o dotace? Zvláště 
když výzvy, které Ministerstvo zemědělství 
vyhlásilo, nebyly úplně jasné. Zcela logicky 
a správně se vedení Svazu obrátilo s žádos-
tí o metodickou pomoc na garanta za obor 
včelařství, na MZe. Ten pak i vysvětlil, co 
se jednotlivými výzvami chápe a doporučil 
i formu a obsah žádostí.

Jaké však bylo naše překvapení, když 
jsme obdrželi rozhodnutí o výši dotací. Do-
stali jsme jen 9,7 mil. Kč, tedy ještě o 4 mil. 
Kč méně než v roce 2018. Z dalších jedná-
ní jsme se pak mimo jiné dozvěděli, že byl 
vyřazen i projekt, jehož záměr byl předem 

konzultován a schválen a jeho zařazení do-
poručeno garantem. 

Ale kostky jsou vrženy. Co dál? Znamená 
to jediné. Přepracovat návrh rozpočtu a při-
jmout radikální úsporná opatření, protože 
další, jiné příjmy v letošním roce již nebu-
dou. Pochopitelně se tímto problémem za-
obírala i ekonomická komise Svazu na svém 
únorovém zasedání. A vzhledem k tomu, že 
situace se může opakovat i v dalších letech, 
navrhla zvýšení členského příspěvku na vče-
laře o 200 Kč s účinností od roku 2020. 
Ostatně obdobný návrh zazněl i na poradě 
s představiteli KKV. Někomu to možná zní 
jako velká částka, ale ruku na srdce. V dneš-
ních cenách to představuje 1 kg medu, 
v horším případě 1,5 kg. Záleží, jak má kdo 
nastavenou odbytovou cenu. Navíc si už ani 
nevzpomenu, kdy naposled byla výše člen-
ského příspěvku upravována, a kde je tedy 
jeho valorizace s ohledem na inflaci.

Toto opatření by do rozpočtu Svazu mělo 
přinést cca 10 mil. Kč ročně a mělo by po-
krýt jak ztrátu z minulého účetního období, 
tak i ztrátu, která s vysokou mírou pravdě-
podobnosti vznikne v nějaké výši i v roce 
letošním. A zároveň, a to je rovněž důležité, 
sníží závislost Svazu na státních dotacích.

Jsem přesvědčen, že toto Český svaz 
včelařů, jako jeden z nejstarších spolků 
v Čechách a na Moravě, přežije. Přežil mo-
narchii, první i druhou republiku, protek-
torát i socialismus, přežije určitě i stávající 
poměry. Musí to však být zájem nás všech 
jeho členů, jako to byl v minulosti zájem 
našich předchůdců.

Miroslav Štěpán,
člen předsednictva RV



110 •DUBEN 2019

K
AL

EN
D

ÁR
IU

M Duben

Duben je pro nás včelaře měsícem, 
který nás po delší odmlce opět 
připoutá k úlům a včelám. Začíná 
ta správná včelařská poezie nabitá 
energií a novým životem.

Duben dostal své české pojmenování podle 
dubů, které v tomto měsíci rozkvétají. Nic-
méně pro včelaře je měsícem začínajícího 
rozvoje a velké práce. Slunce vstoupí do 
znamení Býka a v dubnu se den prodlouží 
o 1 hod. 48 min. 

Počasí podle stoletého kalendáře

Od 1. do 6. dubna proměnlivo, od 7. do 
15. vítr a déšť, od 16. do 20. částečné vy-
jasnění a od 21. dubna do konce měsíce 
oblačno a přeháňky. 

Příroda

V posledních letech dělá tento měsíc všem 
včelařům vrásky na čele. Zkraje měsíce 
vystoupí teplota přes 20 °C a v přírodě 
začínají rozkvétat téměř všechny rostliny, 
poskytující pyl i nektar. Vedle vrby kve-
te řepka, šeříky, rozkvétají ovocné sady, 
pampeliška lékařská, rybíz i javor mléč. 
V polovině dubna přicházejí mrazíky a vše 
zmrzne. Následná sucha zkázu dokonají. 
Taková je realita posledních let. Proto-
že jsem optimista, věřím, že letošní jaro 
bude příjemné a rostliny budou rozkvétat 
postupně, pěkně za sebou, tak jak to bývalo 
po celá staletí.

Pranostiky

Sníh dubnový jako mrva pohnojí. Dobrý 
květ třešní značí dobrý odkvět obilí. Na 
čtvrtek Zelenej hrách zasívej. Na Velký 
pátek zemí nehýbej. Když prší do Božího 
hrobu, bude bída o vodu. Sázej brambory 
na sv. Marka, bude jich plná jamka.

Přísloví

Teplý duben dělá roje, studený zimní hroz-
ny. Teplo pomáhá včelám, chlad nosemě. 
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě 
tam budem.

Včely

S dubnem přichází jaro a včelstvo se začí-
ná silně rozvíjet. Zvláště u kraňky se roz-
voj projevuje přímo raketově. Uvnitř úlu 
dochází k výměně generací. Staré dlouho-
věké včely končí svoji pouť na tomto světě 
a uvolňují místo mladým krátkověkým let-
ním včelám. Výměna se projevuje mírným 
oslabením včelstev, ale koncem měsíce již 
nabírají na síle a postupně obsedají stále 

více plástových uliček. Vše je podmíněno 
přínosem pylu a nektaru do úlu. Plynu-
lý rozvoj začíná již v březnu, na začátku 
dubna přechází do bouřlivého rozvoje. 
Matky kladou vajíčka na velké plochy, ze 
kterých se postupně líhnou nové včely a je-
jich společenství tak nabírá na síle. Vždyť 
vylíhnuté včely z jednoho plástu obsednou 
až tři plásty.

Jaké jsou jednotlivé kategorie včel 
v úlu

Matka 
Matka je oplozená samička, která inten-
zivním kladením až 1500 vajíček denně za-
jišťuje rychlou obnovu dělnic a trubců. Na 
pohled se kladoucí matka liší od včel dělnic 
velikostí. Měří 20 až 25 mm. Její dlouhý za-
deček vyplňují pohlavní orgány, především 
mohutné vaječníky. V kusadlové žláze tvo-

ří tzv. mateří látku, feromon, který koluje 
v potravě a spojuje tisíce jedinců v sociální 
jednotku – včelstvo. Kladoucí matka se ne-
živí sama, ale pečují o ni mladušky, které 
kolem ní tvoří 8 až 26členný doprovod. Ten 
ji krmí výměškem hltanových žláz, „mateří 
kaší“, čistí ji a olizováním získávají z jejího 
těla mateří látku.
Podle původu rozeznáváme tyto matky: 
• rojové, které se líhnou z matečníků na 

okraji plástů
• z tiché výměny – líhnou se z matečníků 

zpravidla umístěných uprostřed plodo-
vého plástu, zakladeného matkou po-
dobně jako při rojení

• náhradní, jež se líhnou z náhradních 
matečníků, vystavěných osiřelým včel-
stvem. Tyto matky jsou zpravidla nej-
slabší, doporučuji jejich brzkou výměnu.

• chovné, které jsou cílevědomě odchova-
né umělým zásahem včelaře. 

Matky je vhodné barevně označit na 
hrudi pro jejich lepší identifikaci. Při práci 
tak včelař zahlédne matku daleko snadněji 
a tím ji může ochránit před poraněním při 
manipulaci s plásty.

Dělnice 
Vývoj včely trvá 21 dnů a začíná položením 
oplozeného vajíčka do plástové buňky. Po 
třech dnech se z vajíčka vylíhne včelí lar-
va. Má červovitý vzhled a leží rohlíčkovitě 
stočená na dně buňky v malém množství 
krmné kaše. Úžasný a zcela ojedinělý jev 
v živočišné říši je rychlý růst včelí larvy. 
Za dobu pěti dnů zvýší larva dělnice díky 
krmné kašičce svou hmotnost 1500krát. 
Během pětidenního vývoje se čtyřikrát 
svléká. Na konci larválního vývoje poprvé 
kálí. To je již v buňce vzpřímená a začíná 
spřádat zámotek – kokon. Kokon tvoří 

Zvláště u kraňky se rozvoj 
projevuje přímo raketově. Uvnitř 
úlu dochází k výměně generací

Květy javoru mleč jsou dobrým 
zdrojem nektaru i pyluKrajina v dubnu
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Mz jemného přediva, jež vzniká tuhnutím 
výměšku snovací žlázy na kuželi ústního 
ústrojí. Včelaři tento zámotek nazývají 
„košilkou“. Po vytvoření zámotku se mění 
larva v předkuklu. Je to krátké dvoudenní 
stádium intenzívní metamorfozní přestav-
by larvy v kuklu. Na konci tohoto vývoje 
má předkukla již vzhled dospělé včely.

Kukla je perleťově bílá a morfologicky je 
již úplně podobná dospělé včele. Má tělo 
členěné na hlavu, hruď a zadeček. V těle 
kukly však stále ještě probíhá vnitřní pře-
stavba a z imaginálních terčíků (orgáno-
vé základy dospělého hmyzu) vznikají 
všechny důležité orgány. Přeměna je vel-
mi rychlá a podle zbarvení pokožky nebo 
složených očí můžeme usuzovat na stupeň 
vývoje.

Den před vylíhnutím se kukla svleče a to 
je šesté a poslední svlékání ve vývoji včely. 
Z kukly se stala včela. Kusadly odstraní 
víčko a líhne se z buňky.

Následně po vylíhnutí včela prochází 
jednotlivými vývojovými stádii. Nejdříve 
se stává čističkou, kdy po vylíhnutí nejprve 
vyčistí svoji buňku a předá ji k dalšímu po-
užití. Tím, že začne pojídat med a pyl, spus-
tí se v činnost kojicí žláza a tím se stává 
krmičkou a kojičkou. Po několika dnech, 
kdy u ní začíná činnost voskové žlázy je ze 
včelky stavitelka. Následně zpracovatelka 
pylu, nektaru, propolisu, vody a nakonec 
strážkyně. Toto vývojové stádium trvá 
19 až 21 dnů. Pak vyletí z úlu a stává se lé-
tavkou. Pokud je ovšem v přírodě silná na-
bídka pylu a nektaru, včelky mohou vývo-
jové stádium zkrátit na minimum a mladá 
včela může vylétnout za vodou či snůškou. 

Obecně je známo, že od položení vajíč-
ka po vylétnutí létavky za nektarem uběhne 
čtyřicet dnů, a proto je třeba s tím počítat 
a včelstvo dostatečně brzy před snůškou 
přivést do síly.

Trubci 
Trubci jsou včelí samci. Ve včelstvech žijí 
jen v letních měsících, zpravidla od dubna 
do konce srpna. Rodí se partenogeneticky 
z neoplozených vajíček. Za normálních 
okolností jich žije ve včelstvu 500 až 1200. 
V prvních dnech po vylíhnutí krmí dvou 

až pětidenní trubce mladušky. Jak trubci 
stárnou, krmí se sami pouze medem. To 
již vylétají pravidelně z úlů na prolety a po 
osmém dni i na snubní lety na shromaždi-
ště trubců. Na snubní lety vylétává trubec 
denně třikrát až pětkrát a vrací se do úlu 
naplnit si medný váček medem.

Trubci kromě svého poslání předat gene-
tickou informaci při oplození matky mají 
svůj význam při zahřívání plodu. V srpnu, 
když se projevuje nedostatek snůšky nek-
taru nebo medovice, začnou dělnice trubce 
z úlů vyhazovat. Vyhnaní trubci však zalé-
tají ve velkém měřítku do cizích včelstev 
a jsou nejaktivnějšími šiřiteli parazitického 
roztoče Varroa. 

Ještě bych chtěl vysvětlit rozdíl mezi 
dlouhověkými a krátkověkými včelami. 
Již od konce ledna se začínají líhnout krát-
kověké, letní včelí dělnice, které žijí pouze 
3–5 týdnů a stávají se létavkami. Koncem 
července se začíná líhnout zimní generace 
dělnic, které žijí 7–9 měsíců. Ty jsou vy-
baveny tukovým tělískem prodlužujícím 
jejich život. 

Včelařova práce 

Duben je měsícem, kdy včelařské předjaří 
přechází do časného jara. Včelař se koneč-
ně dočká pravého včelaření, protože se 

důkladně podívá do úlů, obzvlášť pokud 
březnová prohlídka proběhla jen krátce. 
Čeká nás přidávání nástavků, dezinfekce 
úlového dna, též rotace nástavků a podně-
cování. Během dubna se postupně probou-
zí stavební pud včel, proto do úlů vkládáme 
rámky s natavenými mezistěnami a staveb-
ní rámky, které máme již připravené v do-
statečném množství. Do každého nástavku 
umístíme hned za krycí plást jeden staveb-
ní rámek, na který včely vystaví trubčinu. 
Mezera pro rámek byla připravená celou 
zimu, kdy sloužila k lepší cirkulaci vzdu-
chu v úlu. Odchovem trubců se zároveň 
připravujeme na chov matek, který nás 
čeká v závěru dubna a začátkem května.

Jakmile včelstvo zesílí natolik, že obsedá 
všechny uličky horního nástavku, můžeme 
provést záměnu uložení nástavků. Sílu 
včelstva dobře poznáme ráno, kdy jsou 
včely semknuty v chumáči. Během dne se 
včelstvo rozvolní a i slabší včelstvo vypadá 
silnější, než ve skutečnosti je. Rotaci, čili 
změnu nástavku musíme provést velice 
obezřetně, abychom neublížili včelám pod-
tržením jejich vývoje.

Ke konci dubna, jakmile se včely začína-
jí v podmetu prověšovat, je nutné včelstvo 
bezpodmínečně rozšířit přidáním celého 
nástavku podstavením a to tak, že horní 

Plodový plást s pylovými a mednými 
zásobami

Včelí plod s matečníky Včely v dubnu intenzivně staví nové dílo.  
Na snímku panenský plást s pylem

Jedny z prvních květů v dubnu jsou plané třešně
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nástavek nadzdvihneme a na jeho místo 
vložíme nový nástavek se soušemi, mezis-
těnami a dvěma plodovými plásty, které vy-
jmeme z plodiště. K plodu poté přisuneme 
z každé strany plást se zásobami. Obava, 
že by se tento plod podchladil, je zbytečná, 
protože v tomto období je již venkovní tep-
lota dostatečně vysoká. Rozšíření včelstva je 
prevence proti rojení. Rojová nálada vzniká 
již v tomto období při nedostatku prostoru 
v úlu. Vlastní vyrojení potom probíhá až 
v druhé dekádě května. Zde držíme v ruce 
malý klíč k zamezení rojení. V historii chovu 
včel bylo rojení považováno za velký chova-
telský úspěch. Často jsem jako malý chla-
pec slýchal od starých včelařů pochvalnou 
větu „To se mi to krásně rojí“ a okolí včelaře 
jej za to velmi oceňovalo a uznávalo. Dnes 
je to noční můra pro každého chovatele. 
Musíme si uvědomit, že ztrátou poloviny 
všech kategorií včel v hierarchii společen-
stva se včelstvo silně oslabí a než se dostane 
do potřebné původní síly, tak v přírodě již 
končí vrcholná snůška. Mnohdy se stane, 
že po vyrojení se nová mladá matka nevrátí 
ze snubního proletu a včelstvo osiří. No-
vou matku si již nemohou vytvořit, protože 
v plodových plástech již nejsou vajíčka ani 
malé larvičky, ze kterých by si včely vycho-
valy novou matku. Včelstvo osiří a dělni-
ce začnou pojídat mateří kaši. Tím se jim 

probudí zaprahlé vaječníky a dělnice začnou 
klást neoplozená vajíčka, ze kterých se líh-
nou trubci. Tyto dělnice se nazývají „trubči-
ce“. Otázku rojení si podrobně zodpovíme 
v květnovém čísle.

Dalším důležitým krokem po zimě je 
vyčištění a dezinfekce úlového dna. K to-
muto účelu je dobré mít připravené ná-
hradní čisté dno, které vložíme do úlu po 
vyjmutí původního dna. Vyjmuté dno pak 
následně vyčistíme a s procesem výměny 
pokračujeme u dalších úlů. Nejprve dno 
mechanicky očistíme a poté přistoupíme 
k chemické dezinfekci savem rozpuštěným 
v horké vodě nebo jednoduše dno opálíme 
plamenem. 

Podněcování

Abychom podpořili rychlý rozvoj, je nutné 
včely přikrmovat. Vzhledem k nestálosti 
dubnového počasí se jarní podněcování 
přímo nabízí, zejména když včelstvo in-
tenzivně ploduje a při ochlazení se včely 
nemusejí dostat za snůškou. 

Med rozpuštěný ve vodě je dobré podá-
vat kapsovým krmítkem umístěným ve 
vnitřku úlu. Včely tento roztok již nemusí 
zpracovávat, jako by tomu bylo u rozpuš-
těného cukru nebo medocukrového těsta. 
Podněcovat je také možné odvíčkováním 
zásobních medných plástů v úlu. 

Pokud jste nestihli na podzim sázet nek-
tarodárné rostliny, můžete ještě výsadbu 
dokončit v dubnu. Vhodné jsou vrby, jívy, 
lísky, olše, všechny ovocné stromy, lípy, 
javory aj.

Ve květnovém Kalendáriu se zaměříme 
na rojení včel, umělý odchov matek, pří-
pravu oddělků, včelí pastvu a technickou 
přípravu na vytáčení medu.

Text a foto: Evžen Báchor
Voda je pro včely velmi důležitá. Přírodní 
zdroje vody včely nachází i na větvích keřů

Spokojený včelař při jarní prohlídce
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M Malá exkurze 
do historie vzniku 
včelích úlů
Rozběrný Janišův úl
Josef Antonín Janiš, kněz a farář v Hosti-
vaři u Prahy, žil v letech 1749–1821. Byl 
předním zemědělským odborníkem, v roce 
1788 objevil partenogenezi včel. Byl prv-
ním průkopníkem, který v Čechách zavedl 
rozběrné úly. Tím se stal zakladatelem no-
vodobého chovu včel.

Vývoj úlů od původní lesní brtě dospěl 
pouze ke špalkovým úlům-dlabákům po-
staveným nastojato, v některých případech 
též na ležato. Jedinou úpravou, kterou bylo 
tehdy nutné provést, bylo vyhloubit seke-
rou úlový prostor.

Rozběrný Janišův úl čtvercového pů-
dorysu je složen ze šesti samostatných 
dílů o rozměrech 37,5 × 37,5 × 17 cm, 
vyrobených z dřevěných desek o síle 3 cm 
vzájemně posazených na sebe. Každý díl 
je opatřen samostatným otvorem pro vlet 
včel – česnem, který je možný podle potře-
by uzavřít. Protože v té době ještě nebylo 
známé rozběrné dílo s použitím rámečků, 
opatřovaly se jednotlivé díly nosníkem ve 
tvaru kříže z latěk 3 × 3 × 3cm, který sloužil 
pro uchycení a vystavění voskových plás-
tů včelami. Plásty následně prorůstají do 
dalších přidaných horních dílů úlů. Vrchní 
část úlu je uzavřena víkem, chránícím vče-
ly před nepřízní počasí. Spodní část úlu je 
uzavřena deskou o síle 2,5 cm, tvořící pev-
né úlové dno.

(EB) 
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ELJak vaše včelstva zvládla 

letošní zimu?  
COLOSS je opět tu!
Již pošesté se obracíme na včelaře s nabídkou ke spolupráci při sledování 
zdravotního stavu českých včelstev. Stačí vyplnit a odeslat elektronický 
dotazník dostupný na adrese www.coloss.cz. 

Dotazník cílí na sledování zimních ztrát 
a chovatelských zásahů během předešlé-
ho roku. Jeho vyplnění zabere asi 15 minut 
času, odeslání odpovědí je samozřejmě na-
prosto anonymní. Nečekejte, že dotazník 
vyplní váš soused nebo kamarád, protože 
ten spoléhá právě na vás! 

Data z minulé sezony

Vyplněním dotazníku poskytnete cenné 
informace z předešlé sezony. Díky těmto 
datům budeme moci analyzovat jak ztrá-
ty včelstev v jednotlivých regionech, tak 
i vyhodnotit různé způsoby léčby nebo se 
zaměřit na vliv podletního krmení na pře-
zimování včelstev. Projekt nemá za cíl vyví-
jet „kouzelný“ rozpěrák, který by usnadnil 
práci u včel. Chceme získat poznatky, díky 
kterým třeba nebudeme zbytečně zklamaní 
při jarních prohlídkách včelstev. Jak může 
být důležitá délka doby krmení včelstev 
na zimu? A na mnohé další otázky, které 
si klademe, potřebujeme informace od 

vás – včelařek a včelařů. Právě díky vašim 
odpovědím budeme moci na takové otázky 
odpovědět. 

Jak je Česko zavčelené?

Myslíte, že je zavčelenější Morava, Slezsko 
nebo Čechy? Vytvořili jsme on-line mapy, 
na kterých si můžete zjistit hustotu zavče-
lení právě ve vašem regionu. Stačí se podí-
vat na www.coloss.cz, v sekci výsledky jsou 
tyto mapy dostupné pro jednotlivé roky. 
Mapy by bez této studie nevznikly. Mapy 
jsou vůbec užitečným nástrojem pro vizu-
alizaci výsledků monitoringu. Na obrázku 
například můžete vidět překryv oblastí 
s vyššími úhyny v zimě 2016/17 a výskytem 
snůšky melecitosy, jak nám uvedli respon-
denti minulých ročníků. 

Včelí viry v ČR

Letos vybereme 40 respondentů, těm zdar-
ma vyšetříme včely na přítomnost viróz. 
Jednotliví včelaři získají výsledky o situ-

aci ve svých chovech a vědci budou moci 
zpřesnit své analýzy díky laboratorním vy-
šetřením. Laboratorní vyšetření realizuje-
me ve spolupráci s Výzkumným ústavem 
veterinární medicíny v Brně.

Letos už i na Facebooku

Každoročně se studie účastní přes 
1 100 včelařů z celé České republiky, vzhle-
dem k tomu, že včelařů je u nás přes 50 ti-
síc, to není mnoho. Informujte tedy o studii 
včelaře ve svém okolí! Letos můžete sledo-
vat aktuality k projektu i na facebooku na 
stránce COLOSS: Monitoring úspěšnosti 
zimování včelstev v ČR. Dozvíte se tam no-
vinky z vědy i praktické včelařiny. 

Dotazník je dostupný na www.coloss.cz 
a vyplnit jej můžete do 20. května 2019. 
Předem děkujeme!

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
národní koordinátor projektu

Přírodovědecká fakulta 
 Univerzity Palackého v Olomouci

www.coloss.cz, monitoring.vcely@gmail.com

Výskyt melecitosové snůšky  
a ztráty zazimovaných včelstev.
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SV Je tu farmářská komise

Koncem loňského roku zahájila svoji činnost již kompletní farmářská 
komise. Na společném zasedání v listopadu 2018 se členové této komise 
dohodli na svých prioritách.

Skutečnost, že ČSV z.s. sdružuje většinu 
včelařů u nás, určitě není tajemstvím. Stej-
ně tak i skutečnost, že mezi těmito včelaři, 
definovanými jako hobby včelaři, je i menší 
část včelařů-farmářů, kteří svoje včelstva 
chovají za účelem tvorby zisku a v oboru se 
snaží podnikat, což znamená, že z koníčka 
udělali zdroj svých příjmů a v mnoha pří-
padech hlavní zdroj příjmů. Z povahy věci 
jednoznačně vyplývá, že potřeby obou zá-
jmových skupin, přestože jedna čítá dese-

titisíce a druhá maximálně stovky chovate-
lů, a přestože se zabývají stejným oborem, 
jsou diametrálně odlišné.

Úkolem farmářské komise by mělo do 
budoucna být navrhování a nacházení ta-
kových řešení, která uspokojí, byť i s čás-
tečnými ústupky a kompromisy obě sku-
piny chovatelů, při zachování kontinuity 
svazu jako nedělitelného celku.

Z diskuse vyplynula prioritní potřeba 
přesně specifikovat, kdo je farmářem. Čle-

nové komise se shodli, že dělení včelařů na 
malé a velké, tedy včelaře s méně a více včel-
stvy, je naprosto nevypovídající a neodpoví-
dá realitě. Včelím farmářem je podle našeho 
názoru každý, kdo chová včelstva za účelem 
tvorby zisku bez ohledu na počet včelstev, či 
zda se jedná o hlavní či vedlejší zdroj příjmů.

Jedním z výstupů prvního zasedání far-
mářské komise je návrh, že by bylo vhodné 
pořádat pravidelně např. jedenkrát ročně, 
seminář nejen pro včelí farmáře, nýbrž 
i pro včelařskou veřejnost. Součástí těchto 
seminářů by měla být i moderovaná disku-
se pro zajištění zpětné vazby.

Komise se též shodla v názoru, že spek-
trum impulzů a podnětů doposud posbí-
raných od včelích farmářů je tak široké, 
že tyto podněty budou roztříděny do pro-
gramového prohlášení farmářské komise, 
která se jim bude postupně věnovat.

S podněty se na farmářskou komisi může 
obrátit kterýkoliv člen ČSV z.s., ať už přímo 
či prostřednictvím funkcionářů ČSV z.s. na 
kterékoli úrovni svazu.

Ladislav Toman, 
předseda farmářské komise

Kontakty na členy komise: 
 Ladislav Toman, toman.ladislav@quick.cz

 Stanislav Volf, standa.volf@seznam.cz
 Marie Bučánková, kahaja@seznam.cz

 Pavel Košec, p.kosec@seznam.cz

Hospodáři v krajině jednali u kulatého stolu
6. 3. 2019 se sešli v sídle ČMMJ zástupci svazů a dalších spolků zastupu-
jících hospodáře v krajině – Českomoravská myslivecká jednota, Český 
rybářský svaz, Moravský rybářský svaz, Český svaz včelařů, Český zahrád-
kářský svaz, Mezinárodní asociace pro sokolnictví, Agrární komora ČR 
a Česká lesnická společnost. 

Hlavním bodem jednání byl aktuální stav 
legislativních prací týkajících se novely zá-
kona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu 
k nepůvodním invazivním druhům (NID). 
Tyto změny se týkají i včelařství. Sršeň asij-
ská je NID, který se dostal do Francie a po-
stupuje do dalších zemí EU. Je nebezpečná 
nejen pro naši včelu medonosnou, která se 
jí neumí bránit, ale také pro člověka. Jde 
o útočnou a dravou sršeň, která se speciali-
zuje na lov včel. Sršeň asijská je na unijním 
seznamu NID a podle posledních zpráv se 
dostala již do sousedního Německa. Od-
had, kdy se dostane do západních částí 
ČR, je do 4 let. Unijní seznam NID platí 
pro všechny země EU. Dalším NID je akát, 
nektarodárná dřevina, která má nesporný 
hospodářský význam nejen pro včely, ale 

také pro svou kvalitu dřeva v nábytkářství, 
na stavbu plotů nebo ve stavebnictví, a má 
schopnost zpevňovat nestabilní svahy. Tato 
dřevina na unijním seznamu není. Nechce-
me jej ani na národním seznamu NID. Je 
pro nás nepřijatelné, aby jeho výskyt byl 
nepřiměřeně regulován, nebo regulován 
jen proto, že je na nějakém seznamu. Té-
matem pro rybáře a myslivce byly také 
vzrůstající škody způsobené zvláště chrá-
něnými živočichy jako je vydra říční, bobr 
evropský, vlk obecný, čáp černý.

Jednání se zúčastnil náměstek ministra 
zemědělství Ing. Pavel Veselý, který zdů-
raznil početní sílu hospodářů v krajině (je 
nás více než 750 tisíc členů) a z toho vy-
plývající vliv na rozhodování o tom, jakým 
směrem se má vývoj přírody a krajiny v ČR 

ubírat. Této síly je třeba náležitě využít. 
Prezentaci legislativy v této oblasti před-
nesl Ing. Martin Veselý, garant MZe. 

Každý ze zástupců přítomných svazů 
se vyjádřil k navrhované novele zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kra-
jiny, případně seznámil přítomné s jinými 
problémy ve svém oboru. Byla diskutována 
i další společná témata – sucho, chemizace 
v přírodě.

Výsledkem jednání bylo schválení spo-
lečného memoranda adresovaného Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu 
Parlamentu ČR, Vládě ČR a příslušným 
ministerstvům. Jeho obsahem byl zejmé-
na požadavek nepřipustit zavedení tzv. ná-
rodního seznamu invazivních nepůvodních 
druhů a mimo jiné i požadavek Českého 
svazu včelařů na stanovení jednotných 
jasných pravidel pro povolování umístění 
včelínů v územích se zvýšeným zájmem 
ochrany přírody (např. národní parky, 
CHKO, EVL, ptačí oblasti apod.). 

Mgr. Jarmila Machová
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Včely z Pardubic odlétly do Senátu

Poslední únorový den byla v Zaháňském salonku Senátu Parlamentu 
České republiky za přítomnosti senátorky Miluše Horské slavnostně ote-
vřena Výstava Východočeského muzea v Pardubicích Včely ze všech ú(h)lů 
autorů Jana Dolanského a Evžena Báchora.

Slavnostní vernisáží a přestřižením pásky 
výstavy, kterou organizátoři připravovali 
téměř tři roky, se návštěvníkům otevřel 
včelí svět a byl vzdán hold včele jako vel-
kému příteli lidí, bez kterého by na světě 

pro člověka zanikl šťastný život. „Včela je 
prakticky nevyčerpatelné téma,“ potvr-
zují úvodní slova kurátora výstavy Jana 
Dolanského. „Snažili jsme se ukázat co 
nejrozmanitější pohledy na včely, hledali 
jsme různé souvislosti, a to ze včelařského 
i biologického hlediska. Výstava se věnuje 
nejen včele medonosné – mnoho zajíma-
vostí se návštěvníci dozvědí také o divoce 
žijících samotářských včelách, o včelím 
příbuzenstvu, predátorech i škůdcích.“

Skleněné vitríny lemující stěny Zaháň-
ského salonku nabízejí vděčnému návštěv-
níkovi pohled do vnitřního kosmu včelího 
života. Vedle původních stojacích a leža-
tých úlů, ozdobených plastickou řezbou, 
a i těch moderních se solárním vyhřívá-
ním, jsou na panelech zobrazeny zákoni-

tosti života včel a vzniku včelích produktů, 
potřebných pro zdárný rozvoj včelí popula-
ce. Nasát vůni vnitřku úlu mají návštěvníci 
možnost přivoněním k malému látkovému 
sáčku s propolisem, který je zavěšený na 
okraji jedné z vitrín. 

„Na výstavu se podařilo vyrobit repli-
ku původního včelího příbytku klátu. Jde 
o kmen z vánočního stromu, který asi před 
deseti lety zdobil Pernštýnské náměstí 
v Pardubicích. Když ho likvidovali, uřízli 
mi špalek,“ uvádí Evžen Báchor. „Dnes je 
na něm vyřezaný reliéf s obrovskou včelou, 
autorem je umělecký řezbář Martin Fröd ze 
Dvora Králové. Dokonce nechybí ani med-
ná kráva, což je úl, který připomíná necky, 

vantroky. V padesátých letech minulého 
století ho vyvinuli na univerzitě v Kanadě 
pro africké obyvatele. Oni si totiž neuměli 
sami vyrobit úl k získání medu od včel.“

Tajemný svět včel a medu provází lidi od 
nepaměti a stále vzbuzuje spoustu otázek. 
Dát na ně plnou odpověď je velmi složité, ale 
ledacos po podrobném shlédnutí prozradí 
i uvedená výstava. Skutečnost, že je u veřej-
nosti poměrně velký zájem o včely, potvrzuje 
i více než sedm a půl tisíce návštěvníků na 
obdobné výstavě v Pardubicích. 

Výstava Včely ze všech ú(h)lů se koná 
pod záštitou místopředsedkyně Sená-
tu Miluše Horské a je otevřena denně od 
1. března do 28. dubna. V březnu v čase od 
10 do 16 hodin a od 10 do 17 hodin po celý 
duben. Vstup je zdarma.

Evžen Báchor
Foto: Martin Vlček
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Pohled do výstavního sálu

Kurátor výstavy Jan Dolanský z Východo-
českého muzea v Pardubicích

Výstava byla zahájena slavnostním přestřižením pásky. Zleva Miluše Horská, místo-
předsedkyně Senátu a včelařka, Evžen Báchor, spoluautor výstavy a senátor Petr Šilar, 
včelař a zemědělský odborník

Tajemný svět včel a medu 
provází lidi od nepaměti a stále 

vzbuzuje spoustu otázek. 
Dát na ně plnou odpověď je 
velmi složité, ale ledacos po 

podrobném shlédnutí prozradí 
výstava Včely ze všech ú(h)lů 
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Nasavrky se nacházejí na severním úpatí Železných hor. Příroda v okolí je 
velmi pestrá, kraj je navíc naplněn mnoha kulturními památkami. Samot-
né město reprezentuje nejen známá   Kaštanka, unikátní sad kaštanovníků 
založený v roce 1776, ale především Střední odborné učiliště včelařské – 
Včelařské vzdělávací centrum. V mysli převážné většiny včelařů se zákoni-
tě vybaví areál, v němž se odehrává vzdělávání chovatelů včel.

Včelařská škola v Nasavrkách byla zalo-
žena v roce 1951. Zanedlouho si budeme 
připomínat 70 let existence tohoto učiliště. 
Jeho prvním ředitelem byl Josef Joska, na-
rozený v roce 1904 v blízké Trhové Kame-
nici, a ve funkci setrval až do roku 1967. 
Josef Joska byl učitel a včelař zároveň. Tak 
to bývalo v minulosti velmi často. Učitel 
brával své žáky na školní zahradu a tam je 
seznamoval se zákonitostmi chovu včel. 
Josef Joska se významně přičinil o vznik 
nasavrcké školy. Vypracoval osnovy a ná-
plň výuky, zajistil vybavení školy učebními 
pomůckami, zřídil včelnice, dílny a internát 
pro žáky. Byl též funkcionářem Českého 
svazu včelařů a autorem dvou významných 
publikací o chovu včel.

O Josefu Joskovi se zmiňuji i proto, že 
jsem jako malý kluk měl možnost podat si 
s ním ruku. Bylo to v létě roku 1956, kdy 

jsem s rodiči podnikl z místa mého rodiště 
a tehdejšího bydliště v Malči na opačném 
úpatí Železných hor celodenní výlet do Na-
savrk. Tatínek byl ředitel malečské školy 
a s panem Joskou se znal. Vzpomínám na to, 
že v rozhovoru na nádvoří školy pan Joska 
vyslovil přání, abych se také stal včelařem. 
Po několika letech jsem jeho přání vyslyšel.

Škola v Nasavrkách se stala mou srdeční 
záležitostí a stále jí zůstává. V neposlední 
řadě také proto, že místo patří do mého 
rodného kraje. V minulých letech jsem školu 
navštěvoval několikrát v roce, ať už za úče-
lem jednání orgánů ČSV, soutěží mladých 
včelařů, jednání zástupců včelařských orga-
nizací v Apislavii, nebo v rámci výletů se svý-
mi přáteli z domova i zahraničí. Vzpomínám 
na rok 2001, kdy jsme si připomínali 50 let 
od založení školy na slavnostním shromáž-
dění v její budově. Vždy jsem byl hrdý na 

to, že máme takové vzdělávací centrum, že 
se areál rozrůstá a služby našim včelařům 
se zkvalitňují. Stačí v tuto chvíli připome-
nout hotelové zařízení pro účastníky studia 
a ostatní návštěvníky, jednací sály, učebny, 
odborné pracovny, včelnice, arboretum, 
sportovní zázemí a další.

Na základě dohody se stávajícím ředite-
lem školy Josefem Lojdou jsem Nasavrky 
navštívil loni na podzim. Byl jsem sezná-
men s pracemi na dokončování výstavby 
nové výcvikové budovy na získávání vče-
lích produktů. Prošel jsem znovu arboretem 
a „pozdravil svůj strom“, který jsem sponzo-
roval v roce 2003 (Bříza bílá – Betula alba 
„Youngii“). Velmi mne potěšilo, jak bohatou 
praktickou učebnicí arboretum je. Poté jsme 
odjeli na návštěvu včelnic, tedy objektů, 
které jsou pro výuku učebního oboru vče-
lař velmi důležité. Jak na včelnici, která je 
nejbližší budově školy – na Libáni, tak na 
dvou dalších jsem se setkal s moderním 
systémem chovu včel a uzpůsobením zaří-
zení pro praktickou výuku. Klidné prostředí, 
nové moderní úly a učebny, to jsou včelnice 
Švihov nedaleko Miřetic a včelín Orel poblíž 
Slatiňan. Na všech třech místech je patrné 
velké množství práce a financí, které bylo 
třeba vložit ke zbudování objektů. Dlužno 
podotknout, že finanční prostředky pochá-
zejí z vlastních zdrojů školy.

Ředitel Josef Lojda mě seznámil s dal-
šími plány v budování včelařského centra 
v Nasavrkách. Mohl jsem konstatovat, že 
kolektiv zaměstnanců jistě přispívá k dob-
rým výsledkům práce. Závěr mé návštěvy 
proběhl zcela samozřejmě v renovované 
prodejně včelařských potřeb a pomůcek. 
Všem včelařům mohu doporučit návštěvu 
včelařské školy, jak stručně SOUV – VVC 
v Nasavrkách nazýváme. 

Nezbývá než poděkovat za možnost ná-
vštěvy a popřát všem zaměstnancům hod-
ně sil a zdraví.

Text: Mgr. Luděk Sojka
Foto: archiv SOUV – VVC

Včelín na včelnici Orel Včelín na včelnici Švihov

Nová výcviková budova, která byla dokončena v prosinci 2018
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na vysoké škole 
v Uherském Hradišti

Již před časem jsme v časopisu Včelařství přinesli krátkou infor-
maci o zahájení studijního programu Správa v oblasti včelařského 
provozu a udržitelná správa krajiny na Fakultě veřejnosprávních 
a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Ja-
giellońské v Toruni. Dnes bychom vás chtěli informovat o průběhu 
jeho realizace.

Program je určen všem studentům, kteří 
chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti 
a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomic-
ko-správních oborech se zaměřením na 
včelařství a udržitelnou správu krajiny. 
Studijní obor se skládá z předmětů tzv. 
společného základu a z předmětů specia-
lizačních. „Obsah celého studia je přizpů-
soben tak, aby byly teoreticko-metodické 
poznatky zasazeny v co nejširší míře do 
problematiky včelařství a udržitelné sprá-
vy krajiny. Na výuce se podílí celá řada od-
borníků a autorit včelařství v tom nejširším 
slova smyslu,“ uvádí doc. RNDr. PhDr. Ol-
dřich Hájek, Ph.D., MBA, děkan Fakulty 
veřejnosprávních a ekonomických studií 
v Uherském Hradišti. 

Během studia je připraveno na 30 te-
matických včelařských předmětů, které 

jsou poměrově rozděleny mezi 
bakalářským a magisterským 

stupněm. Garantem studijní-
ho programu je doc. MVDr. 

Juraj Toporčák, PhD. 
„Mou oblastí, na kte-
rou se v rámci zmíně-
ného oboru zaměřuji, 

je mimo jiné předmět 
Nemoci a škůdci včely medonosné, který 
si klade za cíl obeznámit posluchače s pro-
blematikou zdraví včel. Důraz je věnován 
infekčním a invazivním chorobám, škůd-
cům včel a chorobám z okolního prostředí. 
Studenti budou seznámeni s diagnostic-
kými metodami, terapií a profylaxií. Ob-
sah předmětu se také zaměřuje na oblast 
vztahů a interakcí mezi včelami a životním 
prostředím, hlavně v oblastech s intenziv-
ní zemědělskou produkcí, kumulací cizo-
rodých látek a jejich vlivem na zdravotní 
stav, produkci a reprodukci včel,“ vysvět-
luje Juraj Toporčák.

„Uvedený studijní program ke studiu 
vřele doporučuji, protože vhodně kombi-
nuje teoretické i praktické poznatky z ob-
lasti včelařství, ale rovněž přináší poslu-
chačům další informace nad tento rámec, 

a to v oblasti legislativy, práva a ekonomi-
ky. Představuje tedy ideální platformu jak 
pro začínající včelaře, tak pro ty, kteří mají 
již značné praktické zkušenosti a chtějí 
získat znalosti z oblasti ekonomie a práva 
jako podporu pro další rozvoj své činnos-
ti,“ uvádí známý včelařský praktik Ing. Jiří 
Kalenda.

„Během zimního semestru byly reali-
zovány vstupní a úvodní předměty jak ze 
společného základu studia, tak přednášky 
tematické, tedy včelařské. Mezi ně patří 
zejména biologie a morfologie blano-
křídlého hmyzu, přednáška na téma včelí 
pastva nebo téma velmi aktuální – jak stav 
životního prostředí ovlivňuje životní cyklus 
včel. Také byla probrána témata orientova-
ná do oblasti včelích produktů a dalších,“ 
říká Ing. Roman Slavík, Ph.D. předseda 
Okresní organizace ČSV, z.s. Zlín a Kraj-
ského koordinačního výboru ČSV, z.s. Zlín-
ského kraje.

Více informací najdete na webu Fakulty 
veřejnosprávních a ekonomických studií 
v Uherském Hradišti, Vysoké školy Ja-
giellońské v Toruni: www.fves.eu.

Ing. Jiří Kalenda

Garantem studijního 
programu je 
doc. MVDr. Juraj 
Toporčák, PhD. 
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zužitkovat otevřené matečníky

V letošním teplém jaře a při vydatné pylové snůšce vyzimovaná včelstva 
velmi rychle zvětšují plochy plodu. Při takovémto intenzivním rozvoji stačí 
deštivý týden nebo delší pauza mezi snůškami, aby se u prvních včelstev 
objevila rojová nálada.

Jednou ze spolehlivých metod prevence 
vzniku rojové nálady je tvorba oddělků. 
K tomu potřebujeme kvalitní plemenný 
materiál. Ideální by byly oplozené matky. 
Ale ty v květnovém termínu ještě nebývají 
k dispozici v dostatečném počtu. Nejjed-
nodušším řešením je zakoupení nebo ob-
starání tzv. otevřených matečníků, obvykle 
ve stáří 6 dnů od položení vajíčka, ze kte-
rých si kvalitní matky do oddělků můžeme 
sami snadno odchovat. Tuto metodu u nás 
zavedl chovatel matek Vladimír Lněnička 
starší, kdy po zavlečení varroázy do Čes-
ké republiky nebylo možné zasílat matky. 
Tímto způsobem se včelaři dostali ke kva-
litním matkám do oddělků. Ještě snazší 
práce je pořídit tzv. zralé matečníky ve stá-
ří 14,5–15 dnů od položení vajíčka, které 
můžeme okamžitě použít do připravených 
oddělků. V tomto článku se soustředíme na 
zužitkování otevřených matečníků, které 
bývají k dispozici častěji, a hlavně už od 
konce dubna.

Matečníky je potřeba osobně vyzvednout 
ve šlechtitelském chovu nebo u některého 
známého včelaře, který tuto službu posky-
tuje. Můžete si zkusit vyhledat nejbližšího 
chovatele ve svém okolí. Kdysi bývala tato 
informace, zda produkuje matečníky, uve-
dena přímo v seznamech chovatelů ma-
tek. Dnes je nejjednodušší zkusit poptat 
možnost odběru matečníků telefonicky 
nebo e-mailem. Při odběru šestidenního 
matečníku nám zbývá ještě 10 dnů vývoje 
matky do vylíhnutí. Podle toho, jak včel-
stva sílí, odhadneme termín, kdy v roz-
plodovaných včelstvech začne převažovat 
zavíčkovaný plod. Včelstva budou zralá 
k oslabení tvorbou oddělků. Současně 
dbáme na to, abychom předčasným ode-

bráním plodových plástů nepodtrhli včel-
stva v rozvoji. Ideální bývá přibližně druhá 
polovina květu řepky nebo podle místních 
podmínek až první polovina června. Ode-
čtením deseti dnů vychází termín odběru 
otevřených matečníků. Matečníky obvykle 
stačí objednat 1–2 týdny předem. Někdy 
je výhodné se domluvit s dalšími včelaři ve 
vašem spolku a objednat matečníky najed-
nou pro více chovatelů. Pro ostatní kolegy 
je pak vyzvedne jeden včelař. Ceny otevře-
ných matečníků se nyní pohybují zpravidla 
mezi 40–80 Kč za kus. Z dlouhodobé praxe 
vyplývá, že z deseti otevřených matečníků 
bývá asi poloviční počet úspěšně přidaných 
kladoucích matek.

Ve smluveném termínu vyzvednete 
u chovatele objednané matečníky. Tyto 
otevřené matečníky se expedují zapích-
nuté držákem matečníkové misky do poly-
styrenové lišty. Celek se zabalí do igelitové 
nebo mikrotenové fólie a nastříká se trochu 
čisté vody, aby se při transportu udržela po-
třebná vlhkost. Preventivně se doporučuje 
přepravní poloha otvory matečníků naho-
ru (opačně, než visí v úlu), aby se při otře-
sech nevytřepaly larvičky z krmné kašič-
ky. Dlouholetou praxí je vyzkoušeno, že 
matečníky bez problému vydrží transport 
4–5 hodin. Jen pozor na riziko přehřátí na 
sluníčku.

Někteří producenti oddělků používají 
otevřené matečníky rovnou ke tvorbě od-
dělků. Při ponechání oddělku na původním 
stanovišti dojde k vrácení většiny létavek 
zpět do původního úlu. Otevřený plod v od-
dělku pak nemá dostatečnou péči a hrozí, 
že i matka odchovaná z otevřeného ma-
tečníku nemusí být kvalitní. Proto je lepší 
varianta provést u otevřených matečníků 
nejprve dochov do stádia zralých mateční-
ků a až z těchto vytvářet oddělky.

Pro dochov je potřeba vybrat pěkné 
včelstvo tzv. v chovné náladě. Bývá to roz-
plodované včelstvo s dostatkem kojiček 
a pylových zásob, pěkně obsedající prostor 
plodiště i medníku. Ideální situace je, pokud 
včelstvo začíná stavět první matečníkové 
misky. Do medníku nad mateří mřížku 
přeložíme dva rámky otevřeného plodu ve 
stádiu larviček. Vybíráme včelstvo, které 
dobře krmí otevřený plod: při pohledu na 
plást s plodem stáří 4–5 dnů se nám na slun-
ci na dně buněk zaleskne krmná kašička. 
Pokud si nejsme jisti, že matka zůstala dole 
v plodišti, otřepeme veškeré dělnice z obou 
plástů a přeložíme je nahoru bez včel. Ko-
jičky se velmi rychle přesunou do medníku. 
Dovezené otevřené matečníky můžeme 
pomocí držáků zapíchnout přímo do plo-
dového plástu (nezarážejte těsně k plástu, 
ponechejte asi 3mm mezeru), popřípadě si 
připravíme lištu délky používané rámkové 
míry s otvory o průměru 3 mm nebo s dráž-
kou zalitou rozpuštěným voskem. Do lišty 
umístíme matečníky do středu s rozestupem 
2,5–3 cm. Pokud máme věší počet otevře-
ných matečníků, je lepší je rozdělit do dvou 
nebo více včelstev. Do jednoho včelstva na 
dochov vkládáme maximálně 10–20 mateč-
níků. Pokud není v přírodě snůška, je velmi 
žádoucí podnítit včelstvo plackou medocuk-
rového těsta, kterou umístíme nahoru nad 
vložené matečníky.

Matečníky zužitkováváme ve stáří 
14,5–15 dnů od položení vajíčka, tedy 

Matečníky ve stáří sedmi dnů od položení vajíčka lze ještě převážet s větší opatrností

Z dlouhodobé praxe vyplývá,  
že z deseti otevřených 

matečníků bývá asi poloviční 
počet úspěšně přidaných  

kladoucích matek
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zhruba 9 dnů od vložení do chovného včel-
stva. Nikdy nečekáme až na 16. den, zde 
hrozí vykousání matečníků první vylíhlou 
mladou matkou. Zralé matečníky vkládá-
me v množství 1–2 do připravených odděl-
ků do nejhustěji obsednuté uličky. Obvykle 
za pěkného počasí pak můžeme kontrolo-
vat za 14 dnů kladení matek. Tato metoda 
vám umožní získat velmi kvalitní mladé 
matky, aniž byste museli řešit pořízení 
plemenné matky a přelarvování. 

Ing. Oldřich Veverka
olda.veverka@gmail.com
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 Otevřené matečníky v transportním balení v liště a v igelitové fólii

Oznamovací povinnost zemědělců: 48 hodin nebo půl roku?
Blíží se jaro, včely začínají létat a už jsou 
tu zprávy od zemědělců, kde, čím a kdy 
budou provádět ošetření porostů látkou 
působící na včely. Obracím se na Vás 
s prosbou o napsání článku do Včelařství 
na téma, v jakém časovém rozpětí mají 
zemědělci oznamovat včelařům aplikaci 
pesticidů nebezpečných pro včely. 

I já jsem dostal SMS informaci: „Váže-
ný chovateli včel, dle zákona č. 326/2004 
Sb. o rostlinolékařské péči oznamujeme, že 
od 7. 3. do 20. 11. 2019 je plánovaná apli-
kace přípravku nebezpečného nebo zvlášť 
nebezpečného pro včely (případně kombi-
nace přípravku, hnojiv a pomocných látek). 
Aplikace budou prováděny v dosahu Vašich 
včelstev. S pozdravem Zemědělská společnost 
CH. s.r.o.“

Po e-mailové korespondenci mi napsali: 
„Naprosto s Vámi souhlasíme, že včely nelze 
zavírat, nebo převážet, zejména když pří-
pravky aplikují i ostatní hospodáři. Prak-
ticky není ani místo, kam je dát a zároveň je 
v dosahu včelstva a současně přípravků pro-
sté. Budeme rádi, když nám stanovisko ČSV 
pošlete a dáte nám souhlas, abychom s ním 
mohli seznámit i ostatní kolegy. Např. když 
se u nás sejde místní organizace Zemědělské-
ho svazu nebo Agrární komory. Tato proble-
matika se týká nejen naší firmy. Bohužel 
smutnou skutečností je, co máme od včelařů 
zprávy, že ti hospodáři, kteří svým počínáním 
způsobují včelám problémy, se těchto setkání 
neúčastní a ani nevíme, jestli jsou členy těch-
to místních organizací.

 Zemědělská společnost Ch. s.r.o.“

Proto se s ohledem na výše uvedenou 
korespondenci obracím na Vás s žádostí 
o vysvětlení. K. L.

Úpravu oznamovací povinnosti zemědělců 
najdeme v zákoně č. 326/2004Sb. o rostli-
nolékařské péči v § 51 odst. 1 a 2:
1. Profesionální uživatel nesmí ve venkovním 

prostředí aplikovat přípravky označené 
jako

a. nebezpečné nebo zvláště nebezpečné 
pro včely, pokud před aplikací nepostu-
puje v souladu s odstavcem 2; toto usta-
novení se vztahuje i na aplikaci jiných 
přípravků a látek, jejichž použití je pro 
včely nebezpečné,

2. Před aplikací přípravků uvedených v od-
stavci 1 profesionální uživatel je povinen
a. zjistit prostřednictvím evidence hospo-

dářství podle objektů určených k chovu 
evidovaných zvířat podle zákona o ze-
mědělství informace k umístění stano-
višť včelstev v dosahu alespoň 5 km od 
hranice pozemku, na němž má být ap-
likace provedena, a minimálně 48 ho-
din před provedením aplikace oznámit 
dotčeným chovatelům včel aplikaci 
přípravku.

Oznámení zemědělců, že budou provádět 
postřiky od jara do zimy, je včelařům k niče-
mu, zákon je obcházen a není naplněn účel, 
proč hlášení takto řádně a včas má včelař 
dostat. Včelař má být varován před každou 
aplikací tak, aby mohl reagovat, aby mohl 
v případě, že včely vykazují známky otravy 
jim pomoci, např. dodáním vody, aby mohl 
okamžitě povolat pracovníka KVS, aby 
mohl zajistit všechny potřebné důkazy pro 
účely náhrad škod, které mu byly na včelách 
a ušlém medném výnosu daným postřikem 
způsobeny. Čas zde hraje důležitou roli. 
Účinná látka se v uhynulých včelách rychle 
rozkládá a každé opožděné zjištění hromad-
ného úhynu znamená ztrátu důkazů, které 
by ukázaly na toho, kdo škodu způsobil a kdo 
ji má nahradit.

Problém smysluplného naplnění lhůty 
pro oznámení postřiku řeší i tisková zpráva 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústa-
vu zemědělského (ÚKZÚZ) z 3. 5. 2018, 
kterou zpracovala Ing. Andrea Blažková: 

„Pokud profesionální uživatel rozešle 
chovatelům včel oznámení, kde deklaruje 
zamýšlenou aplikaci pro celou sezonu, v roz-
sahu měsíců namísto uvedení konkrétního 

data, nebo když deklaruje aplikaci na všech 
jím užívaných půdních blocích místo kon-
krétních půdních bloků, na nichž má k apli-
kaci skutečně dojít, a když neuvede kon-
krétní přípravky pro konkrétní zamýšlenou 
aplikaci, fakticky znemožní dotčeným cho-
vatelům včel v dané lokalitě včas relevantně 
reagovat na zamýšlenou aplikaci přípravků.

S ohledem na naplnění smyslu a cíle před-
mětné oznamovací povinnosti vůči chovate-
lům včel je nutno, aby profesionální uživatelé 
přípravků (tj. ti, kteří budou přípravky na po-
zemek přímo aplikovat), v oznámení uváděli 
následující údaje:
• obchodní název přípravku nebezpečné-

ho nebo zvlášť nebezpečného pro včely 
podle údajů na etiketě, popř. směsi pří-
pravku nebezpečného nebo zvlášť nebez-
pečného pro včely s jiným přípravkem, 
pomocným prostředkem nebo hnojivem,

• identifikaci pozemku, kde bude prove-
dena aplikace přípravků uvedených výše 
(např. údaji z LPIS  – katastrální území, 
č.  čtverce, č. dílu půdního bloku),

• datum aplikace 
• kdo oznámení posílá – identifikace pro-

fesionálního uživatele – název subjektu, 
adresa, kontakt (telefon popř. e-mail).“

K uvedenému ÚKZÚZ dále uvádí, že 
každý případ bude posuzován individuálně 
s ohledem na jeho okolnosti a s ohledem na 
to, co bylo možno po povinné osobě spraved-
livě požadovat.

Pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin 
nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných 
pro včely je vždy důležité vyhodnotit, zda 
se jedná o porost navštěvovaný včelami, 
a podle toho dodržet další příslušná opatření 
k ochraně včel podle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a 
vyhlášky.

Přípravky na ochranu rostlin a  pomocné 
prostředky musí být používány v souladu 
s určením stanoveným na etiketě a s poža-
davky vyplývajícími z právních předpisů tuto 
oblast upravujících.

 Mgr. Jarmila Machová
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Uznaného chovatelského sdružení 
včely medonosné kraňské
V dubnovém Včelařství vám představuji další dva chovatele matek. Antonín Mandát je dlouholetý chovatel matek, 
který včelaří na jihu Českomoravské vrchoviny. Jiří Melichar patří k severočeským chovatelům a jeho stanoviště je 
ze severu kryto Jizerskými horami. Vizitky obou chovatelů jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechti-
telského chovu, které každý chovatel zasílá každoročně na odborné oddělení sekretariátu ČSV.  
 Za chovatelskou komisi ČSV Ing. Pavel Cimala

Vyšší šlechtitelský chov Uznaného 
chovatelského sdružení včely 
medonosné kraňské

Antonín Mandát
Velký Újezd 8
675 32 Třebelovice
Kontakt: antonin.mandat@seznam.cz, 
tel.: 728 224 050

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského 
chovu za rok 2018 měla výběrová základ-
na chovatele Antonína Mandáta 40 včel-
stev a rozchovával plemenný materiál od 
10 plemenných matek.

Jak dlouho se chovu matek věnujete?
S chovem matek jsem začal v roce 1972, kdy 
jsem měl užitkový chov. Za dva roky jsem 
měl registrovaný chov a asi za pět let jsem si 
zažádal o rozmnožovací chov. Od 1. 9. 2013 
mám Vyšší šlechtitelský chov Uznaného 
chovatelského sdružení včely medonosné 
kraňské. Včelí matky chovám 47 roků.

Jaké máte včelařské vzdělání?
Včelařské vzdělání získávám a stále pro-
hlubuji návštěvou odborných přednášek, 
včelařských výstav, veletrhu v Grazu a vý-
stavu včelařských zlepšovatelů na Sloven-
sku. Navštívil jsem chovatele matek Skle-
nar a Singer.

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím na dvou stanovištích. Jedno se 

nachází u Suché hory v nadmořské výšce 
571 m. Zde mám kočovný vůz na 25 včel-
stev. V okolí je smíšený les se smrky, duby 
a lipami, v podrostu roste maliník a v do-
letu bývá i řepka ozimá. Na stanovišti na 
zahradě u domu mám 40 včelstev nad-
mořské výšce 484 m. Zde chovám matky. 
Snůšky poskytují lísky, vrby, břízy, ovocné 
stromy a nedaleký smíšený les se smrky, 
duby a jedlemi. Ze zemědělských kultur 
je zde řepka ozimá a sem tam svazenka. 
V budoucnu bude problém s medovi-
covým medem. Zasáhla nás kůrovcová 
kalamita a už se to začíná projevovat na 
medné snůšce. 

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Plemenný materiál získávám od přítele Ing. 
Janouška, Ing. Veverky z Kývalky a od Wolf-
ganga Singra z Rakouska. Mám 10 plemen-
ných matek, z toho 3 od pana Singra. Ple-
menné matky ověřuji na jejich dcerách a od 
těch nejlepších pak odchovávám matky.

Na jaké vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu?
U plemenných včelstev se zaměřuji na mír-
nost, sezení včel na plástech, nerojivost, 
jarní rozvoj a využití květové i lesní snůšky.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňu-
jete svůj chovatelský okrsek?
Chovatelský okrsek stále doplňuji. V mém 
okrsku poskytuji včelařům chovný materi-
ál formou larvení sérií, otevřenými a zralý-
mi matečníky a oplozenými matkami.

Jaký používáte druh chovných úlků?
K odchovu matek používám plemenáče, 
sekce, zateplené oplodňáčky i oplodňáčky 
vyrobené ze styroduru. 

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny?
Včelařím na rámkové míře 39 × 24 cm 
v plastových nástavkových úlech včetně 
plastových rámků. V kočovném voze mám 
rámkovou míru 39 × 27,5 cm v bateriích 
s vysouvacím zařízením.

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Chovatelská sezona začíná koncem dub-
na a poslední matky se líhnou 10. srpna. 
Chovná včelstva mám v ležanech, v plné 
sezoně chovám při matce. 

Jak testujete čisticí pud včelstev?
Vyříznutím trojúhelníčku plodu, který 
nechám zmrazit. Po zamrazení jej vracím 
zpět do plástu a kontroluji, za jakou dobu 
včely zmrazený plod vyčistí.

Co byste rád doplnil k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
Snažím se, aby včelaři v mém chovatelském 
okrsku měnili matky kraňského původu. Zá-
roveň jim poskytuji poradenskou činnost, 
kurzy chovu matek a provádím jim ošetření 
včelstev aerosolem. Chov včelích matek je 
zajímavá, překrásná a ušlechtilá činnost, bez 
které bych nedovedl žít. Včely jsou chytřejší, 
než my všichni dohromady. Nikdy nebudu 
chytřejší než včely a stále se musím učit.

Antonín Mandát

Oplozovací stanoviště Včelstva výběrové základny chovu
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chovatelského sdružení včely 
medonosné kraňské

Jiří Melichar
Občanská 354
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Kontakt: mel109@seznam.cz,  
tel.: 606 821 215

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského 
chovu za rok 2018 měla výběrová základ-
na chovatele Jiřího Melichara 43 včelstev 
a rozchovával plemenný materiál od 3 ple-
menných matek.

Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Začínal jsem v roce 1990. Zkoušel jsem 
larvovat od svých nejlepších včelstev a poz-
ději od inseminované matky u přítele Jo-
sefa Thoře v naši ZO. Začátky nebyly bez 
problémů a omylů. Touha po dalším zdo-
konalování se mě přivedla k tomu, že jsem 
v roce 1996 požádal o registrovaný chov. 
Bylo to i z důvodu nákupu inseminovaných 
matek, protože tehdy jich byl nedostatek. 
Zájem o matky narůstal i mimo mé okolí, 
a tak jsem v roce 2004 požádal minister-
stvo zemědělství o chov rozmnožovací. 
Vroce 2013 jsem vstoupil do Vyššího šlech-
titelského chovu uznaného šlechtitelského 
sdružení včely medonosné kraňské. 

Jaké máte včelařské vzdělání?
Absolvoval jsem kurz chovu matek v Na-
savrkách, tehdy ještě u Ing. Vladimíra 
Řeháčka. Zúčastňuji se včelařských před-
nášek a aktivu chovatelů matek. Čtu od-
bornou literaturu a časopisy. Navštěvuji 
výstavy se včelařskou tematikou. Nejvíce 
zkušeností jsem ale získal praxí.

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím v Libereckém kraji v Doubí u Tur-
nova v nadmořské výšce okolo 300 metrů, 
kde chovám 25 včelstev a mám oplozovací 

stanoviště. Kolem včelína mám vysazené 
včelařské vrby, které poskytují z jara včel-
stvům mnoho pylu i nektaru. Stanoviště 
sousedí s ovocným sadem a přilehlým smí-
šeným lesem. Druhé stanoviště s 30 včel-
stvy mám v Bezděčíně, kde mám včelstva 
hlavně manipulační a zde beru materiál pro 
chov. Na tomto stanovišti se nacházejí rov-
něž smíšené lesy, pastviny a orná půda. Pro 
vylepšení pastvy na stanovišti zaseji každý 
rok nějakou včelařskou plodinu – svazenku 
vratičolistou, jetel nachový (inkarnát) nebo 
pohanku. Snůška na obou stanovištích je 
přibližně stejná. Poskytují ji pampeliška, 
ovocné stromy, javor mléč, někdy řepka, 
lípa a bývala i medovice smrková.

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Každým rokem nakupuji 3 inseminované 
matky Singrovky z Kývalky, z Pekařova a od 
přítele Sedláčka z Přeštic. To znamená, že 
každoročně mám k dispozici minimálně 
6 odzkoušených plemenných matek a po-
rovnávám kvalitu plemenného materiálu.

Na jaké vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu?
Sleduji všechny doprovodné vlastnosti, 
čisticí pud a využití snůšky. Ve srovnání 
s osmdesátými léty minulého století se veli-
ce dobře podařilo vyšlechtit mírnost. Nyní 
se zaměřuji na čisticí pud, který je dnes 
nejdůležitější obranou proti nemocem a na 
rychlý jarní rozvoj s využitím jarní snůšky.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
Snažím se okrsek co nejvíce udržovat od-
zkoušeným materiálem – přelarvováním, 
matečníky otevřenými, zavřenými a matka-
mi. Za 23 let existence okrsku se včelaření 
na tomto území hodně zlepšilo po stránce 
mírnosti a medného výnosu. Samozřejmě 
za předpokladu, že je snůška. Pravdou je, 
že všechny včelaře o zapojení se do zkvalit-
nění okrsku nepřesvědčíte.

Jaký používáte druh chovných úlků?
Choval jsem matky snad ve všem, co exi-
stuje. Nyní chovám ve srovnání s osmde-
sátými léty minulého století na rámkových 
mírách 39 × 27,5, 39 × 24, 39 × 17 cm. 
V klasickém nástavku s upraveným dnem 
a strůpkem po čtyřech sekcích.

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny?
Ve včelíně mám baterie zadováky s vý-
suvným zařízením na rámkové míře 

39 × 27,5 většinou 1 plodiště a 2 mední-
ky, kde chovám a beru plemenný materiál 
(žádná dřina s nástavky). Na druhém sta-
novišti mám zateplené nástavky rámkové 
míry 39 × 27,5; 39 × 24 a 39 × 17.

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Naše chovatelská sezona začíná na přelo-
mu dubna a května. Když se líhnou trubci, 
začíná manželka larvovat. Chováme při 
matce, později používáme startér a dochov 
při matce. S larvováním končíme koncem 
července.

Jak testujete čistící pud včelstev?
Čistící pud testuji u trubčích včelstev zmra-
žením 100 buněk zavíčkovaného plodu 
a po vrácení sleduji za kolik hodin včely 
zmražený plod vyčistí. Předpokládám, že 
inseminované matky pocházejí z otestova-
ných matek, protože testy mi to ukazovaly. 

Co by jste rád doplnil k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
Pro naše členy a odběratele matek pořá-
dáme na včelnici chovatelské dny. Novým 
včelařům při odběru oddělků nebo ma-
tek poradíme do začátků. Naší snahou je 
udržet chovatelský okrsek, protože dobře 
víme, jaká byla situace před 23 lety s bo-
davostí a medným výnosem, jak jsem zmi-
ňoval. Snažíme se vytvořit dostatečnou 
sílu trubců z našich trubčích včelstev, aby 
ovlivnili početnost na shromaždišti. 

Připravil Ing. Pavel Cimala

Jiří Melichar

Oplozovací stanoviště Doubí

Stanoviště Bezděčín

Nyní se zaměřuji na čisticí pud, 
který je dnes nejdůležitější 

obranou proti nemocem
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Mezinárodní včelařská výstava
a přehlídka medovin v květnu na brněnském výstavišti
Od 12. do 15. května 2019 proběhne na brněnském výstavišti Národní výstava hospodářských zvířat souběžně 
s veletrhem ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivosti. V rámci tohoto komplexu se uskuteční i mezinárodní 
včelařská výstava v pavilonu G1. Tato akce je určena jednak odborníkům, pro které jsou připraveny včelařské přednášky 
a prodej včelařských potřeb, a jednak široké veřejnosti, která přichází nakoupit včelařské produkty – například med, výrobky 
z medu a medovinu. Souběh s Národní výstavou hospodářských zvířat a dalšími veletrhy je zárukou vysoké návštěvnosti.

www.animaltech.cz 

Soutěž  
Medovina roku startuje
Vyhlašujeme další ročník národní soutěže Medovina roku 2019. Letošní 
soutěž je připravena jak pro domácí medoviny (amatérské výrobce), tak 
pro profesionální medoviny (prodávané komerčně). 

Soutěž medovin bude probíhat v katego-
riích:
1. přírodní
2. bariková
3. bylinná 
4. ovocná

Pro obě kategorie platí, že zaslaný vzorek 
musí být vyroben pouze přírodní cestou! 
Vzorek nesmí být dobarven ani dolihován 
a musí splňovat následující požadavky:
• přírodní medovina – vyrobena 

z medu a vody;
• barikovaná – zrání medoviny v sudu 

nebo s využitím pelet
• bylinná medovina – vyrobena 

z medu, vody a směsi koření či bylin, 
přidaných v průběhu procesu výroby;

• ovocná medovina – vyrobena z medu, 

vody a ovocných šťáv, přidaných do 
kvasného procesu.

Do soutěže se můžete přihlásit zasláním 
vzorku min. 2 litrů medoviny na adresu: 

Textilní zkušební ústav
Václavská 6, 603 00 Brno
www.tzu.cz

Vzorky lze poslat poštou nebo je doručit 
osobně na podatelnu. Přihlásit lze i více 
vzorků. Termín pro doručení vzorků me-
doviny je do 25. 4. 2019.

Medovinu popište svým jménem nebo 
názvem firmy, adresou, emailem a telefon-
ním číslem. Uveďte rovněž druh medoviny, 
tj. zda se jedná o medovinu přírodní, by-
linnou nebo ovocnou, případně ročníkem. 

Přiložte čestné prohlášení, že vzorek splňu-
je podmínky soutěže (formulář ke stažení 
na www.soutezmedovin.cz).

 Vítěz soutěže a soutěžící do třetího místa 
obdrží diplom od pořadatele a právo použít 
značku „Medovina roku“. 

Diplomy bude možné převzít při vyhlá-
šení vítězů dne 12. 5. 2019 nebo kdykoli 
v době konání včelařské výstavy na brněn-
ském výstavišti. Nevyzvednutá ocenění 
budou zaslána poštou. Všechny soutěžní 
vzorky medovin budou vystaveny při bez-
platných ochutnávkách během včelařské 
výstavy na brněnském výstavišti ve dnech 
12. – 15. 5. 2019. Každý účastník soutěže 
obdrží jako pozornost vstupenku na veletrh 
zdarma (kód bude zaslán na váš uvedený 
email po zpracování všech přihlášek). 

Více informací o soutěži najdete na www 
stránkách www.soutezmedovin.cz

Marek Linger
e-mail: mlinger@volny.cz
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Zeptali jste se…

Obracím se na Vás se dvěma dotazy. Vy-
mýšlím spolu s grafikem nové etikety na 
med a zastavili jsme se u slova přírodní. 
Vím, že slova nejlepší, lahodný, zdravý, 
včelí apod. nesmí být uvedená na etiketě 
před slovem med. Prosím o informaci, 
zda je možné použít slovní spojení „pří-
rodní med“ popř. „100% přírodní med“.

Za druhé, uvažujeme o prodeji do ma-
loobchodní sítě, která bude zásobovat 
konečného spotřebitele v množství cca 
1 000 kg/rok. Jak se prosím vyrovnat 
s problémem, když náš med je především 
„smíšený“ – část medu je květového a je 
v něm nějaká medovice. Med má být 
označen jako květový med medovicový 

(nesprávně lesní). Co prosím psát tedy 
na etikety. Můžeme spojení medovicový 
med nebo květový med vynechat a psát 
pouze 100% přírodní med, popř. přírod-
ní med? Jak je to právně správně?

 M.V.

V odpovědi odkazuji na stránky VÚVč. 
Dol – http://www.beedol.cz/2018/zna-
ceni-medu/ . Tam je značení medu po-
drobně popsáno a najdete tam odpovědi 
na Vaše dotazy. Osobně vždy radím – méně 
je více – nejste-li si jisti, uvádějte pouze 
„med“ bez přívlastků (květový, medovico-
vý nebo jednodruhový aj.). Slovo přírodní 
patří mezi tzv. zakázaná slova dle vyhlášky 
č. 417/2016 Sb. o některých způsobech 
označování potravin. § 2 této vyhlášky 
mimo jiné říká, že informace o potravinách 
neobsahují zavádějící údaje, že potravina 
nebo její složka je „vhodná pro děti“, „do-
mácí“, „čerstvá“, „živá“, „čistá“, „přírod-
ní“ nebo „pravá“, že charakter potraviny 
je dia nebo dietní. Informace o potravinách 
nesmí obsahovat údaje, jejichž pravdivost 
nelze dokázat. Nedoporučuji ani název 
100% med. Je to podle mého též údaj zavá-
dějící. Spotřebitel by se mohl ptát, zda exi-
stuje také 99% nebo jinak procentní med. 
Je to podobné jako „včelí med“. Předpisy 
definují med pouze jako produkt včel. Při-
dáním slova „včelí“ se vlastně připouští, že 
existuje i jiný med. A to není pravda.

Je nutné zdanit  náhradu z prostřed-
ků státního rozpočtu k obnově včelstev 

včetně zařízení, kterou jsem dostal za 
nařízenou likvidaci včelstev včetně za-
řízení v loňském roce po nálezu moru 
včelího plodu na mém stanovišti? Pát-
rám a dotazuji se a zatím bez výsledku. 
Jsem v kontaktu s kontrolním oddělením 
svého FÚ, který mi slíbil informaci. Ob-
racím se tedy na Vás a prosím o sdělení. 
Jsem ročník 1948, narozen v Benešově 
u Prahy, kde jsem také v roce 1972 na 
Želetince začal včelařit. I přes pokročilý 
věk chci ve včelaření v Českém ráji po-
kračovat.

 J. M.

Podle zákona o daních z příjmů § 4 odst. 
1 je od daně osvobozena mimo jiné přija-
tá náhrada majetkové nebo nemajetkové 
újmy, plnění z pojištění majetku, plnění 
z pojištění odpovědnosti za škodu, plně-
ní z cestovního pojištění; osvobození se 
nevztahuje na náhradu za škodu způsobe-
nou na majetku, který byl zahrnut do ob-
chodního majetku pro výkon činnosti, ze 
které plyne příjem ze samostatné činnosti, 
v době vzniku škody,

Vzhledem k výše uvedenému mám za to, 
že přijatá náhrada za utracená včelstva a li-
kvidaci zařízení je od daně z příjmů osvo-
bozena za podmínky, že jste zlikvidovaný 
majetek neměl zahrnut do obchodního ma-
jetku, tj. nebyl součástí Vašeho podnikání. 
Pokud jste zájmový včelař, pak je příjem 
jakožto náhrada utrpěné škody na Vašem 
majetku od daně osvobozen.
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Změna vyhlášky o veterinárních  
a hygienických požadavcích na živočišné produkty
Dne 5. 3. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 65/2019 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné 
produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských spole-
čenství ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela se dotkla i včelích produktů 
uvedených v § 15:
a) Došlo ke změně názvu nadpisu: dříve 

„Včelí produkty“, nyní „Med a mateří 
kašička“.

b) Odstavec 3 týkající se prodeje medu ze 
dvora byl změněn s ohledem na nove-
lu veterinárního zákona, která zrušila 
omezení prodeje medu ze dvora do ma-
loobchodu na území kraje, v němž se 
nachází stanoviště včelstev, a zavedla 
nový pojem „místní maloobchod“. Při-
tom za místní maloobchod se považuje 
maloobchod podle předpisu Evropské 

unie, který má odpovídající sortiment 
živočišných produktů, který se nachází 
na území České republiky a který se do-
dává přímo spotřebiteli. Za malé množ-
ství medu pro prodej ze dvora se nadále 
považují maximálně 2 tuny ročně.

c) Byl zrušen odst. 4 jako nadbytečný.
Nové úplné znění § 15, který upravuje 

veterinární a hygienické požadavky na vy-
jmenované včelí produkty tedy zní: 

§ 15
Med a mateří kašička
1. Med musí být vykupován, přeléván 

a skladován v obalech, které splňují 

požadavky na obaly pro potraviny živo-
čišného původu. Nesmí být vystavován 
přímému slunečnímu záření.

2. Mateří kašička musí být stabilizována 
do 3 hodin po získání; uchovává se při 
teplotě do   0 °C.

3. Za malé množství medu, určeného 
k prodeji chovatelem přímo spotřebite-
li v domácnosti chovatele, v hospodář-
ství chovatele, v tržnici nebo na tržišti, 
anebo k dodání chovatelem do místního 
maloobchodu, se považuje množství ne-
převyšující 2 tuny ročně.

Změny nabývají účinnosti patnáctým 
dnem po vyhlášení, tj. 22. 3. 2019.

Připravila: Mgr. Jarmila Machová
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Jaký úl je nejvhodnější pro naše včelky? V jakém typu se nejlépe včelaří? 
Výběr úlu je pro začínající včelaře zcela zásadní otázka. Dovolím si zde 
uvést příklady ze svého života, abyste si udělali svůj názor na to, co ve vče-
lařství hledáte a čemu je potřeba se vyhnout.

Můj první úl byl těžký Moravský univerzál 
a jak sám dobře vím, na Moravě je ještě 
mnoho včelařů, kteří ho nedokážou opus-
tit a mají v něm své včely. Vyzkoušel jsem 
i úly, které by si jen tak někdo nepořídil, 
protože mu přijdou něčím zvláštní. Občas 
jsem se nadchl pro nějakou úlovou novin-
ku, která k nám přišla ze světa. Před mno-
ha lety jsem si pořídil tzv. elektrické otoč-
né úly z Maďarska od dnes již neexistující 
firmy Anivet. A rovnou čtyři, dva jsem ku-
poval v Německu, jeden přímo u výrobce 
a jeden v Česku. Vychvalování a marketing 
úlu byly opravdu silné a argumenty líbivé 
včelařskému uchu. Zamezení rojení, med-
ný výnos vyšší o 150 % a to hlavní – potírá-

ní varroázy fyzikální cestou otáčení a nepo-
užívání chemie. To bylo přesně to, co jsem 
chtěl slyšet. 

Byl to dřevěný úl s plastovými rámky 
v plodišti kulatými, které se pomocí elek-
trického 12V motorku otáčely okolo své 
osy, což mělo zabránit samičkám roztoče, 
aby v buňkách přežila jejich vajíčka. Další 
otáčkou je měla larva včely „zalehnout“ 

a tím usmrtit. Dále mělo otáčení zamezo-
vat vyrojení, protože přece včely nevystaví 
matečník, který musí vždy směřovat smě-
rem dolů. A kolik medu bylo v úlu? Slíbe-
ných 150 %, nebo dokonce víc? Kdepak, 
ani jedno nefungovalo. Včely se běžně 
rojily, a to i několikrát, přičemž varroáza 
měla „zelenou“. Medu bylo ve srovnání 

s běžným včelařením v mých klasických 
úlech poskrovnu.

Dalších podobných „superúlů“ bych 
mohl jmenovat mnoho. Vzpomínám si 
na kolegu, který se mě jednou zeptal, co 
je to „medná kráva“. A já jsem věděl jen 

A kolik medu bylo v úlu? Slíbených 150 % nebo dokonce víc? 
Kdepak, ani jedno nefungovalo. Včely se nejen běžně rojily,  

a to i několikrát, přičemž varroáza měla „zelenou“

Výroba komorovací přepážkyNa jaře včelstva potřebují teplo, proto je nutné jim zůžit prostor 
přepážkou – tzv. komorování
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obyvatele, kteří se včelařství nedokážou vě-
novat intenzivně, ale čekají, co jim příroda 
donese, protože jsou tak zvyklí. Úl připo-
míná necky nebo rakev. Včelaří se v něm 
tak, že včelstvo vedete pouze na horních 
loučkách a med odebíráte až zjara. Prostě 
takové „malé“ brtnictví a návrat do časů 
pravčelaření.

Nelze opomenout ani úly po našich dě-
dečcích a otcích, které byly jedno nebo 
dvouprostorové. Pro dnešní racionální vče-
laření již opravdu nemají význam, neboť 
napomáhají vyšší rojivosti, snižují výnosy 
a podporují vznik různých nemocí včetně 
moru či hniloby včelího plodu. Obě jsou 
pro začátečníka velmi těžko rozpoznatelné, 
takže se tak snadno stane šiřitelem těchto 
nemocí po okolí. Při pozdějším laborator-
ním vyšetření se na to přijde a jásot a nad-
šení nad včelami v historicky starých úlech 
vezme za své. Dědictví po našich předcích 
je třeba ctít, nicméně do úlů, které mají více 

let (10–20 i více) již včely nedávejte. Na-
třete je nějakou pěknou barvou, uzavřete 
před vniknutím včel a vystavte. Stačí jeden, 
dva takovéto úly jako vzpomínka a zbytek 
spalte. Uděláte jedině dobře. 

O úlech a rámkových mírách se včelaři 
dokážou dohadovat donekonečna a větši-
nou to nikam nevede. Nakonec je stejně 
nejdůležitější samotná obsluha včelstev 
během včelařského roku. Zaměřuji se pře-
devším na to, co chci od včel získat.

Mám obyčejný a hlavně jednoduchý úl 
skládající se z varroadna, ze čtyř až šesti 
nástavků, jednoduchého plechového víka 
s 5cm polystyrenem jako uteplení, fólie 
na včelstvo a dvou mateřích mřížek. To je 
můj základ. 

Dno tvoří tři stejná prkýnka a jedno 
menší, sloužící jako česno, vše je smonto-
vané pouhými vruty. Dno je celosíťované, 
umožňující kontrolu podložky během celé-
ho roku, dále vlastní podložka, kterou pra-
videlně měním za zcela novou každý rok 
k 1. lednu. Jako česnovou vložku na zimní 
období bránící vniknutí hlodavců a dalších 
vetřelců používám speciálně upravenou 
plastovou přepážku.

Nástavek je klasický čtverec na 11 rám-
ků z palubek z obou stran a uvnitř je 2cm 
izolace polystyrenem. Pokud chováme sil-
ná včelstva, nemá další uteplení smysl. Úl 
je koncipován jako čtverec, a tak s ním lze 

včelařit jak na „teplou“, tak „studenou“ 
stavbu. Toto si vysvětlíme až v následujícím 
květnovém pokračování, kdy chci začína-
jícím včelařům ukázat nejvhodnější mani-
pulaci s úlem. Nepoužívám očka, považuji 
je za zbytečná a nevhodná. To je však dáno 
celkovou konstrukcí úlu, který používám. 

Víko je z pozinkovaného plechu, jehož 
ostré hrany jsou zahnuty tak, abych si o ně 
neporanil ruce. Do víka je volně vložen 5cm 
polystyren, který po celý rok slouží jako do-
statečná ochrana. Jakou mám rámkovou 
míru? Adamcovu, naši českou a vhodnou 
pro naše území, tj. 39 × 24 cm, kterou po-
užívá převážná část našich včelařů.

Naučte se včelařit se svým úlem, ať 
už se jedná o třeboňskou rámkovou 
míru 39 × 27,5 cm, Tachovský úl 39 × 24 
na 9 rámků v nástavku, či Dadant systém. 
Nebo si pořiďte ve světě nejrozšířenější 
Langstroth či Řeháčkův Eurodadant s po-
lonástavky nebo dokonce s nízkonástavky. 
Když se v něm naučíte včelařit tak, že včely 
nebudou trpět, tak nebudete trpět ani vy. 
Včely berou úl jako svůj domov a musí jim 
připomínat jejich přirozené místo k pobytu, 
což byl v minulosti vždy dutý strom s vhod-
ným otvorem-vstupem. 

Mezi nevyhovující úly, ale u starších 
včelařů stále oblíbené, patří úly jedno 
a dvouprostorové: Moravský univerzál, 
Čechoslovák, Budečák, různé zadováky 
a úly s vysouvacím zařízením. Nevhodné 
jsou úly, které nelze dostatečně rozšiřovat 
pro potřeby aktuální a plánované síly včel-
stva, nelze v nich dělat vhodná protirojová 
opatření a nelze u nich na podložce moni-
torovat stav včelstva.

O včelaření v nízkonástavkových úlech 
jsem nikdy neuvažoval, protože nepova-
žuji za vhodné mít v úlu „více dřeva“, než 
je potřeba, mít mnoho rámků a vyrábět je. 
Na druhou stranu rozšiřuji včelstva odspo-
du, takže musím vše zvedat, ale beru si jen 
tolik, kolik unesu. Podobně se „netahám“ 
s medem, naložím si jen tolik, kolik mám 
síly, a s tou většinou rád šetřím. To samé 
radím i ženám-včelařkám nebo starším 
včelařům: „Neberte si toho víc, aby vás to 
pak nepřestalo bavit, protože vás bolí záda 
nebo ruce!“ To už není včelařina, ale dřina. 
Věřím, že v mých slovech najdou včelaři-
začátečníci inspiraci a poučení. Vězte, že 
vycházejí z praxe získané z obsluhy něko-
lika set včelstev, která mi doposud prošla 
rukama.

Příště se můžete těšit na pojednání 
o rámcích, včelařských pomůckách a prak-
tické manipulaci se včelstvy. 

S pozdravem Včelám dík!
Augustin Uváčik,

učitel včelařství
e-mail: uva@centrum.cz

Při pozdějším laboratorním 
vyšetření se na to přijde 

a jásot a nadšení nad včelami 
v historicky starých úlech vezme 

za své

Jediný a zmenšený česnový vstup zabrání 
nechtěným návštěvám

Vkládání 5cm polystyrenu do víka 

Mateří mřížka

Staré Moravské univerzály určené  
na vyřazení

Tady se to bude rojit. A přitom by nemělo
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Z Výzkumného ústavu 
včelařského Dol – IV (XVI)

Dokážeme ochránit naše včely?
Současná geografická plemena včely medonosné vznikala po konci posled-
ní doby ledové (před 10 tisíci let) postupným šířením z glaciálních refugií 
a adaptací na klimatické, geografické i potravní podmínky. Tímto způso-
bem v Evropě vzniklo 15 geografických plemen. 

Ta na své cestě přirozeným způsobem 
vytvářela hybridní zóny fungující jako po-
lopropustné bariéry bránící šíření nežá-
doucích kombinací variant genů a naopak 
umožňující vznik místně přizpůsobených 
ekotypů těchto plemen. Populace včely 
medonosné tak přirozeným a efektivním 
způsobem reaguje na klimatické změny.

Zejména v posledních asi 150 letech 
však situaci zásadním způsobem a dost ne-
gativně ovlivnil člověk stále intenzivnějším 
využíváním včelstev. To se projevuje něko-
lika způsoby:

1. Přesuny včelstev a později matek napříč 
kontinentem způsobily v některých re-
gionech (Německo, Francie, Polsko 
aj.) postupnou likvidaci místního ple-
mene Apis mellifera mellifera (tmavá 
včela) šířením oblíbenějších plemen 
Apis mellifera ligustica (vlaška), Apis 
mellifera carnica (kraňka), Apis melli-
fera caucasica (kavkazanka). Ve větši-
ně zemí Evropy došlo k výrazné hybri-
dizaci, ztrátě mezipopulační diverzity 

a vytvoření mezirasové mixpopulace se 
stále patrnějšími důsledky na zdravotní 
stav včelstev.

2.  Evolučně stabilní strategií včelího spo-
lečenství jako superorganismu je snaha 
o maximální genetickou diverzitu uvnitř 
společenství. Vícenásobné páření matek 
a vysoké procento rekombinací při vzni-
ku zárodečné buňky (vajíčka) a také pá-
ření na trubčích shromaždištích je evo-
luční přizpůsobení formované změnami 
prostředí i tlakem parazitů. Chovatelská 
praxe však preferuje mnohonásobné ko-
pírování genetického materiálu malého 
množství plemenných matek selektova-
ných na základě několika málo znaků 
(medný výnos, mírnost, sezení na plás-
tech). Při distribuci matek na velkém 
území pak dochází k redukci vnitropopu-
lační i mezipopulační diverzity. Mnoho 
včelstev v rámci stanovišť pochází z jed-
né plemenné matky a při oplozovacích 
proletech se matky s větší pravděpodob-
ností páří s příbuznými trubci.

3. Negativním aspektem pro uchování 
místních populací včel je také kočová-
ní se včelstvy za nektarovou snůškou 
i opylováním plodin. Včelstva jsou často 
přesouvána na vzdálenosti několika set 
kilometrů (Itálie, Řecko, Španělsko). 
V době, kdy mohou produkovat značné 
množství trubců, tak ovlivňují místní 
populace včel. 

4. Největší dopad na populace včel má 
však v posledních desetiletích invaze 
roztoče Varroa destructor s devastu-
jícím účinkem zejména v oblastech 
s intenzivním využíváním včelstev 
a velkou hustotou zavčelení. Projevuje 
se často plošnými úhyny celých chovů 
včelstev v rozsáhlých oblastech. Uhy-
nulá včelstva jsou doplňována oddělky 
tvořenými ze vzdálených a místním 
podmínkám nepřizpůsobených včel-
stev. Oddělky jsou pak zdrojem nepří-
buzných populací roztoče s vitálnějším 
potomstvem.

Přitom izolovaný výskyt populací 
včelstev tolerantních k roztoči Varroa 
v různých částech Evropy svědčí o tom, 
že působením přirozeného výběru a bez 
zásahu člověka dochází poměrně rychle 
ke koevoluci parazita a hostitele a vytvo-
ření rovnováhy. Proces je však vázán na 
místní populaci včel i roztoče. Pokud 
jsou včelstva přesunuta mimo oblast 
původu, dochází k rychlému vymizení 
varroatolerance. 

5. Další fenomén ohrožující geografic-
ká plemena včel je distribuce matek 
šlechtěných jako komerční hybri-
dy několika ras, i těch mimo Evropu 
(buckfast). Tyto hybridy je schopen re-
produkovat jen zlomek včelařů, nejsou 
stabilní a v dalších generacích dochází 
k segregaci vlastností včelstev s negativ-
ními důsledky na chování i produkční 
schopnosti. Souběžně však dochází ke 
křížení s místními včelami a likvidaci 
výhodných kombinací variant jednot-
livých genů, které vznikly dlouhou pří-
rodní selekcí. Proces adaptace je tak 
vrácen opět na začátek.

6. Masivní používání agrochemikálií a py-
lové monodiety způsobené pěstováním 
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Matka a dělnice včely medonosné kraňské (foto Pavel Cimala)



127DUBEN 2019•

zemědělských plodin na velkých plo-
chách, to spolu s klimatickými změnami 
přispívá k umocnění dříve zmíněných 
faktorů.

Výsledky mezinárodních vědeckých pro-
jektů (např. COLOSS) ukazují, že místním 
podmínkám přizpůsobené populace včel-
stev jsou schopny lépe čelit parazitům než 
včelstva s matkami nepůvodních plemen 
a hybridů. Je zřejmé, že úsilí o trvalé za-
chování místně adaptovaných populací 
včelstev je jednou z podmínek životaschop-
nosti včelstev v Evropě. 

Nelze vrátit populaci včel do původního 
stavu, jak byla před tisíci lety. Ale můžeme 
se vyhnout další nežádoucí hybridizaci.

V posledních 15 letech země EU podnik-
ly kroky k legislativou podpořené ochraně 
místních populací včelstev. Jejich úsilí však 
často naráží na opačné snahy prosazující 
obecná pravidla volného trhu i pro včelí 
matky a oddělky. 

Je zřejmá nekonzistence legislativy EU, 
kdy chov místních populací včel je podpo-
řen nařízeními Evropského parlamentu 
a Rady 1804/99, 1143/2014, 429/2016, 
2031/2016, avšak celoevropský trh s mat-
kami a oddělky je regulován (nařízení 
2003/881/CE) pouze veterinárními certi-
fikáty bez ohledu na plemeno včel.

Současná legislativa EU i legislativa ná-
rodních států a jejich regionů nabízí řadu 
možností, jak ochránit místní plemena včel.

Jedinou zemí EU, která důsledně práv-
ně chrání původní plemeno včel na celém 
území, je Slovinsko. Kraňská včela je zde 
chápána jako národní dědictví a v para-
grafu 68 Zákona o chovu hospodářských 
zvířat (Official Gazette, č.18/02) je zařa-
zena mezi autochtonní plemena. V para-
grafu 70 téhož zákona je zakázán chov 
a uvádění na trh jiných geografických 
plemen včel. Dovoz kraňského materiálu 
z jiných zemí je vázán na souhlas přísluš-
ného ministerstva. 

V dalších zemích se celostátní nebo re-
gionální opatření zaměřují na vytváření 

ochranných pásem kolem stanovišť šlech-
titelských chovů místních plemen.

Jiný, ale funkční způsob ochrany šlech-
titelských chovů kraňské včely zvolilo 
Slovensko. Národní program eradikace 
moru včelího plodu na roky 2018–2019 
obsahuje Regulaci přesunu včelstev za 
snůškou (kočovný řád). V odstavci 8 vete-
rinárních požadavků obsahuje formulaci: 
...z důvodu potřeby ochrany zdraví včel ve 
šlechtitelských chovech kraňské včely se 

nepovoluje kočování do ochranného pás-
ma v okruhu minimálně 5 km od trvalého 
stanoviště šlechtitelských chovů. Dohled 
tedy zajišťuje veterinární správa.

Italský zákon č.157/1992 v článku č.1 
ukládá chránit včelu italskou (Apis melli-
fera ligustica) jako formu divoké příro-
dy a předmět národního zájmu. Uvádí 
také, že toto původní plemeno by mělo 
být chráněno jako národní dědictví. Zá-

kon č. 313/2004 a ministerský dekret 
č.18354/2009 ukládájí chránit a šlech-
tit původní italská plemena Apis melli-
fera ligustica a Apis mellifera siciliana. 
V souladu se strategií EU na ochranu bio-
diverzity jsou vytvářena ochranná pásma 
(nejméně 200 km2) v oblastech čistého 
chovu. Do těchto pásem nelze kočovat se 
včelstvy ani významně zvyšovat jejich po-
čet (podrobnosti v internetové verzi tohoto 
článku na www.pvpekarov.cz) 

V Dánsku je malá populace včely tmavé 
(Apis m. mellifera), asi 200 včelstev na os-
trově Laeso. Je jako jediná chráněna záko-
nem z roku 1993. Zákon zakazující chov 
jiných plemen však nebyl částí ostrovních 
včelařů respektován a byl veden vleklý soud-
ní spor, který skončil u Evropského soudu. 
Ten v roce 2001 rozhodl, že chráněné území 
tmavé včely bylo zákonem zřízeno v souladu 
s evropským právem. I nadále však trvá ne-
legální dovoz, zejména italské včely. V sou-
časné době je asi 14 % chráněných včelstev 
překříženo tímto plemenem.

Největší populace tmavé včely (asi 
8 000 včelstev) je v Norsku. Tato včelstva 
tvoři tři izolované populace chráněné zá-
konem.
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Při analýze plemenné příslušnosti včel s využitím metody DAWINO se zaznamenávají 
koordináty 19 bodů na jednotlivých křídlech. Z těchto bodů program pak vyhodnotí 
30 charakteristických znaků a vyhodnotí zastoupení podílu konkrétního plemene včel
 Perokresba: archiv VÚVč

Včela medonosná kraňská (Apis mellifera carnica)  Foto: Wikipedie

Jedinou zemí EU, která důsledně 
právně chrání původní plemeno 

včel na celém území, je 
Slovinsko. Kraňská včela je zde 
chápána jako národní dědictví
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Ve Švédsku se nachází odhadem 
2 000  včelstev tmavé včely. Velká část se-
verního Švédska je v důsledku prostoro-
vé izolace zatím prosta nákazy roztočem 
Varroa a přesun včelstev i plemenného 
materiálu do této oblasti je zakázán. Tuto 
skutečnost švédští chovatele tmavé včely 
využívají ke zřízování izolovaných oplozo-
vacích stanic (např. Luro na jezeru Vanern) 
podporovaných soukromým kapitálem 
i ministerstvem zemědělství.

V severských a baltských zemích je vel-
mi nízká hustota zavčelení, takže lze nalézt 
místa na zřízení izolovaných oplozovacích 

stanic. V roce 2011 byl zřízen NordGen 
(the Nordic Genetic Resources Center), 
zabývající se též ochranou genetických 
zdrojů tmavé včely.

V Německu byla původní tmavá včela 
téměř zcela vytlačena včelou kraňskou 
a hybridem buckfast. V jednotlivých 
spolkových zemích jsou zřízena až 10km 
ochranná pásma kolem řady šlechtitel-
ských chovů těchto plemen. Pravidla 
v těchto pásmech jsou velmi striktní a je-
jich nerespektování je pokutováno až do 
výše 10 tisíc eur.

Mapování situace v České republice pro-
běhlo v letech 2014–2017 v rámci projek-
tu TA04020317. Přehledné mapy jsou ke 
zhlédnutí na odkazu  http://arcg.is/bKLWj 
a je z nich patrné, že populace včelstev je 
poměrně homogenní s naprosto převládají-
cími znaky kraňské včely. Současně je však 
na řadě míst zřejmý vliv předchozího his-
torického vývoje i aktuální pozvolné šíření 
hybridu buckfast.

U nás je kraňská včela jakožto místně 
přizpůsobené plemeno zařazena do Ná-
rodního programu konzervace a využívání 
genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikro-
organismů (NPGZ), který se řídí zákonem 
č.154/2000 Sb. (plemenářský zákon). 
V nedávné novele tohoto zákona je usta-
novení, že „ k plemenitbě včel mohou být 
využívána pouze plemenná včelstva nebo 
sperma včely medonosné kraňské“. 

Každoročně je v rámci NPGZ evido-
váno kolem 400 plemenných matek ze 
sedmi chovů, kontrolovaných podle me-
todiky NPGZ. Udržování místní populace 

včelstev je tedy realizováno v rámci spolu-
práce NPGZ a Uznaného chovatelského 
sdružení kraňské včely. Garantem plemene 
je VÚVč Dol. 

Šíření plemenného materiálu kraňské 
včely je realizováno prostřednictvím sítě 
šlechtitelských a rozmnožovacích chovů. 
Potomstvo plemenných matek je porov-
náváno s plemenným standardem analý-
zou žilnatiny křídel (DAWINO). Bohužel 
z těchto analýz vyplývá postupné zhoršová-
ní situace. I v okrscích kolem oplozovacích 
stanic šlechtitelských chovů se objevují kří-
ženky. Stejným problémům jsou vystaveny 
i některé rakouské chovy, ze kterých řada 
českých chovatelů vozí plemenné matky. 
V možném ohrožení jsou i stanoviště ge-
netických zdrojů kraňské včely v ČR a je 
evidentní potřeba jejich ochrany.

Jednou z priorit NPGZ je tedy najít 
možnosti legislativního zajištění ochran-
ných pásem kolem šlechtitelských chovů. 
Ty by měly šlechtit především z vlastního 
materiálu a měly by tak být zárukou po-

třebné mezipopulační diverzity v rámci 
ČR. Těmto chovům by měla být zajištěna 
ochrana nejméně 5km pásmem, které bude 
pravidelně sledováno s ohledem na mož-
nou hybridizaci. Metoda analýzy křídel je 
vhodná ke stanovení odchylek od homo-
genní populace, ale nehodí se k určení 
míry hybridizace. Zde se už neobejdeme 
bez použití analýz DNA. K tomuto účelu 
je postupně na Pokusném včelínu VÚVč 
v Pekařově budována genetická laboratoř.

Současná evropská legislativa i legislati-
va národních států a jejich regionů nabízí 
řadu možností, jak chránit místní, adapto-
vané populace včely medonosné. Zkuše-
nosti z evropských zemí však napovídají, 
že jakákoliv právní ochrana je neúčinná 
bez cílené osvěty vysvětlující důvody této 
ochrany a podpory včelařů a veřejnosti. 
Příkladem je Slovinsko, kde se podařilo 
včelařům i veřejnosti vysvětlit výhody tra-
dičního pojetí včelařství k ochraně kraňky. 

Naším prvořadým cílem nesmí být snaha 
o tu nejčistší kraňku, nýbrž o trvale udrži-
telnou, místně adaptovanou populaci ne-
závislou na dovozech ze zahraničí. V této 
souvislosti se ukazuje, že tou správnou 
cestou je chránit místní populaci včel na 
celém území jejího výskytu. Pro udržení 
nutné míry diverzity je nutné udržovat 
více vzájemně izolovaných subpopulací. Ty 
budou mít své oplozovacími stanice resp. 
okrsky chráněné ochrannými pásmy. Mezi 
těmito subpopulacemi pak může docházet 
k občasné výměně plemenného materiálu 
s cílem omezit nežádoucí příbuzenské 
křížení a současně udržovat nutnou míru 
diverzity. V této oblasti nás čeká mnoho 
práce a nikdo ji za nás neudělá.

RNDr. František Kašpar
Pokusný včelín VÚVč Pekařov

kvendel61@gmail.com
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Naším prvořadým cílem nesmí být snaha o tu nejčistší kraňku,  
nýbrž o trvale udržitelnou, místně adaptovanou populaci  

nezávislou na dovozech ze zahraničí

Kříženec včela buckfastská 
 Foto: Aleš Cimala

Včela tmavá (Apis mellifera mellifera) 
 Foto: Emmanuel Boutet, Wikipedie
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Duben
V dubnu ve včelstvech dožívají včely z loňského podzimu. Pokud je jejich zdraví podlomené, nedokážou 
vychovat své mladší sestry a včelstva hynou. Staré pořekadlo praví: duben dělá pohřby a květen roje.

Aby byla včelstva připravena na snůšku, musí mít dostatek zdravých včel jarní generace. 
Včelstva v tuto dobu potřebují hlavně kvalitní pylovou snůšku, která je i základem dobré imunity včelstva. 
Taktéž je důležité myslet na zdroj vody (až půl litru denně), která je pro správné fungování včelstva nezbytná.
Předjarní ošetření proti varroáze, pokud bylo potřeba, je už zpravidla provedené. Jen ve vyšších polohách 
nebo při chladném počasí se ošetření může protáhnout do poloviny dubna. 

Někdy nastanou nečekané situace, kdy je nutné včelstva ošetřit. Například v případě, že si včelstvo donese 
spoustu roztočů při vyloupení hynoucích, silně varroázních včelstev. K ošetření použijeme Formidol nebo 
VarroMed, oba jsou k dostání bez receptu.

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

Formidol

Tvorba 
oddělků

Je-li třeba 
nátěr M1  

nebo 
VarroMed

Maximálně 
jednu aplikaci 

Varidolu nahradit 
VarroMedem

Tři aplikace 
Varidolu 

fumigací nebo 
aerosolem

Odstranění 
plodu,  

aby ošetření 
bylo účinné

Monitoring 
moučkovým 

cukrem  
nebo  

ze spadu na dně

Ochrana dlouhověkých včel:
Gabon

Formidol
VarroMed

Odstranění  
posledního  

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

www.beedol.cz, beedol@beedol.cz
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oslavou svátků jara

Včelí svět Hulice letos vstoupí již do sedmé turistické sezony a za dobu své 
existence si získal velké množství příznivců, kteří se pravidelně vracejí. Že 
jste ve Včelím světě ještě nebyli? Nebo jste o něm dokonce ještě neslyšeli 
a nevíte, kde ho hledat?

Pokud je tomu tak, neváhejte a vypravte 
se na výlet do malé vesnice Hulice, ležící 
na břehu vodárenské nádrže Švihov mezi 
městy Vlašim a Zruč nad Sázavou.

Bílá patrová budova muzea uprostřed 
návsi nenechá nikoho na pochybách, že 
dříve bývala obecnou školou. Před sedmi 
lety se za pomoci nadšených lidí z řad za-
stupitelů, včelařů a ochránců přírody po-
dařilo chátrající objekt zdařilým způsobem 
zrekonstruovat a vytvořit v něm unikátní 
expozici ze života včel. Expozici, která je 
svým obsahem a rozsahem jediným ob-
dobným projektem ve středoevropském 
prostoru. Moderně vybavené návštěvnic-
ké centrum představuje za pomoci inter-
aktivních prvků život včel se všemi jeho 

zákonitostmi, a to vše jedinečnou a hravou 
formou.

Co můžete ve Včelím světě vnímat, 
vidět, cítit, slyšet, ochutnat a čeho se 
dotýkat? 

První, co každého příchozího přivítá hned 
po vstupu, je vzduch prosycený vůní včelí-
ho vosku a medu. A pak už je jen na samot-
ném návštěvníkovi, aby si zvolil způsob, 
jakým pronikne do světa včel a začne obje-
vovat jeho kouzlo. Možná poprvé v životě 
uvidí přes síťovinu včelařského klobouku 
svět kolem sebe a hned v přízemí expozice 
zjistí, kdo tvoří včelí rodinu. Nebo objeví, 
jak se včelí dům – úl v průběhu celého roku 
mění. Třeba si u dotykových obrazovek 

vyzkouší znalosti o anatomii včely a nau-
čí se napodobit včelí taneček, který svým 
„sestřičkám“ předvádějí včely pátračky. 
Možná se přidá k těm, kdo sestaví včelí 
skládačku nebo bude při „čichohře“ hledat 
cestu do svého úlu jako včela létavka. Po-
znání střídá hru a zážitek. Každý návštěv-
ník je překvapen, když vystoupá do prvního 
patra expozice, kde se ocitne v úlu s obřími 
plástvemi, kde se sám bude cítit jako vče-
la. Plný nabytých informací o včelích pro-
duktech pak může zhlédnout videoprojekci 
krátkých filmů ze života a práce včel. Zažije 
tak události, které jsou skryté očím běžné-
ho pozorovatele úžasného světa včel. 

Tímto není ani zdaleka vyčerpán výčet 
zážitků. Expozice totiž zahrnuje i ven-
kovní část s prosklenými úly, kde může 
návštěvník sledovat práci živých včel či 
rozpoznávat nektarodárné rostliny v zá-
honech a bylinkové zahrádce. Ta je od loň-
ského roku obohacena o hadcovou skalku 
s místní vzácnou endemickou rostlinkou – 
kuřičkou hadcovou. V zahradě nechybí ani 
domeček pro včelky samotářky a v květnu 
bude exteriér obohacen o nový čmelín.

Doprovodné akce

Včelí svět má co nabídnout nejen rodinám 
s dětmi, ale i začínajícím či již praktikují-
cím včelařům. Pro všechny připravuje do-
provodné akce – v dubnu jsou to tradičně 
Velikonoce s malováním velikonočních va-
jíček včelím voskem, v květnu při Muzejní 
noci zvou osvětlené obří plástve návštěvní-
ky na medovou party s možností umíchat 
si vlastní medový koktejl, ochutnat medo-
vinu nebo vyzkoušet kosmetiku s včelími 
produkty. V červnu zaplaví Včelí svět kyti-
ce nektarodárných a pylodárných bylinek 
a návštěvníci si mohou vytvořit vlastní 

Výroba svíčky – jedna z oblíbených činností při Hrátkách s voskem Přízemí expozice 
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bylinkové aranžmá a popíjet při něm osvě-
žující medový nápoj. Určitě nebudou chy-
bět ani komentované prohlídky spojené 
s poradním dnem pro začínající včelaře. 
V září si může každý vyzkoušet svou kre-
ativitu při Hrátkách s voskem a odnést si 
domů obrázek zhotovený starou technikou 
horkého vosku. Tečkou za sezonou bude 
jako každý rok zdobení medových perníč-
ků během Perníčkového víkendu. Nebude 
chybět ani tradiční šálek čaje s medem.

Všechny akce jsou doplněné o drobné 
dílničky pro děti – i v průběhu celé sezony 
si každý může vlastnoručně vyrobit svíčku 
ze včelího vosku nebo namíchat bylinkovou 
sůl.

A když se už budete cítit unavení, můžete 
si udělat piknik v trávě. Rádi vám půjčíme 
deku a košík naplníme medovou svačinkou 
podle vašeho přání.

I školní výlety k nám jezdí za zážitky

Nikoho asi nepřekvapí, že Včelí svět je vy-
hledávaným cílem školních exkurzí a vý-
letů. Zážitkovými výchovně-vzdělávacími 
programy doplňujícími školní výuku pro-
jdou každý rok stovky žáků mateřských, 
základních i středních škol či gymnázií. Ve 
výukových programech se snažíme vést 

k lásce ke včelám jako nezbytné součásti 
přírodního koloběhu a zároveň ohrožené-
mu přírodnímu druhu se stále se snižují-
cími počty. Další početnou skupinou dět-
ských návštěvníků jsou včelařské kroužky 
a dětské tábory v letních měsících.

Jistě každý bude souhlasit, že člověk se 
učí celý život. Ve Včelím světě nás o tom 
přesvědčují návštěvy skupin seniorů 
a účastníků akademií třetího věku. Pro ně 
připravujeme komentované prohlídky šité 
na míru.

Medový obchůdek 

A jaký by to byl výlet bez dárku na památ-
ku? V medovém obchůdku nabízíme kro-
mě medů, medových cukrovinek či perníků 
také kvalitní medoviny. Máme bohatý vý-
běr přírodní kosmetiky a léčivých příprav-
ků ze včelích produktů. Nechybí ani knihy 
o včelách a včelaření. V poslední době se 
stává oblíbeným dárkem i poukaz k návště-
vě Včelího světa, který si od nás hosté odvá-
žejí pro své blízké. Mimo sezonu se pak ote-
víráme návštěvníkům podle projeveného 
zájmu. Pravidlem bývá i otevření Včelího 
světa na začátku adventního času, protože 
dárky z našeho medového obchůdku jsou 
vždy žádanými vánočními pozornostmi pro 

stálé návštěvníky a firmy z blízkého i dale-
kého okolí.

Tipy do okolí

Pokud budete mít po prohlídce naší expo-
zice ještě čas a budete mít stále chuť obje-
vovat nové věci, můžete se vydat na opač-
ný konec Hulic do Vodního domu, kde je 
umístěna interaktivní expozice o vodě, 
nebo navštívit nedaleké městečko Zruč 
nad Sázavou se zámkem a mnoha dalšími 
zajímavostmi.

Jak se k nám dostanete? 

Autem je Včelí svět snadno dosažitelný 
z 56. km dálnice D1, parkoviště je v těsné 
blízkosti objektu a bez poplatku. Prostory 
expozice jsou bezbariérové, a tedy přístup-
né pro vozíčkáře i maminky s kočárky. 
Cyklisté k nám přijíždějí po cyklotrase č. 
4. Veřejnou dopravu do Hulic zajišťuje au-
tobusová linka Vlašim-Zruč nad Sázavou. 

Ve Včelím světě se o včelách dozvíte něco 
nového v každém věku. Přijeďte, těšíme se 
na vás. Určitě se k nám pak budete rádi 
vracet.

Text: Mgr. Jarmila Pavlicová a Jana Šimková
Foto: Richard Karban a archiv Včelí svět

Pohled na budovu Včelího světa. Dříve v ní bývala obecná škola Bylinkové odpoledne

OTEVÍRACÍ DOBA

duben až září říjen listopad až březen

úterý až pátek 
10–16 hod 
sobota a neděle 
10–17 hod

otevřeno o víkendech a státních 
svátcích 
10–16 hod

pro skupiny  
po předchozí telefonické dohodě

Včelí svět 
Hulice 55, 257 63 
Trhový Štěpánov

Telefon: 724 867 158
E-mail: info@vcelisvet.cz
www.vcelisvet.cz
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Osobnosti českého včelařství

Johann Gregor 
Mendel –  
objevitel zákonů 
dědičnosti,  
opat i chovatel 
včel
Od jeho úmrtí letos uplynulo 135 let. Po celou tu dobu 
je jeho jméno, a navždy bude, spojeno se základy 
genetiky, vědy, zabývající se dědičností i proměnlivostí 
organismů a jejími příčinami. Mendelův objev základ-
ních zákonů dědičnosti byl oceněn a jejich význam 
pochopen až po jeho smrti. Mnich a později opat Augu-
stiniánského kláštera na Starém Brně je jako zaklada-
tel genetiky znám ve vědeckých kruzích celého světa. 
Avšak už méně se o něm mluví jako o chovateli včel. 

Johann Gregor Mendel, současník Darwi-
na, prováděl své první experimenty kříže-
ním hrachu. Už v roce 1854 připravoval 
v této oblasti rozsáhlý výzkumný program 
a svůj výzkum obhajoval ve Vídni. Při 
zkoušce se dostal do sporu s profesorem 
botaniky Fenzlem a zkoušku nesložil. 
Darwinova teorie vývoje života byla pří-
tomnými biology přijata s nadšením, avšak 
poznatkům, které Mendel v oblasti dědič-
nosti získal a přednesl, nebyla věnována 
pozornost, nebyly pochopeny. Mendel sa-
mozřejmě znal Darwinovu evoluční teorii 

vývoje, svou prací chtěl přispět k objasnění 
vývoje a dědičnosti organismů. Nicméně 
tento neúspěch ho neodradil od další vý-
zkumné práce.

Narodil se 20. 7. 1822 v Hynčicích 
u Nového Jičína. Obecnou školu navště-
voval v rodném městečku, kde ho jeho 
otec Anton Mendel spolu s místním uči-
telem Thomasem Makyttou seznámili 
se základy pěstování ovocných stromů, 
zeleniny, květin, ale i se zásadami chovu 
včel. Byl to nadaný hoch. S úspěchem 
navštěvoval pianistickou školu v Lipníku 

nad Bečvou s vynikajícími studijními vý-
sledky. 

Studijní léta v augustiniánském 
klášteře

Po základní škole nastoupil na gymnázi-
um v Opavě. Jeho otec, veterán z napo-
leonských válek, utrpěl zranění při robotě 
v lese, a tak Johanna už nemohl ve studiích 
finančně podporovat. Mendel přerušil na 
půl roku studium gymnázia a začal si vy-
dělávat doučováním poté, co absolvoval 
kurz pro soukromé učitele. Po půl roce pak 
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Členové Augustiniánského kláštera na Starém Brně v letech 1861–1864. Johann Gregor 
Mendel stojí čtvrtý zprava

Mendelova socha od Theodora Charlemonta 
stojí na Mendlově náměstí v Brně

Komturský kříž – řád udělený  
císařem Františkem Josefem

 Opat Johann Gregor Mendel 
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gymnázium ukončil s vynikajícím prospě-
chem. Ve studiu pokračoval na Univerzitě 
v Olomouci na Filozofickém ústavu. Opět 
měl velké finanční potíže, které se tento-
krát snažila vyřešit sestra zřeknutím se 
části svého věna. To nestačilo, a tak Johann 
svízelnou finanční situaci řešil se svým pro-
fesorem Fridrichem Franzem, který mu 
navrhl, aby vstoupil do Augustiniánské-
ho kláštera v Brně, kde i on sám určitou 
dobu pobýval. Napsal doporučení opatu 
Františkovi Cyrilovi Nappovi a Mendel 
byl roku 1843 přijat. Po vstupu do kláštera 
přijal jméno Gregor. 

Studia na Filozofickém ústavu zahájil 
v roce 1845 a navštěvoval přednášky opa-
ta Nappa na téma pěstování ovoce, vino-
hradnictví, šlechtění rostlin. V srpnu roku 
1854 byl Mendel vysvěcen za kněze a stal 
se duchovním v nemocnici U sv. Anny na 
ulici Pekařské v Brně. Mladý kněz těžce 
snášel utrpení nemocných, a tak ho opat 
opět podpořil a Mendel nastoupil na uni-
verzitu ve Vídni. Navštěvoval přednášky ze 
zoologie, botaniky, chemie, paleontologie, 
ale i matematiky a fyziky. Studium ukon-
čil a vrátil se domů, kde se stal suplujícím 
učitelem přírodopisu a fyziky na německé 
Vyšší reálce v Brně. 

Po smrti opata Nappa v roce 1868 byl 
Mendel zvolen opatem kláštera a svou po-
zornost věnoval šlechtění květin, ovoce, ze-
leniny. Na svých přednáškách seznamoval 
přítomné se svou teorií dědičnosti. Brzy se 
dostavily šlechtitelské výsledky i s novými 
druhy ovoce, zeleniny i květin. 

Mendel včelař

Na klášterní zahradě choval také včely. 
Aktivně se zapojil do včelařského spolku 
a později byl zvolen do funkce vicepreziden-
ta Přírodovědeckého spolku v Brně a stal se 
i členem Včelařského spolku Moravského 
(1873). Na zahradě Augustiniánského kláš-
tera nechal postavit včelín pro 50 včelstev 
a začal zde intenzivně včelařit se starostou 
spolku Františkem Živanským.

Základy včelaření mu předal jeho otec 
Anton, který měl v Hynčicích svůj včelín. 
V zahradě opatství pak Mendel našel ide-
ální podmínky pro svou obrovskou zálibu.

V roce 1854 vznikla v Brně včelařská 
sekce Moravskoslezské společnosti pro 
zvelebení orby, přírodoznalectví a vlas-
tivědy. Tato instituce přerostla v letech 
1868–1869 ve Včelařský spolek moravský. 

Jeho předsedou byl František X. Živanský, 
který v roce 1870 uvedl do spolku také 
uznávaného odborníka a chovatele Men-
dela. V roce 1871 se stal 1. náměstkem 
starosty Včelařského spolku, byl také vel-
mi aktivním členem, který bohatě přispíval 
na provoz a fungování spolku. Jako jeden 
z mála platil poplatek 20 zlatých.

V roce 1871 si nechal podle vlastních 
návrhů postavit v zahradě opatství včelín 
s malou pracovnou. Stavba koncipovaná 
pro 15 včelích úlů se zachovala dodnes. 
V období nejaktivnější Mendelovy včelař-
ské činnosti zde měl na 50 včelstev.

O Mendelově včelaření víme jen díky 
krátkým sdělením v časopise Včela brněn-
ská. Dočteme se v nich o jeho trpké zkuše-
nosti s nebezpečnou nákazou včel – hni-
lobou plodu. Mendel musel zničit veškerá 
svoje včelstva a doporučil všem včelařům 
udělat to samé. Zkoušel různé způsoby 
zimování včelstev a tyto způsoby exaktně 
popsal, pracoval na zjednodušení včelího 
úlu a zlepšení manipulace v něm. Pokoušel 
se i o kontrolované křížení včel se snahou 
získat lepší vlastnosti včelstev (např. větší 
produkce medu). Bohužel se mu tato kří-
žení nepovedla, jelikož tehdy ještě nebyl 
známý přesný způsob reprodukce včel. 
Podobně jako ve všech ostatních oblastech 
svých zájmů se snažil nalézat nová řešení, 
která by posunula včelařský obor kupředu. 
Aktivně včelařil až do roku 1878. To byl již 
deset let opatem a neměl už na své záliby 
tolik času. V témže roce se stal čestným 
členem Včelařského spolku.

Deset let sporů

V roce 1872 mu císař František Josef udě-
lil Komturský kříž za zásluhy v církevních 

a veřejných funkcích. K vysoké funkci opata 
Augustiniánského kláštera, v níž se Mendel 
stal v tehdejším císařství rakousko-uher-
ském významnou a váženou osobností Brna 
a Moravy, totiž postupně přibíral další funk-
ce. Bohužel na úkor pokusné činnosti, kte-
rou stále více a více zanedbával. Posledních 
deset let svého života spotřeboval hodně 
času a energie na spory s rakouskou vládou. 
Schválením nového zákona z roku 1874 se 
ukládalo klášterům zvýšení příspěvků do 
náboženského fondu a začal spor, který tr-
val až do jeho smrti. Neustálé dohadování 
s rakouskou vládou ohledně neoprávněně 
zvýšené daně z klášterního majetku opata 
Mendela vyčerpalo natolik, že v roce 1883 
vážně onemocněl. Nachladil se, dostal zá-
nět ledvin a 6. ledna 1884 v klášteře zemřel. 
Pohřeb se uskutečnil 9. ledna 1884 a jeho 
ostatky jsou uloženy na Ústředním hřbitově 
v Brně v hrobce augustiniánů. 

Text: Jana Lunerová
Foto: se svolením Augustiniánského opatství a farnosti 

při bazilice Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně
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Kostel P. Marie na Starém Brně, 1783

Mendelův rukopis Pokusy s rostlinnými hybridy v Muzeu Starobrněnského opatství

Podobně jako ve všech ostatních 
oblastech svých zájmů se snažil 

nalézat nová řešení, která by 
posunula včelařský obor kupředu
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Po delší době se opět vracíme 
k sérii článků na téma přírodní síla 
včelích produktů. Zároveň je to 
také poslední příspěvek z této série 
věnovaný nejznámějšímu včelímu 
produktu, a to medu. 

Med patří do kategorie tzv. superpotra-
vin. Jedná se o přírodní látky s vysokým 
nutričním obsahem příznivě ovlivňující 
naše zdraví. Med je jedna z potravin, která 
obsahuje všechny látky potřebné k udržení 
života včetně enzymů, vitaminů, minerálů 
a vody. Je také asi nejstarším produktem 
získávaným od včel. Nejdříve sloužil samo-
zřejmě jako sladidlo, poté lidé začali obje-
vovat i jeho léčivé účinky. Med je produk-
tem včely medonosné, která sbírá na kvě-
tech nektar nebo na stromech medovici 
a jiné sladké šťávy obsažené v rostlinných 
orgánech. Včela nektar obohatí látkami 
z vlastního těla, pozmění jej ve svém trá-
vícím ústrojí a uskladní jej v plástech, kde 

později dozrává v med. Med včelstvu slouží 
jako potrava pro zimní období.

Podle vyhlášky č. 76/2003 Sb. rozděluje-
me med podle jeho původu následovně:

a) med květový
b) med medovicový
 
Zda se jedná o med medovicový, nebo 

květový, lze na základě parametrů uve-
dených ve vyhlášce určit podle fyzikál-
ních a chemických vlastností, jako jsou 
součet obsahu fruktózy a glukózy, obsah 
sacharózy, obsah vody, kyselost, hydroxy-
methylfurfural, obsah ve vodě nerozpust-
ných látek, aktivita diastázy a hlavně podle 
elektrické vodivosti medu.

Z hlediska způsobu získávaní se med 
dělí: na vytočený, pastový, lisovaný, vy-
kapávaný, plástečkový, med s plástečky, 
filtrovaný med nebo med pekařský.

Tolik citace podle vyhlášky, vraťme se ale 
k tématu „Med a jeho síla jako přírodního 
produktu“. V čem ona síla spočívá? Důle-
žité je nejdříve si položit a správně zodpo-
vědět otázky, od čeho se odvíjí kvalita medu 
a který med je kvalitnější. Světlý, nebo tma-
vý? Víte to? Pokud ano, je to dobře, proto-
že jen správné znalosti a dovednosti nám 
pomůžou šířit osvětu a správně se věnovat 
našim spotřebitelům a zvyšovat povědomí 
o kvalitě značky Český med. 

Zjednodušeně řečeno se kvalita medu 
odvíjí především od dvou věcí: 
1. umístění stanoviště a snůškové podmín-

ky, které stanoviště poskytuje
2. způsob a přístup včelaře ke včelaření

Druhým bodem máme na mysli vše, 
co se včelaření týká: v jakých úlech podle 
zdravotní situace včelaříte, v jakých pod-
mínkách se med vytáčí a skladuje, také 
jak často včelař obměňuje dílo a další fak-

tory. Ten poslední, který jsme jmenovali, 
i když se možná nezdá, je hodné důležitý. 
Správná obměna díla nám pomůže zajistit 
včelstvo v dobré kondici a také získat pa-
nenský med. V klasickém plástu po každé 
včele, která se vylíhne, zůstanou v buňce 
košilka a výkaly, které včely vyčistí a buň-
ku potáhnou propolisem. V jedné buňce 
se ale během jednoho roku narodí šest až 
devět včeliček, to je klasické včelí dílo, pa-
nenský med je tím nejčistším právě proto, 
že vzniká na nově vystavěných, ale matkou 
nezakladených plástech. Panenský med 
získáme vytočením panenského plástu. 
Med z panenských plástů má vynikající 
jemnou chuť a také krystalizace je velice 
jemná. V České republice se panenskému 
medu dlouhodobě věnuje řada včelařů.

Samozřejmě i spotřebitelé se často ptají, 
který med je kvalitnější – světlý, nebo tma-
vý? A sami si také mnohokrát odpovědí, 
že tmavý. Když se podíváme do historie 
včelařství v České republice, tak původně 
včela tmavá nosila hlavně medovici, ze 
které vzniká tmavý med. Také obměna díla, 
pokud nebyla pravidelná alespoň z jedné 
třetiny, vedla k tomu, že se plástve stávaly 
postupně z roku na rok tmavšími. A z tma-
vších plástů byl a je tmavší med. 

Při nákupu tedy upřednostňuje většina 
spotřebitelů tmavší medy a paradoxně si 
myslí, že jsou kvalitnější. Ale opak je prav-
dou, i když každý druh má své charakteris-
tické vlastnosti. Světlejší medy – květové – 
obsahují více glukózy (hroznového cukru), 
jsou proto velmi dobře stravitelné a tím 
vhodné i jako hodnotný doplněk výživy dětí, 
nemocných a starších lidí. Obsahují pylová 
zrna rostlin rostoucích většinou na loukách. 
Z rostlin včely sbírají nektar a tím obohacují 
med o významné látky přírodního charakte-
ru s povzbuzujícími účinky, jako jsou rost-
linné hormony, éterické oleje či aromatické 
látky a vitaminy. Tmavou barvu medovi-
cového medu způsobují rostlinná barviva 

Zásobní plástev s nezavíčkovaným medemZásobní plástev se zavíčkovaným medem
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obsažená v míze rostlin. V porovnání s medy 
květovými obsahuje medovicový med více 
minerálních látek a stopových prvků. Má 
i zvýšený obsah vyšších cukrů a nižší obsah 
cukrů redukujících, tj. glukózy a fruktó-
zy. Proto je trávení medovicového medu 
energeticky náročnější. Dalším paradoxem 
je, že se spotřebitelům nelíbí krystalizace 
medu a obvykle při nákupu dávají přednost 
tekutějším medům před zkrystalizovanými. 
Zde je velký prostor pro nás včelaře a pro 
edukaci spotřebitelů, že právě krystalizace 
medu je jeho přirozená vlastnost a znám-
ka kvality medu. Každý med krystalizuje 
a pokud ne, něco je špatně. Čas, kdy nastá-
vá proces krystalizace, je u každého druhu 
medu různě dlouhý. Květové medy díky ma-
lým krystalkům glukózy a četným pylovým 
zrnkům krystalizují poměrně brzy. Často už 
za několik týdnů po vytočení. Naproti tomu 
tmavý medovicový med obsahuje více ovoc-
ného cukru čili fruktózy. Proto tedy krysta-
lizuje později. Medovicový med nebo čistý 
akátový med podléhají krystalizaci skutečně 
většinou až po několika měsících a někdy 
ještě později. Nezávisle na původu by měl 
ale každý med zhruba do roka ztuhnout, 
tedy zkrystalizovat. Pokud k tomu nedojde, 
existuje vážné podezření, že byl proces zrá-
ní medu násilně zastaven, a kvalita medu 
proto utrpěla. Nejčastěji se tak může stát 
vystavením medu vysokým teplotám nebo 
po drastické filtraci medu, při které byla od-
straněna pylová zrna (krystalizační centra). 
Tím se ovšem bohužel odstraní nebo zničí 
řada prospěšných látek, pro které si med 
ceníme. V horším případě to může zname-
nat, že do něj zpracovatel přidal látky, které 
zabraňují krystalizaci.

Doba nástupu krystalizace medu závisí 
kromě složení cukrů v medu i na sklado-
vacích podmínkách. Med proto ukládej-
te v uzavřených nádobách a skladujte při 
teplotách 15–20 °C. Neprospívá mu ani 
výraznější kolísání teplot, ani dlouhodobé 
působení světla. Takže ideální místa pro 
uskladnění sklenice s medem v domác-
nosti jsou spižírna, skříň nebo komora. 

Také nezapomeňte sklenici s medem vždy 
pečlivě uzavřít víčkem. Med je totiž hy-
groskopický, což znamená, že pohlcuje 
vzdušnou vlhkost. Jinak řečeno jeho po-
vrchová vrstva nasává ze vzduchu vodu. 
Vodou zředěný med pak může zkvasit a je 
znehodnocený. Osobně mám velice ráda 
med květový pastový a to z více důvodů. 
Technologie pastování spočívá na poznat-
ku, že v počátku krystalizace včelař med 
několik dnů po sobě mechanicky šetrně 
promíchává, až do doby, kdy produkt získá 
konzistenci pasty. Med sice opět zkrystali-
zoval, ale ve velmi malých krystalcích, díky 
kterým si uchovává vláčnost. Pastový med 
se dobře odebírá ze sklenice, nestéká z kra-

jíce chleba a svou krémovitou konzistenci 
neztrácí ani v sebekrutějším mrazu, jak se 
o tom přesvědčili čeští polárníci. Navíc tu 
je záruka, že med nebyl nijak poškozený. 
Poškozené medy totiž nevytvářejí pastu. 
V pastovém medu zůstávají neporušeny 
enzymy, minerální látky i vitaminy. 

V posledním období nabírají u spotřebi-
telů na popularitě plástečkový med a také 
med s plástečky. 

Plástečkový med obsahuje kromě medu 
a vosku také pylová zrna a propolis, takže 
jeho konzumace má své opodstatnění i ze 
zdravotního hlediska. Žvýkání plástů je 
účinné proti nachlazení, byly prokázány 
antivirové a protizánětlivé vlivy. Účinkům 
a významu pylu a vosku jsme se věnovali již 
v předchozích částech. Tedy jen pro připo-
menutí: konzumace pylu v této formě může 
přispět k léčbě alergií.

Vosk je pro člověka nestravitelná látka 
a při spolknutí prochází zažívacím trak-
tem bez sebemenších vedlejších účinků. 

Naopak, přikusování medu současně s vče-
lím voskem a polykání malých množství 
vosku je zdravé, neboť vosk má schopnost 
na sebe vázat škodlivé látky, které tělo vy-
loučí. 

Při pravidelné konzumaci medu předchá-
zíme nachlazení. V některých případech se 
však můžou vyskytovat alergické reakce 
na med, ty jsou většinou způsobeny pylový-
mi zrny, které med obsahuje. V tom případě 
je vhodné vybrat si jiný druh medu, medo-
vicové medy obsahují méně pylu než medy 
květové. Alergikům na pyly se doporučuje 
v mimosezonní době pravidelně konzumo-
vat med od včelaře z blízkého okolí. Med 
obsahuje pyl z jeho okolí, tělo je vystaveno 
alergenu v nízké koncentraci, může si tedy 
na něj zvyknout a v pylové sezoně již nebu-
de reakce na pyl tak silná. Nedoporučuje se 
konzumovat cizokrajné medy, u citlivých 
jedinců mohou pro tělo neznámá pylová 
zrna vyvolat alergické reakce. Při vysokých 
horečkách, které enormně zatěžují lidský 
metabolismus, je také vhodné podávat med, 
doplní tělu energii. V minulosti byl med 
s oblibou používán při léčbě popálenin, ale 
ve 20. století se od jeho používání upustilo 
kvůli novým farmakologickým výrobkům. 
Dnes vědci vyvíjejí speciální obvazy obsa-
hující med, který urychluje léčbu popálenin. 
Med má též antibiotické vlastnosti díky ob-
sahu flavonoidů a fenolů, což je možné vyu-
žít při léčbě zhnisaných a nehojících se ran. 
Stará včelařská moudrost praví: „Denně 
lžíce medu dělá z dědy neposedu“.

Med lze využívat na léčení:

• Zánětu horních cest dýchacích. Tlumí 
zánět a bolest. Používá se jako sladidlo 
plicních čajů a samotný s máslem nebo 
rozmixovanou cibulí.

• Nespavosti. Pro uklidňující účinek 
medu se doporučuje brát 1 až 2 lžičky 
před spaním.

• Paradentózy. Ve vyzrálém medu i ve víč-
kách medových plástů (tzv. voští) jsou 
látky – inhibitory, které působí proti 
rozvoji bakterií.

Med ukládejte v uzavřených 
nádobách a skladujte 

při teplotách 15–20 °C. 
Neprospívá mu kolísání teplot 

ani působení světla
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VKM Senožaty

Naše putování po včelařských kroužcích v České republice nás tentokrát 
dovedlo na Vysočinu na základní školu v Senožatech, kde vede kroužek 
pan Josef Zeman.

Jak byste představil včelařský kroužek 
v Senožatech?
Patříme k mladším kroužkům, neboť fun-
gujeme od školního roku 2012/2013. Na-
šimi členy jsou žáci ZŠ Senožaty, ale určitě 
se nebráníme ani případným zájemcům 
z okolních škol. V počátcích jsme se tro-

chu báli práce s menšími dětmi. Dokonce 
jsme měli v prvním roce stanovené kritéri-
um – pouze druhý stupeň. Postupně jsme 
však začali nabírat i žáky od 4. třídy. Letos 
jsme věkové kritérium zcela zrušili a z na-
šich deseti členů je polovina ve věku žáků 
1.–3. třídy. Členové se průběžně obměňují, 

ale každoročně pracujeme přibližně s dese-
ti včelaříky.

Pro každý včelařský kroužek je důležité 
zázemí. Jaké má ten váš?
Zde musím vyzdvihnout jak výbornou 
spolupráci se ZO ČSV Humpolec, tak i se 
ZŠ Senožaty. V obou případech máme pl-
nou podporu po všech stránkách. Naštěstí 
ani jednu organizaci přespříliš nezatěžu-
jeme finančně. Svou činnost jsme schopni 
pokrýt sponzorskými dary od nejrůznějších 
subjektů a prodejem medu od školních vče-
liček. Finančně nás také pravidelně podpo-
ruje obec Senožaty. Zejména spolupráce se 
školou je na výborné úrovni. Férově ale mu-
sím podotknout, že jsem na této škole uči-
telem. Takže se nemusím moc ptát a mohu 
využít cokoli, co zrovna potřebujeme a je to 
ve škole k dispozici. Dokonce máme sami 
pro sebe jednu dříve nevyužívanou sklado-
vou místnost. Tu jsme si upravili pro uklá-
dání včelařských potřeb, skladování souší 
a medu atd. Co se týká včelaření, máme už 
v současnosti vlastně vše potřebné, rozpě-
rákem počínaje a medometem konče. Pro 
potřeby výuky, jak už jsem naznačil výše: 
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• Hnisavých ran. Při aplikaci na hnisavé 
rány pomáhá med odlučovat odumřelé 
tkáně. 

 
Doporučuje se i zvýšená konzumace 

medu pro celkové zlepšení průběhu tě-
hotenství. K tomu se využívá sedativního 
účinku medu, stopové minerály vápník 
a fosfor i ostatní, které přispívají ke zvýše-
ní odolnosti organismu dítěte a k uklidnění 
a vylepšení výživy matky a ke zlepšení její 
psychiky.

O medu bychom toho mohli říci ještě 
mnoho. Na co bychom ale měli vždy pama-
tovat, je jeho kvalita. V posledních letech se 
začal do České republiky dovážet med ze 
zahraničí. Některé medy, které si spotřebi-
tel v prodejní síti může zakoupit, pocházejí 
ze zemí ze subtropického pásma. Takový 
med má často neobvyklou chuť a jiné ob-
sahové složení než med z České republiky 
a značné části našich obyvatel nevyhovu-
je. Protože je získáván i za vyšších teplot, 
mívá také vyšší obsah nežádoucích látek, 

které vznikají jeho zahřátím. V našich kli-
matických podmínkách lez získat med kva-
litnější a našemu organismu přirozenější. 
Český svaz včelařů vydal normu jakosti 
č. ČSV 1/1999

Český med. Buďme proto právem hrdí 
na náš český med, vzdělávejme spotřebi-
tele a nebojme se určit správnou prodejní 
cenu medu, která zohledňuje naši práci, 
použitý materiál, náš čas a další náklady. 
Cena medu v České republice je ve srovná-
ní se sousedními zeměmi dlouhodobě pod 
průměrem. Když si spotřebitel koupí náš 
český med, získá nejen kvalitní produkt, ale 
přispěje i k rozvoji našeho včelařství, k za-
bezpečení dobrého opylení hmyzosnub-
ných rostlin a tím i k pestrosti naší krajiny.

Text a foto: Mgr. Zuzana Samleková, 
členka redakční rady časopisu Včelařství 

Použité zdroje:
Publikace: 
Johan Richter: Léčení včelími produkty, kapesní 
receptář 
Renate Frank: Zázračný med 
Přednášky: doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Internet: 
https://www.dolezaluvmed.cz/a/med-47/
https://www.ireceptar.cz/zdravi/je-vceli-med-zdravy/
https://www.vcelari-nejdek.cz/odborne-informace/
pomucky-a-rady/pranostiky-a-cinnost-vcelare-v-pru-
behu-roku/

Jaro je tady
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když potřebujeme počítač, interaktivní 
tabuli, mikroskop, školní dílnu nebo ku-
chyňku, nic není díky vstřícnosti vedení 
školy problém.

Máte jako kroužek vlastní včelstva?
První rok jsme navštěvovali včelín seno-
žatského včelaře přítele Pohana, který je 
druhým vedoucím kroužku. Další rok jsme 
už u něj měli své jedno včelstvo. Ale vzdále-
nost, kterou jsme museli ujít, abychom se 
na včeličky aspoň mohli podívat, byla příliš 

velká. Takže z času vymezeného na krou-
žek moc na práci ve včelách nezbylo. Proto 
jsme se dohodli s obcí a vedením školy a od 
jara 2015 máme dvě vlastní včelstva přímo 
v areálu školy.

Jak vypadá klasická schůzka vašeho 
kroužku?
Pomineme kroužky, kdy se musí pracovat 
ve včelách, tam je obsah schůzky jasný. 
V zimních měsících, kdy jsme ve škole, je 
na prvním místě samozřejmě teorie. Ale 
to by na celou dobu kroužku bylo pro děti 
otravné. Takže v rámci každého setkání 
prostřídáme několik činností: výklad teo-
rie, praktickou činnost, soutěž nebo hru, 
poznávačku, ochutnávání medu, videa 
o včelách. Témat je hodně. Důležité je, aby 

se v rámci každého setkání dobře nakom-
binovala, aby se děti na další kroužek zase 
těšily. A když můžeme chodit ven, tak je to 
samozřejmě vždy návštěva školní včelnice, 
kde pozorujeme chování včel a povídáme 
si o tom, co se zrovna v tomto období děje. 
Tyto kroužky jsou vždy doplněny menší či 
větší procházkou, kde pozorujeme přírodu, 
poznáváme rostliny a také sledujeme cho-
vání ostatního hmyzu.

Připravujete nějaké včelařské akce pro 
veřejnost?
Protože jsme úzce spojeni se školou, snaží-
me se hlavně o akce pro žáky školy. Pravidel-
né je především veřejné školní medobraní, 
kde ostatní děti uslyší krátkou přednášku 
o včelách a umožníme jim být při vytáčení 
medu. Starší členové kroužku pak zavedli 
hezkou tradici „medových dnů“. Při nich 
sami mladším spolužákům a dětem z ma-
teřské školy zábavnou formou poví něco 
o včelách a včelaření a připraví tematické 
soutěže. Také se nám osvědčilo společné 
setkávání členů včelařského kroužku a je-
jich rodičů. Tam se vždy něco dobrého uvaří 
nebo upeče s využitím medu. A pak se po-
sedí, popovídá a členové kroužku rodičům 
předvedou, co všechno se už naučili.

Jaké materiály používáte pro výuku?
Za těch pár let se nahromadilo celkem dost 
literatury, obrázků, videí i pracovních listů. 
Ale na prvním místě jsou reálné pomůcky, 
demonstrační úl s fotorámky a vycházky 
do přírody. Možná méně obvyklým mate-
riálem je naučná včelařská stezka, kterou 

jsme vytvořili v blízkosti školní včelnice. 
Jedná se o sestavu deseti panelů, které 
jsme zakoupili ve VÚVč v Dole.

Co dělají děti na kroužku nejraději?
Nejvíce se těší na vytáčení medu a jeho 
ochutnávání během roku. Letos jsme také 
začali zkoušet vyrábět různé ochucené 
medy, ze kterých se nejvíce ujal skořicový. 
Pak různé hry a soutěže, kde je med vždy 
odměnou pro vítěze. To je nejlepší cesta, 
jak děti můžou přijít na chuť i výuce teo-
rie. V oblibě jsou také různé formy tvoření, 
které souvisí se včelařením a včelařskými 
produkty.

Máte nějaký zajímavý námět pro ostatní 
vedoucí včelařských kroužků?
Nemyslím si, že bych měl ve svém port-
foliu námětů něco, co by ostatní také už 
dávno nenapadlo. Tak spíše obecné rady. 
Co funguje jednou, nemusí vyjít podruhé, 

nenechme si tím zkazit nadšení. Každý 
vedoucí zná nejlépe své prostředí a své 
děti. Proto neexistuje univerzálně fungu-
jící námět. Pokud umíte vytvořit přátelské 
a tvůrčí prostředí, tak máte otevřené velmi 
široké pole témat. Záleží jen na vás, jak 
situaci uchopíte. Určitě nezapomínejte na 
včelařské exkurze a výlety. Možná budete 
překvapeni, jakých detailů si při nich děti 
všimnou a obohatí tak vaši činnost.

Připravila Veronika Šebková

Co funguje jednou, nemusí vyjít 
podruhé. Každý vedoucí zná 

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

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

Vybraná řešení z minulého čísla
Roháček se včelařskou tajenkou
V tajence vyšla „včela“.

Kvízové otázky
1b; 2c; 3b; 4a; 5d; 6c; 7c; 8a

Skrývačky
1– jed; 2 – med; 3 – vosk; 4 – pyl

Vylosovaný výherce soutěže
Únor
Klára Lontscharová, 14 let
VKM Mladušky Zruč-Senec

Soutěžní doplňovačka
V tajence najdete dubnovou pranostiku.

 1. Během května nebo června dochází k přirozenému 
množení včelstev. Jak říkáme velkému množství včel 
s matkou, které se může usadit například na stromě?

 2. Polní rostlina, která se používá zejména jako zelené 
hnojení. Kvete krásnými modrými květy a láká svým 
nektarem i pylem velké množství včel.

 3. Jeden z prvních typů úlu. Je to špalek, do kterého je 
vydlabána dutina. Do té se pak usadilo včelstvo.

 4. Zařízení, které se vkládá den před medobraním mezi 
plodiště a medník. Druhý den je medník téměř bez včel 
a včelař může velmi rychle získat více plástů k vytočení.

 5. Přirozené palivo do úlu.
 6. Párový orgán včely, je umístěn na hlavě. Včely ho 

používají k uchopování nebo rozmělňování (například 
vosku).

 7. Včelí dílo o buňkách s větším průměrem.
 8. Brzy zjara včelaři i včely čekají na první teplý den. Včely 

vykonají svůj první jarní ______ . Pro včelaře je tento děj 
znamením, že včelstvo přečkalo zimu.

 9. Jméno původce střevního onemocnění včel.
10. Přirozená vlastnost medu, při které se mění tekutý med 

v pevnou látku.
11. Největší buňka v úle.
12. Materiál pro stavbu včelích plástů.
13. Základní nástroj včelaře, který se využívá hlavně jako 

páka.
14. Uveďte název roztoče, který se česky jmenuje kleštík.
15. Motýlek, jehož larvy se živí zejména včelím voskem v úle, 

se nazývá zavíječ _______ .
16. Akt, který můžeme vidět na trubčích shromaždištích. Při 

aktu trubec umírá.
17. Chemický prvek, který se používá k dezinfekci prázdných 

úlů nebo souší.
18. Roj, který vylétá z úlu po prvoroji. Obsahuje neoplozenou 

matku.
19. Sladká šťáva, kterou produkují například mšice. Včely ji 

sbírají pro její sladkou chuť.
20. Alkoholický nápoj, který se vyrábí kvašením medu.
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Zeměpis a včelí pastva
Správně přeházená tabulka.

Dub Okres Prachatice Jihočeský kraj listnatý
Buk Okres Prachatice Jihočeský kraj listnatý
Lípa Okres Zlín Zlínský kraj listnatý
Smrk Okres Třebíč Kraj Vysočina jehličnatý

Borovice Okres Mladá Boleslav Středočeský kraj jehličnatý

Hrátky s angličtinou

1 2 3 4 5 6 7 8

plant flower nectar bees bee cell honey honey extractor jar

rostlina květ nektar včely buňka med medomet sklenice
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XX
XŽVčely hrají ve filmu 

Na podzim loňského roku natáčel režisér 
Karel Janák v Pardubicích film LOVEní. 
Hlavní role v romantické komedii ztvárnili 
Ester Geislerová a Jakub Prachař. 

Jakub, svérázný podivín, který chová 
včely na střeše, se řízením osudu stane 
nevlastním bratrem Ester Geislerové, 
které uteče ženich Martin Písařík přímo 
od oltáře. Její kamarádka jí založí na 
seznamce profil a hrdinka se vrhne do 
série randění naslepo. Zároveň se musí 
rychle přestěhovat a jedinou možností je 
bydlet společně s nevlastním bratrem, 
který ji doma rozhodně nechce. Mezi 
oběma nakonec vznikne citový vztah, za 
který „můžou“ včely. 

Natáčet film se včelami mi přišlo snad-
né. Jenže realita byla jiná. Na střechu 
proměněnou na rozkvetlou zahrádku 
jsme umístili tři úly se včelami. Navíc 
jsem musel mít v pohotovosti malý úlek 
se živými včelami, který jsem neustále 
převážel mezi interiéry a exteriéry. Jedna 
ze scén se točila na zámku při svatebním 
obřadu. „Potřeboval bych, aby včela vlétla 
oknem, oblétla stojící zástup svatebčanů 
a sedla si nevěstě na květinu,“ zněl po-
žadavek režiséra. Se včelami se to hraje 
dobře, pomyslel jsem si ironicky, ale splnit 
úkol bylo nutné. Podobné scény se opa-
kovaly v porodnici či na střeše u včel, kde 
se Ester učila se jich nebát. Zde jí podle 
scénáře sedla včela na tvář a bodla ji 
žihadlo. Jenže alergická reakce by hereč-
ku okamžitě vyřadila z natáčení. Úkol zněl 
jasně: „Vybrat včelu, která by neublížila!“ 

Během natáčení jsem se mnohokrát 
zapotil, ale nakonec včely své herec-
ké úlohy splnily. Film vstoupil do kin 
21. 3. 2019 Evžen Báchor 
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Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Kvízové otázky
1. K čemu včele slouží Johnstonův 

orgán?
a) K vnímání intenzity světla.
b) K vnímání zvuku
c) K vnímání barvy světla

2. Jakou frekvencí bzučí včelstvo, které 
je v pohodě?

a) 100 Hz
b) 200 Hz
c) 300 Hz

3. V čem se liší vnímání světla u člověka 
a u včely?

a) Včely dokážou kromě všech barev 
vidět i UV záření.

b) Včelí vidění se od lidského téměř 
neliší.

c) Včely nemají receptory na žlutou bar-
vu, nevidí tak červenou. Na druhou 
stranu dokážou vnímat UV záření. 

4. Kde se páří včelí matky?
a) Přímo v úle po proletu.
b) Kdekoli mimo úl.
c) Na trubčích shromaždištích.

5. Co jsou Nicot a Jenter systémy?
a) Jsou to soupravy pro chov matek bez 

přelarvování.
b) Jsou to speciální krmítka oddělků.
c) Jsou to postupy pro léčení včelstev.

6. Co je panuška?
a) Druh motýlka, který žije v symbióze 

se včelami.
b) Mladá vylíhnutá matka.
c) Mladá vylíhnutá dělnice.

7. Jak dlouho se vyvíjí včelí matka?
a) 16 dnů
b) 21 den
c) 24 dny

8. Kterou číslicí končí letopočet, jestli-
že jsou v tomto roce značeny matky 
žlutou barvou?

a) 1, nebo 6
b) 3, nebo 8
c) 2, nebo 7
d) 0, nebo 5
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Roháček se 
včelařskou tajenkou
Po vyřešení roháčku zkuste najít o pojmu 
z tajenky co nejvíce informací.

1. TAJENKA
2. Sleva cizím slovem
3. Sloveso popisující zmenšování 

množství
4. Anglicky „netopýr“
5. Anglická zkratka pro „mimozem-

ský, mimozemšťan“. Je to i název 
filmu.

6. Chemická značka uhlíku

Přesmyčky
Najděte ve přesmyčkách názvy včelích 
onemocnění.

1. ÁZVROAAR
2. ORM VOČÍHEL DOPLU
3. TÓEMANOSZA
4. ZÁTĚNPENAVÍ ELÍVČHO 

DPLOU

Hmyzí osmisměrka
Zkuste najít co nejvíce druhů hmyzu, kte-
ré jsou ukryty v osmisměrce. O každém 
hmyzu se můžete pobavit s tím, že najdete 
nějaký vztah ke včelám (pokud existuje).

Slovní včelařský fotbal
Jistě všichni znáte slovní fotbal. Pokusme 
se hru trochu upravit pro včelaření. Pojmy, 
které se budou v rámci hry vymýšlet, musí 
nějak souviset se včelařením. Tuto souvis-
lost musíte před ostatními hráči obhájit.

Uvedeme příklad.
Včela (hmyz produkující med) - apis (la-
tinský název včely) – slunečnice (vynikající 
zdroj nektaru a pylu během července) – eti-
keta (označení medu na sklenici) – alkohol 
(zkvašený med obsahuje alkohol, výroba me-
doviny) – lípa (náš národní strom, výborný 
zdroj nektaru) - ….

M O T Ý L Ú Š V E

A M L Ú Ň L E O C

K Ů O L A E V S I

Ž R M L L Ú Š A Š

Á A E Ú L L Ú R M

V Č Č M E L Á K S

V C E N E V A R M

Režisér Karel Janák (uprostřed) upřesňuje 
své požadavky pro Ester Geislerovou

Včelař Jakub Prachař  
na střeše u svých úlů
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Rádi bychom vás pozvali na 3. ročník ne-
ziskové a veřejně prospěšné akce Medové 
slavnosti na státním zámku Hrádek u Ne-
chanic. Akce věnovaná památce včelaře Ja-

roslava Tesaře se uskuteční 29. 6.  2019 od 
9 do 17 hodin. Vedle faktu, že tato akce je 
nezisková a veřejně prospěšná, je zamě-
řená především na osvětu medu a včelích 
produktů. Během celého dne je pro vás 
připravený bohatý program, propojený 
s živou včelnicí a medárnou a také s apite-
rapeutickou poradnou, ochutnávkou medů 
a medovin a medovou snídaní. Nebudou 
chybět gastronomické speciality z medu, 
jako jsou medová zmrzlina, klobásky na 
medu, medové palačinky, čerstvé medové 
pivo a další dobroty. Pro děti jsou připrave-
ny živé ukázky vystoupení zvířat z našich 
dvorů, divokého ptactva, včelařské živé 
pásmo a také dětské včelí dílničky s odmě-
nou pro každé dítě. V průběhu akce bude 
hrát dobová kapela Bohemian Bards, 
uvidíte ukázky řemeslné výroby a zámec-
kým nádvořím vás provede hrabě Harrach 
s paní hraběnkou a zámeckou družinou. 
Závěr akce bude zakončen koncertem ka-
pely Kantoři. Více informaci najdete na 
www.medoveslavnosti.cz

Těší se na vás včelaři ZO ČSV Nechanice 

Někde je chyba
Ve Včelařství č.3/2019 je v článku Jany 
Lunerové na straně 98 uvedeno, že kolem 
roku 1860 včelař a vynálezce medometu 
major Hruška vytáčel od včel 11–16 kg 
medu. Jestliže dnes máme celookresní 
průměr 15 kg na včelstvo, nabízí se otáz-
ka proč. Je to tím, že včely kraňské nejsou 
tak dobré, jak se nám „výrobci“ matek sna-
ží namluvit, nebo je to tím, že většina vče-
lařů tyto matky nekupuje a nechává vše na 
přírodě?

Domnívám se, že skutečný stav věci by 
bylo možné zjistit a k tomu ve statistických 
výkazech zavést tři nové kolonky:

1) kupuji matky ze šlechtitelských chovů
2) vychovávám vlastní matky
3) výměnu matek nechávám na včelách

Dále se nabízí otázka, zda někteří cho-
vatelé účelově produkci medu nenadhod-
nocují.

Vladislav Machek

Alej republiky vysazena v Jihlavě
Loňské 100. výročí vyvrcholení historic-
kých snah Čechů, Moravanů, Slezanů 
a Slováků o založení vlastního státu, si 
připomněli také včelaři z Jihlavy. Díky fi-
nančním prostředkům, které vyčlenila jih-
lavská základní organizace, a pracovnímu 
úsilí osmi včelařů, byla vysazena nová Alej 
republiky. Šedesátka více než dvoumetro-
vých lip nyní zdobí okolí městské komuni-
kace vedoucí k Jihlavě z Rančířova. Aby se 
dílo mohlo vydařit, bylo nutné v průběhu 
měsíce získat povolení sedmi institucí. 
Pomyslné úřední razítko musel udělit pří-
slušný Odbor dopravy, Úřad územního 
plánování, Odbor životního prostřední, 
Ředitelství silnic a dálnic, Služby města 

Jihlavy a další. Výsadba probíhala dva dny. 
Pracovní skupiny včelařů všeho věku nej-
prve navrtaly ohromným ručním zemním 
vrtákem půlmetrové díry. A pak už zbývalo 
jen vysázet stromy, které byly předchozí ve-
čer přivezeny z lesní školky z Brandýsa nad 
Labem. Spolek tak splnil, co si předsevzal 
ve svých stanovách – příznivě ovlivňovat 
výsadbu medonosných stromů v území 
své působnosti. Zároveň vyjádřil zájem 
a schopnost aktivně ovlivňovat dění ve 
společnosti dotýkající se oboru včelařství. 
Touto symbolickou akcí bylo poukázáno na 
to, že spolková činnost nemusí být založe-
ná především na schůzování, organizaci 
léčení či vyplácení dotace 1.D, nýbrž i na 

takových podobných aktivitách, pro které 
se vlastně naši předci sdružovali do spol-
ků a do Českého svazu včelařů. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat za utužení našeho 
přátelství a zejména pak za pěkné dva dny 
práce spojené s výsadbou stromů všem 
účastníkům akce, především pak př. Baje-
rovi, Kucharovičovi, Táborovi, Hadašovi, 
Šobáňovi a také svojí ženě. Věříme, že alej 
s naší počáteční údržbou přežije letošní 
léto a bude našim potomkům a nové gene-
raci včelařů sloužit jako zdroj včelí pastvy, 
uprostřed nekončících ploch polních mo-
nokultur.

Ing. Tomáš Golský
ZO ČSV Jihlava 

Foto: Petr Klukan, Jihlavské listy
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Inspiroval mě přítel Kamler
Vážená redakce, již několikrát se v časo-
pisu Včelařství vyskytly příspěvky týkající 
se kombinací úlových sestav – vysoké plus 
polonástavky. Dovolím si říct, že mám svůj 
vlastní systém, který používám již devate-
náct let, a jsem velmi spokojen. Už dlouho 
jsem uvažoval o tom, že bych s ním měl se-
známit ostatní včelaře, ale znáte to. Vždycky 
se najde nějaký „chytrolín“, který vám váš 
způsob, jak se říká sepsuje, a to mě vždyc-
ky odradilo. Ale příspěvek přítele Františ-
ka Kamlera (Včelařství č. 2/2019, str. 50, 
pozn. red.) mě utvrdil v tom, že bych se měl 
se svými zkušenostmi svěřit. 

Můj systém souvisí jak s obměnou díla, 
tak s námahou při manipulací s nástavky. Je 

mi 71 let a jak člověk stárne, tak sil ubývá. 
A přesně to mě přivedlo na tuto myšlenku. 
Jedná se o spodní nástavek r.m. 39x30 na 16 
rámků a polonástavek 39x14.5 na jedenáct 
rámků. Spodní vysoký je uteplený, poloná-
stavek je neuteplený a toto celé je plodiště. 
Na zimu dolní nástavek zúžím na 11 rámků 
a utěsním polyuretanovou deskou. Na jaře 
do tohoto prostoru přesunu tmavé souše, 
v nichž jsou zbytky zimních zásob, které 
včely v případě, že není zrovna snůška, vy-
čistí. Když pak při velké snůšce tyto rámky 
zanesou medem, po vytočení je vyřadím a ve 
slunečním tavidle vytavím. Tento prostor 
také využívám pro přidávání zimních zásob 
a nebo při jarním podněcování. Myslím, že 

včely tak mají zajištěný dostatečně velký 
prostor na plodování. Jako medníky dále 
používám polonástavky na 11 rámků.

Dalo by se toho popsat daleko více, 
i o dalších věcech a zkušenostech získa-
ných za 35 let včelaření. Celou tu dobu 
jsem se snažil zlepšovat a předělávat systé-
my tak, aby z toho měly užitek včely. Veške-
rá zařízení jsem si zhotovoval sám a to mě 
právě nejvíce bavilo a uspokojovalo. Chtělo 
by to ještě všechno zdokumentovat a nafo-
tit. Možná i  k tomu se dostanu. Pokud by 
byl mezi našimi včelaři zájem, rád se o své 
zkušenosti podělím.

Pavel Vápeník
Bojkovice, okr. Uherské Hradiště

Včelařský ples ve Střížově

Dne 16. února pozvali střížovští včelaři své 
rodiny, sousedy, příznivce a přátele na 7. 
včelařský ples. Pro hosty byl náročný již 
příchod do sálu. Po odložení svršků v šatně 
museli tradičně zvládnout košt medoviny, 
pak byli dekorováni samolepkou včeličky 
a jako novinku ještě všichni obdrželi „me-
daili“ – znak ČSV odlitý ze včelího vosku 
a zavěšený na šňůrce. Při zahájení se na 
stolech setmělého sálu rozzářily svíčky, jak 
jinak než též ze včelího vosku.

Protože nejen zábavou živ je člověk, vyu-
žili organizátoři příležitosti a zaměřili se na 
osvětu a propagaci včelařství mezi laickými 
návštěvníky. Veřejnou premiéru měly zábě-
ry ze života včel, které nově zpracovalo Bio-
logické centrum AV České Budějovice. Ing. 
Václav Krištůfek, vědecký pracovník toho-

to centra, obsluhoval po převážnou část ve-
čera tzv. kvízomat. Zájemce si zatočením 
kola vylosoval otázku z oblasti včelařství. 
Jeho odpověď byla často na základě zásady 
„žádné slovo o včelách není zbytečné“ fun-
dovaně doplněna, a mohl se tak do-
zvědět i něco navíc. Každý, kdo od-
pověděl, obdržel drobnou cenu – od 
propagačních materiálů a suvenýrů 
přes užitečné včelařské tiskoviny až 
po sklenku ořechů zalitých medem. 
Kupodivu byl o informace ze včelího 
světa i o kvízomat velký zájem. Po-
řád kolem něj bylo živo a Ing. Kriš-
tůfek byl spolu s učitelem včelařství 
Ing. Petrem Stiborem plně vytížen. 
Po celý večer hrála tradičně k tanci 
místní skvělá kapela Hudbastr a po 

půlnoci se převážně mladší hosté bavili při 
promítání nejlepších videoklipů z 80. a 90.

  Dr. Václav Pečman
předseda ZO ČSV Střížov
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96 let
Krkoška František · ZO Praha 6

95 let
Kavale Josef · ZO Kašperské Hory

94 let
Kovář Jaroslav · ZO Lomnice nad Lužnicí

93 let
Krmela Jaroslav · ZO Šternberk 
Mauer Vladimír · ZO Bělá nad Svitavou 
Novák Karel · ZO Drevníky 
Stejskal Josef · ZO Šumná 
Urie Ladislav · ZO Slaný 
Žalský Vladimír · ZO Šumperk 

92 let
Maňák Antonín · ZO Stádlec 
Myška Jan · ZO Seč 
Volencová Bohumila · ZO Žichovice 

91 let
Brabec Josef · ZO Plzeň střed 
Černík Jaromír · ZO Rohovládova Bělá 
Hrušovský Jiří · ZO Kralupy nad Vltavou 
Kryzan Jaroslav · ZO Slavonice 
Navrátil Karel · ZO Brno - Královo Pole 
Prchal Josef · ZO Ledeč nad Sázavou 
Rademacher CSc. Rudolf · ZO Hradec Králové 
Secký Rudolf · ZO Heřmanův Městec 

90 let
Beneš Jaroslav · ZO Bečov nad Teplou 
Celar Lubomír · ZO Děčín 
Červová Bedřiška · ZO Český Krumlov 
Fryzelka František · ZO Vlachovice-Vrbětice 
Hůla Bohuslav · ZO Pečice 
Ignačák Josef · ZO Jeseník 
Kabůrek Josef · ZO Kdyně 
Langr Jaroslav · ZO Záměl-Potštejn 
Steinz František · ZO Mělník 

85 let
Brym Jaroslav · ZO Ořechov 
Dočekal Stanislav · ZO Třebíč 
Fišer Rudolf · ZO Semily 
Frček Jindřich · ZO Strakonice 
Gojný Jiří · ZO Město Albrechtice 
Gorej František · ZO Strakonice 
Holšán Jiří · ZO Benešov 
Janeček Jiří · ZO Dvůr Králové nad Labem 
Jor Zdeněk · ZO Vysoké Veselí 
Kolínek Karel · ZO Brumov- Bylnice 
Kolouch Karel · ZO Horní Kruty 
Končický Vladimír · ZO Třemešné 
Kozoň Albín · ZO Brno - Královo Pole 
Kunovský František · ZO Klimkovice 
Kysela Josef · ZO Štoky 
Leinbergerová Ludmila · ZO Šumná 
Míka Milan · ZO Jindřichův Hradec 
Moravec Antonín · ZO Horažďovice 

Okénková Marie · ZO Velká nad Veličkou 
Palát Zdeněk · ZO Střítež nad Bečvou 
Režná Marie · ZO Nové Město pod Smrkem 
Rygl Ladislav · ZO Třebíč 
Střeleček Jan · ZO České Budějovice 
Sýkora Václav · ZO Blovice 
Škaryd Václav · ZO Chrudim 
Štrunc Jaroslav · ZO Karlovy Vary 
Tomášek Vladimír · ZO Vroutek 
Tvaroha Alois · ZO Trhový Štěpánov 
Veselka Josef · ZO Jankov 
Vondál Pavel · ZO Knínice u Boskovic 
Voříšek Pavel · ZO Křivoklát 
Zachrdla Rudolf · ZO Lešná 
Žižka Václav · ZO Dubí 

80 let
Adámek Petr · ZO Spálené Poříčí 
Bartůněk Jan · ZO Dolní Žandov 
Běhounek Josef · ZO Praha 6 
Boháček Josef · ZO Jihlava 
Bouda Josef · ZO Cheb 
Douša Lumír · ZO Česká Lípa 
Ferczadi Jaroslav · ZO Stříbro 
Halama Jaroslav · ZO Javorník 
Hodboď František · ZO Děčín 
Hrdina František · ZO Jablonné nad Orlicí 
Janoušek Jiří · ZO Mnichovo Hradiště 
Jíně Ladislav · ZO Štěkeň 
Jirout Milan · ZO Nová Paka 
Kacerovský Václav · ZO Dolany u Klatov 
Kalina Jaroslav · ZO Čivice 
Karlíček Václav · ZO Ševětín 
Klíma Josef · ZO Velké Meziříčí 
Kokeš Karel · ZO Nové Hrady (CR) 
Komárek Miloslav · ZO Jedovnice 
Kopicová Marie · ZO Humpolec 
Kotaška Jan · ZO Jistebnice 
Kurzveil Jaroslav · ZO Bezno 
Lindl Jan · ZO Žďár nad Sázavou 
Macháň Karel · ZO Rokytnice v Orlických Horách 
Majdák Jiří · ZO Dobrá 
Malý Jan · ZO Přelouč 
Marek Josef · ZO Protivanov 
Miegl Josef · ZO Benešov 
Myslivec Miroslav · ZO Semily 
Nič Jaroslav · ZO Vrchlabí 
Oplt Josef · ZO Poděbrady 
Pavlík Jiří · ZO Horní Stropnice 
Petira Miloš · ZO Jaroměř 
Pohan Jiří · ZO Pelhřimov 
Řičánek Jaroslav · ZO Dačice 
Smrčka Stanislav · ZO Hořepník 
Sporer Miroslav · ZO Blovice 
Steinz Adolf · ZO Mělník 
Surý Antonín · ZO Chodov 
Synek Miroslav · ZO Kolín 
Sytný Jiří · ZO Mikulovice u Znojma 
Šejna Jaroslav · ZO Holice 
Šmejkal Miloš · ZO Dobříš 
Šnebergr Josef · ZO Plzeň střed 
Trnka Josef · ZO Kasejovice 

Tylšar František · ZO Ptení 
Vít Bedřich · ZO Hradec Králové 
Wrana Vladislav · ZO Albrechtice 
Zajíc Josef · ZO Pacov 
Zikmund Bohumil · ZO Boršov nad Vltavou 

75 let
Anetta Karol · ZO Plzeň střed 
Azstalos Vojtěch · ZO Brno - Žabovřesky 
Bejda Josef · ZO Červená Řečice 
Bláhová Věra · ZO Říčany 
Brdíčko Josef · ZO Karviná 
Bulka Jiří · ZO Plánice 
Burian Josef · ZO Přeštice 
Bůžek Jaroslav · ZO Ústí nad Orlicí 
Cikánek Jiří · ZO Liberec 
Čermák Jiří · ZO Jablonec n. Nisou 
Černý Milan · ZO Horní Datyně 
Červený František · ZO Dobříš 
Drábek Vladimír · ZO Litomyšl 
Drobil Emil · ZO Borovany 
Drs Josef · ZO Veselí nad Lužnicí 
Dvořáček Josef · ZO Týnec nad Labem 
Dvořák Eduard · ZO Košetice 
Fiala Jaroslav · ZO Polička 
Forejt Jaroslav · ZO Mladá Vožice 
Grábnerová Anna · ZO Brumov- Bylnice 
Gračka Metoděj · ZO Šumperk 
Hejl Jiří · ZO Jablonné nad Orlicí 
Hlubuček Vladimír · ZO Štětí 
Hnilička František · ZO Bánov 
Horný Antonín · ZO Valašské Meziříčí 
Hošek František · ZO Šumperk 
Hruboš František · ZO Ostrožská Nová Ves 
Ivanjuk Jaroslav · ZO Blovice 
Jedlitschka Rudolf · ZO Hodslavice 
Jílek František · ZO Borovany 
Josefík Stanislav · ZO Uherský Brod 
Kačírek Jiří · ZO Podbrdy 
Kašpar Josef · ZO Branice 
Klár František · ZO Rychnov nad Kněžnou 
Klemš Aleš · ZO Letovice 
Klika Antonín · ZO Olbramkostel 
Klim Jan · ZO Miroslavské Knínice 
Kocián František · ZO Pecka 
Kolros Antonín · ZO Mířkov 
Kořínková Marie · ZO Rovensko pod Troskami 
Kotouček Jaroslav · ZO Kunštát 
Kovač Jiří · ZO Vyškov 
Kovářík Jiří · ZO Horní Záhoří 
Krejčí Jiří · ZO Holešov 
Křenek Jan · ZO Valašská Bystřice 
Kříž Vojtěch · ZO Příbram 
Křížek Jiří · ZO Košetice 
Kubák Jindřich · ZO Strmilov 
Lojda Miroslav · ZO Mladá Vožice 
Lukáš Václav · ZO Nechanice 
Lukášek Ladislav · ZO Březová nad Svitavou 
Lysoněk Antonín · ZO Uherský Brod 
Maixner Jaroslav · ZO Lanškroun 
Masařík František · ZO Hrušovany nad Jevišovkou 
Minář Josef · ZO Lanškroun 

V dubnu 2019 slaví… 
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Obdržálek Josef · ZO Boršice 
Pawel Klaus · ZO Trutnov 
Pejcha Pavel · ZO Liberec 
Petira Vladimír · ZO Broumov 
Pezl Bedřich · ZO Nýřany 
Pišinger Miroslav · ZO Nejdek 
Plessner Karel · ZO Suchá Loz 
Plička Jiří · ZO Strážek 
Pomikálek Jiří · ZO Havlíčkův Brod 
Pospíšil František · ZO Unhošť 
Potůček Jiří · ZO Radnice 
Procházka Oldřich · ZO Holýšov 
Říčař Ivan · ZO Nové Strašecí 
Sanitrák František · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Sedlák Tomáš · ZO Hrádek u Sušice 
Slavíček František · ZO Polička 
Stach Bohumil · ZO Ostrov 
Striepling Erhard · ZO Vřesina 
Ševčík Antonín · ZO Konice 
Šigut Jiří · ZO Morávka 
Štěpánková Marie · ZO Turnov 
Švadlenka Ivan · ZO Český Brod 
Švrčina Jan · ZO Úpice 
Tenková Věra · ZO Radnice 
Tesař Jaromír · ZO Bělá nad Svitavou 
Trněný Jiří · ZO Ivanovice na Hané 
Tschakert Petr · ZO Děčín 
Vašíček Jiří st. · ZO Ronov nad Doubravou 
Vašíček Ladislav · ZO Knínice u Boskovic 
Veselý Ladislav · ZO Mníšek pod Brdy 
Vlach Jiří · ZO Lomnice u Tišnova 
Vrba Antonín · ZO Budišov 
Vydomus Jan · ZO Studénka 
Žáček Rostislav · ZO Kryry 

70 let
Babin Jan · ZO Železný Brod 
Beneš Svatoslav · ZO Studenec 
Beránek Vladislav · ZO Bečov nad Teplou 
Bernasová Věra · ZO Žichovice 
Bílek Jaroslav · ZO Brtnice 
Bílek František · ZO Rakovník 
Brož Jiří · ZO Mnichovo Hradiště 
Brož Václav · ZO Radonice 
Bureš Jiří · ZO Bor u Tachova 
Čech Josef · ZO Strážiště 
Černý Josef · ZO Říčany 
Dobeš Zdeněk · ZO Jindřichův Hradec 
Drábová Marcela · ZO Šlapánov 
Dubina Miroslav · ZO Poděbrady 
Dvořák František · ZO Uherčice 
Ernst Václav · ZO Heřmanova Huť 
Ešner Jindřich · ZO Kašperské Hory 
Gazda Čestmír · ZO Slezská Ostrava 
Groessl František · ZO Domažlice 
Halada Jiří · ZO Chlum u Třeboně 
Halavič Josef · ZO Poběžovice 
Halo Cyril · ZO Domašov nad Bystřicí 
Hanáková Marie · ZO Sokolnice 
Handlíř Jiří · ZO Znojmo 
Hanus Josef · ZO Rožná 
Háp Jan · ZO Krouna 
Heczko Jaroslav · ZO Hnojník 
Hladík Josef · ZO Mladá Vožice 

Holas Jiří · ZO Chýnov 
Hostan ml. Josef · ZO Čáslav 
Hrabák Karel · ZO Hradec u Stoda 
Hrabčík Květoslav · ZO Morkovice - Slížany 
Hreňo Juraj · ZO Nový Malín 
Hubálovský Jiří · ZO Jičín 
Jeřábek Ivan · ZO Žihle 
Jícha Karel · ZO Chudenice 
Kaderka Richard · ZO Velké Opatovice 
Kajer Václav · ZO Český Krumlov 
Kallas Zdeněk · ZO Ruda nad Moravou 
Kaluža Jiří · ZO Dolní Lutyně 
Kehartová Marie · ZO Hartmanice 
Kirschner Vladimír · ZO Litoměřice 
Klouda Josef · ZO Praha 6 
Kohoutek Vladimír · ZO Šardice 
Korch Jiří · ZO Myslív 
Kotík Jiří · ZO Nové Veselí 
Král Jiří · ZO Mělník 
Kratochvíl Pavel · ZO Hnojník 
Kressl Jiří · ZO Rožmitál pod Třemšínem 
Kušnierik Štefan · ZO Žandov 
Lehečka Jiří · ZO Nepomuk 
Macháček Jindřich · ZO Holešov 
Machala Erich · ZO Šilheřovice 
Machander Miroslav · ZO Želeč 
Mareš Jan · ZO Mukařov 
Matis Jan · ZO Šumperk 
Mazel Jiří · ZO Pozořice 
Mikulecký Jiří · ZO Lanškroun 
Moravcová Jana · ZO Smilovice 
Moravec Zdeněk · ZO Liberec 
Morčinko Vojtěch · ZO Dolní Domaslavice 
Novák Jan · ZO Ivančice 
Okáč Petr · ZO Jeseník nad Odrou 
Orság Josef · ZO Nový Hrozenkov 
Papež Jaroslav · ZO Brno - Líšeň 
Patera Břetislav · ZO Chomutov 
Pavlíček Jiří · ZO Náměšť nad Oslavou 
Pazderka Jiří · ZO Havlíčkův Brod 
Pellar Lukáš · ZO Říčany 
Pernica Rudolf · ZO Jedovnice 
Pešek František · ZO Velké Meziříčí 
Petřeková Božena · ZO Veřovice 
Piačka Štefan · ZO Janovice 
Pitrman Dobroslav · ZO Jilemnice 
Planý Marcel · ZO Jablonné v Podještědí 
Plšek Stanislav · ZO Vizovice 
Pluhař Josef · ZO Libáň 
Popelka Jiří · ZO Březová nad Svitavou 
Pořízek Miloslav · ZO Křtiny 
Rejchrt Miroslav · ZO Cvikov 
Rokos Bohuslav · ZO Doksy 
Rozsypal Josef · ZO Šumná 
Rušar Vojtěch · ZO Valašské Meziříčí 
Rutsch Jiří · ZO Litenčice 
Růžička František · ZO Moravská Nová Ves 
Rykl Jiří · ZO Dětenice 
Rýpar Josef · ZO Střítež nad Ludinou 
Rysnar Jiří · ZO Olomouc 
Řehák Václav · ZO Lanškroun 
Říha Jan · ZO Hradec u Stoda 
Sábl František · ZO Lidečko 
Seiner Petr · ZO Rakovník 

Slabý Jiří · ZO Stará Ves nad Ondřejnicí 
Smékal Josef · ZO Knínice u Boskovic 
Smetana Antonín · ZO Načeradec 
Stečinský Bohuslav · ZO Opatovec 
Stejskal Ludvík · ZO Letohrad 
Stejskal Jan · ZO Nové Město na Moravě 
Suchánek Rudolf · ZO Slavičín 
Sváček Vítězslav · ZO Frýdlant n. O. 
Svoboda Josef · ZO Slabce 
Šaler Otto · ZO Holešov 
Šantora Emanuel · ZO Předslav 
Šedý Jiří · ZO Rožná 
Šika Jiří · ZO Soběslav 
Šilhavý Jiří · ZO Měčín 
Šmejsa Oldřich · ZO Svoboda nad Úpou 
Špička Josef · ZO Krnov - Kostelec 
Šťastný Vratislav · ZO Chvalkovice 
Štekl Rudolf · ZO Týnec nad Sázavou 
Švenda Miroslav · ZO Slaný 
Toman Vojtěch · ZO Šumavské Hoštice 
Trnka ( starší) Josef · ZO Škvorec 
Uher Josef · ZO Nivnice 
Uhlíř Jaroslav · ZO Trhový Štěpánov 
Ulrych Jan · ZO Ostrov 
Urban Jiří · ZO Ronov nad Doubravou 
Vašíř Jiří · ZO Blansko 
Vik Václav · ZO Česká Skalice 
Volek Jaroslav · ZO Tábor 
Zámyslický Josef · ZO Mukařov 
Žák Antonín · ZO Kunčice pod Ondřejníkem 

Jubilantům  
upřímně blahopřejeme! 

DUBEN 2019•
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Augusta Michael (49) · ZO Žďár nad Sázavou
Bartoš Bohuslav (68) · ZO Velemín

Blažek Pavel (53) · ZO Hustopeče nad Bečvou
Blokeš Vilibald (84) · ZO Vřesina

Cícha Petr (60) · ZO Týn nad Vltavou
David Josef (92) · ZO Humpolec

Duchová Jitka (62) · ZO Pardubice
Fíček Jaroslav (84) · ZO Horní Počernice

Jelínek Jaroslav (70) · ZO Vroutek
Kolkus Milan (78) · ZO Hroznětín
Lojek Jiří (73) · ZO Velké Meziříčí

Malinský František (82) · ZO Chrast u Chrudimě
Novák Viktor (79) · ZO Jistebník

Polák Vladimír (83) · ZO Přibyslav
Slinták František (78) · ZO Nivnice

Šípek Jan (81) · ZO Chvalkovice
Zdvihal Vladimír (74) · ZO Velké Meziříčí

Zelina Boleslav (83) · ZO Radvanice - Bartovice

Čest jejich památce!
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Opustil nás přítel 
Jaroslav Fíček
S hlubokým zármutkem oznamu-
jeme, že dne 18. února 2019 ve 
věku 84 let zemřel dlouholetý člen 
a předseda ZO ČSV Horní Počerni-
ce Jaroslav Fíček.

Čest jeho památce.

ZO ČSV Horní Počernice

Odešel přítel  
Boleslav Zelina
Vážení přátelé, v hlubokém zá-
rmutku oznamujeme, že dne 
15. 2. 2019 nás ve věku 83 let 
navždy opustil přítel Boleslav 
Zelina. Byl dlouholetým předse-
dou ZO  Radvanice-Bartovice
a členem OO ČSV Ostrava.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Včelaři ZO Radvanice-Bartovice

Vzpomínka na přítele Josefa Marka
Včelaři z Rosic u Brna stále vzpomínají na zesnulého přítele Josefa Marka, který odešel z jejich řad v loň-
ském roce ve věku 77 let. Narodil se na Vysočině v malé obci Drahoňov u Kamenice nad Lipou. Jeho tatí-
nek tam včelařil, a tak od něj již od dětství získával kladný vztah ke včelám a poznatky o nich. Jeho hlavní 
působiště bylo v Rosicích, kde včelařil téměř 50 let. Měl kočovný vůz a využíval s ním různé snůšky.  
V ZO vykonával funkci člena výboru a byl také dlouholetým včelařským důvěrníkem.

Původně byl zaměstnancem Domácích potřeb a po revoluci si pořídil obchod Kovo-hobby market. Byl 
ochotný a vstřícný ke každému zákazníkovi a znalo jej široké okolí. I přes své pracovní vytížení se vždy 
ve volných chvílích věnoval včelám, což byla jeho největší záliba.

Ztratili jsme v něm pracovitého a upřímného přítele. 
Čest jeho památce!

Za ZO Rosice Ing. Josef Janoušek, místopředseda

85 let se včelami

Přesně tolika let se v dubnu letošního 
roku dožívá pan Josef Kysela ze Štoků 
nedaleko Havlíčkova Brodu. Včelky mu 
zřejmě létaly i kolem kolébky, protože je 
choval už jeho tatínek. A jablko nespadlo 
daleko od stromu. Za ty roky nasbíral 
hromadu zkušeností, o které se pak rád 
ve včelařském kroužku dělil s mládeží. 
Ta dnes, už poněkud vousatá a v lepším 
případě stříbrovlasá, tvoří podstatnou 
část členů naší základní organizace.  
V té pan Kysela rovných 47 let dělal jed-
natele. I když už před několika lety odešel do funkcionářské výslužby, stá-
le se stará o deset včelstev. Máme v naší základní organizaci přes čtyřicet 
včelařů, jednoho i se stovkami včelstev, ale jen jednoho „Včelaře“ a to je 
pan Kysela. Přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti a ještě dlouhá léta 
mezi svými včelkami a samozřejmě také mezi námi.

Rodina a členové ZO ČSV Štoky

Poděkování

Tento rok 
odchází ze své funkce, kterou vykonával pro 
ZO Lochovice, pan Jiří Kořínek. Jako jednatel této 
organizace působil celých 44 let. Děkujeme mu 
za obětavou a svědomitou práci. Přejeme hodně 
zdraví, humoru a optimismu.

Členové ZO ČSV Lochovice

Vážený pane redaktore,
zasílám několik fotografií, které byly určeny vašemu před-
chůdci. Nebyly však nikdy využity v našem časopise. Jako 
bývalému profesionálnímu fotografovi mi připadá škoda 
je mít v „šuplíku“. Tolik nám napsal přítel Zdeněk Dukát, 
profesionální fotograf, včelař se čtyřicetiletou praxí. Pět-
advacet let pracoval ve Filmovém studiu Barrandov a jak 
sám říká, byl vždy veden technickou stránkou záběru. Jeho 
fotografie jsou toho důkazem. (PK) 
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PRO ČLOVĚKA:

• Ovocná dřevina (hlavně kultivary 

jednotlivých druhů) – zdroj chutných, 

všestranně využitelných plodů; u nás často 

jako „indiánská borůvka“ 

• Okrasná dřevina (krásná v době květů 

i atraktivním podzimním vybarvením)

• Velmi nenáročný a otužilý keř

PRO PŘÍRODU:

• Květy zdroj nektaru pro hmyz

• Plody jako potrava pro 21 druhů ptáků

• Keře jako hnízdní prostory (volné živé ploty)

BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA:

• Opadavé keře různé výšky (podle druhu)

• Listy jednoduché, většinou oválné

• Květy bílé v koncových hroznech

• Plody srstnaté bobule, zelené

• Plody malvičky při dozrávání modročerné

• Známé jídlo původních amerických 

obyvatel pemikan (pemmican) 

obsahovalo kromě sušeného masa 

s tukem i sušené plody muchovníku.

• Stonky muchovníku byly pak často 

používány k výrobě šípů

MUCHOVNÍK PRO VČELU VČELA PRO MUCHOVNÍK

Doba 
květu: DUBEN

Zdroj 
nektaru:

množství neměřeno, 
ale včely 

sbírají 
intenzivně

cukernatost

Zdroj 
pylu:

množství, 
kvalita kvalitní zdroj

barva rousků zvýšení výnosů o 25 %

Poznejte a pěstujte: Muchovník
Pomůžete nejenom sobě a včelám, ale i celé přírodě

Připravila: Miroslava Novotná



Muchovník Lamarkův
Amelanchier lamarkii


