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editorial

Značení matek

Cena medu
Nebojte se, nejde o cenu nejvyšší tak, jak ji
známe ze stejnojmenného českého filmu.
Jde o to, kolik vlastně stojí med, jak cenu
tvořit? Jak si ceníte své práce a práce svých
včel? Inspirujete se podle ceny, za kterou
prodávají kolegové včelaři? Máte problém
cenu zvýšit, abyste nepřišli o pravidelné zákazníky? Co všechno ovlivňuje cenu medu,
ať už jde o nákup ze dvora nebo o cenu výkupní?
Nedávno jsem obdržela dopis jednoho
z členů svazu. Přivedl mě na myšlenku
předložit vám k diskuzi téma tvorby ceny
medu u zájmových včelařů. Jak to děláte
vy? Můžete poradit ostatním? Jak významná může být úloha svazu v tvorbě ceny? Co
říkáte na inzerci prodeje medu v našich inzertních novinách atd.
A nyní k dopisu (předkládám ve zkrácené
podobě):
Vážená paní předsedkyně, velmi mě rozhořčily inzeráty v příloze Včelařství na prodej
medu za cenu 90 Kč/kg. Tedy přesněji jeden
za 89 Kč/kg, druhý za 90 Kč/kg a třetí za
93 Kč/kg. Podobné inzeráty urážejí mou
stavovskou čest včelaře a dle mého názoru by neměly být zveřejňovány v periodiku
svazu. Kdo ze včelařů by si koupil cizí med?
Nikoho takového neznám. Proč někdo utrácí peníze za inzerát, aby sdělil 50 tisícům
včelařů, že on prodává med za 90 Kč/kg?
A když si většina z nás bude myslet, že normální cena medu je 90 Kč/kg, budeme pak
ochotni prodávat med pod cenou?
Dnes je květový med prodejný za
130–150 Kč/kg. Já sám ho za tuto cenu
prodávám ze dvora a nikdo nemá problém
mi takovou cenu zaplatit. Osobně si myslím,
že reálná cena medu v současnosti v České
republice by měla být kolem 200 Kč/kg. Proč
200 Kč/kg? Mám k tomu dva důvody:
1. Na Slovensku je cena 8 eur/kg, v Německu a Rakousku 10–14 eur/kg a i v Rumunsku (zemi s mnohem nižší kupní sílou
obyvatelstva) zhruba 8 eur/kg. Ve Slovinsku
pak dokonce 12–14 eur/kg. Při současném
kurzu 25 Kč/euro vychází 8 eur = 200 Kč.
2. Už když včelařil náš děda (a možná
i jeho otec), tak říkal, že med má stát tolik,
co máslo. Máslo dnes stojí 40–65 Kč za
kostku tedy 160–260 Kč/kg.
Myslím si, že ČSV by si měl dát za cíl
stanovit a zavést na trh rozumnou cenu

medu pro včelaře. K tomu by například
přispělo vytvořit metodiku výpočtu ceny,
stanovit a pravidelně (minimálně jednou
ročně) zveřejňovat doporučenou prodejní
cenu medu pro malovčelaře. Také by měl
náš svaz informovat veřejnost o tom, jaké
jsou náklady spojené s chovem včel a jaká
je tedy cena medu s přiměřeným ziskem pro
včelaře, a tudíž za kolik by měli nakupovat med od včelařů. Samozřejmě cena medu
v supermarketech je něco jiného a o ní můj
dopis není. Svaz by neměl propůjčovat náš
stavovský časopis lidem k tomu, aby nám za
cenu inzerátu podrývali sebevědomí a uměle
snižovali cenu medu. Zvažte, zda inzeráty
nabízející prodej medu (za neobvykle nízkou cenu) mají své místo v našem časopisu
a jejich zveřejňování by nemělo být omezeno
(tak jako třeba inzeráty na invertní krmivo). Jsem členem svazu včelařů a zároveň
aktivním včelařem 14 let. ČSV by měl přispět k nastolení normální ceny medu v naší
republice. Pokud ale umožní těm, kteří na
medu chtějí pouze vydělávat, aby přesvědčili
většinu včelařů, že cena medu je 90 Kč/kg,
tak vráží poctivým včelařům nůž do zad.
Nepamatuji si, že bych kdy ve Včelařství
četl článek na téma, jak se tvoří cena medu.
Mělo by se to napravit.

O. CH., Písek
Vážení přátelé, děkuji za vaše názory, za
to, že poradíte těm, kteří si nejsou jisti při
tvorbě ceny medu od svých včel, a že také
napíšete svazu, zda inzeráty na prodej
medu máme nebo nemáme zveřejňovat,
a proč. Možná nenajdeme na položené
otázky uspokojivé odpovědi, ale váš pohled
a vaše zkušenosti budou pro ostatní určitě
cennými informacemi.
Bude-li vás téma zajímat, vaše odpovědi
zpracujeme a uveřejníme.
Mgr. Jarmila Machová
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Aktuálně

Jednání Vyšegrádské 4
proběhlo v Budapešti
3.

V Budapešti se ve dnech 19.–20. 1. 2018
uskutečnilo jednání Vyšegrádské 4 – zástupců Maďarska, Polska, Slovenska
a Česka. Po letech, kdy se tato spolupráce
vytratila, se z iniciativy Maďarska státy V4
opět sešly a prostřednictvím svých ústředních státních orgánů „oprášily“ myšlenku
společného postupu a společných požadavků vůči EU, a to v zájmu řešení stejných
problémů ve včelařství. .
Devatenáctého ledna se jednalo celý den.
Každý včelařský svaz účastnické země seznámil ostatní se svou činností, s problémy
včelařství, s dotacemi, které čerpají chovatelé, se zdravotním stavem včel, daňovými
podmínkami pro včelaře a také s důležitými

údaji, jako jsou počty chovatelů včel, včelstev, průměrný počet včelstev na km², výnosy medu, dovoz a vývoz atd. Zajímavým zjištěním bylo, že 25 % včelařů, 25 % produkce
medu a 22 % včelstev celé EU pochází z V4.
Nejsme proto zanedbatelnou silou.
Z tohoto jednání vzešly závěrečné požadavky:
1.
2.

Prosadit u EU zvýšení paušální
částky dotace na včelstvo o 48 %
(od roku 2004 je stejná).
Prosadit ve značení původu medu
konkrétní zemi (tj. nikoli „med
ze zemí EU, ze zemí EU a mimo
EU…“).

Přijmout na úrovni EU normu
medu (jde o opatření proti falšování
medu, v normě by měly být markery, které jsou charakteristické pro
med).

Polští zástupci se zavázali připravit do
příštího setkání Kodex včelařství. Součástí dohod bylo i stanovení počtu setkání
v roce – 1 x vždy v lednu, a pořadí místa
konání. Příští rok hostí V4 Slovensko, pak
Česko a Polsko. Česká republika navrhla
v rámci spolupráce V4 setkávání mládeže účastnických států. Bohužel Maďarský
svaz včelařů s dětmi prakticky nepracuje
a i v Polsku podle sdělení zástupců z polského svazu včelařské kroužky vedou jen
školy. Přesto se s podobnou spoluprací do
budoucna počítá. Maďarské funkcionáře
jsme pozvali pro inspiraci a předání zkušeností na finále naší Zlaté včely.
Následující den, 20. 1., v rámci Včelařské výstavy v Kaposvaru každý stát odprezentoval maďarským včelařům stav
včelařství a svazu ve své zemi. Závěrem
byla spolupráce států V4 slavnostně zpečetěna podpisy jejich zástupců. Mám za
to, že z pohledu všech účastníků bylo setkání velmi přínosné a podnětné, a doufáme, že společně se nám podaří alespoň
některé závěry v EU prosadit.
Mgr. Jarmila Machová,
předsedkyně ČSV, z. s.
Foto: Zsolt Lászlóffy

P.S. Před uzávěrkou časopisu se na informačních serverech objevila tato zpráva:
„Poslanci Zemědělského výboru Evropského parlamentu se minulý týden shodli na urgentní potřebě zachránit včelstva v EU.
Požadují, aby EU zvýšila o polovinu podporu včelařům, zakázala škodlivé pesticidy a více investovala do vývoje bezpečných léků
pro včely. S ohledem na dovoz falšovaného medu do EU poslanci volají po opatřeních, která takovému dovozu zamezí. Dále se
zasazují o harmonizaci kontrol na hranicích a kontroly na jednotném trhu, o zavedení povinného odběru vzorků a testování pro
veškerý dovezený med a zpřísnění požadavků na sledovatelnost v celém dodavatelském řetězci, např. zavedením povinného
označování země původu pro med a včelí produkty.“
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a zpracování medu a včelího vosku, je propagátorem maloobjemové výroby mezistěn
a racionálních postupů ve včelařství s využitím chlazených skladů. Inženýr Kamler
je i neúnavným propagátorem správných
postupů léčení, které jsou maximálně účinné a nezatěžují zbytečně ani včely, ani prostředí. Vedle své práce v ústavu přednáší,
vede kurzy a pracuje i na všech úrovních
Českého svazu včelařů. Od ZO Kralupy
a okres Mělník až po předsednictvo republikového výboru.
Přejeme jubilantovi hodně zdraví, sil,
dobrých nápadů a trpělivosti do dalších
let mezi včelami a včelaři.
Spolupracovníci z VÚVč Dol

Včelín z Hospodářské výstavy z roku
1907 má stoletá včelařka na zahradě

Stoletá jubilantka Bohuslava Vančatová v rodinném kruhu

V únorovém čísle je na stránce věnované našim jubilantům uvedena Bohuslava Vančatová, členka ZO ČSV v Čížové. Vedle jejího jména se skví číslice
100! Narodila se 28. února 1918 v Zahrádce u Pošné do rodiny sedláka
Františka Kejvala.
Její otec se po ovdovění znova oženil, a tím
Bohuslava dostala macechu, se kterou si
ne vždy rozuměla. Když ji chtěli provdat za
starého a bohatého sedláka, utekla z domova a přes svého strýce, kterému věřila víc
než otci, se dostala do Želivského kláštera,
kde pracovala v klášterní kuchyni.
A jak se dostala ke včelám? Provdala se do
rodiny Františka Vincence Vančaty z Kostelce nad Vltavou. Její tchán byl zručný kolář
a truhlář, ale i včelař vizionář. Chtěl vyrábět

úly, do čehož mínil zapojit celou rodinu.
Včelařit začal už před první světovou válkou. Zúčastnil se řady výstav a jeho včelín se
systémem „Amerikán“ byl v roce 1907 ozdobou Hospodářské výstavy v Praze. První
světová válka však tyto plány zmařila. Včelín „Amerikán“ jako památka po otci skončil i s částí úlů na zahradě rodiny Vančatů
v Čížové, kde svému účelu slouží dodnes.
Nynější jubilantka nezůstala po náhlé
smrti manžela v roce 1978 na všechno tak

Včelín „Amerikán“ byl v roce 1907 ozdobou
Hospodářské výstavy v Praze. Nyní je na
zahradě u domu jubilantky. Před včelínem
je začínající včelař Mahmood, pravnuk
jubilantky

úplně sama, protože ji střídavě a pravidelně
navštěvovaly vdané dcery, později se čtyřmi vnoučaty a dnes i se sedmi pravnoučaty.
O včelstva se paní Bohuslava starala i po
smrti manžela, a tím se zasloužila o zachování včelstev do současnosti.
Od letošního roku se bude o včelstva
starat zeť Bohuslavy Vančatové spolu
s dalšími mladšími členy rodiny. Na podzim zazimovali a proti varroáze ošetřili pět
včelstev, letos chtějí jejich počet rozšířit na
sedm. Produkce medu uspokojí potřebu
celé rodiny i blízkých přátel.

Text a foto: Jaroslav Koubec
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Řádky pro včelařky

Významného jubilea, sedmdesátých narozenin, se letos 21. února dožívá Dr. Ing. František Kamler. Jeho životní dráha je spjata
se včelami a s Výzkumným ústavem včelařským v Dole, kam roku 1973 nastoupil
po absolvování Vysoké školy zemědělské
v Brně. Od roku 1997 je ředitelem ústavu
a v nelehkém období privatizace se mu
podařilo nastavit soběstačnou ekonomiku
firmy, a to díky provoznímu zázemí výroby Dolské medoviny a léčivých přípravků
proti varroáze. Po celý čas je doménou
Františka Kamlera skutečné včelaření.
Rozumí včelám jako málokdo. Také se jako
inženýr zasloužil o rozvoj kočovné techniky pro malé včelaře, věnuje se hodnocení
úlových systémů, zařízení na získávání

Blahopřejeme

František Kamler
slaví 70!

KALENDÁRIUM

Březen – měsíc jarní rovnodennosti
Národní přírodní rezervace Ransko – včelí ráj, kde na ploše necelých 700 hektarů
rozkvétají bledule jarní, lýkovce jedovaté, olše lepkavé a mnoho dalších rostlin

Příroda
Měsíc březen má název odvozený pravděpodobně od bříz, které postupně začínají
rašit. Nabízí se však i alternativa počátku
březosti zvířat typická pro jaro. Březen
je totiž prvním jarním měsícem, protože
v jeho třetí dekádě přichází jarní rovnodennost. Tento den dopadají sluneční paprsky kolmo na rovník, a proto panuje na
obou zemských polokoulích stejně dlouhý
den i noc, trvající 12 hodin. S délkou dne
souvisejí i vzrůstající teploty, přesto březen
ještě velmi často přináší bohaté sněhové
nadílky. Letos nastává rovnodennost v odpoledních hodinách 20. března, konkrétně
v 17.15. Je to čas, kdy oficiálně končí zima
a začíná astronomické jaro. Za konec
zimy většinou již považujeme matějskou
oblevu nastupující kolem 24. února, kdy
slaví svátek sv. Matěj. Singularita přichází
s pravděpodobností až 80 % a občas se její
konec posune k 19. březnu, kdy slaví svátek sv. Josef. Na to dobře poukazuje lidová
slovesnost: „Nenajde-li led Matějova pila,
najde ho Josefova širočina.“ Posledním
záchvěvem zimy bývá řehořská zima, což
je výrazné ochlazení typické pro druhou
dekádu března. Název dostala podle sv.
Řehoře I. Velikého, kdy kolem data jeho
svátku připadajícího na 12. březen dochází
ke vpádu chladných vzduchových hmot ze
severu. Přestože se jedná o ochlazení, pranostiky jsou již optimistické a odkazují na
jaro, jako ta nejznámější: „Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře
a líný sedlák, který neoře.“ Během poslední
březnové dekády v přírodě s jistotou mizí
závěje sněhu a my toto období nazýváme
podle svátku Zvěstování Panny Marie slaveného 25. března mariánským oteplením.
S touto poslední březnovou změnou počasí
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souvisí i některá rčení: „Na Panny Marie
zvěstování vlaštovičky zpět přihání“ nebo
„Panna Maria zimu přemohla.“ Obecně lze
říci, že březen byl vždy stěžejním měsícem
pro zemědělce, protože museli připravit
půdu a zasít. Zase nám to mnohokrát potvrdí lidová slovesnost: „O svatém Viktorínu (23. března) s jarními pracemi započni,
neboť už je teplo i ve stínu. Kdo na jaře otálí, o žních zapláče. Na svatého Josefa i pluh
vdovy vyjíždí na pole.“
V březnu již naplno kvetou nivální byliny, například sněženka podsněžník, bledule jarní, talovín zimní nebo čemeřice
černá a postupně je doplňují další typicky
jarní byliny. Devětsil lékařský, jehož listy
patří v naší flóře mezi největší, dokáže zcela zakrýt vodní toky, kolem kterých roste.
Dále kvete devětsil bílý a podběl lékařský.
Všechny tři rostliny patří do čeledi hvězdnicovitých, lokálně jsou významnými zdroji
pylu i nektaru a člověkem byly vždy ceněny jako léčivky. Koncem března rozkvétají
i pryskyřníkovité rostliny, konkrétně sasanka hajní a pryskyřníkovitá i jaterník podléška. Jaterník však včelám poskytuje pouze
pyl, protože mu chybí nektária. Z dřevin
poskytujících pyl jsou to lísky a olše, pyl
i nektar nabízí lýkovce a postupně rozkvétající vrby.
Včelstvo
V březnu dochází k poměrně velkým výkyvům teplot mezi dnem a nocí. Podle toho se
chová i včelí společenstvo. Přes den včely
vyletují za prvními zdroji potravy, intenzivně čistí vnitřní prostor úlu, vynášejí
mrtvolky i měl a v noci se ještě shlukují do
chumáče. Chod celého společenstva stále
ještě zajišťují zimní dlouhověké včely, ale
postupně jsou nahrazovány líhnoucími se

mladuškami. Včelstvo pěkně ploduje, ale
jen v ploše, kterou v noci dokáže chumáč
obsednout a zahřát. Problémem může být
výraznější oteplení, při kterém se včelstvo
rozploduje více, než je schopné tepelně
obhospodařit a následný nástup nízkých
teplot pak vede ke zachlazení části plodu.
Tento stav včelstvo značně vyčerpá a oslabí.
S plodováním stoupá spotřeba zásob a vody.
V případě zhoršení počasí se včely nemusejí
několik dnů dostat z úlu, a když už za vodou
vylétnou, je to za cenu velkých ztrát.
Práce včelaře
Březen patří do včelařského předjaří a je
obdobím první jarní prohlídky, které se
většina včelařů nemůže dočkat, protože
v jakém stavu včelstva najde, takové potom
může očekávat výsledky během sezony. Silná a zdravá včelstva jsou předpokladem
úspěšného roku, slaboši a včelstva nemocná nám moc radosti neudělají. Musíme mít na paměti, že prohlídka je pro včely
nesmírně stresujícím faktorem a musíme
ji provést rychle a při teplotách nad 10 °C,
nejlépe až koncem měsíce. Často stačí jen
pohled pod strůpkovou fólii a hned zjistíme
množství včel a počet obsednutých plástů.
Potěžkáním odhadneme zbývající zásoby,
kterých by mělo být minimálně 6 kilogramů. V tomto období poznáme výhodu
zateplených úlů, ve kterých jsou plochy
plodu znatelně větší. Každopádně i v případě úlů tenkostěnných je nyní zateplený
strůpek základem úspěchu, protože právě
pod ním se plodové těleso vyvíjí a mnohem
lépe zvládá tepelné výkyvy v přírodě. Osobně mám kvůli teplotnímu komfortu v úlu
podložkou zakryté i zasíťované varroadno.
Při podezření na jakýkoliv problém ve
včelstvu přistoupíme k důkladné prohlídce
a rozebrání díla. Postupujeme od krajního
rámku, a pokud narazíme na plodový plást,
zkontrolujeme, jak matka klade a jestli není
plod nemocný, což poznáme podle propadlých víček nebo podle neobvyklého zápachu. Když si nejsme zdravotním stavem
jistí, konzultujeme jej s nákazovým referentem a vzorky pošleme na vyšetření. Pokud při prohlídce zjistíme plesnivé plásty,
rozhodně je z úlu odstraníme, protože jsou
zdrojem jedovatých toxinů, které zbytečně
zatěžují včelstvo. Spory plísní mohou být
při vdechování nebezpečné dokonce i pro
včelaře. V případě nedostatku zásob je
ideální přidat do úlu náhradu v podobě
zásobních plástů z jiných včelstev, které
jich mají přebytek. Pro tyto případy mám
v záloze zásobní plásty, které získávám
při srpnovém doplňování zásob na zimu.
V této době nechávám v medníku všech

Léčení
Pokud je třeba přeléčit včelstvo proti varroáze, přistoupíme k nátěru zavíčkovaného
plodu a fumigaci. Činíme tak na základě
vyšetření zimní měli všude tam, kde byl
průměr tři a více roztočů. Plochy plodu
by při léčení neměly přesáhnout 10 dm2.
Nátěr plodu provádíme plochým štětcem
emulzí přípravku M-1 AER, přičemž do
50 ml vody přidáme 5 kapek léčiva. Léčivá látka proniká nátěrem i pod víčka a ničí
v nich roztoče. Zároveň je třeba fumigovat
Varidolem a zbavit se i foretických roztočů.
Napajedla
Zvýšenou spotřebu vody může včelař vyřešit jejím dodáváním přímo do úlu tak, jak
jsme si popsali v minulém dílu. Existují
různé skupiny včelařů, z nichž někteří dodávání vody do úlu s možností jarního podněcování zavrhují. Další možností je tedy
vytvoření venkovního napajedla na slun-

ném místě stanoviště. Rozhodně nesmí
stát před úly ve směru letu včel, protože
by mohlo dojít k jeho pokálení. Já jsem na
zahradě kousek od včelnice spojil užitečné
s estetickým a napajedlem se stalo jezírko
s lekníny a mělkým břehem osázeným rašeliníkem a blatouchy. Rašeliník představuje
ideální přístup k vodě a včely ji sají přímo
z mechových rostlinek. Jako napajedlo využijeme i obyčejný sud s kohoutkem a prkénko s vydlabanou klikatící se drážkou.
Ze sudu necháme odkapávat vodu, kterou
si včely na prkénku odebírají. Nebezpečím
napajedla, u kterého se slétá mnoho včel
často i od sousedních včelařů, může být
přenos nemocí.

Nebezpečím napajedla,
u kterého se slétá mnoho včel
často i od sousedních včelařů,
může být přenos nemocí
Medovina
Výroba medoviny je skvělým bonusem
každého včelařského provozu. Osobně si
už včelaření bez každoročního vaření medoviny a následného bublání v demižonech
neumím představit. Medovinu si připravuji z květového i medovicového medu. Jsou
dvě možnosti výroby, medovinu můžeme
vařit nebo připravovat za studena. Pravdou je, že příprava za studena zachovává
všechny látky obsažené v medu, ale na
druhou stranu hrozí mnohem větší riziko
jejího zkažení. To téměř nehrozí u medoviny vařené, kde zase varem zničíme mnoho v medu obsažených látek a kvasit poté
necháváme v podstatě jen sladký sirup.

Zahradní jezírko s porostem blatouchů a mechorostů u břehu
slouží jako napajedlo

Chutnou součástí medoviny je propolis,
který získám vyvářením víček z medobraní.
Propolis na nich totiž tvoří tenkou vrstvu,
která slouží stejně jako na ostatních vnitřních plochách úlu k dezinfekci (má antimikrobiální a fungicidní účinky). I do medoviny připravené za studena přidávám pro
chuť vodu z vyvařených víček právě kvůli
propolisu.
Nápoj tím obohatím i o léčivé účinky propolisu. Kolují mýty, že medovina
díky propolisu špatně kvasí, ale ještě jsem
takový problém nezaznamenal, a to nápoj
připravuji desátým rokem. Medovinu můžeme ponechat přírodní, nebo podle chuti
přidat koření, bylinky, ovoce nebo jen ovocnou šťávu. Demižon neplním kvůli bouřlivému počátku kvašení celý a opatřím jej
kvasnou zátkou. Medovina kvasí v teple
asi šest týdnů, pak ji nechám ještě nějakou
dobu stát a poprvé stočím a zbavím kalů.
Při prvním stáčení je třeba medovinu provzdušnit tak, že ji do demižonu napouštím
hadičkou z výšky (její konec je zhruba na
úrovni hrdla demižonu).
Nádoba musí být oproti prvnímu kvašení maximálně naplněná, aby se medovina
nezkazila, a kvůli unikajícímu oxidu uhličitému je stále opatřená kvasnou zátkou.
Dokvašení probíhá ve sklepě, po několika
měsících ji ještě jednou stáčím a nechávám
zrát. Medovinu podávám nejdříve po dvanáctiměsíčním zrání ve sklepě. Nakonec
ji přetočím do lahví, uzavřu korkovou zátkou, zavoskuji, uskladním ve sklepě a odebírám podle chuti a nálady.
Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství
www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Tmavší medovina z medovicového a světlejší z květového medu.
Na zdraví!
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jedenáct rámků, které včely zaplní zásobami. Kvůli lepší cirkulaci vzduchu jeden
plást po ukončení krmení vyjmu a uskladním. Další možností záchrany včelstva
je podání medocukrového těsta na horní
loučky plástů pod strůpkovou fólii. Těsto
získáme smícháním jednoho dílu medu
a dvou dílů moučkového cukru, obě složky dobře prohněteme. Velkým záporem je
nutnost zpracování těsta včelami, při kterém se včely značně opotřebují. Na druhou
stranu je to menší zlo, než kdyby zahynuly
hlady. Stejnou nevýhodu má i podání cukerného roztoku prosakovacími lahvemi,
stropním nebo kapsovým krmítkem, které však můžeme využít pouze při vyšších
teplotách.

eurodotace

Za jakých podmínek lze získat
EURODOTACE dle nařízení vlády
č. 197/2005 Sb., v platném znění
Tento článek si klade za cíl reagovat na nejčastější dotazy, které souvisejí
s poskytováním „EURODOTACÍ“ chovatelům včel v roce 2018. Podrobné pokyny byly zveřejněny v našem časopise Včelařství č. 1/2018, na
www.vcelarstvi.cz a www.szif.cz. Jejich součástí jsou i platné formuláře
pro podání požadavků a lhůty pro doložení všech dokumentů na ČSV.
Úloha ČSV při administraci eurodotací
v roce 2018
Pro včelařský rok 2018 je pro chovatele
včel v ČR určena dotační částka v celkové výši 63 863 596 Kč. ČSV shromažďuje
požadavky jednotlivých chovatelů včel.
U doručených požadavků provádí evidenci a základní administraci, v případě
neúplných požadavků vyzývá chovatele
k doplnění povinných údajů, zpracovává
přehledy dle pokynů Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“)
a provádí další nezbytné úkony související
s administrací eurodotací.
Úloha Fondu při zajištění eurodotací
Fond na základě doložených požadavků
doručených od ČSV provádí administrativní kontrolu a výpočet dotace. Pokud
výše všech oprávněných nároků přesáhne pro příslušný včelařský rok finanční
částku určenou na dotace pro chovatele
včel, upravuje u vybraných opatření výši
oprávněných nároků koeficientem krácení, např. v roce 2017 ve výši 0,4359
(krácení se netýká dotací poskytovaných
v rámci opatření technická pomoc – vedení včelařských kroužků pro děti a mládež, boj proti varroáze, úhrada nákladů
na rozbory medu a obnova včelstev). Fond
každoročně do 15. října poukazuje celou
částku dotace na ČSV, který bezprostředně po přijetí finančních prostředků na
účet provádí jejich rozesílání jednotlivým
chovatelům včel.
Kdo může získat dotaci?
Dotace jsou určeny pro chovatele včel.
Chovatelem včel je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako chovatel
včel u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., (dále jen „ČMSCH“). Na ČMSCH
je nutno se přihlásit bez ohledu na to, zda
začínající chovatel včel v okamžiku přihlášení již včelstva vlastní. ČMSCH při
registraci přidělí začínajícímu chovateli
včel šestimístné registrační číslo. Jedná se
o číslo, které chovatel vyplní do formuláře
požadavku o dotaci. Bez přiděleného regis78 •březen 2018

tračního čísla nemůže být dotace chovateli
včel poskytnuta!

4) Obnova včelstev je určena pro šlechtitelské chovy včelích matek z uznaného
šlechtitelského programu na území ČR.
Dotaci mohou čerpat pouze chovatelé,
které předsednictvo RV ČSV, z.s., zařadilo do uznaného šlechtitelského programu včely kraňské.

Kontakt na ČMSCH
Hradišťko 123, 252 09 Hradišťko
e-mail: uevcely@cmsch.cz
tel.: 257 896 210
Na co lze získat dotaci?
Dotaci lze poskytnout na tato opatření:
1) Technická pomoc je určena k:

a) pořádání vzdělávacích akcí pro
chovatele včel a vedení včelařských
kroužků pro děti a mládež
b) pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel
2) Boj proti varroáze je určen k:

a) úhradě nákladů na léčebné a preventivní prostředky
b) aplikaci aerosolu při prevenci nebo
léčení varroázy
3) 
Racionalizace kočování včelstev je
určena na pořízení nového zařízení pro
kočování se včelstvy.

Foto: Jaroslav Juráň

5) Úhrada nákladů na rozbory medu je
určena na úhradu fyzikálně chemických
rozborů medu a rozborů na přítomnost
spor Paenibacillus larvae.

Čím doložit požadavky?
Všechny požadavky je nutno doložit originálními doklady, nikoliv kopiemi. Za
originální doklad je považován i průpis
s originálním podpisem, případně úředně
ověřená kopie.
V souvislosti se zavedením EET je u hotovostních plateb vyžadována účtenka
EET od dodavatelů zařízení, kteří mají za
povinnost účtenku EET vystavit v souladu
se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci
tržeb.
Pokud je na dokladu jako způsob úhrady
uvedeno „Placeno převodem“, je chovatel
povinen prokázat, že k úhradě došlo, a to
kopií výpisu z účtu s vyznačením platby,
ostatní nesouvisející údaje mohou být
skryty.
Pokud bylo pořízené zařízení hrazeno
na dobírku a součástí dokladu je o tomto
způsobu platby zmínka (např. „Neplaťte!
Hrazeno dobírkou“), doklad o úhradě
není nutno předkládat.
Všechny doklady musejí pocházet z příslušného včelařského roku. Včelařský
rok 2017/2018 je období od 1. 8. 2017

Veterinární léčivé přípravky schválené
a registrované ÚSKVBL v České republice

Zařízení pořízené v zahraničí
Zařízení je možno zakoupit také v zahraničí. Jeho hodnotu v zahraniční měně je
nutné převést na Kč kurzem ČNB platným
pro datum zdanitelného plnění. K hodnotě
zařízení nelze připočíst náklady na balné,
poštovné, dopravné ani jiné další náklady. K cizojazyčné faktuře je nutno přiložit
překlad, aby z faktury bylo patrné, o jaké
zařízení se jedná.

V současné době mezi včelaři stoupá zájem i o jiné veterinární léčivé
přípravky (VLP), než se dosud běžně a organizovaně používaly k prevenci
a tlumení varroázy. Proto jsou níže uvedeny všechny oficiálně registrované
ke konci roku 2017.
Název přípravku (VLP)

Léková forma

Registrační číslo

Apiguard 25 %

gel

99/033/10-C

Apitraz 500 mg

proužek do úlu

96/034/16-C

Formidol 41 g

proužek do úlu

99/051/09-C

Formidol 81 g

proužek do úlu

96/044/14-C

Gabon PF 90 mg

proužek do úlu

96/088/09-C

M1 AER 240 mg/ml

koncentrát pro přípravu

96/089/09-C

do 15. července 2018 – datum doručení
všech dokladů na ČSV.

MP 10 fum. 24 mg/ml

fumigantní roztok do úlu

96/090/09-C

Oxuvar 41 mg/ml

koncentrát pro přípravu roztoku

96/014/17-C

Výjimku tvoří doklady o včelích matkách
prodaných v období od 1. srpna 2017 do
31. prosince 2017, které je nutno doručit
na ČSV nejpozději do 15. května 2018 spolu s požadavkem.

PolyVar Yellow 275 mg

proužek do úlu

96/025/17-C

Thymovar 15,0 g

proužek do úlu

96/060/10-C

Varidol 125 mg

roztok k léčebnému ošetření včel

96/238/94-C

VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml

disperze do úlu

EU/2/16/203

VarroMed 75 mg/ml + 660 mg/ml

disperze do úlu

EU/2/16/203

Kdy je možno o dotaci požádat?
Lhůty pro podání a doložení požadavku
nejpozději:
do 15. května 2018 – datum doručení vyplněného formuláře požadavku na ČSV,

Kam doručit dokumentaci k dotaci?
Dokumentaci ke všem dotačním opatřením, kromě dotace na technickou
pomoc – pořádání vzdělávacích akcí
pro chovatele včel a vedení včelařských
kroužků pro děti a mládež:
Český svaz včelařů, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
Požadavek je nutné doručit vždy v originále (např. poštou nebo osobně) opatřený originálním podpisem chovatele včel.
Kontaktní osoba: Ing. Leoš Kučera, e-mail:
kucera@vcelarstvi.cz, tel.: 224 932 423.
Dokumentaci k dotaci technická pomoc – pořádání vzdělávacích akcí pro
chovatele včel a vedení včelařských
kroužků pro děti a mládež:
Střední odborné učiliště včelařské
Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.
Slatiňanská 135
538 25 Nasavrky
Kontaktní osoba:
Zdena Solničková,
e-mail: solnickova@souvnasavrky.cz,
tel.: 469 677 128.
Text: Ing. Leoš Kučera
Foto: archiv redakce

Oba veterinární léčivé přípravky VarroMed jsou v seznamu ÚSKVBL uvedeny
pod stejným registračním číslem, jedná se
pouze o dvě balení odlišné velikosti.
Kromě výše uvedených VLP jsou v současné době ve fázi klinického ověřování
ještě přípravky Gabon Flum. s obsahem
4 mg flumethrinu ve formě proužků do
úlu a přípravek Vaderis s účinnou látkou
rotenon, ve formě koncentrátu k přípravě
roztoku určeného k nátěru zavíčkovaného
plodu. Není vyloučeno, že budou v dalším
období registrovány další VLP a následně
budou uvedeny na webu ÚSKVBL Brno.
Je skutečností, že výčet registrovaných
veterinárních léčivých přípravků je dosti široký. Pro jejich správné používání je
však třeba, aby se všichni uživatelé předem
podrobně seznámili s příbalovými informacemi. Jsou uvedeny např. i na webových
stránkách ÚSKVBL Brno. Je důležité si
uvědomit, že nesprávné nebo nepřesné
podávání léčivých přípravků může ohrozit
nejen zdraví včel a zdravotní nezávadnost
včelích produktů, ale někdy i zdraví osob,
které s léčivy pracují. Dalším rizikem u některých z nich je i možný nástup a nárůst
rezistence roztočů na účinnou látku s do-

padem na nižší účinnost až postupnou neúčinnost. To se týká i eventuálních dalších
přípravků obsahujících stejnou účinnou
látku. Proto výrobci všech přípravků kladou mimo jiné důraz nejen na průběžné
sledování spadu roztočů na podložky před
i po aplikaci, ale i na střídání jednotlivých
prostředků. Také uvádějí, že každý přípravek je součástí integrovaného tlumení
varroázy.
Pro funkcionáře ZO a OO ČSV mohou
nyní někde nastat problematické situace
v souvislosti s obecně zavedenou praxí
hromadného zajišťování veterinárních
léčivých přípravků. Dosud se zpravidla
dařilo na větším územním celku účelně
střídat jednotlivé VLP a zamezit tak jejich nadměrnému nebo časově nevhodnému používání. Případné individuální
objednávky některých chovatelů mohou
narušit systém prevence a tlumení varroázy s možnými negativními důsledky. Za
daného stavu bude hodně záležet hlavně
na vysoké odborné vyspělosti, uvážlivosti
a odpovědnosti všech, kteří se chovem včel
zabývají.
MVDr. Jan Krabec,
předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV
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Zdraví včel

do 31. 7. 2018. Seznam dokladů, které je
nutno doložit k požadavku o dotaci, je vždy
uveden ve formuláři požadavku k příslušnému opatření v bodě „povinné přílohy“.
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Šlechtění včel a chov matek
v českých zemích – III.
V minulé části seriálu jsme se věnovali poválečnému vývoji
a zavedení kraňky do našich chovů. Vývoj
klimatických i snůškových podmínek v devadesátých letech minulého století potvrdil správnost rozhodnutí rozšířit u nás
kraňku. Tradičně dlouhé a na srážky
bohaté zimy kraňka velmi dobře zvládala díky své dostatečně dlouhé zimní
plodové pauze a minimální zimní
spotřebě zásob. Kraňská včelstva
charakteristická bouřlivým jarním
rozvojem lépe využívala jarní snůšky
z ovocných stromů a řepky ozimé.
Trendy
Společenské podmínky se změnily a stejně
tak se proměnily i počty včelařů a včelstev.
Po krátkém poklesu zájmu o včelařství
v 90. letech minulého století nastoupila
silná vlna zájmu o včelařství z řad zaměstnanců v technických oborech. Lidé hledali
únik z přetechnizovaného světa a včelařství
jim tuto změnu nabízelo formou aktivního
odpočinku. V závislosti na tomto trendu
se začaly počty včelařů i včelstev navyšovat. Krajina se začala zaplňovat včelstvy
a v současné době je na některých místech
už převčelená. Trpí tím včelstva i nevčelařící obyvatelstvo. Včely trápí hlavně v létě
nedostatek pylu, lidé se učí sžívat s větším
počtem včelstev v okolí svých sídlišť. A zde
splňuje kraňka svou úlohu beze zbytku.
Díky její mírné povaze můžeme včelařit uprostřed obcí a měst. Nicméně je to
spojeno se stálou starostí o kvalitu našich
včelstev a o výběr nejvhodnějších z nich
k dalšímu chovu.
Plemenářský zákon
V roce 2000 byl Parlamentem ČR přijat
zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon) ve znění pozdějších
předpisů. Plemenářský zákon zapracoval
příslušné předpisy Evropské unie a upravil:
a. šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných
hospodářských zvířat včetně včel
b. ochranu, uchování a využívání genetických zdrojů zvířat
c. označování zvířat ve farmovém chovu
d. evidenci označovaných a evidovaných
zvířat, evidenci hospodářství a evidenci
osob stanovených tímto zákonem
Účelem plemenářského zákona bylo
stanovit podmínky a pravidla pro šlech80 •březen 2018
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tění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat, pro ochranu, uchování
a využívání genetických zdrojů zvířat, pro
označování označovaných zvířat a pro
evidenci evidovaných zvířat, chovaných
na území České republiky.
Plemenářský zákon stanovil pravidla,
podle kterých musejí pracovat uznaná chovatelská sdružení při plemenitbě
hospodářských zvířat. V návaznosti na
plemenářský zákon vydalo Ministerstvo
zemědělství ČR vyhlášku č. 136/2004
Sb., která stanovila podrobnosti k evidenci včelstev (nám dobře známé Hradišťko)
a vyhlášku č. 448/2006 Sb., o provedení
ustanovení plemenářského zákona v oblasti vedení chovatelské evidence.
Uznané chovatelské sdružení včely
medonosné kraňské
V roce 2001 se rozhodnutím Ministerstva
zemědělství ČR ze dne 4. 5. stal ČSV Uznaným chovatelským sdružením včely medonosné kraňské (dále jen UCHSVMK).
Smyslem vzniku UCHSVMK je zlepšování užitkových a doprovodných vlastností
plemene včely medonosné kraňské a zvyšování odolnosti včel proti nemocem. Základem šlechtitelského programu je liniová
plemenitba v jednotlivých chovech. Dosud
platná pravidla pro organizaci chovu matek v rámci ČSV byla přizpůsobena zákonným podmínkám daných plemenářským
zákonem. Vzhledem k padesátileté tradici
organizace chovu matek na našem územínebyla tato změna revoluční, ale jen navazovala na již zavedená schémata. Celá sou-

stava chovů se nadále řídila chovatelským
řádem, který schvaluje Republikový výbor
ČSV. Ten nově jmenuje plemenářského
zootechnika a členy chovatelské komise.
Chovatelská komise vyvíjí svou poradenskou a kontrolní činnost v zájmu udržení
kvality plemena včely medonosné kraňské.
Vydává Příručku plemenářské práce, ve
které publikuje podrobná pravidla a závazné pracovní postupy pro jednotlivé chovy.
Funkci plemenné knihy pro evidenci včel
plní plemenářská evidence.

Ing. Vladimír Veselý

Foto: Dalibor Titěra

Prvním plemenářským zootechnikem
byl Českým svazem včelařů jmenován
nestor plemenného chovu v naší republice
Ing. Vladimír Veselý. Celá soustava chovů,
kterou Ing. Veselý řídil do té doby z pozice
předsedy chovatelské komise, plynule pře-
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šla do uznaného chovatelského sdružení
a pokračovala ve své činnosti. Postupem
doby jeho funkci převzal Ing. Dalibor Titěra, který řídí UCHSVMK v současné době.
Chovy matek
Chovy matek si zřizují právnické či fyzické
osoby, které splňují podmínky chovatelského řádu. Do roku 2013 byly chovy evidovány podle pravidel, vycházejících ze struktury chovů, platných od 70. let 20. století.
Situace během první dekády nového milénia vykrystalizovala do ustálené podoby,
kdy se na vrcholku pyramidy ustálila pracoviště výzkumného ústavu včelařského
a ČSV coby oblastní chovy. Chovy uznané
a v uznávacím řízení nebyly zastoupeny ani
jedním chovem. Nejhojněji byly zastoupeny rozmnožovací a registrované chovy.
Užitkové chovy nebyly a ani nejsou evidovány. Zde se silně projevil faktor podpory
chovů z hlediska nároků na splnění podmínek pro přiznání podpory. Někteří chovatelé vyhledávali pro zařazení svého chovu
stupeň s nejmenším objemem povinností
při zachování rovných podmínek podpory.
V roce 2011 přijal RV ČSV chovatelský řád,
který výrazně zvýšil požadavky na úroveň
rozmnožovacích chovů. V následujícím
roce došlo okamžitě k přelití části chovatelů do kategorie registrovaných chovů.
Chovatelé, kterým záleželo i na prestiži
jejich chovů, zůstali v kategorii rozmnožovacích chovů.
Nová struktura chovů
V roce 2013 stála chovatelská komise před
problémem, jak zvrátit přesun chovatelů
do nejnižších pater struktury chovů a jak
nastavit takový systém, který bude přesně
vymezovat povinnosti a stanovovat nároky
na jednotlivé stupně chovu. Přijaté řešení
vycházelo z myšlenky, že systém chovů by
měl odpovídat skutečnému stavu kategorií
chovů. Nově se všechny chovy nazvaly
šlechtitelskými a dostaly za povinnost
podílet se svou prací na šlechtění pleme-
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ne včely kraňské. Dále se dělily na chovy
rozmnožovací a vyšší šlechtitelské chovy.
Základní rozdíl je v nárocích, které jsou
na oba stupně kladeny. Pro získání osvědčení o rozmnožovacím chovu je zapotřebí

ročního vyhodnocení výkonů a doprovodných vlastností včelstev výběrové základny.
Minimální výběrová základna obou typů
chovů je 40 včelstev, ale platí zákonitost,
že čím větší výběrová základna včelstev je,

Nově se všechny chovy nazvaly šlechtitelskými a dostaly za
povinnost podílet se svou prací na šlechtění plemene včely kraňské.
Dále se dělily na chovy rozmnožovací a vyšší šlechtitelské chovy
prokázat vedení chovatelské evidence po
dobu 24 měsíců. Podíl na šlechtitelské práci dokládají rozmnožovací chovy hodnocením své výběrové základny včelstev a jejich
srovnáváním s materiálem z vyšších chovů.
Vyšší šlechtitelské chovy musejí pro získání osvědčení prokázat vedení chovatelské
evidence po dobu 36 měsíců včetně každo-

tím větší je pravděpodobnost úspěšného
výběru vhodných plemenných včelstev.
Příště se budeme zabývat plemeny včel
a hodnocením jejich vlastností.
Ing. Pavel Cimala,
chovatel matek Carnica Cimala
www.vcelimed.cz
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Moje poznatky z prohlídek včelstev

Hledání plodových buněk s příznaky moru

Buňka napadená morem

Předjarní prohlídka včelstev na
přítomnost moru včelího plodu

Klinickým příznakem moru je klihovitá
konzistence původního plodu

Březen je měsícem, kdy se provádějí, pokud to počasí dovolí, první klinické
prohlídky u chovatelů s podezřením na přítomnost původce moru včelího
plodu (MVP) Paenibacillus larvae. A právě počasí je alfou a omegou prohlídek v tomto období.
Plánování prohlídek je poměrně složité,
jelikož na ně během dne máme k dispozici jenom několik hodin, kdy je příznivá
teplota. Zpravidla to bývá okolo poledne
a krátce po poledni, právě tehdy je možné
včelstva rozebírat. V případě, že je k prohlídce vše připravené a na místě jsou přítomni chovatel, v jehož včelstvech existuje
podezření na přítomnost MVP, inspektor
příslušné KVS a prohlížitel včelstev, může
se přistoupit k prohlídce.
Před samotnou prohlídkou se oblečeme
do jednorázových kombinéz. Samozřejmostí jsou osobní ochranné pomůcky,
jako je včelařský klobouk nebo jednorázová síťka (moskytiéra). Na boty si nandáme
návleky a na ruce jednorázové rukavice,
které vždy po provedení prohlídky včelstva likvidujeme. K vybavení patří rovněž
82 •březen 2018

klasické párátko nebo sirka, a to pro případ
odstranění víčka z plodové buňky (tzv. sirkový test). Odebraný vzorek plástve zabalíme do novin a přehyby zalepíme páskou.
Takto zabalené vzorky dáme do hermeticky
uzavíratelné přepravky a odešleme k vyšetření do certifikované laboratoře.
Při prohlídce začínáme tak, že si v součinnosti s chovatelem vytipujeme včelstva,
která nejsou v ideální kondici. Jedná se
o včelstva, která jsou slabší, nosematická,
nebo je u nich viditelné zvápenatění plodu.
Časné jarní prohlídky jsou pro prohlížitele
daleko jednodušší než v období jara nebo
časného léta. Ve včelstvech v tuto dobu ještě
není tolik plodu, a proto se zaměřujeme jen
na několik málo plástů, kde je zavíčkovaný
plod. Další výhodou časných jarních prohlídek je hmotnost jednotlivých nástavků.

Zpravidla včelstva tvoří jeden nebo dva
nástavky, takže odpadá sundání těžkých
medníků, jako je tomu v květnu a červnu.
V případě jakéhokoliv nálezu na plodovém plástu se tento plást odebere, zabalí
do připraveného obalu a označí se, ze kterého úlu byl vzorek odebrán. To pro případ, že by byl nález pozitivní. Prohlížitelé
mají za úkol hledat na plástech v případě
podezření na původce MVP nestandardní
a podezřelé buňky. Záleží především na
zkušenostech prohlížitele.
V posledních letech se v našem okrese
Jindřichův Hradec opakovaně vyskytla podezřelá stanoviště, takže je nutné provádět
prohlídky u stovek včelstev. Každý rok pak
nacházíme včelstva s klinickými příznaky
na přítomnost Paenibacillus larvae. Po
takovémto zjištění vzniká ohnisko, kolem
nějž je pětikilometrové ochranné pásmo se
zvýšeným veterinárním dohledem.
Martin Paleček,
učitel včelařství

K poměrně snadnému vytavení je na trhu mnoho nabídek na nejrůznější
hrnce – vyvíječe páry, ale většinou se jedná o pomůcky, jejichž pořizovací
cena se pohybuje v řádu tisíců korun a jejich využitelnost je 1–2x do roka.
Podobnou službu vám přitom poskytne mnohem jednodušší vybavení.
Vystačíte si s obyčejným vařičem, hlubokým pekáčem vhodného rozměru,
drátěnou mřížkou a jedním odstaveným/rezervním nástavkovým úlem.
Postup je následující: Do podmetu dáme
jednoplotýnkový vařič (obr. 1) a na něj položíme hluboký pekáč vhodných rozměrů
(alternativně si nádobu snadno naohýbáte
z hliníkového plechu; železný plech se pro
styk s voskem nedoporučuje). Na to nastavíme prázdný nástavek, do něhož je vhodné
vsunout nerez drátěnku pro oddělení košilek z vytaveného včelího díla (foto 2). Do
pekáče nalejeme asi 1 litr vody (pro urychlení je výhodné nalít horkou vodu z varné
konvice) a nasadíme nástavek s rámečky
(obr. 3), ze kterých chceme vytavit staré
voští. Tento nástavek zaklopíme polystyrenem nebo sklem či alobalem a přes víko
úlu zatížíme. Zapneme vařič. Za chvíli se
úlový prostor změní v destilační aparatu-

ru a voští začne propadávat na mřížku, kde
se zachytávají košilky z vylíhlého plodu, ale
čistý vosk prokapává do pekáče s vroucí vodou. Pokud máte rámečků více, vytavené
rámky oklepnete do úlu a nahradíte další
dávkou rámků k vytavení. Při další „vsázce“ je dobré zkontrolovat hladinu vody
a roztaveného vosku v pekáči, aby se vosk
z důvodu případného nedostatku vody nezačal přepalovat (je-li nádoba na sbírání
vosku hlubší, tato starost při dostatku vody
na začátku procesu odpadá). Jeden cyklus
bez předvařené vody trvá asi 40 min. při
použití vařiče o výkonu 600 W (záleží též
na izolaci stropu a případně i utěsnění oček
nástavků). Vařič lze ještě regulovat připojením termostatu do elektrického obvodu,

ale to je námět na další článek a spíše pro
kutily než pro včelaře.
Po ukončení práce lze košilky sebrané na
drátěné síti ještě převařit klasicky v hrnci
s vodou (po nasypání do plátěného pytle s povazem), ale výtěžnost vždy nebývá
úměrná námaze.
Takto lze velmi snadno a s malými investicemi do vybavení vytavovat jednak
plastové rámky (viz článek Včelařství
1/2017 a 1/2018), které šetří čas, tak
i běžné dřevěné rámky. Vodní pára nástavkům neublíží, neboť jsou dokonale
naimpregnované voskem i propolisem,
a možná je i částečně vydezinfikuje, což
není nikdy na škodu. Pokud používáte
rámky, které šetří čas, je lepší je ještě za
tepla rozebrat na polorámky (obvykle stačí uvolnit 3 zámečky) a jsou tak připraveny pro použití na další sezonu.
Jiří Hejnic,
víkendový včelař, Praha, Višňová u Příbrami
e-mail: hejnic55@gmail.com
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Jak to dělám já

Vytavení vosku lacino
a bez nepříjemného vylamování

Včelí pastva

Vrby jako zdroj včelí pastvy

Vrba lýkovcová (Salix daphnoides)

Nejdůležitějším faktorem pro rozvoj silného včelstva je dostatek zdrojů
pylu a nektaru na začátku jara, a právě vrby patří mezi významné zdroje
první potravy včel. Jedná se o dvoudomé dřeviny, každý jedinec je buď
pestíkový (samičí) nebo prašníkový (samčí).
Včelařsky cenní jsou samčí jedinci, jejichž
květy obsahují jak pyl, tak nektar. Vybrané druhy jsou rozmnožovány na úrovni
klonu, aby byly vegetativní reprodukcí
zachovány všechny vlastnosti mateřského
jedince. Díky druhové rozmanitosti vrb je
jejich kvetení rozloženo na celé jaro, začíná
v polovině března a končí v květnu.
Při plánování výsadeb je možné vybrat
druhy kvetoucí v době, kdy v dané lokalitě
potrava pro včely chybí, anebo vysázet celé
druhové spektrum představující plynule
rozkvétající pylovou linku. Jedná se převážně o keřové druhy kvetoucí již na jednoletých prýtech. Na obou koncích pylové
linky jsou druhy, které dosahují v dospělosti stromového vzrůstu, ale jejich výšku lze
regulovat. Vrby dobře snášejí řez, dokonce
lze říci, že hluboký zmlazovací řez provedený před rašením listů zlepší jejich kondici.
Časně kvetoucí
První rozkvétá v polovině března vrba
lýkovcová (Salix daphnoides) a její kříženec s jívou Salix ×erdingerii. Pěstované
klony obou druhů mají charakter vysokých keřů. Koncem března kvete vrba
mechovitá (S. muscina), včelaři vysoce
ceněná vrba jíva (S. caprea) a začínají
kvést i její kříženci – s vrbou košíkářskou
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(Salix ×smithiana) a s vrbou mechovitou
(S. caprea x S. muscina). Jejich jehnědy
jsou po oddělení krycí šupiny bílé až narůžovělé, zatímco vrba egyptská (S. medemii)
má specifické šedě plstnaté jehnědy. Celá
tato skupina vrb má velké, 2–3 cm dlouhé
jehnědy.

Při plánování výsadeb
je možné vybrat druhy kvetoucí
v době, kdy v dané lokalitě
potrava pro včely chybí, anebo
vysázet celé druhové spektrum
představující plynule rozkvétající
pylovou linku
Kvetou v dubnu
Duben bývá měsícem teplotních zvratů,
proto nemusí vždy přesně platit chronologické uspořádání druhů vrb podle rozkvětu
jehněd. Za vysokých teplot zejména druhy
z třetí dekády kvetou již v druhé dekádě.
Vrby první poloviny dubna reprezentuje
vrba košíkářská (S. viminalis), vrba nachová
(S. purpurea) a jejich kříženec vrba červená
(S. ×rubra). Později rozkvétají spontánní
hybridy vrby nachové s různými druhy, např.
s vrbou ušatou (S. ×dichroa), s vrbou popelavou (S. ×pontederana). Až na konci dubna

současně s rašením listů se pomalu otvírají
prašníky vrby černající (S. nigricans), která
tak nabízí nádherně barevnou podívanou.
Závěr kvetení
Bez ohledu na průběh počasí nejpozději
kvetou stromové druhy vrba bílá (S. alba),
vrba křehká (S. euxina) a jejich vzájemný
kříženec vrba načervenalá (S. ×rubens).
Jejich rychlý a bujný růst je zárukou obrovského množství jehněd na každém jedinci.
Z domácích keřových vrb patří do této skupiny pouze vrba trojmužná (S. ×triandra).
Všechny rozkvétají obvykle začátkem května. Tečku za jarním kvetením představuje
vrba kantabrijská (S. cantabrica). Rozmanitost přírody nám však nabídla ještě zvláštní
klon vrby trojmužné, který na jaře odkvete,
ale na nových výhonech začne v červenci
opět kvést mezi listy a kvete až do září, byť
v podstatně menším měřítku než na jaře.
Jak vrby pěstovat
V uvedeném sortimentu jsou druhy, které
nemají specifické nároky na stanoviště. Zárukou úspěšné výsadby je dodržování několika zásad: do připravené půdy vysazujte
kvalitní sazenice, nikoliv nezakořeněné řízky, dodržujte hloubku výsadby minimálně
20 cm, odplevelujte a zajistěte spolehlivou
ochranu sazenic před zvěří.
Více informací včetně nabídky sortimentu vrb naleznete na www.vrby.cz.
Text a foto: Ing. Luďka Čížková, Ph.D.

Včelí pastva
Prašníky vrby mechovité (Salix muscina)
před rozkvětem (začátek února)

Medovina roku 2018
na včelařské výstavě v Brně
V letošním roce opět proběhne tradiční soutěž medovin v rámci včelařské
výstavy při veletrhu TECHAGRO 2018 v Brně. Soutěž, která se podobně
jako včelařská výstava pořádá pod hlavičkou OO ČSV Brno, se uskuteční
jako celostátní v kategorii medovin – přírodní, bylinné a ovocné.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni včelaři vyrábějící medovinu. Přihlásit se můžete
zasláním vzorku minimálně 2 litrů medoviny na adresu:
Včelařský obchod
Novobranská 8
602 00 Brno
Medovinu popište svým jménem, adresou, e-mailem a telefonním číslem. Uveďte rovněž název medoviny, tj. zda se jedná
o medovinu přírodní, bylinnou nebo ovocnou, případně ročník. Vzorek musí být
vyroben pouze přírodní cestou, nesmí být
dobarven ani dolihován. Přihlásit lze i více
vzorků. Termín doručení medoviny je do
20. 3. 2018.

Zaslaný vzorek musí být doplněn prohlášením, že se jedná o vlastní výrobek
přihlašovatele.
Vítěz soutěže a soutěžící do třetího místa
obdrží diplom od pořadatele. Diplomy bude
možné převzít při vyhlášení vítězů dne 8. 4.
nebo kdykoli v době konání včelařské výstavy na brněnském výstavišti. Nevyzvednuté
diplomy budou zaslány poštou.
Všechny soutěžní vzorky medovin budou vystaveny při bezplatných ochutnávkách během včelařské výstavy ve dnech
8.–12. 4. 2018.
Každý účastník soutěže obdrží jako pozornost vstupenku na veletrh zdarma
(bude mu zaslána mailem).
Organizaci soutěže zajišťuje přítel Marek Linger (mlinger@volny.cz,
tel: 777 576 687)

Rozkvétající Salix muscina (polovina
března)

TECHAGRO
2018
Včelařská výstava + veletrh
včelařských potřeb
Vážení přátelé,
zveme vás na včelařskou výstavu,
která se uskuteční ve dnech
8.–12. 4.2018 v rámci veletrhu
TECHAGRO 2018 na brněnském
výstavišti v pavilonu C. Těšit
se můžete na vystavovatele
včelařských pomůcek a vybavení
z celé republiky i ze zahraničí.
V rámci výstavy proběhne
vyhlášení vítězů soutěže Medovina
roku 2018 a rovněž ochutnávka
jednotlivých soutěžních vzorků!
Součástí výstavy budou
včelařské přednášky, které
se budou konat v neděli 8. 4.
v 1. patře pavilonu E.
Přijďte navštívit Techagro,
jeden z největších zemědělských
veletrhů ve střední Evropě, na
němž jsou prezentovány nejnovější
zemědělské technologie
a technika.
Techagro 2018 bude
probíhat souběžně s lesnickým
a mysliveckým veletrhem SILVA
REGINA a veletrhem obnovitelných
zdrojů energie v zemědělství
a lesnictví BIOMASA.
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Veletrh

Vrba bílá (Salix alba)

Včelí pastva

Květnaté louky
obohacují krajinu i včely
Květnatá louka založená před šesti lety ze semen

zkoušené téma s mnoha riziky pro tradiční
zemědělský podnik a budilo nedůvěru. Museli jsme se rozhodnout, zda zůstat v podniku a přestat pěstovat přírodní rostliny,
nebo věřit svému přesvědčení.

Květnatá louka se svou
rozmanitostí v množství druhů
rostlin, živočichů (především
hmyzu) a mikroorganismů
na 1 m2 řadí k nejpestřejším
přírodním společenstvím,
hned vedle deštných pralesů
a korálových útesů

Kdysi byly louky pestrobarevnou směsí včelami vyhledávaných travin
a nejrůznějších květin. Radost pohledět. S intenzifikací zemědělské výroby
zezelenaly a vše, co na nich rostlo mimo trav vyšlechtěných na výnos a výživnou hodnotu, bylo spíše plevelem než přínosem. V posledních letech
přece jenom nastává obrat. Města, obce i někteří farmáři chtějí krajinu
oživit, vrátit jí alespoň na některých pozemcích přirozený rozmanitý ráz.
Začínají se více zajímat o možnost založit květnaté louky.
Právě tento obor jsem si vybrala po absolvování agronomické fakulty Vysoké školy
zemědělské v Praze – Suchdole. Po studiu
bylo mnohé jinak, než jsme se učili. Hlavně bylo všude plno nadšení dělat nové věci.
Shodou náhod jsem se dostala do zemědělského podniku v Sobotce, kde začínal Ing.

Bohumil Bradna pěstovat přírodní rostliny
pro zakládání květnatých luk. Touto myšlenkou jsem se také zabývala.
Krok do soukromé nejistoty
V té době květnaté louky již velmi ubývaly.
Pěstování lučních rostlin na poli bylo nevy-

Porosty lučních květin určené ke sklizni semen
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Vybrali jsme si druhou možnost a před
pětadvaceti lety jsme se od prvního května
stali soukromými zemědělci pod názvem
Planta naturalis (tedy Rostlina přírodní).
Dosud pěstujeme luční a další přírodní
rostliny v největším rozsahu v Česku. Na
našich polích roste na 2 000 druhů rostlin. Hlavním produktem jsou semena
pro zakládání květnatých luk. Z polního
pěstování můžeme nabídnout též semena
otužilých léčivých bylinek. Každý zájemce
se u nás může podívat na políčka, z nichž
jsou semena v sáčcích sklizena.
Nejpestřejší přírodní společenství
Pravá květnatá louka je přírodní společenství mnoha druhů organismů, které jsou ve
vzájemných vztazích, a vyvíjelo se dlouhou
dobu. Svou rozmanitostí v množství druhů rostlin, živočichů (především hmyzu)
a mikroorganismů na 1 m2 se řadí k nejpestřejším přírodním společenstvím, hned

Matečné pěstování přírodních rostlin

Včelí pastva
Hlaváč fialový je součástí luk a kvete několikrát za léto

vedle deštných pralesů a korálových útesů.
Rozmanitost luk závisí na opylovatelích,
protože pyl lučních květin bývá méně přenášen větrem. Kdyby lidé nezasahovali
svou činností do přírodního vývoje, byla
by většina území České republiky pokryta
lesy. Původní přírodní louky bychom našli
jen na místech, kde se stromům nedaří.
Známý pojem je horská louka v alpinském stupni hor. Další jsou louky vlhké
nebo naopak na velmi suchých místech
na skalách, kde se tvoří lesostepi. Většina
květnatých luk je ale výsledkem zdařilé
„spolupráce“ mezi lidmi a přírodou.
Pochutnali si na nich i mamuti
V kulturní krajině vznikaly květnaté louky
v důsledku odlesnění krajiny a pastvy zvířat. Na odlesněná místa se postupně rozšiřovaly luční květiny a jistě již tenkrát byly
vyhledávány včelami a dalším hmyzem. To
probíhalo v dávných dobách prvních zemědělců, kdy se začala chovat domácí zvířata.
Před příchodem zemědělců bránila roz-

Boryt barvířský

V popředí černohlávek a v pozadí šalvěj, květiny vyhledávané
hmyzem

šiřování lesů veliká stáda divokých zvířat
s trochou nadsázky můžeme říci, že na květnatých loukách se pásli už mamuti a před
nimi zvířata v třetihorách. Květnaté louky
v lidské krajině existují díky sečení nebo
spásání, jinak by zarostly křovím a stromy.
Traktory na seno nejezdí
Pestrobarevná louka je tedy kombinací
přírodních, nešlechtěných rostlin a lidské
práce. Je-li pole s jedním druhem obilí zemědělskou monokulturou, potom je louka
s mnoha druhy rostlin přírodě blízkou polykulturou, která může v krajině vytvářet
stabilizační prvky.
Velký přelom pro květnaté louky znamenala doba, kdy lidé místo tažných zvířat
začali využívat stroje. Společnost se stávala
bohatší, takže lidé již ke své obživě nemuseli
zvířata chovat doma a bylo pro ně jednodušší
a dostupnější nakupovat v obchodech. V této
době přestaly být květnaté louky potřebné
jako zdroj píce. Mnoho luk bylo intenzivně
pohnojeno nebo přeměněno na pole.

Návrat k původnímu složení
Zakládání květnatých luk z výsevu semen
pěstovaných lučních květin je poměrně
nová záležitost. Původně mohly být používány smetky semen ze stodol po uskladnění sena. Ty však obvykle mohly obsahovat větší podíl semen trav než květin.
Protože květnaté louky bývaly více rozšířeny, byla i větší možnost, aby se semena lučních květin rychleji šířila z okolních
porostů. Dnes je situace jiná, velké plochy
zemědělských plodin a původní květnaté
louky jsou mnohde zaniklé.
Tato situace vedla v Evropě ve druhé
polovině minulého století k zakládání
společností zabývajících se množením
přírodních rostlin. Naše první louky jsme
v Markvarticích u Sobotky založili v roce
1993 a jsou u nás stále k vidění.
(Dokončení příště)

Text a foto: Ing. Zdeňka Nikodémová

Směs semen pro založení květnaté louky s převahou semen
lučních květin
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Pro začínající včelaře

Než pořídíme první včelstva

Manipulace s horními nástavky u velmi silných včelstev vyžaduje pořádnou sílu

V prvních dvou dílech rubriky určené začínajícím včelařům jsme si vybrali
nové stanoviště a úlový systém. Dalším krokem bude obstarat si nová včelstva a vhodným způsobem je umístit na stanoviště. I zde je dobré zachovávat určitá pravidla. Nejprve se podívejme, jaké možnosti nabízí včelnice –
včelín – kočovný vůz.
Nejrozšířenějším způsobem umístění
včelstev na stanovišti je volné rozmístění skupiny úlů na stojanech. Nad úly se
používá buď společné zakrytí (musíme
držet stejnou sílu včelstev) nebo má, a to
je častější případ, každý úl svou stříšku.
Toto uspořádání je finančně nenáročné
a můžeme je podle potřeby měnit, přesouvat. Výhodou jsou vynikající světelné
podmínky a neomezený manipulační
prostor, naopak nevýhodou je vystavení
vlivu povětrnosti a zvýšené vlhkosti. V létě
musíme počítat s nepříjemným slíděním
včel, na exponovaných místech hrozí větší
riziko krádeže jednotlivých úlů. Nicméně
pro začínající včelaře je to do začátku ten
nejlepší způsob umístění včelstev. Zhruba po dvou sezonách můžeme vyhodnotit,
zda je stanoviště dobré či nikoliv. Pokud
se osvědčí, v případě intenzivního včelaření – například chov matek – můžeme
uvažovat o zbudování společného zastřešení stanoviště.
Finanční náročnost
Ve střední Evropě měla dlouhou tradici
stavba zděných nebo dřevěných včelínů.
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Tyto stavby obsahovaly vždy jedno nebo
dvě křídla pro umístění úlů, zpravidla ve
více řadách nad sebou. Proto bývaly v těchto případech tak oblíbené zadováky. S nástupem vrchem přístupných úlů se hledala
při uspořádání ve dvou řadách nad sebou
různá řešení na vysouvání celých úlů z řady
nebo vysouvací mechanismy do úlů, ale
vždy to znamenalo omezený prostor pro
včely a obtížnou práci. Dnes se proto včelíny přestavují na použití nástavkových úlů
v jedné řadě. Důležitou součástí včelína je
středová nebo boční pracovna, která slouží
k vytáčení medu, chovu matek a k uskladnění inventáře. Celkově je vybudování
včelína finančně náročná akce. Na stavbu
tohoto rozsahu již potřebujeme stavební
povolení. To, co získáme stavbou včelína
(možnost včelaření za špatného počasí,
menší slídění včel, větší životnost úlů,
menší riziko krádeže), je naprosto neúměrné vynaloženým nákladům. Další otázkou
je přitom dostatečné denní světlo v interiéru (při zatažené obloze musíme někdy
vyběhnout s plodovým plástem ven a podívat se, zda je zakladený). Dále je nutné
vybavit okna výkluzy pro vylétávání včel.

Stavba včelína dává smysl v zaběhnutých
chovech včel specializovaných na chov matek nebo při výuce nových včelařů.
Kočování za snůškou
Obdobné je to v případě kočovných vozů.
Zlatá éra kočování byla v 70. a 80. letech,
kdy sadaři a zemědělci platili včelařům
za každé přisunuté včelstvo a bezplatně přesouvali kočovné vozy k plodinám.
V dnešní době je pohyb kočovných vozů
po veřejných komunikacích omezován
řadou předpisů a tímto způsobem kočuje
už jen nepatrný počet včelařů. Na druhé
straně – ve špatných snůškových podmínkách je to nejspolehlivější cesta ke zlepšení
výnosů. Vhodnou náhradou je pořizování
kočovných palet na 10 včelstev ve 2 řadách,
které se dají bez větší námahy spustit na
přívěsný vozík za osobní automobil. Kočování za snůškou je ale z pohledu začínajících včelařů vždy vyšší stupeň včelaření,
ke kterému se možná po získání mnoha
zkušeností dopracují.
Začínající včelaři budou občas řešit nabídku na získání starého kočovného vozu.
Základní podmínkou koupě je jeho zdravotní historie. Zejména jestli se nemusela
v minulosti řešit likvidace včelstev kvůli
moru včelího plodu. V těchto případech
se utratila včelstva, spálily úly, ale vůz se
nelikvidoval. Pokud je v přijatelném technickém stavu, aby byl schopný alespoň
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příležitostného jednorázového přesunu
po veřejných komunikacích, má dobře
řešený přístup světla do prostoru s úly
a je možné provést náhradu starých úlů
za nové nástavkové, může to být výhodná
příležitost k získání krytého prostoru pro
včelstva i s manipulační místností na vytáčení medu.
Včelnicové uspořádání
Nejčastější variantou bude samozřejmě
včelnicové uspořádání včelstev. V předchozích dílech jsme popsali výběr vhodného stanoviště a úlového systému. Nyní
potřebujeme připravit stojany na umístění úlů. Nejlevnější způsob je zakoupení dvou kusů betonového ztraceného
bednění o šířce 20–25 cm a dvou trámků
profilu 10 x 10 cm a délce 2–3 m. Trámky před umístěním důkladně napustíme
minimálně 2 vrstvami lazurovacího laku,
abychom prodloužili jejich životnost. (Celkový náklad činí cca 1 000 Kč.) Ztracené
bednění a celý stojan s pomocí vodní váhy
usadíme do roviny. U svažitého terénu je
dobré srovnat do roviny i pracovní plochu
za úly v šířce asi 1 m. Chystáme-li stěhování včelstev v zimě, musíme přípravné
práce připravit s předstihem, než zamrzne.
Pokud budeme včelařit v úlech na teplou
stavbu, uspořádání úlů do řady vedle sebe
na stojanu nám nebude dělat žádné problémy. U úlů na studenou stavbu pracujeme
v tomto uspořádání s jednou rukou nataženou a druhou pokrčenou. Mnozí včelaři
proto raději volí u těchto úlů stojany na dva
úly nebo jejich umístění po dvou vedle sebe
na paletách, aby mohli k úlům přistupovat
pohodlně z boku. Co se týká výšky stojanu,
česno by mělo být minimálně 30 cm nad
zemí kvůli omezení vlivu zemní vlhkosti.
Konkrétní výšku nejlépe odhadneme při
práci v plodovém nástavku: uchopíme-li
plást uprostřed nástavku za ouška, neměli
bychom mít přitom ohnutá záda ani zvednuté ruce. U některých úlových systémů
s menším počtem plástů v nástavku nebo

Jednoduchý a rychle zhotovitelný stojan

při nízkonástavkovém včelaření s velkým
počtem použitých nástavků sahají někdy
horní nástavky až do výše 180–200 cm
nad zemí. Potom se manipulace s horním
nástavkem plným medu blíží výkonu vzpěrače, zde proto záměrně volíme co nejnižší
stojan, abychom nemuseli „chodit do včel
se žebříkem“.
Mravenčí hrozba
U stanovišť umístěných v lese nebo v jeho
blízkosti vidíme kolem úlů různé druhy
mravenců. V případě úlů zateplených polystyrénem mravenci izolaci vykusují, při
sledování spadu roztočů na podložky dochází ke zkreslování výsledků na varroa
dnech, jelikož mravenci roztoče vynášejí
ven, a k celkovému poškozování včelstev.
Proto je vhodné v těchto případech zabránit mravencům vhodnou konstrukcí stojanu v pronikání do úlů. Řešení se nabízí celá
řada, oblíbené jsou například tzv. formistopy. Mně osobně se nejvíce osvědčilo spojit
příčně z boku trámy stojanu, do 4 rohů
stojanu našroubovat 4 masivní vruty a ty
postavit do nerezových misek (pítka pro
ptáky á 25 Kč) naplněných olejem. Trámy
chrání misky před dešťovou vodou. Pod
stojan je zapotřebí uříznout s přesahem
staré PVC nebo gumový pás, aby tráva

Šestirámkový oddělek v transportní kartonové krabici se spodním
větráním

prorůstající směrem k úlům nevytvářela
můstky pro mravence. V průběhu sezony
je potřeba misky zhruba v měsíčních intervalech čistit a dolévat.
Pořízení včelstev
Při pořizování včelstev může nastat několik případů. Nejčastější variantou
bude nákup nových oddělků v období
červen–červenec, získání smetenců či rojů,
nákup vyzimovaných oddělků či kompletních včelstev na jaře nebo převzetí včelstev
od některého včelaře kdykoliv v průběhu
roku. Dochází-li k přesunu včelstva přes
hranici obce, podle platné Metodiky kontroly zdraví pro rok 2018 musí být tato
včelstva (popřípadě včelstva, ze kterých
byly oddělky vytvořeny) vyšetřena na mor
včelího plodu s negativním výsledkeVe
vlastním svém zájmu trvejte na splnění této
podmínky a vyžádejte si při nákupu v rámci
jednoho kraje kopii protokolu z vyšetření.
Při jednorázovém přesunu mezi kraji musí
být na každý přesun vystaveno veterinární
osvědčení k přemístění včelstev. Zpravidla
je zařizuje prodávající na příslušném veterinárním inspektorátu, potřebuje k tomu
vaši úplnou identifikaci, číslo chovatele,
katastr, parcelu a číslo nového stanoviště.
Osvědčení mívá platnost obvykle 3 dny.

Detail možného řešení stojanu zabraňujícímu pronikání mravenců
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Pro začínající včelaře

byly oddělky ošetřeny proti varroáze. Po
převezení necháme oddělky krátce uklidnit
a hned je otevřeme. V případě transportu
v krabicích je přeložíme ještě večer nebo
následující ráno do připravených nových
nebo vydezinfikovaných úlů.
Pokud si vybereme málo používanou
rámkovou míru, budeme na ni obtížně shánět oddělky. Podobné úly se snáze osazují
pomocí rojů (zde pozor – získávejte roje jen
známého původu od místních chovatelů)
nebo ještě lépe pomocí umělých rojů –
smetenců s mladou matkou. Výhodou je
při intenzivním přikrmování krásná stavba
nového díla.
Starý kočovný vůz bude po renovaci sloužit pro bezpečné umístění včelstev

Komplikované bývají také nákupy včelstev
do oblasti, kde je vyhlášeno ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu, zde
je třeba žádat o udělení výjimky. Pokud získáme oddělek od blízkého včelaře, je třeba
počítat se ztrátou létavek, které si pamatují
okolí svého předchozího úlů v okruhu asi
3 km. Při krátkých přesunech o několik set
metrů můžeme nejprve odstěhovat včelstva na „zapomínací stanoviště“ vzdálené
alespoň 5 km, počkat 2 týdny a poté se vrátit na nové stanoviště.
Oddělky a roje
Oddělky je potřeba objednat nejlépe v síti
chovatelů matek (vyšší šlechtitelské nebo
rozmnožovací chovy, seznam chovů je na
www.vcelarstvi.cz) nebo u osvědčeného
komerčního producenta oddělků. Zde
bývá záruka kvalitního plemenného materiálu. V případě úplného začátku včelaření
bych doporučoval zakoupit 3 až 4 oddělky,
menší počet se v případě možných zimních
ztrát obtížně obnovuje a větší počet by nám

zabral neúměrné množství času, než získáme potřebné zkušenosti. Vždy se snažíme
oddělky získat na rámkové míře, na které budeme dále včelařit, v nouzi nejvyšší
alespoň se shodnou délkou horní loučky.
Objednávku je zapotřebí učinit co nejdříve,
během jara už bývá kapacita producentů
oddělků zadaná. Obvyklá cena za 5–6 rámkový oddělek s matkou se pohybuje mezi
1,5 až 2 tisíci Kč. Při objednání oddělků
z jiného kraje můžeme rovnou prodávajícímu nahlásit údaje potřebné pro vystavení
osvědčení k přemístění včel a domluvit si
přibližný termín dodání. Před přemístěním včelstev je potřeba provést zaevidování nového stanoviště (respektive nového
chovatele) u Českomoravské společnosti
chovatelů. Oddělky se vyzvedávají osobně
a z hygienických důvodů překládají buď do
nových úlů, nebo do jednorázových přepravních krabic. Ideální čas k vyzvednutí
je brzo ráno nebo naopak ve večerních hodinách, aby nedošlo k velké ztrátě létavek.
U prodávajícího si také zjistěte, jak a kdy

Starší souše nekupovat
V obou případech nás bude v následující
sezoně limitovat nedostatek souší na rozšiřování včelstva a sběr medu. V žádném
případě nedoporučuji, kvůli riziku přenosu
bakteriálních nákaz, kupovat starší souše
od některého včelaře. Vždy se snažíme maximálně využít potenciál včelstva ke stavbě,
i když budeme minimálně ještě následující
rok pociťovat tento nedostatek.
Při nákupu vyzimovaných včelstev nebo
oddělků získáme svůj první med již v této
sezoně. Cena těchto včelstev bývá obvykle
minimálně dvojnásobná než cena oddělků
v létě, ale při pěkné snůšce se může tento
rozdíl zaplatit již první rok výnosem medu.
Přesto bych spíše doporučoval začínat
v létě nákupem letošních oddělků, aby si
nový včelař osvojil péči o včelstvo ve všech
stadiích jeho rozvoje.
Získáním prvních včelstev konečně začíná skutečná práce se včelstvy. Přeji vám
hodně úspěchů a dostatek vytrvalosti.
Ing. Oldřich Veverka
olda.veverka@gmail.com

Dalibor Titěra: Včely zdravé a nemocné
Publikace, která vyšla v loňském roce,
je velice potřebná. Je určena především
chovatelům včel a vedoucím včelařských
kroužků mládeže. Pomoci může při výkonu profese i veterinárním lékařům, kteří
se zabývají péčí o zdraví včel, případně
také učitelům biologie ve školách.
Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na
procesy, které přirozeně probíhají ve včelstvech zdravých, a na příčiny, původce
a změny, způsobující onemocnění včel
a včelího plodu, často v souvislostech
s nepříznivými změnami vnějšího prostředí nebo po nevhodných chovatelských
zásazích. Podrobně jsou popsány základní principy prevence a postupy při tlumení
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nemocí, zejména nebezpečných nákaz.
Je škoda, že v době příprav k vydání knihy
se novelizoval zákon a prováděcí předpisy k němu vstoupily v platnost až na
počátku tohoto roku. Proto je nutné, aby
si chovatelé navíc doplnili své vědomosti
prostudováním aktuální veterinární legislativy, která je nyní částečně změněná.
Pojetí knihy jednoznačně svědčí
o tom, že autor má bohaté zkušenosti
se vzdělávací činností pro chovatele včel
i pro ostatní veřejnost. I složitá odborná
témata umí vyložit srozumitelně, aniž by
utrpěla odbornost. Ale nemohu na závěr
nevyslovit jedno přání. Pokud budou pro
velký zájem následovat další vydání, bylo

by třeba věnovat více pozornosti kvalitě
některých obrázků, které při malých rozměrech a výrazném podbarvení nejsou
vždy dostatečně zřetelné.
MVDr. Jan Krabec,
předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV

Med se objevuje v lidské stravě od nepaměti. Zpočátku to byla náhodně
nalezená sladká pochoutka, později se med díky cílenému chovu včel
stal známou pochutinou a pravidelně používaným přírodním sladidlem.
V současné době je velkým hitem podrobně rozebírat složení naší stravy
a vyzdvihovat tak zvané superpotraviny.
Neznám přesnou definici, ale za superpotravinu může být označena potravina
bohatá na různé složky (cukry, vitaminy,
minerály, enzymy, esenciální mastné kyseliny, antioxidanty apod.), které umocňují svůj pozitivní vliv na organismus
tím, že působí jako nedělitelný komplex.
Pokud se budeme držet této skutečnosti,
může být bez pochybností takto označován i med. Vycházím z toho, že je – ať již
květový nebo medovicový – extraktem
rostlinné šťávy, který je obohacen o vše,
co rostlina přijímá z půdy, z vody i ze
vzduchu. Med je proto chápán jako harmonicky vyvážená směs látek, které slouží
jako skvělý zdroj energie pro naše tělo, má
vynikající dietetický efekt (příznivě ovlivňuje zažívání) a v nemalé míře povzbuzuje
naši imunitu. Z historických pramenů je
známo využívání medu i pro jeho léčivé účinky, ale i v současné době je této
problematice věnována velká pozornost.
Ukazuje se, že med účinně pomáhá v boji
proti některým bakteriálním i virovým
onemocněním, příznivě ovlivňuje hojení
ran a kožních defektů, zlepšuje celkovou
kondici nemocného, pomáhá předcházet
některým komplikacím.

Květový nebo medovicový?
Jistě si mnoho lidí klade zásadní otázku,
který med je vlastně lepší – květový nebo
medovicový? Oba medy se svým složením
od sebe liší. Světlý nektarový med je bohatý na bílkoviny, které pocházejí z pylových
zrn, obsahuje zároveň i více jednoduchých
cukrů, které se v našem těle nemusejí před
využitím složitě štěpit. Je tedy dobrým
zdrojem stavebních látek pro růst a obnovu
tkání a zároveň málo zatěžuje náš zažívací
trakt. Lesní medovicový med je díky vyššímu obsahu složitých cukrů hůře stravitelný, obsahuje velmi málo bílkovin, ale ceníme si jej pro vysoký obsah silic, flavonoidů,
aromatických látek, které rozpouštějí hlen,
usnadňují vykašlávání a významně potlačují zánětlivé změny na sliznicích. Pokud se
tedy rozhodneme využít léčivých vlastností
medu pro konkrétní zdravotní potíže, lze
se takto orientovat už při druhovém výběru
medu. Jinak já odpovídám na výše uvedenou otázku tak, že nejlepší med je ten, který
mi nejvíce chutná.
Konzumace medu
Kdo by med neměl konzumovat? Med je
u nás po generace ověřená potravina, ale

existuje okruh lidí, pro které není určen.
Jsou to lidé s potravinovou alergií na med,
diabetici trpící I. typem diabetu (těch je
vzhledem ostatním diabetikům velmi
málo) a konečně nejmenší děti od narození zhruba do půl roku věku, tj. po dobu,
kdy konzumují jen mléko a jejich zažívací
trakt ještě není připraven na pestřejší stravu. Jinak konzumace medu v přiměřeném
množství není na škodu ani při různých
dietách včetně diety redukční.
Pravidelná konzumace medu může pomoci u celé řady zdravotních obtíží. Nutno
jen zvážit, které problémy nás trápí. Pokud
to jsou potíže týkající se zažívacího traktu –
vředová choroba žaludku a dvanácterníku,
refluxní choroba jícnu, nepravidelná stolice, onemocnění jater, konečníku – tady
s výhodou můžeme využít konzumaci medové vody ráno na lačno před snídaní. Jde
o polévkovou lžíci medu rozpuštěnou ve
vlažné vodě. Pokud máme spíše spánkové
problémy – špatné usínání, časté buzení
během noci, děsivé sny – v tomto případě lze doporučit stejné množství medu
rozmíchaného tentokrát ve vlažném mléce a konzumovaného večer před spaním.
V každém případě se ale nespoléhejte jen
na léčivý účinek medu, a pokud potíže brzy
neodezní, je na místě poradit se s lékařem.
Ten po řádném vyšetření může doporučit
pokračovat v užívání medu nebo zahájit
léčbu, pokud to zdravotní stav vyžaduje.
Není na místě se domnívat, že po prostudování několika článků na internetu věci
rozumím lépe než zkušený praktický lékař.

Med je chápán jako harmonicky
vyvážená směs látek, které
slouží jako skvělý zdroj energie
pro naše tělo, má vynikající
dietetický efekt a v nemalé míře
povzbuzuje naši imunitu
Med patřil i v minulosti na stůl téměř
v každé domácnosti. Je to potravina, která
nepochybně přispívá k pestrému a zdravému složení naší stravy a dodává tělu celou
řadu látek, které jsou nezbytné pro naše
zdraví. Proto se včelaři snaží med prosadit do běžného každodenního jídelníčku
zdravě se stravujícího člověka. Med není
potravina opředená zázraky. Jeho konzumace je zcela přirozenou součástí zdravého
životního stylu. A tak by to mělo zůstat.
MUDr. Jana Hajdušková,
učitel včelařství,
Metylovice
Ilustrační foto: archiv redakce
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Konzumace medu a zdraví

Co říká věda

Z Výzkumného ústavu
včelařského Dol – III
Jaké včely chováme v České republice?
V předchozích dvou letech jsme na stránkách Včelařství (3/2016, 2/2017)
informovali o průběhu „Mapování populace včely medonosné v ČR“,
o společném tříletém projektu České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného ústavu včelařského podpořeného grantovou agenturou TAČR
TA04020317. Úkolem projektu bylo srozumitelným způsobem popsat
současný stav po více než padesátileté činnosti rozmnožovacích a šlechtitelských chovů kraňské včely a navrhnout jednoduchou metodiku klasifikace včely medonosné v rámci základních evropských plemen, které se na
území České republiky historicky vyskytovaly.
Po zpracování rešerše bylo rozhodnuto
projekt řešit analýzou žilnatiny křídel metodou geometrické morfometrie. Ta vyhodnocuje evolučně podmíněné tvarové změny
s pomocí souřadnic přesně definovaných
význačných bodů na pravém předním křídle včely. Tvarové odchylky takto definovaného obrazu křídla lze následně hodnotit
vícerozměrnými statistickými metodami
a srovnáním s referenční databází využít
ke klasifikaci vzorků.
Mapa České republiky byla rozdělena
čtvercovou sítí na jednotlivá území, kde bylo
postupně v letech 2014–2017 odchyceno
652 vzorků včel ze 421 lokality. Včely létavky odchytili studenti ve volné přírodě, aby
byla zajištěna objektivita výchozího materiálu. Vzorky ze zajímavých lokalit jako Šumava, Novohradské hory a z okrsků některých
šlechtitelských chovů kraňky byly kromě
morfometrie vyhodnoceny také analýzou
mikrosatelitů DNA. Tato metoda je vhodná
zvláště pro hodnocení populační struktury
a míry hybridizace s jinými plemeny. Hlavní
výsledky lze shrnout do několika bodů:

buckfastské, která je sama hybridem více
plemen. V některých částech republiky
nacházíme souvislejší oblasti, kde se vyskytují populace s významnějším podílem
hybridizace, především hybridů buckfast
(severovýchod Moravy, část jižní Moravy,
část Vysočiny, okolí Prahy a severozápad
od Prahy). To svědčí o dovozech a distribuci
těchto kříženců v některých oblastech.

Z map je především zřejmé, že na našem
území je s naprostou převahou chována
poměrně „čistá“ kraňka (80–100% podíl
znaků kraňky) nebo kraňka s menší příměsí
(20–40% podíl znaků jiných plemen). Nacházíme zejména stopy včely italské a včely
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K zajištění ochrany šlechtitelského
chovu před vlivem nežádoucího dovozu
matek jiných plemen je velmi potřebné
stanovit ochranné pásmo chovu (okrsek).
V roce 2017 byla testována vhodnost metody klasifikace plemen pomocí geometrické morfometrie k monitoringu čistoty
okrsku chovu. K monitoringu bylo vybráno
5 šlechtitelských chovů, které šlechtí vlastní materiál nebo konkrétně definovaný
kmen kraňské včely (obrázek 1).

• Na území České republiky nejsou patrné žádné zbytky původní populace včely
medonosné
V oblasti Šumavy, Bavorského lesa a Novohradských hor bylo odebráno množství
vzorků, které byly vyhodnoceny morfometricky i analýzou DNA. Překvapivé výsledky
ukázaly na výskyt populací velmi čisté kraňky (více než 90 % – hodnoceno z DNA), a to
včetně vrcholových partií hor. V rámci celé
republiky byl výskyt vzorků s vyšším podílem tmavé včely velmi sporadický. Jaká zde
byla populace včel kdysi se dá těžko říci, ale
nyní ji téměř zcela nahradila kraňka.

Podle vysledků projektu „Mapování populace včely medonosné“
je populace našich včel poměrně velmi homogenní s naprosto
převažujícími znaky kraňky
• Na základě statisticky zpracovaných dat
z morfometrické analýzy žilnatiny křídla byl vytvořen soubor map plemenné
příslušnosti včely medonosné v České
republice s komentářem. Je dostupný
na odkazu: http://arcg.is/bKLWj

• Geometrickou morfometrií křídla i analýzou DNA lze jednoduchým způsobem
monitorovat okrsky šlechtitelských chovů kraňky

• Analýzy geometrické morfometrie křídel a mikrosatelitní DNA poskytují při
klasifikaci velmi podobné výsledky
Všechny vzorky ze Šumavy a Novohradských hor byly analyzovány geometrickou
morfometrií i mikrosatelitní DNA a obě metody byly porovnány výpočtem korelačního
koeficientu. Jeho hodnota 0,82 naznačuje vysokou míru shody ve výsledcích obou metod.
Pro přesnější porovnání je však nutný větší
počet vzorků analyzovaných oběma metodami a detailnější statistické hodnocení.

1.

Kolem oplozovací stanice chovu byl na
mapě kruhem vyznačen okrsek o poloměru
3 km, který byl rozdělen na čtyři díly tak,
aby bylo možné při odběru vzorků pokrýt
rovnoměrně celou plochu. Vzorky včel byly
opět odebírány přímo na kvetoucích rostlinách. Vzorky byly klasifikovány metodou
geometrické morfometrie křídla, populační struktura a hybridní test analýzou DNA.
Výsledky vzorků v jednotlivých chovech
byly zprůměrovány (obrázek 2). Podíl
znaků kraňky ve sledovaných okrscích se
pohyboval kolem 80 % s výjimkou okrsku
ve Vráži, kde šlechtí slovinskou kraňku.
Vyšší podíl italské včely je ve slovinských
kraňkách obvyklý a jde o zřejmý vliv blízké
zóny přirozené hybridizace. Hybridní test
DNA však vyšší podíl italské včely nepotvrdil. Z padesáti vzorků odebraných v okrscích bylo 47 vyhodnoceno jako velmi čistá
kraňka (více než 90 %). Tři vzorky měly
velmi malý podíl tmavé včely.

zahraničí nákupem oddělků s matkami
různého původu, jak k tomu došlo například v Německu i v Rakousku. Naše
populace si tedy zaslouží být legislativně chráněna jako cenný genetický zdroj
kraňky, a v tomto smyslu je nezbytné
chránit zejména okrsky s genovými zdroji kraňky v České republice. Teď zbývá
jenom naplnit text praktickým obsahem.
To zpravidla bývá ten nejtěžší krok. K nápadům a diskusím jsme otevření. Pište na
beepek@seznam.cz.

Co říká věda

Genetický zdroj kraňky
Minimálně 50 let je v ČR realizován, prostřednictvím sítě rozmnožovacích a šlechtitelských chovů, program šíření kraňské
včely. Podle výsledků projektu „Mapování
populace včely medonosné“ je populace
našich včel poměrně velmi homogenní
s naprosto převažujícími znaky kraňky.
Úhyny včelstev byli čeští včelaři vždy
schopni kompenzovat z vlastních zdrojů
tvorbou oddělků a nikdy nebylo nutné
stavy včelstev hromadně doplňovat ze

2.
Za řešitele projektu RNDr. František Kašpar
Pokusný včelín VÚVč Pekařov

Čím početnější včelstvo, tím tišší úl

O tom, že zdravý selský rozum není vždycky nejlepší rádce, se přesvědčili
američtí entomologové Michael Smith a Po-Cheng Chen, když měřili hluk
v úlech. Zjistili, že početnější včelstva jsou paradoxně méně hlučná.
„V první chvíli jsme se domnívali, že jsme
udělali někde chybu,“ přiznává Michael
Smith. „Bylo to pro nás velké překvapení.
Když je na plástu více včel, jeho vibrace
jsou podstatně slabší.“
Vibrační signály a šum
Včely komunikují různými způsoby. Důležitou roli sehrávají vibrace, jež se šíří
plásty. Když včela tancem předává ostatním dělnicím v úlu informaci o zdroji potravy, rozechvívá plást, na kterém stojí,
a jemné otřesy přenášejí informaci dalším
včelám. Také stará matka a nové matky
spolu komunikují vibracemi.
Aby včelám neuniklo důležité vibrační
sdělení, musí zajistit, že se jejich signál
neztratí na pozadí informačního šumu.
To není v přírodě nic neobvyklého. Některé
druhy žab mění frekvenci svého kvákání,
protože žijí v blízkosti bystřin s četnými pe-

řejemi. Zvířata reagují dokonce i na hluk,
který produkuje člověk. Městští slavíci zpívají v blízkosti rušných křižovatek hlasitěji
než jejich venkovští příbuzní.
Různé strategie, jak se vypořádat s informačním šumem v pozadí, můžeme pozorovat i při komunikaci lidí. Naše řeč není
ničím jiným než vibrační komunikací. Na
rozdíl od včel ale člověk rozechvívá v hlasivkách a mluvidlech vzduch. Pokud mluvíme v hlučném prostředí, nabízí se nám
v zásadě dvě možnosti. Můžeme zvýšit
hlas, aby naše sdělení v rámusu nezaniklo. Další možnost je snížení úrovně šumu;
odebereme se na tišší místo a promluvíme
si v klidu, nebo třeba zavřeme okno, kterým do místnosti proniká hluk z ulice atd.
„Překřikují“ se včely vibracemi v úlu?
Nebo volí jinou strategii? Michael Smith
a Po-Cheng Chen zjistili, že včely v úlu volí
potlačení informačního šumu v pozadí.

Včely aktivně tlumí vibrace plástů
Vědci použili při výzkumu vibrační komunikace včel v úlu čip s akcelerometrem
schopným měřit intenzitu vibrací ve třech
rozměrech. Čip vyvinutý Chenem provede
během jediné vteřiny 6 400 měření a vibrace snímá prakticky neomezeně dlouhou dobu. Oba výzkumníci připevnili čip
k plástu a měřili jeho vibrace při různém
počtu včel na plástu. Zajímaly je například
vibrace plástu v různou denní dobu v závislosti na tom, kolik dělnic vylétlo z úlu a kolik jich v něm zůstávalo. Z některých úlů
odebrali zhruba půlku dělnic a porovnávali
vibrace plástu s plně obsazeným úlem. Pro
každé měření měli k dispozici údaj o tom,
kolik včel se právě na plástu nacházelo.
Výsledky publikované ve vědeckém časopise Behavioral Ecology and Sociobiology
jasně dokazují, že pokud je na plástu více
včel, vibrace plástu jsou paradoxně slabší.
Je to zjevná ochrana včel před příliš silným
vibračním informačním šumem, který by
narušoval jejich vzájemnou komunikaci.
Smith a Chen se nejprve domnívali, že
jako tlumič vibrací fungují samotná tělíčka
včel. Tuto teorii však rychle zavrhli poté, co
navršili na plást různá množství mrtvých
včel a nepozorovali významný efekt na
vibrace plástů. To znamená, že včely tyto
vibrace samy aktivně potlačují. Zřejmě to
dělají tak, že se nohama zachytí různých
buněk plástu a jejich končetiny a tělo pak
působí jako pružina pohlcující vibrace.
Dělnice se může najednou na plástu držet
až šesti různých buněk.
„Naše výsledky jasně demonstrují, že
živé organismy včetně superorganismů,
jakými jsou včelstva, mohou zvládnout nepříznivé fyzikální jevy překvapivě jednoduchým a elegantním způsobem,“ konstatuje
Michael Smith.

Text: Jaroslav Petr
Foto: Pavel Cimala
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Konference/Výstava

Pozvánka na 21. mezinárodní
konferenci zlepšovatelů a vynálezců

XXI. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou se koná ve dnech 19.–20. 10. 2018. Pořadatelem je Český
svaz včelařů, z. s., ve spolupráci se Slovenským sväzom včelárov. Místem
konání akce je Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc.
Členění akce:
• Instalace výstavy ve čtvrtek 18. 10. 2018
• Výstava zlepšovatelů-vynálezců, prodejců a výrobců včelařských potřeb,
doba konání od pátku 19. října dopoledne do soboty 20. října 2018
• Konference zlepšovatelů a vynálezců se
koná v sobotu 20. října
Pro jednání konference a pro
zlepšovatele se vyhlašují hlavní
tematické okruhy:
• Plemenářská práce u včel a chov matek
• Včelí produkty, získávání, zpracování se
zaměřením na vosk a mezistěny
• Choroby a nákazy včelstev
• Včelařská zařízení, pomůcky a ošetřování včel
• Profesionální včelaření
Pro soutěž vynálezců a zlepšovatelů
se vyhlašují následující kategorie:
• Zařízení prakticky využitelné včelaři
• Audiovizuální a knižní publikace na
téma včelařství
• Dekorativní předměty ze včelích produktů
Na konferenci je možno přihlásit referáty o délce cca 15 min., nebo postery
(plakáty) o maximální šířce 80 cm a výšce
100 cm. Pro přednášející bude k dispozici
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dataprojektor. Přihlášky referátů a posterů
na konferenci exponátů na výstavu zlepšovatelů nutno zaslat na sekretariát ČSV
sekretariat@vcelarstvi.cz nejpozději do
31. 8. 2018. Exponáty na výstavu zlepšovatelů a vynálezců je nutné přihlásit na sekretariát ČSV, Křemencova 8, Praha 1 také do
30. 9. 2018. Aby byl exponát pořadateli vybrán, musí především splňovat následující:
nový nápad, usnadnění práce se včelstvy,
efektivní přínos, podmínku, že nebyl v přihlašované podobě již vystaven na některé
z minulých výstav zlepšovatelů. Tito vystavovatelé ale nebudou moci na zlepšovatelském stánku provozovat ekonomickou
činnost, tj. prodávat. Náklady účastníků

konference a výstavy zlepšovatelů-vynálezců hradí pořadatel, Český svaz včelařů.
Exponáty v této části budou vyhodnoceny
odděleně ve třech vyhlášených skupinách,
hodnocení zajistí jmenovaná komise.
Jménem Racionalizační a osvětové komise vyzývám všechny pokrokové včelaře
k aktivní účasti na této výstavě a konferenci, oslovuji především ty, kteří se chtějí
podělit o své zkušenosti a nápady. Ostatní
včelaři mohou při návštěvě výstavy získat
nové poznatky, které mohou uplatnit na
svých včelínech. Výstaviště v Olomouci
je opravené, nesrovnatelně lepší, hezčí
a přívětivější, než tomu bylo při pořádání
11. konference v roce 1998. Svou velikostí
odpovídá konané akci, je dopravně dosažitelné i ze slovenské strany. V těsné blízkosti
výstaviště je dostatek parkovacích míst pro
osobní auta, pro zájezdové autobusy bude
zajištěno odstavné parkoviště. Přímo u výstaviště bude zajištěno místo pro výstup
a nástup účastníků.
Umístění stánků/exponátů výrobců, vystavovatelů a prodejců včelařských potřeb
v areálu výstaviště je výhradně v pravomoci
pracovníků výstaviště. Požadavky na výstavní respektive prodejní plochu případně
na další potřebné vybavení je nutné zaslat
na e-mailové adresy: expo@flora-ol.cz,
czabe @post.cz. Slovenskou stranu coby
spoluorganizátora výstavy zastupuje Milan
Jančo: Janco@stonline.sk;
milan.janco@gimax.sk;
tel.: +421 903 108 810. Sledujte nejnovější informace na www.vcelarstvi.cz
a www.vcelari.sk.
Dr. Ing. František Kamler,
za Racionalizační a osvětovou komisi
e-mail: kamler@beedol.cz
tel.: 603 271 541
Foto: www.flora-ol.cz

V únoru 2016 byla naše základní organizace nucena zvolit nový výbor. Nyní se
nemůžeme dohodnout, do kdy v tomto
složení budeme jako výbor „fungovat“.
Volební období je pětileté, ale někteří tvrdí, že se bude volit v roce 2020. Jaký názor
je tedy správný? Bude pro nás volebním
rokem rok 2020 nebo je náš výbor základní organizace zvolený na pět let, tedy do
roku 2021? Snažila jsem se informaci
nalézt, ale bohužel se mi to nepodařilo.
Prosím o odpověď.
L. M.
Předpokládám, že k novým volbám jste byli
donuceni proto, že dosavadní výbor abdikoval nebo byl odvolán. Podle Stanov ČSV
čl. 34 odst. 5 a 6 je funkční období orgánů
svazu pětileté a mandát funkcionáře zvoleného namísto funkcionáře, jehož mandát
zanikl předčasně, končí s původním mandátem orgánu, do něhož byl funkcionář
zvolen. Je třeba dodržovat volební období
orgánů svazu na všech úrovních. I článek
č. 35 stanov hovořící o kooptaci stanoví, že
funkce kooptovaného člena rovněž končí
tak, jako u člena voleného v daný volební
rok. Základní organizace mohou ve složení svých orgánů dělat změny i v průběhu
volebního období, teoreticky každý rok,
kdy se sejde členská schůze, avšak funkce
orgánů končí vždy v roce, kdy končí pětileté období pro všechny orgány svazu. To
znamená, že vaši funkcionáři zvolení v roce
2016, tj. v průběhu volebního období, které
započalo v roce 2015, skončí ve svých funkcích v roce 2020, kdy skončí volební období
všem orgánům svazu. Určitě není žádoucí,
aby se nám funkční období rozbilo, aby si
každá ZO, OO a ústřední orgány ely podle svého. Nebyla by návaznost, tj. nejprve
členské schůze, kde se volí členové orgánů
nejen ZO, ale také delegáti na okresní konference a kandidáti do orgánů okresních
organizací. Na okresních konferencích
se pak kromě volby svých orgánů volí zástupci do RV, kteří jsou současně delegáty
sjezdu. Nakonec sjezd schválí složení republikového výboru a zvolí ústřední kontrolní komisi. Bez dodržování jednotného
volebního období bychom činnost našeho
svazu těžko dávali dohromady.

V rámci problematiky výkonu funkce ve
volebním období bych ráda upozornila, že
pětileté volební období, které určují naše
stanovy, je nutno dodržet. Není možné,
aby bez volby vedení v orgánech svazu pokračovalo ve své činnosti i po pěti letech.
Ukončením volebního období všichni
funkcionáři ztrácejí svůj mandát a všechna jejich rozhodnutí by v případě jejich
soudního napadení byla považována za
neplatná.
K 31. 12. 2017 ukončil členství v organizaci včelař, který byl zástupcem naší základní organizace v okresní organizaci.
Na schůzi důvěrníků a výboru byl dán požadavek na změnu zástupce organizace
v okresní organizaci, který bude řešit výroční členská schůze. Vzhledem k nejasnému výkladu tohoto postupu ve stanovách se ptám, zda je možné původního
zástupce odvolat, a na základě kterého
bodu stanov. Dále se ptám, zda je možné
doplnit do okresního výboru nového člena
po odhlasování na výroční členské schůzi,
a s jakou platností?
H. S.
Máte pravdu, ve stanovách nemáme automatické ukončení funkce z důvodu ukončení činnosti ve svazu. V úvahu tak přichází
buď rezignace funkcionáře (musí být písemná a zasílá se orgánu, jehož je členem),
což ovšem od nečlena nelze očekávat, nebo
odvolání (odvolává ten orgán, který člena
zvolil – čl. 37 Stanov ČSV, a k odvolání
nemusí být žádný důvod). Doplnění nového člena do výboru okresní organizace
se provádí kooptací podle čl. 35 Stanov
ČSV: na uvolněné místo ve výboru okresní
organizace může příslušný orgán doplnit
počet svých členů kooptací, a to na zbytek
funkčního období. Postup je tedy takový, že
ZO navrhne vhodného zástupce a okresní
výbor jej kooptuje. Kooptovaný člen bude
vykonávat funkci ve výboru až do konce
stávajícího volebního období a bude mít
stejná práva jako řádně zvolený člen výboru. Volba není možná, protože volbu členů
výboru okresní organizace provádí okresní
konference, kterou kvůli tomu nikdo svolávat nebude. To neplatí pro volbu člena
kontrolní komise, tam kooptace možná
není a konference se k volbě svolat musí.
Náš předseda je těžce nemocen a my
víme, že svou funkci již vykonávat nemůže. Velmi si vážíme jeho dlouholeté
práce, ale protože nemáme místopředsedu, který by ho zastoupil, chybí nám
předseda pro jednání za naši ZO a vedení naší ZO. Máme pětičlenný výbor a ni-

kdo z nich funkci předsedy dělat nechce.
Jak máme postupovat?
Z. V.
Bohužel v případě, že není funkcionář
schopen poslat písemnou rezignaci na
funkci, situaci nejde řešit jinak, než jak
jsem popsala v předchozí odpovědi, tedy
odvoláním. Nového předsedu pak může
výbor ZO zvolit ze svých členů. Jestliže
ani jeden z členů výboru není ochoten tuto
funkci přijmout (samozřejmě se jedná jen
o ty členy, u nichž nehrozí kumulace funkcí), pak je třeba výbor doplnit volbou o nového člena (členská schůze zvolí toho, kdo
bude vytipován pro výkon funkce předsedy
a bude souhlasit). Pak teprve výbor může
zvolit svého nového člena do funkce předsedy. Nebo pokud nechcete svého předsedu
odvolávat, i když funkci vykonávat nemůže, což z lidského hlediska plně chápu, můžete stejným způsobem zvolit místopředsedu, který jej do konce funkčního období
nahradí. Předsedovi pak skončí volební
období jako všem ostatním automaticky
uplynutím funkčního období.
Vyloučili jsme (výbor ZO) našeho bývalého pokladníka za hrubé porušení
členských povinností. Oznámení o vyloučení (dopis do vlastních rukou adresáta) s upozorněním na možnost odvolání
k členské schůzi si vyzvedl 19. 12. 2017.
Dne 8. 1. 2018 jsem mu poslal e-mail,
že lhůta k podání odvolání uplynula
3. 1. 2018 a jeho vyloučení tím pokládáme za definitivní. Dne 11. 1. 2018 si podal
opožděné odvolání s odůvodněním, že mu
zemřel otec. Domnívám se, že jeho odvolání je neplatné. Ale pro jistotu se ptám:
Jak mu mám odpovědět, aby odpověď
nebyla z právního hlediska napadnutelná. Prosím o písemné vyjádření k obsahu
odpovědi i toho, zda je nutné odpovídat
doporučeným dopisem.
K. Z.
Podle mého jste postupovali správně podle Jednacího řádu ČSV. Opožděné odvolání v našich předpisech neupravujeme.
Mohu však s jistotou pochybovat o tom,
že se u vyloučeného jedná v případě opožděného odvolání o důvod omluvitelný. On
totiž reagoval, až na Váš e-mail z 8. 1. 2018.
Pak teprve napsal (10. 1. 2018) odvolání.
Členství mu podle mého názoru skončilo. Je však třeba jeho odvolání projednat
na členské schůzi, která by jako odvolací
orgán měla toto odvolání projednat a posoudit, zda bylo podáno včas, rozhodnout
a sdělit rozhodnutí doporučeným dopisem
odvolateli.
Mgr. Jarmila Machová
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Zadáno pro předsedkyni

Zeptali jste se…

Historie

Včelařské dotace
v době Josefa II.
Dotace 1. D, vděčné včelařské téma. Každý včelař, který nahlásí počet
svých zazimovaných včelstev, získá určitý finanční obnos. To císař Josef
II. svoje včelařské dotace pojal v jiném duchu! Podle dvorského dekretu
ze září roku 1785 se tehdy nejednalo o plošně vyplácený obnos za každé
nahlášené zazimované včelstvo, nýbrž o proplacení prémií dvěma nejúspěšnějším včelařům v každém kraji, a to za včelstva vyzimovaná. Josefovo
pojetí dotací vlastně znamenalo celoroční soutěžení, do kterého při vidině
lákavé prémie vkládali včelaři veškerou svou péči, um a prostředky.
Hlášení z prvních let po vydání dvorského
dekretu se nezachovala vůbec, nebo jen ve
fragmentech. Až za rok 1788 jsou záznamy
úplnější, rok 1789 pak obsahuje již kompletní listiny.
Píše se 30. duben 1789, a tento den se
podle dekretu stává, stejně jako v několika
předchozích letech, rozhodným pro podání
hlášení krajským úřadům o stavech vyzimovaných včelstev v jednotlivých místech
Čech. Již za 6 týdnů, k 10. 6. 1789, jsou
i přes kompletně ruční zpracovávání všechna hlášení přehledně přepsána do tabulek.
Zhruba do týdne jsou tabulky odeslány
zemskému guberniu, a to i s vyhodnocením
získaných údajů a doprovodnými dopisy.
Zemské gubernium je pečlivě uloží, takže
jsou v Národním archivu v Praze k dispozici
dodnes, a to pro všechny české kraje. (Pozn.:
Hranice krajů z tehdejší doby neodpovídají
dnešnímu územně správnímu členění.)
Listovat těmito starými dokumenty je
naprosto úžasné! Jsou napsány německy,
kurentem, přičemž pečlivost jednotlivých
rukopisů se dost liší. Jelikož jsou navíc
často dodatečně opravovány nebo dopl-

ňovány, je jejich čtení někdy dost obtížné.
Další drobnou nesnází jsou německé místní názvy, ale i německy znějící jména včelařů. Jako bychom nebyli jen v jiné době, ale
i v jiné zemi – Drosau, Grafenried, Schaustowa, Pirglitz; Jakob Husnick…
Z dochovaných listin vyplývá, že problémy nejsou jen v naší době, ale že se nesnadno včelařilo i v minulosti, i když z jiných důvodů. Z hlášení včelařů například
vyplývá, že v roce 1789 došlo k velkým
ztrátám včelstev napříč celou zemí, a to
kvůli neobyčejně kruté zimě. Například
v Klatovském kraji bylo k 30. 4. 1789 nahlášeno o třetinu méně včelstev než koncem dubna předchozího roku, kdy jich
bylo evidováno 3 826. Včelaři pouze na
Klatovsku tedy ten rok přišli o 1 308 včelstev, a to navzdory obrovské snaze o navýšení jejich počtu.
Ve starých listinách se dočítáme: Mají-li
být také tento rok uděleny stejně jako v letech minulých prémie stanovené vládním
dekretem ze září 1785, pak by měla být
v Klatovském kraji 1. cena a 12 zlatých přidělena do vesnice Újezd v panství Měcholu-

Z dochovaných listin vyplývá, že s nejrůznějšími problémy se včelaři potýkali i v minulosti
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Císař Josef II. (1741–1790) mimo jiné vydal příkaz, aby u každé školy bylo umístěno
minimálně 5 včelstev pro rozšíření výuky
na všech školách c. k. Rakousko-Uherska

py, odkud pochází včelař Johann Husnick,
který přes tuto krutou zimu udržel 25 dobře
vedených včelstev. Druhá cena a 6 zlatých
patří Jakobu Ziehrovi, narozenému ve vsi
Soustov v panství Miletice, který svojí píli
získal 1. cenu v roce 1787 i v roce 1788, nicméně tento rok, po ztrátě 26 včelstev, udržel
při životě 16 úlů.
Zápis pořízený 12. 2. 1790 potvrzuje, že
peníze byly těmto dvěma včelařům skutečně vyplaceny.
A kolik včelstev, tehdy úlů, v jednotlivých
místech Klatovského kraje k 30. 4. 1789
vlastně bylo? Po sečtení údajů ze všech
74 lokalit, které jsou pro Klatovsko uvedeny v dobových zápisech, dojdeme k číslu
2508. Podobně vypadají údaje i v dalších českých krajích. Sečteme-li všechna
nahlášená včelstva, docházíme k číslu
48 707. Tolik včelstev tedy bylo v Čechách
k 30. 4. 1789!
V souvislosti s udělováním prémií lze narazit i další neobyčejné zajímavosti, ať už
se jedná o jména včelařů-výherců odměn,
počty včelstev výherců, jejich umístění,
mnohdy i na další způsob ošetřování –
včelstva např. nejsou ošetřována majitelem, příjemcem prémie, ale profesionálním
včelařem za úplatu! Píše se rok 1789!
Nejznámějším včelařem té doby byl Josef Antonín Janiš, kterému byla věnována
nedávná plzeňská včelařská konference
(viz: janis2018.webnode.cz). Janiš tehdy
včelařil v Rakovnickém kraji a právě v roce
1789 vydal pro česky i německy mluvící
obyvatele země knihu ve dvou jazykových
mutacích, tedy německy Bienenpflege für
den Landmann, česky Aučenlivé spravování včel. Pro účely běžného včelaře se
ale tato příručka zdála být příliš obsáhlá,
a proto hned následující rok vydal Janiš její

Ing. Martina Hřebenářová
Foto: archiv autorky a Wikipedia

Velmi rádi bychom našli alespoň jeden výtisk Nové včelní knihy za účelem jejího
prostudování. Prosíme proto čtenáře Včelařství, všechny naše včelaře, zda by
neprohlédli své či spolkové knihovny a v případě jejího nálezu se neozvali na
mailovou adresu:
vcely-gabreta@seznam.cz
Za stejným účelem sháníme i Nový stoletý kalendář od roku 1806 až do roku 1906,
ke kterému „připojena jsou pravidla o včelách, které každý hospodář, jenž včely
chová, náležitě znáti povinen jest.“

pozvánka

Zdroje: Národní archiv, fond: Vlastenecko-hospodářská společnost Praha
Profous, A.; Svoboda, J.: Místní jména v Čechách.
Nakladatelství ČSAV, 1957
Burdová, Culková a kol.: Tereziánský katastr český,
svazek 3, dominikál. Archivní správa MV ČSR, 1970

Výzva!

Historie

zestručněný výtah pod názvem Nová včelní kniha. Přestože se v době vydání určitě
nacházela v nejedné včelařské knihovně,
do dnešní doby se zřejmě nedochoval ani
jediný výtisk…

Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze
Výzkumný ústav včelařský v Dole
Zemědělská společnost při České zemědělské univerzitě v Praze, z. s.,
pořádají odborný seminář

Úloha včel v současné rostlinné výrobě
Program:
−− Vystoupení předsedkyně Českého svazu včelařů · Mgr. Jarmila Machová
−− Změny v legislativních požadavcích na ochranu včel v souvislosti s používáním přípravků na ochranu rostlin podle novely
zákona o rostlinolékařské péči · Ing. Andrea Blažková – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
−− Ozimá řepka v českém zemědělství · Přehled aplikací přípravků na ochranu rostlin v období květu řepky a slunečnice · Vliv
moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost včelami · Ovlivnění chování včel přípravky na ochranu rostlin · Rezidua
pesticidů v pylu a v medu · Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová – Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha
přestávka
−− Můžeme předcházet akutním a chronickým otravám včel? · Ing. Dalibor Titěra, CSc. – Výzkumný ústav včelařský, Dol
−− Příležitosti ke včelí pastvě na orné půdě (nektarodárné biopásy, meziplodiny aj.) · Ing. Anna Šrámková – Katedra ochrany
rostlin, ČZU Praha
−− Kočování včelstev – administrativní a technické náležitosti · Ing. Dalibor Titěra, CSc. – Výzkumný ústav včelařský, Dol
−− Informace o portálu Včelstva Online a programu #BeeTech · Doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. – Katedra systémového inženýrství,
ČZU Praha
Termín a místo konání: 	  6. 4. 2018 Aula České zemědělské univerzity v Praze
13. 4. 2018 Brno – místo konání Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno-Bohunice
Prezence od 13.00 hod. · Zahájení ve 13.30 hod. · Ukončení v 19.00 hod.
Vložné 300 Kč zahrnuje občerstvení. Účast je dotována 500 Kč na každého účastníka z prostředků České zemědělské univerzity v Praze.
Více informací na www.krajinaprovcely.cz. Povinná online registrace do 31. března 2018.
Kontaktní telefon: 605 956 002
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Vývoj právní úpravy včelařství na
našem území – III.
Včelařství v době feudalismu – část I.

ré se v něm usadily. Každý včelař musel
pánovi poctivě přiznat, kolik včelstev má,
a podle toho platit. Pokud se zjistilo, že má
více včelstev, než kolik nahlásil, byl za to
potrestán. Na rozdíl od lesního včelařství,
kdy ten, kdo choval včely při svém stavení
a také na svém pozemku, neměl z těchto
včel povinnost platit žádný poplatek.

Každý včelař musel pánovi
poctivě přiznat, kolik včelstev
má, a podle toho platit. Pokud
se zjistilo, že má více včelstev,
než kolik nahlásil, byl za to
potrestán

Chov včel na počátku novověku (J. A. Komenský)

Úvod do včelařského práva
Pohled na včelařství v době feudalismu je výstižně podán v časopise Hospodář moravský, kde se píše: „Slované povždy byli milovníky lahodné medoviny, a proto včelařství od prastarých časů v krajích slovanských kvetlo. Každý
hospodář byl zároveň včelařem… řádný včelín náležel k podstatným částem
každého spořádaného hospodářství. Včelařství tenkráte velmi bylo rozšířeno
a ještě v pozdějších dobách rozličnými výsadami jsouc podporováno a chráněno… Když v pozdějších dobách lid byl v poddanství uvržen a roboty velmi tížily
rolníka, včelař zůstal téměř svobodným, maje toliko za porosť za slušnou odměnu veškeré výroby své vrchnosti odváděti. Proto včelařství i za časů poddanství
v krajích našich velké se těšilo oblibě a všude bylo se zálibou pěstováno.“1
S počátky právní úpravy včelařství na
našem území se můžeme setkat v době feudalismu. Pro toto období platí, že nebylo
jednotného právního řádu. Každý jednotlivý zeměpán na svých statcích upravoval zákony podle své vůle, ať už v podobě
řádů, instrukcí nebo artikulí. Například
v Instrukci Frídlandské z roku 1628 byla
upravena povinnost chovat včely, kdy při
každém dvoře mělo být 6 úlů. Dále v Artikulích rychtářů a poddaných na panstvích
Rožmberků z roku 1540 a 1560 je uvedena povinnost poddaných přinést nalezené
včely.
Přibližně v 10. až 11. století náležela,
podle právních představ, veškerá půda panovníkovi, kterému však nepatřily pouze
pozemky, ale do jeho vlastnictví bylo mož98 •březen 2018

né zařadit veškeré porosty, řeky a potoky
se vším, co se v nich nachází. Pro panovníka nebylo nejdůležitější, aby měl v držení
veškeré pozemky, mnohem důležitější bylo
přivlastňování si výnosů hospodářské činnosti z těchto pozemků. Proto postupem
času na sněmech rozdával jednotlivé statky za zásluhy o vlast a krále. Ti, kdo nabyli
statky, je drželi dědičně, ale měli povinnost
odvádět určité roční dávky v podobě peněz,
obilí, medu či jiných plodin nebo roboty.
Právě kvůli odvádění dávek panovníkovi
byl již v 11. století zřetelný rozdíl mezi včelařstvím lesním a domácím. Z lesního včelařství se odváděl poplatek majitelům lesa,
jelikož ho řadíme mezi požitky lesní, stejně
jako lov zvěře a ptáků. Jednoduše řečeno,
koho byl les, tomu také náležely včely, kte-

Výjimku ze skutečnosti, že v době feudalismu neexistovala jednotná právní úprava,
se snažilo „porušit“ velmi málo panovníků,
kteří vydali zákony platné pro celé území
našeho státu. Jedním z nich byl Karel IV.,
který zavedl platnost tzv. medařského práva v českých zemích. Ve výčtu práv můžeme nalézt zmínku o trestání krádeže včel,
a obecně Karel IV. těmito právy zavedl větší
ochranu včel. Jen ve stručnosti uvádím, co
vše medařská práva zajišťovala:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Svobodu chovu včel.
Ochranu chovu v lesích i doma.
Trestání krádeže včel.
Ochranu včelí pastvy, hlavně v lesích.
Ochranu před nákazou včel.
Svobodné vyřizování společných záležitostí včelařů sdružených v cechu.
Povinnost poplatku ze včelstev majiteli lesů, v nichž se včelařilo.
Závazek dodávat med a vosk majiteli
panství za směrné (platné) ceny.2

Vedle Karla IV. se našli i další panovníci.
Císař Leopold I. vydal v roce 1679 patent,
kterým zavedl ochranu vlastnictví včel
a včelařských výrobků, a Karel VI., který vydal instrukci pro soudy, ve které jim
nařizuje, aby přísněji trestali krádež včel.
Kdo byl dopaden při krádeži včel, měl být
metlami mrskán a odsouzen k těžké práci.
Pokud krádež včel opakoval, mohl být dotyčný odsouzen i k trestu smrti.
JUDr. Pavel Pumpr
Foto: archiv autora
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Zdroje:
1
KADLČÁK, J. M. Proč má rolník včelařit? Hospodář
moravský: list věnovaný rolnictví, hospodářskému průmyslu a národnímu hospodářství.
1889–1890, roč. XI., č. 14. s. 106.
2
NEPRAŠ, Josef. České včelařství. 1. vyd. Praha:
Státní zemědělské nakladatelství, 1971.
KEBRLE, Josef. Dějiny českého včelařství. Praha:
nákladem spolku Praha II, 1922.
JANOTKA, Miroslav a LINHART Karel. Zapomenutá
řemesla: vyprávění o lidech a věcech.
Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984.
KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné
památky české i moravské, sebrané z archivů
domácích i cizích, svazek 23. 1.vyd. Praha:
Knihkupectví Bursík a Kohout, 1906.
KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné
památky české i moravské, sebrané z archivů
domácích i cizích, svazek 22. 1.vyd. Praha:
Knihkupectví Bursík a Kohout, 1905.

Včelaři z roku 1568 (Pieter Bruegel)

Apiterapie

ČAPIS má novou
předsedkyni
Česká apiterapeutická společnost je mladá, rychle se rozvíjející společnost,
jejímž cílem je sdružování všech zájemců o apiterapii, její rozvoj, propagace a zkvalitňování metodiky apiterapie – tedy všech aktivit a terapií s pomocí včel a jejich produktů. Jedná se tedy o společnost s aktivními členy,
kterou od 20. ledna 2018 vede nová předsedkyně Gabriela Hiklová; tuto
štafetu převzala po Markétě Gottvald.
Nemáte strach z nové výzvy?
Kdybych se bála nových výzev, nemohla
bych se do této funkce vůbec pouštět. Byla
jsem ve spolku jednatelkou, a tak jsem tušila, do čeho jdu. Když se podílíte skoro od
počátku na chodu, není vám osud spolku
lhostejný. Impulzem k převzetí funkce byli
členové, kteří jsou a chtějí být opravdu aktivní, to vás pak nakopne k činu. V tomto
roce pořádáme 1. certifikovaný kurz apiterapie a několik dalších velkých akcí, jako
je např. 4. apiterapeutický den v Nasavrkách, různé besedy, přednášky a kurzy,

Ne nadarmo je naším cílem
sdružování všech zájemců
o apiterapii, ale co je
nejdůležitější, to je vytvoření
a zkvalitňování metodiky a
výukových programů. A to je další
krůček k tomu, abychom mohli
začít u nás apiterapii studovat
mezinárodní Apiterapeutickou konferenci
ve spolupráci se Slovenskou apiterapeutickou společností a mnoho dalších aktivit
i se spolupracujícími organizacemi. Výzev

je před námi několik a já pevně věřím, že
se ČAPIS posune tím správným směrem,
ale to je týmová práce, nikoli aktivita jednotlivce.
Česká apiterapie naráží v ČR na to, že
tento obor není zakotven v zákonech. Na
rozdíl od některých okolních zemí, kde je
apiterapie nejen uznávaným lékařským
oborem, ale také se vyučuje na předních
vysokoškolských fakultách. Jak vidíte apiterapii a její zlegalizování u nás?
Bude možné u nás studovat apiterapii
i jako studijní obor?
Než se toto ukotví v legislativě, tak uplyne ještě hodně vody. Pevně ale věřím, že
ČAPIS bude u toho a bude se na celém
procesu podílet. Však ne nadarmo je
naším cílem sdružování všech zájemců
o apiterapii, její rozvoj a propagace, ale co
je nejdůležitější, to je vytvoření a zkvalitňování metodiky a výukových programů.
A to je další, ne však jediný krůček k tomu,
abychom mohli začít apiterapii u nás studovat. K tomu nám pomáhá i fakt, že se
vzděláváme na různých odborných certifikovaných kurzech apiterapie pořádaných
uznávanými lékařskými odborníky ve světě, spolupracujeme s lékaři i dalšími odbor-

Gabriela Hiklová

níky z této oblasti tak, abychom pracovali
na co nejvyšší odborné úrovni.
Směr apiterapie je tedy jasně vytyčený.
Co byste přála apiterapii a našim budoucím apiterapeutům?
Přála bych apiterapii, aby se u nás dobře
rozvíjela, aby se povědomí o ní mezi laickou a odbornou veřejností rozšiřovalo co
nejvíce a na odborné úrovni, aby našla
své místo v legislativě. A všem, kteří se jí
zabývají a zajímají se o ni, aby v sobě našli zodpovědnost přistupovat k apiterapii
odborně a zodpovědně tak, aby nás nikdo
nemohl označovat za šarlatány.
Andrea Novotná,
jednatelka a koordinátorka PR sekce
Více informací na: www.capis.cz , e-mail: info@capis.cz,
andrea.novotna@capis.cz, gabriela.hiklova@capis.cz
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Bez komentáře

Vandalovi ruku neuseknu

Pátek 9. února 2018 se stal pro včelaře Michala Říhu černým pátkem.
Možná tím nejčernějším v jeho včelařské kariéře. „Ráno, mi volali lidé, že
mám rozházené úly. Jsou u silnice, která vede z Přílep na Lukoveček a dál
na Zlín nebo v opačném směru do Holešova. Tak snad mohl někdo z řidičů
vidět, co se tam stalo,“ uvedl Michal Říha z Pravče na Kroměřížsku na
svém facebookovém profilu. Po této komunikační síti se zpráva dostala i do
včelařské skupiny, kde jsem ji v pátek navečer objevil. Zakrátko jsem se od
Michala Říhy dozvěděl více.
Když jste dorazil na stanoviště, jak vypadalo po vandalském zásahu?
Po telefonickém upozornění na povalené
úly jsem s přáteli ihned zajel na přílepské
stanoviště. Někdo musel mít hodně velkou sílu, shodil ze stojanů na zem celkem
30 úlů. V nich povětšinou ve dvou nástavcích zimovala včelstva. Hned na místě jsme
úly s chomáči včel naskládali na stojany.
I ve zborcených úlech, byť to vypadá hrozivě, se včely snaží, pokud to jen trochu
jde, v chomáči chránit a zahřívat matku.
Mnoho včel však bylo zmrzlých na zemi.
Ty zkřehlé, jevící ještě známky života jsem
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opatrně přidal ke včelstvům. Byl to pro ně
neskutečný stress, matka se mohla někde
zmáčknout, předpokládám, že tak třetina
včelstev tuto nenadálou, pro ně krajně nepříznivou situaci, zřejmě nepřežije.
Máte na někoho podezření, jste s někým
ve špatném vztahu do té míry, že se odhodlal k tomuto trestuhodnému činu?
Je to jako všude jinde. Sousedy si člověk nevybírá. Občas u některého vycítíme nesympatie. Mohou mít původ i v tom, že se u nás
úspěch moc neodpouští. Zatímco v sobotní
či nedělní teplé letní podvečery mnozí uží-

vají grilovačku, naše včelařská parta kmitá
kolem včel. A když je medobraní nebo krmení, tak i do pozdních hodin.
K tomu se zabýváme výrobou zařízení
pro střední a větší včelařské provozy, ve
Zlínském kraji jsme jediní s certifikovanou
výrobnou mezistěn, které vyrábíme i z dodaného vosku, prostě včelařina a vše, co
s ní souvisí, naši partu baví. Někdo však za
tím může vidět hromadu peněz, které budí
závist. A ta je matkou zla.
Přímé podezření na někoho konkrétního
nemám. Více se tím zabývá Policie ČR, která dopoledne na místě zdokumentovala situaci a v rozbředlé půdě u stojanů zajistila
stopy, které mohou dovést až k vandalovi,
či spíše několika, neboť jedinec by to sotva
tak rychle zvládl. Samozřejmě jsem podal
trestní oznámení na neznámého pachatele.
Jak velkou škodu odhadujete?
Na přesné vyčíslení škody budu muset počkat do jara. Uvnitř včelstev se navíc mohla

Bez komentáře
zranit matka a to by škody vyhnalo ještě
výš. Skutečný stav zachráněných včelstev
v tomto období není možné ověřit.
Zazimované silné včelstvo si cením na
tři až čtyři tisíce korun. Ztrátou třetiny
včelstev a oslabením dalších navíc přijdu
o zisk z medného výnosu, a to nepočítám
hodnotu možných oddělků. Horší než poškození samotných úlů totiž je skutečnost,
že zimní hrozen včel byl narušen, část se
jich dostala ven a po chvíli na sněhu beznadějně umrzla.

Poznámka redakce:
V krátké době zveřejňujeme již druhý případ včelařské tragedie (viz Otrávené včely
v Senomatech, Včelařství 2/2018, str. 50)
způsobené lidskou zlobou, závistí či vandalismem, nad kterým zůstává rozum stát.
Kdo a proč se sníží k takovému činu, co
vede člověka k podobnému chování? To jsou

otázky, na které se jen těžko hledá odpověď.
Bohužel pan Říha není členem svazu, proto „pojištění“ včelařského majetku v rámci
Svépomocného fondu ČSV, na které spoléhají naši členové v případě takovýchto škod, se
na něj nevztahuje. Je nám upřímně líto jeho
ztráty a přejeme mu, aby byl pachatel rychle
vypátrán a škodu mu nahradil.

Budete stanoviště hlídat např. fotopastmi, z nichž některé umějí poslat
informaci na mobilní telefon, v němž
lze vidět, co se na stanoviště děje? Čipy
v úlech zase zobrazuji aktuální polohu
odcizené věci…
Po této zkušenosti budeme investovat desítky tisíc korun na monitorování všech
našich stanovišť a dalších včelařských
provozů. Navíc paměťové karty celou událost trvale zaznamenají. Jejich funkčnost je
v terénu závislá na aktivitě baterií, které je
nutné, zejména před zimou a v jejím průběhu zavčas zkontrolovat či vyměnit.
Co vzkazujete tomu, kdo je původcem
této trestuhodné události?
Vandalovi vzkazuji, že mu ruku neuseknu,
neboť věřím, že mu upadne sama!
Michal Říha zároveň požádal o pomoc
veřejnost. Pro toho, kdo pomůže k dopadení pachatele, má připravenou odměnu
20 000 korun.
Text: Zdeněk Kulhánek
Foto: Michal Říha
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Březnové hrátky

Okénko do botaniky

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

Nová dlouhodobá
soutěž 
Od lednového čísla
časopisu Včelařství
vychází vybrané
úkoly označené
jako soutěžní. Máte
možnost jejich
řešení vyplnit do
on-line soutěžního formuláře. Pro každé
číslo bude k dispozici nový formulář,
který najdete například na webových
stránkách ČSV (www.vcelarstvi.cz).
Body se vám za jednotlivá čísla časopisu
budou sčítat. Soutěž bude končit červnovým číslem.
Nejúspěšnější řešitelé z řad členů
včelařských kroužků mládeže dostanou
pozvánku na setkání v Nasavrkách a další
drobné odměny.
Soutěžní formulář bude vždy k dispozici do konce příslušného měsíce.

Hádanky
1. Co mohou mít společného lentilka,
dřevěná podlaha, plech na pečení,
svíčka?
2. Co mohou mít společného odřenina,
teplý čaj, perník?
3. Co mohou mít společného dezinfekce
v úlu, přípravek pro zdravější vlasy?
4. Co mohou mít společného mrtvá myš
v úlu, revma, alergie na včelí bodnutí?

1.
2.
3.
4.

Jak se rostlina jmenuje?
Jaká část rostliny se sbírá a suší?
Co se z ní „vyrábí“?
Kdy kvete?

Přiřazování
V následující tabulce máte ve třech sloupcích různé pojmy a čísla. Vybarvěte stejnou
barvou ty buňky tabulky, které k sobě logicky patří.
bílá

2 020

pampeliška

červená

2 023

chrpa

žlutá
modrá

2 022
2 021

vlčí mák
habr obecný

zelená

2 024

sněženka

Soutěžní doplňovačka

1

V obci (viz tajenka) můžeme nalézt památník velmi důležitému vladaři naší
země. Uhodnete kterého? Dále je zde pramen, který napájel známá zvířata.
Která?

3

1. Název medu, který je zkrystalizovaný, ale jeho krystaly jsou velmi malé.
Dá se výborně mazat na chléb a neteče z krajíce.
2. Medné plásty vystavěné včelami bez mezistěny.
3. Město, které je známé výrobou perníků.
4. To, co vychází z kuřáku.
5. Velmi vysoká (i 3 metry) rostlina. Kvete žlutě. Na květech si hodně pochutnávají včely. Kvete žlutě.
6. Zařízení, které slouží k odstraňování nečistot (vosku), které vycházejí
spolu s medem z medometu při vytáčení.
7. Sladké pečivo, které se většinou peče před Vánoci a obsahuje med.
8. Barevné označení matky, která se vylíhne v roce 2022.
9. Zařízení, kterým se zjišťuje zejména přírůstek hmotnosti včelí snůšky.
10. Prázdný plást.
11. Název včely, která se vylíhne z neoplozeného vajíčka.
12. Chemický prvek, který se používá při dezinfekci úlů.
13. Patro úlu.
14. Největší včela v úle.
15. Černý pták s červenou čepičkou, který může svou činností narušit přezimování včel v úle.
16. Část včelařského roku. Kvete v ní například vřes.
17. Přístroj pro měření koncentrace vody v medu.
18. Popínavá rostlina, která kvete na podzim. Pro včely velmi významná, je
dobrým zdrojem nektaru i pylu. V Anglii jí velice často mívají na zdech
domů.
19. „Deska“, ze které se dělají svíčky.
20. Nápoj, kterým Šárka podle pověsti opila Ctirada.
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Na fotografii vidíte poměrně známou
léčivou rostlinu. Odpovězte na následující
otázky.

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.

Jak se jmenuje soutěž pro členy včelařských kroužků mládeže?
a) Zlatý trubec
b) Zlatá včela
c) Velká včela
d) Velký trubec

2.

Který časopis nevychází pro včelaře?
a) Včelařství
b) Moderní včelař
c) Zkušený včelař

3.

Co se nepoužívá pro léčení varroázy?
a) laser
b) ultrazvuk
c) kyselina mravenčí
d) varidol

4.

Co je původcem moru včelího plodu?
a) virus
b) prvok
c) bakterie

5.

Tělo včely je rozděleno na tři části.
Jak se nazývají?
a) hlava, záda, hýždě
b) hlava, hrudník, zadek
c) hlava, hruď, zadeček
d) hlava, hruď, nožičky

6.

Kde se s největší pravděpodobností
nepoužíval včelí vosk?
a) při plastických operacích
b) při výrobě svíček
c) při vyhlazování soch
d) při vaření knedlíků

7.

Jak dlouho se vyvíjí trubec (od vajíčka po vylíhnutí)?
a) 16 dní
b) 24 dny
c) 21 den
d) 30 dní

8.

Co znamenalo, když byla socha vytvořena tzv. sine cera?
a) Socha byla vyhlazena bez použití
včelího vosku.
b) Socha byla vyhlazena včelím
voskem.
c) Socha měla na sobě „vlnovky“
podobné grafu funkce „sinus“.

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

Naučme se spolu v Chlebovicích!

Včelaříci z Oderských vrchů mají nejen chytré hlavičky, ale také šikovné ručičky. Ověřili si to během návštěvy kreativních dílniček pořádaných ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích. Projekt s názvem „Naučme se spolu“
připravili zástupci Základní organizace Českého svazu včelařů Frýdek-Místek.
Paní Marie Knödlová se svou družinou dobrovolníků nabídla včelaříkům rukodělné techniky jako stloukání včelařských rámků, pletení vánočních ozdob
z pedigu a papírových stuh, výrobu mezistěn litím do starých forem a výrobu
svíček ze včelího vosku. Včelaříci se projeli „včelím metrem“, díky kterému
měli možnost nakouknout jak do minulosti, tak do budoucnosti včelařství.
Svou bystrost si ověřili ve vědomostní soutěži, která je provedla celou expozicí
včelařského muzea. Po dobře odvedené práci si šikovní včelaříci pochutnali
na výborném párku v rohlíku a vše zapili oblíbeným medovým nápojem. Včelařský kroužek Oderské vrchy děkuje frýdecko-místeckým za pozvání a obohacující program nedělního dne.
Za ZO ČSV Odry
Kristýna Ondřejová,
vedoucí VKM Oderské vrchy

Vybraná řešení z minulého čísla
Včelařská hádanka
Tato situace se podle našich informací
opravdu udála. Český med obsahoval
pyl cizokrajných rostlin. V Drtinově
ulici v Praze 5 má sídlo Stanice
přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Ve
sklenících pěstují velké množství druhů
cizokrajných rostlin, například citrusy,
bavlník a podobně. Přes léto květináče
s rostlinami letní venku. A právě v tomto

období jsou jejich květy obletovány
místními včelami, které si „cizokrajný“
pyl nosí do svých úlů.
Skrývačky
1) roj; 2) dýmák; 3) měl; 4) jetel
Kvízové otázky
1–a; 2–c; 3–c; 4–a; 5–d; 6–b; 7–c; 8–b
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Kvízové otázky

Napsali jste nám

Medové odpoledne
Vůně medu, perníku a vosku tak provoněla celou školu. Své uplatnění našly i šikovné ruce dětí ze včelařského kroužku.
Nabídka tak mimo jiné obsahovala i různé
druhy lahodného medu a možnost výroby
svíček z vosku. Velké uznání přítomných
sklidila opět paní Juráková, která byla již
po několikáté nápomocná při zdobení perníku. Život včel zase dětem přiblížila malá
výstavka. Odměnou pro pořádající členy
kroužku byly především rozzářené oči přítomných dětí. Už teď se naši včelaři těší na
další příjemné setkání se žáky naší školy
a jejich rodiči.
Na základní škole v Luhačovicích se již
tradičně uskutečnilo medové odpoledne.

Pavel Horák,
vedoucí včelařského kroužku, ZŠ Luhačovice

Půlstoletí besed pražských včelařů

Téma: včelí vosk

Besedy pražských včelařů slouží členům
svazu více než půl století, jejich počátky
sahají až do sedmdesátých let minulého
století. Zveme lektory z řad přednášejících odborníků a učitelů včelařství. Cyklus přednášek je určený bez omezení jak
členům ČSV, tak těm, kteří se o včely zajímají.
V březnu se setkáme se „střešními“ včelaři, jichž u nás kvapem přibývá. Mladý
včelař Jakub Teplý bude hovořit o včelaření
na Novém Zélandu; strávil zde více než rok
na včelích farmách i s hobby včelaři.
Další novinkou, která při besedách zazní, je odebrání vzorku a vyšetření na dvě
nemoci. První je roztočíková nákaza (akarinóza), kterou způsobuje endoparazit
Roztočík včelí (Acarapis woodi), druhou
nosematóza, jejímž původcem je Hmyzomorka včelí (Nosema apis, Nosema
ceranae). Vyšetření vzorků je pro včelaře

Vážení přátelé, řešíte problém nedostatku
vosku při výrobě mezistěn všemi možnými způsoby, ale vůbec vás nenapadlo, že
velká většina malovčelařů jsou důchodci
a ceny slunečních tavidel a vařáků na vosk
pro ně představují značné položky. Především u nich se plýtvá voskem. Co kdybyste
přiměli výrobce, aby tato zařízení vyráběli
s cenou o 50 procent nižší! Anebo tyto včelaře pro tato zařízení dotovali. Myslím, že
tato zařízení jsou předražena. Především
u tavidel za cenu cca 2 200 Kč. To je můj
osobní názor, a myslím, že by se výkup
vosku dost zlepšil. A pak je tu ještě jeden
problém. Než malovčelař nashromáždí potřebné množství souší, aby se mu vyplatilo
s nimi někam zajet nebo je odeslat, tak mu
je v létě i přes všemožná opatření zlikviduje zavíječ. Ten se dostane všude, znám to
z vlastni praxe.

v Praze zdarma, podrobnosti najdete na
stránkách www.vcelarstvi.cz v sekci Akce.
Besedy pražských včelařů se vždy konají
od října do března, a todruhé pondělí v měsíci od 17.00 do 20.00 hodin v hlavním sále
Státní veterinární správy, Slezská 100/7,
Praha 2. Organizátorem je okresní výbor
ČSV Praha.
Kontakt: uva@centrum.cz, mobil: 776 262 602.
Augustin Uváčik,
jednatel MěV ČSV Praha

Jiří Bastl, Brno

Včely ve školce-ekoškolce

Velmi zdařilá akce se konala v naší
školce-ekoškolce v Korytné. Včelař, přítel
Martinec spolu se svým kolegou přítelem
Čudou z Hradčovic, připravili pěkné povídání o životě včel a dění v úlu. Děti si
přitom pochutnávaly na medové snídani.
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Dostaly i ovoce, omalovánky a naopak
předaly výrobky našim hostům. Akce se
konala krátce před Vánocemi, takže i perníčky voněly nedašovským medem.V rámci mezinárodního programu Ekoškola, do
kterého jsme zapojeni, jsme tím splnili

i úkoly k tématu „jídlo“. Medová snídaně
byla vyvrcholením našeho týdenního projektu Vůně medu a byla sladkou tečkou za
rokem 2017.
Helena Chýlová, Dagmar Bruštíková,
učitelky MŠ Korytná

Ve Včelařství č. 2/2018 jsem si se zájmem přečetl článek Upravený úl snižuje obsah vody v medu. Necítím se
jako odborník na tuto problematiku, ani jsem neprováděl žádný sofistikovaný průzkum týkající se využití
kondenzované vody na jaře ze stropní fólie uvnitř úlu.
Jsem pouze hobby včelař s 30letou zkušenosti se včelařením a nechci se pouštět do polemiky s odborníky.
Přesto si dovolím vyjádřit nesouhlasné podivení nad
oběma prezentovanými poznatky.
Za prvé – obsah vody v medu závisí na typu úlu. Dosud jsem si
myslel, že závisí na tom, zda točím med uprostřed snůšky, nebo
vyzrálý až po snůšce. Je logické, že nektar přinesený včelami do
úlu obsahuje vysoké procento vody, a ta je jimi postupně odstraňována až na cílový stav, který se drobně liší podle druhu medu
(květový nebo medovicový). A je přeci jedno, jestli včely přinášejí
nektar do úlu zatepleného, nezatepleného nebo do dutiny stromu. Pokud nerespektuji princip toho, že potřebují nějaký čas,
zpravidla několik dnů, na úpravu nebo zpracování doneseného
nektaru a vytočím med příliš brzy, například v průběhu intenzivní snůšky, tak dosáhnu toho, že vytočený med má vysoký obsah
vody. Samozřejmě ho mohu ještě následně snížit vysušením na
speciálním zařízení, ale to je již přidaná hodnota včelaře, která
rovněž nesouvisí s typem úlu.

Pokud dnes existuje fotografická technika na
zachycení tančících včelek oznamujících zdroje
nektaru, líhnutí včel a další detaily ze života uvnitř
úlu, tak by asi neměl byt problém natočit nebo
jinak zdokumentovat včely při sběru vodního
kondenzátu ze stropní folie
Za druhé – využití kondenzované vody na neprodyšné plastové stropní fólii jako zdroje vody pro jarní rozvoj včelstva. To
je problematika, která se již poněkolikáté objevuje v článcích
různých autorů. Moje zkušenost je spíše opačná – včely vyhledávají přednostně vodu s obsahem soli a minerálních látek, proto
se tak často objevují na znečištěných vodních tocích a dokonce
i na močůvce. Ale nikdy jsem je nenašel na destilované vodě, což
kondenzát vody na stropní fólii nepochybně je.
Utěsnění stropu neprodyšnou plastovou fólií na jaře způsobí
pouze to, že v úlu začnou plesnivět rámky! Podstatou je kondenzace vlhkosti na studené vnější stěně, která je vhodným
prostředím pro rozvoj plísní. Podle fyzikálních zákonů je kondenzace větší na studených nezateplených stěnách, než na stěnách v dobře zateplených úlech. Řešením u tenkostěnných úlů
je samozřejmě dobré odvětrání. Například nikdy jsem nenarazil
na plíseň v tzv. moravských univerzálech s propustným laťkovým
stropem, které jsou navíc velmi dobře zatepleny. Tvorba plísní
také závisí na mnoha faktorech, jako je plodování, síla včelstva
a nepochybně řada dalších.
Pokud dnes existuje fotografická technika na zachycení tančících včelek oznamujících zdroje nektaru, líhnutí včel a další
detaily ze života uvnitř úlu, tak by asi neměl být problém natočit
nebo jinak zdokumentovat včely při sběru vodního kondenzátu
ze stropní fólie. Zajímalo by mě, zda někdy někdo tuto činnost
včelek zaznamenal.
RNDr. Česlav Valošek,
ZO ČSV Albrechtice

Pozvánka
ZO ČSV Třebívlice zve srdečně
všechny včelaře na přednášku
přítele Josefa KŘAPKY na téma:

Ošetřování včelstev
během kalendářního roku
Kdy: 24.3.2018 (so) od 9:00
Kde: Třebívlice, Masarykova 27
(sál nad prodejnou COOP)

Včelaři ZO ČSV Řepín
si Vás dovolují srdečně pozvat
na již tradiční

Jarní seminář
nástavkového včelaření
který se koná dne 10. března 2018
v rodinném pivovaře Neumann Mělnické Vtelno
Hlavní program:
8.00	Registrace účastníků
9.00 	Zahájení semináře
9.15	Nosematóza – podceňované nebo přeceňované onemocnění ?
MVDr. Martin Kamler

10.15	Získávání vosku na včelíně, ochrana
zdrojů vosku před motýlicí a skladování
souší. Nákazová situace včelstev v ČR
Dr. Ing. František Kamler

12.15	Oběd ( možnost prohlídky doprovodných
programů a nákupů včel. pomůcek )
Mgr. Jarmila Machová
12.45	Právní poradna
13.45	Praktické využití apiterapie v běžné praxi
Vlastimil Dlab

15.45	Diskuze a závěr
V přísálí bude zajištěn prodej včelařských pomůcek
a výměna vosku. Při výměně většího množství vosku je
nutné objednání předem na mob.721 280 104 př. Miroslav Matuna. V průběhu konání semináře bude podáván
oběd a občerstvení. Pro účastníky semináře bude připraveno i speciální medové pivo.

Každý je srdečně vítán.

VSTUPNÉ : 70 Kč
Prosíme o potvrzení Vaší účasti
Ing. Jiří Holub
holub.janzagro@tiscali.cz
mobil : 603 283 994
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pozvánka

K tématu Obsah vody v medu

jubilea

V březnu 2018 slaví…
97 let
Hour Jaromír · ZO Kozojedy
Kaufner Josef · ZO Karlovy Vary
Stoklasa Ludvík · ZO Velké Karlovice
Vopálka Josef · ZO Vlašim
96 let
Tkaný Jan · ZO Moravské Budějovice
Václavík Josef · ZO Přelouč
95 let
Daněk Alois · ZO Planá nad Lužnicí
Korbel Jan · ZO Chrudim
94 let
Nerad Vladimír · ZO Rožnov pod Rad.
93 let
Dvořák Josef · ZO Třebíč
Průšová Marie · ZO Jemnice
92 let
Čeřovský Miroslav · ZO Prostějov
Dulík Vladimír · ZO Chotoviny
Mach Josef · ZO Zdounky
Maleček Josef · ZO Letohrad
Noga Jan · ZO Bystřice nad Olší
Puchmeltr Jaroslav · ZO Mýto
Toušková Blažena · ZO Netolice
91 let
Abraham Josef · ZO Kaplice
Krsek Libor · ZO Doudleby nad Orlicí
Kubizňák Josef · ZO Holice
Sekal Josef · ZO Miličín
Škurek Miroslav · ZO Šumperk
Toman Václav · ZO Klatovy
90 let
Horský František · ZO Kunvald
Němčanovská Jaroslava · ZO Třebíč
Rokyta František · ZO Velký Újezd
Těžký Karel · ZO Šenov
Vais Josef · ZO Heřmanův Městec
Vítek Eduard · ZO Vsetín
Žárský Ladislav · ZO Huslenky
85 let
Beneš Josef · ZO Veltrusy
Brožová Františka · ZO Velké Meziříčí
Dostál Josef · ZO Brandýs nad Orlicí
Dvořák Otto · ZO Počátky
Hanáková Josefa · ZO Rožná
Hruška Miroslav · ZO Benešov
Chmelař Josef · ZO Bechyně
Jaroš František · ZO Ústí nad Orlicí
Kolouch Jan · ZO Žďár nad Sázavou
Kopecký Václav · ZO Libouchec
Král Stanislav · ZO Provodov
Krejčová Milada · ZO Stráž nad Nežár.
Kuřinová Marie · ZO Skočice
Lexa Karel · ZO Teplice
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Mecová Marie · ZO Dobrá
Mikeš Miroslav · ZO České Budějovice
Mikšátko Josef · ZO Malšice
Mudráková Marie · ZO Šumice
Panocha Václav · ZO Úštěk
Pokorný Vlastimil · ZO Hradečno
Straka Vladimír · ZO Humpolec
Střihavka Jaroslav · ZO Lázně Bělohrad
Šercl Jaroslav · ZO Štětí
Trýzna František · ZO Jilemnice
Vlček Karel · ZO Úpice
Vrbovský Tomáš · ZO Boleradice
80 let
Bábor Jan · ZO Velká Bíteš
Bak Petr · ZO Křivoklát
Baňka Miroslav · ZO Úvaly
Bartuška Josef · ZO Týn nad Vltavou
Bělohlávek Jaroslav · ZO Bystřice
Besperát Vladimír · ZO Hrochův Týnec
Bindr Jiří · ZO Jablonné v Podještědí
Bláha Antonín · ZO Halenkov
Bonaventura Eduard · ZO Nasavrky
Centnerová Miluška · ZO Holice
Foldyna Jiří · ZO Paskov
Hejčl Karel · ZO Rychnov nad Kněžnou
Hojný Miroslav · ZO Červený Kostelec
Hrnčíř Vlastimil · ZO Lázně Bělohrad
Hubík Otto · ZO Slavičín
Hurt Jaroslav · ZO Nesuchyně
Chatrný Ivan · ZO Ostrava - Zábřeh
Kadlec Jiří · ZO Deštná
Kalousek Josef · ZO Náměšť nad O.
Kimler Oldřich · ZO Pardubice
Kluz Josef · ZO Mosty u Jablunkova
Kokoš Petr · ZO Netolice
Kolman Josef · ZO Mělník
Komárek Zdeněk · ZO Rájec a okolí
Kovářík Josef · ZO Plánice
Krůta Josef · ZO Mlečice
Krýda Jaroslav · ZO Vrčeň
Křen Josef · ZO Přeštice
Landa Ladislav · ZO Slaný
Lánský Oldřich · ZO Hořice
Macháček Rudolf · ZO Městec Králové
Machuta Věroslav · ZO Česká K.
Malý Jaromír · ZO Bruntál
Mikuš Jan · ZO Krňany
Mlejnek Jan · ZO Březová nad Svitavou
Mohelník Karel · ZO Valašské Meziříčí
Nevrtal František · ZO Prostějovičky
Novák Václav · ZO Turnov
Novotný Jaroslav · ZO Soběslav
Orámová Věroslava · ZO Sedliště
Palán Miroslav · ZO Hustopeče
Panuš Jaroslav · ZO Brno - Líšeň
Papica František · ZO Dlouhá Loučka
Pecha Jindřich · ZO Havlíčkův Brod
Pevný st. František · ZO Cvikov
Preis Jiří · ZO Aš
Radouch Josef · ZO Hluboká nad Vl.
Saniter Jiří · ZO Frýdlant n. O.

Sečkař Josef · ZO Velká nad Veličkou
Schottenberger Jan · ZO Tišnov
Sladký Jan · ZO Kyjov
Slámová Miroslava · ZO Přerov II
Slavíček Jan · ZO Čestice
Sluka Jiří · ZO Lubno
Sobčák Josef · ZO Radvanice-Bartovice
Sosna Josef · ZO Dolní Lutyně
Svoboda Jaroslav · ZO Říčany
Sychra Jan · ZO Malšice
Sysel Josef · ZO Velké Meziříčí
Šedivec Zdeněk · ZO Třemošná
Ševčík Ladislav · ZO Turnov
Šmíd Karel · ZO Chrást
Špicar Vladimír · ZO Frýdlant
Šulc Ladislav · ZO Solnice
Ulč Jaroslav · ZO Štěnovice
Vacovský Richard · ZO Kolinec
Vaníček Jaroslav · ZO Jablonné n. O.
Vašíček Josef · ZO Olbramkostel
Vilimovský Josef · ZO Lomnice nad Pop.
Volhejn Jiří · ZO Žďárky
Vondrášek Karel · ZO Plzeň střed
Vydra Jindřich · ZO Rakovník
Zimandl Josef · ZO Litoměřice
75 let
Ambroschová Evženie · ZO Fulnek
Benhäuter Jiří · ZO Blovice
Brož Josef · ZO Rokycany
Cahajla Jan · ZO Kadaň
Částková Ludmila · ZO Litomyšl
Čech Přemysl · ZO Zábřeh
Duba Vladislav · ZO Jihlava
Duben Jan · ZO Hradec Králové
Emlar Josef · ZO Jaroměř
Fiala Jiří · ZO Nový Knín
Filipovský Jan · ZO Choceň
Gangur Pavel · ZO Cheb
Gill Josef · ZO Staňkov
Hanek Jan · ZO Řepín
Herget Václav · ZO Chudenice
Herink František · ZO Žlutice
Hrabovský František · ZO Rousínov
Hruška Rudolf · ZO Jevišovice
Hýbl František · ZO Brodek u Prostějova
Choura Václav · ZO Velké Březno
Chudý Josef · ZO Český Krumlov
Chvojka Josef · ZO Hostomice
Jahn Josef · ZO Ivančice
Jelínek Jiří · ZO Adamov
Kabát Jiří · ZO Kladno
Karban Zdeněk · ZO Nýřany
Kašpar Josef · ZO Litomyšl
Kašpařík Jaroslav · ZO Jaroměř
Kožený Josef · ZO Chrast u Chrudimě
Krábek František · ZO Pohořelice
Král Miroslav · ZO Třebenice
Krista Břetislav · ZO Nečtiny
Kupka Vladimír · ZO Ostrava - Poruba
Lazarák Michal · ZO Vranová Lhota
Löffelmann Jan · ZO Říčany
Loula Jiří · ZO Tanvald
Mach Sláva · ZO Trhový Štěpánov

Málek Zdeněk · ZO Trhová Kamenice
Malík Josef · ZO Borovany
Mančal Karel · ZO Loděnice
Marešová Eleonora · ZO Praha 2
Matějka Josef · ZO Praha 5 - Řeporyje
Mazáč Jaroslav · ZO Brno- Žabovřesky
Niemiec Jan · ZO Hnojník
Nováková Libuše · ZO Ledeč nad Sáz.
Ondryaš Josef · ZO Příbor
Platoš Josef · ZO Morávka
Pokorný Stanislav · ZO Sušice
Pták František · ZO Liberec
Rozsypal Josef · ZO Velká Polom
Sebera Jiří · ZO Litoměřice
Selichar Jaroslav · ZO Městec Králové
Smutná Marie · ZO Vysoká u Mělníka
Souček Luboš · ZO Mlečice
Strohalm Jan · ZO Brodek u Prostějova
Stružka Martin · ZO Tachov
Stupka Ján · ZO Dačice
Ševčíková Anna · ZO Fulnek
Šiman Zdeněk · ZO Horní Cerekev
Šípal Břetislav · ZO Mikulášovice
Šipka Alexandr · ZO Libina
Šlapanský Miloš · ZO Ivančice
Švalbach Eduard · ZO Tovačov
Švrček Petr · ZO Kunčice pod Ondřej.
Ticháček Václav · ZO Domažlice
Trantina Josef · ZO Čakov
Trnka Jiří · ZO Dolní Bukovsko
Veselý Milan · ZO Jičín
Vlach Jan · ZO Horní Jelení
Vokoun Jaroslav · ZO Sokolov
Vomela Josef · ZO Kladruby
Vrabec Václav · ZO Děčín
Vyskup Josef · ZO Sehradice
Výstup Havel · ZO Boršice
Závodný Josef · ZO Janová
Zběhlík Ladislav · ZO Holice
Zemen Jiří · ZO Šalmanovice
Žemlička Milan · ZO Myslkovice
70 let
Adámek Jiří · ZO Vsetín
Bartoníček Jindřich · ZO Králův Dvůr
Bauer Josef · ZO Klatovy
Bednář Václav · ZO Letohrad
Berka Josef · ZO Železný Brod
Blecha František · ZO Zbiroh
Bobek Jiří · ZO Český Dub
Braťková Marie · ZO Strakonice
Braunová Marie · ZO Vroutek
Brázdil Václav · ZO Holešov
Bruštík František · ZO Litovel
Candra Pavel · ZO Mladošovice
Cihelníková Jana · ZO Cvikov
Čerešňák František · ZO Velká nad Velič.
Černil Ivo · ZO Jeseník
Daněk Tomáš · ZO Střítež nad Bečvou
Daňhelka Josef · ZO Sedlčany
Darda Josef · ZO Spálené Poříčí
Dlouhý Josef · ZO Hrotovice
Doležal Josef · ZO Žďár nad Sázavou
Drozd Pavel · ZO Česká Třebová

Podolský Jiří · ZO Králíky
Podrazil Václav · ZO Křtiny
Polívka Pavel · ZO Třemošná
Poršová Květa · ZO Štětí
Pospíchal Jaroslav · ZO Sázavka
Pošvář Václav · ZO Chýnov
Prachař Jan · ZO Velká nad Veličkou
Procházka Emil · ZO Olešnice n. M.
Provazník Josef · ZO Divišov
Raška Pavel · ZO Kopřivnice
Rod Jiří · ZO Slabčice
Roučka Jan · ZO Vacov
Rýzl František · ZO Křižany
Řezníček Jan · ZO Žlutice
Sabolovič Vladimír · ZO Miroslav
Saska Karel · ZO Králíky
Schindler Jaroslav · ZO Hranice
Schuster Michael · ZO Benešov
Sikora Vladislav · ZO Jablunkov
Skuhrovec Josef · ZO Příbram
Slavík Jaroslav · ZO Spálené Poříčí
Smola Josef · ZO Čkyně
Sova Josef · ZO Stachy
Steinbach Vladimír · ZO Staňkov
Stejskalová Jaroslava · ZO Tábor
Strejc Václav · ZO Dýšina
Suchý Vojtěch · ZO Děčín
Suk Bohumil · ZO Čechtice
Svoboda Jan · ZO Moravské Budějovice
Svoboda František · ZO Studená
Svojanovský Jaromír · ZO Bystré u P.
Szokala Vladislav · ZO Hnojník
Šajnoha Vilém · ZO Petřkovice
Šimečka Štěpán · ZO Krmelín
Škrabal František · ZO Tachov
Šohaj Josef · ZO Uherský Brod
Špála Pavel · ZO Sychrov
Šprynar František · ZO Jihlava
Štoudek Miroslav · ZO Popelín
Šubrt Jiří · ZO Jindřichův Hradec
Šustek Josef · ZO Fulnek
Šustr Jiří · ZO Chlumec nad Cidlinou
Tomášek Josef · ZO Velké Březno
Trapek Jiří · ZO Úvaly
Tureček Alois · ZO Šenov
Turková Marie · ZO Pozořice
Tušl Václav · ZO Dubné
Týml František · ZO Kryry
Vansač Štefan · ZO Klatovy
Venglář Ladislav · ZO Jeseník
Volek František · ZO Třemešná
Vomáčka Jan · ZO Litomyšl
Vopat Jiří · ZO Bochov
Vyvadil Václav · ZO Počátky
Zajíček Pavel · ZO Hošťálková
Zamrazilová Jitka · ZO Sázava
Zíka Alois · ZO Strakonice
Zouhar Rostislav · ZO Diváky
Zukal Miroslav · ZO Křtiny
Zwettler František · ZO Dírná
65 let
Bajčík Josef · ZO Brumov- Bylnice
Bajer Jiří · ZO Jihlava

Odešli z našich řad
Beran Josef (70) · ZO Třemešné
Bláha Jaromír (76) · ZO Střítež nad Lud.
Dalecká Jindřiška (78) · ZO Velké Karl.
Horký Josef (76) · ZO Velké Meziříčí
Chrapan Jan (56) · ZO Volary
Janků Jaroslav (85) · ZO Ruda nad Mor.
Joska Bohumil (71) · ZO Chotěboř
Kamínek Václav (71) · ZO Nečtiny

Baloun Jan · ZO Vacov
Bárta Jiří · ZO Miroslav
Bártek Stanislav · ZO Stará Bělá
Běloch Jiří · ZO Chraštice
Blahut Josef · ZO Klimkovice
Brenner Václav · ZO Mariánské Lázně
Brožová Alena · ZO Uhlířské Janovice
Buček Jiří · ZO Doubravník
Buksa Josef · ZO Napajedla
Cvik Lumír · ZO Klimkovice
Černý Josef · ZO Kotouň
Daniš Ján · ZO Praha 5 - Řeporyje
Davídek Josef · ZO Petrovice
Dolejší František · ZO Hradec Králové
Doupovec Zdeněk · ZO Bzenec
Drimajová Emilie · ZO Vítkov
Dudycha Stanislav · ZO Litomyšl
Dvořáček Pavel · ZO Měcholupy
Dvořák Zdeněk · ZO Plánice
Foit Miroslav · ZO Blansko
Franc Josef · ZO Kladno
Fraňková Eliška · ZO Milevsko
Hadrava Stanislav · ZO Vacov
Hamala Milan · ZO Dolní Kounice
Hanuš Ladislav · ZO Strašice
Havlas Ladislav · ZO Přepychy
Hering Karel · ZO Louny
Hovorka Jiří · ZO Měcholupy
Hradecký Pavel · ZO Děčín
Husák Pavel · ZO Doubravice nad Svit.
Itnerová Jiřina · ZO Rakovník
Jacko Ferdinand · ZO Úvaly
Janhuba Jan · ZO Zábřeh
Jansa Milan · ZO Libčeves
Jiránek Milič · ZO Kraslice
Jirásek Stanislav · ZO Chotěboř
Juračka Miloslav · ZO Olešnice na Mor.
Jurášek Josef · ZO Bystřice p. H.
Jurosz Lubomír · ZO Smilovice
Kadlčík Antonín · ZO Bílovice u Uh. H.
Kalát Josef · ZO Lomnice nad Lužnicí
Kaňa Rudolf · ZO Frýdlant n. O.
Kornienko Petr · ZO Horažďovice
Kot Zdeněk · ZO Louňovice p. B.
Kubík Luděk · ZO Domašov n. B.
Kubišta Stanislav · ZO Ústí nad Labem
Kučerka Miroslav · ZO Bystřice p. H.
Kulštejn Tomáš · ZO Bukovec-Písek
Kutálek Dušan · ZO Dolní Kounice
Lambert Jiří · ZO Jesenný

Medková Marie (58) · ZO Nečtiny
Merunka Václav (62) · ZO Kaplice
Pospíšil Jiří (65) · ZO Pardubice
Smola Josef (83) · ZO Solnice
Stopová Božena (80) · ZO Jirkov
Švenka Zdeněk (89) · ZO Štětí
Zmrzlý Jaroslav (92) · ZO Štěpánov

Čest jejich památce!

Machač Miloš · ZO Studená
Machus Petr · ZO Šumperk
Mareš Josef · ZO Radiměř
Matoušek Jan · ZO Bohutín
Medalová Marta · ZO Benešov n. P.
Melichárková Božena · ZO Napajedla
Mervartová Hana · ZO Lanškroun
Mihulka Miroslav · ZO Libštát
Mrvík Jan · ZO Blatná
Nosek Bohumil · ZO Dolní Kalná
Novotný František · ZO Vroutek
Omasta Zdeněk · ZO Zátor
Ostrý Jiří · ZO Trhové Sviny
Palek Josef · ZO Cerhovice
Pořízek Jaromír · ZO Bílovice nad Svit.
Posmyk Stanislaw Jozef · ZO Jihlava
Rous Jaroslav · ZO Žákava
Rudolfová Zdeňka · ZO Nový Bydžov
Řezníček Milan · ZO Knínice u Bos.
Sarna Jiří · ZO Bruntál
Sedláček Jaroslav · ZO Litovel
Sedláková Dana · ZO Bělá nad Svit.
Schejbal Milan · ZO Skuteč
Skovajsa Vojtěch · ZO Pozlovice
Slivoň Václav · ZO Janovice nad Úh.
Sliž Josef · ZO Třinec
Strnad Marek · ZO Sedlčany
Svízela Josef · ZO Mohelno
Sýs Jaroslav · ZO Proseč u Skutče
Šafránek Jiří · ZO Hořice
Šantrůček Lubomír · ZO Havlíčkův Brod
Škorpa Milan · ZO Sedlčany
Šrom Radúz · ZO Drahotuše
Tesař Zdeněk · ZO Bechyně
Tůma Josef · ZO Borek
Turková Eva · ZO Dobrovice
Tvrdý Josef · ZO Doubí
Válek Jiří · ZO Hustopeče
Valena Jiří · ZO Dačice
Vlášek Václav · ZO Chřešťovice
Voral Josef · ZO Jistebník
Vrzalík Stanislav · ZO Brumov- Bylnice
Zach František · ZO Litomyšl
Zbořil Jan · ZO Český Brod
Zelenka Josef · ZO Pacov
Zeman Jiří · ZO Poleň
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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Dvořák Josef · ZO Chodová Planá
Dyňka Jiří · ZO Moravská Třebová
Erhart Jaroslav · ZO Ledenice
Fantys Miloslav · ZO Sázava
Ficl Miroslav · ZO Hostivice
Filo Josef · ZO Frýdlant
Fremuth Jiří · ZO Strážov
Gacko Josef · ZO Rumburk
Gazur Josef · ZO Dolní Lomná
Gregůrek František · ZO Bílovice u Uh. H.
Halbich Zdeněk · ZO Vrchlabí
Halíček Josef · ZO Veselí nad Moravou
Halouska Josef · ZO Litomyšl
Hatle František · ZO Perštejn
Hnízdil Josef · ZO Poniklá
Horvát Ladislav · ZO Litomyšl
Hořejší Josef · ZO Kynšperk nad Ohří
Chadima Vladimír · ZO Nové Město n. M.
Ivanco Jaroslav · ZO Opava
Jadlovský Josef · ZO Tachov
Janča Josef · ZO Šumice
Janda Jiří · ZO Praha 8
Jandera Josef · ZO Svitavy
Jelínek Jaroslav · ZO Vroutek
Juda Miroslav · ZO Žďár nad Sázavou
Kadeřábek František · ZO Litoměřice
Kalina Václav · ZO Litomyšl
Kaván Miloslav · ZO Poniklá
Kazda, st. Jaromír · ZO Kdyně
Klímek Bohuslav · ZO Krmelín
Kokeš Jan · ZO Milín
Kolomý Eduard · ZO Liberec
Koňaříková Karla · ZO Nový Hrozenkov
Košina Jiří · ZO Holešov
Koubovský Cyril · ZO Radomyšl
Kovářík Ivan · ZO Horní Záhoří
Kozel Josef · ZO Netolice
Kratinová Drahomíra · ZO Pozděchov
Kresl Antonín · ZO Kdyně
Kreysa Karel · ZO Staňkov
Kulhavý Ladislav · ZO Hluboká u Skutče
Kurka Pavel · ZO Přelouč
Kybek Ladislav · ZO Žďár nad Sázavou
Lauda Vladimír · ZO Opočno
Linart Zdeněk · ZO Horní Benešov
Lošák Miroslav · ZO Mořkov
Málek Josef · ZO Dešná
Matuš Antonín · ZO Slušovice
Městka Petr · ZO Vroutek
Míchal Ivan · ZO Stachy
Miklánek Josef · ZO Nivnice
Mitlehner Jiří · ZO Liberec
Motyka Jiří · ZO Dobrá
Müllerová Lenka · ZO Roztoky u Prahy
Novák Pavel · ZO Davle
Olšan Jiří · ZO Zlín
Palán Josef · ZO Humpolec
Palát Josef · ZO Hrotovice
Panský Zdeněk · ZO Ledeč nad Sázavou
Pavlis Josef · ZO Králův Dvůr
Pešek František · ZO Dobříš
Písař Jaroslav · ZO Jindřichův Hradec
Plachý Jiří · ZO Jindřichův Hradec
Plíhal Luděk · ZO Čáslav

Vzpomínáme

Slavíme
150. výročí

Vzpomínka na včelařské
osobnosti
Koncem loňského roku jsem se zúčastnil aktivu soudních znalců, který
se konal v sídle ČSV v Křemencově
ulici. Po jeho skončení jsme s kolegou při krátkém posezení, jemuž byl
přítomen i redaktor našeho časopisu,
zavzpomínali na včelaření v době naJaroslav Havlín
šeho mládí, tedy asi před 50 i více lety.
Na tehdejší velikány a včelařské osobnosti nelze zapomenout. V mém případě nemohu nevzpomenout důstojného
pána Jana Marečka z Kelče, pana primáře MUDr. Handla
z Kunštátu, přítele Ctibora Bartoňka z Valašského Meziříčí,
Vladislava Vyňuchala z Holešova, Čeňka Janečka z Bystřice
pod Hostýnem a závěrem přítele Jaroslava Havlína ze Zlivic.
Všichni to byli „páni včelaři“ a každý z nich by si zasloužil
samostatný článek. Proto jim věnuji alespoň tichou vzpomínku za všechny, kdo jsme je znali.
Nicméně o jednom bych se rád zmínil trochu šířeji. Je
jím velikán šlechtitelského chovu kraňských matek – přítel
Jaroslav Havlín, který by se letos dožil 80 let.
V letech 1986–1989 absolvoval včelařskou školu a stal se
učitelem včelařství. Jeho koníčkem byla šlechtitelská práce,
proto se naučil inseminovat matky. Cíle, které chtěl při tomto
ušlechtilém konání dosáhnout, byly následující:
– výborný čisticí pud, který je dnes nejdůležitější obranou
proti nemocem;
– rychlý jarní rozvoj a maximální využití jarní snůšky;
– klidné nebodavé včely sedící na plástech;
– nerojivé včely, lehce zvládnutelné v dostatečném prostoru
se 4 nástavky 39 x 24;
– výborné medařky
S těmito vysokými cíli a požadavky odešel do Slovinska
do oblasti Gorenska, kde měl naučit místní včelaře inseminovat matky. Z návštěv slovinských včelnic a včelařů si
dovezl 4 kmeny, které začal trpělivou prací šlechtit, až vznikly
dvě, dnes již u včelařů známé linie, a to Slovinka Havlinka
745 mateřská linie a Slovinka Havlinka 152 trubčí linie. Přítel
Havlín měl šťastnou ruku a svoje cíle splnil…
Za svého života si vytvořil hluboký vztah k malebnému Valašsku, a hlavně ke včelařským poutím, které se konají vždy
třetí květnovou neděli na Svatém Hostýně. Po dlouhá léta se
jich pravidelně účastnil, až v roce 2015 nepřijel. Několik dnů
před jejím konáním podlehl zákeřné nemoci… Ve šlechtitelství a chovatelství po něm zůstalo prázdné místo.
I když ne tak docela. Jeho odkaz se snažíme na Valašsku
udržet, a tak v roce 2016 požádal předseda ZO ČSV Valašské
Meziříčí přítel Antonín Drda Ministerstvo zemědělství ČR
o možnost dovozu slovinských matek. S jediným cílem – oživení krve. V této záležitosti nám vyhověli, a tak Slovinky na
Valašsku stále žijí. Chovají se ve Valašském Meziříčí, v Kelči
a Lidečku.
Věřím, že se mi těmito řádky podařilo alespoň trochu oživit vzpomínky na báječného kamaráda, obětavého člověka
a přítele, který v srdcích tehdejších chovatelů z Valašska
stále zůstává.

organizovaného včelařství
na Jaroměřsku
Zveme všechny včelaře z místa i okolí
na vzdělávací přednášky:
17. 3. 2018
Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Interakce mezi viry a kleštíkem
a využití kyseliny šťavelové k tlumení varroázy
Začátek v 13.30 h.
21. 4. 2018
Miroslav Sedláček
Jak nejlépe využít jarní snůšku = intenzivní včelaření
Začátek v 9.30 h.
Místo konání obou přednášek: Hotel K-Triumf Velichovky
www.k-triumf.cz
Za ZO ČSV Jaroměř
Václav Jirka, předseda

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry
Komenského 517, 742 35 ODRY
http://zo-csv-odry.webnode.cz
zoodry@vcelarstvi.cz

Zveme včelaře a zájemce o včelařskou tématiku na

VČELAŘSKÉ SETKÁNÍ
Tentokrát na téma
Jak získat 100 kg medu z jednoho včelstva
Přednáší

Stanislav Balík
Zkušený včelař, učitel včelařství,
předseda základní organizace ČSV Bludov
Kde: podkroví Katovny, Odry
Kdy: pátek 23. března 2018 v 16.30 hod
Těšíme
Tešíme se
se na
na Vaši
vaši účast!
účast!

Čest jeho památce!
Václav Srkala,
soudní znalec včelařství a chovatel matek, Kelč
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Zaostřeno
na včelařskou mládež
Máme tu březen, příroda se začíná probouzet, včelky vylétají na první
prolety a i děti ze včelařských kroužků vybíhají ven, například na první
botanické procházky a poznávačky. Tentokrát jsem si pro vás připravila
pár námětů pro zpestření výuky botaniky.
Včelařův herbář
Herbář jsme na základních školách dělali
všichni, není to nic těžkého. Včelaříci si
však mohou herbář ještě rozšířit a napsat
si k rostlinám včelařský význam (pylodárnost, nektarodárnost, medovice) či barvu
pylu.
Včelař pátrač
Botanickou procházku si můžete zpříjemnit včelařskou pátračkou. Vedoucí vždy
zadá něco, co musí děti najít. Například
strom, který je pro včely pouze zdrojem
pylu, nejbližší nektarodárnou rostlinu,
rostlinu se žlutým pylem atd.
Pokud počasí nepřeje, lze učit botaniku
i v místnosti, a to s pomocí fotografií či
pexesa se včelařsky významnými rostlinami. Nejvhodnější je mít vždy dvojici kartiček, kdy na jedné je obrázek rostliny a na
druhé název. Můžete však přidat i kartičky
s barvou pylu či se včelařským významem.

Návrhy, jak pracovat
s botanickými kartičkami
Základní aktivitou je spojení názvů a fotografií. To mohou děti dělat např. ve skupinkách a soutěžit o to, kdo nasbírá více
správných dvojic. Přiřazování je také možné realizovat tak, že někam do prostoru
rozházíme kartičky s názvy rostlin a dětem
rozdělíme do skupinek fotografie. Úkolem
dětí je štafetově vybíhat a nasbírat názvy
rostlin na fotografiích v jejich skupince.
Pokud už děti umějí s kartičkami pracovat, můžeme činnost rozšířit o další aktivity. Příkladem může být klasická Kimova
hra, kdy na chvíli rozložíme na stůl fotografie rostlin.Děti mají za úkol zapamatovat si
co nejvíc rostlin, pak fotografie zakryjeme
a děti musejí zpaměti napsat názvy rostlin,
které si zapamatovaly, anebo třeba poznat,
která rostlina zmizela, když se na chvíli na
pokyn vedoucího od stolu otočí.
Pro starší a pokročilejší děti můžeme
vybírat i složitější aktivity. Dáme například
skupince dětí rostlinu a jejich úkolem je napsat všechno, co o ní vědí. Nebo jednomu
z dětí dáme fotografii rostliny a ostatní
musejí podle jeho popisu poznat, o jakou
se jedná. Může například říkat, kde roste,
jaký má pyl, jaký má význam pro včely atd.
Kartičky můžeme využít i jako rychlou hru
na začátek či konec schůzky. Rozhodíme
všechny kartičky po podlaze a děti kartičky
podle našich pokynů sbírají. U mladších dětí
například: rostliny, které začínají na písmenko K či kvetou žlutě. U starších: rostliny, které kvetou v časném létě či mají žlutý pyl.
Ráda bych se s vámi také podělila o zajímavý námět přítele Jiřího Hubky, který
vede včelařský kroužek v Novém Strašecí.
Kroužek má webové stránky, kde jsou uvedeny základní informace, fotografie apod.
Co mě však velice zaujalo, je fakt, že na
těchto stránkách budou včelaříci z kroužku publikovat informační příspěvky se včelařskou tematikou pro laickou veřejnost.
Zatím tam můžete najít pouze příspěvek
o fumigaci, ale věřím, že se stránka brzy
rozšíří o další články.
http://www.bububee.cz/index.php/
prispevky_vcelariku/fumigace/
Veronika Šebková
sebkover@seznam.cz

PYL PRO VČELY (3)
Všichni víme, jak je v období předjaří pro včely podstatný pyl. Myslete na to, a pokud jste po vyhodnocení zdrojů v doletu vašich včel
objevili nedostatky, pokuste se je alespoň částečně eliminovat. Včelám mohou pomoci i menší zdroje ze zahrad a zahrádek. Nebo se
domluvte a využijte některé zdroje například při výsadbách remízků, biokoridorů atd.

Připravila Ing. Miroslava Novotná

Mezi velmi brzy rozkvétající dřeviny patří i zimostráz
vždyzelený. Pokud si jeho nenápadných žlutozelených
květů nevšimnete, určitě vás k němu dovedou včely,
kterým nabízí velké množství pylu.

Vedle nektaru nacházejí včely i tolik cenný pyl v růžových
zvonečcích vřesovce pleťového. Nízké keříky jsou
součástí vřesovišť, na kterých na podzim rozkvétají vřesy
a včely zde mohou nacházet zdroje pylu celoročně.

Velmi výživný pyl na přelomu předjaří a jara nacházejí
včely na mezích a stráních, kde rozkvétá trnka obecná
(slivoň trnka). Výsadba této domácí dřeviny potěší
i řadu dalších živočichů, kteří na těchto keřích nacházejí
potravu nebo úkryt.

Bohatá nabídka kvalitního pylu čeká na včely v samčích
jehnědách vrb. Mezi nejraněji rozkvétající patří vrba
jíva a řada jejích kříženců. Pokud mimo těchto ranně
kvetoucích vrb vysadíte i středně a pozdě kvetoucí,
získají vaše včely zdroje pylu i po celé jaro.

