Časopis Českého svazu včelařů – určeno členům ČSV

8/2019

Mladí Češi zářili ve světové konkurenci
Včelařský rok končí
Smutek nad včelím voskem

Ročník 72 (154)

Obsah – srpen 2019
254 Kalendárium – srpen

265 Zadáno pro předsedkyni

O startu přípravy změn Stanov ČSV

278 Včelaři na cestách

Náchodští včelaři zamířili do Polska

266 Pro začínající včelaře

Příprava oddělků na zimu
Jak zajistit úspěšné přezimování
oddělků, popisuje Gusta Uváčik

268 Co říká věda

Med z balmínu metlatého
Med z „čajového stromu“ je zdatným
pomocníkem antibiotik

280 Na návštěvě

Včelařské muzeum v Chlebovicích
Přinášíme tip na včelařský výlet

256 IMYB 2019

Setkání včelařské mládeže
na Slovensku
Mladí čeští včelaři dodrželi tradici.
Umístili se na předních místech

281 Včelařská mládež

VKM při Waldorfské základní škole
Brno

282 Zadáno nejen pro včelaříky
Srpnové hrátky

270 Objektivem Zdeňka Dukáta
272 Co říká věda

Z Výzkumného ústavu včelařského
Jak přežívají včely horko na Maltě?
O 5. mezinárodním sympoziu
o včelích produktech referuje Dalibor
Titěra

274 Téma

Smutek nad včelím voskem
Jan Šmíd o pančování včelího vosku

284 Napsali jste nám

Třetí ročník medových slavností
v Hrádku u Nechanic

285 Blahopřejeme

MVDr. Bohumil Pantůček slaví
kulatiny

286 Jubilea/Odešli z našich řad
288 Napsali jste nám
Vybíráme z vašich dopisů

3. a 4. obálka

Poznejte a pěstujte – Svazenka
vratičolistá
Rostliny pro včely i pro přírodu
v rubrice Miroslavy Novotné

260 Včelařská praxe

Vyšší šlechtitelské chovy včely
medonosné kraňské
Pavel Cimala pokračuje v seriálu
o chovatelích matek

262 Anatomie

Části těla včely medonosné
3. díl seriálu učitele včelařství
Mariana Solčanského tentokrát
věnovaný orgánům pohybu

276 Napsali jste nám

Vybíráme z vašich dopisů
Námět na diskuzi k ožehavému
tématu včelí vosk

2016

Včelařství, srpen 2019
Foto na titulní straně:
Blanka Oslizloková
Včela medonosná (Apis mellifera)
netradičně na listu maliníku

2017

2018

2019

2020

2021

EDITORIAL
XXXŽ

Značení matek

Značení

matek
2019
(zelená)

Včelařství – odborný a spolkový měsíčník
Ročník 72 (154)
Pro své členy vydává Český svaz včelařů, z.s.,
se sídlem v Praze
IČO: 00443239, DIČ: CZ00443239
Místo vydání: Praha
Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolář
tel.: 224 932 351, redakce@vcelarstvi.cz
Inzerce, jubilea a úmrtí: Alice Ošmyková
tel.: 224 934 478, inzerce@vcelarstvi.cz
Expedice a reklamace nedoručení časopisu:
Jaroslava Nechybová
tel.: 224 934 082, nechybova@vcelarstvi.cz
Redakce, inzerce a expedice:
115 24 Praha 1, Křemencova 8
e-mail: redakce@vcelarstvi.cz; inzerce@vcelarstvi.cz
internetové stránky: www.vcelarstvi.cz
Neobjednané rukopisy, kresby a fotograﬁe se
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré
příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově
upravovat.
Uzávěrka redakčního materiálu je
k poslednímu dni měsíce, jenž aktuálnímu
číslu o dva měsíce předchází
(např. červnové číslo – konec dubna).
Redakční rada:
Ing. Zdeněk Kulhánek (předseda), MVDr. Miloslav
Peroutka, CSc. (místopředseda), Vlastimil Dlab,
Ing. Oldřich Doležal, Ing. Oldřich Veverka, Ing. Pavel
Cimala, Mgr. Zuzana Samleková
Korektury: Michael Mlynář
Sazba: ARTEDIT, spol. s r. o., Štěpánská 9, Praha 2
Tisk: Europrint a.s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5
Distribuce:
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 4, Praha 1
Toto číslo bylo odevzdáno do tisku 18. 7. 2019
a vyšlo dne 22. 7. 2019

Vážení přátelé včelaři,
uteklo to jako voda, konec roku je zase
tady. Samozřejmě nikoli kalendářního,
ale včelařského. Začátek podletí, tedy pře
lom července a srpna, znamená neotálet
s krmením, ale také si uvědomit, že se blíží
1. září. Datum spojené s Hlášením počtu
včelstev a umístění stanovišť k 1. září ka
lendářního roku … Takový je název ofici
álního dokumentu, který najdete v Příloze
tohoto čísla. Je tradiční srpnová, čtyřiadva
cetistránková a nese název Podpora včelař
ství v roce 2019. Najdete v ní vše potřebné
od formulářů přes plnou moc až po hlav
ní podmínky poskytnutí národní dotace
v roce 2019. A nezapomeňte na důležitou
věc, že část materiálů včetně novinky tý
kající se právě zmíněného „Hlášení“, a to
manuál pro práci s WEB formulářem, jsme
publikovali již v červencovém čísle.
Netradičně jsem začal s Přílohou, ale
od ní zamířím do časopisu k naší včelař
ské mládeži. Češi nezklamali a v jubilejním
10. ročníku setkání IMYB opět zazářili. Jak
konkrétně, to se dovíte z příspěvků Vero
niky Šebkové a RNDr. Jiřího Pízy přímo
z centra dění v Banské Bystrici.
Naši mladí včelaři cestovali na Sloven
sko, ti starší z východočeského Náchod

ska zase do Polska. Pro obé to znamenalo
mimo jiné i zisk cenných zkušeností. A prá
vě ty bychom v našem časopise rádi viděli
v daleko větším rozsahu. Vzpomínám si, že
když jsem se před čtyřmi lety chopil časo
pisu Včelařství, byla v něm rubrika Jak to
dělám já samozřejmostí. Včelaři psali, svě
řovali se se svými zkušenostmi, nejrůzněj
šími vychytávkami či zlepšováky, aniž jsme
je k tomu museli vyzývat. Pramen příspěv
ků začal ale pozvolna vysychat, až vyschl
téměř úplně. Rozebírali jsme tuto skuteč
nost na nedávné redakční radě a dospěli
jsme k jednoznačnému závěru: takto to
nemůžeme nechat! A rozhodli jsme se po
stupně oslovovat a v časopise dávat prostor
dlouholetým zkušeným včelařům, kteří bu
dou ochotni svěřit se se svými zkušenostmi
včelařské veřejnosti. Víte o někom takovém
ve svém okolí? Pak neváhejte, napište nám
do redakce a my se rádi za dotyčným vy
pravíme.
Přeji vám příjemné prožití druhé polo
viny léta a ať vám včely dělají jen samou
radost.
RNDr. Petr Kolář
redaktor
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Včelařská stanice Jabloňany – prodej

Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Nabízíme k prodeji provozní areál včelařské stanice
v Jabloňanech, k. ú. Jabloňany, okres Blansko,
parc. č. st. 111, 112 a 149 včetně příslušenství
a sounáležících pozemků. Cena dohodou.
Další informace na info@vcelarstvi.cz.
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Srpen
Zdroje hlavní snůšky včely v srpnu v přírodě již nenajdou, ale nektar a pyl
ještě poskytují další rostliny, například komonice bílá a lékařská, hořčice,
svazenka či další druhy vyseté na zelené hnojení. Zvláštní postavení pak
zaujímá pohanka pěstovaná na větších plochách. Sice je dobrým zdrojem
pylu a nektaru, ale z ní případně získaný med není oblíbený, protože má
nepříjemnou chuť a vůni. Pohanka ovšem může být nápomocná dobré
přípravě včelstev na zimu.
Všechny uvedené rostliny, ale i další, mo
hou být součástí tzv. biopásů. To jsou do
tačně podporované pásy zeleně na okrajích
nebo uvnitř velkých polních celků. Jsou
oseté různými kombinacemi bylin a slou
ží jako úkryty pro zvěř i jako zdroje pylu
a nektaru pro včely. Důležité v této souvis
losti je, že se sečou až po odkvetení.
V tomto období je pro včelstvo nejdůleži
tější pyl pro výživu dlouhověkých včel. Při
této příležitosti si vždy vzpomenu na výrok
jedné zkušené včelařky, že hladová včela na
pastvu nejde. To je další důvod, proč včel
stva v tomto období nesmí trpět nouzí.
V srpnu je poslední možnost připravit
vhodný prostor pro zimování. Základním
tvarem zimního chomáče a plodového těle
sa je koule. Tento tvar je totiž pro udržování
potřebné teploty pro včelstvo nejméně ná
ročný. Podívejme se na schéma zabydlení
dutiny stromu včelami, jak se to naučily za
40 milionů let. Po souvislé plástové ploše se
v zimě chomáč pohybuje za zásobami na
horu, na jaře a v létě je zase plodové těleso
donášeným medem tlačeno dolů. Průměr
dutiny stromu můžeme považovat za šíři

rámků, naše nejčastěji používané šířky 39,
42 a 44,8 cm tedy vyhovují. Dnes včelaříme
s nástavky a svislou plástovou plochu roz
dělujeme mezinástavkovými mezerami. Aby
včelstvo bralo plástovou plochu jako nepře
rušovanou, musí vyhovovat pozicím b) c)
a d) na schématu mezinástavkové mezery.
Větší mezery, jaké ukazuje pozice a), zimní
chomáč nepřejde, případně včelstvo v pod
letí redukuje svou sílu jen na část úlového
prostoru. Podrobněji se o této problemati
ce dočtete v publikacích Začínáme včelařit
(2018) nebo Včelaříme nástavkově (2014).
Podletní prohlídka počátkem srpna nám
ukáže, co je nutné v uspořádání včelstva
ještě udělat, co je nutné dokončit a co jsme
nestihli v červenci. Úlový prostor se v tuto
dobu tak snadno nerozšiřuje. Uvedu pří
klad: včelař sundal medníky, mřížka byla
na plodišti. Po odstranění mřížky nasadí
nástavek se soušemi nebo plásty po vy
točení a je přesvědčen, že včely nasazený
nástavek obsadí a matka tam založí plodo
vé těleso. To se však stane zcela výjimeč
ně, koncem podletí je již pozdě. Včelstvo
se chová jinak než na jaře a v létě. Zimní

prostor vhodné velikosti a tvaru musíme
připravovat koncem června a pak jen kon
trolovat a upravovat drobnosti. Konečný
zimní prostor by měl být vyšší než širší, viz
schéma osídlení dutého stromu rojem.
Zde je pár zásad pro drobné úpravy zimní
ho prostoru:
• Pokud potřebujeme vyměnit plást ne
vhodného typu (panenský, příliš tma
vý, deformovaný), nahrazujeme ho
plástem/souší raději tmavší žemlové
barvy a před vložením je orosíme říd
kým cukerným roztokem.
• Tyto nově vložené plásty nedáváme
nikdy dva vedle sebe.
• Je vhodné takový plást zavěsit vedle
plástu s otevřeným plodem, ideálně
pak mezi otevřený plod.
• Zakladení kontrolujeme nejdříve za
týden.
V srpnu, kdy jsme dodali větší část kr
mení, je vhodná doba k plánované výměně
matek. Na včelnici je již větší klid. Matky se
lépe hledají v menším množství včel a také
se snadněji kupují, protože po nich není
taková poptávka jako v květnu a červnu.
Včelstva matky ochotněji přijímají, proto
že cítí, že naděje na výchovu vlastní matky
je malá. Nejlépe se mi osvědčilo přidávání
v trubičce z pletiva částečně kryté alobalem
a za použití hustého medocukrového těsta,
které včely prokoušou za jeden až dva dny.

Schéma obydlené dutiny stromu včelstvem, Včelaříme nástavkově (Kamler, Čermák), VÚVč Dol 2014, 4. upravené vydání, str. 40
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ného uskladnění a ochránění před zniče
ním zavíječem. Mnoho včelařů, kteří mají
minimální prostory, ponechá souše v ná
stavku umístěném na dně pod nástavky se
včelami. Včely si je ohlídají a nástavek se
soušemi úlový prostor neochlazuje. Další
možností pro malé počty včelstev je uložení
v PE pytlích za pomoci octanu etylnatého
(Včelařství 8/2018, str. 272). Pokud sou
še skladujeme ve skříních nebo zvláštních

Včely v srpnu slídí,
a je zde tedy velké nebezpečí
loupeže.
Tomu musíme přizpůsobit
i práci při ošetřování včelstev

místnostech, musíme jednou za sedm až
deset dnů, pokud teplota neklesne pod
10 ˚C, prostor vysířit. Existují také chladí
renské sklady, kde teplota nestoupne nad
10 ˚C a relativní vlhkost se drží pod 50 %.
Tam se zavíječ nemůže vyvíjet a zbytky
medu v plástech nepřijímají vlhkost, a tak
nekvasí. Panenské dílo potažené propoli
sem necháme raději na vyvaření. Vyřaze
né tmavé a poškozené souše pak chrání
me před zavíječem a jejich vyvařování si
necháme na pozdější dobu bez letu včel.
O tom si něco řekneme v září.

Monitoring napadení včelstev roztočem
Varroa destructor je důležitý i v srpnu. Prá
vě v srpnu se totiž roztoč intenzivně mno
ží a navíc tento měsíc více hrozí reinvaze
z hynoucích včelstev, která se nacházejí
v doletu našich včelstev. Podrobněji jsme
tuto problematiku probrali v červencovém
čísle. To platí i o léčení a především o dodr
žování návodů k používaným veterinárním
léčivým přípravkům.
V červenci až září se můžeme setkat
s takzvaným cementovým neboli mele
citózním medem. Původ má v medovici
s vysokým obsahem trisacharidu melecitó
zy. Taková medovice krystalizuje v plástech
do tří dnů a pak ji nelze vytočit. Traduje se,
že pochází z modřínu, ale ze zkušenosti je
známo, že ji produkují mšice i na ostatních
stromech. V zimě včely zkrystalizovanou
medovici nemohou odebírat a hynou hla
dem. V případě, že je obsah melecitózy
v medu menší, může se u včel projevit silná
úplavice.
Čím později medovice nastoupí, tím je
situace pro včelstvo horší. Pokud máme
cementový med v zimním prostoru úlu,
musíme to zařídit tak, že pokrmíme včel
stvo třeba i v říjnu osmi až deseti kilogramy
bílého nebo extrabílého cukru tak, aby se
zimní chomáč v zimních měsících a předja
ří nesetkal s cementovým medem nebo aby
na dvou sousedních plástech bylo mimo
cementového medu dost cukerných zásob.
Podrobnější článek m toto téma najdete na
www.beedol.cz.
Dr. Ing. František Kamler

Schéma konstrukce mezinástavkové mezery, Včelaříme nástavkově (Kamler, Čermák), VÚVč Dol 2014, 4. upravené vydání, str. 43
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Včely v srpnu slídí, a je zde tedy velké
nebezpečí loupeže. Tomu musíme přizpů
sobit i práci při ošetřování včelstev. Přede
vším musíme mít jasno, s jakým záměrem
do včel jdeme a co potřebujeme udělat.
Připravíme si vše potřebné včetně vlhké
plachetky, pokud počítáme s odložením
materiálu lákajícího včely. Pracujeme rych
le a brzy ráno. Až začnou včely obtěžovat,
práci ukončíme. Výhodnější je ovšem po
třebné zásahy vykonat v podvečer, případ
né rozrušení včel přes noc pomine.
Srpen je také měsíc doplňování zásob.
Ke krmení včelstev doporučuji používat vý
hradně rafinovaný cukr bílý v roztoku cca
3:2. Cukr se používá více než 100 let, jsou
s ním dobré zkušenosti a je to největší zá
ruka úspěšného zimování. Technologií kr
mení, tedy krmítek, je několik. Nejrozšíře
nější metodou je umístění 3,5litrové lahve
v prázdném nástavku nad zimním prosto
rem, ale používají se i kbelíky, naplněné PE
sáčky, krmítka ukrajinského typu apod. Na
zimní prostor je možné také posadit různá
strůpková krmítka, zpravidla o objemu pět
a více litrů. S výhodou toho, že nepotřebu
jeme prázdný nástavek, můžeme použít
i rámková krmítka o šíři jednoho až dvou
plástů. Krmítko je možno přikrýt síťovinou
(např. polynet), přes kterou ho plníme bez
přímého kontaktu se včelami.
Při úpravě zimního prostoru, odebírání
medníků apod. máme k dispozici poměr
ně velké množství plástů nebo souší, které
je nutné roztřídit. Souše žemlové barvy si
ponecháme pro upotřebení na příští rok.
Existuje několik způsobů jejich bezpeč

VČELAŘSKÁ MLÁDEŽ/IMYB 2019

Pět dnů největšího setkání
včelařské mládeže na světě

Již podruhé se organizace Mezinárodního setkání mladých včelařů
(IMYB) ujali slovenští včelaři. Jubilejní 10. ročník se uskutečnil ve dnech
3.–7. července 2019 a hostitelem se stala Střední odborná škola Pod Bánošom v Banské Bystrici.
Škola se nachází na nádherném místě na
okraji města a vychovává kvalitní odbor
níky pro rozvoj venkova a v zemědělských
a potravinářských oborech. Obory v této
škole jsou certifikovány mezinárodní spo
lečností IES (International Education So
ciety), tudíž výuční list a maturitní vysvěd
čení jsou platné i v zahraničí. Na škole se
vyučuje i dvouletý učební obor včelařství,
určený pro absolventy středních škol, a ko
nají se zde kurzy pro začínající včelaře. Ve
škole se také nachází včelařská prodejna.
Lepší místo pro uskutečnění našeho setká
ní jsme si tedy nemohli přát.
Desátého ročníku se zúčastnili mladí vče
laři z celkem 29 zemí Evropy, Asie, Afriky,

Setkání včelařské V4

Ameriky a z Austrálie. Nově jsme přivítali
týmy z Austrálie, Kanady a Egypta, takže
to bylo první setkání, kterého se účastnili
mladí včelaři z pěti kontinentů. A zároveň
i největší v jeho desetileté historii. Českou
republiku reprezentovali Jan Materna,
Pavlína Všetečková a Ludmila Šnejdová.
Vedoucí týmu byla Veronika Šebková.
Přijeli do Banské Bystrice
Během středy 3. 7. účastníci postupně při
jížděli do Banské Bystrice autobusy z letišť
v Bratislavě a ve Vídni. Po registraci a prv
ní společné večeři následovaly prezentace
jednotlivých zemí, během kterých každá
představila sebe a svoji kulturu ostatním

Účastnické země
10. ročníku IMYB 2019
Anglie, Austrálie, Bělorusko, Česká
republika, Dánsko, Egypt, Estonsko,
Finsko, Francie, Gruzie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Libanon, Litva,
Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko,
Severní Irsko, Skotsko, Slovensko,
Slovinsko, Ukrajina a Wales.

účastníkům. Hudba, tanec či scénky pak
vyplnily i následující večery.
Slavnostního zahájení se druhý den zú
častnili i zástupci včelařských svazů Česka,
Slovenska, Polska a Ruska. Naši republiku
reprezentovali předsedkyně Českého svazu
včelařů Mgr. Jarmila Machová a jeho mís
topředseda MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.
Po slavnostním nástupu, oficiálních proje
vech a kulturním programu mohlo vše začít.

Zleva předseda SZV Ing. Milan Rusnák,
Mgr. Jarmila Machová a zástupci Polského svazu včelařů

V rámci 10. ročníku IMYB se 3. 7. 2019 sešli zástupci včelařských svazů Visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska a Polska,
bohužel bez maďarského, který se na poslední chvíli omluvil.
Program dvoudenního jednání byl tradičně odrazem současných
problémů včelařství, zejména v EU. Účastníci si vyměnili zkušenosti ze svých zemí v oblasti dotací do včelařství, nákazové
situace, národní a unijní legislativy, problémů v centrálních včelařských svazech apod.
Jak nakonec IMYB dopadl, již víte z příspěvků Dr. Jiřího Pízy, duchovního otce IMYB, a Veroniky Šebkové, předsedkyně Komise
ČSV pro práci s mládeží. Pro naše zástupce jsou to ty nejlepší výsledky, které vůbec nejsou samozřejmostí. Jsou odrazem soustavné
práce s naší včelařskou mládeží. Proto poděkování patří nejen našim dětem za příkladnou reprezentaci českého mládežnického
včelařství, ale také jejich učitelům, vedoucím a zřizovatelům včelařských kroužků a také komisi ČSV pro práci s mládeží. Říká se, že
těžší než zvítězit je vítězství obhájit. Uvidíme, zda se to povede i příští rok ve Slovinsku.
Mgr. Jarmila Machová
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Včelařská teorie a praxe
Soutěž byla zaměřena např. na teoretický
test značení trubců, poznávání včelařských
pomůcek, sestavení úlu, sbíjení rámků,
anatomii včely a mikroskopování, rozpo
znávání plodu, odběr a odvíčkování med
ných plástů a vytáčení medu, poznávání
různých druhů medu, přelarvování, roz
poznávání stavu včelstva podle zvukových
záznamů a podobně. Mezi rozhodčími byli
i zástupci České republiky Jiří Cafourek
a Jiří Cabalka.
Zatímco děti soutěžily, dospělí si vy
slechli zajímavou přednášku Bc. Michala
Počucha na téma producentů medovice.
Po obědě pokračovala včelařská mládež
v soutěžích a starší účastníci IMYBu byli
přijati primátorem Banské Bystrice MUDr.
Jánem Noskem a prohlédli si budovu rad
nice. Poté navštívili historické centrum
města a památník Slovenského národního
povstání. Po návratu si prohlédli jednotli
vá soutěžní stanoviště, na kterých však již
bylo včelařské klání ukončeno. I tak získali
bližší představu o soutěži a získali důleži
té informace, které mohou doma využít
pro pořádání místních regionálních a ná

rodních kol včelařských soutěží. V práci
s mladými včelaři jsou totiž v účastnických
zemích velké rozdíly. IMYBu se účastní
země, kde je práce s mládeží tradičně velmi
rozsáhlá, např. Česko, Slovensko, Slovin
sko, Německo atd., ale ve spoustě zemí se
s dětmi pracuje minimálně. Setkání IMYB
je pak pro účastníky z těchto států velkou
inspirací.

Slavnostní zahájení

Za krásami Slovenska
V pátek po snídani se mladí účastníci opět
pustili do soutěžení. Jakmile skončili, vě
novali se sportovním a kulturním aktivi
tám. Děti malovaly na kameny státní vlajky
a psaly svoje jména. Také se seznámily se
základy sokolnictví a aktivně se účastnily
ukázek lidových řemesel. Dospělí se ráno
vydali na celodenní výlet na Chopok, tře
tí nejvyšší horu Nízkých Tater. Po obědě
v nádherné podhorské hospůdce Koliba
navštívili včelnici Majka pana Martina Pi
ovarči v Hybe – Červený Kút. Po návratu si
pak prohlédli druhou část soutěžních sta
novišť. Byli překvapeni a velmi spokojeni
s vysokou úrovní přípravy soutěže a u kaž
dého stanoviště živě diskutovali. Večer
pokračovaly prezentace zemí, které byly
ve většině případů na velmi vysoké úrovni
a panovala při nich nádherná atmosféra.

Jak to vidí Veronika Šebková
Letošní IMYB pro mě nebyl úplně netradiční, jelikož Slovensko
má podobný koncept práce s mládeží jako Česká republika.
Organizátoři pořádali IMYB již podruhé a bylo vidět, že z organizační stránky mají vše perfektně zvládnuté. Program byl nabitý, a to jak pro dospělé, tak pro děti. V soutěžní části Slováci
vymysleli různé nové zajímavé disciplíny a tím opět ozvláštnili
soutěž, což se mi velmi líbilo. Velký posun vidím jak v počtu zúčastněných zemí, tak v celkovém konceptu soutěže. Když jsem
se účastnila jako soutěžící prvního IMYBu v roce 2010 v Nasavrkách, bylo tam devět
zemí, převážně ze střední Evropy, a soutěž se vlastně skoro vůbec nelišila od naší
soutěže Zlatá včela. Letos se zúčastnilo 29 zemí z celého světa, čímž nabral IMYB
úplně jiný rozměr. Do budoucna bych chtěla IMYBu popřát, aby si udržel svoji úžasnou atmosféru, díky které se všichni účastníci, jak děti, tak dospělí, vracejí domů
s pocitem skvěle naplněných dnů, s novými zážitky i přáteli. Také mu přeji, aby nadále pokračoval ve svém rozmachu, co se týče počtu účastnických zemí, a aby „rodiče“
IMYBu neztráceli svůj elán a energii, a IMYB tak mohl dále rozkvétat.

Mladí včelaři
se setkali již
podesáté
Akce na Slovensku navázala na již tradiční letní setkání IMYB (International
Meeting of Young Beekeepers),
projekt, který se zrodil v České republice. Před deseti lety se
u příležitosti prvního IMYBu do
Nasavrk sjelo devět národních
delegací, o dvacet méně než letos.
Úspěchem nebyl pouze rekordní
počet zemí, jež se setkání zúčastnily, ale i kontinentů. Letos se totiž na Slovensku střetli nejen zástupci Evropy a Asie, ale i Afriky,
Severní Ameriky a Austrálie.
Českou republiku přijeli reprezentovat vítězové celostátního
kola soutěže Zlaté včely Jan Materna a Pavlína Všetečková z Královehradecké oblasti a Ludmila Šnejdová
z Jihočeského kraje. Můžeme říci, že naši
reprezentanti nemuseli čelit žádnému
kulturnímu šoku nebo jinému časovému
pásmu. To se ovšem nedalo říci o mladých včelařích z Austrálie, kteří strávili
na cestě 36 hodin. Podobně na tom byli
reprezentanti Izraele, Egypta nebo Kanady. Rozmanitost účastnických zemí
zajistila pestrou společnost ponořenou
v konverzacích o různých včelařských
metodách, přírodních podmínkách, výskytu hor nebo o větším či menším počtu
prázdninových dnů.
Již první večer měli soutěžící možnost
seznámit se s ostatními členy svých týmů,
ve kterých měli strávit celý průběh soutěže. Úvodní moderované prezentace zemí
byly doplněny fotografickou rychlosoutěží,
během které se v omezeném čase musely
týmy vyfotit v nejrůznějších formacích na
různých místech v areálu školy. Hektická snaha zachytit ten nejlepší snímek se
proměnila v legrační podívanou, kterou
si děti aktivně užily. Vzniklé „fotovýtvory“
se později promítly a vyhodnotily. První
teambuildingová aktivita byla dokonána,
tou další, kterou týmy podnikaly společně,
byla první část včelařské soutěže.
Probíhala celkem ve třech částech,
pětičlenné mezinárodní týmy kolovaly
mezi disciplínami, které byly hodnoceny
jednotlivě. Letošní ročník si na soutěžící
přichystal celkem dvanáct soutěžních aktivit od psaného testu přes rozpoznávání
medů až po mikroskopování.
Každý tým mohl zůstat na jednom
stanovišti maximálně 30 minut a dal-
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Soutěžící byli rozděleni do mezinárod
ních týmů, přičemž každý byl veden mla
dým instruktorem. Ti přijeli jako dobro
volníci z různých zemí Evropy, konkrétně
z Anglie, České republiky, Německa, Ra
kouska a Slovenska. Asii reprezentoval Li
banon. Vedoucím instruktorů byl náš Pavel
Dostalík, který se již dříve účastnil setkání
IMYB jako soutěžící i jako instruktor, a tak
zde uplatnil své zkušenosti ze včelaření
i soutěžení. A vzhledem k jeho vynikajícím
znalostem angličtiny se uvedl i jako zdatný
moderátor. Druhým instruktorem z České
republiky byl Marek Matulík, který se loni
na IMYBu ve Francii umístil s českým tý
mem na druhém místě.

VČELAŘSKÁ MLÁDEŽ/IMYB 2019

ších deset bylo využito na přemístění
k následující disciplíně. Tak mělo každé
dítě zajištěno svých pět soutěžních minut
s malou rezervou. Vedeni svými facilitátory se soutěžící soustředili na odvedení
co nejlepšího výkonu, protože věděli, že se
body sčítají nejen týmově, ale i za jednotlivce a za každou národní reprezentaci.
Soutěž tak vlastně byla hodnocena ve
třech kategoriích.

Český tým zleva: Pavlína Všetečková, Jan Materna, Veronika
Šebková a Ludmila Šnejdová

Mimo soutěžního klání se ovšem účastníkům dostalo i poznávacích a odpočinkových aktivit. Vyrazili například na
výlet za poznáním historického centra
Banské Bystrice, kdysi bohatého města díky intenzivní těžbě kovových rud
v okolí. Průvodkyně seznámila mladé
včelaře nejen s historií Banské Bystrice,
ale i celého Slovenska a našeho středoevropského regionu. Mnoho účastníků
ocenilo zdobené náměstí s věží vyklánějící
se ze své osy asi o 30 stupňů a nabízející
výhled na Bystrici a okolní Malou Fatru
jako na dlani.
V pátek se hlavně soutěžilo, ale odpoledne si mohli vyčerpaní soutěžící užít rozmanité činnosti v areálu školy. Největší
zájem vyvolala přehlídka dravých ptáků
v podání slovenských sokolníků. Dále se
tančila salsa, malovaly vlajky na kameny
patřící do zahradní mandaly, zkoušela se
tradiční řemesla či se jezdilo na koni. Nikdo zkrátka neměl čas se nudit.
V sobotu se mladým včelařům podařilo ukrýt se před červencovým horkem
v Harmanecké jeskyni, kde se průměrná teplota celoročně pohybuje kolem
pěti stupňů Celsia. Návštěvě jeskyně
předcházel výstup strmého svahu, jehož
konce se dočkali ti nejsilnější (kterých
byla drtivá většina) a za odměnu mohli
prozkoumat jedno z nejvýznamnějších
zimovišť netopýrů na Slovensku. Zimuje
tu jedenáct druhů netopýrů a vyskytují
se v počtu dosahujícím 1500 jedinců. Po
vyčerpávající expedici do jeskyně se včelaři posílili obědem v jednom z horských
restaurantů a následně vyrazili lanovkou
na donovalské vrcholy. Odpolední slunce
zkrášlilo výhledy na malebné horizonty
Fatry a chladnější vzduch proměnil hor-
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Výsledky IMYB 2019
Mezinárodní týmy
1. Tým číslo 8
(Rastislav Katreňák ze Slovenska,
Christian Cotti z Itálie, Alicja Scibura
z Polska, Ela Vičič ze Slovinska a Kristoffer Mackenzie z Irska),
2. Tým číslo 4
(Bryn Goodwin z Kanady, Katrin Lukyanov z Izraele, Benjamin Fargues
z Francie, Martin Leahy ze Skotska
a Alen Primožič Zver ze Slovinska),
3. Tým číslo 10
(Quentin Finet z Francie, Ludmila Šnejdová z České republiky, Filip Drábik
ze Slovenska, Jaimee Kirk ze Skotska
a Patricia Ioana Popa z Rumunska).

V sobotu měli mladí na programu ce
lodenní výlet. Navštívili národní přírodní
památku Harmanecké jeskyně, kde viděli
nádherná jezírka a krápníkové útvary. Poté
je čekaly Donovaly, vesnice, kde se dříve
nacházely osady na výrobu dřevěného uhlí.
Dnes je tu množství atrakcí – bobová drá
ha, trampolíny nebo lanový park.

Státy
1. Česká republika
(Jan Materna, Pavlína Všetečková,
Ludmila Šnejdová),
2. Slovensko
(Simona Kováčiková, Rastislav Katreňák, Filip Drábik),
3. Německo
(Leon Hübner, Philemon Tunger, Till
Trotte).
Jednotlivci
1. Martin Leahy ze Skotska (76,5 b.)
2. Jan Materna z České republiky (76 b.)
3. Asger Degn z Dánska (75 b.)

Konference a ceremoniál
Dospělí se dopoledne podívali na školní
včelnici a na nádherný starý včelín ředite
le školy. Odpoledne si vyslechli velmi za
jímavou přednášku prof. Dr. Wolfganga
Wimmera a Heleny Prokové. Poté následo
vala konference, na které zástupci jednotli
vých zemí informovali ostatní, jak pracují
s mladými včelaři. Zazněly i referáty zá

Tři otázky pro… Pavla Dostalíka,
instruktora soutěží
Jak jste viděl letošní IMYB?
Slovenští organizátoři letos pojali soutěž trochu jinak v porovnání
s minulými roky. Ačkoliv byli soutěžící rozděleni do mezinárodních
týmů, vykonávali jednotlivé disciplíny samostatně. Celkem dvanáct různých aktivit bylo hodnoceno individuálně. Sice tento způsob dovoluje přesnější hodnocení jednotlivých soutěžících, ovšem omezuje intenzivnější
týmovou spolupráci. A právě tu na IMYBu oceňuji nejvíce – možnost pracovat jako tým,
domluvit se a spolupracovat i navzdory jazykovým, kulturním a zkušenostním rozdílům.
Co podle vás přinášejí mezinárodní instruktoři soutěži?
Když jsme začínali s IMYBem, soutěžili jsme jako jednotlivci. Ve chvíli, kdy vznikl
koncept mezinárodních týmů, potřebovali jsme někoho, kdo by je vedl. A právě proto
máme na IMYBu facilitátory – vedoucí skupin soutěžících z různých zemí. Právě díky
této funkci se týmy lépe druží a fungují jako kolektiv. Mezi mezinárodní facilitátory
patří známé tváře IMYBu, zkušení a úspěšní soutěžící, kteří znají průběh soutěže
a dokážou asistovat organizátorům a tím zosobňují jakousi kontinuitu celé akce.
V čem vidíte přidanou hodnotu IMYBu?
Nejenže je IMYB skvělá soutěž a parádní možnost, jak poznat nové mladé včelaře
a nová místa, ale účastníci se seznámí i s úplně novými kulturami. A to díky prezentacím zemí, které jsou ukončením programu každého dne setkání. Letos celý IMYB
divoce tančil díky prezentacím Itálie a Francie. Irové přišli se společným bubnováním,
které v podání všech 200 účastníků IMYBu znělo velmi mocně. Naši reprezentanti se
letos s pozounem a flétnou představili se skladbou Včela a čmelák, která byla napsána speciálně pro akci na Slovensku. A právě tyto prezentace ukazují, že se každoročně scházejí děti, které mají mnoho znalostí o včelařství, ale i dalších talentů, a skvěle
prezentují své domoviny.

také slovenská televize a místní regionální
rozhlas.
Poslední společná snídaně, loučení a od
jezd domů, takový byl program posledního
dne. IMYB 2019 skončil, avšak všichni si
ho náramně užili. Setkání na Slovensku

ské hřebeny v ideální stanoviště pro odpočinek.
Sobota ovšem nabídla mnohem více než
jen výlet. Nejočekávanějším bodem sobotního programu totiž bylo vyhlášení výsledků. O zahájení večera se postaral
folklorní hudební a taneční soubor
ze Slovenska, který přiblížil další
část slovenské kultury rozmanitému publiku. Výsledky, které přišly
záhy, byly vyhlášeny ve třech kategoriích. A z každé z nich si Češi
domů odvážejí medaili – a jako
národní tým dokonce tu zlatou.
Český tým tak zopakoval výsledek
z roku 2015, kdy se IMYB konal
Hlavní organizátoři obdrželi poháry spolku ICYB
v Banské Bystrici poprvé, i tehdy
se mu podařilo vyhrát.
Slovákům patří velký dík za organibylo prostě nádherné. Organizátorům
zaci zatím největšího setkání včelařské
se do puntíku podařilo naplnit myšlenky
mládeže na světě a Slovincům přejeme
setkání IMYB – vzbudit nadšení pro vče
mnoho zdaru a energie při přípravách
lařství a zároveň smazat mezi účastníky
jedenáctého IMYBu, který se uskutečrozdíly kulturní, náboženské, věkové i poli
ní na přelomu června a července 2020.
tické různorodosti a spojit je v pevný celek,
který chce společně aktivně rozvíjet podpo
A českému včelařství alespoň tak výborné
ru mladých včelařů po celém světě. Za rok
reprezentanty jako letos.
tedy na shledanou ve Slovinsku!
Naďa a Jiří Pízovi,
mezinárodní koordinátoři projektu IMYB

Veronika Šebková,
předsedkyně komise pro práci s mládeží

Řekl o IMYBu… Jan Materna
Letošní IMYB mi přišel více soutěžní, podobnější třeba národnímu kolu Zlaté včely. Sice jsme všechna stanoviště obcházeli
v mezinárodních týmech, ale soutěžili jsme individuálně, nemohli jsme si pomáhat, mluvit spolu. Loni byla některá stanoviště individuální a jiná zase týmová, tam jsme si navzájem pomáhali a diskutovali, bylo zajímavé slyšet různé postupy jiných
zemí, bylo to opravdu více o potkávání a povídání si. Ale letos
mi zase přišla soutěž organizovanější a přehlednější, byli jsme si více jistí, kdy a kde
máme být. Tento rok měl také náš tým štěstí na vedoucího. Loni ve Francii jsme měli
místní facilitátorku, která anglicky neuměla ani nevčelařila, takže komunikace byla
dost složitá; naštěstí náš tým byl schopný domluvit se sám. Letos nás vedla vítězka
jednoho z předchozích IMYBů z Rakouska, která zapojovala do rozhovoru všechny
členy týmu a po soutěži s námi třeba i diskutovala o úkolech na jednotlivých stanovištích.
Pro mě má IMYB obrovský přínos i z hlediska jazyka. Člověk se během týdne stráveného v mezinárodní, a tudíž zpravidla anglicky hovořící společnosti opravdu rozmluví.
A navíc to, že se soutěží v mezinárodních týmech, vás nutí více spolupracovat a komunikovat mezi sebou i přesto, že někdy je docela těžké se domluvit. A zároveň se
tím dozvíte spoustu věcí o ostatních zemích, a to nejen o různých způsobech včelaření. Každá země má jiný životní styl, jiné školy, různé způsoby výběru na IMYB. Potkávání ostatních včelařů je opravdu ta nejlepší a nejzajímavější věc, protože se setkáte
s nejrůznějšími reakcemi. Někdo přijel vyloženě soutěžit, pro jiného to zase byly
spíš prázdniny. Také se velmi lišil způsob, jakým se na IMYB dostali, někdo vyprávěl
o soutěžení a výběru trošku podobném Zlaté včele, jiný zase prohlásil, že u nich stačí
být včelařem a projevit zájem. Pro všechny to byl zážitek z cizí země, třeba Kanaďané
byli překvapení Evropou, hlavně tím, jak vypadá krajina nebo třeba stářím budov,
které jsme navštívili během prohlídky Banské Bystrice. Nizozemci byli naprosto zaskočeni výškou slovenských hor, na které jsme šplhali, Angličané zase zmateni tím,
že slovenští včelaři chodí do včel bez klobouků, neboť to je u nich nepředstavitelné.
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stupců včelařských škol z některých zemí.
Potěšil nás velký zájem všech přítomných
co nejvíce se podílet na práci s mladými,
protože jedním z cílů našeho snažení je
propojovat včelařské školy mezi sebou tak,
aby si vyměňovaly zkušenosti a vytvářely se
možnosti jejich spolupráce.
V sobotu večer se konal závěrečný cere
moniál, na němž účastníky setkání přiví
tali župan Banskobystrického kraje Ing.
Ján Lunter a prezident Slovenského svazu
včelařů Ing. Milan Rusnák. Po úvodním
přivítání a nádherném vystoupení folklor
ního souboru Bystrina z Banské Bystrice
následovalo dlouho očekávané vyhodno
cení výsledků a vyhlášení těch nejlepších.
Český tým si vedl výborně. V soutěži
jednotlivců obsadil Jan Materna nádherné
druhé místo a v soutěži zemí český tým do
konce zvítězil. Pavlína Všetečková skončila
v soutěži jednotlivců na šestém a Ludmila
Šnejdová na osmém místě. Jsou to na
prosto vynikající výsledky, které ukazují
především na vysokou kvalitu a výbornou
dlouhodobou práci vedoucích včelařských
kroužků. Všichni účastníci si odnesli nejen
medaili a diplom, ale především hodně zá
žitků, přátel a motivace do další práce.
V Banské Bystrici soutěžily nejen děti,
ale i medy. Z každé země přivezli účast
níci vzorky medu a fotografie květin nebo
stromů, ze kterých medy pocházejí. První
místo bral italský med z květů pomeran
čovníku, na druhém místě skončil med ze
Slovinska z jedle bělokoré a na třetím místě
tmavý lesní med z Libanonu.
Organizační tým ze Střední odborné
školy Pod Bánošom v Banské Bystrici od
vedl obrovský kus práce. Musíme poděko
vat všem zástupcům školy, mezi něž patří
především její ředitel Ing. Pavel Fiľo, dále
Ing. Jana Cavarová, Mgr. Beata Orješková
a Mgr. Janka Trvalcová. Představitelé spol
ku ICYB jako koordinátoři soutěže předa
li těmto zástupcům organizátorů poháry
jako poděkování za jejich mimořádné úsilí,
které na přípravu tohoto setkání vynaložili.
Při slavnostním ukončení předali koor
dinátoři ICYB pověřovací listinu organizá
torům dalšího, již 11. ročníku IMYB, jehož
hostitelem bude příští rok Slovinsko.
Setkání IMYB se zúčastnili i mediální
partneři spolku ICYB. Po celou dobu zde
natáčel pětičlenný štáb filmařů Bowled
Over Media pod vedením Matthewa Lyn
che a Heidi Gomes, kteří zároveň připravu
jí rozsáhlý dokument o IMYBu pro BBC.
Na setkání nechyběl ani věrný fanoušek
IMYBu – zástupce šéfredaktora časopisu
BeeCraft Stephen Fleming, který zde po
celou dobu fotil a zpracovával podklady
pro články, které se prostřednictvím tohoto
časopisu dostanou do mnoha zemí po ce
lém světě. Reportáže ze soutěží připravily
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Vyšší šlechtitelské chovy
Uznaného chovatelského sdružení
včely medonosné kraňské
V srpnovém Včelařství představujeme jeden chov ze západních Čech a jeden z jižní Moravy. Antonín Úškrt včelaří
na českoněmeckém pomezí, zatímco Vít Marada působí zase na pomezí Moravy a Rakouska a zároveň se aktivně
účastní chovatelské práce v Dolním Rakousku. Jeho matky pocházejí z vyhlášené chovatelské stanice Hirschgrund
u Mistelbachu. Vizitky obou chovatelů jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechtitelského chovu, které
každý chovatel zasílá každoročně na odborné oddělení sekretariátu ČSV. 
Za chovatelskou komisi ČSV Ing. Pavel Cimala
Vyšší šlechtitelský chov Uznaného
chovatelského sdružení včely
medonosné kraňské

Antonín Úškrt s manželkou

Antonín Úškrt
Chodov 171
345 33, Trhanov
Kontakt: auskrt@seznam.cz,
tel. 724 044 335
Podle hlášení Vyššího šlechtitelského cho
vu za rok 2018 měla výběrová základna
chovatele Antonína Úškrta 40 včelstev
a rozchovával plemenný materiál od tří
plemenných matek.
Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Chovu matek se věnuji od té doby, co včela
řím. Je to část včelařiny, která mě vždycky
zajímala a drží mě dodnes. Včelařím přes
třicet let a myslím si, že kdo začal včelařit
s láskou, nemůže od včelařiny odejít jen tak.
Jaké máte včelařské vzdělání?
Absolvoval jsem včelařskou školu v Nasavr
kách. To byl základ mé praxe. Hlavním vzdě
láním, které jsem absolvoval a absolvuji stá
le, je škola života. Neznám lepší učení a my
slím si, že hodně včelařů mi dá za pravdu.
Můžete charakterizovat přírodní a klimatické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím na Domažlicku a včelnici mám
v katastru obce Trhanov. Nadmořská výš
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ka mého stanoviště je kolem 420 metrů.
V této lokalitě jsou snůškové podmínky
dobré, nejenom nektaru a medovice, ale
i pylová snůška je dost dobrá. Stanoviště
je v doletu smíšených lesů. Kolem je dost
luk, kde nakvétá pampeliška. Zemědělci
pěstují řepku a kukuřici. Včelařím v dost
zavčelené oblasti, ale přesto si myslím, že
je zde pastva pro všechny.
Jakého původu je váš plemenný materiál?
Šlechtitelské chovy rozchovávají včelu
kraňskou a já jsem členem tohoto sdružení.
Takže rozchovávám včelu kraňskou. O čis
totu chovu se stará pan Kašpar. Ten dělá
morfometrické rozbory plemenných ma
tek. Plemenné matky, které neodpovídají
standardu, k chovu nepoužívám. Abych
byl přesný, tak z matek, které mají méně
než 50 % kraňky, plemenný materiál nepo
užívám k přelarvování. Plemenné matky se
mi osvědčily od pana Sedláčka z Příchovic
a od pana Veverky z Kývalky. Dosud jsem
s těmito matkami spokojený.
Na které vlastnosti včel se zaměřujete při
výběru plemenného materiálu?
Plemenné matky kupuji a z nich rozchová
vám dcery F1 a myslím si, že to za dobu mé
chovatelské činnosti dost ovlivnilo chování
včel v našem okrese. Matky, které odcho
vám, samozřejmě testuji. Velký test provádí
skupina včelařů, kteří si ode mě matky ku
pují. Kdyby nestály za nic, tak by je nebrali
a šli by k jinému chovateli matek. Byla by
velká škoda v naší republice kraňský ple
menný materiál ničit a nebo jej nahrazovat
něčím jiným. Jsem dost starý a ve včelařině
dost fundovaný, abych to mohl ventilovat
na veřejnosti. Včelařská veřejnost ví, o čem
píšu. A píšu to dost nerad, ale musím. Je to
moje povinnost.
Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňujete svůj chovatelský okrsek?
To, že rozchovávám matky přes třicet let
a matky putují nejvíc do okresu, kde bydlím,
hovoří samo o sobě. Přiznám se, že mateč
níky nerad někomu dávám. Když dám ně

komu dva matečníky a on je dá do jednoho
včelstva, tak to mě opravdu naštve.
Jaký používáte druh chovných úlků?
Chovné úlky používám dvojí. Jsou to
oplodňáčky na tři plástečky, které při
složení dvou dávají jeden polorámek
39 × 15 cm. Tyto oplodňáčky jsou sdružené
po šesti odděleních v jednom. Říkám tomu
bytovky. Pak ještě používám plemenáče na
sedm rámků, rámkové míry 39 × 24 cm
a 39 × 15 cm. V těchto plemenáčích také
zimuji záložní matky. Zimuji na rámkové
míře 39 × 24 cm a nad nimi 39 × 15 cm.
Zjara dám 39 × 24 cm pryč a do zbývajícího
39 × 15 cm vkládám zralé matečníky.
V jakém úlovém systému chováte včelstva své výběrové základny?
Na stanovišti mám 80 včelstev na rámkové
míře 39 × 30, 39 × 15 a 39 × 24 cm. Systém,
ve kterém chovám včelstva, je nástavkový.
Úly jsou dřevěné, uteplené, vlastní výroby. Ve
všech úlech i v plemenáčích mám varroadna.
Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Každý rok se snažím dělat první série
1. května. Je to letitá tradice, kterou se sna
žím dodržovat. Konec chovatelské sezony
neukončuji já, ale počasí a včely samotné.
Ony mi napoví, kdy mám skončit a věřte
mi, že napovídají pokaždé správně.
Jak testujete čisticí pud včelstev?
To je jedna věc, která by měla zajímat kaž
dého chovatele matek. Samozřejmě testuji.
Tohle téma je na dlouhé povídání a já mám
jenom jednu stranu v časopise Včelařství. Za
jímá mě nosema, které se věnuji několik let.
Co byste rád doplnil k charakteristice
vašeho šlechtitelského chovu?
Na každou chovatelskou sezonu se těším
a je překrásné vidět vajíčka nakladená
mladou matkou, kterou odchovám. Jestli
je včelařina dřina, o tom jsem nikdy nepře
mýšlel. Včelařte s láskou a na dřinu určitě
zapomenete. Pokaždé, když slyším hukot
včel, na všechno zapomenu. I na tu dřinu.

Vít Marada

Vít Marada
Hlavní 22
696 12, Hovorany
Kontakt: vitek022@seznam.cz,
tel. 518 375 243, 731 586 646
Podle hlášení Vyššího šlechtitelského
chovu za rok 2018 měla výběrová základ
na chovatele Víta Marady 40 včelstev
a rozchovával plemenný materiál od 9 ple
menných matek.
Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Matky pro vlastní potřebu jsem začal cho
vat už v roce 1987. V té době jsem navště
voval střední odborné učiliště v Nasavr
kách. Poznatky získávané od učitele Ing.
Řeháčka a včelmistra Olšera jsem se hned
snažil aplikovat na svých včelstvech.
Můžete charakterizovat přírodní a klimatické podmínky, ve kterých včelaříte?
V současné době včelaříme ve třech odliš
ných snůškových oblastech. První oblastí
jsou Hovorany, vinařská a zemědělsky
intenzivně obdělávaná oblast, kde máme
v blízkosti jeden ze dvou největších akáto
vých lesů na Moravě. Posledních patnáct
let máme také jedno stanoviště v Besky
dech v obci Čeladná, odkud pochází moje
žena. Od roku 2010 chováme včelstva
i v Dolním Rakousku v okrese Mistelbach.
Tato oblast je podobná té jihomoravské
s výjimkou snůšky ze slunečnice. Na rozdíl
od jižní Moravy tady ještě stále poskytuje
včelstvům vydatnou snůšku.
Jakého původu je váš plemenný materiál?
Náš plemenný materiál pochází už od roku
1993 z oplozovací stanice Hirschgrund
u Mistelbachu v Dolním Rakousku. Od
roku 2010 se svou chovatelskou činností
na tomto chovu podílíme.
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Vyšší šlechtitelský chov Uznaného
chovatelského sdružení včely
medonosné kraňské

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při
výběru plemenného materiálu?
Sklenarka se vyznačuje mírností a dobrým
sezením na plástech. Tyto vlastnosti nadále
upřednostňujeme. Vyrovnáváním včelstev
tvorbou smetenců v podletí stavíme včel
stva na stejnou startovní čáru. To nám při
vážení veškerého medu při medování od
jednotlivých včelstev dokáže kvalitně po
soudit medný výnos. S rojivostí se setkává
me velmi zřídka. Včelstev, která v průběhu
sezony narážela matečníky nebo misky, ne
bývá mnoho. Čisticí pud testujeme pomocí
zmraženého plodu v počtu asi 120 zavíčko
vaných buněk plodu na včelstvo.
Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňujete svůj chovatelský okrsek?
Chovatelský okrsek v Hovoranech ovliv
ňujeme pomocí našich včelstev, kterým
umožňujeme stavět trubčinu na 12 % díla
v plodišti. Také včelaři v našem okrsku
dostávají matečníky zdarma nebo matky
za poloviční cenu. Výsledky jsou po 25leté
snaze víc než zřetelné.
Oplozovací stanice v Rakousku jsou
chráněny tamním zákonem. Mají vytyče
né 6km ochranné pásmo, kde se uprostřed
nacházejí trubčí včelstva. Pokud v něm
jsou jiná včelstva místních včelařů, musí
přijmout matky ze stanice, které dostávají
zdarma. Tato kontrola i s výměnou matek
se provádí na podzim.
Jaký druh chovných úlků používáte?
Chovné úlky používáme třírámkové, po
lystyrenové na rozebíratelné dílo. Plníme
pomocí 0,25l hrnečku plného včel. Krmení
doplňujeme cukerným roztokem 3:2.

Včelstva Víta Marady

20. července roku 2016 se ze snubních pro
letů vrátilo jen 40.
Co byste rád doplnil k charakteristice
vašeho šlechtitelského chovu?
Náš chov je specifický, protože používáme
plemenný materiál ověřený na včelstvech
v Rakousku, na jižní Moravě a také v hor
ských podmínkách Beskyd. K oplozování
matek využíváme liniové oplozovací sta
nice v Rakousku. Tyto matky osazujeme
do naší výběrové základny, případně je
poskytujeme včelařům, kteří jsou ochotni
zaplatit jejich cenu. Matky oplozené v cho
vatelském okrsku v Hovoranech nepouží
váme ve své výběrové základně, ale v drtivé
většině případů nabízíme k prodeji.
Připravil Pavel Cimala

V jakém úlovém systému chováte včelstva své výběrové základny?
Používáme úly rakouského typu. Rámková
míra v plodišti je 42 × 22 s dvěma plodišt
ními nástavky na devět rámků. V medníku
je rámková míra 42 × 16 s počtem medníků
podle potřeby ve snůšce a vzhledem k jed
notlivým včelstvům. Používáme oddělitel
né varroadno a víko se zabudovaným pod
něcovacím krmítkem na 1,3 litru roztoku.
Také používáme mateří mřížku.
Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Přelarvovat začínáme kolem 8. května
a poslední matečníky vkládáme do oplozo
vacích úlků koncem července. Sezonu na
jižní Moravě ukončují nálety hejn vlhy pes
tré, kdy vyvedou mladé a učí je v blízkosti
stanovišť včelstev lovit. Na oplozovací sta
nici v Rakousku kvůli vlhám ukončujeme
chov o 14 dnů dříve. Pohled na desítky ptá
ků sedících nebo poletujících nad chovnou
stanicí a lovících včely a poslední generaci
trubců je zdrcující. Ze 100 říjných matek

Oplozovací stanoviště Víta Marady
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Orgány pohybu včely medonosné
Lokomoční (pohybové) orgány včely medonosné najdeme na hrudi a představují je tři páry kráčivých končetin a dva páry blanitých křídel. Larvální
stadia kráčivé končetiny ani křídla nemají, ty se vyvíjejí až v průběhu proměny dokonalé. Díky blanitým křídlům je včela zařazena do hmyzího řádu
blanokřídlých (Hymenoptera). Orgány pohybu jsou stejně jako většina
ostatních částí těla tvořeny kutikulou. Kromě pohybu zajišťují ještě další
důležité funkce, jako jsou větrání, opylování, péče o tělo, zpracování vosku,
pylu či propolisu. Nejdokonaleji mají všechny přídatné orgány na končetinách vytvořeny dělnice, u matky a trubců mohou zcela chybět.
Křídla
Včela medonosná patří mezi blanokřídlý
hmyz, má tedy dva páry blanitých křídel
sloužících k letu. Křídla jsou ektodermál
ního, tedy pokožkového původu a tvoří je
tenká, průhledná a pružná kutikula zhruba

trojúhelníkového tvaru. Křídla jsou pokry
ta chloupky a vyztužená žilkami, kterými
prochází hemolymfa, nervy a vzdušnice.
Jednotlivé žilky a stejně tak i políčka jimi
ohraničená mají svá pojmenování a někte
ré jsou velmi užitečné při zařazování včel

do jednotlivých plemen. Nejčastěji se ur
čují dva znaky, kterými jsou loketní index
a diskoidální úhel. První větší pár křídel je
kloubně napojený na středohruď, druhý
menší pár křídel na zadohruď. Blanitá kří
dla v oblastech kloubů přecházejí v kořeny,
které jsou u prvního páru křídel schovány
pod krytkou (tegulou). Let umožňují mo
hutné létací svaly uložené v hrudi. Rozlišu
jeme přímé létací svaly upínající se přímo
na klouby křídel a nepřímé létací svaly (po
délné a příčné), které vyplňují téměř celou
hruď a upínají se na její vnitřní segmenty.
Hrudí procházející aorta, jícen, nervová
páska a pysková žláza tvoří v poměru ke
svalovině jen nepatrnou část. Včela doká

Pole předního křídla (A. Schönfeld, 1955)
1 – vřetenní pole (radialis), 2, 3, 4 – první
až třetí loketní pole (cubitalis), 5, 6 – první
až druhé terčové pole (discoidalis), 7 – základní pole (basalis), 8 – spodní pole (submedialis), 9 – ramenní pole (brachialis)

Žilnatina předního křídla
(A. Schönfeld, 1955)
b – základní žilka (basalis), br – ramenní
příčka (brachialis), c – krajní žilka (costa),
cu – loketní žilka (cubitus), d1, d2 – první a druhá terčová příčka (transversodiscoidalis), h – háčky (hamuli), kp – kořen
předního křídla, kz – kořen zadního křídla,
m – střední žilka (medius), mt – metacarpus, n – krátká příčka (nervulus), p –
rovnoběžná žilka (paralellus), pt – plamka
(pterostigma), r – vřetenní žilka (radius),
sc – příkrajní žilka (subcosta), sm – spodní
žilka (submedius), t1, t2, t3 – první až třetí
loketní příčka (transversocubitalis), ž –
žlábek (spona předního křídla)
Žilky a pole zadního křídla
(A. Schönfeld, 1955)
c – krajní žilka (costa), cu – loketní žilka
(cubitus), h – háčky (hamuli), kz – kořen
zadního křídla, m – střední žilka (medius),
n – krátká příčka (nervulus), sm – spodní
žilka (submedius), 1 – vřetenní pole
(radialis), 2, 3, 4 – první až třetí loketní
pole (cubitalis), 5, 6 – první až druhé
terčové pole (discoidalis), 7 – základní pole
(basalis)
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že oba páry křídel spojit, což zlepšuje jejich
letové vlastnosti a snižuje spotřebu energie
na let, díky čemuž včela donese do úlu větší
množství sladiny. Ke spojení křídel slouží
v zadní části předního křídla žlábek, do kte
rého zapadají háčky vyrůstající z předního
okraje druhého křídla. Háčků, které jsou
dobře viditelné i obyčejným mikroskopem,
je od 13 do 25 (Veselý, 2003) a jejich počet
též pomáhá v zařazení včely do určitého
plemene. Díky tomuto propojení tvoří oba
páry křídel jednu letovou plochu a po při
stání je lze lehce oddělit a složit, tudíž ne
překážejí při pohybu na květu nebo v úlu.
Včela nemává křídly jako pták, ale opisu
je jejich konci osmičku, pohyb je tedy spíše
vrtulovitý. Za jednu sekundu vykonají kříd
la až neuvěřitelných 200 kmitů. Včela létá
rychlostí 20–28 km/h až do vzdálenosti
4–8 kilometrů (Přidal, 2003). Je tedy spíše
podprůměrným letcem, zejména pokud její
výkon srovnáme s vážkou nebo střečkem,
kteří vyvinou rychlost i přes 50 km/h. Kro
mě letu využívají dělnice křídla také k vě
trání na česnech, dávají do pohybu úlový
vzduch. Včely v letních měsících dokonce
vytvářejí podtlak, teplý vzduch nestoupá
ke strůpku úlu, ale je odvětráván česnem.
Někteří včelaři matkám zastříhávají kon
ce předních křídel, aby při vyrojení nebyly
schopné delšího letu. Někdy se zastřihuje

Háčky druhého páru křídel

Včela nemává křídly jako pták,
ale opisuje jejich konci osmičku,
pohyb je tedy spíše vrtulovitý.
Za jednu sekundu vykonají křídla
až neuvěřitelných 200 kmitů
jedno křídlo, což plně postačuje, ale viděl
jsem i matky s oběma zastřiženými křídly.
Taková matka v lepším případě ulétne ně
kolik metrů, spíše však spadne na zem před
úl a zbytek roje se poté vrací zpět do úlu
a kondice včelstva, stejně jako medné zá
soby zůstávají zachovány. Občas je matka
se zastřiženým křídlem vyměněna, protože
ji včely vnímají jako poškozenou. Dochá
zí k tomu zejména v případech odstřižení
příliš velké části křídla, kdy poraněnými
žilkami vytéká větší množství hemolymfy.
U cenných chovných matek je vhodné od
zastřihávání křídel upustit.
Kráčivé končetiny
Kráčivé končetiny jsou článkované, kryté
pevnou kutikulou a jednotlivé části kloub
ně propojené intersegmentální membrá
nou. Nohy vyrůstají mezi břišní a hřbetní
částí hrudních článků, první pár končetin
z předohrudi, druhý pár ze středohrudi
a poslední pár ze zadohrudi. Pohyb kon

Průřez žilkou křídla

četin zajišťují svaly upínající se uvnitř
článků a rozdělujeme je na ohybače a na
tahovače. Jednotlivé články končetin jsou
kyčel (coxa), příkyčlí (trochanter), stehno
(femur), holeň (tibia) a chodidlo (tarsus).
Chodidlo je složeno z pěti článků, kde nej
větší je pata (metatarsus). Poslední článek
zakončují drápky (unguiculi) a přilnavý
polštářek (arolium). Dva drápky jsou sil
né, dva tenčí, nicméně oba páry slouží k po
hybu po hrubých površích, jako jsou kůra
stromů či horniny. Polštářek z přilnavých
chloupků pomáhá včele lézt po hladkém
povrchu a vycouvávat z květů nebo buněk
plástů. Paty všech končetin dělnic jsou
na vnitřních stranách opatřeny kartáčky.
Na posledním páru končetin najdeme až
jedenáct vodorovných, oranžově zbarve
ných řad chloupků, pomocí kterých včela
vyčesává pyl z tyčinek květů nebo jej vyče
sává z chloupků svého těla, na nichž pyl bě
hem návštěvy květů hojně ulpívá. Prvními

dvěma páry končetin vyčesává dělnice pyl
z hrudi a hlavy, posledním párem končetin
ze zadečku.
Každý pár kráčivých končetin je kromě
chůze, sběru a zpracování pylu a propolisu
využíván také při čištění tykadel či stavbě
buněk plástů. Na končetinách má hmyz
i chordotonální smyslové orgány, který
mi je schopný vnímat otřesy a zvuk. Jsou
to strunovité útvary uložené v holeních
a napojené na smyslové buňky. Vibrace
rozechvějí strunu, čímž podráždí smyslo
vé buňky, ve kterých vzniká nervový vzruch
putující nervy do ganglií k vyhodnocení
a vytvoření smyslového vjemu.
Na prvním páru nohou, který je nejmen
ší, má včela orgán na čištění tykadel, po
mocí kterého pečuje o tuto důležitou část
těla. Je to půlkruhovitý výřez na patě, do
něhož včela vkládá tykadlo přidržované
blanitým výčnělkem (strigilis) holeně kon
četiny. Zářez na patě je na okraji opatřen
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brvami, které podobně jako hřeben pročís
nou chloupky na tykadlech, odstraní z nich
nečistoty a srovnají je do patřičné polohy.
Včela používá čisticí aparát vždy před
vzlétnutím, protože některé chloupky ty
kadel vnímají rychlost a směr větru a včela
pomocí nich koriguje svůj let.
Na vnitřní straně holení prostředního
páru nohou vyrůstá trn na vypichování
pylové rousky z pylového košíčku. Když
se včela vrátí do úlu s pylovými rouskami,
zadní končetiny zasune do buňky, trny
zajede pod rousku (trnem levé končetiny
pod rousku pravé končetiny a trnem pra
vé končetiny pod rousku levé končetiny)
a odpinkne ji z pylového košíčku do buň
ky plástu. Někdy se netrefí a rouska pak
spadne do podmetu, kde se stává součás
tí měli a jiného odpadu. Práce s pylovou
rouskou poté přichází vniveč, protože co
je v podmetu, včely již nevyužijí a vynášejí
z úlu ven.
Poslední pár nohou je největší. Na vněj
ších stranách mohutných holení najdeme
prohlubně, kterým říkáme košíčky. V ko
šíčku opatřeném dlouhým chloupkem vče
la přináší do úlu pylové rousky a propolis.
Mezi holeněmi a patami je uložen aparát
na tvorbu pylové rousky. Skládá se z po
sunovače pylu a záchytných chloupků na
patě a hřebene s tlačítkem na holeni kon
četiny. Pyl získaný z květů nebo z povrchu
vlastního těla včela nejprve zpracovává
třením kartáčků předních nohou a přitom
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Každý pár kráčivých končetin je
kromě chůze, sběru a zpracování
pylu a propolisu využíván také
při čištění tykadel či stavbě
buněk plástů

jej zvlhčuje kapkami nektaru z medného
volátka a výměšky pyskových žláz. Poté
přesouvá pylové hrudky až na kartáčky
posledního páru končetin, ze kterých je
vyčesává hřebeny holení. Pyl se dostává
na posunovač umístěný na patě, kde je
hutněn protilehlým tlačítkem holeně a ze
záchytných chloupků se následně posunuje
do pylového košíčku. Vzniklá pylová rouska
může vážit až 15 miligramů.
Odlišně pracuje včela s lepivými prysky
řicemi, které mění na propolis. Ten sbírají
starší létavky, které kusadly obírají a poté
hnětou pryskyřice z pupenů stromů. K pry
skyřici včela přidává výměšky kusadlové
žlázy. Jakmile je propolisová hrudka zpra
cována, přilepí si ji včela do pylového ko
šíčku a letí s ní do úlu, kde se jí však sama
nemůže zbavit. Propolis jí z košíčku odebí
rají úlové včely pomocí kusadel.
Mgr. Marian Solčanský
učitel včelařství
www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Orgán na čištění tykadel

Literatura:
PŘIDAL, Antonín. Včelí produkty. Brno: Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita, 2003.
ISBN 80-7157-711-1.
SCHÖNFELD, Antonín. Anatomie, morfologie a fysiologie včely medonosné. Praha: Státní zemědělské
nakladatelství, 1955.
VESELÝ, Vladimír. Včelařství. Praha: Brázda, 2003.
ISBN 80-209-0320-8.

Naše základní organizace by chtěla mít se
zastupitelstvem obce včely na pozemku,
který patří městu a je zároveň místem,
kde se scházíme na schůzích. Jde o to,
že bychom potřebovali vědět, jaký zákon
dává včelařům hranice. Na jakém pozemku může být kolik včelstev? Četl jsem vaše
stránky, ale tuto informaci se mi nepovedlo nalézt.
J. V.
Chov včel není v našem právním řádu vý
slovně upraven. Nejsou stanoveny žádné
konkrétní podmínky chovu ve smyslu ob
čanskoprávních vztahů. Takže se ke včelař
ským stavbám přistupuje jako k jakékoli jiné
stavbě. Nikde není stanoveno, jak daleko od
hranic pozemků sousedů nebo od veřejné
cesty mají včely být. Nikde není stanoveno,
kolik kde lze chovat včelstev, jak mají být na
směrována česna apod. Občanský zákoník
pouze stanoví v rámci úpravy sousedských
vztahů, že každý vlastník, tedy i včelař, je po
vinen zdržet se takového jednání, kterým by
nad míru přiměřenou místním poměrům ob
těžoval okolní vlastníky nebo kolemjdoucí.
Přímý nálet včel se zakazuje. Zda jde v kon
krétním případě o přímý nálet, případně
o nepřiměřený nálet včel odporující místním
poměrům, to je v případě sporu předmětem
posouzení soudního znalce v oboru včelař
ství, kterého určí příslušný soud. Na základě
znaleckého závěru pak obvykle rozhoduje.
Příprava změn Stanov ČSV začala
Republikový výbor ČSV na svém březnovém
zasedání jmenoval komisi pro úpravu sta
nov svazu. Tyto úpravy by měly být schvá
leny na XI. sjezdu ČSV příští rok v pro
sinci. Komise si na svém prvním zasedání
5. 6. 2019 stanovila postup své práce:
• Nejprve musí být shoda na záměru, pak
teprve přikročit k paragrafovému znění.
• Vyzvat prostřednictvím časopisu Včelař
ství členy svazu k návrhům změn, v čem
si myslí, že stanovy překážejí, co je potře
ba upravit nebo doplnit vzhledem k nega
tivním zkušenostem z praxe.
• Vyzvat prostřednictvím oběžníku k při
pomínkám, námětům ke změnám sta

nov vzhledem ke zkušenostem z činnosti
funkcionářů.
• Po schválení záměru Republikovým vý
borem bude vypracováno paragrafové
znění tak, aby bylo možno jej projednat
na výročních členských schůzích, okres
ních konferencích a poradách s delegáty.
• Po připomínkách ze schůzí, okresních
konferencí a porad s delegáty bude před
ložen návrh změn stanov Republikové
mu výboru, který bude bezprostředně
předcházet XI. sjezdu svazu, a po schvá
lení návrhu budou stanovy předloženy
sjezdu ke konečnému rozhodnutí.
Tento postup schválilo Předsednictvo RV na
svém červencovém jednání.
Součástí prvního zasedání komise samo
zřejmě bylo i projednání návrhů na změny,
z nichž některé již zazněly na dubnovém
semináři funkcionářů okresních organiza
cí v Nasavrkách. S těmito náměty níže se
znamujeme členskou základnu a vyzýváme
k diskuzi. Možná se někomu budou zdát
změny příliš revoluční. Ale vzhledem k vý
voji ve společnosti a vzhledem k potřebě
snižovat náklady na činnost orgánů svazu,
máme za to, že jsou smysluplné.
Změna organizační struktury – zrušení sjez
du a okresních konferencí.
Odůvodnění:
• Pravomoci obou orgánů by převzal RV
a okresní výbor s tím, že po uplynutí
funkčního období se bude konat volební
RV a volební OV. Může to být slavnost
ní setkání tak, jako dosud funguje sjezd
i okresní konference.
• Snížení nákladů (příprava sjezdu včetně
porad s delegáty v minulosti stála svaz
cca 500 tisíc korun, po letošním průzku
mu nákladů mezi hotely v Praze se mů
žeme dostat až na dvojnásobek), okresní
organizace nebudou muset kvůli volbě
nových členů kontrolní komise svolávat
nákladné konference.
• Sjezd v současné době již nevolí členy
RV, pouze schvaluje zprávu o činnosti
za uplynulé funkční období (dají se do
hromady jednotlivé roční zprávy), určuje
úkoly pro následující volební období (to
může stanovit také volební RV), mění
stanovy. Měnit stanovy může a dosud tak
i činí RV. Jedinou změnou by byla volba
členů ÚKK. Ty by volil RV. Znamenalo
by to, že RV může komisi ukládat úko
ly, může bez problémů zvolit nové členy,
pokud by dosavadní členové v průběhu
volebního období odstoupili nebo jinak
skončili ve funkci a náhradníci by nesta
čili na doplnění komise, zprávy o činnosti

ÚKK by schvaloval RV. Dosud je ÚKK
volena a odpovědna sjezdu, a tak pět let
jí nelze nic uložit, lze ji jen žádat, dávat
podněty, její zprávy lze brát pouze na
vědomí.
Zachovat stávající systém hlavní spolek –
svaz a pobočné spolky – ZO, OO a volitel
ně KKV. Tato struktura vyhovuje z hlediska
blízkosti okresu k problémům ZO, nákazové
situace, objednávky léčiv, kontroly 1.D atd.
Zkrácení funkčního období z pěti na čtyři
roky. I čtyři roky je dlouhá doba pro výkon
funkce vzhledem k věkovému průměru čle
na svazu. Čtyřleté funkční období je zaběh
lé v samosprávě (komunální a parlamentní
volby) i u většiny spolků.
Ochrana majetku základních organizací.
Podle stanov mají pobočné spolky práv
ní subjektivitu a mohou se svým majetkem
nakládat. Je však třeba si uvědomit, že tento
majetek budovaly generace předků včelařů
a na základě zkušeností, které jsme nabyli
v minulém funkčním období (návody na
vyvedení majetku předtím, než členové
odejdou ze svazu, ponechání jen skořápky
základní organizace bez členů a bez ma
jetku, aniž by došlo k likvidaci a výmazu ze
spolkového rejstříku), to nás nutí se k to
muto problému nějak postavit. Na organi
zacích samotných je, zda si chtějí ponechat
volnost, nebo chtějí v rámci stanov nějaká
omezení, zejména v převodech nemovitostí.
Rozdělení majetku mezi členy spolku není
možné.
Místní působnost základních organizací.
Není výjimkou, že i čtyři základní organi
zace mají ve své místní působnosti jedno
katastrální území. Nejsou stanoveny přes
né hranice těchto ZO, což dělá problémy
zejména při administraci dotace 1.D. Sna
ha o „vyčištění“ – výzvy v oběžnících zatím
naplnilo jen 12 okresních organizací. Tento
problém bude nutno řešit ve stanovách.
Rozhodčí komise. Navrhuje se změnit
na „Rozhodce“ nebo „Ombudsmana“.
Předpokládá se, že by rozhodce nebo om
budsman byl právník se zkušenostmi spol
kového práva a činnosti v ČSV. Členy roz
hodčí komise jsme hledali dva roky. Nejsou
funkcionáři, kteří by byli schopni a ochotni
tuto práci dělat, a přitom význam rozhodčí
komise je velký. Pravděpodobnost najít jed
noho rozhodce s právním vzděláním a zku
šenostmi z činnosti svazového funkcionáře
je větší než jich najít pět.
Děkujeme za vaše připomínky, návrhy,
zkrátka za zapojení do diskuze o nových
stanovách ČSV.
Mgr. Jarmila Machová
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Zeptali jste se…

PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Příprava oddělků na zimu
Každý rok slyším, jak začínající včelaři mají velký problém s tím, aby jim
dovezené oddělky přežily v dostatečné síle a následující rok daly nějaký ten
med. Rád říkám, že začínající včelař svým včelstvům nejvíce škodí častými
návštěvami (kontrolami). To samozřejmě platí i u oddělků, kde jsou časté
kontroly jen na škodu z hlediska rozvoje do produkčního včelstva.
Jestliže jste koupili nebo dostali oddělek
(nejčastěji na pěti plástech) s kladoucí
matkou do konce června, tak rozvoj bude
plynulý, avšak musíte vždy myslet na mo
mentální sílu při přidávání mezistěn. Po
kud máte souše, je to trochu snazší.
Stabilní budoucí stanoviště
Jak na to? Převážnou část oddělků si pře
berete v kartonové krabici, která je uzpůso
bena na převoz včel, ve dně má dostatečné
větrání a pohodlně se tam vejde potřebný
počet plástů. Jakmile je krabice s oddělky
na budoucím stanovišti, musíte mít vše
připraveno. Úl pro budoucí včelstvo bude
mít zasíťované varroadno s podložkou.
Jeho výhoda spočívá v lepší kontrole bez
kontaktu se včelami. Pod síto spadá vše
ze včelstva: pylové rousky, voskové šupinky
aj., ale hlavně zde můžete sledovat výskyt
roztoče Varroa a podle jeho množství za
sáhnout.
Nad dnem jsou nástavek na zvolenou
rámkovou míru, strůpková fólie a uteple
né víko. Pokud včelaříte na včelnici, tak
má úl plechovou stříšku, kterou zatížíme.
Já používám zámkovou dlažbu, kterou mi
ani silný vítr neshodí. Stojan pod úly stačí
udělat jednoduše, a to tak, že vezmete dvě
betonové „cihly“ ztraceného bednění a na
ně dáte dva dřevěné trámky 12 × 12 cm.
Vše musí být stabilní s tím, že oddělky po

rostou a už další rok může hmotnost úlu
i s medem dosáhnout až 80 kg.
Než usadíme oddělek
U nachystaného úlu nejdříve zúžíme čes
no na 80 × 8 mm, aby se mohl oddělek
dostatečně bránit a nepotřeboval na česno
„posílat“ mnoho strážkyň. Zúžené česno
ponecháte až do prvních jarních proletů
následujícího roku. Připravíte si medo
cukrové těsto tak, že do 3 kg moučkového
cukru zamícháte kilogram teplého medu.
To pak rozdělíte do krabic od mléka nebo
džusu. Každopádně toto „krmítko“ nebude
stát ani korunu.
Zapálíme kuřák, připravíme rozpěrák,
smetáček a samozřejmě se oblečeme do
včelařského obleku nebo alespoň nasadí
me klobouk. Ten by měl být na hlavě vždy,
neboť zpravidla nevíte, jaké budou vaše
reakce na včelí bodnutí. Pracujte klidně,
bez zbytečných a zejména pak rychlých
pohybů.
Z krabice do úlu
Otevřeme první krabici s oddělkem a plásty
v úlu poskládáme ve stejném pořadí, v ja
kém byly v krabici. Nemusíte hledat matku,
ale pokud je značená, tak ji zřejmě zahléd
nete. Máte-li všechny plásty přeloženy, pak
opatrně sklepněte nebo omeťte zbývající
včely do připraveného úlu. Přidejte ales

poň jednu až dvě mezistěny (popř. souše)
a nakonec přidejte dvě až tři krabice s me
docukrovým těstem. Přikryjte strůpkovou
fólií a víkem a je hotovo.
Nechte včelstvu nejméně týden, aby se
sžilo jak s úlem, tak s jeho okolím. Již dvě
hodiny poté, co jste oddělek usadili, uvidí
te první létavky, jak na zadním páru nohou
nosí pyl. Pozorovat první do úlů usazené
oddělky je krásný pocit.
Posilujeme budoucí včelstvo
A jak pokračovat v posilování oddělku?
Máte dost mezistěn i nástavků? Já vždy
chci, aby pětiplástový oddělek dosáhl co
největší síly již do podletí. Docílím toho
snadno. Krmím, krmím a ještě jednou
krmím medocukrovým těstem, i když je
snůška, každých 14 dnů kontroluji stav.
Dále pak provádím zebrování (prokládá
ní) plodových plástů dalšími mezistěnami
a soušemi.
Kolem 5. srpna již přestávám krmit me
docukrovým těstem, ale zakrmím velkou
dávkou cukrové vody v poměru 3 kilogra
my cukru na 2 litry vody. Cukerný roztok
dělám tak, že do konve od medu nejprve
nasypu cukr (je jedno, zda krystal, nebo
krupici) a zaliji jej horkou vodou. Pomo
cí míchadla malířské barvy upevněné na
vrtačce vše důkladně rozmíchám. Pokud
nemáte vrtačku, stačí jen obyčejné úzké
prkno.
Z pěti na dvaadvacet plástů
Mám však jednu „vychytávku“, dávám
do roztoku 3–5 kapek propolisové tinktu
ry. Oddálí se tím možné zakvašení. Takto
připravený cukerný roztok dám do kbelí
ku, ve kterém je velká hrst slámy. Je zcela
jedno, jaká to je, může být pšeničná, ječná
či žitná, ale musí to být sláma, nikoli seno
nebo něco jiného, co pak může začít hnít
a včely se začnou topit. Vhodné jsou i poly
styrenová drť nebo keramzit. Kbelík dávám
do prázdného nástavku rovnou nad rostou
cí oddělek. Druhou dávku krmení na zimu
dávám přibližně 20. srpna a je nakrmeno.
V této době již původně pětiplástový oddě
lek obsedá ve dvou nástavcích 22 plástů.
V podletí je nutné sledovat podložky,
kontrolovat spad roztoče Varroa a v pří
padě jeho velkého množství, svědčícího
o přítomnosti varroázy, vykonat potřebná
opatření.
O tom však bude příští článek.
Včelám dík!

Dostatek zásob a jejich kvalita, to je pohoda pro budoucí včelstvo
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Včely vylíhnuté z jednoho plodového plástu
zaplní minimálně tři meziplástové mezery

Augustin Uváčik,
učitel včelařství
uva@centrum.cz

PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE
Nejlepší je dávat oddělkům plást po medobraní, když není k dispozici, tak mezistěnu

Otevřený plod má stále hlad, a proto je nutné oddělek krmit, krmit
a krmit

Označená matka usnadní její vyhledání, až se včelstvo rozroste

Rozkladená matka a zásoby medu a pylu

U slabších oddělků můžeme použít k lepšímu teplotnímu komfortu přepážku ze styroduru, já ji jen vložím do obyčejného rámku

Zebrujeme: plod, souš, plod, souš... V případě, že není souš, použijeme mezistěnu
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Med z balmínu metlatého
pomáhá při léčbě těžkých infekcí

Květy balmínu metlatého

Med včel sbírajících pyl a nektar z květů keře balmínu metlatého získal
pod označením „med manuka“ pověst vynikajícího hojivého prostředku.
Ukazuje se i jako zdatný pomocník antibiotik při léčbě závažných infekcí.
Čajový strom
Balmín metlatý (Leptospermum scoparioum) roste v jihovýchodní Austrálii,
v Tasmánii a na Novém Zélandu. Jde o stá
lezelený keř dorůstající výšky 2 až 5 metrů.
Někde se vyskytuje i ve stromovité formě
a pak se jeho vrcholky tyčí až 15 metrů nad
okolním terénem. Z historického hlediska
je zajímavé, že balmín je původně domo
vem v Austrálii. Na Nový Zéland se rozší
řil až později a dlouho tam neměl kdovíjak
hojné zastoupení. To se změnilo, když na
Nový Zéland mezi roky 1250 a 1300 přišli
Maorové, kteří při lovu cíleně vypalovali
vegetaci. Balmín si přinesl z Austrálie vy
sokou odolnost k opakovaným požárům.
V novozélandských podmínkách ji však
dlouho nemohl uplatnit. Umělé zakládání
požárů Maory keři nadmíru svědčilo a dnes
je balmín metlatý na Novém Zélandu hoj
nější než ve své původní australské domo
vině.
Včely chované v oblastech s hojným vý
skytem balmínu produkují med, pro který
se i mimo Nový Zéland ujalo označení ma
nuka, odvozené od jména keře používané
ho novozélandskými Maory. V Austrálii
je balmín metlatý známý jako tea tree čili
čajový strom, protože slavný mořeplavec
James Cook si oblíbil listy balmínu jako
náhražku čaje.
Léčivé účinky balmínu znali už původní
obyvatelé Austrálie, Tasmánie a Nového
Zélandu. Maory možná inspirovalo cho
vání papoušků kakariki (Cyanoramphus),
kteří polykají kůru a listy balmínu při ná
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kazách střevními parazity. Tito ptáci také
mělní listy balmínu v zobáku, drť míchají se
sekretem kostrční žlázy a výslednou směs
si nanášejí na peří opět jako ochranu před
cizopasníky. Maorové léčili listím balmí
nu metlatého horečky, svalové a kloubní
problémy a řadu dalších neduhů. Evrop
ští přistěhovalci začali připravovat z listů
keře extrakt s vysokým obsahem silic, zná
mý jako tea tree oil. Ten se i dnes používá
v domácích lékárnách po celém světě pro
nejrůznější účely.

Jak to, že methylgyloxal
nepoškozuje lidské buňky
a přitom vykazuje schopnost
ničit široké spektrum bakterií?
To zůstává záhadou
Léčivý med
Med manuka byl dlouho ceněn některými
fajnšmekry pro typickou chuť. Mnohem
více ho však proslavily jeho antibakteriál
ní účinky. Při testech se ukázal jako účinný
prostředek k dezinfekci povrchových ran,
což je vlastnost společná medům jako ta
kovým. Je to dáno vysokým obsahem cuk
rů a kyselostí medu. Už tyto dva faktory
jsou s to potlačit množení bakterií. Další
baktericidní účinky medu má na svědomí
peroxid vodíku, který vzniká, když včelí
enzym glukózaoxidáza katalyzuje reakci
glukózy s molekulami vody.

Med manuka má oproti jiným medům
i další látky ničící bakterie. V roce 2008
zjistilo nezávisle na sobě hned několik vý
zkumných týmů, že antimikrobiální efek
ty medu z balmínu metlatého významně
posiluje methylglyoxal. Tato látka vzniká
v medu samovolně z dihydroxyacetonu,
který včely získávají s pylem a nektarem
balmínu.
Methylglyoxal reaguje s celou řadou or
ganických molekul včetně proteinů a kyse
lin deoxyribonukleové nebo ribonukleové.
Teoreticky by mohl být methylglyoxal pro
savce včetně člověka toxický. Nic takového
však nebylo pozorováno ani při konzumaci
manukového medu, ani při jeho použití pro
léčbu, např. po jeho nanášení na nemoc
nou či poraněnou pokožku. Naopak, při
nanesení na kůži výrazně napomáhá hoji
vým procesům a brání tvorbě jizev.
Nepřítel bakterií
Jak to, že methylgyloxal nepoškozuje lid
ské buňky a přitom vykazuje schopnost
ničit buňky širokého spektra bakterií? To
zůstává záhadou. V řadě případů jsou an
timikrobiální účinky medu manuka přímo
úměrné obsahu peroxidu vodíku a methyl
glyoxalu. Někdy ovšem med manuka půso
bí silněji, než by odpovídalo obsahu těchto
dvou silných antimikrobiálních činidel.
Z toho je zřejmé, že obsahuje další antimi
krobiální látky. Patří k nim např. leptosin,
pocházející rovněž z balmínu. Především
tmavší medy manuka obsahují i některé
fenolické látky s antioxidačním a proti
zánětlivým účinkem. Ty sice samy o sobě
nedosahují koncentrací, při nichž by pří
mo ničily bakterie, ale mohou napomáhat
antibakteriálním účinkům jiných kompo
nent medu. Na rozdíl od ostatních medů
nebývá v medu manuka přítomen včelí
antimikrobiální peptid defensin-1, který
se spontánně rozkládá pod vlivem složek
medu pocházejících z balmínu metlatého.
Všechny medy manuka nejsou ve svých
účincích stejně silné. Je to zřejmé i z velmi
proměnlivých koncentrací methylglyoxalu,
které se mohou pohybovat v širokém roz
mezí od 0,01 % do 0,12 %.
Spektrum bakterií vnímavých k medu
manuka je neobyčejně široké. Bylo proká
záno, že tento med ničí i velmi nebezpečné
původce infekčních chorob, jako je Acinetobacter baumanni, který na sebe upoutal
pozornost lékařů, když způsoboval závažné
záněty poranění vojáků bojujících v Iráku
či Afghánistánu. Acinetobacter baumanni
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Manukové silice

Manukový med

však vyvolává i těžké infekce plic nebo zá
paly mozkových blan. Tato bakterie často
vykazuje odolnost proti řadě antibiotik.
K bakteriím vnímavým k medu manuka
patří původci těžkých střevních infekcí
Clostridium difficile či patogenní kmeny
Escherichia coli. Med z balmínu metlaté
ho ničí i bakterie rodu Enterobacter vyvo
lávající infekce plic a močových cest, bak
terie rodu Entorococcus vyvolávající zápaly
mozkových blan, původce žaludečních
vředů Helicobacter pylori, původce plic
ních onemocnění Klebsiella pneumonia,
nebezpečného původce listeriózy Listeria
monocytogenes, salmonelózu vyvolávající
bakterii Salmonella enteritidis nebo pů
vodce břišního tyfu Samonella typhi. Zabí
rá i proti širokému spektru bakterií z rodů
Streptococcus a Stahylococcus.

ze Swansea University. Oba britští vědci se
zaměřili na původce těžkých plicních infek
cí, kterými trpí lidé postižení dědičnou cy
stickou fibrózou. Mnohé z těchto bakterií
vykazují vysokou odolnost vůči řadě anti
biotik, a léčba bývá proto velmi kompliko
vaná. Pacientům může v některých přípa
dech zachránit život už jen transplantace
plic. Tu však není možné bezpečně provést
v případě, že jsou plíce nemocného infiko
vané bakteriemi.
Jenkinsová s Robertsem imitovali in
fekci plic pacientů s cystickou fibrózou na
plicní tkáni odebrané prasatům. Samotná
antibiotika likvidovala bakterie z 29 %. Sa
motný med manuka byl v účinku výrazně
lepší, i když dokázal zlikvidovat v infikova
né plicní tkáni jen 39 % bakterií. V případě,
že byla proti infekci nasazena antibiotika
v kombinaci s medem manuka, podařilo
se likvidovat 90 % bakterií. Kombinace
antibiotik s medem z balmínu zabírala
i proti infekcím bakteriemi Pseudomonas

Spojenec antibiotik
Zajímavou kapitolu představuje schopnost
medu manuka posilovat účinky různých
antibiotik a případně i bránit vzniku rezi
stence k antibiotikům. Výzkum na tomto
poli se soustředil na využití medu manuka
při léčbě infekcí vyvolaných nebezpečný
mi kmeny Staphylococcus aureus odolný
mi k antibiotiku methicilinu. Tyto kmeny
jsou označovány často jen zkratkou MRSA
odvozenou z anglického methicilin-resis
tant Staphylococcus aureus. Med manuka
zvyšuje např. účinky antibiotik oxacilinu,
tetracyklinu, imipenu, mupirocinu, ri
fampicinu, clindamycinu a gentamycinu
a to mnoha různými mechanismy. Někdy
u mikrobů potlačuje tvorbu molekul zvy
šujících odolnost k antibiotikům, jindy při
dává k účinku antibiotik své vlastní ničivé
molekuly a kombinovanému efektu pak
bakterie neodolá.
Významné posílení účinku antibiotik
medem manuka popsali zcela nedávno
Rowena Jenkinsová s Aledem Robertsem

nebo Burkholderia, které jsou k antibio
tikům vysoce rezistentní a pacienty s cys
tickou fibrózou postihují poměrně často.
Zatímco při ošetření pouze antibiotiky si
tyto bakterie proti lékům vyvinou poměrně
rychle rezistenci, v kombinaci s medem si
antibiotika své účinky udrží a rezistence se
neobjevuje.
„Jde zatím o předběžné, ale zároveň vel
mi slibné výsledky,“ říká Rowena Jenkinso
vá. „Pokud se nám je podaří potvrdit v kli
nických studiích na pacientech s cystickou
fibrózou, získáme tak další způsob léčby.“
V současné době probíhá také klinický
experiment, při kterém se med manuka
používá k přípravě roztoků pro léčbu pa
cientů postižených těžkými vleklými záněty
nosních dutin. Výplachy dutin těmito roz
toky se jeví jako velmi nadějný prostředek
k zažehnání vleklých problémů.
Text: Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia

Květy balmínu metlatého lákají k opylení původní druhy včel. V tomto případě jsou na
květech novozélandské hedvábnice Leioproctus.
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Objektivem
Zdeňka Dukáta
Nejvíce práce mají včely v červnu a v červenci. Za tu dobu
musí nanosit do úlů zásoby na celý rok. Vedle této činnosti
staví nové plásty a vychovávají další včely. Po 15. červenci
již v přírodě není dost nektaru, což znamená, že včelař
musí začít krmit. A to ze dvou důvodů: staré včely musejí
zpracovat zásoby na zimu a matka klade vajíčka, ze
kterých se vylíhne zimní generace včel. Omezení snůšky
je pro včely jasným signálem k vyhánění trubců. Už je totiž
nepotřebují, jen by v úlu likvidovali zásoby. Dělnice jim
odmítají dávat potravu, vykážou je z úlu a zabrání jim vrátit
se ke včelstvu. Vyhánění trubců je typickým úkazem pro
začátek podletí.
(pk, Wikipedia)
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Z Výzkumného ústavu
včelařského Dol – VIII (XX)
Včely v horku na Maltě

Vítejte

na maltském včelíně

Česnové výklenky skalního včelína na Maltě

V květnu se na Maltě v rámci 5. mezinárodního sympozia o včelích produktech konalo pravidelné setkání členů Mezinárodní komise pro včelí
produkty (IHC), kde se již od 80. let 20. století scházejí a dávají hlavy
dohromady odborníci z medových laboratoří. Původně evropská komise
(EHC) se spontánně rozšířila i do zámoří a zejména zkušenosti z Latinské
Ameriky přispívají ke společnému cíli – udržet kvalitu včelích produktů
pod kontrolou a pokud možno bránit bezbřehým snahám o masovou, levnou a často falšovanou produkci.
Hlavní pozornost byla věnována celoevrop
skému problému vážně zhoršené kvality
včelího vosku. Počet nálezů vzorků vosku
falšovaných parafinem vzrostl za poslední
čtyři roky ze 70 na 90 % všech analyzova
ných vzorků. Tato alarmující skutečnost
nemá jiné řešení než důsledně oddělit ko
loběh vosku včelařských provozů od vosku
kolujícího v oběhu mezi chovateli, výrobci
mezistěn a obchodníky s touto surovinou.
Pro jednoduchost se jako vhodná metoda
osvědčila detekce falzifikátů pomocí in
fračervené spektrometrie (FTIR), kterou
v Česku máme k dispozici ve spolupracu
jící laboratoři VŠCHT Praha. Vzhledem
k absenci spolehlivých referenčních ma
teriálů vyústila diskuse ve skutečnost, že
spolehlivě čistým včelím voskem je jedině
divočina, avšak postavená ve smetencích
bez přítomnosti starých plástů.
Falšování medu je i nadále obtížně ře
šitelný problém. Běžnými jevy v prostředí
velkoobchodní produkce je filtrace medu
přes polymerové kuličky (resin processing)
272 •SRPEN 2019

a jeho přímá adulterace, nastavování pro
tento účel vyráběnými sirupy (honey-tai
lored sirups).
Za porušení pravosti je považována
i maturizace medu po jeho vytočení na pří
strojích umožňujících zahuštění odparem
vody. Řešení problémů se hledá v kombina
ci analytických možností detekce porušení

Klasická palynologie musí
počítat s tím, že existuje nepoměr
množství pylu a nektaru u rostlin,
a tím pádem i v medech
medu a stálého tlaku na poctivou trace
abilitu (zpětná dosledovatelnost, sledování
a ukládání údajů) a označování medu na
cestě od včel ke spotřebiteli.
Do hloubky byly diskutovány dnešní
možnosti přístrojové techniky. Na řadě
pracovišť již používají metodu NMR
(nukleární magnetická rezonance), budu
je se mezinárodní databáze medů. Přesto

však asi zvítězí chromatografie (UP)LC
-HRMS, která je až tisíckrát citlivější než
NMR a simultánně je schopna detekovat
30 tisíc komponent (pokud jsou v knihov
ně) včetně reziduí z prostředí, agrochemie
i léčení včel.
V diskusi o palynologii se probíraly mož
nosti stanovení původu medu metodami
DNA sekvenace (NGS, eDNA, metabar
coding). Technicky je možné DNA v medu
izolovat a osekvenovat. Ale datová analýza
zatím není schopna poskytnout spolehlivé
robustní výsledky, jaké jsou očekávány.
Hrozí nekritické interpretace, kdy rostli
ny – rarity (z pohledu experta na botani
ku) – jsou počítačem nalezeny v takovém
množství, jako by tvořily hlavní snůškový
zdroj. Klasická palynologie ovšem také
musí počítat s nedostatečně ošetřenou
skutečností, že existuje nepoměr množ
ství pylu a nektaru u rostlin, a tím pádem
i v medech.
Na podobných akcích se zpravidla orga
nizuje i výlet do kraje, aby účastníci nebyli
po celou dobu jen v konferenčních pro
storech, které jsou všude na světě značně
podobné. Na Maltě je příležitost ukázat,
proč nese tento středomořský ostrov své
jméno. Od doby Punské (3. století př. n. l.)
se jmenoval Melite (Μελίτη), tedy medově
sladký. Už v Cicerových spisech najdeme
zmínku o jistém nevychovaném Sicilanovi,
který odvezl z ostrova velký náklad medu

Maltský jeskynní úl s medníkem

Napájení včelstev
na stanovišti

Keramické úly zevnitř jeskyně

včelstvům včelař mohl ještě nasadit válcový
medníkový nástavek vodorovně směrem do
jeskyně.
U skalního včelína je dodnes vidět na
pajedlo vytesané u vývěru vodního prame
ne. Ostatně přítomnost vody byla prvním
předpokladem, když se zakládalo stanoviš
tě včelstev. Tradiční včelaření v této podobě
se na Maltě uchovalo až do 50. let minulé
ho století. Pochopitelně nějakou dobu pa
ralelně s bedničkovými úly podle britské
předlohy, které tu jsou dodnes.
Při návštěvě tohoto antického včelína
mě napadla otázka, zda dnešní včelaři,
kteří dávají včely na rozpálené střechy
parlamentů, oper a obchodních středisek,
přemýšlejí o tom, jakou námahou tam pro
včely bude klimatizace jejich hnízda. Ne
mohu se zbavit dojmu, že péče o včely je
zde vedlejší a hlavním motivem je mediální
zájem o takové aktivity. Včela je bezobratlý
tvor, ale včelstvo, to už je superorganismus
v mnohém srovnatelný s obratlovci. I když
to zatím není v žádném zákoně, neměli by
chom včely trápit. Zajištění nepřetržitého
přístupu ke zdroji vody je jedním ze základ
ních požadavků.
Text a foto: Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Včelstva mají celoročně vysokou spotře
bu vody. Vedle přímé role v potravě včel
je voda v životě superorganismu, jakým je
včelstvo, nezbytná pro klimatizaci. V cen
tru hnízda včelstvo potřebuje pro zdárný
vývoj plodu regulaci teploty s přesností na
desetiny stupně (Tautz, 2009). Na rozdíl
od medu nebo pylu si včely v úlu nedělají
žádné zásoby vody. Využívají sice konden
zovanou vodu, ale hlavní kvantum si musí
přinést z přírody. Denní spotřeba vody ve
včelstvu může být 300 ml, ale i více než je
den litr.
Na stanovišti včelstev lze použít barelo
vá napajedla pro drůbež o objemu alespoň
20 litrů (plast, hliník) umístěná v blízkosti
stojanů se včelami, ale stranou od česen,
aby nedocházelo k pokálení napajedel.
Pokud nemáme možnost často měnit
vodu v napajedle za čistou, osvědčil se jako
prevence mikrobiální kontaminace vody
přídavek propolisového extraktu v lihu
v množství několika kapek na litr vody.
Jednoduchou variantou napájení je in
stalace větších nádob s vodou s volnou hla
dinou a vhodným plovákem. Jako praktický
plovák se osvědčila černá nopová fólie Gut
tabeta N z vysokohustotního polyethylenu
(HDPE, cena kolem 30 Kč/m2). Včely se
na takovém napajedle netopí. K dezinfekci
plováků lze doporučit přípravek BeeSafe,
který je dobře degradovatelný. Vzhledem
k nízké ceně není problém plováky měnit
za nové podle potřeby.
Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Více informací: Dalibor Titěra a kol., Využití včelstev
v sadech a jiných porostech pro opylování. (Výstup
projektu TAČR TH01020787 je zdarma ke stažení na
play.google.com)

Nopová fólie jako plovák Foto: Dalibor Titěra
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a nenamáhal se s placením. Arabové pak
Melitu přejmenovali na Maltu, což zůstalo
dodnes.
Na Maltě jsou veškeré stavby, historické
včelíny nevyjímaje, z místního vápence.
Včelaři se inspirovali v přírodě a nabídli
včelám umělé jeskyně. Včelstvům poskyto
vali k zabydlení válcovité keramické nádo
by, ale ty mají poměrně tenké stěny, takže
by se na slunci přehřívaly a způsobovaly
tak včelám velké problémy s udržováním
potřebné teploty. Včely dovedou uchladit
až 30 stupňů teplotního rozdílu, ale po
třebují k tomu hodně vody, kterou si musí
pracně donést z okolí a následně v hnízdě
odpařit. Už antičtí včelaři to věděli, a tak
pro nádoby se včelstvy vytesali ve skalách
umělé jeskyně s malým vstupním otvorem
pro včelaře a relativně prostornou vnitřní
chodbou s vodorovně umístěnými hrnco
vitými úly. Hrdla těchto hrnců měla hli
něnou zátku s několika česnovými otvory
a ty vedly skalní stěnou ven. Funkci letáku
měly zvenku vytesané hluboké výklenky,
zjevné na fotografii. V tomto uspořádání
byly úly trvale ve stínu a asi metr pod povr
chem skály, kde už byly teplotní podmínky
celoročně přijatelné. Česna utopená ve
výklenku jsou navíc dobře chráněna před
častým větrem a včely mají luxusní přistá
vací plochy nahrazující dnešní letáky. Úly
se obsluhovaly zezadu z jeskyně, jakoby
ode dna zmíněných hrnců. Po usazení roje
včely pochopitelně orientovaly stavbu plás
tů podle svých zvyklostí, zpravidla šikmo
k česnu. Ale to by včelařům komplikovalo
medobraní. Jakmile tedy byly první dva tři
plásty v hrnci hotové a zaplodované, včelař
je vyřízl a přemístil do jiné prázdné nádo
by, přičemž je pootočil a orientoval kolmo
k ose nádoby, dnes bychom řekli na teplou
stavbu. Něco za něco. Větrání se takto vče
lám zkomplikuje, ale chladný úkryt, který
jim člověk poskytl, tuto nevýhodu trochu
vynahradil. Medové plásty bez plodu včely
budují v zadních pozicích trubky a silným
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Smutek nad včelím voskem

O včelím vosku bylo na stránkách nejen našeho časopisu napsáno už hodně. Popisovat tento produkt voskotvorných žláz dělnic v podobě šupinek,
které včely kusadly zpracují do plástu jakékoli velikosti a tvaru v závislosti
na tom, zda se to děje volně, nebo v úlech, je asi zbytečné.
Vše, co je od samotných včel, je naprosto
dokonalé. Vždyť i šestiboké buňky plástu
jsou vlastně zároveň i kruhové.

Základní schéma uspořádání plástu

Ve vrcholcích onoho šestibokého uspo
řádání totiž tvoří kruhovou buňku uvnitř
nádherné hvězdice, která je navíc v podsta
tě základem statiky celého včelího díla. To
je ještě znásobeno uspořádáním dna buň
ky, vyztuženého vyosením stěn protějších
buněk.

Logický tvar buněk v šestibokém uspořádání stěn
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Uspořádání samotného díla, kdy na
1 kg vosku včely potřebují vyprodukovat
1,2 až 1,3 milionu šupinek v závislosti na
velikosti buněk pro včely dělnice (5,1–5,4 /
10–12 mm), trubce (6,7–6,9 /12–15 mm),
se sklonem vystavěných buněk ±15° naho
ru – ode dna k víčku je geniální. Nakladená
larva má ideální lůžko a zanesený nektar
před zahuštěním a následným zavíčková
ním v tomto případě nevyteče.
Včelí vosk má v samotném díle termoizo
lační a rezonanční vlastnosti. Odpuzuje
vodu a statickou elektřinu, která obvykle
vzniká zvýšenou aktivitou včel při větrání
nebo zahřívání uvnitř úlu. Jeho rezonanční
vlastnosti jsou velmi důležité při komuni
kaci včelího „chomáče“ přes jednotlivé
uličky mezi plásty. O spojení vyvíjejícího se
včelího plodu se včelím společenstvím v úlu
ani nemluvě. Přirozené včelí voskové dílo
nemůže nahradit žádný plastový rámek,
ani jakákoli jiná náhražka. Včely jsou ge
niální společenství, kterému pro vlastní po
třebu odebíráme med náhražkou za cuker
né roztoky nebo umělou potravu. Aby měly
více času na sběr nektaru, vymysleli jsme
postupně zpracování znečištěného vosku
ze souší. Včelám jsme tím ušetřili mnoho
času, ale jen do okamžiku, kdy v důsledku
používání vosku na svíce a jeho přidávání
do jiných produktů ho začal být nedosta
tek. Tento nedostatek je navíc v poslední
době znásobený ztrátou vosku ponechá
ním voští napospas zavíječi, případně pří
mo jeho spálením místo vytavení. Dochází

tak k zásadním ztrátám včelího vosku.
V poslední době také stoupá spotřeba
medu. Spolu s tím se podstatně zvýšila
i jeho cena, což láká čím dál víc nových
včelařů i mnohdy nepoctivých zpracova
telů. Zvýšená potřeba včelího vosku spolu
s honbou za větším ziskem vede mnohé
k přidávání parafinu do pravého včelího
vosku, případně k nahrazování českého
včelího vosku dovozem z Číny, Ukrajiny
nebo Ruska. U těch dovozových byla la
boratorně prokázána nadměrná příměs
parafinu, navíc vše bylo kontaminováno
antibiotiky, chemikáliemi a nemocemi.
Ne všechny nemoci se dají utlumit tepel
ným ošetřením vosku podle našich před
pisů. Odlišné chemické složení parafinu,
který je produktem při destilaci ropy, při
krystalizačním odparafínování hnědou
helného dehtu, nebo vzniká katalytickou
syntézou, včelám nevyhovuje. Mezistěny
s příměsí parafinu včely nerady vystavují.
Svým umístěním v úlech nedovolují včelám
kvůli nedostatku místa vystavět dílo, které
by jim vyhovovalo. Nakonec jim však ne
zbude nic jiného než z v zájmu zachování
společenství a zajištění dostatku potravy
na přechodné období v zimě dílo dostavět
a zanést nektarem. Rozdíl mezi body tání
pravého včelího vosku a parafinu (i když
tvrdý parafin má téměř shodný bod tání)
způsobuje, že v letních měsících, uprostřed
včelí snůšky, se dílo zhroutí.

Ztráta medové snůšky je v očích
včelařů mnohdy tím zásadním,
ale neuvědomují si, že v prvé
řadě tím nejvíc trpí právě včelí
společenství
Výskyt bortících se děl v úlech dokazuje
již vysokou kontaminaci včelího vosku pa
rafinem, přesahující 7 % hmotnosti zpra
covaných mezistěn. Rozdíl mezi cenou
parafínu (50 Kč) a včelího vosku (175 až
220 Kč) je pro mnohé lákavá, ale pro sa
motné včelaře je to zoufalství. Ztráta me
dové snůšky je v očích včelařů mnohdy tím
zásadním, ale neuvědomují si, že v prvé
řadě tím nejvíc trpí právě včelí společen
ství.
Otázkou zůstává, jak dál. Zdálo se, že
zjednáním nápravy u samotného zpraco
vatele Včelpo dojde k celkovému zlepšení.
Dlouhodobý výpadek však nahradili jiní vý
robci, i z řad zaručených „poctivců“, nebo
dovozem levnějších mezistěn. V době ne
přítomnosti Včelpa na trhu byly kompletně
vykoupeny vojenské zásoby včelího vosku
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s vysokým obsahem parafinu a přeprodány zpracovatelům. Ony
vojenské zásoby obsahovaly dokonce i terpentýn, který se do těch
to směsí přidával z důvodu snadného natírání vojenských zbraňo
vých systémů. Výsledek byl katastrofální. I když onen zpracovatel
následně výkup takovýchto vosků zarazil, byla objemová konta
minace vyrobených mezistěn vysoká. Čím dál více jsou mezistěny
vyráběné v naší republice nahrazovány mezistěnami vyrobenými
v zahraničí. A aby toho nebylo málo, dováží se včelí vosk nejen
z Ukrajiny, ale i z Ruska, Číny a jiných zemí. Nikdo tento dovoz
nekontroluje ani z hlediska možného zavlečení nemocí, ani z hle
diska nutných laboratorních testů prokazujících eventuální pro
cento přimíchaného parafinu.

Při výkupu od včelaře nebo při pouhé výměně
doneseného vosku za mezistěny sice ze
zkušenosti poznáte určitou kontaminaci, ale její
výši může určit pouze laboratorní rozbor
Vytavený vosk od velkovčelaře s prokázanou nulovou příměsí
parafinu

Určitou radost by mohly přinést inzeráty zaručené malovýro
by mezistěn ze stoprocentně pravého včelího vosku. Fandil jsem
tomu, ale jen do té doby, než prodejnu v Křemencově ulici navští
vili prodejci vosku z východních částí Evropy. Poté, co jsem naoko
zvídavě projevil zájem a vyžádal si vzorek, jsem se od jednoho ta
kového dovozce po druhé lahvi medoviny dozvěděl, kam všude už
tento dovozový vosk prodal. Od Aše až po slovenské hranice. Na
prostým šokem pro mě pak byly doručené laboratorní testy toho
vzorku: obsah parafinu 18,6 %! Můžete se snažit, jak chcete, ale
při množství takových dovezených mezistěn a včelího vosku k je
jich výrobě se kontaminace nadále zvyšuje. Při výkupu od včelaře
nebo při pouhé výměně doneseného vosku za mezistěny sice ze
zkušenosti poznáte určitou kontaminaci, ale její výši může určit
pouze laboratorní rozbor. A letošní rozbory u vyřazených vosků
ukazují na nadměrnou kontaminaci.
Toto zjištění nás zavedlo do laboratoří v Pardubicích, abychom
se nakonec vydali cestou pokusného sestrojení separátoru, ve kte
rém by bylo možné oddělit parafin od včelího vosku. Zda to bude
vůbec možné a pak ještě i cenově dostupné, je zatím ve hvězdách.
Již nyní je však potřeba se zamyslet, jak dál. Donutit státní or
gány, aby zpřísnily kontrolní mechanismy, když to nedokážou
ani u medu (možná ani nechtějí), bude asi těžké. Nezbude než se
zamyslet nad dočasným omezením produkce medu na úkor vytvá
ření nových panenských děl. Nekontaminované souše je pak spolu
s odstraněnými víčky potřeba použít na výrobu mezistěn v důsled
ně uzavřeném kruhu. Je nutné nastolit otázku, zda okresům nebo
i přímo základním organizacím nepomoci k zajištění dotací na
pořízení malozpracovatelského zařízení na čištění vosku a výro
bu mezistěn. Do té doby nezbývá nic jiného než přijímaný vosk na
zpracování důsledně kontrolovat a u každého podezřelého dělat
laboratorní testy na obsah cizích látek. V případě pozitivního nále
zu pak takový vosk vyřadit z výroby mezistěn a použít ho výhradně
na výrobu svíček. Ale jen do té doby, než bude „přesvíčkováno“.
Statistika evidence dovozu totiž naznačuje, že pro jiné účely než na
výrobu svíček se včelí vosk oficiálně nedováží. Otázkou pak zůstá
vá, kolik vosku je k nám z Ukrajiny dopraveno bez celní evidence
přepravci dělníků. A nejenom vosku. Určité omezené množství na
jednu přepravovanou osobu totiž slovenské a polské celní orgány
prý musí tolerovat. Ze získaných informací je možné se úspěšně
domnívat, že při obrovské týdenní frekvenci přepravovaných osob
jsou to ročně nejspíše tisíce tun.
Jan Šmíd

Znehodnocený vosk

Nezáleží ani na barvě, ani na částečném mechanickém znečištění vytěženého vosku. Záleží na tom, zda není kontaminovaný
parafinem
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Včelí vosk – téma k zamyšlení
Když jsme s Janem Šmídem domlouvali
článek na téma „včelí vosk již poněkolikáté“, který jste si mohli přečíst na předchozí dvoustraně, dorazil do redakce
dopis přítele Miroslava Novosada. Vyplývá z něj, že „problém včelí vosk“ vám
nedává spát.
V článku Ing. Dalibora Tintěry, CSc.,
„Vosk nad zlato“ jsem si přečetl o pančová
ní vosku. Už tedy vím, proč moje včely měly
problém. Původně jsem si myslel, že se jim
nelíbí starší polystyrenové úly. Ale po vyta
vení voští ve slunečním tavidle jsem našel
divnou hnusnou hmotu – asi parafin (viz
přiložené foto). Včelařím v malém, mám
obvykle jen dva nebo tři úly, takže vím, že
mezistěny jsem kupoval jen v Ostravě nebo
ve Staré Vsi. Doporučení, abych si mezi
stěny dělal sám ze svého vosku, je pro mě
naprosto nesmyslné. Takže mi prosím vy
světlete, kde mám vzít normální mezistěny
a jak mám vůbec dále včelařit?
Miroslav Novosad

Odpověď Ing. Dalibora Titěry, CSc.
Mezistěny ze zaručeně čistého včelího vos
ku vám může nabídnout jedině ten, kdo je
vyrábí z vosku naprosto jasného původu.
Určitým vodítkem je cena: nebude nízká.
Nebo zkuste najít někoho, kdo by vám me
zistěny vyrobil z vašeho vlastního vosku.
Pak už to bude jen věc zkušenosti a důvěry,
zda se stane vaším trvalým dodavatelem.
Kam se konkrétně obrátit, to vám ne
dokážu poradit. Já jsem se rozhodl koupit
malou formu a odlévám si doma mezistěny
jako zábavnou hru s vnoučaty. Pokud u vás
vlastní výroba nepřichází v úvahu, jak pí
šete, tak přemýšlejte o tom, zda jsou me
zistěny zcela nezbytné. Včelám v lese také
nikdo mezistěny nekupuje. Když nekoču
jete, obejdete se bez drátkovaných rámků.

Zapojíte se do vědeckého
výzkumu, přátelé?
Doc. Petr Bogusch z katedry biologie Uni
verzity Hradec Králové je občasným spo
lupracovníkem našeho časopisu. Možná si
vzpomenete, že před časem byl například
autorem seriálu o včelách samotářkách.
Momentálně se na nás obrátil s prosbou
o pomoc:
„Sbíráme informace o hnízdech kutilek
rodu Sceliphron z České republiky i odjinud
z Evropy a včelaři by určitě řadu údajů měli
mít. Podrobnější informace jsou uvedeny
v přiloženém letáku.“
Takže přátelé, nechcete svou troškou při
spět k vědeckovýzkumné práci?
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Vyříznete-li voští ze starého rámku tak, že
nahoře ponecháte asi centimetrový prou
žek původního plástu, včely dílo dostaví.
Pravda, vyberou si, zda potřebují dělniči
nu, nebo trubčinu, ale to bych nechal na
nich. Vědí dobře, co a jak.
Ing. Dalibor Titěra, CSc., VÚVč, s.r.o.

Reakce přítele Novosada
Pančování včelího vosku mě nenechává na
pokoji, zvláště proto, že mi jeden velkovče
lař tvrdil, že snad až 80 % mezistěn v Čes
ké republice je vyrobeno z pančovaného
vosku. Toto nechutné pančování vosku je
třeba zarazit, dokud je čas. Bohužel jsem až
pozdě zjistil, že na takový vosk včely moc
medu nedonesou. Zjistil jsem ale některé
další skutečnosti.
Falšování vosku se prý objevilo již ve
14. století, kdy hansovní kupci kupova
li vosk z Novgorodu. V moderní době je
vosk falšován parafinem nebo stearinem.
Míchání včelího vosku s průmyslovými
produkty (jako s parafinem, který se vyrá
bí z nafty) lze prokázat pouze komplexními
analytickými postupy nebo chromatogra
fií. Použití falšovaného vosku na mezi
stěny může dokonce způsobit významné
poškození včelího díla.
Včely někdy přijímají pančovaný vosk
a staví střední stěny do voštin. Dokonce

někdy i matka klade do těchto voštin, ale
velké části plodu mohou zemřít ve velmi
krátkém čase. Bez včelařského zásahu,
výměny za skutečný včelí vosk, je toto
včelstvo buď extrémně slabé, nebo může
dokonce uhynout.
Dnes již existují metody, jak pančování
včelího vosku odhalit. Analytická charak
terizace včelího vosku se obvykle provádí
chromatografickými metodami. Zejmé
na kondenzační plynová chromatografie
a hmotnostní spektrometrie s použitím ka
pilárních separačních kolon umožňuje spo
lehlivě detekovat falšování čistého včelího
vosku levnějšími náhradami, jako jsou pa
rafiny s vysokou molekulovou hmotností.
Když existuje možnost ověření pravosti
včelího vosku, nestálo by za to, postarat se
prostřednictvím svazu alespoň o náhodné
kontroly pravosti mezistěn, které jsou do
republiky dováženy?

Kutilky rodu Sceliphron
Pro náš výzkum ohledně biotopové specializace sháníme údaje o hnízdech kutilek rodu
Sceliphron. Tyto kutilky si vytvářejí hliněná hnízda na domech i uvnitř místností, některé druhy
žijí i v České republice. Pokud máte informace o hnízdě (hnízdech), potřebovali bychom:
1) Lokalitu + GPS souřadnice
2) Informace o umístění hnízd – uvnitř místnosti, na domu, jiné umístění
3) Výšku umístění hnízd (v případě pater činžovního domu stačí odhad)
Sceliphron curvatum – hnízda jsou
umístěna jednotlivě, většinou
uvnitř budov, kutilka je černožluto-rezavá; hojná všude v ČR

Informace posílejte na e-mail:
bogusch.petr@gmail.com

Miroslav Novosad

Sceliphron caementarium – hnízda
jsou slepena dohromady, většinou
na budovách, kutilka je černo-žlutá
s černou stopkou na zadečku; u nás
není, ale je od Slovenska na jih

Sceliphron destillatorium – hnízda
jsou slepena dohromady, většinou
na budovách, kutilka je černo-žlutá
se žlutou stopkou na zadečku;
především na Moravě

Ještě se u nás vyskytují
podobné druhy, které si ale
takováto hnízda nevytvářejí.
Jsou obvykle černé nebo
černo-červeně zbarvené.

ČSV Loket, je mi 53 let a letos včelařím
pátým rokem. Občas ve Včelařství vidím
fotografie, na nichž se včelaři chlubí svý
mi včelnicemi. Já mám celkem tři sta
noviště, která čítají dohromady 45 včel
stev. Rád bych se se čtenáři našeho časo
pisu také podělil o jednu zajímavost. Od
jednoho našeho přítele, pětaosmdesátile

tého včelaře, jsem dostal včelín. Bohužel
on se ze zdravotních důvodů již nemohl
o včely starat, a tak je daroval několika
včelařům. Mně přisoudil včelín nevalné
ho stavu, který vidíte na přiložených fo
tografiích. Bohužel jeho znovuzrození už
se nedožil, týden před jeho dokončením
zemřel. Na fotografiích je včelín před a po
mé renovaci. 
Petr Weiss, ZO ČSV Loket

Zveme všechny příznivce aktivního život
ního stylu a zdravých přírodních produktů
na již třetí ročník akce Den medu, která se
bude konat v neděli 15. 9. 2019 v malebné
obci Liblice ve Středočeském kraji nedale
ko Mělníka.
Zváni jsou všichni, kdo fandí včelám
a přírodě. Návštěvníci Dne medu budou mít
možnost prohlédnout si živé včely v proskle
ném úlu a seznámí se s historií i současností
českého včelařství. V krásných prostorech
zámku budou vystaveny vedle historických
včelařských pomůcek i moderní včelí úly,
dále pomůcky pro práci se včelami, medem,
včelím voskem a mnoho dalšího.
Na své si přijdou i rodiče s dětmi, pro
které bude připraven bohatý program,
jako je výroba svíček ze včelího vosku,
ochutnávky medu a také různé soutěže
s hodnotnými cenami. Pro děti budou při
praveny atrakce a hry vedle nádvoří zámku.
Na akci bude možné zakoupit různé
druhy medů ze včelařské farmy Cihlářovi
u Odoleny Vody a také přírodní včelí kosme
tiku firmy Pleva z Potštejna na stánku firmy
se včelařskými potřebami APISO z Mělníka.
V zámeckém parku si budou moci ná
vštěvníci pod dohledem lektorky apitera
pie vyzkoušet dýchání úlového vzduchu
a dozví se také, jak a proč je dobré včelí
produkty používat pro své zdraví. Občer
stvení bude zajištěno zámeckou kuchyní,
která bude vařit ryze tematicky, tedy s me
dem, a bude také možnost ochutnat medo
vé pivo.
Vstupné na akci je dobrovolné, zároveň je
možné si v rámci „Dnů evropského dědic
tví“ prohlédnout prostory zámku Liblice.
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Den medu
Jak to dělám já
na zámku v Liblicích Jmenuji se Petr Weiss, jsem členem ZO

VČELAŘI NA CESTÁCH

Odborný včelařský zájezd
náchodských včelařů do Polska

Rozloučení s majiteli penzionu

Oblast územní působnosti okresu Náchod od Jaroměřska po Broumovsko
sousedí velkou částí s příhraničím Polské republiky. Kolem 750 včelařů
chová v tomto regionu přibližně 8 900 včelstev. Je proto celkem přirozené,
že aktivní včelaře velmi zajímá způsob chovu včelstev v polských podmínkách, systém vzdělávání včelařů, možnost odbytu včelích produktů,
zdravotní situace nebo nákup včelařských potřeb.

Vstup do prodejny Bartnik Sadecki

Akci se podařilo uskutečnit díky podpoře
grantového programu Včelařství Králové
hradeckého kraje podle projektu zpraco
vaného předsednictvem OO ČSV Náchod,
z.s., v lednu letošního roku. Na cestu se tak
vydala skupina 37 chovatelů, i když zpočát
ku se jevilo, že zájem bude podstatně pře
vyšovat předpokládanou možnou kapacitu.
Program, velmi pečlivě sestavený přítelem
Karlem Ostárkem, učitelem včelařství
a medového pečiva a zároveň průvodcem
a překladatelem, byl opravdu značně od
borný, a tím pádem naprosto neopakova
telný. Díky jeho velmi dobrým osobním
kontaktům a nedávnému absolutoriu na
střední včelařské škole v obci Pszczela
Wola jsme tak měli jedinečnou možnost
navštívit i místa běžnou cestou nedostup
ná. Příteli Ostárkovi tak patří velký dík.

mím včelařské školy v obci Pszczela Wola.
Její historie se datuje již od roku 1944
a 6. září 1945 zde zasedala první peda
gogická rada. Od té doby vychovává stře
doškolsky vzdělané včelařské odborníky.
Praktika jsou vykonána u předních chova
telů a v rámci výměnných pobytů i v mnoha
zemích Evropy. V blízkosti školy se v par
ku se včelařskými rostlinami nachází oje
dinělý včelařský skanzen a muzeum školy
s mnoha unikátními exponáty.
Následoval přejezd do obce Biszcza,
kde má sídlo včelařský velkoobchod firmy
Barć. Majitel Wlodzimierz Cyc podrobně
představil svou firmu a neopomněl ukázat
ani zákoutí, kam se běžně návštěvy nevo
dí. Mnozí účastníci využili tuto příležitost
k výhodnému nákupu včelařských potřeb
či navázání dalších obchodních kontaktů.
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Akce začala nočním přesunem z Nácho
da do výchozího bodu Zespól Szkol Rol
nych Centrum Kształcenia Praktycznego
Strzyżewice – Pszczela Wola. Po vydatné
snídani a ubytování na internátu školy ná
sledoval přejezd do nedalekého Lublinu.
Zde jsme byli očekáváni ve firmě Apis. Ta
se již od roku 1932 zabývá výrobou vysoce
kvalitní medoviny, která se vyváží do celé
ho světa. Součástí prohlídky byla možnost
hlavní produkty osobně ochutnat a zhod
notit, případně i zakoupit. Následovala
krátká návštěva města Lublin, které si
právě připomínalo 450. výročí Lubelské
unie, což bylo strategické spojenectví Pol
ska a Litvy vůči rozpínavým sousedům
z východu, západu či jihu.
Další den byl plně věnován podrobnému
seznámení s činností, významem a záze

Za OO ČSV z.s. Náchod
Ing. Jiří Valtera, předseda

VČELAŘI NA CESTÁCH

Poslední den pobytu v Polsku byl po noclehu v rodinném pen
zionu věnován návštěvě stanoviště Pasieka Barć a přilehlého vče
lařského muzea se skanzenem v obci Kamianna. Jde o oblast na
severní straně Spišské Magury v nadmořské výšce kolem 700 m
s relativně zachovalou přírodou s vysokým podílem lesních po
rostů, luk a pastvin. Téměř šest měsíců v roce se zde vyskytuje
sníh. Vegetační doba je tu pouhých 190 dnů (o 2–3 týdny méně
než v jiných regionech). Dominantní jehličnatou dřevinou je
zde jedle, z jejíž medovice pak v úlech vzniká zákazníky vysoce
ceněný med.
Bohužel v této oblasti nedokáže žít jiný druh včely než míst
ní. Včela kraňská neumí na pozdní medovicové snůšce úspěšně
přezimovat a nejpozději do tří let jsou úly prázdné. Včelař Jacek
Nowak s manželkou Emilií se věnuje intenzivní plemenářské
práci na linii Kamianka od roku 1960. Navazuje tak na činnost
Dr. Henryka Ostacha, emeritního prezidenta Apislavie. V mi
nulosti měli velmi dobrý kontakt s Ing. Vladimírem Veselým,
emeritním ředitelem VÚVč Dol, především v oblasti plemenit
by a inseminace včelích matek. S dalšími spolupracovníky na
15 různých stanovištích obhospodařují kolem 1 500 včelstev.
Velmi přínosnou byla prohlídka medárny a dalších přilehlých
prostorů pro zpracování medu a ostatních produktů (pyl, mateří
kašička, propolis, vosk) splňujících nejpřísnější hygienické i vete
rinární předpisy. Jakost je průběžně kontrolována ve velmi dobře
vybavené laboratoři.
Po ochutnávce medového piva v bistru a nákupu v příjemném
prostředí bohatě zásobené prodejny následoval přesun o něko
lik kilometrů dále do obce Stróże u Grybowa do firmy Bartnik
Sadecki majitele Mgr. Ing. Janusze Kasztelewicze. Zde jsme ab
solvovali podrobnou komentovanou prohlídku velmi rozsáhlého
včelařského skanzenu s mnoha pečlivě restaurovanými historic
kými exponáty především figurálních úlů. Celý areál na zhruba
sedmi hektarech dále zahrnuje obchod s upomínkovými předměty,
stylovou restauraci, zookoutek s hospodářskými zvířaty, prostory
pro apiterapii či ubytování hostů, včelařský velkoobchod a základ
ní zázemí pro chov včelstev. Od roku 1995 se firma pravidelně
účastní kongresů Apimondia. Zcela mimořádně nám pak byl
umožněn i nákup včelařských potřeb, protože v neděli je běžně
zavírací den. Plni nově nabytých informací a příjemně unaveni
tropickým počasím jsme se pak po pozdním obědě vydali na cestu
zpět do České republiky.
Odborný včelařský zájezd se díky dokonalé přípravě a součin
nosti navštívených firem vydařil. Umožnil utvořit si vlastní přímý
názor na současnou úroveň včelařství u našeho severního souseda
a zcela naplnil význam úsloví, že je lépe jednou vidět než tisíckrát
slyšet.
Situace je od našich podmínek v mnohém odlišná, po zdravot
ní stránce včelstev pak i dost nepřehledná, protože preventivní
či léčebná opatření nejsou nijak koordinována. Udržení dobrého
zdravotního stavu tak stojí nepoměrně více úsilí a prostředků a je
pouze individuální záležitostí každého chovatele. Velké úctě se
těší odkaz předků od brtníků přes včelaře ve figurálních úlech až
po průkopníky díla rozběrného s různými systémy úlových sou
stav. O co je úroveň školství skromnější po stránce materiálního
zabezpečení, o to je více zaměřena na praktickou činnost a sledo
vání nových trendů ve světě. Prodeji a nabídce včelích produktů
je věnována velká pozornost. Nezapomíná se ani na dokonalou
marketingovou podporu. Prodej včelařských potřeb je komplex
ní podle potřeb včelařů, nikoli dotačních programů. Poděkování
patří všem, kteří se na přípravě zájezdu podíleli, stejně jako těm,
kteří nás velmi ochotně přijali a provázeli.

Figurální úly ve skanzenu Bartnik Sadecki

Interiér včelařského velkoobchodu Barć

Prostor pro přednášky a setkávání nad včelařským velkoobchodem Barć

Stanoviště oddělků včelaře Chachuly

Vstup do včelařského skanzenu
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Včelařské muzeum v Chlebovicích

S Frýdkem-Místkem se pojí několik zajímavostí. Je to jedno z jen pěti
českých měst s pomlčkou v oficiálním názvu. Vlastně nemá centrum,
protože je rozpůleno řekou a kolmo na ni pak protnuto rušnou silnicí. Ale
je to odtud kousek jak do Ostravy, tak do dnes už zase krásných Beskyd.
A v městské části Chlebovice je hezké včelařské muzeum.
Když jsem do Chlebovic vjížděl na kole,
trochu jsem znejistěl. Mám se místních
ptát na včelařské muzeum, nebo na fojt
ství? Občas se to totiž označuje tak, jindy
zase jinak. Nakonec jsem tam díky míst
nímu značení trefil úplně bez problému
a zmatek s názvy se hned vysvětlil. Včelař
ské muzeum totiž sídlí v budově bývalého
fojtství z 18. století.
Zepředu je to sice krásně zrenovovaný,
ale pořád hodně mohutný a ne kdovíjak
pohledný „starý barák“. Zato když se ve
jde do dvora, to je hned jiná písnička. Na

Staňkův medomet zvratný
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Vyřezávaný úl od Petra Kučerky z Oder je
již spíše uměleckým dílem.

velké travnaté ploše je posezení pro pár de
sítek lidí a vešlo se sem i pódium, protože
se zde konají různé, nejen včelařské akce.
V prvé řadě však tomuto prostoru vzadu
dominují majestátní historické kláty. Za
nimi pak najdeme jakousi malou a velmi
útulnou „botanickou zahradu“. Ta je do
plněna i několika informačními tabulemi,
abychom podle fotek mohli zjistit, co že to
tu před námi zrovna roste či kvete.
Ale to hlavní čeká uvnitř fojtství. S místní
„šéfovou“ Marií Knödlovou stoupáme po
dřevěných schodech do podkroví, kde se
nachází muzeum s řadou exponátů nejen
lokálního významu. Asi nejvíce jsou zde
pyšní na sbírku medometů. „Takto z hlavy
vám to neřeknu, přesně by to věděl náš prů
vodce, ale často nám tu někdo z návštěvní
ků říká, že některý z našich medometů je
opravdu raritní,“ říká paní Marie a dodává
ještě jednu zajímavost: „Každou chvíli nám
někdo volá, ať si pro nějaký starý medomet
přijedeme, a zatím nikdy jsme nepřivez
li žádný, který bychom už měli. Každý je

opravdu jiný.“ Což se při těch desítkách
vystavených kusů zdá až neuvěřitelné.
Z lokálního hlediska pak je nejcennějším
exponátem originál Staňkova medometu
zvratného, který byl v roce 1973 oceněn
na výstavě Apimondia v Moskvě a jehož
konstruktér pocházel ze severní Moravy.
Muzeum je však plné i dalších zajíma
vostí. Vedle dalších historických včelař
ských potřeb pak zaujme mimo jiné třeba
korespondence tehdy ještě místeckých
včelařů s kanceláří prezidenta Masaryka
z dvacátých let.
A dovolím si tvrdit, že v Chlebovicích
je jediné včelařské muzeum na světě, kde
mají metro. Řečeno samozřejmě se znač
nou nadsázkou. Z reproduktorů tu totiž zní
výklad stylizovaný do hlášení metra na vče
lařské lince. „Máme to tu hlavně pro děti,
ale nakonec se to vždycky líbí i dospělým,“
usmívá se paní Knödlová a já jí musím dát
za pravdu, protože jsem se přistihl, že se
u toho usmívám taky.

Přilehlá zahrada je velmi malebná

Součástí objektu je i včelařský obchůdek

Michael Mlynář

ny především na konkrétní práce včelaře
v průběhu roku a na pozorování včel. Na
učné záležitosti jsme řešili většinou cestou
vlakem a na zimních schůzkách, ale před
nost jsme dávali praktickým činnostem.
Několikrát jsme navštívili i spřátelené
včelaře v Adamově nebo se vypravili na bo
tanickou procházku po okolí. Včelařsky vý
znamných rostlin jsme si nejen všímali, ale
také je seli a pečovali o ně. Navštívili jsme
včelařskou sekci veletrhu Animal Tech na
brněnském výstavišti. Zúčastnili jsme se
vernisáže výstavy fotografa Milana Moty
ky, zaměřené na fotografie s tematikou včel
a pořádané mým mentorem doc. Ing. Ru
dolfem Rybářem v Městském kulturním
středisku v Adamově.

Přestože děti mají letní prázdniny,
zavítáme v srpnu společně do školy.
A to do waldorfské školy v Brně,
kde vede včelařský kroužek Julie
Šťastná.
Představte čtenářům svůj včelařský
kroužek.
Druhým rokem vedu včelařský kroužek při
základní waldorfské škole v Brně, kde záro
veň působím jako učitelka angličtiny. Naše
škola je existenci a fungování kroužku
velmi nakloněna. Projekt s názvem Včely
a stromy je vyhlášen jako jeden z hlavních
projektů celosvětových oslav stého výročí
vzniku první waldorfské školy.
Jaké máte zázemí?
Na školní zahradě, kde máme mimo jiné
i hmyzí hotel postavený rodiči s dětmi,

jsme s kroužkem vybudovali oválnou
ohradu z ratanu a rákosu, kam plánujeme
v brzké době umístit včelstvo. Tomu loni
předcházela přednáška Mgr. Martina Se
meráda, PhD, „Svět včel a lidí“, určená pro
rodičovskou veřejnost. S dětmi jsme pro
včelky zrenovovali dva starší úly – klasický
nástavkový a mednou krávu pro pozorová
ní přirozeného díla.

Tematiku včel se snažím pojímat
v širším kontextu a zasadit ji
do rámce reálného života
Jak vypadá klasická schůzka vašeho
kroužku?
Naše schůzky letos probíhaly převážně
v Adamově, kde bydlím a kde mám vlastní
včelstva a včelařskou dílnu. Byly zaměře

Jaké materiály používáte pro výuku včelařské tematiky?
Využívám skvělé knihy, jako jsou Ilustro
vané včelařství od Yvese Gustina a Včely
od Piotra Sochy, Včely a jejich svět od Ra
domila Hradila a Martina Dettliho, Včely
jinak, ale i celou řadu dalších knih a mate
riálů, z nichž mnohé jsem pořídila na semi
nářích v Nasavrkách.
Co dělají děti na kroužku nejraději?
Tematiku včel se snažím pojímat v širším
kontextu a zasadit ji do rámce reálného ži
vota, což také děti, jak pozoruji, oslovuje
nejvíc.
Máte nějaký zajímavý námět pro ostatní
vedoucí včelařských kroužků?
Ve dnech 7.–8. 10. 2019 budeme v budo
vě školy v Brně hostit interaktivní výstavu
spolku Srdcevčele. Jste srdečně zváni.
Veronika Šebková,
předsedkyně komise pro práci s mládeží
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VČELAŘSKÁ MLÁDEŽ

Včelařský kroužek
při Waldorfské základní škole Brno

ZADÁNO NEJEN PRO VČELAŘÍKY

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

Včelařská doplňovačka
O prázdninách včelařská soutěž neprobíhá. Ale vyřešte doplňovačku i jen tak pro zábavu.
1. Zdroj bílkovin pro včely
2. Věrnost včely výhodnému zdroji pastvy
3. Název pro mladé včely, které tvoří asi dvě třetiny počtu dělnic.
4. Obranný orgán včely
5. Název včely, která staví plásty.
6. Ovocný cukr
7. Zařízení, které se vkládá před medobraním mezi plodiště a medník. Slouží
k „odvčelení“ medníků.
8. Název včelího plodu, který vzniká kladením trubčic do dělničího díla. Víčka jsou
vyklenutá, protože trubčí larvy jsou větší než dělničí buňky.
9. Příjmení vědce, který jako první vysvětlil význam včelích tanců.
10. Název voskového nezakladeného díla
11. Název pro vajíčka, larvy a kukly

Roháček
1.
2.

TAJENKA
Psychický pochod způsobující chuť
k jídlu
Uhlovodík (alkan), který obsahuje
deset atomů uhlíku v molekule. Jinak
také nejvyšší představitel fakulty (slo
vensky).
Druhý nejjednodušší nasycený uhlo
vodík patřící mezi alkany. Prvním je
metan.
Skutek, právní úkon.
Zkratka pro velmi známého mimo
zemšťana z neméně známého filmu.
Předložka (Jdu směrem ...)

3.

4.
5.
6.
7.

Co všechno obsahuje (viz TAJENKA) včely
medonosné?
1

2

3

4

5

6

7

1
2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6
7

8
9
10

Přesmyčky
V následujících přesmyčkách hledejte
vnitřní orgány včely medonosné.
1. UŠNVICEZD
2. HIGPIHOHMAL UBICETR
3. ÝVMOED ČEKVÁ
4. KAÝLOVVÝ AKV
5. LIHAŽDO

11

Vybraná řešení z minulého
čísla

Osmisměrka

Doplňovačka
Tajenka doplňovačky: „Medový Újezd“

V této osmisměrce se pokuste nalézt následující včelařské pojmy:
oddělek, trubec, prvoroj, poroj, mezistěna, plást, buňka, trubčina, matečník, tykadlo,
sosák, česlo medník, česno, plodiště, rámek, nektar, trubčice, propolis, medovice, vosk,
včelařka

Kvízové otázky
1b; 2a; 3c; 4c; 5a; 6b; 7c; 8a
Roháček
V tajence vyšlo „žihadlo“.
Přesmyčky
1– vojtěška, 2 – slunečnice, 3 – hořčice,
4 – svazenka, 5 – řepka, 6 – len
Na fotkách byly tyto rostliny: řepka,
svazenka, slunečnice.

Vylosovaný výherce soutěže
Červen
Tereza Rašticová, 9 let
VKM Uherský Brod
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1.

Včelí matka se může dožít až pěti
let. O kolik let se může lišit stáří
dvou včelích matek, z nichž jedna je
značena červenou barvou a druhá
bílou barvou?
a) 3 nebo 5 let
b) 2 nebo 3 roky
c) 4 nebo 3 roky

2.

K čemu slouží tři jednoduchá očka
včely medonosné?
a) k zaostřování při pozorování
blízkých předmětů
b) k pozorování vzdálených
předmětů
c) k vnímání barvy světla
d) k vnímání intenzity světla

3.

Je známo, že včela svými enzymy
štěpí složité cukry v nektaru na
jednoduché cukry (fruktózu
a glukózu). Ale jak se jmenuje
enzym, který toto štěpení zajišťuje?
a) inventuráza
b) invertáza
c) inveritiáza

4.

Proč má trubec výbornou zrakovou
orientaci?
a) k vyhledávání nektaru
b) k hledání úlu při návratu ze
snubního proletu
c) k vyhledávání matky během
jejího snubního letu

5.

Čím včela „odstraňuje“ pylový
rousek ze svého košíčku?
a) trnem na třetím páru nohou
b) trnem na druhém páru nohou
c) trnem na prvním páru nohou

6.

K čemu slouží Malpighiho trubice
v těle včely?
a) k vylučování zplodin
metabolismu včely
b) k dýchání
c) k přenosu živin v těle včely

7.

V jakém skupenství je vylučován
vosk ze včelího těla?
a) v pevném
b) v kapalném
c) v plynném

8.

Kdy vynalezl Franz von Hruschka
medomet?
a) v roce 1815
b) v roce 1865
c) v roce 1935

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

Ohlédnutí za Zlatou včelou
Vítězové mladší kategorie, vpravo MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.

Oblastní kolo soutěže Zlatá včela pro Středočeský kraj včetně Prahy
našlo tentokrát perfektní zázemí ve Vlašimi. Ve městě s bohatou
historií – loni oslavilo 700 let od založení. I přes velmi nepříznivou
předpověď se počasí nakonec nad dětmi slitovalo a dokonce
vykouklo i sluníčko.
Přes 80 dětí se tak mohlo pustit do práce – plnění úkolů v tradičních včelařských disciplínách. Jednotlivá stanoviště je provedla po celém centru města,
a tak mnohým vyhládlo a zdolaly i výbornou svíčkovou „se šesti“. Dvě stanoviště byla umístěna v prostoru místní paraZOO ochránců přírody, a tak měly
děti čas si prohlédnout celou řadu zachráněných zvířat, kterým však jejich
handicap brání ve vypuštění zpět do volné přírody. U všech jednoznačně zabodovala vydra nebo rys.
Po návratu čekalo na děti v zahradě Spolkového domu překvapení v podobě povídání o životě sov a dravců. Nejenže si mohly prohlédnout 10 živých
opeřenců, mezi nimiž dominovali orel a výr, ale s nadšením sledovaly i ukázku
lovu. Dospělý doprovod si čas ukrátil výletem do Vodního domu na přehradě
Želivka a do nedaleké expozice Včelí svět v Hulicích.
Odpoledne se děti dočkaly cen, všechny se snažily a nikdo neodešel
s prázdnou. Ve starší kategorii zvítězil ostřílený Lukáš Zeman z domácího
včelařského kroužku Vlašim, jen těsně následovaný svým bratrem Honzou.
V kategorii mladších žáků zvítězila Helena Bendová. Jsme rádi, že ceny mohl
dětem předat MVDr. Miloslav Peroutka, CSc., místopředseda ČSV, i starosta
města Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa. A že bylo co rozdávat. Nejlepší starší žáci si
odnášeli celé úlové sestavy, rojáky, přířezy, dýmáky, klobouky či rukavice i včelařskou literaturu, mladší byli navíc nadšení z půvabných hmyzích hotelů pro
včelky samotářky nebo z luxusního čmelína pro rozšíření spektra opylovatelů
žijících na jejich zahradách.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pořadatelům a řadě dobrovolníků, kteří neváhali obětovat svůj volný čas přípravě letošní Zlaté včely ve
Vlašimi. Velký dík patří mnoha členům pořádající základní organizace Vlašim,
kolegům z okresní organizace Benešov, rodičům a přátelům místní včelařské
mládeže. Vše pod taktovkou Františka Hlaváčka, předsedy základní organizace Vlašim a předsedy okresní organizace Benešov, jenž zužitkoval své
zkušenosti z mnoha předešlých soutěží, které pravidelně s dětmi ze svého
vlašimského včelařského kroužku navštěvuje.
A je třeba poděkovat hlavně dětem, protože to, že je včeličky tak baví, pohání nás ostatní k tomu, abychom je co nejvíce podporovali. A jejich radost
z úspěchu, cen či z nově nabytých přátel a zkušeností je tou největší odměnou pro všechny pořadatele.
Za 00 ČSV Benešov Hanka Chmelová
Hana.Chmelova@centrum.cz
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Kvízové otázky

NAPSALI JSTE NÁM

Třetí ročník Medových slavností

Ukázka včelařských pomůcek a úlů

Mladá včelařka

Poslední červnovou sobotu se na zámku Hrádek u Nechanic uskutečnil třetí ročník Medových slavností. Krásné prostředí, slunečné
počasí a bohatý program přilákaly i letos přes 2 600 návštěvníků.
Když se řekne Medová slavnost, napadne asi
každého spojení něčeho hezkého a užiteč
ného. Právě to bylo cílem této akce. Hravou
a zábavnou formou zlepšit povědomí veřej
nosti o Českém medu a včelích produktech
a zvýšit tak spotřebu zdravých a kvalitních
potravin. Podle posledních údajů Českého
statistického úřadu je průměrná roční spo
třeba medu asi kilogram na obyvatele. V pří
padě cukru je to přibližně 34 kilogramů.
O medu a jeho významu jako superpo
traviny obsahující jednoduché a rychle
stravitelné cukry, stejně jako vitaminy, ví
dobře asi každý včelař. Ale ví to i konzu
ment? Proto jsme letos všechny návštěv
níky přivítali zdarma medovou snídaní –
chlebem s máslem a medem. Dále bylo
možné ochutnat speciality jako například
medovou zmrzlinu nebo medové pivo.
Oslavy se zúčastnilo 15 včelařů, kteří se
prezentovali svými výrobky a zároveň sou
těžili o nejlepší med a medovinu.

Předání ocenění na pódiu
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Během dne se konaly přednášky za
měřené na zvýšení povědomí veřejnosti
o medu a včelích produktech. Jak vzniká
med, jaké jsou včelařské pomůcky nebo co
je apiterapie, to jsou jen některá z témat
přednesených odborníky, kteří mimo jiné
odpověděli na řadu otázek návštěvníků.

Řada návštěvníků využila
příležitosti podívat se na práci
včelaře během medobraní
v zámecké medárně
Na pódiu vystupovaly také děti, pro něž
byly připraveny včelařské dílničky. Po je
jich absolvování každé dítě dostalo zdar
ma medový perníček. Akce byla doplněna
hudebním programem, ukázkami domá
cího zvířectva, vystoupeními cvičených
králíků, psů a vypouštěním poštovních

holubů. Zaujala i prezentace společnosti
PEFC o ochraně přírody a lesů. Řada ná
vštěvníků využila příležitosti podívat se na
práci včelaře během medobraní v zámecké
medárně. Zkušený včelař zde předváděl
vytáčení medu. Současně pak seznámil
návštěvníky s druhy medu a příčinami
jejich krystalizace.
Byla to opravdu zdařilá Medová slav
nost, prožitá v historických kulisách
zámku za účasti zámecké družiny hra
běte Jana Harracha. Jsme velice rádi, že
můžeme i touto cestou poděkovat za od
vedenou práci a pomoc členům ZO ČSV
Nechanice. Děkujeme také za podporu,
kterou poskytly Královéhradecký kraj,
Český svaz včelařů a Střední odborné
učiliště v Nasavrkách. Můžeme být hrdí
na produkci našeho Českého medu a že
vzděláváním spotřebitelů napomáháme
nejen zvýšení jeho prodeje, ale současně
také rozvoji včelařství.

Vystoupení dětí z MŠ Osice

Text: Mgr. Zuzana Samleková,
členka redakční rady časopisu Včelařství
Foto: Ing. Michal Vokřál, CSc. a autorka

Dr. Bohumil Pantůček s přáteli na dni otevřených dveří ve včelařském středisku
v Ořechově. Zleva sedící Ladislav Kakač, starosta SDH v Ořechově, Ladislav Jurek,
velitel SDH, Dr. Bohumil Pantůček a Ing. Miroslav Holý, dlouholetý jednatel OO ČSV
Brno-venkov

V srpnu 2019 oslaví významné životní jubileum MVDr. Bohumil Pantůček,
přední odborník v oblasti nemocí včel, absolvent brněnské Veterinární
a farmaceutické univerzity. Jeho profesní působení je spojeno především
s Jihomoravským krajem a zejména jeho bydlištěm, Ořechovem u Brna.
Jako uznávaný a obětavý lékař veterinární
ho střediska v Židlochovicích se jako po
měrně mladý stal respektovaným ředitelem
Okresní veterinární správy Brno-venkov
a tuto funkci vykonával neuvěřitelných
32 let. Po zrušení okresních veterinárních

období byl zvolen za člena republikového
výboru ČSV za okresní organizaci Brnovenkov a následně se stal členem předsed
nictva ČSV. Obětavě a s nadšením pracoval
při uplatnění svých znalostí a zkušeností
v komisi pro zdraví včel. Do roku 2018 pra
coval v krajském koordinačním výboru pro
Jihomoravský kraj, kde přinášel konkrétní
návrhy pro spolupráci s Krajským úřadem
Jihomoravského kraje v oblasti získávání
grantů na vyšetření včelstev na mor. Již tře
tí volební období je členem výboru okresní
organizace ČSV Brno-venkov. I tady při
chází s návrhy na zlepšení, bedlivě sleduje
a vyhodnocuje nákazovou situaci v okrese
i v Jihomoravském kraji s vypracováním
písemných doporučení pro řešení jed
notlivých zdravotních situací. Mimo výše
uvedené dlouhodobě pracuje jako známý
přednášející odborník ČSV v oboru tlume
ní nákaz.
U příležitosti významného životního ju
bilea chceme MVDr. Bohumilu Pantůčkovi
poděkovat za vše, co dobrého vykonal pro
včelařskou organizaci v Ořechově u Brna,
zejména při výstavbě a zprovoznění vče
lařského areálu, i za jeho práci s celore
publikovým dosahem ve všech svazových

kvidace moru včelího plodu, zejména na
jižní Moravě, kde se díky dotačním pro
středkům od Jihomoravského kraje po
dařilo v průběhu několika let preventivně
vyšetřit a tím odhalit a zlikvidovat dosud
neznámá ohniska moru včelího plodu.

Bohumil Pantůček začal včelařit až v roce 1989,
ale i do tohoto oboru se pustil s velkým zájmem
a pro něj tak typickým entuziasmem
správ přešel do funkce epizootologa nově
tvořené krajské veterinární správy v Brně,
kde pracoval až do odchodu do penze.
MVDr. Pantůček začal včelařit až v roce
1989, ale i do tohoto oboru se pustil s vel
kým zájmem a pro něj tak typickým entu
ziasmem. Vzhledem ke změnám v organi
zaci veterinární správy docházelo v tomto
oboru i k častým personálním změnám.
Zvláště kolem roku 2000 chyběli u tehdej
ší veterinární správy odborníci zaměření
na včelařství. V tomto období tedy začal
MVDr. Pantůček uplatňovat své znalosti
a zkušenosti s chovem včel i ve své profesi.
Dále je plně využil jako veterinární lékař ve
funkci epizootologa KVS v Brně. Úspěšně
se společně s dalšími včelaři zapojil do li

Své organizační schopnosti uplatnil
a nadále uplatňuje jako předseda ZO ČSV
v Ořechově u Brna, a to zejména při budo
vání tamějšího včelařského střediska, které
bylo otevřeno v září roku 2017. Středisko
sousedí se základní školou a sportovním
areálem, a tak zde našel vhodné místo pro
svoji činnost ořechovský včelařský kroužek
mládeže.
MVDr. Pantůček je známý svojí obětavou
a příkladnou činností v ořechovské orga
nizaci, kde vykonává funkci předsedy. Ob
rovské profesní zkušenosti praktického ve
terinárního lékaře se u něj setkávají s praxí
dlouholetého včelaře. Díky své společenské
povaze stmeluje vždy kolektiv spolupra
covníků kolem sebe. V minulém volebním

orgánech. V neposlední řadě mu pak patří
velký dík za práci v Okresním výboru ČSV
Brno-venkov.
Jubilantovi je ovšem třeba mimo podě
kování i popřát. Především pevné zdraví,
mnoho invence v jeho funkcionářské čin
nosti, ale také hodně štěstí a radostí spoje
ných s chovem včel i v osobním životě.
Ing. Pavel Řehořka-jednatel OO ČSV Brno-venkov
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BLAHOPŘEJEME

MVDr. Bohumil Pantůček
slaví osmdesátku

JUBILEA

V srpnu 2019 slaví…
96 let

Irlvek Josef · ZO Klatovy
Pajkrt Blahoslav · ZO Česká Lípa
Šternberg Zdeněk · ZO Divišov
Žáček Josef · ZO Velešín

Rusek Libor · ZO Rychvald
Růžek Břetislav · ZO Chlumec u Chabařovic
Siglerová Zdeňka · ZO Čimelice
Šorma Rostislav · ZO Cheb
Touš Josef · ZO Cvikov

95 let

80 let

Cestr Bohuslav · ZO Vroutek

Bača Václav · ZO Odry
Balderman Vojtěch · ZO Zábřeh
Bulant Václav · ZO Pacov
Čermák Jaroslav · ZO Milín
Dobrovolný Jan · ZO Újezd u Brna
Dudek Ladislav · ZO Rožná
Firla Otto · ZO Albrechtice
Hácha Josef · ZO Milevsko
Hanta František · ZO Stráž nad Nežárkou
Havlíček Antonín · ZO Čestice
Heil Herbert · ZO Sokolov
Hlávka Karel · ZO Velké Pavlovice
Horyl Arnošt · ZO Lubno
Chlupáček Václav · ZO Třebíč
Keller Miroslav · ZO Chrudim
Kordač Ivo · ZO Bechlín
Kozáková Marie · ZO Krsy
Krčil Emil · ZO Kyselka
Kreicha František · ZO Dvory nad Lužnicí
Kubú Ladislav · ZO Strmilov
Lukáš Jan · ZO Temelín
Mach Ota · ZO Zlatá Olešnice
Malaska Vladimír · ZO Šternberk
Mrkvička Bohumil · ZO Mikulášovice
Novák Emil · ZO Dačice
Opfolder Adolf · ZO Rožmitál na Šumavě
Pantůček Bohumil · ZO Ořechov
Peter Karel · ZO Lubno
Pokorný Bohuslav · ZO Neveklov
Prošek Vladimír · ZO Vratislavice
Suchan František · ZO Bechyně
Supík Václav · ZO Horní Datyně
Šimon Bohuslav · ZO Chotěboř
Škvorová Anežka · ZO Jankov
Temnák Ondrej · ZO Vrbno pod Pradědem
Tobola Zdeněk · ZO Horní Datyně
Trnková Hana · ZO Štoky
Vaňková Běla · ZO Plzeň Újezd
Vavrečka Rudolf · ZO Bílovec
Vídršperk Václav · ZO Starý Plzenec
Vlach Ludvík · ZO Velké Meziříčí

93 let

Píchová Marie · ZO Klatovy
92 let

Forejtová Věra · ZO Hradec Králové
Komprda Ludvík · ZO Lysice
Navrátil Josef · ZO Police u Jemnice
Pořízka Josef · ZO Rozstání
91 let

Baselová Marie · ZO Křišťanovice
Bečka Josef · ZO Žďár
Franěk Jan · ZO Kostelec
Hlaváč Antonín · ZO Litenčice
Hnízdo Josef · ZO Vysoké Veselí
Kretek Michal · ZO Hutisko-Solanec
Stryk Josef · ZO Kopřivnice
90 let

Hladík Václav · ZO Poniklá
Kolář František · ZO Šumavské Hoštice
Kubík František · ZO Olomučany
Pastorčák Antonín · ZO Lidečko
Reindl Josef · ZO Benešov nad Ploučnicí
Sikora Gustav · ZO Třinec
Sýkorová Anežka · ZO Velké Meziříčí
Valenta Jiří · ZO Kutná Hora
Vavruška Václav · ZO Třebenice
85 let

Bachtík Jaroslav · ZO Hostinné
Berger Josef · ZO Střelské Hoštice
Černý Josef · ZO Dobříš
Dvořák Václav · ZO České Meziříčí
Eliáš Josef · ZO Valašské Klobouky
Hasil Cyril · ZO Lanžhot
Chrástek Zdenek · ZO Traplice
Kloboučník Josef · ZO Ronov nad Doubravou
Knápek František · ZO Zábřeh
Kocurková Augusta · ZO Opava
Kremser Maxmilián · ZO Opava
Kyncl Bohumil · ZO Zlatá Olešnice
Malý Jindřich · ZO Náměšť nad Oslavou
Mazač Josef · ZO Nové Město nad Metují
Mičkal Zdeněk · ZO Přerov II
Míka Václav · ZO Hrádek u Sušice
Motl Miroslav · ZO Chotěboř
Mráz Ladislav · ZO Zvole
Novák Jaromír · ZO Železnice
Novotný Josef · ZO Uhlířské Janovice
Ondřich František · ZO Velešín
Pavlíček Věroslav · ZO Kraslice
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75 let

Ambrozek Antonín · ZO Mikulovice u Znojma
Bahula Josef · ZO Nivnice
Balihar Zdeněk · ZO Smiřice
Bazala Stanislav · ZO Jakubčovice nad Odrou
Blažek Václav · ZO Uhlířské Janovice
Červený Stanislav · ZO Borohrádek
Domasová Anna · ZO Čáslav
Drga Stanislav · ZO Sehradice
Dubišar Jaromír · ZO Moravská Třebová
Fischer Petr · ZO Kyselka
Frisch Vilém · ZO Koloveč

Hastík Josef · ZO Přerov I
Hillebrand Miroslav · ZO Sokolov
Holečková Eliška · ZO Tachov
Homolka Jan · ZO Strakonice
Horák Václav · ZO Kyjov
Houdek Miloš · ZO Radiměř
Hrabal Petr · ZO Pečice
Janyška Milan · ZO Sedlnice
Kadeřábek Jan · ZO Benešov
Kalina Jaroslav · ZO Charvatce
Kejzlar Pavel · ZO Dvůr Králové nad Labem
Kladiva Jaroslav · ZO Polička
Klus Petr · ZO Stará Bělá
Kolumpek Radomír · ZO Krpy
Koštejn Václav · ZO Bělá pod Bezdězem
Král Miroslav · ZO Hostouň
Křeček Oldřich · ZO Miroslavské Knínice
Křehlík Karel · ZO Zátor
Křivan Pavel · ZO Moravské Budějovice
Lehký František · ZO Tovačov
Lešenar Jiří · ZO Otnice
Leština Václav · ZO Lišov
Linhartová Anežka · ZO Vacov
Liška František · ZO Pačejov
Marek Václav · ZO Hostouň
Matějka Antonín · ZO Ústí nad Orlicí
Meluzín Josef · ZO Rájec a okolí
Mencl Zdeněk · ZO Praha 4
Michalec Jaroslav · ZO Horní Jelení
Motyčák Pavel · ZO Horní Stropnice
Mráz Miloš · ZO Plzeň střed
Nevole Zdeněk · ZO Žulová
Pánek Ladislav · ZO Třebíč
Pangrác František · ZO Trhanov
Pavka Jaroslav · ZO Hodonín
Pavliš st. Jaroslav · ZO Hronov
Pilch Gustav · ZO Český Těšín
Poláček Zdeněk · ZO Český Krumlov
Polívka Čeněk · ZO Drevníky
Ptáček Vladimír · ZO Brno
Rachota Vladislav · ZO Bílá Třemešná
Rezek Miloslav · ZO Světlá nad Sázavou
Richtr Václav · ZO Třemošná
Řádek Ivo · ZO Bělá nad Svitavou
Řeřicha Zdeněk · ZO Čerčany
Řičičář Ladislav · ZO Halenkov
Siller Jan · ZO Davle
Skočík František · ZO Šardice
Skryja Zdeněk · ZO Nové Město na Moravě
Stibůrková Marta · ZO Krňany
Suda Josef · ZO Němčice
Šimún Ján · ZO Němčice nad Hanou
Šípek Stanislav · ZO Žďár nad Sázavou
Štainer Zdeněk · ZO Chrastava
Tesař Josef · ZO Hrušovany nad Jevišovkou
Tkáč Jan · ZO Kunčice pod Ondřejníkem
Tolar Miroslav · ZO Žákava
Tusar Ervín · ZO Česká Lípa
Vaverka Bohuslav · ZO Pelhřimov
Velek Vladimír · ZO Šťáhlavy
Vozárová Marcela · ZO Olomouc

Bradáč Václav (90) · ZO Kamenický Šenov

Jarolímek Pavel (64) · ZO Braník

Glogar Zdeněk (69) · ZO Jeseník nad Odrou

Kaloč Oldřich (89) · ZO Horní Datyně

Havlíček Václav (67) · ZO Netolice

Kovář Jaroslav (94) · ZO Lomnice nad Lužnicí

Hejč Ludvík (64) · ZO Jihlava

Mikšátko Josef (86) · ZO Malšice

Hnilička Josef (68) · ZO Týnec nad Sázavou

Pavliš Jan (79) · ZO Litomyšl

Horváth Ludvík (68) · ZO Litoměřice

Průša František (79) · ZO Soběslav

Chovanec Bohumil (77) · ZO Nivnice

Přeslička Jiří (61) · ZO Strakonice

Jandera Boris (67) · ZO Kašperské hory

Tesař Zdeněk (70) · ZO Konstantinovy Lázně

Čest jejich památce

Wiatrak Jan · ZO Oldřichovice
Zajíček Vlastislav · ZO Horní Stropnice
Zeman Jaromír · ZO Choceň
Zouhar Václav · ZO Brno-Líšeň
70 let

Bašta Jan · ZO Jindřichův Hradec
Becker Rudolf · ZO Mikulášovice
Bláha Jaroslav · ZO Manětín
Bošek Přemysl · ZO Chrastava
Crhonek Karel · ZO Zábřeh
Čermák Antonín · ZO Slabce
Dosedla Otomar · ZO Moravská Třebová
Duchatsch Josef · ZO Žďárky
Dvořák Jiří · ZO Čestín
Dvořák Jaroslav · ZO Nové Strašecí
Dvořák František · ZO Nové Město na Moravě
Fiala Miroslav · ZO Poděbrady
Fousek Josef · ZO Podbrdy
Gutwald Pavel · ZO Třešť
Hajder Bohumil · ZO Rýmařov
Hampeis Zdeněk · ZO Milín
Hanke Vladimír · ZO Bezno
Hapl Lubomír · ZO Kopřivnice
Havránková Helena · ZO Třebíč
Hladík Ladislav · ZO Vysoké Mýto
Hoďanek Oldřich · ZO Hluboká nad Vltavou
Holý František · ZO Žatec
Hořava Josef · ZO Ruprechtov
Jančík Petr · ZO Zbiroh
Jaroš Ludvík · ZO Letovice
Jelínek Václav · ZO Ivančice
Jiroušek Jiří · ZO Příbram region
Juchelka Miroslav · ZO Hradec nad Moravicí
Kafka Josef · ZO Sedlice

Kalová Marie · ZO Pečice
Knittl František · ZO Poděbrady
Kocura Josef · ZO Votice
Kokotek Vladislav · ZO Kozlovice
Kozák Milan · ZO Staňkov
Král Josef · ZO Jirkov
Krejcárek Zdeněk · ZO Čerčany
Krejčí Amedeo · ZO Litoměřice
Krieglstein Vavřinec · ZO Otěšice
Krutil Stanislav · ZO Kelč
Kubíček Miloslav · ZO Kroměříž
Kupková Marie · ZO Vítkov
Macháčková Dagmar · ZO Prachatice
Martínek Karel · ZO Náměšť nad Oslavou
Menšík Jiří · ZO Česká Lípa
Mičík Oldřich · ZO Slavičín
Mochán Václav · ZO Dobříš
Mrkvička Petr · ZO Čáslav
Musil Břetislav · ZO Nové Sedlice
Nikodem Milan · ZO Bystřice nad Olší
Nouzák Josef · ZO Uhlířské Janovice
Novotný Miroslav · ZO Černovice
Novotný Miloslav · ZO Říčany
Peca Jan · ZO Sázavka
Petříček Václav · ZO Valeč v Čechách
Piňosová Emilie · ZO Jedovnice
Pišl Milan · ZO Jehnice
Potsch Josef · ZO Střítež nad Ludinou
Povolný Bohumil · ZO Horní Cerekev
Procházka Rostislav · ZO Olešnice na Moravě
Pudil Stanislav · ZO Pacov
Půža Jaroslav · ZO Zlaté Hory
Rafaj Leoš · ZO Zlín
Reimer Bořivoj · ZO Šternberk
Rod Josef · ZO Dačice

Rosický Zdeněk · ZO Kutná Hora
Růžička Václav · ZO Rožná
Ryšavý Antonín · ZO Hněvkovice
Rýzl Jan · ZO Křižany
Řepová Marie · ZO Moravské Budějovice
Sedláček Josef · ZO Jimramov
Skácel Antonín · ZO Jevíčko
Sokol František · ZO Fulnek
Sommr Zdeněk · ZO Brno-Žabovřesky
Strnad Petr · ZO Peruc
Šimek Jiří · ZO Nasavrky
Šmejkal Josef · ZO Netvořice
Šourek Josef · ZO Rožmitál pod Třemšínem
Šrotek Jan · ZO Dolní Domaslavice
Štumr Václav · ZO Pardubice
Šváb Zdeněk · ZO Dobřany
Švec Josef · ZO Odry
Trojka Dušan · ZO Pustá Polom
Tručka Bohumil · ZO Ivančice
Vacek Karel · ZO Broumov
Vecheta František · ZO Moravské Budějovice
Vik Miloslav · ZO Nový Bor
Vinkler Milan · ZO Drahotuše
Vítek Jiří · ZO Jilemnice
Vochová Alena · ZO Štěnovice
Vojtíšek Karel · ZO Moravská Třebová
Wanča Václav · ZO Jablonné nad Orlicí
Wita Josef · ZO Bohumín
Zajíček Jaroslav · ZO Roudnice nad Labem
Zítka Pavel · ZO Kojetín
Žlutý Arnošt · ZO Cheb

Jubilantům upřímně blahopřejeme!
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VZPOMÍNÁME

Odešli z našich řad

BLAHOPŘEJEME

Významné jubileum Josefa
Janíčka – 90
Dne 8. července 2019 se přítel
Ing. Josef Janíček z Lednice dožil
krásných 90 let.
Ke včelaření ho přivedl a prvním učitelem mu byl tchán ještě za dob studia
ve Veselí nad Moravou. Po příchodu
do Lednice dlouhodobě vykonával
funkci pokladníka ZO ČSV a vedoucího
včelařského kroužku. Práci s mládeží věnoval převážnou část svého
života, kromě jiného jako referent pro práci s mládeží OO ČSV Břeclav
a KO ČSV. Vychoval celé generace mladých včelařů a o své nástupce
má postaráno i v rodině.
Za svou činnost obdržel všechna možná ocenění v oboru včelařství –
od Vzorného včelaře přes Vzorného včelařského pracovníka, Zasloužilého včelařského pracovníka, ocenění za práci s mládeží až po Živanského plaketu. Přítel Janíček i v tomto požehnaném věku stále aktivně
včelaří a dále ochotně předává zkušenosti a rady mladým i těm starším.
Přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti a ještě dlouhá léta mezi
jeho včelkami, rodinou a také mezi námi včelaři.

Blahopřání k životnímu jubileu
V srpnu se dožívají 80 let dva vážení členové ZO Lubno,
přítel Arnošt Horyl a přítel Ing. Karel Peter. Oba se významně podíleli a stále podílejí na chodu organizace jako
funkcionáři a důvěrníci. Díky nim se může mimo jiné organizace pyšnit nádhernou včelařskou stanicí uprostřed
malebných Beskyd. Jsou to zkušení včelaři, kteří ochotně
poradí všem, kdo mají o včelaření zájem. Jménem výboru
ZO Lubno bych jim ráda popřála do dalších let pevné
zdraví na těle i na duchu a mnoho radosti ze včelaření.

Za výbor ZO ČSV Lednice předseda Ing, Míťa Švestka
Za výbor OO ČSV Břeclav jednatel Mgr. Jindřich Křikava

Střední odborné
učiliště včelařské
v Nasavrkách má
nové absolventy

100 let
organizovaného
včelaření
v Kopřivnici

V neděli 23. 6. 2019 proběhlo slavnostní
předání výučních listů novým absolven
tům tříletého učebního oboru včelař. Sta
lo se tak v prostorech zámečku v Nasavr
kách. Tentokrát končily studium dvě třídy,
tj. 52 studentů. Obě prima party lidí. Z ko
legů se stali přátelé, kteří se budou pravi
delně setkávat i bez školních povinností.
Potěšující je zvyšující se počet studentek –
včelařek. V „třídě B“ to byla velká většina,
z 27 studentů 17 žen. U slavnostního pře
dání výučních listů nechyběli ani rodinní
příslušníci a přátelé studentů. Vedení školy
ocenilo i nejlepší ab
solventské práce.
Přejeme absolven
tům mnoho úspěchů
ve včelaření, podpo
ru rodin, ať jim prá
ce se včelami přináší
radost a těch staros
tí a zklamání ať je co
nejméně.

Od 9. 8. do 8. 9. 2019 se uskuteční výstava
ke 100 letům založení včelařského spolku
v Kopřivnici. Slavnostní vernisáž začíná
v pátek 9. 8. 2019 v 17 hodin v krásném
areálu Muzea Fojtství. Výstavu a oslavy
100 let zakončí kopřivničtí včelaři v rámci
Festivalu medu a písničky 5.–7. 9. 2019.
V rámci těchto slavnostních dnů dojde na
premiéru dokumentárního filmu o kopřiv
nických včelařích a historii spolku, natoče
ného ve spolupráci s MHF a KTK Kopřivni
ce. Všichni přátelé jsou srdečně zváni.

Mgr. Jarmila Machová
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Za výbor ZO Lubno
Lucie Gontková, jednatelka

Poznejte a pěstujte: Svazenku vratičolistou
Pomůžete nejen sobě a včelám, ale i celé přírodě
BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA:
PRO ČLOVĚKA:
• Pěstovaná zemědělské plodina –
meziplodina nebo zelené hnojení.
Zabraňuje půdní erozi, omezuje
šíření plevelů, zabraňuje přesychání
povrchové vrstvy půdy, zlepšuje
podmínky pro činnost půdních
mikroorganismů.
• Lehčí půdy, slunná poloha, netrpí
chorobami ani škůdci; přímé výsevy,
možno opakovaně.
PRO PŘÍRODU:
• Vynikající zdroj nektaru a pylu pro hmyz

SVAZENKA PRO VČELU
Doba květu:

• Jednoletá bylina, 30–60 cm
• Listy peřenosečné
• Květenství vijan, koruna nálevkovitá,
modrofialová
• Krátká vegetační doba
Pochází ze Severní Ameriky (Kalifornie),
dovezena byla jako okrasná rostlina. U nás
se pěstuje od konce 19. století, občas
zplaňuje.
Lze pěstovat i další druhy, např. svazenku
shloučenou (vynikající zdroj nektaru i pylu).
Jméno pochází z řeckého fakelos = svazek.

VČELA PRO SVAZENKU

• ZA 5–6 TÝDNŮ
PO VÝSEVU

množství

0,8 mg/květ

Zdroj nektaru:
cukernatost

množství,
kvalita

50 %

vynikající zdroj

Zdroj pylu:

barva
rousků

zvýšení výnosů semene

Připravila: Miroslava Novotná

Svazenka vratičolistá

Phacelia tanacetifolia

