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Před časem jsem do jednoho ze svých úvod-
níků vložil dva tři řádky, v nichž jsem se 
zmínil o aktuálních událostech, které trá-
pí současný svět. Už si nepamatuji, v jaké 
souvislosti to bylo, ale nejspíš jsem k tomu 
důvod měl. A důvod jsem měl i k napsá-
ní rozhovoru s Pavlem Kováčikem, který 
vyšel v minulém čísle. V obou případech 
jsem se stal terčem nepříjemné kritiky. 
V tom prvním mi bylo vyčteno, proč se za-
bývám politikou, která do včelaření a na-
šeho časopisu rozhodně nepatří. A v tom 
druhém to bylo ještě horší. Přišlo několik 
nepříjemných e-mailů a vyslechl jsem si 
i nejeden rozhořčený telefonát. Stal jsem 
se zaprodancem komunistů, propagátorem 
strany, která po čtyři desetiletí devastovala 
tuto zemi, osočován byl i svaz. Nejvíc mě 
pobavil dotaz, kolik jsem za rozhovor s pa-
nem Kováčikem dostal. Nic! Odměnou mi 
byly pouze tyto reakce, které mě dokázaly 
pořádně otrávit.

Žijeme ve světě, kterým politika hýbá, 
dotýká se nás všech, takže ani včelařství 
a včelaři nemohou být vůči ní imunní. Pavel 
Kováčik je mimo jiné předsedou Podvýbo-
ru pro myslivost, rybářství, včelařství, za-
hrádkářství a chovatelství Parlamentu ČR. 
Podvýbor, jehož členy jsou poslanci napříč 
politickým spektrem, se zabývá fungová-
ním pěti zmíněných svazů. A má svůj po-
díl na tom, že svazy dostanou při hlasová-
ní celého Parlamentu o státním rozpočtu 
peníze, které potřebují na svoji činnost. 
Tedy i včelaři. Post předsedy se mění podle 
určité rotace, jejíž systém mi není znám. 

V období, kdy se redakční rada rozhodla 
k občasnému oslovení politiků, kteří mají 
co do činění se včelařstvím, s cílem zjistit, 
co jsou tito lidé schopni a ochotni z titulu 
svých funkcí pro včelaře udělat, je shodou 
okolností „šéfem“ zmíněného podvýboru 
zástupce komunistů. Ale mohl jsem také 
mluvit třeba s někým z ČSSD, od Pirátů 
nebo z SPD.

A proč to všechno vlastně píšu? Inspiro-
val mě k tomu článek Jana Šmída na téma 
včely, včelaři a jejich společenství. Na jed-
né straně dokonalý a fascinující svět včel, 
na straně druhé sváry, půtky, snahy vyvo-
lat chaos vedoucí až k rozkladu svazu. Tedy 
k rozkladu instituce, kterou nám závidí 
v řadě zemí. Bohužel dnes je svět takový, 
jaký je. Úcta a respekt jednoho ke druhé-
mu se kamsi vytratily, mnohé je řízeno 
vládou peněz. A nejspíš i to je důvodem, 
že se někdy stává včelař včelaři vlkem, jak 
na stránkách tohoto čísla ukazuje příklad 
Pavla Štroufa.

Až budete listovat zářijovým Včelař-
stvím, najdete v něm samozřejmě všechny 
pravidelné rubriky včetně portrétů a dopo-
ručení zkušených včelařů, jak se například 
popasovat s melecitózním medem nebo jak 
využít klíckování matek. A nezapomněli 
jsme se podívat na Semilsko, kde se obje-
vila ohniska hniloby včelího plodu. Nicmé-
ně mi to nedá: přečtěte si i oba „politické“ 
materiály a závěry z nich si udělejte sami.

RNDr. Petr Kolář,
redaktor 
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M Září

V září začíná včelařský podzim. Pro včel-
stvo, řečeno velice rámcově, je to finále 
přípravy na zimu. Příroda v tomto období 
poskytuje především pyl divoce rostou-
cích bylin. Tam, kde si zemědělci zvykli 
vysévat plodiny na zelené hnojení, pak 
jsou ze včelařského hlediska nejštědřejší 
hořčice a svazenka. Tyto plodiny jsou ne-
jen zdrojem zelené hmoty na zaorání, ale 
jsou důležité i při krytí půdního povrchu 
a také včelám poskytují tolik potřebný pyl. 
V některých letech koncem září a v říjnu 
může bohatá pylová snůška dokonce až ini-
ciovat nežádoucí plodování. Podle našich 
zkušeností k tomu nedojde, pokud jsou 
včelstva dostatečně zakrmena nejpozději 
do 10. září. Přítomnost zavíčkovaného 
plodu pak komplikuje ošetření fumigace-
mi. Na některých lokalitách může čas od 
času nastoupit snůška melecitózní medo-
vice. O tomto problému jsme se zmiňovali 
v Kalendáriu v minulém čísle, podrobnější 
informace o cementovém medu najdete na 
stránkách www.beedol.cz. 

Včelstvo by mělo sedět v zimním prosto-
ru vhodného tvaru a velikosti, s plodová-
ním končí zpravidla nejblíže česna. Nad 
plodovým tělesem a později sezením zim-
ního chomáče by mělo být dost glycidových 
zásob proložených pylem. Zimní chomáč 
má v genech zapsán pohyb nahoru po ne-
přerušované plástové ploše. Jedině správná 
konstrukce mezinástavkové mezery není 
pro postupující chomáč překážkou. Pří-
padné souše skladované v nástavku mezi 
dnem a obsednutým zimním prostorem 
se do úlového prostoru pro účely fumiga-
ce a ošetření aerosolem nepočítají. Dým 

z fumigace a aerosol se vážou především 
na ochlupený povrch včel.

V případě zimování v teplé stavbě v jed-
nom nástavku (tzv. na jednom patře) je 
nutné zmenšit vstup do úlu tak, aby včely 
mohly používat jen jednu stranu česna, vý-
hodné je to udělat v červenci nebo srpnu. 
Chomáč při spotřebě glycidových zásob 
dojde k horní loučce a pokračuje po čás-
ti plástu, kde je dostatek zásob. Pokud si 
chomáč sedne ne úplně při kraji (česno je 
na plnou šíři úlového prostoru), při horní 
loučce se chomáč může vydat na stranu 
s menším množstvím zásob a pak uhynout 
hladem, přestože na druhé straně zásoby 
ještě jsou. Včelstvo se při teplotách pod 
10 ℃ začíná stahovat do chomáče, aktivita 
ke konci měsíce se pomalu snižuje. V tep-
lých dnech ještě včely přinášejí pyl, na čes-
ně je rušno, ale plochy ošetřovaného plodu 
se postupně snižují. Někdy se u tradičního 
zimování na jednom patře mluví o tom, že 
zakrmením donutíme matku k ukončení 
kladení. U nástavkových systémů s tímto 
nepočítáme, včelstvo má k dispozici dosta-
tek plástové plochy a prostoru, a tam tedy 
předpokládáme, že matky samy vědí nej-
lépe, kdy mají s kladením skončit. Mladé 
matky zpravidla kladou déle.

Září je období, kdy hrozí loupeže, mu-
síme počítat se zvýšenou slídivostí. Ve 
včelstvech pracujeme rychle, v tuto dobu 
provádíme pouze náhledy a většina zásahů 
má již jen kontrolní povahu. O uspořádání 
zimního prostoru jsme pojednali v minu-
lém a předminulém čísle.

Hlavním úkonem je podzimní kont-
rolní prohlídka. Každé včelstvo musí mít 

kladoucí matku, dostatek vhodně umístě-
ných glycidových zásob a přiměřené záso-
by pylu. Zásoby by měly být doplněny do 
konce srpna, nejpozději do 10. září. Pozděj-
ší dodání zásob iniciuje matku v nežádou-
cím kladení. Požadované množství zásob 
závisí na typu úlu. Na jeden plást 39 × 24 
by mělo být ve včelstvu cca 1,4 kg zásob. 
U tohoto systému jsou u česna zpravidla 
dva pylové plásty s malým množstvím gly-
cidových zásob. V první uličce je tedy ne-
dostatek zásob, ale část zimního chomáče 
sedí právě tam. Je tedy dobré jeden zásobní 
plást ze zadní části úlu přemístit a dát jako 
druhý. U nástavkových systémů je nutné, 
aby plásty horního nástavku byly vystavěné 
a následně zavíčkované od loučky k louč-
ce a v nástavku pod ním byly věnce zásob 
minimálně 5 cm široké. Zimní chomáč 
by tak v zimě neměl mít potřebu odebírat 
zásoby z horního nástavku. V případě po-
třeby z nich chomáč ještě něco spotřebuje 
a matka tam v předjaří začne klást. V tomto 
případě nemůžeme využít výhodného pod-
něčovacího efektu záměnou nástavku. Po-
kud bychom málo zakladený a obsednutý 
nástavek v předjaří nebo brzy zjara přemís-
tili dolů, včelstvu bychom spíše uškodili. 
Při posuzování umístění glycidových zásob 
musíme mít také na mysli skutečnost, že 
zimní chomáč se při teplotách pod 10 ℃ 
nemůže přesunovat mezi uličkami. Pokud 
při prohlídce narazíme na slabé včelstvo, 
posílíme ho oddělkem, nebo dvě slabá 
včelstva spojíme. Nejjistější je spojení přes 
noviny mezi nástavky (do novin je potřeba 
udělat otvory) s odstraněním jedné matky. 
Spojujeme nejlépe v podvečer. 

Umístění klícky s matkou do centra sezení včelstva
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MV září po doplnění zimních zásob na-
stává na včelnici relativní klid a je možné 
v tomto období plánovaně ve včelstvech 
vyměňovat matky. V Kalendáriu o tom 
psal v roce 2016 Ing. Pavel Cimala (Včelař-
ství 9/2016, str. 290–291). Osobně tento 
způsob výměny praktikuji více než pět let 
s výsledkem přijetí přes 95 %. K výměně 
určujeme matky tříleté (do dalšího chovu 
necháváme z tříletých jen ty vynikající a to 
spíše jako zdroj plemenného materiálu) 
a matky, které nějak selhaly ve výnosu nebo 
nevyhovují v doprovodných vlastnostech 
(bodavost, rojivost, rozbíhavost). Výhodou 
je, že v tomto období mají dobří chovatelé 
matky k dispozici.

Zde jsou hlavní zásady pro výměnu ma-
tek po doplnění zásob:
• Včelstvo musí být na zazimování při-

pravené původní matkou s vitálním 
včelstvem a reálným plodovým tělesem. 
Matku nemá v tuto dobu cenu přidávat 
k dlouhodobému osiřelci, slabému včel-
stvu apod.

• Musíme mít jistotu, že včelstvo nedělá 
tichou výměnu (vyběhlý matečník a sta-
rá matka přitom klade).

• Pokud nechceme matku po několika 
dnech osvobozovat, např. odstraně-
ním zátky s uvolněním přístupu včelám 
k těstu, zařídíme to tak, aby včely matku 
osvobodily za dva až tři dny.

• Přijetí matky podle nakladených vajíček 
kontrolujeme nejdříve za sedm dnů.

Stručně popíši svůj způsob výměny ma-
tek, i když na systému Ing. Cimaly nevi-
dím žádný problém, z pozice včelstva jsou 
oba stejné. K přidávání používán trubičky 
z pletiva s oky cca 3 × 3 mm o světlosti 
18 mm (natočeno na 3/8 trubku) a dél-
ky 12–15  cm. Polovinu obalím alobalem 
a polovinu části s alobalem z vnějšího kon-
ce naplním hustým medocukrovým těs-
tem (1:5). Odkrytou část trubičky uzavřu 
korkovou, nebo dřevěnou zátkou. Matku 
v klícce přidávám ihned po odchytu původ-
ní a umisťuji ji mezi horní loučky plástů ve 
středu sezení, nejlépe nad vybíhající plod.

Patřičnou pozornost věnujeme česnům. 
Ta se ponechávají velká, ale s ochranou proti 
vniknutí hlodavců a rejsků. Totéž platí i pro 
očka. Spolehlivou ochranu zajistí pletivo, 
mřížka s velikostí ok 6 × 6 až 7 × 7 mm. 

Nemusíme mít obavu, že velké česno ochla-
zuje úlový prostor. Studený vzduch vstupuje 
česnem a případný chlad se v tomto případě 
drží u dna. Trochu jiná je situace u varroa-
dna, kde i slabý vítr ochlazuje úlový prostor, 
což zimujícímu včelstvu nemusí prospívat. 
Strůpek a horní část úlu je třeba upravit tak, 
aby v úlovém prostoru v zimě nezůstávala 
vlhkost unikající z chomáče. Řešení jsou 
různá, ale všechny vrstvy stropu musí být 
prodyšné (papír, tkanina, plsť, firon, slamě-
né rohože), u tenkostěnných úlů někdy stačí 
otevřené horní očko (podrobnější informa-
ce v publikaci Začínáme včelařit, František 
Kamler, 2018). Pokud je koncem zimy v úlo-
vém prostoru (mimo dna) sucho, pak je vše 
v pořádku. Pokud na jaře nalézáme plesnivé 
plásty, je nutné strop úlu lépe odvětrat, udě-
lat ho prostupnější pro vodní páru.

Pro sledování spadu a odběr zimní měli 
se do konce září vkládá na celé dno pod-
ložka, i na pletivo varroadna. Utěsnění 

varroadna je důležité pro požadovanou 
účinnost většiny aplikovaných protivar-
roázních veterinárních přípravků, fumi-
gací, ošetření aerosolem, ošetření Formi-
dolem apod. U většiny varroaden lze těs-
nost zajistit jen vložením podložky na celé 
pletivo v podmetu. Nepodceňujte to.

Uskladnění souší pro další použití a pro 
zpracování na vosk u větších včelařů není již 
tak jednoduché. Sklad souší s regulovanou 
teplotou do 10 ℃ je záležitost dost náročná 
a budeme se jí věnovat v některém z dalších 
čísel. Pro včelaře s počty do 30 včelstev jsou 
řešení různá. V praxi se bohužel setkává-
me se zavěšením souší s mezerami 3–4 cm 
v průvanu, v průjezdu, pod stropem, pod 
římsou. V tomto případě sice motýlice do 
souší nenaklade vajíčka, ale pokud jsou 
souše volně přístupné včelám, hrozí akutní 
nebezpečí šíření nemocí. Jediným řešením 
je tyto sestavy souší ještě umístit do klecí, 
ochránit je před přístupem včel.

Než si něco řekneme o získávání včelí-
ho vosku, podívejme se na jeho bilanci na 

včelnici. Při medobraní při vytočení 100 kg 
medu můžeme mít z víček k dispozici 1 kg 
kvalitního vosku. Pokud nám včelstvo po-
staví mezistěnu, přidají k ní cca 30 g vosku. 
Při ekonomickém výnosu 35 kg medu na 
včelstvo a vystavění čtyř mezistěn na včel-
stvo se z jednoho včelstva získá cca 0,4 kg 
vosku navíc. Ptám se tedy, kde ten vosk je. 
V obchodní síti totiž není, a proto se setká-
váme s mezistěnami s přidaným parafinem 
a s falšovaným voskem. Je tu však ještě 
jedna skutečnost: často se do vosku pustí 
zavíječ. Při získávaní vosku bychom měli 
dodržovat následující zásady:
• Po celou včelařskou sezonu bychom 

všechny zbytky vosku měli chránit před 
zavíječi, nejlépe je dát do slunečního ta-
vidla. Kdo to jednou zkusí, bude se divit, 
o jakém množství vosku je řeč.

• Při medobraní používáme takový způ-
sob odvíčkováni, který umožní využít 
víčka jako zdroj vosku.

• Zvláštní pozornost věnujeme ochraně 
skladovaných souší v období, kdy tep-
loty přesahují 15 ℃. Motýlice dokáže 
rychle zaklást nechráněné, volně pone-
chané souše.

• Při získávání vosku z vyřazených souší 
volíme mokrou metodu, nejlépe v kom-
binaci s odstředivkou, dosáhneme tak 
vyšší výtěžnosti.

• Podrobnosti o získávání vosku a nápra-
vách poškozeného vosku najdete v pub-
likaci Včelařství, Veselý a kol., 3. vydání, 
vydavatelství Brázda 2012.

Na závěr tohoto Kalendária pak připo-
mínám hlášení stavu včelstev k 1. září do 
Hradišťka, které je nutné odeslat nejpozdě-
ji do 15. září. Žádosti o dotace 1D podávají 
včelaři příslušné ZO ČSV také nejpozději 
do 15. září. A majitelé aerosolových vyví-
ječů VAT… by si měli přístroje nechat zre-
vidovat a ověřit jejich výkon.

Dr. Ing. František Kamler

Přidávací klícka z pletiva zčásti krytá obalem

K výměně určujeme matky tříleté a matky, které nějak selhaly 
ve výnosu nebo nevyhovují v doprovodných vlastnostech, jako jsou 

bodavost, rojivost či rozbíhavost



292•ZÁŘÍ 2019

TÉ
M

A Včely, včelaři a jejich společenství

S jistou nadsázkou se říká, že člověk je pán tvorstva. Má se za to, že jako 
biologický druh je nejvyspělejší formou života na naší planetě. Přesto se 
máme od přírody stále mnoho co učit. A platí to samozřejmě i o včelařích, 
jejichž cesta dějinami společně se včelami je delší, než by se možná mohlo 
na první pohled zdát. A asi jen málokdo by čekal, že včely mohou být cho-
vatelům příkladem i po stránce „spolkového“ života.

Trocha historie

Počáteční vývoj včel lze podle poznatků 
z mnohých nálezů fosilií s naprostou vědec-
kou určitostí zasadit až na konec třetihor, 
tedy do doby před 200 miliony let. Tam jsou 
datovány nálezy prvního blanokřídlého 
hmyzu. Ke včele medonosné, jak ji známe 
dnes, to tehdy samozřejmě byla ještě dlou-
há cesta, takže tvar, velikost a stavba těla se 
ustálily zhruba před 500 tisíci let. Tehdy se 
také během odeznívání doby ledové včely 
začaly opět rozšiřovat do střední a severní 
Evropy, jelikož předchozí klimatický vývoj 
je vytlačil až k africkému kontinentu.

Naproti tomu je historie včelařství ne-
srovnatelně kratší. Nevíme přesně, kdy 
si člověk poprvé všiml společenství včel 
a ochutnal med. Hmatatelný důkaz máme 
z doby před 12 tisíci let díky nástěnné mal-
bě v Pavoučí jeskyni u Valencie, na níž dvě 
postavy vybírají včelám med. Dochovaly 
se také záznamy ze starého Egypta, kde 
lidé včely chovali v hliněných ležatých 
válcích v blízkosti svých obydlí. V Evropě 
pak vývoj včel i samotného včelařství do-

kazují nálezy datované od 3. století naše-
ho letopočtu. Z nich lze vyčíst postupnou 
domestikaci včelstev, kdy se postupně od 
lesního chovu (brtnictví) přešlo až na chov 
v úlech. Dochovaly se také záznamy o růz-
ných medných dávkách a z doby Karla IV. 
dokonce patent na ochranu nektarodár-
ných stromů.

Z hlediska dnešního včelařství pak byly 
nejdůležitější patenty Marie Terezie z roku 
1775 pro Moravu a Slezsko a z roku 1776 
pro Čechy, které zaručovaly úplnou svo-
bodu v chovu včel, osvobozeném od všech 
poplatků a daní.

Společenství včel

Včelí společenství je fascinující a naprosto 
dokonalé. Každý jedinec pracuje pro bla-
ho celého společenství, k zachování jeho 
existence. Včely dokážou bojovat o přeži-
tí, i když je mnohdy neodbornou činností 
výrazně decimujeme. Dokážou si vytvořit 
zásoby, kterým říkáme med. V něm je obsa-
žena řada složek, vlastně od všeho něco. Je 
v něm slunce, vůně květů, minerály a mimo 
jiné i celá řada enzymatických složek, kte-

ré jsou velmi prospěšné našemu zdraví. 
Ale jen potud, pokud z hlediska komerce 
nezahříváme med nad 40 °C. Při této tep-
lotě již dochází ke znehodnocení oněch 
enzymatických léčivých složek. Tvrzení, že 
včely dokážou žít krátkodobě i při 50 °C, je 
pouhou výmluvou. Včely zvládnou vyvětrat 
toto krátkodobé přehřátí opět na teplotu 
okolo 37 °C, což je další důkaz jejich schop-
ností, pracovitosti a organizace. Navíc včelí 
vosk je termoizolační, kdy jeho vynikající 
vlastnosti plně chrání nejen plod, ale i sa-
motný med.

Společenství včelařů

Z hlediska vývoje včelařství byli v prů-
běhu doby vybíráni jedinci, kterým bylo 
dáno právo odebírat včelám med a posléze 
se o ně i starat. Ale vždy šlo o výsadu po-
skytovanou církví, panovníky a posléze 
i šlechtou. Teprve výnosem Marie Tere-
zie bylo v zájmu rozšíření včelařství dáno 
všeobecné povědomí a právo na chov včel 
každému, kdo byl schopen pochopit vý-
znam včelařství. Po třicetileté válce byly 
vydány patenty s cílem opět zvýšit zájem 
o včelařství a produkci medu, ale hlavně 
vosku. Včelaři byli ujištěni, že „dobrý chov 
včel a vyplývající z toho vosk a med nikdy ni-
jakými poplatky, daněmi, ani pro státní neb 
zemskou či privátní potřebu stížiti nedovo-
líme, nýbrž při úplné svobodnosti zachovati 
a ochrániti chceme.“

V důsledku toho byly zřizovány včelař-
ské školy, nejprve ve Vídni, následně v Brně 
a pak v Novém Kníně. Byly sepisovány vče-
lařské knihy a dokonce zavedena evidence 
chovu včel. Poznatky o biologii včel a jejich 
životě i v jiných oblastech Evropy vedly 
k téměř úplné dokonalosti včelaření v úlech 
s pohyblivým dílem. Byly zřizovány ústavy 
ke vzdělávání včelařů (Dol, Židlochovice, 
Prostějov, Liptovský Hrádok), školicí stře-
diska a školy.

Již za doby Marie Terezie byly zřizovány 
místní spolky, které se nakonec sloučily 
v jednu společnou organizaci. Naši před-
kové šetřili své finanční prostředky, aby 
je pak věnovali ve sbírce na pořízení spol-
kového domu. Byli hrdí nejen na samotné 
včelaření, ale i na společný majetek, o kte-
rý řádně pečovali. Díky nim tu dnes máme 
včelařskou organizaci, kterou nám závidí 
i jinde ve světě.

Ale jak se dnes vkrádá do společnosti 
„blbá nálada“, vznikají i odstředivé ten-
dence. Zatímco včely vždy pracují ve pro-
spěch společenství, někteří včelaři dnes 
pracují proti našemu svazu. K dnešnímu 
dni máme osm území nepokrytých zá-
kladními organizacemi. Tato „bílá místa“ 

Zatímco včely vždy pracují ve prospěch  
společenství, někteří včelaři dnes  

pracují proti našemu svazu



293ZÁŘÍ 2019•

TÉ
M

Avznikla vystoupením členů ze svazu. Co 
očekávají od odtržení a vzniku nových 
uskupení? Pohlazení ega jednotlivců, sna-
žících se o zviditelnění a ovlivnění včelařů 
k nutnému následování? Všude chleba 
o dvou kůrkách. Vznikem nových spolků 
může krátkodobě dojít k možnému uspo-
kojení, aby jejich členové po vystřízlivění 
došli k poznání, že se nechali několika je-
dinci zlákat k experimentu, kterým nejen-
že nic nezískali, ale dokonce i něco ztratili. 
Nemají časopis, nemají úrazové pojištění, 
svépomocný fond, nedostávají potřebné in-
formace, mají problémy se zajištěním léčiv 
atd. Za téměř čtyři roky od X. sjezdu o tom 
již máme první informace.

Je zřejmé, že si nevážíme odkazu na-
šich otců, kteří nám vedle majetku pře-
nechali i mnoho poznatků a vědomostí 
o včelách a včelaření. Pracujeme sobecky 
na svém prospěchu a mnohdy v podstatě 
nenávratně ničíme postavení včelařů ve 
společnosti. Nevážíme si, že vedení svazu 
v politické bitvě opět vybojovalo naše po-
stavení a privilegia prodeje medu ze dvora 
bez jakéhokoli zdanění, což je trnem v oku 
některým uskupením, volajícím otevřeně 
v nejvyšších patrech politického života po 
razantní „nápravě“.

Beztrestně se dováží a rozchovávají do-
vezené včely, které k nám nepatří. Přispí-
vá se tím k devastaci našich včel mísením 
DNA. Už dnes se toto porušování platných 
předpisů jeví jako nenapravitelný omyl, 
kdy se ono porušování našich zákonů děje 
s tichou nečinností státních úředníků.

Někteří kritizují současné vedení svazu 
za Včelpo. Dodnes mi však nikdo nedoká-
zal říct, ani ze strany bývalé ÚKRK, ani 
dnešní ÚKK, jak je možné, že začátkem 
roku 2015 byly v českých medech ze Včel-
pa detekovány cizokrajné pyly a nikdo s tím 
nic nedělal. V květnu 2015 pak vše vyvr-
cholilo novým rozsáhlým zjištěním dalších 
cizokrajných pylů v českém medu. Jak se 
to mohlo stát? Asi tak, že sklady byly plné 
medu z Číny a Ukrajiny a tehdejší vedení 
to zcela evidentně muselo vědět. A nejen 
vedení, ale i SVS. Místo zjednání nápravy 
a nastolení pořádku byl státním orgánům 
předložen znalecký posudek ospravedlňu-
jící počínání ve Včelpu. Důsledek? Dovoz 
dalšího tisíce tun medu z Ukrajiny, vydáva-

ného za český med. Nikdo neřešil příčinu, 
ale každý řeší důsledek, podsouvající onen 
naprostý ekonomický propad současnému 
vedení. 

Hádáme se, zda máme vůbec diskutovat 
o navýšení členských příspěvků. Rádi přejí-
máme názory i od včelařů mimo naše spo-
lečenství, kteří nám demagogicky vypočítá-
vají, kolik kdo zase z toho koláče ukousne. 
K těmto závěrům přistupují i mnozí naši 
členové, aniž by se blíže seznámili s rozpo-
čtem a četli vydávané zprávy.

Co se bude dít dál, záleží pouze na nás, 
na členech svazu. Ale pokud se budeme 
nechávat ohlupovat lidmi, kteří překrucu-
jí fakta, pak musí automaticky dojít k cha-
osu vedoucímu k úplnému rozkladu ČSV 
a vzniku nových zájmových spolků. To však 

není cesta k uchování odkazu našich otců 
pro příští generace.

Překvapuje mě i zjištění, že mnozí zá-
stupci OO v RV nepředávají řadovým čle-
nům alespoň základní informace, které na 
zasedání RV dostanou. Z neinformovanosti 
pak vznikají domněnky, které jsou vydávány 
za fakta a dále se šíří i po sociálních sítích. 
Je nás, vážení přátelé, téměř 56 tisíc a záleží 
pouze na nás, zda si to necháme líbit.

Já osobně se přimlouvám za to, aby kaž-
dý, komu to v našem uspořádání nevyhovu-
je, odešel k oné „druhé kůrce jednoho chle-
ba“. Na ty ostatní se pak obracím s apelem: 
vezměte rozum do hrsti. Děkuji vám.

 Jan Šmíd 
Ilustrační foto: Blanka Oslizloková

Z neinformovanosti 
pak vznikají domněnky, které 

jsou vydávány 
za fakta a dále se šíří  
i po sociálních sítích
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E Josef Novák má i ve 100 letech  
včely stále pod kontrolou

Nově vzniklé Československé republice nebyl ještě ani rok, když se v Nače-
radci v rodině Nováků v červenci narodil syn, který dostal jméno Josef. Po-
kud při tom byly sudičky, tak jedna mu zřejmě předpověděla, že jeho život 
bude oslazený medem. A další, že bude muset vytrpět nějaké to žihadlo. 
A tak se i stalo.

Vyučil se strojním zámečníkem, oženil se 
a s manželkou se přestěhoval do Těšovic 
u Sokolova. V roce 1946 si na zahradě 
rodinného domku pořídil třináct včelstev, 
která měl v úlech Pětiletka a Budečák, něja-
ké si pak i sám vyrobil. V témže roce se stal 
členem včelařské organizace v Sokolově 
a později se počet jeho včelstev ustálil na 
jedenácti. 

V okolí nikdo včely neměl, a tak se těšil 
z průměrného výnosu 35 kg medu. Sotva 
jím naplnil sklenice, už si pro něj přichá-
zeli jeho spolupracovníci z Chemických 
závodů v Sokolově. Přinesli tašku s prázd-
nými sklenicemi a odnášeli si je plné medu. 
O odbyt tak měl pan Josef postaráno. Ani 

nemusel mít na brance cedulku, že med 
prodává.

Včelařství se aktivně věnoval i jako funk-
cionář včelařského spolku v Sokolově a za 
jeho práci mu OV ČSV Sokolov udělil od-
znak Vzorný včelař.

V roce 2008 se s manželkou přestěho-
vali k dceři do Louňovic pod Blaníkem, 
kam rodina z Těšovic převezla i všechna 
včelstva.

„I když se děda trochu zlobil, nakonec 
byl rád a my s ním, že má včely kousek za 
domem. Uvítal to, zejména když s věkem 
přibývaly zdravotní potíže, například rev-
ma v kolenou či zlomená kyčel. Jakmile se 
po operaci kyčle zotavil, jeho cesta vedla ke 

včelám nebo na zahradu, kde měl skleník,“ 
řekla jeho dcera Hana Plaštiaková.

Když měl Josef Novák revmatické pro-
blémy s koleny, doporučil mu lékař mas-
tičku se včelím jedem, která mu od bolesti 
hodně pomáhala. „A taky si dal někdy po 
ránu štamprličku něčeho ostřejšího na 
rozproudění krve a navečer plzeňské pivo. 
Celý život si potrpěl na kvalitní stravu. 
I v současnosti si pochutná na špeku či ji-
ných uzeninách, které údajně nejsou zdra-
vé,“ prozradila jeho dcera. 

Do devadesáti let, byť s bolavými koleny, 
si ke včelám na louce za domem v zimě ve 
sněhu prošlapal cestičku, aby mohl ometat 
sníh u česen či být u prvního proletu včel. 

Průběžně se od něj učil poznávat zákoni-
tosti života včelstev jeho zeť Ing. Milan Pla-
štiak, nyní již také v důchodu. Má 40 včel-
stev v nástavkových úlech 39 × 24 cm a jeho 
medovicový med získal v kraji Blanických 
rytířů v roce 2016 zlatou medaili v soutěži 
Regionální potravina.

I když dnes už je stoletý jubilant odkázán 
na péči rodiny, zejména dcery, o včelařské 
dění se zajímá stále. Těší se na každé nové 
číslo časopisu Včelařství, kde bez brýlí ne-
přečte jen drobný text. Kdykoliv se jeho zeť 
vrátí od včel, tak se zajímá o jejich rozvoj, 
medobraní a léčení. Zkrátka má stále vše 
pod kontrolou. 

Zbývá tedy popřát, aby tomu tak bylo 
i v dalších letech.

Text a foto: Zdeněk Kulhánek

Stoletý jubilant Josef Novák

Odznak Vzorný včelař mu udělil okresní 
výbor ČSV v Sokolově

Členský průkaz ČSV, jehož členem se stal 
v roce 1946

V rodinném včelařství pokračuje jubilantův 
zeť Ing. Milan Plaštiak, který si pro podzim-
ní krmení oblíbil ukrajinská krmítka
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IZeptali jste se…

Chtěla bych se zeptat, jestli jako včelařka 
(fyzická osoba) mohu prodávat na kraj-
ských dožínkách med a včelí produkty 
společně i se svíčkami ze včelího vosku, 
aniž bych potřebovala EET či výdělek mu-
sela nějak danit. Moc se v tom nevyznám, 
tak snad mi poradíte.
 K. S.

Jako chovatelka včel můžete prodávat svůj 
med ze dvora i na tržišti a EET se na vás 
nevztahuje. Příjmy z prodeje medu, který 
prodáváte jako zájmový včelař, jsou od 
daně osvobozené, pokud máte maximál-
ně 60 včelstev a jiné příjmy z příležitostné 
a drobné zemědělské činnosti nemáte, 
viz § 10 odst. 3 Zákona o daních z příjmů 
(ZDP).

Jiné je to u svíček a dalších výrobků ze 
včelího vosku. Jsou to totiž výrobky, nikoli 
živočišné produkty, které lze prodávat 
formou ze dvora. Musíte mít tedy živnos-
tenské oprávnění a příjmy podléhají dani 
z příjmů podle § 7 ZDP. O živnost jde 
tehdy, pokud se jedná o soustavnou činnost 

(i prodej ve stánku) za účelem dosažení zis-
ku. Patří sem například výroba dřevěných, 
proutěných a slaměných výrobků, hraček, 
bižuterie a mám za to, že sem patří i vý-
robky ze včelích produktů. Jednoznačnou 
odpověď by vám dal příslušný živnosten-
ský úřad. Pokud však u vás nejde o činnost 
soustavnou, např. když svíčky prodáváte 
výjimečně jednou v souvislosti s nějakou 
akcí, která se v budoucnu už nemusí opa-
kovat, např. u příležitosti uvedených doží-
nek, pak by se nemělo jednat o podnikání, 
nýbrž o příležitostnou činnost. V tomto pří-
padě jsou příjmy z prodeje medu a výrobků 
z vosku podle § 10 odst. 1 a) a odst. 3 ZDP 
osvobozeny, pokud za zdaňovací období 
nepřesáhnou 30 000 Kč. 

Problematikou EET jsem se podrobněji 
zabývala ve Včelařství č. 3/2017)

Chtěl bych starý včelín po mém dědovi 
nahradit novým. Musím to hlásit na sta-
vebním úřadu? Včelín je umístěn na mém 
pozemku v ovocném sadu, šest metrů od 
sousedního pozemku. Rozměry jsou: pů-
dorys 4 × 3,8 metru a výška 3,4 metru.
 D. P.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
§ 103 odst. (1) stavební povolení ani ohlá-
šení stavebnímu úřadu nevyžadují stav-
by a zařízení, a to mimo jiné i stavby pro 
chovatelství, o jednom nadzemním pod-
laží o zastavěné ploše do 16 m2 a do výšky 
5 m, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. 
Odst. 2 říká, že ohlášení nebo stavební po-
volení vyžadují změny staveb uvedených 
v odstavci 1, jejichž provedení by mělo za 
následek překročení uvedených parametrů.

Protože se jedná o demolici starého vče-
lína a náhradu novým o stejném půdorysu, 
nebude třeba pro demolici žádné povolení 
ani ohlášení. Objekty, které může majitel 
zbourat i bez povolení a svépomocí, jsou 

v podstatě objekty, které mohou být rovněž 
postaveny bez povolení či ohlášení.

Protože se však pohledy stavebních úřa-
dů mohou lišit, doporučuji vám jít se nejpr-
ve poradit na příslušný stavební úřad.

Naše ZO dostává od obecních úřadů da-
rem finanční obnos na činnost, většinou 
se nakoupí pomůcky k léčení. Jedná se 
o částky 5 000 a 10 000 Kč. Podléhají tyto 
peníze zdanění?
 J.C.

Podle § 18a odst. 1 zákona o daních z příj-
mů u veřejně prospěšného poplatníka ne-
jsou předmětem daně dotace, příspěvek, 
podpora nebo jiná obdobná plnění z veřej-
ných rozpočtů, přičemž veřejně prospěš-
ným poplatníkem je podle § 17a odst. 1 po-
platník, který v souladu se svým zakladatel-
ským právním jednáním, statutem, stano-
vami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci jako svou hlavní činnost 
vykonává činnost, která není podnikáním.

Z uvedených ustanovení tak vyplývá, že 
finanční příspěvky poskytované obcemi na 
činnost vaší organizace daním nepodléhají.

Prosím o informaci ohledně dotací na 
léčivo. V internetovém obchodě jsem si 
chtěl objednat Thymovar.  Překvapilo mě, 
že od 1. 8. je dotace na léčivo pouze 40 %. 
Předpokládal jsem, že snížená dotace je 
až od příštího roku. Kde je pravda?
 T. P.

Dotace, na kterých se z poloviny podílí Ev-
ropská unie, jsou vždy na tzv. unijní rok. 
Ten je stanoven od 1. 8. do 31. 7. Na léčiva 
nakoupená od 1. 8. 2019 je dotace podle 
nového nařízení vlády č. 148/2019 40 % 
nákladů.

Mgr. Jarmila Machová

Zaujalo vás...
Jan Amos Komenský v knize Orbis pictus 
v kapitole o včelařství uvádí, že „když roj 
odletěti chce, přivolává se zpět cinkáním 
na měděnici a zavírá se do nového úlu.“ 
Komenský ve Fulneku podle tamní kroni-
ky sám včelařil a i z Orbis pictus je patrné, 
že včely znal.

Ale reagují včely opravdu takto na zvuk? 
Lze je přivolat?

Zdraví a děkuje
Tomáš Němeček

O odpověď jsme požádali našeho stálého 
spolupracovníka Martina Kamlera 
Zvuk je mechanické vlnění, které se šíří 
vzduchem. Včely vnímají zvuk především 
pomocí Johnstonova orgánu v tykadlech. 
Vábení rojů zpět do úlu pomocí zvonění 
zvonečku je údajně využíváno i u slovin-
ských včelařů v tradičních včelínech. Ně-
kolik včelařů ze zkušenosti popisuje, že 
klepání rozpěrákem nebo ocílkou na kosu 
vyvolalo reakci roje. Je tedy možné, že ko-
vový zvuk je ve frekvencích, které včely sly-
ší, respektive dokážou vnímat. Rozhodně 

však zvonění zvonečky nebo na měděnici 
nebude tím pravým a správným protirojo-
vým opatřením.
 MVDr. Martin Kamler, VÚVč Dol

Foto: Jana Buřičová
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Uznaného chovatelského sdružení 
včely medonosné kraňské
V zářijovém Včelařství představujeme dva chovatele, kteří zastupují dvě generace.  Z Plzeňského kraje je Ladislav 
Toman, jehož chov se vyznačuje oplozovacím stanovištěm na Šumavě v nadmořské výšce 850 m. Pavel Větrovský 
pak zastupuje mladší generaci chovatelů a včelaří na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Jejich vizitky 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

Ladislav Toman
Nádražní 804
340 22, Nýrsko
Kontakt: toman.ladislav@quick.cz,  
tel. 607 650 569 

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

Jak dlouho se věnujete chovu matek?
Včely mě fascinovaly odmalička. V mé ro-
dině se včelařstvím nikdo nezabýval. Začal 
jsem včelařit přesně v den narození první-
ho syna, a to v červnu 1974, kdy jsem chytil 
první roj. Následující rok jsem již přikoupil 
další včelstva a hlavně včelařskou litera-
turu. Včelařil jsem tehdy na Domažlicku 
v Poběžovicích. Mými učiteli byli vynika-
jící včelaři přátelé Pokorný, Šorejs a Kábrt 
z Meclova, kteří mi pomohli v počátcích 
včelaření a přítel Kábrt pak i v chovu ma-
tek. Začal jsem odchovávat matky pro svoji 
potřebu a postupně i pro včelaře v okolí.

Jaké máte včelařské vzdělání?
V roce 1982 jsem ukončil Ústřední vče-
lařskou školu v Praze a byl jsem jmenován 
učitelem včelařství. Od té doby organizuji 
pro včelaře odborné přednášky a kurzy. 
Hlubší znalosti o nemocech včelstev jsem 

získal jako pomocník MVDr. Šalouna na 
Domažlicku při vyhledávání ohnisek moru 
včelího plodu. Dalším zdrojem informací 
jsou pro mě pravidelné semináře pro uči-
tele včelařství a chovatele matek.

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Mám celkem pět stanovišť a matky chovám 
na třech stanovištích ve dvou nadmořských 
výškách – 450 a 850 m. V nižší poloze mám 
svoji linii Šumava a na vyšším stanovišti, 
které je v chráněné krajinné oblasti Šuma-
va – Královský hvozd, chovám linii Singer. 
Zdrojem včelí pastvy jsou lesy a nesekané 
horské louky. V nižší poloze jsou rozmanité 
snůškové poměry – ovocné stromy, louky, 
les.

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Plemenný materiál odebírám z VÚVč Dol. 
Dále každým rokem dovážím matky od 
Wolfganga Singera z Rakouska. Jelikož 
také sám inseminuji, tak využívám kvalitní 
materiál ze svého vlastního chovu.

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu?
Začínal jsem včelařit s kříženci včely tmavé 
a poznal jsem, jak byli bodaví. Mým prv-
ním kritériem je tedy mírnost a sezení na 
plástu. Mám velké zkušenosti s chovem 
jiných plemen, a to například se včelou 
kavkazskou (Apis mellifera caucasica), 
která se k nám dovážela za účelem opylo-
vání červeného jetele a vojtěšky, a dále se 
včelou italskou (Apis mellifera ligustica). 
Včela kavkazská nevyhovovala, jelikož si 
nevšímala lesní snůšky a silně tmelila. Ital-
ská zase nevyhovovala pro její pomalý jarní 
rozvoj. Nejvíc mi vyhovuje včela kraňská, 
a proto chov zaměřuji na toto plemeno: 
tedy na jeho mírnost, sezení na plástech, 
rychlý jarní rozvoj a dobrý medný výnos.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
Můj chovatelský okrsek ovlivňuji prodejem 
matek a matečníků a dále včelařům pro-

vádím přelarvování z mých plemenných 
matek. Jako jednatel ZO Nýrsko zajišťuji 
nákup inseminovaných matek z VÚVč Dol, 
které pak rozdělujeme vybraným včelařům 
v přilehlých obcích za účelem rozchovu 
kvalitních trubců.

Jaký druh chovných úlků používáte?
Matky chovám v zateplených oplodňáčcích 
(systém Liška), v zateplených šestirámko-
vých plemenáčích a ve sdružených pleme-
náčích na osm matek.

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny? 
Většinu včelstev chovám v zateplených 
úlech Tachov (devítirámkových), na rám-
kové míře 39 × 24. Část včelstev mám na 
rámkové míře 42 × 22 (Zander).

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Chovatelská sezona začíná kolem 1. květ-
na a končí v polovině srpna. Závisí to na 
průběhu počasí.

Jak testujete čisticí pud včelstev?
U chovných matek provádím usmrcení 
plodu zmražením.

Co byste rád doplnil k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
Můj šlechtitelský chov má mnohaletou tra-
dici. Zaměřil jsem se na hledání trubčích 
shromaždišť za pomoci elektrovětroně 
a dronu. Podrobnosti můžete nalézt v ča-
sopise Včelařství č. 7/ 2018.

Ladislav Toman

Inseminace
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chovatelského sdružení včely 
medonosné kraňské

Pavel Větrovský
Ohař 21
398 04, Čimelice
Kontakt: vcelarstvivrbicky@seznam.cz, 
tel. 777 180 118, 736 282 421 

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského cho-
vu za rok 2018 měla výběrová základna 
chovatele Pavla Větrovského 43 včelstev 
a rozchovával plemenný materiál od osmi 
plemenných matek.

Jak dlouho se chovu matek věnujete?
Včelaření se věnuji od roku 1990, kdy mi 
bylo 10 let. S chovem matek jsem začal 
v roce 2004 a od roku 2006 ho mám oficiál-
ně schválený.

Jaké máte včelařské vzdělání?
Jako desetiletý chlapec jsem se učil od 
Ing. Krause v Borečnici, později od přítele 
Hav lína ze Zlivic. V roce 2008 jsem ukončil 
Střední odborné učiliště včelařské v Nasa-
vrkách. 

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím na rozhranní Jihočeského a Stře-
dočeského kraje. Je to oblast spíše zeměděl-
ská s nadmořskou výškou 450–500 metrů.

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Plemenné matky odebírám z různých 
šlechtitelských stanic Výzkumného ústavu 
včelařského, nejvíce však ze stanice Kýval-
ka, a po prověření je dále rozchovávám.

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu?
Z hlediska spokojených včelařů jsou samo-
zřejmě nejdůležitější medný výnos a boda-
vost. A z hlediska chovatelské práce jsou 

důležité i doprovodné vlastnosti, u kterých 
je sledování obtížnější a mnoho z nich zá-
visí na období a pastevních podmínkách.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
Svůj chovatelský okrsek ovlivňuji dlou-
hodobou převahou vlastních včelstev 
(cca 250 včelstev) a také ve větší míře 
dodávám matečníky, matky a oddělky do 
nejbližšího okolí. 

Jaký druh chovných úlků používáte?
Matky chovám zásadně v plemenáčích na 
pět plástů rámkové míry 39 × 24 a v sek-
cích na osm plástů rozdělených vždy po 
dvou rámkové míry 39 × 24. V plemená-
čích je možné lépe prověřit schopnost kla-
dení matek.

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny?
Včelstva chovám v nástavkových úlech 
vlastní konstrukce a výroby, zateplených 
i tenkostěnných, rámkové míry 39 × 24 ve 
dvou plodištích. Na med používám nástav-
ky stejné, jen rozměr je 39 × 17, a vše tudíž 
na panenském díle. Obměna díla v plodi-
štích je zajištěna produkcí většího počtu 
oddělků, jinak by k ní nedocházelo. 

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Chovatelská sezona začíná v závislosti na 
počasí, většinou na konci dubna či začátku 
května. Poslední série lze dělat zhruba do 
poloviny července.

Jak testujete čisticí pud včelstev?
U inseminovaných matek sleduji čištění 
buněk po usmrcení kukel. A u jejich dcer 

celkovou kondici, čistotu úlového dna 
a prostoru před česny.

Co byste rád doplnil k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
Snažím se zásobit dostatečným počtem in-
seminovaných matek a vybírat z nich jen ty 
nejlepší, které dále rozchovávám, a selekci 
jejich dcer provádím vlastně již od larvo-
vání až po konečné zužitkování matek. Asi 
nejvíce mě na mém chovu mrzí, že mám 
jen dvě ruce a bohužel nestačím uspokojit 
poptávku. Je to daň za to, že se zaměřuji 
spíše na kvalitu než kvantitu.

Připravil Pavel Cimala

Pavel Větrovský s dcerou Andělkou

Plemenáče sloužící k chovu matek

Celkový pohled na oplozovací stanoviště Pavla Větrovského
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Včela medonosná má silně vyvinutý obranný pud a využívá několik způso-
bů obrany jak sebe, tak především svého společenstva. Brání se kousáním 
a použitím jedu. Včela východní (Apis cerana) dokonce likviduje vetřelce 
zvýšením teploty. Tyto metody zajistily včelám přežití během milionů let 
jejich vývoje až dodnes. Proto včela patří mezi velmi úspěšné organismy, 
kterým se podařilo osídlit rozsáhlé ekosystémy. 

Poplašné feromony

Obranný pud je u včely medonosné gene-
ticky daný a velmi dobře vyvinutý. Na obra-
nu se specializují včely kolem 16.–18. dne 
života, protože jim v maximální míře fun-
guje jedová žláza. Dělba práce není samo-
zřejmě striktně dána tak, jak se v minu-
losti předpokládalo, a útočit mohou včely 
jakéhokoliv stáří. Samozřejmě velkým 
rozdílem potom je, pokud dostaneme ži-
hadlo od mladušky den po vylíhnutí, které 
ještě jedová žláza plně nefunguje, nebo 
od strážkyně. Útok včel bývá velmi dobře 
koordinován a první včela, která úspěšně 
vbodne žihadlo, zároveň označí útočníka 
poplašným feromonem Koževnikovovy 
žlázy. Ta je součástí čtvercové destičky, 
takže když se žihadlový aparát při vbodnutí 
žihadla vytrhne z těla včely, žláza se obnaží 
a uvolní se z ní isopentylacetát. Tato těka-
vá látka podráždí během několika sekund 
ostatní včely, zvýší jejich agresivitu a ty pak 
zpravidla útočí na místo označené prvním 
žihadlem. Isopentylacetát je chemická 
látka využívaná člověkem jako banánové 
aroma a najdeme ji i v samotném banánu, 
proto by ho nikdo neměl pojídat v blízkosti 
včelstev.

Dohady se vedou o účinku heptan-2-onu 
(starší název 2-heptanon), vylučovaném 
kusadlovou žlázou při kousání. Dříve byl 
považován za feromon varující ostatní vče-
ly před nebezpečím, dnes se uvažuje o repe-
lentních účincích při soubojích včel a o pa-
ralyzujícím účinku na protivníka, například 
při groomingu nebo likvidaci zavíječů. Tato 
látka má anestetické účinky podobné lido-
kainu, proto by se mohla využívat v humán-
ní medicíně jako jeho alternativa.

Kusadla i vysoká teplota

Kusadla jsou multifunkčním orgánem, kte-
rým je včela schopna značně poškodit tělo 
nepřítele. Je to silně sklerotizovaný orgán 
připomínající kleště. Kusadly většinou úto-

čí na nejcitlivější části nepřítele, tedy tykadla 
a poté často končetiny nebo křídla. Teprve 
pokud tento způsob obrany nezabírá, za-
pojuje svoji nejsilnější zbraň – žihadlový 
aparát. Včela východní hojně praktikuje 
groo ming, což je způsob obrany proti roz-
toči Varroa destructor, při němž se včely 
parazita vzájemně aktivně zbavují kusadly. 
Tato vlastnost se ojediněle vyskytuje i u naší 
včely medonosné kraňské, ale hledá se velmi 
těžko. Šance, že grooming spatříme během 
prohlídky včelstva, je v podstatě nulová, 
proto musíme sbírat roztoče z podložky 
a pod mikroskopem sledovat známky po-
škození včelími kusadly na jejich kutikule.

Způsobem obrany je i čisticí pud, díky 
kterému včely rozeznávají nemocný nebo 
od normálu odchýlený plod (diploidní 
trubci). Takovou buňku dělnice odvíčkují, 
obsah zlikvidují a vyčistí. Čisticí pud je jed-
ním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 
zdravotní stav včelstev, proto na něj musí-
me brát zřetel v plemenářské praxi.

Včela východní využívá v boji proti vel-
kým nepřátelům – sršním (zejména sršním 
mandarínským, asijským a žlutým) – ještě 
jeden zajímavý způsob. Včely kolem útoč-
níka vytvoří kouli, uvnitř které pomocí lé-
tacích svalů zvýší teplotu a množství oxi-
du uhličitého a doslova jej upečou zaživa. 
Včelám samotným takové teploty neublíží 
a po usmrcení sršně se dál věnují své prá-
ci. V závislosti na velikosti sršně se útoku 
účastní i přes dvě stě včel.

Žihadlový aparát

Včela používá žihadlový aparát v situacích, 
kdy jiný způsob zastrašení či obrany neza-
bírá, a často za to zaplatí životem. Hyne 
většinou brzy po ztrátě celého aparátu, 
někdy ovšem až po celém jednom dni a jen 
velmi ojediněle může toto velké zranění 
přežít. Její obětování je však v porovnání 
s účinkem kolektivní ochrany celého spo-
lečenstva zanedbatelné. Včely v tomto pří-
padě spoléhají na obrovskou reprodukci, 
vždyť během sezony se jich denně vylíhne 
až patnáct set. Útočící včela nejprve usedne 
na oběť a dobře se jí zachytí končetinami. 
Při ohýbání zadečku se zároveň vysouvá 
žihadlo, které je vbodnuto do tkáně. Včela 
poté odlétá, čímž dojde k vytržení celého 
žihadlového aparátu.

Žihadlo vzniklo přeměnou původně 
kráčivých končetin osmého a devátého 
zadečkového článku, proto jej najdeme na 
konci zadečku mezi análním a poševním 
otvorem. Mají ho pouze matky a dělni-
ce, trubcům zcela chybí. Matky používají 
své dlouhé zahnuté žihadlo jako kladélko, 
kterým na dno buňky pokládají vajíčko. 

Vysunuté žihadlo

Včela používá žihadlový 
aparát v situacích, kdy jiný 

způsob zastrašení či obrany 
nezabírá, a často za to zaplatí 
životem. Její obětování je však 

v porovnání s účinkem kolektivní 
ochrany celého společenstva 

zanedbatelné
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trubčice. Matka žihadlem bodne jen velmi 
zřídka. Děje se tak většinou při soubojích 
s druhou matkou nebo pokud matka zabíjí 
svou sokyni ještě v matečníku.

Žihadlový aparát je složitá struktura 
čítající velké množství dílčích částí, které 
můžeme rozdělit do tří kategorií. Jsou to 
části zpevněné chitinem a propojené klou-
by nebo intersegmentální membránou, 
svaly ovládající celé ústrojí a žlázy. Vším 
samozřejmě prostupují vzdušnice rozvádě-
jící dýchací plyny, nervy a výživu zajišťuje 
hemolymfa. Celkem se udává až 23 jednot-
livých komponent (Schönfeld, 1955).

Nejpevnější chitinovou částí celého 
aparátu je centrální žihadlový žlábek, na 
který jsou spoji připomínajícími kolej-
ničky pohyblivě napojeny dvě žihadlo-
vé štětinky, označované též jako bodla. 
Spojením těchto tří struktur vzniká upro-
střed jedový kanálek, kterým proudí jed. 
Žihadlový žlábek je asi 2 milimetry dlou-
hý, u dělnice rovný, matka jej má zahnu-
tý kvůli kladení vajíček. Žlábek má ostrý 
konec, ale směrem dovnitř zadečku se 
rozšiřuje v žihadlový bulbus. Tato část je 

velmi důležitá, protože bulbem procházejí 
i obě žihadlové štětinky, které zde mají po 
jednom výrůstku. Výrůstky jsou pohyblivé 
a fungují jako dva písty v pumpě, které do 
bulbu střídavě nasávají z jedového váčku 
jed a zároveň ho tlačí do jedového kanál-
ku. Výrůstky se pohybují spolu s žihadlo-
vými štětinkami a ty se postupně jedna po 
druhé zanořují hlouběji do rány vzniklé 
vbodnutím žihadla. Štětinka se v tkáni 
ukotví zpětnými háčky (vratizoubky), 

kterých má dělnice 10–12, matka větši-
nou pouze tři (Veselý, 2003). To je důvod, 
proč matka o žihadlový aparát při použití 
nepřichází. Žihadlo si většinou nevytrh-
nou ani dělnice, když jej vbodnou do těla 
jiného hmyzu. Chitinová kostra totiž po-
strádá elastická vlákna typická pro kůži 
savců, ptáků, plazů nebo obojživelníků, 
o která se zpětné háčky štětinek zachytá-
vají, a dělnice pak tedy žihadlo vždy ne-
chávají v ráně.

Žihadlový žlábek i štětinky jsou zakonče-
ny žihadlovým obloukem, přičemž žlábek 
je zde kloubně napojen na obdélníkové 
chitinové destičky a štětinky na destičky 
trojúhelníkové.

Trojúhelníková destička, dříve ozna-
čovaná jako úhel, se zbývajícími vrcholy 
kloubně pojí s destičkou obdélníkovou 
a čtvercovou. Součástí čtvercové destičky 
je i již zmíněná Koževnikovova žláza a chi-
tinovou blankou se na tuto destičku pojí 

ještě stigmální destička s posledním zadeč-
kovým průduchem. Stigmální destička se 
jako jediná ze všech chitinových destiček 
při použití žihadla nevytrhne z těla. Z ob-
délníkové destičky vyrůstají dvě blanité 
žihadlové pochvy kryjící žlábek a štětinky. 
K jednotlivým destičkám se upínají svaly, 
jejichž činností se následně pohybuje celý 
žihadlový aparát. Žlázy tvořící žihadlo-
vý aparát jsou tři, a to jedová, Dufourova 
a Koževnikovova.

Jedová a Dufourova žláza

Jedová žláza je trubicovitá (tubulózní), 
u dělnice měří 1–2,5 cm, u matky pak 
3,5–5,5 cm (Veselý, 2003). Je vystlaná 
dvouvrstvým žláznatým epitelem produku-
jícím jed a rozděluje se na dvě větve. Mat-
ka má rozvětvení žlázy mnohem delší než 
dělnice, a proto také vyprodukuje více jedu. 
Celou žlázou včetně větvení prochází sběr-
ný kanálek, kterým odtéká jed do jedového 
váčku z tenké chitinové membrány. Zde se 
jed shromažďuje a připravuje na použití. 
U matky je to až 0,7 miligramu, u dělnice 
jen 0,15–0,30 miligramu jedu. Jed pře-
chází z jedového váčku do bulbu, dále do 
jedového kanálku a následně je bodnutím 
vpraven do nepřítele. Množství uvolněného 

Výrůstek štětinky – píst bulbu žihadlového žlábku Jedový váček

Vytrhnutý žihadlový aparát

Štětinka se v tkáni ukotví zpětnými háčky (vratizoubky),  
kterých má dělnice 10–12, matka většinou pouze tři.  

To je důvod, proč matka o žihadlový aparát při použití nepřichází
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jedu je samozřejmě závislé na době, po kte-
rou je žihadlo v ráně. Čím rychleji žihadlo 
z rány odstraníme, tím méně jedu se do těla 
vpraví.

Množství injektovaného jedu ovšem zá-
visí i na teplotě prostředí. Při teplotě 20 °C 
pracují svaly žihadlového aparátu rychlostí 
20–30 stahů za minutu, s klesající teplo-
tou se počet stahů snižuje a při teplotách 
pod 10 °C přestávají svaly pulzovat úplně 
(Přidal, 2003). Stahy žihadlového apará-
tu umožňuje po vytržení z těla dělnice po-
slední pár zadečkových nervových ganglií, 
která dál vedou nervové impulzy a ovládají 
celé ústrojí. 

Dufourova žláza (dříve také alkalická žlá-
za) je těsně pod jedovým váčkem a u matky 
je větší než u dělnice. Se včelím jedem se 
sekret žlázy nemísí, protože její ústí najde-
me u poševního otvoru. O funkci sekretu 
Dufourovy žlázy se vedou četné diskuze, 
pravděpodobně má feromonální charakter. 
Uvažuje se o tom, že látka potlačuje rozvoj 
vaječníků u dělnic, a protože sekret pokrývá 
nakladená vajíčka, je možné, že jím matka 
lepí vajíčka na dno buňky.

Včelí jed

Včelí jed patří k nejsilnějším přírodním 
látkám a reakce organismu na něj je velmi 
individuální. Jako smrtelná dávka včelí-
ho jedu se pro zdravého člověka vážícího 
60 kilogramů bere 560 žihadel, pro dítě 
vážící 10 kg je to asi 90 žihadel (Přidal, 
2003). Alergického jedince však může 
usmrtit pouhé jedno žihadlo.

Včelí jed obsahuje mnoho bioaktivních 
látek, z nichž nejvíce jsou zastoupeny me-
litin a apamin. Z dalších jmenujme ještě 
peptid MCD (mast cell degranulating), fo-
sfolipázu, hyaluronidázu, noradrenalin či 
dopamin. Melitin je v sušině jedu zastoupen 
z více něž 50 %. Tato bílkovina rozrušuje bu-
něčné membrány a vyvolává rozpad krvinek. 
Z poškozených buněk se pak vyplaví hista-
min a serotonin, což vede k zánětlivé reakci 
v místě vpichu. Podobný účinek má i MCD. 
Kromě toho, že uvedené bílkoviny uvolňují 
histamin z buněk, je tato látka vyvolávající 
alergické reakce sama ve včelím jedu za-
stoupena. Peptid apamin má neurotoxické 
účinky a ve větším množství může poškodit 
nervovou tkáň. Enzym fosfolipáza rozpouští 
fosfolipidové membrány buněk, které se tak 
rozpadnou. Podobně i enzym hyaluronidáza 
rozrušuje pojivové tkáně a umožňuje lepší 
průnik jedu. Noradrenalin a dopamin jsou 
látky vlastní i lidskému tělu.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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ISBN 80-209-0320-8.

AN
AT

O
M

IE

Žihadlová štětinka

Žihadlová štětinka se zpětnými háčky – detail

Blahodárný jed?
Včelí jed se po staletí využívá v lé-
čitelství a vitalita starých včelařů je 
dostatečným důkazem jeho pozitiv-
ních účinků na lidské zdraví. Proka-
zatelně kladné účinky má včelí jed 
na pohybový aparát, zejména bolesti 
kloubů a svalů. Výborně pomáhá 
při kloubním revmatismu. U svalů 
lze žihadlo akupunkturně aplikovat 
přímo do nejbolestivějšího místa. 
V případě svalů zatuhlých stresem je 
úleva stoprocentní. Jed ve velké míře 
sice poškozuje nervovou soustavu, 
ovšem malé dávky mají naopak sti-
mulační účinky a údajně mohou být 
prevencí zákeřných neurodegenera-
tivních onemocnění (Alzheimerova 
a Parkinsonova choroba, roztroušená 
skleróza). Laboratorně byly prokázány 
i protirakovinné účinky. 
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medem?
Melecitózní med, slangově označovaný také jako cementový či betonový, 
má původ v medovici. Traduje se, že je z modřínu, ale ze zkušeností víme, 
že ji včely najdou i na jiných stromech se mšicemi. Můžeme pozorovat, že 
s cementovou medovicí se setkáváme v některých oblastech častěji, jinde 
pak ojediněle, především v podletních a podzimních měsících, tedy v srpnu 
a září. Letos se v některých oblastech problémy objevily již na přelomu 
června a července. Čím později se vyskytne, tím je pro přezimování včelstva 
nebezpečnější.

Cementový med pochází z medovice s vy-
sokým obsahem rychle krystalizujícího 
trisacharidu melecitózy. Donesená me-
dovice krystalizuje v buňkách do tří dnů 
a pak ji nelze vytočit. Včely ji při zimování 
nemohou odebírat, a hynou tedy hladem, 
nebo na silnou úplavici. To závisí na tom, 
do jakého stupně je medovice zkrystalizo-
vaná, kolik obsahovala melecitózy a kam 
a v jakém množství ji včelstvo uložilo. 
Včelstvo po takové problematické snůšce 
s jistotou dobře přezimuje za předpokladu, 
že se jeho zimní chomáč před pravidelným 
letem včel na jaře (konec března až počá-
tek dubna) nesetká s cementovým medem. 
Zimní spotřeba včelstva v závislosti na jeho 
síle není příliš vysoká a pohybuje se v roz-
mezí 5–8  kg, takže po medovicové snůšce 
bychom měli dodat 10–15 kg extrabílého 
nebo bílého řepného cukru.

Co dělat při vzniku takové snůšky, jak se 
pozná?
Melecitózní snůška se vyskytuje v lesních 
oblastech v různých intervalech. Při každé 
medovicové snůšce bychom měli být na po-
zoru. V plástech s nezavíčkovaným příno-
sem hledáme případnou krystalizaci, tedy 
že lesklá hladina začne být matnější. Kry-
stalizaci si můžeme ověřit párátkem nebo 
stéblem. Při vytáčení v medometu pak 
začínají z plástů vylétávat špunty. To jsou 
symptomy signalizující nástup cementové-
ho medu. Pokud špunty vyletují, tak plásty, 
které po vytáčení vracíme do včelstva, dob-
ře prostříkáme vodou. Ta rozpustí krystal-
ky a oddálí se tím případné zacementování 
celých plástů. Vytáčíme co nejčastěji a ode-
brané plásty před vytáčením skladujeme co 
nejkratší dobu, ideálně tedy vůbec ne.

Někteří včelaři přicházejí do styku s in-
tenzivní melecitozní snůškou často, např. 
v některých oblastech Rakouska. Při vět-
ších přínosech cementového medu nasadí 
nad nejvyšší plodištní nástavek prázdný, 
nejlépe nízký nástavek bez rámků, kde 
včelstvo vystaví divočinu a zanese ji cemen-
tovým medem. Divočinu s medem pak za-
hřejí na 70–75 °C, vosk z divočiny se oddělí 

od medu a med je možno využít např. pro 
výrobu medoviny, v pekařství apod.

Postup práce se včelstvy po skončení 
melecitózní snůšky
V plodišti ponecháme krycí plásty (mohou 
být s melecitózou), plásty bez cementové-
ho medu, plásty s plodem a plásty s věnci 
cementového medu maximálně do jedné 
třetiny plástu. Ostatní plásty s cemento-
vým medem odstraníme a nahradíme je 
prázdnými soušemi. Ponechané plodové 
plásty s věnci cementového medu proloží-
me soušemi. Včelstvo zakrmíme minimál-
ní dávkou 10–12 kg cukru. Tak zajistíme 
stravitelné cukerné zásoby v uličce zimního 
sezení chomáče. Nebojíme se zimní zásoby 
doplňovat případně i koncem září, je to pro 
včelstvo výrazně menší zlo než riskantní 
zimování na melecitózním medu. Pokud 
včelstvo již krmivo neodebírá (při teplotě 
pod 10 °C je staženo do chomáče), musíme 
krmítko zateplit, popřípadě do podmetu, 
za okénko vložit např. teplou cihlu.

V případě, že nemáme rezervní souše, 
nebo jich nemáme dost, postupujeme ná-
sledovně:

 − plásty s cementovým medem odvíčku-
jeme;

 − do plástu nastříkáme pomocí kropicí 
konve, sprchy nebo postřikovačem vodu 
tak, aby se dostala do kontaktu s cemen-
tovým medem i v neplných buňkách, 

voda naruší krystalickou strukturu ce-
mentového medu;

 − plásty ponoříme do vody a zatížíme tak, 
aby byly celé pod hladinou a ponecháme 
2–3 dny;

 − plásty vytočíme;
 − pokud v plástech zbylo ještě mnoho ce-

mentového medu, postup s namočením 
a vytočením znovu opakujeme;

 − sladkou vodu z vytáčení nelze prakticky 
využít, obsahuje výluh z košilek, spory 
nosemy a má nepříjemnou pachuť, která 
se neztratí ani v medovině, ani po vypá-
lení medoviny na medovec.

Na jaře můžeme určité množství plástů 
s cementovým medem nechat vyčistit pří-
mo ve včelstvech následujícím postupem:

 − podle výše uvedeného postupu plásty 
namočíme;

 − koncem března až počátkem dub-
na 2–7 plástů umístíme do včelstva 
k česnu, při zimování na jednom patře, 
přičemž 2–3 plásty dáme k česnu jako 
první, při zimování v medníku pak mů-
žeme do plodiště umístit až 8–10 plás-
tů, u nástavkových úlů podstavíme jako 
nejnižší nástavek s cementovými plásty;

 − včely tekutou část přenesou od česna 
nad plodové těleso nebo spotřebují 
a krystalky vynesou z úlu ven;

 − podstavení nástavku s cementovým 
medem funguje i bez odvíčkování a na-
máčení plástů, ale proces je pomalejší.

Tímto postupem na jaře získáme čisté 
a často velice potřebné souše. Určitou část 
z jinak nepoužitelného cementového medu 
včely na jaře využijí k podnícení. V případě, 
že snůška cementového medu přijde např. 
v červenci, případně počátkem srpna, mů-
žeme si nechat souše vyčistit uvedeným 
způsobem ještě před dokončením dopl-
ňování zimních zásob. Včelstva v tomto 
případě reagují žádoucím zvýšeným plo-
dováním.

Práce se včelstvy je v případě výskytu 
cementového medu náročná na čas a musí 
být provedena ve správnou dobu. Ale když 
to porovnáme s cenou včelstva, které se 
by se s velkou pravděpodobností nedoži-
lo jara, je jasné, že se tato činnost vyplatí. 
Zkušenost např. z podzimu roku 2002 nám 
ukázala, že včelaři, kteří ponechali včely 
s cementovým medem svému osudu, přišli 
o všechna včelstva, případně přezimovali 
se značnými ztrátami.

Dr. Ing. František Kamler

Melecitózní neboli cementový med krystali-
zuje přímo v buňkách velmi rychle
 Foto: Wikipedia
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Proti varroáze i k výměně matek

Zřejmě nekonečná je snaha včelařů likvidovat nebo alespoň na minimum 
omezit výskyt roztoče Varroa destructor, který spolu s viry dokáže zde-
cimovat včelstva. Někteří na podzim před druhou fumigací plod zcela 
vyřezávají, jiní raději omezí podzimní plodování matek tím, že je umístí 
do klícek, přičemž používají dvojí podzimní fumigaci a následně aplikují 
aerosol. Letité a praxí osvědčené zkušenosti s tímto způsobem má Anto-
nín Zrno. Stará se o tři desítky včelstev v osadě Mrkvová Lhota v okrese 
Příbram. 

Vyřezávání je pracnější

Když před desetiletími začala varroáza 
nabírat na síle, tak podle tehdejších do-
poručení někteří včelaři vyřezávali plod 
mezi první a druhou fumigací. Bylo to 
ovšem pracné, daleko jednodušší bylo 
omezit matku v kladení. K tomu slouží 
klícky na celé rámky, které se i s plodem 
vytahují, nebo lze matku omezit na pod-
statně menší ploše plástu a zavíčkovaný 
plod pak vyříznout. Jako nejpraktičtější 
se ovšem Antonínu Zrnovi ukázala mož-

nost „uvěznit“ matky do malé klícky bez 
možnosti kladení.

Na rozměr klícky přišel podle mateř-
ské mřížky, kterou bezezbytku rozstříhá, 
takže pro překrytí klícky má sedm mezer, 
přičemž šířka jsou dvě řady mezer. „Nej-
dříve jsem z latiček vyráběl dřevěné klícky, 
které jsem z jedné strany zakryl napevno 
plastovou mateřskou mřížkou. Z druhé 
strany jsem ji uzavřel pohyblivou mřížkou 
upevněnou sponkami, umožňující matku 
vpustit a uzavřít.“

Šestý zepředu

„Zjistil jsem, že včely pravoúhlé hrany 
zčásti zastavěly, a tak jsem začal vyrábět 
klícky s vyfrézovaným otvorem o průměru 
50 mm, které používám dosud,“ uvedl An-
tonín Zrno. Po otevření plodiště odsune tři 
plásty, na dalších hledá matku. Jakmile ji 
odchytne, klícku pootevře, přiloží k ní vý-
chytku a po vběhnutí matky klícku uzavře. 
Tu pak vloží do plástu, který vkládá jako 
šestý zepředu. Pro lepší přehled jej na horní 
loučce ještě označí připínáčkem. 

Když chce matku vypustit, tak plastovou 
mřížku v dolním rohu jen pootevře, mat-
ku nevyhání. Ztráty matek jsou při tomto 
způsobu zanedbatelné, za rok tak dvě až tři 
matky, v některých letech pak u pětatři ceti 
včelstev byly zráty dokonce nulové. Na-
víc odpadlo jarní natírání plodu spojené 
s fumigací.

Menší zlo

Chovatel přiznal, že v některých letech 
zkoušel matky v klíckách nevěznit, jelikož 
to lze považovat za nepřirozené ovlivňo-
vání života včelstva. Výsledkem byl však 
i po aplikaci aerosolu natolik vysoký spad, 
že bylo nezbytné předjarní natírání plodu. 
Na rozdíl od klíckování je to však pracnější 
a do včelstva se zbytečně dostává další che-
mie. Ze dvou zel tedy zvolil to pro včelstvo 
menší a vrátil se ke klíckování matek.

Pravidlo jednadvaceti dnů

Předpokladem pro rychlé klíckování je, 
aby matky byly značené, a bylo je tak mož-
né v úlu rychle najít a chytit. Osvědčilo se 
mu klíckovat matky až ve druhé polovině 
září. Zásadou je, aby matka byla v klícce 
nejméně 21 dnů před první fumigací, při 
níž je už včelstvo bez plodu. Matku osvobo-
dí z klícky buď den před druhou fumigací, 
nebo den po ní, takže dvě fumigace jsou 
bez plodu a následný aerosol je pro likvi-
daci varroázy rána na jistotu.

„Měl jsem 32 včelstev. V jednu hodinu 
odpoledne jsem začal klíckovat a za pět 

Ztráty matek jsou při tomto 
způsobu zanedbatelné, za rok 

tak dvě až tři matky, v některých 
letech pak u pětatřiceti včelstev 

byly zráty dokonce nulové

Antonín Zrno
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hodin jsem měl hotovo s výjimkou dvou 
matek, které si včelstvo vyměnilo. Našel, 
označil a zaklíckoval jsem je druhý den,“ 
pochvaluje si Antonín Zrno.

Hodí se i pro výměnu matek

Klícky úspěšně používá i na výměny matek. 
„Nechal jsem si například deset oplodňáč-

ků pro podzimní výměnu matek. V polo-
vině září jsem vychytil matku. Za deset 
dnů, když je zavíčkovaný plod, tak matku 
z oplodňáčku chytím a dám do úlu. Nesta-
lo se mi, že by ji včely zlikvidovaly. Takže 
pomocí klícek bojuji jak proti varroáze, 
tak snadno a prakticky bez ztrát měním na 
podzim matky. Vždy však přes těsto, které 

hned otevřu pro včely v úlu. Než ji vyvedou, 
tak to dva až tři dny trvá,“ sdělil letitou zku-
šenost Antonín Zrno.

Od něj tuto metodu boje proti varroáze 
a zároveň výměny matek převzalo už mno-
ho včelařů.

Připravil: Zdeněk Kulhánek

Klícka – přední strana pro vpouštění matky

Průměr výřezu je 50 mm

Klícka pro matky

Klícka – zadní strana s pevně připevněnou mřížkou

Poděkování Policii ČR
Krádeže prakticky čehokoli se dnes bohužel staly běž-
nou součástí našeho života. Zloději ukradnou auto, 
kolo, peníze a bohužel také včely. Do letošního jara 
jsem o podobných případech četl pouze v novinách 
a nikdy by mě nenapadlo, že si to celé někdy prožiju 
jako poškozený. S trochou ironie tak musím říct, že 
jsem se dočkal. V dubnu mi byly odcizeny včely, kon-
krétně matky, ze dvou úlů.  Včelařím v podstatě rok 
a byly to moje jediné dva úly. Zloděj matky smetl do 
nějakých rojáků a šel.

Rád bych proto touto cestou poděkoval bechyňské-
mu oddělení Policie ČR za rychlé vyšetření a odha-
lení viníka z Radětic – svého času šlo o funkcionáře 
včelařské organizace! Poděkování patří také místním 
včelařům, kteří celou situaci vyřešili velmi korektně 
a rychle. Avšak zloděj, který skončil nejen s funkcí, ale 
údajně i se včelařením, mi ani po pěti měsících nebyl 
schopný uhradit škodu v plné výši.

Bc. Pavel Štrouf
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dopoledne 
v Radonicích
Zahradnictví Jan Diviš pod záštitou 
Českého svazu včelařů, z.s., základní 
organizace Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, vás zve na Včelařské dopoled-
ne, které se koná v sobotu 14. září 2019 
od 8 do 12 hodin na adrese Pavlova 454, 
Radonice. Dozvíte se zajímavosti ze světa 
včelařství, včel a ostatních hmyzích opy-
lovačů. Zároveň si budete moci zakoupit 
med, medovinu a různorodé produkty od 
včelařské farmy Veletov. Na akci můžete 
potkat RNDr. Václava Větvičku, popula-
rizátora botaniky, moderátora, který bude 
besedovat se zájemci, pokud mu bude přát 
zdraví. Vstup na akci je zdarma.

Za organizátory srdečně zve Jan Diviš

Příroda kolem nás
Ve dnech 15.-16. 7. se do včelařského 
učiliště v Nasavrkách sjeli mladí zástupci 
včelařů, rybářů, chovatelů, myslivců a za-
hrádkářů na soutěž Příroda kolem nás. 
Tato akce se konala již podruhé a letošní 
organizace se chopili rybáři. První den 
se účastníci vydali do Pardubic, kde na 
ně čekaly soutěže v různých rybolovných 
technikách či samotném chytání ryb. Po 
návratu byl den zakončen posezením u tá-
boráku s ochutnávkou medů a pro vedoucí 

i medoviny. Druhý den začal všeobecným 
testem o 50 otázkách ze všech oborů. Ná-
sledovala exkurze na přilehlou včelnici 
Libáň včetně ukázky a prohlídky včelstev. 
Exkurze dále pokračovala přímo v učilišti, 
kde si účastníci mohli prohlédnout novou 
budovu včelích produktů a také místní ar-
boretum. Dvoudenní akce byla ukončena 
vyhodnocením výsledků a předáním cen.

Jakub Heicl - účastník

100 let od založení ZO ČSV Liteň
Před 15 lety bylo 85. výročí založení ZO 
ČSV Liteň podnětem pro uspořádání prv-
ního a dnes již tradičního Medového od-
poledne. To se bude letos konat v sobotu 
14. září, jako obvykle ve Společenském 
domě v Zadní Třebani. Na programu bude 
v první řadě oslava 100 let od založení ob-
lastní včelařské organizace, která sdružuje 
celkem 16 obcí.

Program Medového odpoledne se v prů-
běhu let ustálil tak, že nabízí nejen pohled 
na včelařství a jeho produkty, ale zviditel-
ňuje i některé místní aktivity a bývá pro-
ložen mnoha kulturními vystoupeními. 
Program, který zpočátku vypadal jako 
nesourodé fantazírování, se v průběhu 
let ukázal jako zajímavý a dokáže oslovit 
daleko širší spektrum návštěvníků včetně 
dětského publika.

Včely jsou však dominantní, takže le-
tos budeme začínat netradičně už v 9:30, 
na kdy je připraven vzdělávací kurz, který 
povede vedoucí pracovník Výzkumného 
ústavu včelařského v Dole Dalibor Titěra. 
Včelaři se tak zajisté dozvědí řadu nových 
informací z oboru včelařství. 

Obvyklý program pak bude začínat ve 
14 hodin a tradičně jej zahájí vystoupení 
kontrafagotistů. Jejich skutečný počet je 
i pro mě vždy překvapením (profesionální 
hráči musí plnit své pracovní povinnosti), 
ale mělo by nás být šestnáct, tedy stejně jako 
ročníků Medového odpoledne. Program pa-
matuje i na aktivity pro děti. Ty budou tra-
dičně malovat obrázky se včelí tematikou za 
sladkou odměnu, zdobit medové perníčky, 
vyrábět svíčky ze včelího vosku a po dobu vy-
stoupení předsedkyně České apiterapeutic-

ké společnosti, z.s., Gabriely Hiklové budou 
moci zhlédnout trošku včelařskou pohádku.

Ale ještě pár slov k vystoupení Gabriely 
Hiklové. V posledních letech lidé začínají 
více dbát na zdravý životní styl. Posluchači 
proto zajisté uvítají informace např. o dý-
chání úlového vzduchu při respiračních obtí-
žích, o včelí energii a pobytu u včel (relaxace, 
pití ovčelené vody, dechová cvičení, masáže), 
o včelím jedu a jeho využití v praxi apod.

O samotný závěr Medového odpoledne 
se opět postará komorní soubor Harmonia 
Mozartiana Pragensis. Na programu bu-
dou skladby dvou současných hudebníků 
a zároveň včelařů, Ivana Kurze a Jarosla-
va Šarouna, které doplní jedinečné skladby 
klasicistního skladatele Františka Vincence 
Kramáře.

 Luboš Fait, předseda ZO ČSV Liteň
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MEZINÁRODNÍ
VČELAŘSKÁ
VÝSTAVA

3. – 6. října 2019

Doprovodný program:
prodej včelařských potřeb a včelích produktů

poradna pro včelaře, přednášky

Akci � nančně podpořili:

na výstavišti Flora Olomouc v pavilonu G
od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin

www.hanackavcela.cz

HANÁCKÁ VČELA

PROGRAM
SOBOTA 21. 9. 2019
   8:30  církevní mše věnovaná včelařům v kostele sv. Jiří v Kunvaldě, ThDr. Pawel 

Nowatkowski
10:00 otevření včelařské výstavy v sokolovně Kunvald
11:00 apiterapeutická ukázka – medová masáž, voskový zábal – Monika Jindrová
14:00 slavnostní zahájení výstavy s Chantal Poullain
15:00 apiterapeutická ukázka – netradiční včelí produkty – Monika Jindrová
16:00 včelaření v Montaně, USA – Jiří Hůlka
18:00 uzavření výstavy
20:00 koncert Chantal Poullain v kostele sv. Jiří v Kunvaldě

NEDĚLE 22.9. 2019 
10:00 otevření včelařské výstavy v sokolovně Kunvald
11:00 apiterapeutická ukázka – medová masáž, voskový zábal – Monika Jindrová
14:30 apiterapeutická ukázka – netradiční včelí produkty – Monika Jindrová
15:30 včelaření v Montaně, USA – Jiří Hůlka
17:00 uzavření výstavy

DNY MEDU 2019
Přijďte s námi prožít svátek včelařů, včel a medu

20. ročník se uskuteční  
12. a 13. října 2019 v KD Hronovická v Pardubicích.

Začínáme slavnostním průvodem krojovaných včelařů od 9 hodin z tržiště Veselka 
na Třídě Míru přes Pernštýnské náměstí ke KD Hronovická.

Můžete se těšit na med a medové výrobky, skleněný úl s živými včelami, dílničky pro 
děti, prezentaci včelařského kroužku, řemeslné práce, besedu se zahraničními hosty 

a v neposlední řadě na soutěže o nejlepší med a medovou etiketu.

Na vaši návštěvu se těší pardubičtí včelaři, www.pardubicti-vcelari.cz 

- přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,  
  vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,                                        
- ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
- přehlídka staročeských a stále velmi dobrých odrůd jablek,
- expozice hroznového vína, ořechů, paprik, cibule, brambor, 
- samostatná kolekce  bylinek, ukázky gastronomie a stolování, 
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial, lilií, jiřinek a mečiků 
- ukázky chovatelů,  kaktusářů, včelařů, ornitologů a mykologů, 
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční velká soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce,  
   zeleniny a  květin s vyhlášením výsledků 6. 10. v 15,00 hod.
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky, 
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných    
  stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky, 
  a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku 
- bohatý doprovodný kulturní program a bohaté občerstvení,
- možnost návštěvy  galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka ,
- po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
- po celou dobu výstavy bude zámek v Častolovicích otevřen,

SOBOTA 5. 10. 2019
09,00 hod. Zahájení třetího dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování misky ovoce.
09,30 hod. Hudební orchestr Choceňačka.
13,30 hod. Koncert orchestru Unibigband.
14,00 hod.  Aranžování květin Z. Kvasničková.
17,00 hod. Konec třetího dne výstavy.

NEDĚLE 6. 10. 2019
09,00 hod. Zahájení čtvrtého dne výstavy.
09,30 hod. Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou.
10,00 hod. Vystoupení skupiny „Špunt“. 
13,00 hod. Koncert skupiny „Špunt“. 
14,00 hod. Taneční skupina „Floriteam“.
15,00 hod. Ukončení soutěže v aranžování.
16,00 hod. Celkové ukončení výstavy.

ČTVRTEK 3. 10. 2019
09,00 hod. Zahájení prvního dne výstavy.
09,00 hod. Zahájení soutěž v aranžování ovoce,
 zeleniny a květin.
14,00 hod. Hudební vystoupení „K-BAND“.
17,00 hod. Ukončení prvního dne výstavy.

PÁTEK 4. 10. 2019
09,00 hod. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování misky ovoce.
09,30 hod. Vystoupení hudební skupiny ANTRÉE.
10,00 hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti RR ČZS,
 krajských a okresních orgánů, .
12,00 hod. Zasedání KKR ČSZ východních Čech .
13,30 hod. Vystoupení hudebního orchestru DO ZUŠ Choceň.        
14,00 hod. Přednáška a beseda.
 „Pěstování vinné révy v Podorlicku“      J. Matejsek     
17,00 hod. Konec druhého dne výstavy.

ve dnech 3. – 6. října 2019 v Častolovicích

ZO ČZS Častolovice,  Územní sdružení  ČZS Rychnov n.Kn.  a  městys  Častolovice pořádají  21.  výstavu 
ovoce,  zeleniny a  květin

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH

ČECH VÝSTAVUVÝSTAVU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: PROGRAM:

R adost  –  Krása – Užitek 
areál  sokolské zahrady,  sokolovny a  zahrádkářské budovy

Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší na www.zahradkari.com

a na telefonu 721 311 719

Vstupné
děti do 6 let zdarma

žáci do 15 let, ZT a ZTP
30 Kč  

důchodci 50 Kč,
dospělí 80 Kč,

rodinné 170 Kč
(2 dosp. + 1-4 děti)

Včelaři 
na Zahradě 
východních Čech
Při příležitosti konání výstavy Zahra-
da východních Čech bude mít v are-
álu výstaviště tradičně i svůj stánek 
Okresní organizace ČSV Rychnov nad 
Kněžnou. V loňském roce se výstavy 
zúčastnilo 17 tisíc návštěvníků, při-
čemž značná část z nich z nich proje-
vila zájem o včelařskou expozici. I le-
tos očekáváme hojnou účast a zveme 
vás k návštěvě stánku rychnovských 
včelařů.
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Objektivem  
Zdeňka Dukáta

Třapatka nachová, indiánské slunce či červená slunečnice, 
to všechno jsou pojmenování rostliny známé nejspíše pod 
názvem echinacea. Její léčivé účinky byly známy již starým 
indiánským kulturám. Odvarem z této byliny léčili indiáni 

rány, bodnutí hmyzem nebo hadí uštknutí. V polovině 
19. století ji zaregistrovali i evropští lékaři a tinkturu 

z třapatky používali například na kašel nebo žaludeční 
potíže. Zastánci alternativní medicíny jí připisují mnohé 

léčivé vlastnosti, nejčastěji celkové posílení imunity. 
Vědecká medicína je však dosud neprokázala.

Třapatka má velký význam v okrasném zahradnictví. 
 Je to důležitá skupina nenáročných trvalek vytvářejících 

mnoho různobarevných kultivarů. V současnosti je 
uznáváno devět druhů rodu Echinacea.

 
(pk, Wikipedia)
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Z Výzkumného ústavu 
včelařského Dol – VIII (XX)
Hniloba včelího plodu 

Po třech letech se v Podkrkonoší opět ob-
jevila závažná bakteriální nemoc včelího 
plodu – hniloba. Jejím původcem je bakte-
rie Melissococcus plutonius. Onemocnění 
u nás propuká kombinací několika faktorů, 
velkým dílem pak kvůli vysoké patogenitě 
(schopnost vyvolat nemoc) této bakterie. 
Jen včasné odhalení infekce může zabrá-
nit dalšímu šíření. Jak v případě hniloby na 
Trutnovsku, tak i nynější výskyty v okrese 
Semily odhalila všímavost a pečlivost 

včelařů. Prvotní příznaky hniloby se ob-
jeví v době, kdy včelstva rostou a sílí, tedy 
hlavně v květnu a červnu. Úhyn plodu a ná-
sledné slábnutí včelstva v době maximální 
snůšky by měly včelaře přimět k obezřetné 
prohlídce a kontrole. Na přiložených fo-
tografiích je vidět hniloba včelího plodu 
tak, jak ji můžete zaznamenat i sami ve 
svých včelstvech. Ještě nyní, kdy včelstva 
plodují, je čas udělat důslednou kontro-
lu před zazimováním, abychom zamezili 

možnému šíření hniloby v další sezoně. 
V současnosti bylo na Semilsku díky dob-
ré součinnosti včelařů, Krajské veterinární 
správy a laboratoří odhaleno 11 ohnisek 
hniloby, tedy stanovišť, kde byly potvrzeny 
klinické příznaky ve včelstvech. V případě 
nejasností či přímo podezření se neváhejte 
obrátit na naši laboratoř.

Martin Kamler, Veronika Jeřábková a Dalibor Titěra
VÚVč Dol
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Mezerovitý plod ve včelstvu napadeném hnilobou včelího plodu. 
Nemocné larvy při hnilobě zahynou zpravidla před zavíčkováním 
buňky. Plocha zavíčkovaného plodu tak není celistvá. Při spatření 
podobných změn je třeba vždy zvážit, jaká je jejich příčina. Je 
třeba potvrdit, či vyloučit mor, virózy, pokročilou varroázu nebo 
i neinfekční příčiny, jako jsou stará matka či potrava v buňkách

Zavíčkovaný plod ve zdravém včelstvu. Matka klade vajíčka rov-
noměrně a postupně do buněk v plodišti. Dělnice zavíčkují buňky, 
aby se larvy mohly zakuklit. Víčka pak vytvářejí souvislou plochu. 
Fyziologický, tedy normální stav je, pokud prázdné buňky nepře-
kročí 10 % z počtu buněk zavíčkované plochy. I cíleně nezaklade-
né a prázdné buňky mají svůj význam

Prohlídka plodového 
plástu. Je dobré mít 
slunce nebo zdroj svět-
la v zádech, abychom 
dobře a jasně viděli na 
larvy a obsah buněk. 
Pokud je na plástu 
hodně dělnic, můžeme 
je pro lepší pozorování 
sklepnout do úlu
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Špejlí označený příškvar při hnilobě včelího plodu. Mrtvé larvy v buňkách postupně vyschnou. Na rozdíl od příškvarů moru včelího plodu 
se však příškvary při hnilobě dají snadno vyjmout. Pokud je již včelstvo slabé a není v něm dost mladušek, uhynulé larvy již nemá kdo 
uklízet. V okolních buňkách lze vidět několik larev v různém stadiu rozkladu v důsledku hniloby

Bakterie Melissococcus plutonius napadá larvy včel, které hynou 
zpravidla ve stáří 4–5 dnů. Chvíli po úhynu pokožka larev ztrácí 
napětí. Později se na uhynulé larvě zvýrazní vzdušnice a tělo se 
jeví jako článkované. Zelená: zdravé larvy; žlutá: larvy postižené 
hnilobou

Hodně pokročilé stadium hniloby včelího plodu. Většina larev je již 
uhynulých, zavíčkované buňky se vyskytují pouze ojediněle. A to 
i přesto, že včelstvo mělo dostatek pylových a glycidových zásob

Včelaři ze ZO Jilemnice uspořádali ve spolupráci s VÚVč Dol setkání za účelem zvýšení povědomí o hnilobě včelího plodu. Zájem o pro-
blematiku dokládala hojná účast včelařů i živá diskuze po přednášce. Mezi účastníky byli i zástupci veterinární správy
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Zúčastníte se 
výzkumu pro 
bioekonomiku?
S prosbou o účast na výzkumu v oblasti 
bioekonomiky se na nás obrátil předseda 
Platformy pro bioekonomiku ČR Miro-
slav Hájek. „Rád bych prostřednictvím 
časopisu Včelařství oslovil členy ČSV 
a požádal je o vyplnění krátkého dotazní-
ku. K jeho vyplnění slouží webová stránka  
https://forms.gle/MjY4TfHVtE5ch5af9 
a zdůrazňuji, že dotazník je naprosto ano-
nymní. Výsledky šetření by sloužily k vý-
zkumu v oblasti bioekonomiky.“

Bioekonomika zahrnuje výrobu ob-
novitelných biologických zdrojů a jejich 
přeměnu na výrobky od potravin a krmiv 
k výrobkům založeným na bioproduktu 
a bioenergii. Je zřejmé, že chov včel je dů-
ležitou součástí bioekonomiky a že má do 
budoucna nezastupitelné místo. Příspěvek 
týkající se tohoto oboru zveřejníme v příš-
tím čísle.

Miroslav Hájek,
předseda Platformy pro bioekonomiku ČR

https://bioeconomy.czu.cz/cs/
E-mail: hajek@fld.czu.cz

Anonymní dotazník pro výzkum u chova-
telů včel za účelem hodnocení přínosu 
včel jako součásti ekosystémových slu-
žeb krajiny

1) Kolik máte včelstev?

0

1–5

6–10

11–15

16–30

31–100

101–150

nad 150

2) Vyberte důvody, proč chováte včely?

Podnikání

Tradice v rodině

Koníček

Výroba včelích 
produktů pro 
osobní spotřebu

Opylení stromů na 
vlastní zahradě

Jiné  
(uveďte jaké):

3) Existuje poptávka po opylování  
(přemístění vašich včelstev)? 

ANO NE

4) Jakou cenu byste požadoval/a za  
přesun 20 včelstev na vzdálenost  
10–20 km pro účely opylení?

Kč

5) Rozdělte 40 bodů mezi níže uvedené 
přínosy chovu včel v České republice 
podle důležitosti.

Včelí produkty 
(med, pyl, vosk, 
propolis, jed, 
mateří kašička)

Opylování kultur-
ních rostlin

Opylování ostat-
ních rostlin

Kulturní význam 
(estetický, vzdě-
lávací)

Celkem 40

6) Kolik procent činí podíl tržeb z medu 
na vašich celkových tržbách ze včelích 
produktů? 

%

Základní organizace ČSV Řepín oslavila 100 let
Základní organizace ČSV Řepín je 
jednou z nejaktivnějších organizací 
svazu. Příští rok bude pořádat již 
20. ročník jarního semináře nástav-
kového včelaření. Proto mě nepře-
kvapilo, že své výročí vzniku chtějí 
důstojně oslavit.

V sobotu 27. 7. 2019 funkcionáři ZO Řepín 
pro své členy i veřejnost zorganizovali se-
tkání v prostorech místní sokolovny a okol-
ních sportovišť, aby zavzpomínali, jak před 
100 lety jejich předchůdci nadšeně zaklá-
dali svou organizaci, co všechno dokázali 
a jakým vývojem spolek prošel. Předseda 
organizace Jiří Holub stručně provedl 
všechny přítomné jeho historií. Aby se 
nezapomnělo, vydala ZO Řepín k tomuto 
výročí almanach s názvem 100 let Včelař-
ského spolku pro Řepín a okolí.

Oslava výročí je pak nejlepší příležitostí 
ocenit funkcionáře a členy za jejich práci. 
Byla jich pěkná řádka. Obdrželi čestná 
uznání i ocenění Vzorný včelař. ZO Ře-
pín ústy svého předsedy poděkovala také 
za spolupráci všem starostům obcí, v je-
jichž působnosti ZO vykonává svou čin-

nost, tj. Řepín, Mělnické Vtelno, Choru-
šice, Nebužely, Střemy a Lhotka. Závěr 
slavnostní schůze pak patřil Vlastimilu 
Dlabovi a jeho odborné přednášce o včelích 
produktech a jejich vlivu na zdraví člověka.

V sokolovně byla také připravena malá 
výstava a nechyběla ani ukázka vytáčení 
medu, ochutnávka a hodnocení vzorků 
medu, živé včely v proskleném úlu, zdo-
bení perníčků a výroba svíček. Ty poslední 
atrakce byly neustále obklopeny dětmi. 
Venku v areálu sportovišť byly stánky se 
včelími produkty a posezení. Připojili se 
i místní hasiči, kteří letos slaví 140 let. 
A aby zábava byla kompletní, nezůstala 
stranou ani obec Řepín, která v rámci oslav 
zajistila vystoupení Martina Maxy a dalších 
včetně závěrečné diskotéky.

Počasí se vydařilo, lidé se něco dozvěděli 
o včelařství a bavili se. Co víc si tedy přát? 
Snad jen aby stávající tahouni organizace 
Jiří Holub, Vladimír Martinovský a další 
v budoucnu našli mladé pokračovatele, 
funkcionáře, kteří organizaci povedou dál 
alespoň tak dobře, jako je tomu dosud.

Mgr. Jarmila Machová
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Září
V úlech již mají převažovat zimní dlouhověké včely, které musí být zdravé, aby včelstvo úspěšně 
přezimovalo. Stále kontrolujeme spady roztočů na podložku. Po aplikaci léčiv s dlouhou dobou účinku 
nezapomeneme na jejich vyjmutí z úlu podle informací z příbalových letáků, abychom zabránili vzniku 
rezistence roztočů k účinným látkám. 

Matky v kmenových produkčních včelstvech již omezují kladení vajíček. Mladé matky v oddělcích však 
zpravidla ještě hodně plodují. Zhruba v polovině září můžeme zaklíckovat matky, čímž si připravíme 
včelstvo bez plodu v období října pro vysoce účinnou aplikaci léčiv.

Kromě hlídání napadení včelstev roztoči dbáme na to, aby včelstva byla již zakrmená a silná, a aby tedy 
zvládla zimu bez problémů.

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

Formidol

Tvorba 
oddělků

Je-li třeba, 
nátěr M1  
nebo Varro-
Med

Maximálně 
jednu aplikaci 

Varidolu nahradit 
VarroMedem

Tři aplikace 
Varidolu 

fumigací nebo 
aerosolem

Odstranění 
plodu,  

aby ošetření 
bylo účinné

Monitoring 
moučkovým 

cukrem  
nebo  

ze spadu na dně

Ochrana dlouhověkých včel:
Gabon

Formidol
VarroMed

Odstranění  
posledního  

trubčího plodu

VČ
EL

AŘ
S

K
Á 

P
R

AX
E

Celoroční schéma tlumení varroázy
podle metodik Výzkumného ústavu včelařského v Dole

www.beedol.cz, beedol@beedol.cz
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IE Skromné prvenství Jana Wundera
Od smrti včelařského inovátora letos uplynulo 130 let
Dávno utichl bzukot včel z jeho velkých včelínů, zmizely štěpnice, stej-
ně jako pomalu mizí stromořadí podél cest, která možná pamatují jeho 
laskavé ruce nebo mu alespoň vděčí za svůj vznik. Ale přece jen zůstalo 
pár písemných střípků popisujících nám nadlidské výkony obětavého Jana 
Wundera. Jaký tedy byl člověk, jehož život je i tak trochu zastřen rouškou 
tajemna?

Jan se narodil 8. dubna 1811 v Kvasicích, 
do domu s číslem popisným 12. Do ško-
ly chodil do nedaleké Lubné a vzhledem 
k tomu, že byl velice snaživý a pilný žák, 
poslal ho otec v deseti letech studovat do 
piaristického gymnázia v Kroměříži. Po 
předčasné otcově smrti se v patnácti letech 
musel vrátit domů a zaujmout jeho místo. 
V roce 1827 se tak stal lesnickým učněm 
a po třech letech coby lesnický mládenec 
nastoupil do služby v kvasickém revíru. 
V roce 1837 byl jmenován revírníkem na 
Nové Dědině (v té době se psalo v Nové 
Vsi), kde také strávil celý zbytek života a až 
do své smrti se staral o lesy na Kvasicku.

Již od dětství tíhl k přírodě a velkou lás-
kou na celý život se mu stalo včelaření, 
s nímž začal již ve svých 16 letech právě 
v Kvasicích. V té době se včely ještě chova-
ly v takzvaných špalcích (klátech). Dlouho 
pečoval o panská včelstva a později o svá 
vlastní. S povolením svého představeného 
si v roce 1830 nedaleko Kvasic v bažantnici 
zřídil včelnici se sedmi kláty. Koupil si je 
ze svého malého platu, aby si chovem včel 
v budoucnu přilepšil. Jeho cílem však nebyl 
jen med, samotný chov včelstev totiž hodně 
prožíval a bedlivě pozoroval chování včel. 
Neměl odborné knihy, proto čerpal z vlast-

ních zkušeností, které postupně získával ve 
svém chovu. Hodně experimentoval, což 
ho vedlo ke zlepšování samotného včela-
ření. Už v tehdejším odborném tisku byl 
označován za jednoho z prvních včelař-
ských výzkumníků. V roce 1835 (bylo mu 
teprve 24 let) vyhloubil do klátu krychlový 
prostor a dovnitř připevnil lišty, na něž pak 
začal pokládat trámky (lišty, loučky) roz-
běrného díla, které později do úlu vkládal 
s upevněným začátkem plástu. Zadní uza-
víratelnou část úlu tvořilo okénko, později 
nahrazené dvířky. Konstrukce jeho úlů byla 
velice zajímavá a pokroková, stal se tak ve 
svém oboru předchůdcem včelaře Dzierzo-
na, který současně s ním ve čtyřicátých le-
tech 19. století přišel ve Slezsku se stejnou 
myšlenkou.

Po jmenování revírníkem v roce 1837 od-
stěhoval Wunder svůj včelín na louku k lesu 
u Nové Dědiny. Zde v krátké době rozšířil 
svůj chov na 40 včelstev, ale z tohoto úspě-
chu se dlouho netěšil. Jeho včelín totiž sho-
řel. Údajně ho zapálil nějaký pytlák, který 
si tak s lesníkem vyřizoval účty. Wunder 
se odradit nenechal a zbudoval nový včelín 
nedaleko své hájovny. Úly však již netvořily 
kláty. Wunder si uvědomil jejich neprak-
tičnost a začal si stloukat úly z prken, které 

byly přístupné ze zadní části. Úlový prostor 
svých nových zadováků rozdělil do pěti 
pater a do každého z nich upevnil lišty, na 
které poskládal deset louček opatřených 
začátky včelího díla a mezi těmito loučkami 
ponechal mezeru. Čerpal tak ze svého dlou-
holetého pozorování, kdy stejnou mezeru 
viděl mezi plásty u nerozebíratelného díla. 
Spojil se s doktorem Živanským a dal pod-
nět k tomu, aby se rámková míra tehdejších 
spolkových stojanů ustálila.

Nový Wunderův včelín se rozrůstal a ve 
třech řadách nad sebou měl 90 úlů různých 
sestav. Mezi včelaři se stal cílem častých ná-
vštěv a samotný Wunder rád každému po-
psal svoje zkušenosti a poradil. Podle vzpo-
mínek starých včelařů jeho včelín prakticky 
všichni popisovali jako rajskou zahradu 
s ovocnými stromy různého druhu a spous-
tou rostlin poskytujících včelám tu nejlepší 
pastvu. Jeho včelín často navštěvovali Ema-
nuel Proskowetz nebo bývalý ministr orby 
hrabě Potocký z Vídně. Jeho úly se tak staly, 
aniž by to sám Wunder tušil, vzorem pro 
všechny včelaře používající rozběrné dílo. 
Pod jeho osobním dohledem se později úl 
vyráběl jako takzvaný Moravský spolkový 
stojan, u něhož byly zachovány stejný po-
čet pater i původní Wunderova míra. Ta byla 
zavedena v téměř celém Rakousku. Stojany 
vyráběl Vincenc Faykus v Napajedlech jako 
stolař tehdejšího moravského včelařského 
spolku.

V roce 1861 Wunder vymyslel razítko 
(razidlo), jímž se do vosku vtiskl začátek 
buněk, jak to známe dnes u mezistěn. Dva 

Jan Wunder

Úl Jana Wundera
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v Kroměříži, byl za své zásluhy v oboru 
včelařství oceněn velkou stříbrnou medai-
lí Hospodářské společnosti. Ale nezůstalo 
jen u této ceny, postupně jich získal ještě 
mnoho. V roce 1870 pak dostal ocenění 
nejvyšší, Zlatý záslužný kříž.

Vedle výstav, kde se horlivě zapojoval 
a ochotně spolupracoval při jejich pořá-
dání, navštěvoval sjezdy a různé schůze 
spolku moravských včelařů pořádané 
v Brně, Kroměříži i Holešově. I přesto, že 
jeho včelín na Nové Dědině několikrát vy-
kradli zloději, kteří napáchali mnoho škod, 
samotný Wunder nikdy neodmítl zájemce 
o tuto nádhernou činnost, nezatrpkl a vždy 
ochotně poradil. Novinová zpráva z roku 
1862 mluví za vše: „Jest to příkladnou zna-
lostí zřízená včelárna. Zkušená obezřetnost 
a vzácná působivost toho pána v oboru vče-
lařství zasluhuje obdivu a veřejného uznání 
a v navštivitelů myslích nesmaže se nikdy 
ta vděčná památka.“

Kromě včelaření se také věnoval pěsto-
vání a výsadbě ovocných stromů a ovoc-
nářství, které podporoval i v Hospodářské 
jednotě Záhlinicko-Kvasické, kde byl čle-
nem od roku 1861 a měl na starosti sekci 
pro včelařství a zahradnictví. S narůsta-
jícím počtem ovocných stromů rostl také 
počet jejich škůdců a tímto problémem se 
Wunder také zabýval. Zdůrazňoval hlavně 
důležitost ptactva pro hubení škodlivého 
hmyzu, sám si dokonce nechal u hrnčíře 
vyrábět umělá hnízda a rozvěšoval je ve 
svém sadu. Nezapomínal ovšem ani na 
své povolání. V lesích kvasického panství 
zavedl racionální těžbu rozdělením celého 
polesí na oddělení, která se udržela dodnes.

Patřil k výborným lesníkům, svou pozor-
nost soustředil převážně na cílenou obnovu 
lesa. Výsledkem jeho snažení bylo vysazo-
vání stromků s různou skladbou dřevin, 
takzvané „Wunderovy řádky“.

Jan Wunder, jeden z prvních vynálezců 
rozběrného díla, zemřel 20. července 1889 
a pohřben byl na kvasickém hřbitově, kde 
je jeho hrob stále zachován.

Petr Klapil

P
O

ZV
ÁN

K
AZahrada Čech 2019, vyhodnocení soutěže Český med 2019

Zveme vás na výstavu Zahrada Čech do 
Litoměřic, která se bude konat od 13. do 
21. září 2019. Po celou dobu výstavy si 
v přízemí pavilonu D budete moci jako 
obvykle zakoupit včelařské potřeby, med 
od včelařů, svíčky, mýdlo, podívat se na 
živé včely, prohlédnout si nějaké novinky 
i expozici, kterou nám každý rok zajišťuje 
SOUV-VVC Nasavrky. Děti si budou moci 
ozdobit perníčky. Od 14 hodin zde budou 

probíhat i přednášky o apiterapii spolu 
s předváděním medových masáží.

I letos jsou připraveny přednášky v Mod-
rém salonku (vlevo za hlavním vstupem na 
výstaviště). V neděli 15. září bude od 10:00 
přednášet Ing. Hana Vinšová, PhD, na 
téma Jak poznat kvalitu medu a od 13:00 
hod bude mít Ing. Dalibor Titěra, CSc., 
přednášku s názvem Získávání, zpraco-
vání a využití včelích produktů. Od 11:00 

mezitím proběhne na hlavním pódiu Za-
hrady Čech vyhodnocení soutěže Český 
med 2019.

Kdo přijede vlakem ČD a nechá si v pa-
vilonu A potvrdit účast na výstavě, dostane 
slevu na zpáteční cestu.

Jan Masopust,  
předseda OV Litoměřice

Oznámení o úmrtí Jana Wundera na titulní straně dobového včelařského časopisu
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H Kubánský med drží laťku vysoko

Když se řekne Kuba, vyvolává to u našince představy o slunci, plážích, 
Varaderu, turistice, mulatkách. Já jsem se ovšem rozhodl všechny tyto 
radosti vynechat a dal jsem přednost návštěvě města Nuevitas, kde naši 
technici v osmdesátých letech stavěli velkou elektrárnu a já jsem tam pra-
coval jako tlumočník. Jsem včelař a z iniciativy mého dávného kubánského 
přítele jsem rozšířil program nedávné návštěvy, při níž jsem se seznámil 
se způsoby místního včelaření, s podmínkami i s prostředím, ve kterém 
včelaři pracují. 

Informace bez příkras

Přítel Carlos navrhl společnou návštěvu 
jednoho jeho příbuzného, který včelaří 
v pohoří Escambray. Pro cestu jsem si ne-
vybral zrovna nejvhodnější roční období, 
v létě je totiž na Kubě velké horko, v němž 
jsem absolvoval mnoho kilometrů na ote-
vřené korbě malého nákladního auta, v au-
tobuse i v džípu. Carlosův příbuzný bydlí 
v městečku Manicaragua, téměř 300 km 
východně od Havany.

V úvodu musím konstatovat, že jediná 
věc, která mě během celého pobytu nepře-
kvapila, bylo upřímné přátelské přivítání 
a pohostinnost. Avšak tím dalším, týkají-
cím se včelaření, jsem byl zaskočen hodně. 
Ochota ukázat mi vše, o co jsem měl zájem, 
a to i věci, které by leckdo z nás raději před 
návštěvou někam schoval, mě hned ze za-
čátku přesvědčila, že můj hostitel Jorge 
Luis mi nebude „mazat med kolem huby“ 
a nebude nic zastírat.

Stanoviště schvaluje veterinář

Včelařit začínal v roce 1997 s 27 včelstvy na 
třech stanovištích. Na můj vkus to byl tro-
chu odvážný začátek, ale Jorge coby absol-
vent zemědělské školy už tehdy něco o vče-
laření věděl. Přidělení jednotlivých stanovišť 

kubánským včelařům je koordinováno 
státní veterinární správou, která je schva-
luje hlavně s ohledem na jejich vzdálenost 
tak, aby v dané oblasti nehrozilo převčele-
ní a zároveň aby se maximálně redukovala 
hrozba přenosu včelích nemocí. Proto je 
také limitován a hlídán i počet včelstev na 
jednotlivých místech, maximální povolený 
počet je 40 úlů na jednom stanovišti. 

Z 27 na 600 včelstev

Jorge Luis a jeho rodinná včelařská farma 
v současnosti vlastní kolem 600 včelstev 

na 20 stanovištích. Jednotlivá stanoviště 
jsou od sebe vzdálená až 35 km, a jen se 
svým synem by tedy takový objem prací 
nezvládal, takže musí počítat ještě s jedním 
celoročně zaměstnaným pracovníkem. Ve 
snůškovém období pak sjednávají další 
čtyři brigádníky. Jorge je velmi pracovitý 
člověk a zároveň velmi náročný jak vůči 
sobě, tak i ostatním pracovníkům. Nevá-
hal propustit z práce ani svého zetě, když 
nesplňoval jeho nároky na disciplínu a pra-
covitost.

Snůška od září do dubna 

Hlavní včelařská sezona v pohoří Escam-
bray začíná v září a kromě krátké pauzy 
v lednu se protáhne až do dubna. S pří-
chodem června končí nabídka hlavních 
medonosných rostlin, a tak se v červnu až 
srpnu hlavně udržují úly, technika a probí-
há příprava na další sezonu. Výhodou ku-
bánských včelařů je, že v tomto klidovém 
období není nutné včelstva přikrmovat. 
Ovšem s výjimkou, a na Kubě ne až tak 
vzácnou, kdy toto území postihnou devas-
tující cyklony, které značně snižují přírodní 
nabídku včelí potravy. Ale v těchto situa-
cích se včelaři mohou spolehnout na stát. 
Med je totiž významným vývozním artik-
lem, a proto i stát pomáhá včelařům tím, 
že mohou nakupovat cukr za výhodné ceny.

Dezinfekce na prvním místě

Jorgeho četa začíná pracovat v pět ráno, 
zatímco jeho manželka připravuje jídlo 
pro všechny na celý den už od půl třetí. 
Včelnice jsou daleko a během dopoledne je 
třeba stihnout vytočit 35 až 40 úlů. Obědvá 
se na místě a odpoledne následuje přesun 
na nové stanoviště, kde se musí zvládnout 
přibližně stejný objem prací.

Doprava na některá místa je jen pro 
otrlé. Přestože na Kubě zatím nesněží, po 
deštích se občas stává, že zadní kola trak-
toru se musí „obléci“ do řetězů a chlapi si 

Jorge pracuje s rukavicí jen na levé ruce. 
Bodnutí zrovna na toto zápěstí pro něj 
znamená několikatýdenní léčení

Kontrola včelstva

Na každém stanovišti může být nejvýše 40 včelstev
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Hsedají na předek, aby traktor v kopci nedě-

lal stojky. Na příslušná místa se dopravuje 
vše potřebné pro vytáčení medu i pro jeho 
plnění do sudů. Při samotném vytáčení se 
velmi dbá na hygienu, takže při přechodu 
z jednoho úlu do dalšího si všichni dezinfi-
kují jak ruce, tak nářadí.

Bez mateří mřížky

Jorge včelaří v úlech typu Langstroth. 
Vysoké plodištní nástavky mají po deseti 
rámcích. V medníkových nástavcích jich 
je osm až devět. Mateří mřížku nepoužívá. 
Celá sestava úlu má pouze jeden větrací 
otvor, a to letáčový. Na tamní klimatické 
poměry se mi to zdálo opravdu málo, a tak 
jsem se zeptal, zda by použití dna s dosta-
tečným větracím otvorem, případně větrací 
očka v nástavcích neusnadnily v horkých 
dnech vyrovnávání teplot uvnitř soustavy. 
Překvapilo mě, že ho tento nápad velmi za-
ujal a hned se rozhodl, že na další sezonu 
vyčlení na tento experiment alespoň deset 
úlů. Jsem zvědav, jestli mi po tomto pokusu 
nezakáže jezdit na Kubu. 

Kvalitu kontrolují na Kubě i v Německu

Průměrný roční medný výnos se pohybuje 
kolem 100 kg na úl, nezřídka i o něco výše. 
Kubánský med je pak pověstný vysokou 
kvalitou, která je daná nejen rozmanitostí 
flóry, ale i prostým faktem, že tamní země-
dělství není závislé na používání chemic-
kých hnojiv. A kvalita medu je kontrolová-
na nejen laboratořemi v Havaně, ale také 
v Německu. Je to proto, že kubánský med 
se vyváží také do států EU a to je nemysli-
telné bez potřebných certifikátů. Jakákoliv 
ztráta důvěry by pro jeho export znamenala 
katastrofu. 

Velkou předností kubánského medu je 
druhová rozmanitost, která je daná právě 
pestrou snůškovou nabídkou. Kubánský 
včelař má také výhodu, že má zajištěn od-
byt veškerého vyprodukovaného medu, 
vosku i propolisu. Stát za jednu tunu medu 
platí podle kvality 15 až 17 tisíc pesos, což 
zhruba odpovídá hodnotě v českých ko-
runách. Našinci by se tato cena mohla zdát 
nízká, ale když vezmeme v potaz cenové re-
lace na kubánském trhu, tak dojdeme k zá-
věru, že kubánský včelař si coby podnikatel 
žije velmi dobře. 

Častý dohled veterináře

Je tu však jedno „ale“. Včelaři na Kubě 
musí dodržovat poměrně přísná pravidla. 
Na každém ze zmíněných dvaceti Jorgeho 
stanovišť (600 včelstev) dochází jednou 
měsíčně veterinární kontrola. A ta z kaž-
dých tří včelstev odebere jeden vzorek na 
mor včelího plodu, na varroázu (odběr po 
sto včelách) a oboduje celkový stav stano-
viště. Vzorky jsou samozřejmě podrobeny 

dalšímu laboratornímu vyšetření v Ha-
vaně. Z celé farmy to představuje kolem 
200 vzorků měsíčně!

Každý dodavatel medu je díky přesné evi-
denci zpětně kontrolovatelný i poté, co jeho 
dodávka opustila kubánské území. Tato úz-
kostlivá kontrola kvality je pochopitelná, 
protože kubánský med je jednou z velmi 
významných položek exportu a předstihl 
i tak důležité položky, jako jsou káva a cukr.

Prodej ze dvora na Kubě není oficiálně 
povolen a má spíše formu regalos – pozor-
nosti ve stylu já tobě, ty mně. Kočování na 
ostrově se provozuje, ale musí se dodržovat 
přísná veterinární i dopravně-bezpečnostní 
pravidla. 

Brouka mají pod kontrolou

Co se týká péče o zdraví včelstev, jsou sta-
rosti tamních včelařů prakticky totožné 
s našimi. Lišíme se snad jen v tom, že jsme 
zatím o úlovém broukovi – tumidě jen četli. 
Oni už to tam znají z praxe jako konkrétní 
hrozbu. Ale Jorge s tím nemá problémy 
a i celostátně se toto obávané nebezpečí 
daří důslednými kontrolami potlačovat.

K likvidaci varroázy můj hostitel nepo-
užívá žádné chemické prostředky, pouze 
zodpovědně vyřezává trubčinu a tvrdí, že 
dobrým pomocníkem jsou také vyšší tep-
loty, které tento roztoč nesnáší.

Měsíční porady včelařů

Organizace kubánských včelařů se od naší 
dost liší. Každý měsíc se v krajském měs-
tě konají porady včelařů, které organizuje 
státní Empresa Apícola (obdoba Českého 
svazu včelařů). Na tomto fóru jsou předá-
vány nejaktuálnějších informace a Empre-
sa Apícola spolupracuje i s Organizací pro 
výživu a zemědělství OSN (FAO) a často 
zve domácí i zahraniční lektory, kteří pomá-
hají školit hlavně mladou generaci včelařů.

Matky jen z chovatelských stanic

Během pobytu v Manicaragua jsem měl 
také možnost navštívit chovatelskou sta-
nici matek. Všichni registrovaní kubánští 
včelaři jsou povinni měnit matky každý 
rok a nakupovat je právě z těchto stanic. 
Můj včelařský kolega si tento systém po-
chvaluje, i když ho to něco stojí, protože 
tím udržuje vysokou rentabilitu práce. Na 
druhé straně má chovatelská stanice kromě 
příjmů i velmi pružnou odezvu ze strany 
včelařů ohledně kvality produkovaných 
matek. 

A na závěr ještě jedna zajímavost z mi-
nulých časů. Dříve, když včelař odešel na 
věčnost, bylo v této oblasti zvykem věšet na 
rozloučenou na úly černé stuhy. 

Mgr. Vladimír Šuťak
jednatel ZO ČSV Sázavka

Chovatelská stanice včelích matek

Krájení mezistěn do stavebních rámků

Těžko uvěřit, ale s tímto medometem 
na ruční pohon se vytáčí všechen med 

Plod dobře rozkladené matky
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I Matečníky nevznikají jen na jaře 
a nemusí znamenat jen rojení
Od jara do podletí dostávám dotazy ohledně matečníků ve včelstvu. Bude 
se mi včelstvo rojit? A jak tomu zabránit? Proč zde jsou matečníky, když 
je ve včelstvu mladá kladoucí matka a přitom je září? Vezměme si tedy 
popořádku, co matečníky v jednotlivých obdobích znamenají. Ne každý 
matečník totiž musí znamenat nějakou pohromu.

U svých včelstev plánuji na sezonu čty-
ři nástavky na 11 plástů rámkové míry 
39 × 24 cm, na některých stanovištích mají 
moje úly pět nástavků a někde dokonce až 
šest. Je to tedy 66 plástů v jednom úlu a ta-
kové včelstvo dává nejvíce medu, protože 
má mnoho místa nejen k výchově svého 
plodu a matka není omezena prostorem, 
ale také v době velké snůšky mohou včely 
ukládat sladinu takříkajíc „kam se jim za-
chce“, tedy nejen v medníku, ale v celém 
úlu. Sladinu pak neustále zahušťují, přená-
šejí ji nad plod a stává se z ní med té správ-
né hustoty, což je maximálně 21 % vody, 
lépe pod 18 %. Ty nejkvalitnější medy pak 
mají blízko k 15 %.

Se včelstvem ve velkém úlovém prostoru 
musí včelař náležitě pracovat. O zebrování 
jsem psal již v minulosti. Přesto se některá 
včelstva rozhodnou množit rojením. Je to 
dáno přetlakem mateří kašičky v důsledku 
nepoměru mezi zavíčkovaným a otevře-
ným plodem, který včely musí krmit. Vče-
ly začnou tento nadbytek mateří kašičky 
pociťovat a matce na krajích a u spodních 
louček nejprve nabízejí mateří misky. Poz-
ději, zhruba za týden, je vytáhnou a matka 
zaklade. Tím potvrzuje, že se bude rojit. 
Včely omezují svoji aktivitu a chystají se 
na rozdělení. Jakmile se zavíčkuje první 
matečník, jsou včely připraveny jít z úlu. 

Rojových matečníků bývá v úlu klidně 
i 30 a více. Včel je mnoho a matečníky se 
špatně vyhledávají. U teplé stavby může 
být matečník klidně i na prvním plástu 
u česna. V takovém případě vylamování 
matečníků nemá význam, spíše je lepší 
udělat oddělek.

Nouzový matečník se vyskytuje u včel-
stev, která přišla o matku. Jak o ni moh-
lo včelstvo přijít? Například tak, že s ní 

začínající včelaři zbytečně a neopatrně 
manipulují, z nepozornosti ji mohou tře-
ba přimáčknout rámkem. Matka je citlivá 
na zadeček, kde se snadno poškodí její re-
produkční orgány, a matku takto můžete 
snadno zranit. Stává se to při přenášení 
do medníků, když ji berete do rukou, ale 
i při značení. Proto ve svých kurzech pro 

začínající včelaře vždy kladu důraz na tré-
nink na trubcích před tím, než si vezmete 
„šéfku“ včelstva mezi prsty. Pokud si nejste 
jistí, jak matku uchopit, či se bojíte, pou-
žijte vychytávací klícku, čímž snížíte riziko 
poškození na minimum. Nouzový mateč-
ník se vyskytuje na plodu v počtu obvyk-
le tří až pěti kusů. Včelstvo s náhradními 
matečníky bývá i bodavější, protože si je 
brání. Pamatujte si, že když včelstvo mění 
náladu, může to něco znamenat a vy bys-
te měli vždy vědět, proč tomu tak je. Toto 
bývá jedna z příčin.

Včely ovšem matečník použijí i na vý-
měnu matky, která jim nějakým způsobem 
nevyhovuje. Příčin může být více a může-
te na to pozorným pohledem přijít i sami. 

Možnost, jak rychle zkontrolovat, zda jsou 
v době rojení přítomny matečníky nebo 
jejich základy (misky)

Po matečníku, který včely po vylíhnutí 
zcela vykousaly, zůstala jen díra

Včely ovšem  
matečník použijí  

i na výměnu matky,  
která jim nějakým  

způsobem nevyhovuje.  
Příčin může být více
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Setkání V4 2019

Druhý ročník Setkání mládeže V4 se konal 
29. 7. – 2. 8. 2019 v SOŠ pod Bánošom 
v Banské Bystrici. Zúčastnilo se ho 40 
dětí z České republiky, Slovenska, Polska 
a Maďarska. Česká delegace byla složena 
z Pavlíny Všetečkové (VKM Dubenec), 
Lukáše Štempela (VKM Nové Město na 
Moravě), Jakuba Šidlíka (VKM Slavkov 
u Brna), Martina Ondroucha (VKM Bí-
lovice nad Svitavou), Richarda Podzimka 
(VKM Lomnice nad Popelkou), Jaromí-
ra Horkela (VKM Příbor), Jana Kubelky 
(VKM Děčín), Šimona Blažka (VKM 
Stříbro), Anny Jurákové (VKM Slavkov 
u Brna) a Terezy Šusterové (VKM Heřma-
nice u Oder).

Akce nebyla pojata jako ostrá meziná-
rodní soutěž, ale v první řadě jako přátelské 
setkání. Účastníci tak například společně 
pracovali na vytvoření včelařského slov-
níku, který vyjde příští rok a bude obsaho-
vat základní včelařské pojmy v angličtině, 
maďarštině, polštině, slovenštině a češtině, 

takže jistě dobře poslouží při dalších mezi-
národních akcích.

Každý večer pak probíhaly prezentace jed-
notlivých států. Čeští včelaříci si připravili 
ukázku české polky, kvíz o České republice, 
povídání o soutěži Zlatá včela a hru s céčky. 
Následovala degustace medů od jednot-
livých členů české delegace a ochutnávka 
různých typických českých cukrovinek. Po-
dobné prezentace měly i ostatní země.

Mladé včelaře čekalo také několik výletů. 
Podívali se do včelařského muzea Kráľová 
pri Senci, zařádili si na termálním koupa-
lišti a prohlédli si město Banská Bystrica. 
Celé setkání probíhalo ve velmi přátelské 
a pohodové atmosféře. Mladí lidé navázali 
nové kontakty, které snad budou pokračo-
vat i do budoucna. Velký dík si tedy zaslou-
ží všichni slovenští organizátoři a my se už 
teď těšíme na další ročník, který bude hostit 
polská škola Pszczela Wola.

Veronika Šebková
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u starší nebo méně produkující matky je 
pro včely signál, že ji chtějí vyměnit. A to 
i v případě, že klade dobře. Matka s nízkou 
hladinou feromonu je pro včelstvo „pode-
zřelá“ a to i v případě, že klade dobře.

Další příčinou tiché výměny matky může 
být její nízká produktivita kladení vajíček. 
Zda včely poznají i množství spermatu v se-
menném váčku, to je otázka pro vědce, ale 
někdy sám vidím na první pohled matku, 
která je v pořádku, ale včelstvo ji chce přes-
to vyměnit. Častější tichou výměnu sleduji 
v praxi u včelstev, kde je matka nějakým 
způsobem viditelně poškozena. Mezi vážná 
poškození patří například chybějící část ty-
kadla jako dorozumívacího nástroje. Zažil 
jsem ovšem i poškození poslední části nohy 
v zadním páru, kde matce chyběly háčky, 
které jsou velmi důležité k uchycení při kla-
dení vajíček. Tichá výměna může mít sou-
vislost i s momentálním zdravím včel. Řeč 
je samozřejmě v první řadě o varroáze, ale 
do hry vstupují i různá virová onemocnění 
nebo dokonce i vlivy vnějšího prostředí. To 
však můžeme částečně omezit nebo zjistit 
včas, u varroázy např. pomocí podložek 
nebo smyvu. Tiché výměny jsou u včelstev 
žádoucí a jsem vždy rád, že nemusím mat-
ku u produkčního včelstva měnit za mladší. 
Včely to udělají samy. Nová matka z tiché 
výměny je často velmi kvalitní.

V roce 2017 jsem se v jednom okrese 
severně od Prahy od místních včelařů do-
slechl o rojení až v podletí a na podzim, kdy 
se již včely běžně nerojí. Tedy roje v srpnu 
a září? Byly to takzvané hladové roje, kdy 
včelstvo opouští úl se včelami, které jsou 
schopné kvůli malým zásobám před zimou 
odletět „někam“, kde to zkusí přežít. Ve vy-
rojeném včelstvu se nachází jen málo ma-
tečníků, zhruba tři až pět na krajích plástů. 
Původní včelstvo má velmi málo zásob. 
Rojit se v tomto období mohou i včelstva 
silně zasažená varroázou, kdy v původním 
včelstvu zůstávají napadené včely a často 
jen s jedním až dvěma matečníky. Tako-
véto včelstvo je však přírodou předurčeno 
k zániku a jen těžko jde zachránit.

Závěrem mi dovolte malé shrnutí: dobrý 
matečník je tedy ten, kdy vím, proč jej včely 
chtějí a že nová matka přinese užitek pro 
budoucí včelstvo. A v konečném důsledku 
tak dobrý matečník přinese užitek i pro 
vaše včelaření.

Příště si řekneme něco o včelích plástech 
a jak se vyrábí rámek.

Včelám dík!

Augustin Uváčik,
učitel včelařství

e-mail: uva@centrum.cz

Ambrožíci aktivní i o prázdninách

Ze statistických údajů víme, že o prázd-
ninách přibývá dopravních nehod a často 
jsou jejich účastníky děti. Víme také, že 
v tomto období ubývá dobrovolných dárců 
krve, a té je tak v nemocnicích nedostatek. 
A samozřejmě také víme, že lidská krev je 
nenahraditelná.

Ambrožíci proto již třetím rokem vždy 
o prázdninách navštěvují krevní centrum, 
kde každého, kdo v tento den daruje krev, 
obdarují úhledným balíčkem s medem. 
Balíček je navíc opatřen pečetí ze včelího 
vosku s visačkou s poděkováním dárci, že 
se rozhodl darovat krev a tím zachránit 
život jinému člověku. Mimo to je tam pak 
také informace, jak důležitou potravinou 
pro dárce je právě med. Svým složením 
přispívá k regeneraci organismu a obsa-
hem železa a mědi zvyšuje objem krevního 
barviva a podporuje tvorbu krve.

Touto akcí se tak snažíme přispět k pro-
pagaci bezplatného dárcovství krve.

Jiří Vavřík,  
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov
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Kvízové otázky
Jednou z hlavních aktivit členů kroužků je připravovat se na každoroční soutěž Zlatá 
včela. Mezi soutěžní disciplíny patří i test ze včelařských znalostí. V našich pravidel-
ných kvízových otázkách si je můžete ověřovat.

1. (Anatomie) Čím včela dýchá?
a) vzdušnicemi
b) plícemi
c) pouze pokožkou

2. (Včelí pastva) Která rostlina kvete 
v pozdním létě a na podzim?
a) pampeliška
b) břečťan popínavý
c) řepka olejka
d) sněženka

3. (Včelí produkty) Z čeho včela vyrábí 
med?
a) z vody a pylu
b) z pylu a medu
c) z nektaru nebo z medovice
d) z pylu a medovníku

4. (Včelařská praxe) Kterou z následují-
cích činností včelař na podzim oprav-
du nedělá?
a) Krmí včely.
b) Léčí včely.
c) Provádí medobraní.
d) Provádí prohlídku včel.

5. (Včelařské nástroje) Jak se jmenuje zá-
kladní nástroj včelaře, kterým například 
od sebe odděluje slepené nástavky?
a) rozpěrák
b) páčidlo
c) roztírák
d) roztahovák

6. (Život včelstva) Až kolika let se může 
dožít včelí matka?
a) dvou
b) tří
c) čtyř
d) pěti i více let

7. (Anatomie) Který včelí orgán není 
v zadečku?
a) česlo
b) jedový váček
c) výkalový váček
d) hltan

8. (Významné osobnosti) Kdo vynalezl 
medomet?
a) Franz von Apfel
b) Franz Hruschka
c) František Adamec
d) Lorenzo Langstroth

Soutěžní doplňovačka
1. Název pro dělení buňky
2. Části včely jsou: hlava, 

hruď a _________
3. Nástavek úlu sloužící 

pro ukládání medu
4. Roj, který obsahuje sta-

rou oplozenou matku
5. Mladá neoplozená 

matka
6. Hruď včely latinsky
7. Část včely sloužící k na-

sávání nektaru
8. Nejdůležitější činnost 

včel pro člověka i pří-
rodu

Skrývačky
V následujících větách hledejte pojmy, 
které souvisí se včelami a včelařením:

• Máme doma kocoura.
• Ledová kostka taje dost rychle.
• Slapy, Loutí i Třebenice jsou obce 

poblíž Vltavy.
• Zatoč kocoure doprava. Běží tam 

myš.
• Pan Mladý má krystaly modré ska-

lice.

Přesmyčky
V následujících přesmyčkách hledejte 
včelařské nástroje:

 f ZOKPĚRÁR
 f ÚVÁ LOÁHVA
 f ÁJKČERO
 f DOTMMEE
 f MÁDKÝ

1

2

3

4

5

6

7

8

Soutěž
Po prázdninách tu opět máme soutěž 
a s ní většinou soutěžní doplňovačky. 
V každém kole dostane vylosovaný vý-
herce drobnou cenu od Českého svazu 
včelařů.

Odkazy na vyplňování soutěžních 
formulářů najdete jako loni na strán-
kách kroužku mladých včelařů ve Mše-
ně (https://sites.google.com/site/km-
vmseno) nebo na stránkách ČSV.

Soutěž ve školním roce 2019/2020 
bude obsahovat úkoly s tajenkami, kte-
ré budou zaměřeny na „včelařský země-
pis“. V tajenkách budou názvy obcí, hor 
nebo jiných míst, která mají „včelařský 
název“, nebo jsou jinak včelařsky vý-
znamnější.

Zářijové hrátky
Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy 
včelařských kroužků. Vaše náměty a připomínky uvítáme 
na e-mailové adrese jan.podpera@gmail.com.
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Vybraná řešení z minulého 
čísla
Doplňovačka
V tajence doplňovačky byl „Pražský hrad“. 
Nachází se tam Masarykův včelín, ve 
kterém se dodnes chovají včely.

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

Roháček
Tajenkou byl „zadeček“. Včela má 
v zadečku umístěno mnoho orgánů, 
například žihadlový aparát, vzdušnice, 
voskotvorné žlázy, Malpighiho trubice, 
medný váček atd.

Přesmyčky
1 – vzdušnice; 2 – Malpighiho trubice; 
3 – medový váček;  
4 – výkalový vak; 5 – žihadlo
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Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Osmisměrka
V osmisměrce je ukryto 11 „škůdců včel“. Najdete je všechny? A dokážete vysvět-
lit, v čem jsou pro včely nebezpeční?

Nový seriál: Včely, včelaření a „škola“

Včelaření je výborný koníček pro opako-
vání znalostí z různých školních předmě-
tů. V našem seriálu se budeme postupně 
seznamovat s nějakou „znalostí“ ze školy 
a přiblížíme si její význam pro včelaření 
nebo pro včely samotné.

Protože autor těchto stránek pro včelaří-
ky je vystudovaný učitel matematiky, fyziky 
a dále získal kvalifikaci pro výuku anglic-
kého jazyka, budeme se převážně věnovat 
těmto třem předmětům. Ale někdy samo-
zřejmě zavítáme i jinam.

Pro první díl jsme si vybrali zajímavý 
jev – osmózu.

Nahlédnutím do učebnice nalezneme 
vysvětlení, že osmóza je difuze přes polo-
propustnou membránu (difuze je vzájemné 
pronikání molekul jedné látky mezi mo-
lekuly látky druhé).

Polopropustná membrána způsobí, že 
se přes ni mohou dostat pouze molekuly 
„rozpouštědla“, nejčastěji vody.

Uveďme si konkrétní příklad. Do skle-
ničky s čajem hodíme kostku cukru. Cukr 
se začne rozpouštět a díky difuzi se „slad-
ká chuť“ po určité době rozšíří do prostoru 
celé skleničky.

Ale pokud bychom skleničku s čajem 
rozdělili pomocí polopropustné membrá-
ny a kostku cukru hodili do jedné části, pak 
se sladká chuť do druhé části nedostane. 
Navíc dojde k zajímavému jevu, který si 
můžeme zjednodušeně vysvětlit následov-
ně. Sladký čaj „si řekne“, že je moc sladký 
ve srovnání s nesladkou částí. Rozhodne 
se tedy, že se musí naředit, aby se nakonec 
koncentrace cukru srovnaly. Do části se 
sladkým čajem tak začne „proudit“ voda 

z neoslazené části. Dopadne to nakonec 
tak, že v části s cukrem bude vyšší hladina 
kapaliny než v neoslazené části.

Osmóze vděčíme za antibakteriální 
účinky včelího medu. Pokud se do medu 
dostane bakterie, dojde k osmóze přes její 
buněčnou stěnu. Voda v buňce se bude 
dostávat ven, aby zředila velmi sladké 
prostředí medu. V důsledku velké koncen-
trace cukru v medu se tak buňka „vysuší“ 
a odumře.

Antibakteriální i antivirotické účinky 
včelího medu můžeme použít i v apitera-
pii. Pokud se řízneme nebo odřeme, rána 
se bude hojit rychleji, pokud ji potřeme 
právě medem. Při nachlazení zase pomá-
há, když med konzumujeme v čaji nebo 
samotný.

Na závěr si můžeme připomenout další pří-
klady, kde se setkáme s osmózou.
• Pro lepší konzervaci potravin nasolu-

jeme maso, sladíme kompoty a různé 
marmelády.

• Po velkém dešti praská ovoce na stro-
mech. Zde dochází k opačnému pro-
stupu vody. V buňkách ovoce je „více 
minerálních látek“ než v okolní vodě. 
Buňky tak nasávají vodu, aby koncen-
traci vyrovnaly. V konečném důsledku 
může prasknout nejen buňka samotná, 
ale i ovoce jako celek. Nejčastěji to mů-
žeme pozorovat u třešní.

• Právě kvůli osmóze se nedoporučuje pít 
vodu, která neobsahuje minerály. Pokud 
bychom vypili velké množství destilova-
né vody, mohly by se díky osmóze poni-
čit buňky našeho těla.

Autor kresby: Icewalker
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Včelaři ze šesti zemí zvelebili naučný areál v Chlebovicích

Základní organizace ČSV Frýdek-Místek 
uspořádala ve spolupráci s INEX-SDA 
již 5. ročník Mezinárodního workcampu. 
Od 25. 7. do 5. 8. 2019 pomáhala desítka 
mladých lidí z České republiky, Polska, 
Mexika, Francie, Španělska a Ázerbáj-
džánu ve Včelařském naučném areálu 
v Chlebovicích s údržbou. Prioritou bylo 
vytvoření nové expozice včelařského 
muzea, což se účastníkům velice poved-
lo. Kromě práce zároveň všichni pozná-
vali obor včelařství nejen teoreticky, ale 
i v praxi, seznámili se s životem včel, 

prospěšností včelích produktů, vyráběli 
si svíčky ze včelího vosku a zažili i malé 
medobraní.

Zpestřením dvanácti prázdninových dnů 
bylo poznávání zajímavých míst v kraji. 
Dobrovolníci postupně navštívili Huk-
valdy, Štramberk, Medový dvůr v Bašce, 
pivovar Radegast, rozhlednu Panorama 
i přehradu Olešná, sjížděli řeku Odru 
a projeli se na koních. Poté zorganizova-
li akci pro veřejnost Cesta kolem světa, 
při které si mohli návštěvníci zasoutěžit, 
okusit krajové speciality, vyrobit si lucer-

ničku i dozvědět se něco více o zemích, 
z nichž naši pomocníci přijeli.

Vzhledem k tomu, že je naše organi-
zace v posledních pěti letech jediným or-
ganizátorem takovéto akce v Morav sko-
slezském kraji, rádi bychom ukázali tuto 
cestu i ostatním neziskovým organizacím 
a obcím. Proto ZO ČSV Frýdek-Místek 
uspořádá 22. října 2019 ve Včelařském 
naučném areálu v Chlebovicích seminář na 
téma mezinárodního dobrovolnictví.

Marie Knödlová,
předsedkyně ZO ČSV Frýdek-Místek
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Den medu na zámku v Liblicích 
Zveme všechny příznivce aktivního 
životního stylu a zdravých přírod-
ních produktů na již třetí ročník 
akce Den medu, který se bude 
konat v neděli 15. 9. 2019 v malebné 
obci Liblice ve Středočeském kraji 
nedaleko Mělníka. 

Zváni jsou všichni, kdo fandí včelám a pří-
rodě. 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 vedle historických včelař-
ských pomůcek vystaveny i moderní včelí 
úly, 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, 
například výroba svíček ze včelího vosku, 
ochutnávky medu a také různé soutěže 
s hodnotnými cenami.

Na akci bude možné zakoupit různé 
druhy medů a také přírodní včelí kosmetiku.

V zámeckém parku si návštěvníci budou 
moci pod dohledem lektorky apiterapie 
vyzkoušet dýchání úlového vzduchu a doz-
ví se také, jak a proč je dobré včelí produkty 
používat pro své zdraví. 

Občerstvení bude zajištěno zámeckou 
kuchyní, která bude vařit ryze tematicky, 
tedy s medem, a bude zde také možnost 
ochutnat medové pivo.

Vstupné je dobrovolné a zároveň je 
možné si v rámci Dnů evropského dědictví 
prohlédnout prostory zámku Liblice.

Pětasedmdesátiny  
Dušana 
Dusíka 

Nedávno oslavil 
75. narozeniny náš 
významný a dlou-
holetý funkcionář 
Ing. Dušan Dusík.
Ve včelařské organizaci v Třebíči pra-
cuje na různých pozicích od 80. let 
minulého století. Nyní zastává funkci 
jednatele ZO ČSV Třebíč, která má 
350 členů, a dále je pokladníkem 
OV ČSV Třebíč, kde je organizováno 
1000 členů v devíti organizacích. Stará 
se o distribuci a fakturaci léčiv a zá-
roveň vykonává funkci hospodáře ve 
včelařské klubovně.

Na dotaz, kolik hodin ročně stráví 
prací pro včelaře, který jsme mu položili 
na výroční schůzi, kde bylo 180 našich 
členů včetně předsekyně Mgr. Jarmily 
Machové, odpověděl, že pro včelaře 
ročně pracuje 1000 hodin! K tomu není 
co dodat. A ptám se: kde za něj najde-
me nástupce, až se rozhodne skončit? 
Dušane, přijmi od včelařů gratulaci 
k tvému výročí.

Za ZO a OV ČSV Třebíč 
předseda Josef Hrnčíř a 1000 včelařů okresu 

Třebíč
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V sobotu 21. září 2019 od 14:00 hodin  
v  KD ve  Štítné nad Vláří je pro vás připravena 

ochutnávka druhových medů, výstavka medového 
pečiva, zdobení perníků, včelí tombola, výroba svíček, 
včely v proskleném úle,  košt medoviny a soutěžních 
vzorků slivovice, výstava zahrádkářských výpěstků  
a včelařských produktů, hudební vystoupení souboru 
Javorníček a dětí z mateřské školy. 
Soutěžní výstava výtvarných prací dětí  Světem včel. 
Ochutnávka  zvěřinových specialit. 
K dobré náladě zahraje cimbálová muzika. 

         Srdečně zvou štítenští včelaři, zahrádkáři a myslivci

XV. 

RATAJSKÝ MEDOVNÍK
145 LET ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU 

V RATAJÍCH NAD SÁZAVOU

20. a 21. září 2019 zámek Rataje nad Sázavou INFORMACE: CESKYDREVORUBEC@SEZNAM.CZ

Koncert
Pátek 20.9. 2019 od 19:30 hodin - rytířský sál ratajského zámku
koncert  ke 145. výročí založení včelařského spolku, skupina Melissa
čtení z včelařských kronik a zápisů místního včelařského spolku

Vstupné dobrovolné

Soutěž v pečení medovníků
Sobota 21.9. 2019 od 13:30 hodin – sportoviště u ratajského zámku
13:30 příjem medovníků do soutěže
14:15 hodnocení medovníků odbornou komisí
15:00 ochutnávka medovníků pro veřejnost
16:00 vyhlášení výsledků Ratajský Medovník 2019

Občerstvení zajištěno

Podmínky soutěže: soutěží cukrářky z obcí Rataje n. Sáz., Makolusky, Mirošovice a Malovidy.
Med na pečení je k dispozici na obecním úřadě.Termín pro přihlášení medovníků je 21.9. 2019 do 14:00 hodin.

Včelařská výstava v Karviné
Již 13. ročník Včelařské výstavy se bude 6. a 7. 9. 2019 ko-
nat ve Střední průmyslové škole v Karviné Hranicích. Po 
oba dny bude otevřeno od 9 do 17 hodin. Expozice zahrnuje 
seznámení se včelou, jejími životními fázemi nebo s cykly 
včelařského roku. A to nejen na panelech, ale pro zájem-
ce je zajištěn i výklad zkušených včelařů. Součástí výstavy 
je dále úl s živými včelami a v sudých hodinách bude vždy 
ukázka medobraní spojená s degustací medu. Návštěvníci si 
také mohou zakoupit včelařské potřeby a zajištěn je i prodej 
medu, výrobků ze včelích produktů (svíčky, perníky, zákusky 
atd.) a dalších drobných výrobků. Již tradičně je zde zastou-
pena malba voskem – autorkou obrazů je Barbara Tomanek. 
Část výstavy pak je věnována i přírodě v našem okolí.

Věra Vantuchová,
jednatelka ZO ČSV Karviná

Václav Kříž slaví 
devadesátku

Ing. Václav Kříž se narodil 
24. 9. 1929. Vystudoval 
ČVUT a jako zeměměřičský 
inženýr pracoval v Ústavu 
geodézie a kartografie. Vče-
lám a včelaření se věnuje od 
roku 1979. Postupem času 
se stal nejen předsedou 
ZO ČSV České Budějovice, 
ale také uznávaným vče-
lařským odborníkem. Jeho 
přednášky s podtitulem 
Racionalizace ve včelaření 
znají dobře včelaři ze širokého okolí i vzdálenějších končin. Ve vzdělávání je aktivní až 
do současnosti. Připravuje začátečníky, ale díky svým letitým zkušenostem a hlubokým 
znalostem oboru má vždy co říct i pokročilým včelařům. Svoje záliby ve včelaření a foto-
grafování spojil při focení včel na květech. Z těchto snímků vzniklo již několik veřejných 
výstav a také webová prezentace dostupná na stránkách vcely.fotoweb.cz.

Za ZO ČSV České Budějovice přeji našemu čestnému předsedovi stálé zdraví a mnoho 
elánu do dalších let.

Mgr. Jiří Ryšavý,
předseda ZO ČSV České Budějovice
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98 let
Chadim Jaromír · ZO Nový Rychnov

95 let
Baronová Anna · ZO Český Těšín 
Jež František · ZO Rožná 

94 let
Hroza František · ZO Vyškov 
Pavelek Václav · ZO Petřvald 
Sedláček Vlastimil · ZO Město Albrechtice 

93 let
Šmolík Svatopluk · ZO Krsy

92 let
Gwizd Cyprián · ZO Sázava 
Koros Václav · ZO Velké Březno 
Lenc Jiří · ZO Čestice 
Malířský Miroslav · ZO Protivín 
Milbachová Františka · ZO Olbramkostel 
Polívka Miloslav · ZO Týn nad Vltavou 

91 let
Šejbl Josef · ZO Velké Hamry 
Štamberk Alois · ZO Kladno 

90 let
Beneš Jaroslav · ZO Rakovník 
Fahnrich Antonín · ZO Chřešťovice 
Janda Václav · ZO Cvikov 
Koláček Vladimír · ZO Chudčice 
Kříž Václav · ZO České Budějovice 
Matějka Jaroslav · ZO Kostelec nad Černými lesy 
Monsport Karel · ZO Klimkovice 
Roleček Josef · ZO Trhová Kamenice 
Rytíř František · ZO Tábor 
Šebesta Jaroslav · ZO Třešť 
Ševčík Miloslav · ZO Dobrá 
Škoda Josef · ZO Český Dub 
Škrabková Marie · ZO Náchod 
Večerek Reinhard · ZO Kravaře 

85 let
Bilík Josef · ZO Šilheřovice 
Cvachouček Josef · ZO Nýřany 
Fišer Miloslav · ZO Vacov 
Hatlapatka František · ZO Valašské Meziříčí 
Hujíček Čeněk · ZO Kolín 
Jiruška Karel · ZO Chleny 
Karafiát Václav · ZO Nivnice 
Klouček Josef · ZO Křinec 
Křesinová Marie · ZO Chraštice 
Kubešová Marie · ZO Nová Ves 
Mamiňák Jan · ZO Záboří u Blatné 
Míča Emil · ZO Jaroměřice nad Rokytnou 
Pavelec Josef · ZO Chlum u Třeboně 
Rataj Václav · ZO Kamenice nad Lipou 
Simandlová Ludmila · ZO Brloh 
Světlík Jiří · ZO Bruntál 
Šindler František · ZO Štítná nad Vláří 

Šlesingr Jan · ZO Letohrad 
Švancar Josef · ZO Dobříš 
Tuháček Václav · ZO Benešov 
Urbanová Božena · ZO Studená 
Vacík Václav · ZO Merklín 

80 let
Bořil Václav · ZO Polička 
Braha Bedřich · ZO Kynšperk nad Ohří 
Cempírek František · ZO Česká Kamenice 
Čechlovský Josef · ZO Skuteč 
Červený Karel · ZO Nýrsko 
Dostál Jiří · ZO Zlaté Hory 
Drcmánek Zdeněk · ZO Holešov 
Foltýn Jindřich · ZO Veverská Bítýška 
Forman Václav · ZO Klatovy 
Hepp Josef · ZO Doubravice nad Svitavou 
Hladík Karel · ZO Vémyslice 
Chundela Ladislav · ZO Praha 4 
Janků František · ZO Litovel 
Javůrková Vlasta · ZO Solnice 
Karásek Josef · ZO Karlovy Vary 
Kiedroň Vladislav · ZO Stonava 
Klinecký Jaroslav · ZO Hlinsko 
Kočí Karel · ZO Hlinsko 
Kolc Miloslav · ZO Hradec Králové 
Komrska František · ZO Volyně 
Kotrba Antonín · ZO Nová Včelnice 
Král Lubomír · ZO Šumperk 
Kramár Jan · ZO Šebrov 
Kropáček Josef · ZO Skuteč 
Křivan František · ZO Kryry 
Lón Milan · ZO Břidličná 
Macháč Bohuslav · ZO Lány 
Maľa Ladislav · ZO Modřany 
Mašek Pavel · ZO Štětí 
Mendlíková Ludmila · ZO Dolní Bousov 
Moucha Petr · ZO Beroun 
Mráz Augustín · ZO Hodonín 
Pangerl Václav · ZO Janovice nad Úhlavou 
Pokorný František · ZO Jevišovice 
Prokop Petr · ZO Frýdek- Místek 
Ročeň Miloslav · ZO Hrochův Týnec 
Růžička Stanislav · ZO Moravské Budějovice 
Slezáček František · ZO Bučovice 
Štencl Lubomír · ZO Ruda nad Moravou 
Švehlák Antonín · ZO Slavičín 
Teplá Marie · ZO Nová Říše 
Uwira Karel · ZO Kravaře 
Vaško Bohumil · ZO Proseč u Skutče 
Vomáčka Jiří · ZO Vratislavice 

75 let
Adam Jaroslav · ZO Moravec 
Baletková Jarmila · ZO Bystřička 
Bartošová Alena · ZO Frýdlant 
Bergl Jiří · ZO Dolní Bousov 
Bláha Štěpán · ZO Lišov 
Blažek Jaromír · ZO Jilemnice 
Bureš Antonín · ZO Prostějov 
Buřič Jan · ZO Krpy 

Čapek Jan · ZO Holice 
Čuda Miroslav · ZO Litoměřice 
Denemark František · ZO Říčany 
Dobeš Jaroslav · ZO Rožnov pod Radhoštěm 
Dominik Václav · ZO Zlín 
Dostrašil František · ZO Smržovka 
Dufek František · ZO Velká Bíteš 
Dvořáková Jiřina · ZO Pacov 
Ehrenberger Josef · ZO Svitavy 
Fišer Václav · ZO Netolice 
Fišer Jan · ZO Nižbor 
Gaja Miloslav · ZO Holešov 
Gašparovič Josef · ZO Toužim 
Grepl Stanislav · ZO Mohelnice 
Hladík Josef · ZO Nové Veselí 
Horáčková Jiřina · ZO Uhříněves 
Houdek Václav · ZO Starý Plzenec 
Hučík Eduard · ZO Černovice 
Charvát Petr · ZO Liteň 
Chmelová Jiřina · ZO Tábor 
Chudoba Zdeněk · ZO Dolní Bousov 
Jelenčiak Michal · ZO Žlutice 
Jindra Jiří · ZO Litvínov 
Jochymek Stanislav · ZO Hnojník 
Kareš Stanislav · ZO Hořice 
Kasparek Petr · ZO Morávka 
Kašpar Václav · ZO Přeštice 
Klečka Hubert · ZO Říčany 
Kopecká Věra · ZO Zbýšov 
Král Miroslav · ZO Uhlířské Janovice 
Křenek Milan · ZO Bílá Třemešná 
Kyndl Miroslav · ZO Čakovice 
Lainová Hana · ZO Libochovice 
Landa František · ZO Týn nad Vltavou 
Macek Miroslav · ZO Velké Opatovice 
Malán Jaroslav · ZO Tachov 
Malý Václav · ZO Rousínov - Vítovice 
Melichar Alois · ZO Seč 
Metlička Václav · ZO Veřechov 
Moskala Benedikt · ZO Mosty u Jablunkova 
Motl Jindřich · ZO Zlaté Hory 
Navratil Jiří · ZO Tachov 
Novák Petr · ZO Zlín 
Novotný Josef · ZO Staré Město u Mor. Třebové 
Novotný Jaroslav · ZO Proseč u Skutče 
Novotný Jaroslav · ZO Bechyně 
Nový Václav · ZO Luštěnice 
Nyklová Božena · ZO Stará Ves nad Ondřejnicí 
Oslizlok Rudolf · ZO Dětmarovice 
Panáček Miroslav · ZO Ostrava - Zábřeh 
Papesch Helmut · ZO Kravaře 
Pařil Ludvík · ZO Velké Meziříčí 
Pírek Václav · ZO Soběchleby 
Plecitý František · ZO Komárov 
Podracký Miroslav · ZO Ivančice 
Pošívalová Jiřina · ZO Horní Cerekev 
Procházka Jaromír · ZO Vranová Lhota 
Procházka Ladislav · ZO Ostrava - Zábřeh 
Ptáček Lubomír · ZO Králíky 
Rosecký Pavel · ZO Havlíčkův Brod 
Růžička Jaroslav · ZO Velké Popovice 

V září 2019 slaví… 
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Rymeš Emil · ZO Spálené Poříčí 
Řehák Václav · ZO Zbiroh 
Sauer Štefan · ZO Aš 
Sedlák Václav · ZO Jedovnice 
Síkora Jaroslav · ZO Trhové Sviny 
Sivek Miroslav · ZO Ostrava - Poruba 
Skružný Miloš · ZO Jílové u Prahy 
Sopuch Jan · ZO Štramberk 
Šantora Ladislav · ZO Nepomuk 
Šíma Jan · ZO Modřany 
Šlapal František · ZO Šumná 
Šťastný Jan · ZO Bílovec 
Šteinochr Jaroslav · ZO Planá nad Lužnicí 
Šturma Jaromír · ZO Osečná 
Taichmanová Hana · ZO Velký Osek 
Uhlíř Josef · ZO Pohořelice 
Vacek František · ZO Skuteč 
Vaněrek Jan · ZO Boskovice 
Vítek Václav · ZO Hradec Králové 
Voldřich Václav · ZO Rumburk 
Volek Václav · ZO Rataje nad Sázavou 
Volf Jaroslav · ZO Stříbro 
Všetečka Václav · ZO Doksy 

70 let
Aschenbrenner Václav · ZO Krsy 
Bartošek Milan · ZO Fryšták 
Bednář Jaromír · ZO Dlouhá Loučka 
Beneš Václav · ZO Libina 
Bielko Miroslav · ZO Neplachovice 
Bierza Břetislav · ZO Hošťálková 
Blažek Pavel · ZO Šťáhlavy 
Brudná Danuše · ZO Palkovice 
Buriánek Josef · ZO Turnov 
Čížek Josef · ZO Borovany 
De Fant Rudolf · ZO Bechyně 
Ditrych František · ZO Kolín 
Doležalová Dagmar · ZO Znojmo 
Drbohlav Jiří · ZO Železnice 
Dundálek Martin · ZO Olšany 
Flugr Jaroslav · ZO Lanškroun 
Guzanin Vasil · ZO Zátor 
Hamrle Jindřich · ZO Pelhřimov 
Hanousek Miroslav · ZO Humpolec 
Hanzl Antonín · ZO Šťáhlavy 

Heča Vladislav · ZO Nezdenice 
Herian Karel · ZO Koloveč 
Horák František · ZO Znojmo 
Houška Petr · ZO Cheb 
Hrach Václav · ZO Janovice nad Úhlavou 
Hrazdíra František · ZO Blansko 
Hrnčíř Josef · ZO Třebíč 
Hroch Milan · ZO Ledeč nad Sázavou 
Chloupek Bedřich · ZO Uherčice 
Chytrý Jan · ZO Opava 
Jakubka Miloš · ZO Kožlany 
Jána Petr · ZO Mimoň 
Jansa Václav · ZO Police nad Metují 
Jaroš Jaroslav · ZO Znojmo 
Jirák Zdeněk · ZO Kladno 
Jůza Miloš · ZO Velká Bíteš 
Kadlec Josef · ZO Vlašim 
Kahounová Marie · ZO Stráž u Tachova 
Kalianko Štěpán · ZO Lhenice 
Kassal Jiří · ZO Toužim 
Kočí Jan · ZO Horní Branná 
Košatka Václav · ZO Kluky 
Kouřil Jaroslav · ZO Bučovice 
Kozojed Josef · ZO Lukavec 
Kropík Jaroslav · ZO Počepice 
Kučera Josef · ZO Křižany 
Kučerová Věra · ZO Tachov 
Kutlák Jan · ZO Tachov 
Kutnohorský Karel · ZO Nová Bystřice 
Langmajer Václav · ZO Dobřany 
Lapáček Milan · ZO Polička 
Lehovec František · ZO Říčany 
Lesák Josef · ZO Hranice 
Lhotková Marie · ZO Miličín 
Linhart Václav · ZO Brno - Žabovřesky 
Loudová Ivana · ZO Sychrov 
Lüftnerová Antonie · ZO Vyšší Brod 
Lukeš Jan · ZO Petřkovice 
Mačlová Zdeňka · ZO Soběšice 
Machačný Stanislav · ZO Turnov 
Machala Jiří · ZO Tišnov 
Majciková Dana · ZO Klášterec nad Ohří 
Mazal Jan · ZO Vyškov 
Mihál Jaroslav · ZO Slezské Rudoltice 
Michal Václav · ZO Nekmíř 

Mrtka Jaroslav · ZO Mikulovice 
Mudra Stanislav · ZO Hradečno 
Nemeškal Vladimír · ZO Velké Meziříčí 
Nešpor Lubomír · ZO Koryčany 
Novák Bohumil · ZO Trutnov 
Obršál Josef · ZO Machov 
Ondruš Štefan · ZO Slavičín 
Pavlina Ján · ZO Chodov 
Pešková Ladislava · ZO Liteň 
Plachý Jiří · ZO Nymburk 
Plechatý Jiří · ZO Kadaň 
Popule Milan · ZO Oráčov 
Prach Karel · ZO Přeštice 
Pytela Břetislav · ZO Bučovice 
Rohlena Václav · ZO Přepychy 
Rolek Svatopluk · ZO Koryčany 
Rynda Jaromír · ZO Chyňava 
Skočdopole Josef · ZO Rychnov nad Kněžnou 
Studnička Pavel · ZO Mšec 
Szilagyi Alexandr · ZO Štětí 
Šatava Vladimír · ZO Březnice 
Šelmát Zdeněk · ZO Čížkov 
Šimek Václav · ZO Pištín 
Šinogl Jan · ZO Jaroslavice 
Šlechta Ladislav · ZO Týniště nad Orlicí 
Špaček Miroslav · ZO Strakonice 
Špeil Václav · ZO Horní Planá 
Tkadleček Josef · ZO Střítež nad Bečvou 
Tomaides František · ZO Trhový Štěpánov 
Trefil Václav · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Vajgl Alois · ZO Čáslav 
Vlasáková Blanka · ZO Český Brod 
Vlček Miloslav · ZO Přeštice 
Voborník Josef Na · ZO Jaroměř 
Vošický Zdeněk · ZO Havlíčkův Brod 
Vrána Antonín · ZO Plasy 
Vrla Jaromír · ZO Zlín 
Výmola Jan · ZO Vyškov 
Zapletalová Naďa · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Zeman Karel · ZO Olomouc 

Jubilantům  
upřímně blahopřejeme! 

ZÁŘÍ 2019•
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EOdešli z našich řad

Altman Karel (76) · ZO Horšice

Becha Milan (73) · ZO Vyškov

Benda Martin (55) · ZO Nejdek

Bílek František (92) · ZO Plasy

Dopita Zdeněk (79) · ZO Javorník

Fehérpataky Jan (69) · ZO Vroutek

Hlavička Radek (56) · ZO Újezd

Hroch Jan (91) · ZO Dubicko

Hudeček Josef (54) · ZO Rožmitál pod Třemšínem

Chroust Jan (71) · ZO Jimramov

Lechner Oldřich (81) · ZO Pačlavice

Říha František (80) · ZO Kosova Hora

Sýkorová Anežka (89) · ZO Velké Meziříčí

Šusta Josef (83) · ZO Čerčany

Váňa Jan (87) · ZO Kolín

Čest jejich památce
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Včelařský kroužek V Uherském 
Brodu působí při Domě dětí a mlá-
deže a již řadu let ho úspěšně vede 
Jiří Sladký. Pod jeho vedením 
dosahují žáci výborných výsledků 
a obsazují přední místa v odbor-
ných soutěžích.

Představte čtenářům svůj včelařský 
kroužek.
Včelařský kroužek mládeže v Uherském 
Brodu je jeden z nejstarších. Jeho tradice 
sahá až do roku 1957, kdy ho založil pan 
učitel František Hodický, kterému v našem 
městě nikdo neřekl jinak než Včelička. Ne-
jen za jeho činnost při popularizaci chovu 
včel mu dokonce byla udělena Cena měs-
ta Uherského Brodu. Po jeho odchodu na 
odpočinek se ve vedení kroužku vystřídali 
další včelaři, ale chybělo jim jeho nadšení 
a mimořádná schopnost děti pro včelaření 
strhnout. Počet dětí v kroužku se tedy logic-
ky snižoval. To trápilo naši organizaci a na 
výroční schůzi v roce 2002 se řešilo, co bude 
s kroužkem dál. Přátelé mě oslovili, jestli 
bych se kroužku neujal a nepokusil se ho ob-
novit. Řekl jsem si, že zkusit to můžu, a nyní 
vedu kroužek už sedmnáct let. Chodí k nám 
děti od první třídy, ale jednou se už stalo, že 
k nám chtěl i předškoláček. Vzal jsem ho 
mezi děti na zkoušku. Zvládl to velice dobře 
a kroužek navštěvuje dodnes. Velkou radost 
mám i z toho, že se vracejí i kluci, kteří už 
školu vychodili, ale pomáhají mi s organizo-
váním různých akcí a stále se zajímají, jak 
se kroužku daří. Členové kroužku se samo-
zřejmě pravidelně účastnili soutěže Zlatá 
včela, kde od roku 2010 nepřetržitě sbíráme 

medailová umístění. Naším nejúspěšnějším 
žákem byl Marek Matulík. Celostátního kola 
Zlaté včely se zúčastnil čtyřikrát a dvakrát 
dokonce vyhrál. Jako vítěz se nominoval 
k účasti na IMYB 2017 v Anglii a 2018 ve 
Francii. V Anglii se dokonce umístil na 
čtvrtém místě. Nejen díky těmto skvělým 
výsledkům se o náš kroužek začala zajímat 
i média. Několikrát o nás byl článek v měst-
ském i okresním tisku a dokonce přímo na 
včelnici za námi přijela regionální televize, 
která u nás natočila několik reportáží.

Jaké máte zázemí?
Při zahájení činnosti v roce 1957 měl krou-
žek několik úlů na školní zahradě, kde se 
vyučovaly pěstitelské práce. Jak se kroužek 
rozrůstal, tak se místní organizace rozhod-
la postavit dětem malý včelín. Vyrostl díky 
nadšení a dobrovolné práci tehdejších obě-
tavých přátel. Později byla zahrada bohužel 
zrušena. V rámci rekonstrukce celého škol-
ního dvora a výstavby nového sportovního 
zázemí školy musel být včelín odstraněn. 
Od roku 2018 máme útočiště na zahradě 
kláštera, na teoretickou výuku pak chodí-
me do Domu dětí a mládeže. Tady může-
me využívat kuchyňku na pečení a zdobení 
perníků a výrobu svíček, učebny na mikro-
skopování a ateliér na výrobu rámků.

Má kroužek vlastní včelstva?
V současné době se kroužek stará o tři 
včelstva a jeden oddělek. Ten si děti vytvo-
řily těsně před prázdninami. Šest členů 
kroužku má dokonce svá vlastní včelstva, 
na nichž si mohou vyzkoušet vědomosti 
získané v kroužku. 

Jak u vás vypadá klasická schůzka?
Schůzky se konají pravidelně každé pon-
dělí. Program se většinou řídí počasím 
a potřebami včelstev. Pokud je to možné, 
snažíme se chodit do včel co nejčastěji. 
Děti umí rozdělat dýmák, rozebrat včel-
stvo, posoudit jeho zdravotní stav, učily se 
značit trubce jako nácvik na značení ma-
tek. V teoretické části výuky používáme 
spoustu pomůcek. Mezi dětmi jsou velmi 
oblíbené fotorámky. Vyráběli jsme také 

vlastní mikroskopické preparáty, rámky 
a svíčky. Ale bezkonkurenčně nejraději děti 
pečou a zdobí perníky. Své výrobky si mo-
hou vzít domů – pokud je tedy nesní už při 
zdobení. Mým hlavním cílem jako vedou-
cího včelařského kroužku je, aby děti byly 
všestranně připraveny na samostatnou 
práci se včelami a aby mohly v budoucnu 
samy a s radostí včelařit. Ale dobře si uvě-
domuji, že dobrých praktických výsledků 
nelze dosáhnout bez teoretické přípravy. 
Tu nyní mohou děti uplatnit také v soutěži 
Zlatá včela a v korespondenčních a inter-
netových soutěžích, které pořádá Český 
svaz včelařů.

Připravujete nějaké včelařské akce pro 
veřejnost?
Každoročně se kroužek účastní akce Den 
Země na Masarykově náměstí v Uherském 
Brodu, kde prezentujeme naši činnost. 
O náš stánek bývá ze strany veřejnosti tra-
dičně velký zájem. Kromě prohlídky včelař-
ského nářadí, fotorámků a dalších pomů-
cek nabízíme návštěvníkům i ochutnávku 
medu, medových specialit a výrobu svíček. 
Malé děti bývají nadšené z proskleného úlu 
s živými včelami. Další pravidelnou akcí, 
kterou pořádáme, je Medový den v Domě 
dětí a mládeže. Tady mají děti z mateřských 
i základních škol zajištěn bohatý výukový 
program, přizpůsobený jejich věku. Vidí 
zde práci včelaře v průběhu roku a všechny 
pomůcky, které používáme v kroužku. Tato 
akce je dobrou příležitostí jak prezentovat 
naši činnost a zaujmout děti, které později 
mohou začít navštěvovat náš kroužek.

Veronika Šebková,
předsedkyně komise pro práci s mládeží



PRO ČLOVĚKA:
• Trvalka do smíšených záhonů nebo 

výrazná solitéra, k řezu
• Léčivá rostlina – droga: Inulae radix 

(steroly, inulin, triterpeny), rozpouštění 
hlenů, usnadňuje vykašlávání; 
podporuje trávení, pomáhá při kožních 
vyrážkách

• Množí se ze semene nebo oddenků
• Plné slunce, vlhčí, hlubší a výživnější 

půdy

PRO PŘÍRODU:
• Vyhledávaný zdroj nektaru a pylu pro 

čmeláky, samotářské včely, motýly atd.

BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA:

• Mohutná trvalka vysoká 1–2 m
• Přízemní listy eliptické, lodyžní široce 

vejčité
• Žluté úbory 7–10 cm
• Plody jsou nažky s chmýrem.

„Kam dopadly slzy trojské Heleny,
vykvetly květy omanu.”

Pomocí kořene spáleného na dřevěném 
uhlí se člověk mohl stát jasnovidcem.
Ve starověku se ve Středozemí a Orientu 
používal jako kořenová zelenina 
(vařený i syrový); ve středověku se z něj 
připravovalo víno, které bylo považováno 
za všelék.

OMAN PRO VČELU VČELA PRO OMAN

Doba květu: ČERVENEC–SRPEN

Zdroj nektaru:

množství Dosud 
neměřeno, 

odvozujeme 
od příbuzných 
druhů čeledi 

složnokvětých.
cukernatost

Zdroj pylu:

množství, 
kvalita

velmi dobrý 
zdroj kvalitního 
pylu koncem 

léta

barva  
rousků 
žluto

oranžová

Opylování zajišťuje tvorbu semen a tím další 
existenci druhu.

Poznejte a pěstujte: Oman pravý
Pomůžete nejen sobě a včelám, ale i celé přírodě

Připravila: Miroslava Novotná



Oman pravý
Inula helenium


