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Vážení přátelé včelaři,
ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, užíváme mož
ná poslední dny nádherného babího léta. 
Vzpomínám si, jak ještě donedávna přichá
zelo toto malebné podzimní údobí kolem 
28. září jako takzvané svatováclavské časy. 
Dnes jsme pomalu o měsíc dál, a pokud 
tento trend vývoje klimatu u nás bude mít 
setrvalou tendenci, za pár let budeme mož
ná mluvit o „časech prvorepublikových“.

Jenže pár měsíců předtím, uprostřed 
červencových a srpnových veder, jako by se 
vše začalo vyvíjet poněkud jiným, ne příliš 
povzbudivým směrem. Významní vědci 
světového kalibru varují před globálním 
přehřátím planety, u nás dává žhavé léto 
prostor spekulacím o špatné úrodě, o vy
bíjení dobytka a ohrožení letošní snůšky. 
Neporostou houby a nebude med. Respek
tive ten, co bude, bude neskutečně drahý. 
Netuším, jak je na tom momentálně české 
zemědělství, ale hřiby v září rostly jako 
divé. A dovolím si tvrdit, že medu je dost. 
A je až neskutečně kvalitní, což dokazují 
výsledky soutěže Český med 2018. Vždyť 
zlatá medaile, svědčící o vysoké kvalitě 
medu, byla udělena téměř třem stovkám 
zaslaných vzorků. A mezi nimi je i med 
z Křemencárny! To jen tak na okraj, neboť 
mnohem důležitější je fakt, že produkty 
našich včelařů obstály v mnoha dalších 
hodnotitelských soutěžích zaobírajících se 
kvalitou českých potravin, od oblastních až 
po ty ministerské.

Nejen o tom si můžete přečíst v aktuál
ním čísle Včelařství. Rozhovor Pavla Ci
maly s přítelem Jaroslavem Sedláčkem, 
ikonou českého chovatelství a šlechtitel
ství, jistě potěší mnohé chovatele matek. 
Od věci nejsou ani zahraniční zkušenosti 

a poznatky našich spolupracovníků MVDr. 
Martina Kamera a RNDr. Jana Pízy. Prv
ní zamířil na konferenci EurBee 2018 do 
belgického Gentu, druhý zase na kongres 
včelařů arabského světa do Libanonu. Ale 
zůstaňme raději doma, řeknou si mnozí, 
a pak určitě stojí za přečtení druhá část 
zamyšlení MVDr. Jana Krabce, předsedy 
Komise pro zdraví včel ČSV, nad tím, zda 
jsou opatření ke tlumení moru včelího plo
du u nás dostatečná, či nikoli.

Jenže už je tu listopad, který coby první 
včelařský zimní měsíc s sebou nese další 
včelařské povinnosti – doléčení včel a řád
né zazimování stanovišť. Pokud tak učiníte 
ve správnou dobu, můžete se pomalu za
čít připravovat a těšit se na příští sezonu. 
Nebo ti nedočkaví na výsledky a výstupy 
z 21. konference zlepšovatelů a vynálezců 
ve včelařství v Olomouci.

Ale o tom až příště!

RNDr. Petr Kolář
redaktor

P.S. Nezapomeňte se podívat i do Přílohy. 
Vedle toho, že v ní najdete nabídku na za
půjčení sady rollupů s tematikou 100 let 
včelaření v Čechách a formulář Plné moci 
k výplatě finančních prostředků – převzetí 
Dotace 1.D v roce 2018 v přiznané výši, tak 
především pro vedoucí VKM je zde znovu 
otištěn Evidenční list včelařského kroužku 
mládeže ČSV, z.s. včetně jmenného sezna
mu členů VKM. Tyto dokumenty měly být 
odevzdány do 15. 10. 2018, takže kdo je 
dosud nedodal, má nejvyšší čas! Originály 
formulářů je potřeba zaslat na ČSV, z.s., 
Křemencova 8, Praha 1, 115 24.
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příroda – charakteristika období

Listopad je ve včelařském kalendáriu 
prvním zimním měsícem. Listopadové 
počasí se vyznačuje největším množstvím 
oblačnosti v roce. Průměrně je obloha za
tažená z 80 %. Dny se postupně zkracují 
a jsou větrné a chladné. V přírodě nastává 
období vegetačního klidu, ze stromů a dře
vin opadávají listy a již nenajdeme žádné 
kvetoucí rostliny. Listopadové počasí bývá 
také bohaté na mlhy a vlhké dny, ale velké 
úhrny srážek se nevyskytují. Vysoké je ov
šem množství přízemních mrazíků. V tom
to měsíci se také většinou vyskytuje první 
sněhová pokrývka. Nejvyšší denní teploty 
se v průměru pohybují okolo 6 až 10 °C, 
noční v rozmezí 2 až 4 °C. Ke konci měsí
ce pak noční teploty klesají výrazně k nule 
a někdy již i pod nulu. 

chování včel

Ve včelstvech se líhne poslední plod a mat
ka už neklade další vajíčka. Včely vyletují 
jen za teplých dnů na pročišťovací prolety, 
jak jsme již psali v minulém Kalendáriu. 
Čím je doba pro tuto možnost delší, o to 
méně budou mít zaplněný výkalový váček 
v průběhu následných chladnějších měsíců 
strávených v úlu. (V zimě včela odkládá své 

výkaly do tzv. výkalového váčku tak, aby 
neznečistila plásty a případně tak do včel
stva nezanesla nemoci. Výkalový váček se 
dokáže hodně roztáhnout, hmotnost výka
lů může být větší než polovina hmotnosti 
těla dělnice.) 

Při poklesu venkovní teploty pod 10 °C 
se včely dělnice seskupí do těsného cho
máče okolo matky. Ten se v průběhu zimy 
pozvolna stěhuje po plástech se zásoba
mi, ze kterých získává energii. Zimní zá
soby včely spotřebovávají v tomto období 
velmi pomalu, průměrně jsou to za celý 
měsíc méně než 2 kg. Skutečností zů-
stává, že s teplem a zásobami umí lépe 
hospodařit silné včelstvo. Včely udržují 
matku i při největších mrazech při teplotě 
od 20 do 30 °C. Na povrchu chomáče při
tom neklesne teplota pod 7 °C. Čím je větší 
zima, tím jsou včely k sobě více přimknuté. 
Aby včely z kraje chomáče nezmrzly, neu
stále se vyměňují. Zahřáté včely se ze stře
du přemísťují na povrch a včely z povrchu 
se naopak jdou zahřát dovnitř. Chomáč 
včel má tvar podobný kouli, protože ta má 
při daném objemu nejmenší povrch a tím 
pádem nejmenší ztráty tepla. Změnou 
objemu a povrchu chomáče včely reagují 
na změny venkovní teploty a pomáhají tak 

regulovat teplotu uvnitř chomáče. Včely úl 
nevytápějí, zahřívají pouze vnitřek svého 
chomáče. 

práce včelaře

a) Léčení včelstev
Pokračujeme v léčení proti roztoči Varroa 
destructor. Jde o druhou fumigaci, která 
probíhá stejným způsobem, jak bylo po
psáno v minulém  Kalendáriu. Při aplikaci 
léčiva je potřeba hlídat venkovní teplotu 
nad 10 °C, kdy jsou včely ještě rozvolněné, 
a nejsou v chomáči. Když se ochladí a tep
lota klesne pod 10 °C, léčení provádíme 
aplikací aerosolem / aerosolovým vyví
ječem (léčení za pomoci „mlhy”). Aero
solová technika je výhodná za nízkých 
venkovních teplot, protože mikroskopické 
částice aerosolu pronikají do středu zim
ního chomáče včel lépe než kouř. Aerosol 
se aplikuje vyvíječem do česna úlu nebo 
do podmetu. Po aplikaci sledujeme spady 
roztočů na podložkách a jejich počty si za
pisujeme do evidenčních listů.

b) Návštěva včelnice, stanoviště 
Stanoviště navštěvujeme aspoň jednou 
za 14 dní, včelstva již nerušíme, pouze kon
trolujeme poslechem. Také kontrolujeme 

Plastový rojáček vyrobený z kbelíku na barvy Plastový rojáček – pohled shora na víko 
rojáčku 

Plastový rojáček – vylepšení s držákem 

Zazimované stanoviště 
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zabezpečení úlů proti škůdcům. O zatep
lení úlů bylo napsáno mnoho. Důležité je 
pamatovat na to, že teplo stoupá směrem 
nahoru, a proto je důležité zateplení strůp
ků a také zabezpečení proti vzniku konden
zátu v úlu. Při správně zvolené technice za
teplení se pod víkem nestráží voda a krajní 
plásty neplesniví. Na naší včelařské farmě 
používáme uteplivky. Když teplota klesne 
pod 10 °C, vyjmeme strůpkovou fólii a na
hradíme ji uteplivkou, kterou pokládáme 
hladkou stranou navrch. Na zateplení 
strůpků lze také použít materiál, který je 
prodyšný – například plst nebo ovčí vlnu. 
Jsou to materiály, které dobře tepelně 
izolují a zároveň přes ně odchází vlhkost. 
Možností, jak operativně řešit zateplení 
nad víkem v závislosti na intenzitě mrazu, 
je víc. Záleží na použitém materiálu, kte
rým může být například polystyren EPS, 
tvrzený polystyren XPS, minerální vata, 
Isover Twinner. Položený zateplovací ma
teriál je vhodné založit plechem a zatížit 
(viz fotografie přítele Jana Vaníčka na této 
straně vlevo dole).

c) Čas pro přípravu a vymýšlení včelařských 
zlepšováků
Jak jsem se zmínila již v minulém čísle , 
včelařská práce je všeobecně manuálně 
a fyzicky velice náročná, a proto je teď ten 

správný čas zamyslet se nad možností, jak 
si ji ulehčit. Začátkem října jsme navští
vili zahrádkářskou a včelařskou výstavu 
v Častolovicích. Zaujal mě tam nápad od
lehčeného rojáčku vyrobeného z vyřaze
ného plastového kbelíku (od barvy), který 
můžete vidět na fotografii. Prozatím ho 
nemáme vyzkoušený, ale pro zvýšení ven
tilace navrhujeme navrtat menším vrtákem 
po stranách kbelíku několik otvorů.

d) Vzdělávání 
Listopad je obdobím, kdy je také prostor 
a čas pro návštěvu včelařských výstav 
(např. 2.–11. 11. 2018 Vůně medu), před
nášek, účast na včelařských schůzích, 
konferencích a kurzech (včelařské pátky 
na škole v Nasavrkách, např. 9. 11. 2018 

téma večera: Prostředí a včely a SZIF do
tační politika), samostudium případně 
dálkové studium. To vše nám pomáhá po
souvat se dál a zlepšovat své dovednosti, 
znalosti a pochopení světa včel. 

e) Prodej medu
Jakmile přijde ochlazení přinášející respi
rační onemocnění, vzrůstá ze strany spotře
bitelů poptávka po nákupu medu a včelích 
produktů. Tyto produkty jsou další mož
ností jak zvýšit rentabilitu včelaření a také 
osvětu mezi laickou veřejností, na kterou 
bychom měli pamatovat. Velice vhodnou 
formou, jak například svým sousedům sdě
lit, že si právě u vás mohou zakoupit med 
a včelí produkty, je umístění poutače s ná
pisem: Med přímo od včelaře, prodej zde. 
Další možností, nad kterou se můžeme za
myslet, je vytvoření letáčku nebo možnost 
ukázky včelího díla při prodeji atd.

f) Výplata dotací 1.D
V listopadu je také čas pro výplatu dotací 
1.D, včelař si ji vyzvedne od své základní 
organizace a zároveň uhradí členský pří
spěvek a další náklady spojené s léčením 
včelstev, vlastním pojištěním a činností 
Českého svazu včelařů. 

Mgr. Zuzana Samleková, 
členka redakční rady časopisu Včelařství

Uteplivka v úlu 

Aerosolový vyvíječ  Foto: Jan Vaníček

Včelařská výstava v Častolovicích 

Aplikace aerosolu – stanoviště Dobřenice

Zateplení nad víkem  Foto: Jan Vaníček
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157 přednášek, 221 plakátových sdělení a necelých 500 účastníků. Těmito 
třemi čísly by šlo charakterizovat letošní 8. ročník mezinárodní apidolo-
gické konference konané v belgickém Gentu. Čtenářům Včelařství přiná-
šíme jako první reportáž nejzajímavějších příspěvků pohledem účastníků 
z Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Vědci, zabývající se širokým spektrem otá
zek kolem různých zástupců včel, se sešli 
18.–20. září, aby prezentovali výsledky 
svých prací a bádání. Hlavním organi
zátorem tentokrát byl tým vynikajícího 
apidologa Dirka de Graafa z Ghent Uni
versity. Jednotlivé referáty byly tematicky 
rozděleny podle jednotlivých oblastí vý
zkumu. Ve čtyřech sálech probíhaly pa
ralelně prezentace z různých tematických 
okruhů zaměřených nejen na včelí nemoci 
a faktory ovlivňující jejich zdraví, ale také 
na biologii včely (genetika, neurobiologie, 
reprodukce či ekologie a evoluce) a včelí 
produkty. Příspěvky byly zaměřeny nejen 
na včelu medonosnou (Apis mellifera), ale 
rovněž na čmeláky, sršně a další zástupce 
z početné skupiny včelovitých (Apoidea). 
O nejzajímavější body celé konference se 
s vámi podělíme v následujících řádcích.

včely ve zdraví i nemoci

Nejprve dal P. Engel ze Švýcarska poslucha
čům nahlédnout do zajímavého světa střev
ního mikrobiomu včel. Včela medonosná 
byla představena jako sociální hmyz s evo
lučně specializovanou střevní mikroflórou. 
Přednáška seznámila posluchače s funkcí 
bakterií ve střevě včel, jejich evolucí a eko
logií. U včel je známo osm hlavních druhů 
střevních bakterií, které se podílejí napří
klad na trávení potravy, přeměně metaboli
tů či produkci hormonů. Studium střevního 
mikrobiomu odhaluje důležitost sociálních 
vazeb ve včelstvu. Čerstvě narozená včela 
například nemá ve svém střevě žádné sym
biotické bakterie, získá je až s potravou 
od ostatních včel. Týden stará mladuška už 
má ve svém střevě celou armádu bakterií. 

O tom, že střevní bakterie hrají důležitou 
roli ve zdraví včel, referoval Robert Paxton 
z německé univerzity v Halle. Včely, které 
byly experimentálně infikované parazitic
kou mikrosporidií Nosema ceranae, pře
žívaly déle, pokud byly současně krmeny 
„dobrými“ bakteriemi ze skupiny laktoba
cilů. Eva Forsgren ze Švédska představila 
výsledky experimentů zkoumajících vliv 
laktobacilů a tylosinu na včelstva, která byla 
infikovaná původcem moru včelího plodu, 
bakterií Paenibacillus larvae. Po použití ty
losinu došlo k potlačení klinických přízna
ků, ale bez snížení množství spor původce. 
V případě použití laktobacilů nedošlo ani 
k vymizení příznaků moru, ani ke snížení 
množství spor. Snaha o využití dobrých 
bakterií proti včelím nemocem tak stále 
zůstává spíše fikcí, než jednoznačně pro
kázaným a efektivním způsobem boje proti 
specifickým včelím patogenům.

Morem včelího plodu se také zabývá 
projekt EuroPLarva, který provádí hlavně 
francouzský tým z referenční laboratoře EU 
pro nákazy včel. Během práce byly získány 
izoláty bakterie P. larvae z celkem 22 ev
ropských zemí včetně České republiky. 
Následně se 64 izolátů P. larvae podrobilo 
celogenomové analýze (= přečtení celé ge
netické informace bakterie). Cílem je lépe 
porozumět identifikaci původce moru včelí
ho plodu a jeho odlišnostem i ve schopnosti 
způsobovat klinická onemocnění včelstev.

Pozornost byla věnována i ostatním pro
blémům ohrožujícím včelstva po celém 
světě. Řada přednášek měla tematicky 
v hlavních rolích parazity Nosema ceranae, 
Lotmaria passim a Crithidia mellificae. 
Za zmínku stojí především studie monito

rující výskyt obou trypanosom (L. passim 
a C. mellificae) v Kanadě. Teprve nedávno 
rozpoznaná a vědou popsaná trypanosoma 
L. passim má mnohem častější zastoupení 
než C. mellificae. Dále byl popsán ochran
ný účinek propolisu a trehalosy na střevní 
buňky včel infikovaných N. ceranae a zmí
něny byly i vlivy smíšených infekcí na včel
stva v laboratorních podmínkách.

Snad nikoho již nepřekvapí, že roztoči 
Varroa destructor jsou stále zdravotním 
problémem číslo jedna, včetně roztoči 
přenášených virových infekcí. Otázku, 
zda do varroázy zahrnovat i virové infek
ce, jakožto příčinu varroázy, položil Marc 
O. Schäfer z německého výzkumného 
ústavu ústavu pro nemoci včel Friedrich
Loeffler Institute. V přednášce shrnul 
téma šíření roztočů po celém světě. Aus
trálie zůstává jediným kontinentem, kam 
se roztoči V. destructor na včelu medonos
nou nedostali (zatím). I proto dosud nebyl 
u včely medonosné, chované v Austrálii, 
detekován nejvážnější včelí virus defor
movaných křídel (DWV). Tyto dva fakty – 
absence roztočů a DWV jsou zdůvodněním 
sporadických ztrát včelstev australských 
včelařů. Naopak evropské a severoame
rické státy se v posledních letech pravidel
ně setkávají s vysokými ztrátami včelstev, 
které jsou způsobeny všudypřítomným 
rozšířením roztoče V. destructor a jím pře
nášeným virem DWV. Proto M. O. Schäfer 
navrhuje, že by virové infekce, které jsou 
bezprostředně spjaty s V. destructor, měly 
být zahrnuty do definice varroázy. 

Milníkem pro další experimenty s roztoči 
je objev britských týmů, a to chovu a množe
ní roztoče V. destructor pouze v podmínkách 
in vitro, tedy bez nutnosti sání hemolymfy 
na živých včelách. Záměrně zde používáme 
slovní spojení sání hemolymfy, abychom 
zdůraznili přednášku S. Ramsayho z USA. 
Během experimentů prokázal, že hlavní tká
ní, kterou se roztoči Varroa živí, je tukové 
tělísko, nikoli samotná hemolymfa. Protože 
oplozená samička roztoče potřebuje pro vý
voj vajíček mnoho energie a živin, je tukové 
tělísko včel tím správným místem, kde tolik 
potřebnou potravu získat.

Velkou pozornost také získaly příspěvky 
věnující se invazním druhům hmyzu, které 
ohrožují včelu medonosnou. B. Cornelissen 
z Holandska nastínil možný vývoj invaze 

Plachta s logem konference u hlavního vchodu do jedné z mnoha budov Ghent 
Univesity byla kýženým signálem při bloudění po ulicích
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da) Evropou v důsledku klimatických změn. 
Několik příspěvků se také věnovalo biologii 
a ekologii sršni asijské (Vespa velutina) a je
jím dopadu na populace evropských včel.

včelí produkty

Nejen biologie včel a jejich zdraví však zají
má apidology po celém světě. Problemati
kou kvality včelího vosku na evropském trhu 
se zabývala L. Svečnjak z Chorvatska. V pří
spěvku se zaměřila na nejčastější příměsi, 
kterými se falšuje včelí vosk. Ze 137 vzorků 
mezistěn a voskových koláčů odebraných 
v obchodních sítích v 15 zemích EU v le
tech 2016–2018 více než 65 % obsahovalo 
od 5–93 % parafinu. Dalších 7 % vzorků ob
sahovalo 19–31 % kyseliny stearové. Vzor
ky vosku odebrané v Bosně a Hercegovině 
a Srbsku ukázaly nejvíce alarmující příměsi 
parafinu (100 % falšovaných vzorků), za
tímco falšování vosku kyselinou stearovou 
bylo prokázáno u některých vzorků odebra
ných v Belgii a Nizozemsku (cca 30 % fal
šovaných vzorků). Přehled analyzovaných 
vzorků s výsledky je shrnut v tabulce.

O nepříznivém vlivu vosku falšovaného 
kyselinou stearovou na vývoj včelího plo
du referoval W. Reybroeck z Belgie. Během 
experimentů s různě „nastaveným“ včelím 
voskem dospěl k závěru, že kyselina stearo
vá může nepříznivě ovlivňovat vývoj včelí
ho plodu. Vosk s obsahem kyseliny stearo
vé více než 7,5 % není vhodný pro použití 
ve včelařství!

ekotoxikologie

Problematika pesticidů je stále aktuální 
téma. Zejména vliv neonikotinoidů na vče
ly je stále studován, i když byly od roku 
2013 zakázány 3 z těchto látek – imidaklo
prid, thiametoxam a klothianidin, k použití 
v ochraně rostlin v Evropské unii.

D. Wintermantel z Francie se zabýval 
stanovením rezidui neonikotinoidů v nek
taru řepky olejné z 264 lokalit v období let 
2014–2018. Jednalo se o lokality s popsanou 
dokumentací ošetřených ploch. Byly deteko
vány 4 z pěti neonikotinoidů. Imidakloprid 
a thiakloprid byl detekován během všech 
let, to znamená i po zákazu imidaklopridu 
k použití! Byla pozorována velká variabilita 
koncentrace neonikotinoidů, zejména však 
imidaklopridu. V roce 2015 bylo 5 % lokalit 
označeno jako pozitivní, zatímco v roce 2016 
se jednalo o 90 % pozitivních lokalit. Opět 
v době, kdy se k ochraně rostlin již nesměl 
použít! Kolektiv autorů dospěl k závěru, že 
výše uvedený rozptyl obsahu imidaklopridu 
nezávisí ani tak na povětrnostních podmín
kách, typu půdy a pěstování obilnin v před
chozích letech, ale hlavně na kontaminaci ži
votního prostředí difuzí. Výsledky této studie 
poukázaly na skutečnost, že moratorium EU 

nad třemi neonikotinoidy zcela nevylučuje 
riziko kontaminace a otrav pro včely.

Badatel S. El Khoury z Kanady se za
býval subletálním efektem klothianidinu 
na střevní mikroflóru včel. Studie in vivo 
byly zaměřeny na vliv třech různých kon
centrací klothianidinu na míru přežívání 
včel, jejich chování, konzumaci sirupu 
a střevní mikroflóru. Překvapivě bylo zjiš
těno, že nejnižší koncentrace klothiani
dinu měla na včely nejvíce negativní vliv. 
Experimenty in vitro se zaměřily na hledání 
vhodných kandidátů endogenních probio
tik, které by byly schopné růst v prostředí 
s klothianidinem a zároveň ho odbourávat. 

Výsledky ukázaly, že tyto bakteriální kme
ny jsou vhodnými kandidáty pro zmírnění 
negativního vlivu neonikotinoidů ve včel
stvech.

Konference EurBee je mezinárodní vě
decká akce, která se opakuje vždy po dvou 
letech. Zejména odborníci i velcí nadšenci 
pro apidologii by měli tuto událost vést 
v patrnosti k získání rozhledu, inspirace 
a možnosti spolupráce se špičkovými věd
ci. Za dva roky se 9. konference Eurbee 
koná v srbském Bělehradě.

Veronika Jeřábková, Hana Vinšová, Martin Kamler
Výzkumný ústav včelařský Dol

Tabulka: Výsledky analýz vosku podle zemí. Připraveno podle přednášky W. Reybroecka

Země Počet 
vzorků

Počet 
pravých 

vzorků (čistý  
včelí vosk)

Parafin
koncentrace 
ve vzorku (%)

Stearová 
kyselina / stearin

koncentrace 
ve vzorku (%)

Rakousko 3 1 7–19,6 –

Belgie 7 2 9,5 13,8–31

Bosna a Hercegovina 6 – 71,4–93,5 –

Chorvatsko 27 3 5,1–33,7 –

Francie 9 6 7,2–9,6 –

Německo 3 1 41,2–43,1 –

Maďarsko 2 1 39,7 –

Itálie 14 11 7,7–23,7 –

Litva 3 2 14,7 –

Nizozemsko 22 3 8,2–85,9 21,38–31,3

Rumunsko 1 – 11,2 –

Srbsko 11 – 5,5–93 –

Slovinsko 19 6 6,9–12,2 –

Švédsko 9 3 5,2 –

UK 1 1 – –

Modře vyznačená oblast subsaharské Afriky a Madagaskaru označuje přirozené rozšíření 
brouka lesknáčka úlového (Aethina tumida). Roky na různých místech v mapě označují 
záchyt a invazi brouka po světě  Foto z přednášky B. Cornelissena
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Ve dnech 5.–7. října 2018 se konaly v Libanonu 11. konference Unie arab-
ských včelařů a současně 10. konference Včelařské federace středomoř-
ských států (Fed APIMED). Hlavním patronem byl prezident Libanonské 
republiky Michel Aoun a finančně byl kongres podpořen americkou 
vládou prostřednictvím Agentury Spojených států amerických pro mezi-
národní rozvoj (USAID), která je významným investorem do libanonské-
ho zemědělství. 

Na základě pozvání pořadatelů jsem se 
zúčastnil tohoto setkání a zároveň jsem 
zde uvedl přednášku na téma Meziná
rodní setkání mladých včelařů (IMYB) 
a jeho význam pro budoucnost včelařství. 
Hlavním důvodem mé účasti byla snaha 
o rozšíření setkání IMYB o nové účastní
ky, neboť z oblasti Blízkého a Středního 
východu se našich mezinárodních setkání 
doposud zúčastnily pouze týmy z Libano
nu a Izraele. 

Konference, jejímiž hlavními organi
zátory byli Afif a Ariane Hajj Abi Chedid, 
se velmi podobala kongresům Apimon
dia a dosahovala i jejich vysoké úrovně. 
Přestože rozsah byl v porovnání s kongre
sy Apimondia menší, setkalo se zde přes 
800 včelařů z 32 především arabsky mluví
cích zemí. Na konferenci přijeli významní 
lektoři ze zahraničí i odborníci z Libanonu, 
mezi ně patřili např. exprezident Apimon
dia Gilles Ratia, prezident komise Apimon
dia pro včelařské technologie a kvalitu Eti
enne Bruneau, ředitel Jordánského národ
ního centra pro zemědělský výzkum Nizar 
Haddad, ředitelka řeckého Ústavu živočiš
né výroby Fani Hatjina, vedoucí oddělení 
veterinárního lékařství Libanonské univer
zity Chady Hosri a mnozí další. Přednášky 
pojímaly témata související s problemati
kou mezinárodních perspektiv včelařství, 
evropského trhu, nemocí, genetiky, chova
telství, včelích produktů, ošetřování včel
stev, marketingu medu a nových poznatků 
z různých univerzit a výzkumných ústavů. 
Ti z vás, kteří se chtějí dozvědět podrob
nější informace, mohou nahlédnout 

na časově omezenou stránku konference  
http://www.bees11congress.com/.

Součástí konference byla i poměrně vel
ká výstava výrobců nejrůznějších produktů 
a zařízení souvisejících se včelařstvím. Zá
jem místních a zahraničních vystavovatelů 
byl opravdu velký, přičemž mezi největší 
stánky se řadily např. firmy Lyson a Gol
den Queen, Alaseal, Anel, Swienty, Lega 
či Honey Queen. 

Během konference byl pořádán i Li
banonský den medu a na slavnostním 
zakončení konference byly vyhlášeny nej
lepší medy. A ty z Libanonu jsou opravdu 
výborné. Místní včelaři zde prodávají vel
ké množství jednodruhových medů, jako 
je např. eukalyptový, dubový, banánový, 
avokádový či medy z různých citrusů. 
Svá včelstva mají převážně v horách (kde 
v zimě jejich majitelé mimo jiné rádi lyžu
jí) a během 8–9 měsíců kočují k různým 
snůškám. V průměru dosáhnou 25–35 kg 
medu na jedno včelstvo. Tento med vče
laři prodávají velkoodběratelům za cca 
350 Kč za kg a drobným odběratelům 
za cenu přibližně dvojnásobnou. Svého 
medu si totiž velmi považují, a to by mělo 
být velkým poučením i pro nás, včelaře 
v České republice. Vzhledem k takto dlou
hému produkčnímu roku vyměňují matky 
(nejčastěji A. m. syriaca a A. m. ligustika) 
za jeden, maximálně dva roky. V Libano
nu je v současnosti asi 6 000 včelařů, kteří 
obhospodařují více než 300 000 včelstev. 
Tak jako v ostatních arabských zemích jsou 
zde především profesionální včelaři. Na
příklad prezident kongresu Afif Abi Chedid 

má 2 500 včelstev a jeho přátelé měli pře
vážně od 300 do 1 500 včelstev. Největším 
problémem pro libanonské včelaře je pou
žívání velkého množství pesticidů a herbi
cidů, které způsobují velké úhyny včelstev. 

Součástí konference bylo i zasedání 
Unie arabských včelařů, která byla za
ložena v roce 1994 a jejímiž členy jsou 
Egypt, Libye, Tunisko, Alžírsko, Súdán, 
Jordánsko, Libanon, Sýrie, Irák, Kuvajt, 
Saudská Arábie, Jemen, Palestina a Omán. 
Na zasedání bylo rozhodnuto, že pořada
telem další konference Unie arabských 
včelařů v roce 2019 bude Irák. Bližší in
formace o datu a místě konání konference 
a o dalších akcích naleznete v budoucnu 
i na našich webových stránkách www.
icyb.cz. Dalším z výsledků zasedání bylo 
přislíbení významnější podpory mladým 
včelařům a zajištění jejich účasti na našich 
Mezinárodních setkáních mladých včelařů 
IMYB. Myslím, že účast dětí z těchto zemí 
významně obohatí setkání IMYB a při
spěje nejen k získání osobních zkušeností 
účastníků s pro nás exotickými zeměmi, 
ale i k formování vlastního názoru na ně. 

Organizátorům konference se během 
všech tří dnů podařilo zcela naplnit mo
tto „Let´s Bee United“, vyjadřující výzvu 
ke sjednocení všech včelařů na celém světě. 
To je velmi důležité, neboť včely nerespek
tují hranice, které my, lidé, uměle vytvá
říme. Globálním problémům včelařství 
dokážeme čelit pouze společným úsilím, 
a to ne pouze slovy, ale hlavně svými činy. 

RNDr. Jiří Píza

Hlavní organizátoři kongresu  
Ariane a Afif Hajj Abi Chedid
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Jsme členy svazu a včelaříme regionálně 
na katastru tří různých základních or-
ganizací. Chceme mít vše v naprostém 
pořádku. Léčivo pro podzimní a zimní 
ošetření včelstev dostaneme od naší 
„mateřské“ základní organizace pro 
všechna včelstva. Navíc prosincové lé-
čení aerosolem chceme letos uskutečnit 
sami zakoupeným aerosolovým vyvíje-
čem Vat-1a od VÚVč Dol. Jaké jsou naše 
povinnosti vůči organizacím, ve kterých 
budeme včelstva ošetřovat a které nám 
léčiva nedají? Je potřeba povinně doklá-
dat těmto organizacím potvrzení o obdr-
žení léčiv od naší ZO či dokládat evidenci 
léčení? Můžeme sami léčit aplikací aero-
solem bez přítomnosti patřičných osob 
ze ZO? A.S.

Měli byste s organizacemi, na jejichž území 
máte včelstva, spolupracovat, informovat 
se navzájem o provedených léčeních a ko
ordinovat je v zájmu nákazové situace v lo
kalitě. Zákonná povinnost pro chovatele 
spolupracovat s místní ZO není. Co se týče 
evidence léčení, tam to povinné je. Každý 
i zájmový chovatel je povinen tuto evidenci 
vést a na požádání KVS předložit. Forma 
evidence není stanovena. Může to být oby
čejný sešit nebo třeba zápisy do kalendáře 
anebo i evidence léčení, kterou vede zá
kladní organizace v rámci komisionálních 
ošetření.

Členové, kteří po rozdělení katastru spa-
dají do vedlejší ZO, patří ještě k nám, 
nebo se musejí přesunout podle katastru 
do jiné ZO? Na okresní schůzi mi bylo 
řečeno, že některým lze udělit výjimku, 
případně je musí spádová ZO přijmout. 
Omlouvám se za dotaz, ale jsem ve funk-
ci nová. P. Č. 

Členové, kteří se  v důsledku změn místní 
působnosti ocitnou na území jiné ZO, než 
jsou členy, mají vůči ZO, na jejímž území 
mají včelstva, povinnost tato včelstva re
gistrovat. To znamená, že zůstávají členem 
své původní ZO. Pokud však se rozhodnou 

jinak, zejména uznají, že bude pro ně vý
hodnější hlavně z hlediska léčení včelstev 
stát se členy té ZO, na jejímž území mají 
včelstva, mohou tak učinit, a to za podmín
ky, že tato ZO s tím bude souhlasit. Zásad
ně však se změnou územní působnosti ZO 
nelze nutit její členy, aby změnili svou ma
teřskou základní organizaci.

Jsem předseda malé vesnické základní 
organizace včelařů a máme tento pro-
blém. Nemáme vlastní účet, protože by-
chom jej využívali jen na přijetí finanč-
ních prostředků z dotace 1.D na zazi-
mování včelstev našich 16 včelařů, jinak 
ho nepotřebujeme. V pokladně máme 
maximálně 350 Kč. Šlo by v tomto jedi-
ném případě finanční prostředky z dota-
ce 1.D zaslat na soukromý účet jednoho 
člena výboru základní organizace a poté 
je rozdělit klasickým způsobem mezi vče-
laře? Velmi by nám to ulehčilo život a ne-
museli bychom jezdit pro peníze 30 km 
k pokladníkovi okresní organizace. Daný 
soukromý účet bychom zadali do CISu  
jako účet základní organizace. Je tento 
postup možný? Nebo by šlo, při použití 
čísla účtu OO ČSV, přeposlat z něj peníze 
z dotace 1.D na soukromý účet jednoho 
člena výboru? B. F.

Nemělo by to být. Ještě než byl vytvořen 
CIS, musely ZO předkládat potvrzení 
z banky o svém účtu. Nyní se číslo účtu 
uvede pouze do CIS, do formuláře „Sumár
ní žádost o poskytnutí dotace 1.D“ a my ani 
nemusíme vědět (pokud tam není uveden 
majitel účtu), komu patří. V Oběžníku 
č. 1/2018 se píše o možnosti použití účtu 
OO ČSV – toto číslo se uvede v „sumární 
žádosti“, jinak se žádost nevytiskne. Ale 
stejné je to s jakýmkoli jiným účtem. Je 
to tedy na vaši odpovědnost. O možných 
nebezpečích posílání peněz organizace 
na soukromý účet asi netřeba hovořit. Těch 
případů je ve svazu dost. Pokud chcete po
slat peníze 1.D na soukromý účet jednoho 
člena výboru, pak by nebylo fér do toho za
tahovat okresní organizaci. Okresní orga
nizace pomůže těm ZO, které nemají svůj 
účet, a to tak, že částka přijde na účet okre
su a ten ji v hotovosti této ZO vydá. Bylo by 
nesmyslné, aby se z účtu okresní organiza
ce prováděl další převod na účet, a je jedno, 
na jaký soukromý či účet ZO. Takže znovu 
opakuji, že je to na vaši odpovědnost, účast 
okresní organizace na podobných transak
cích není správná.

Z důvodu sňatku došlo u mé osoby 
ke změně příjmení a trvalého bydliště. 

Chci se zeptat, co potřebujete doložit? 
Jen upozorňuji, že nový občanský prů-
kaz obdržím zhruba až za tři týdny, do té 
doby mám pouze provizorní doklad. 
Bude vám stačit změna až poté, co ob-
držím novou občanku, nebo mám údaje 
hlásit teď? Žádost o dotaci 1.D a před-
chozí žádost o dotaci na technické zaří-
zení jsem odesílala pod původními údaji. 
Má to význam, nebo se vše ještě vyřídí 
na původní jméno a bydliště? L. V.

Sňatkem jste změnila jméno, takže byste 
se měla již při převzetí dotace podepsat 
novým jménem. Tuto změnu doložíte ko
pií provizorního dokladu, který se přiloží, 
stejně jako plné moci jiných žadatelů, k se
znamu včelařů. Nikde tento případ změ
ny údajů není popsán, ale podle selského 
rozumu bych postupovala tak, jak jsem 
popsala. To je postup pro 1.D.  Co se týče 
unijní dotace, odpověď doplňuje Ing. Jana 
Myšáková ze SZIFu: „Eurodotace se nevy
plácejí v hotovosti, ale rozesílají se převo
dem na účet uvedený ve Vašem požadavku, 
takže pokud jste příslušný účet v mezidobí 
nezrušila, změna jména a adresy by výpla
tu dotace neměla nijak ovlivnit. O její výši 
budete informována dopisem od ČSV, 
proto je nutné při změně jména a adresy 
informovat ekonomické oddělení  ČSV, aby 
Vám bylo možné dopis doručit. Současně je 
nutné o změně osobních údajů informovat 
Českomoravskou společnost chovatelů a.s. 
Hradišťko emailem  uevcely@cmsch.cz  
nebo telefonicky 257 896 210.“

Požádal jsem o dotaci 1.D. Koncem září 
jsem však včelstva prodal. Předseda naší 
ZO mi řekl, že na dotaci tedy nemám ná-
rok. Ale já si myslím, že když jsem včel-
stva řádně k 1. 9. zazimoval, tak bych 
podporu měl dostat. V. H.

Pokud prokážete prodej včelstev kupní 
smlouvou a je možné i ověření stavu včel
stev u nového majitele, pak byste dotaci 
měl dostat. Řádně a včas jste o ni požádal, 
doložil jste prodej včelstev, což je možné 
ověřit. Nový majitel o dotaci 1.D může po
žádat, ale až příští rok. Stejně se postupuje 
i v případě, že žadatel řádně požádá o do
taci na zazimovaná včelstva, ale v mezido
bí před výplatou o včelstva přijde, např. 
na základě MVO – doloží protokol o utra
cení včelstev, nebo mu je někdo odcizí nebo 
zničí – doloží potvrzení policie. Na druhé 
straně žadatel, který snížený počet včelstev 
nedoloží, např. včelstva pospojoval, ten 
na dotaci nárok nemá a ZO ji musí vrátit.

Mgr. Jarmila Machová
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í Medové odpoledne aneb 120 let včelařského spolku  

ve Valašských Kloboukách

V neděli 30. září 2018 se včelaři sešli a připomněli si 120. výročí založení 
včelařského spolku ve Valašských Kloboukách.

Podle informací ze včelařské kroniky za
ložil spolek v roce 1898 nadučitel Laksar 
z Valašských Příkaz. Byl to spolek pro Va
lašské Klobouky a okolí. Po roce 1918 té
měř zanikl a byl znovu založen v roce 1929. 

V době 2. světové války a po ní činnost 
spolku stagnovala nebo upadala. A od roku 
1957 můžeme sledovat jeho činnost až do
dnes.

Oslava tohoto výročí byla zahájena mší 
svatou v kostele Povýšení svatého Kříže, 
kterou sloužil pan farář P. Karel Janíček. 
Následoval oběd pro včelaře a pozvané 
hosty. Pozvání přijala předsedkyně ČSV 
Mgr. Jarmila Machová, starostka města 
Valašské Klobouky Mgr. Eliška Olšáková, 
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, člen
ka rady Zlínského kraje Margita Balaští
ková, předseda okresní organizace ČSV 

Ing. Roman Slavík, Ph.D., naši duchovní 
a zástupci okolních včelařských organizací.

V rámci Medového odpoledne si mohli 
návštěvníci prohlédnout výstavu o včelaře
ní, výtvarné práce dětí, fotografie i krátké 
filmy se včelařskou tematikou. Program 
doprovázela dechová hudba Valaška a dět
ský folklorní soubor Klobučánek. Pro děti 
byly připraveny tvořivé dílny a zdobení 
perníčků. V závěru byly vyhlášeny výsledky 
výtvarné soutěže a soutěže o nejlepší med.

Za podporu této akce i naší činnosti 
děkujeme městu Valašské Klobouky, obci 
Poteč, obci Tichov, Zlínskému kraji a Na
daci Synot.

Za včelaře František Mikulčík

MUDr. Jana Hajdušková 
slaví životní jubileum

V listopadu letošního roku oslaví předsedkyně naší Základní organizace Českého svazu včelařů ostra-
vice své významné životní jubileum. Vedle své pracovní profese – praktické lékařky, je také aktivní vče-
lařkou. K tomuto krásnému koníčku ji přivedl její otec. Vystudovala Ústřední včelařskou školu a začala 
přednášet jako učitelka včelařství na téma využití včelích produktů pro zdraví. její přednášky o „využití 
včelích produktů v apiterapii“ znají včelaři snad z celé České republiky. Paní doktorka je také autorkou 
velmi známé publikace „Včelí produkty očima lékaře“. 

Ve své aktivní činnosti včelařky pracovala jako členka republikového výboru Českého svazu včelařů, 
dále jako členka Krajské kontrolní komise Českého svazu včelařů a také byla členkou okresního výboru 
Českého svazu včelařů frýdek-Místek.

Za tuto činnost byla oceněna těmito vyznamenáními – Vzorný včelař, Vzorný včelařský pracovník 
okresního výboru Českého svazu včelařů frýdek-Místek, Čestné uznání předsednictva Českého svazu 
včelařů a  odznakem Zasloužilý pracovník Českého svazu včelařů.

Členové Základní organizace Českého svazu včelařů v ostravici jí děkují za dlouholetou práci pro organi-
zaci a přejí další léta ve zdraví a spokojenosti.

Antonin Tomančák,
jednatel ZO ČSV Ostravice

MUdr. jana hajdušková je také přispěvatelkou časopisu Včelařství,  
takže k blahopřání k významnému životnímu jubileu se připojuje i redakce.
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105 let Včelařského spolku Skočice
Dne 1. září se uskutečnila oslava 
105 let založení Včelařského spolku 
Skočice, a to na statku Farmy Sko-
čice a společně s obcí Skočice. 

Včelaři uspořádali výstavku starých včelař
ských předmětů, zařízení a včelích produk
tů, ochutnávku medů a medovin, prezen
tací zajímavostí z historie Skočic a spolku, 
ovšem největší úspěch měla ochutnávka 
včelího voští.

K poslechu hrála kapela Jihočeský čtyř
lístek, Farma Skočice poskytla grilované

ho býčka a uspořádala vyjížďky traktorem 
a koňským povozem do okolí Skočic pro 
dospělé i děti, pro které byl k dispozici ješ
tě skákací hrad.

Na statku farmy Skočice je v současné 
době obilnářské muzeum. Je to bývalý 
Schwarzenbergský statek, na kterém v le
tech 1860 až 1875 působil správce Jan Kle
tečka. V dubnu roku 1868 spolu s dalšími 
včelaři založil Včelařskou jednotu kraje 
píseckého a působil v ní jako předseda 
až do jeho přeložení do Lovosic. V únoru 
1874 převzal Jan Kletečka předsednictví 

v Ústředním včelařském spolku v Praze, 
a to jako jeho historicky třetí předseda. 
I toto si připomněli skočičtí včelaři vydá
ním almanachu k založení spolku, který byl 
zaregistrován 29. 9. 1913.

Celá oslava se náramně vydařila a až 
na nepřízeň počasí byli všichni nadmíru 
spokojeni. 

Bedřich Erhart,
kronikář ZO ČSV Skočice

Medový jarmark v Jaroměři se vydařil

Ačkoli předpověď počasí zpočátku nebyla příznivá, nakonec se Jaroměřský 
medový jarmark nadmíru vydařil. Akci pořádanou u příležitosti 150. výro-
čí organizovaného včelařství na Jaroměřsku navštívila také předsedkyně 
ČSV, z.s. Mgr. Jarmila Machová, která místním včelařům poděkovala 
za dlouhodobě udržovaný rozvoj chovu včel a zdůraznila jeho význam pro 
přírodu a hospodářství regionu.

Kulisou jarmarku se stal historický bastion 
Pevnosti Josefov, jehož nádvoří a kasema
ty poskytly azyl trhovcům s rukodělnými 
výrobky včetně potravinářských výrobků 
a návštěvníci měli samozřejmě možnost 
ochutnat a zakoupit med a medovinu 
od několika místních včelařů. Ke vstupu 
na trh lákal flašinetář svými písničkami, 
které se rozléhaly daleko do ulic města, 
takže celým jarmarkem neustále korzova
ly skupiny návštěvníků. Pro děti byla díky 
místním loutkovým souborům Blechy 
a Maminy připravena v průběhu dne dvě 
pohádková představení a odpolední poho
dou, když počasí nakonec nenavléklo svou 
nevlídnou tvář, doprovodil koncert jaro
měřské country kapely Dostavník.

Na slavnostní členské schůzi ZO ČSV 
Jaroměř, jež se konala ve stejný den na stej
ném místě, pozdravil přítomné včelaře, kro
mě paní předsedkyně Jarmily Machové, také 
starosta města Ing. Jiří Klepsa, který vyjádřil 

včelařům podporu města. Přítomen byl také 
předseda OO ČSV Náchod Ing. Jiří Valtera 
a ve svém proslovu ocenil pevné místo ZO 
Jaroměř v rámci okresu. Na schůzi byl tro
chou dobré medoviny pokřtěn čerstvě vy
daný almanach, jenž pery několika autorů 
mapuje historii místního včelařského spol
ku, ale i jeho současnost a začlenění do další 
spolkové činnosti fungující v místě. Zajíma
vým bodem programu, zejména ve vztahu 
k budoucnosti včelařství, bylo předání vý
ukových materiálů o včelách a včelařství 
místním školským zařízením. Všechny zá
kladní a mateřské školy na území ZO ČSV 
Jaroměř získaly od spolku sadu výukových 
materiálů poskládaných jednak ze zajímavé
ho vydavatelského programu ZO ČSV Hra
dec Králové, jednak z nabídky Výzkumného 
ústavu včelařského v Dole i od dalších vyda
vatelů. Na slavnostní schůzi byli též oceněni 
včelaři, kteří se nejvíce zasloužili o chov včel 
a hlavně o dobrou činnost spolku.

Myslíme si, že trvání jaroměřské vče
lařské organizace, přesahující přelomy tří 
století, bylo důstojně oslaveno tak, že dala 
o sobě a o významu chovu včel vědět i obec
né veřejnosti a pokusila se získat zájemce 
o poznání přírody také mezi školní mláde
ží. Za finanční i materiální podporu oslav, 
trvajících již od počátku roku, se sluší po
děkovat Královéhradeckému kraji, městu 
Jaroměř a obcím Jaroměřska, soukromým 
sponzorům a všem včelařům i nevčelařům, 
kteří na organizaci oslav věnovali část své
ho volného času.

Ing. Václav Jirka,
předseda ZO ČSV, z.s., Jaroměř
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Šlechtění včel a chov matek 
v českých zemích – Xi.

Rozhodují zkušenosti a praxe, říká Jaroslav Sedláček 
V dnešním pokračování seriálu nahlédneme na problematiku šlechtění 
včel v České republice očima Jaroslava Sedláčka z Příchovic, šlechtitele 
a chovatele včely medonosné kraňské. Šlechtění včel jej zaujalo již od út-
lého věku a stalo se jeho celoživotním posláním. Jeho šlechtitelská stanice 
má oplozovací stanoviště v příkrém svahu hned za jeho rodinným domem, 
kde má momentálně umístěno přes 100 včelstev. Dalších 200 včelstev je 
rozmístěno na 6 stanovištích v 15kilometrovém okruhu kolem Příchovic.

V úvodu mé návštěvy mne pan Sedláček 
provedl zázemím svého včelařského hos
podářství. Nakoukli jsme do medárny, 
chladírny, obchodu s včelařskými potře
bami, prošli včelnicí a včelínem. Vše je 
zřízeno promyšleně a maximálně účelně 
pro chod včelařského provozu. K mému 
překvapení je vše zkoncentrováno na rela
tivně malém prostoru. Po prohlídce si se
dáme ke stolu i s paní Sedláčkovou, která 
je v problematice včelařství jako doma. Bez 
její spolupráce by podle Jaroslava Sedláčka 
šlechtitelská stanice nefungovala.

Když jsem vás poslouchal při prohlídce 
vašeho hospodářství, tak mi došlo, že 
zaujetí pro včelařství je vaší celoživotní 
náplní. Jak si vás včelařství získalo?
Včelařím odmalička. Můj tatínek začal vče
lařit, když mi bylo 5 let. Naše první včelstvo 
koupil od svého strýce za 300 Kčs. Strýc 
bydlel 15 km od nás. Auto jsme tenkrát ne
měli, a tak mě otec naložil na kárku a pro 
včely se vydal pěšky. Včelstvo jsme zdárně 
dovezli domů, a to byl základ našeho vče
laření. Od té doby jsem se účastnil všeho, 

co se v našich včelách dělo. Od otce jsem 
dostal první školu a prošel i zkouškou od
vahy, když na mě spadl první roj. Po svatbě 
jsem se odstěhoval do Příchovic a založil 
zde naši šlechtitelskou stanici. Ještě jako 
devatenáctiletý jsem se přihlásil do tříleté 
včelařské akademie, kterou organizoval 
OV ČSV Plzeň – jih. Tam tenkrát přednáše
ly takové osobnosti jako například Eduard 
Lisý. Po 10 letech jsem si ještě doplnil vzdě
lání v ústřední včelařské škole. Šlechtitel
ský chov mám uznaný od roku 1984.

Pochopil jsem, že jste na vlastní kůži za-
žil nástup kraňky...
Naše domácí včela, se kterou jsme běžně 
včelařili, se svými vlastnostmi nejvíc po
dobala včele tmavé. Zvláště tady na západě 
Čech byla tradice tmavé včely silně zakoře
něná. Zmíněné první včelstvo, které pořídil 
můj otec, se v následujícím roce 10krát vy
rojilo. Tatínek o svém včelaření vedl celý 
život podrobné záznamy, a tak z nich dnes 
můžeme dovozovat aspekty tehdejšího vče
laření. Kolikrát jsme vyzimovali jen malá 
včelstvíčka, která by se dala vzít do dla

ně. O jejich agresivitě si už teď povídáme 
s úsměvem, ale včely nás kolikrát napadly 
ještě dřív, než jsme došli k úlům. V roce 
1970 jsme si koupili první kraňské matky. 
Měli jsme po jedné z Tachova, z Kývalky 
a z Prostějova. Bylo to úplně něco jiného. 
Okamžitě nám stouply výnosy a chování 
včel se zlepšilo skokem.

Jak jste ale rozchovával kraňské matky 
v prostředí, ve kterém převládala tmavá 
včela?
Byl jsem už od začátku velkým přízniv
cem inseminace včelích matek a ve svých 
22 letech jsem si sestrojil vlastní inse
minační přístroj. Když jsem ho ukázal 
Ing. Vladimíru Veselému, tak mi ho do
vybavil jehlami a háčky a naučil mě in
seminovat. Své první úspěšně insemino
vané matky jsem měl ve svých včelstvech 
v mých 26 letech. Od té doby stále inse
minuji na tomto původním a jediném in
seminačním přístroji. Ročně inseminuji 
asi 150 matek. Částečně jsou určeny pro 
mé zákazníky, ale hlavně je využívám pro 
zachování dobrých vlastností vybraných 
včelstev.

Jakého původu je materiál, který rozcho-
váváte?
Každý rok odebírám chovný materiál ze 
šlechtitelských chovů Výzkumného ústavu 
včelařského v Dole. Ten ověřuji na malých 
sériích dcer F1. Po vyhodnocení jejich včel
stev v prvním produkčním roce přistupuji 
k zachování vybraných plemenných matek 
příbuzenskou plemenitbou, kterou nám 
umožňuje právě inseminace. Tímto způ
sobem dokážeme udržet dobrý plemenný 
materiál delší dobu, než je životní období 
jedné plemenné matky.

Ve vašem kraji dlouhá léta působil nej-
větší včelařský podnik v Československu, 
Státní statek Tachov. Projevil se jeho vliv 
na úroveň včelaření ve vašem okolí?
Myslím, že na běžné včelaření Tachov pří
mý vliv neměl. Ale rozhodně se projevil 
vliv kraňky, která tam byla rozchovávána. 
Tachov byl velkochov až o 4 000 včelstvech 
a díky němu se kraňka v našem kraji rychle 
stala převažující včelou.

Jak byste charakterizoval přírodní a kli-
matické podmínky areálu, ve kterém 
včelaříte?
Jsme v údolí Úhlavy, které poskytuje vel
mi dobrou pylovou snůšku v předjaří. 
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Jaroslav Sedláček před svým včelínem
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Nadmořská výška je v průměru 380 metrů. 
Jarní snůška je závislá na ovocných stro
mech a řepce. Les je tady nejistý a na snůš
ku skoupý. Proto máme dvě třetiny včel
stev na stanovištích ve vzdálenějším 
okolí, abychom měli větší šanci na zachy
cení medovicové snůšky. Vytáčíme dva
krát ročně. Světlý a tmavý med. O všech 
300 včelstvech vedeme podrobné zázna
my, abychom dovedli vyhodnotit kvalitu 
plemenného materiálu. Každé včelstvo 
má své číslo, víme, jaká je v něm matka, jak 
je označena a jakého je původu. Zároveň 
evidujeme výkon včelstva a jeho chování. 
Každou včelnici vyhodnocujeme odděleně, 
aby byly výkony včelstev navzájem porov
natelné.

Kolik jste za svou včelařskou praxi vy-
zkoušel úlových systémů?
Z počátku jsme měli sbírku nejrůznějších 
úlů, které se nám sešly většinou z pozůsta
lostí blízkých včelařů. Pak jsme ale získali 
několik včelstev v úlech na rámkovou míru 
42 × 27,5 cm, známých jako slovenská 
B10. Včely v nich šly výborně, takže jsme 
pak zlikvidovali vše ostatní a už zůstali věr
ní „Béčku“. Časem jsme ještě část včelstev 
převzali v Čechoslovácích. Nebylo to špat
né, ale provoz to zkomplikovalo, a proto 
jsme včelstva převedli taky na „Béčka“. 

Měl jste ve svých včelařských začátcích 
nějaký vzor?
Mým prvním učitelem a vzorem byl můj 
otec. Jeho písemné záznamy o včelstvech 
mám stále schovány a jsou velmi výmluv
ným důkazem o historických milnících 
českého včelařství. Dalším důležitým vzo
rem byl Václav Mochura ze Všerub, který 
byl chovatelem matek a uvedl mne do obo
ru šlechtění včelstev. Výborně jsme si rozu
měli i po lidské stránce, ačkoliv byl o dvě 
generace starší. A absolutní úctu mám 
k Ing. Vladimíru Veselému, který mi pře
dal spoustu zkušeností v rámci šlechtění 

a inseminace a vždy na něj rád vzpomínám.
Jaký je váš náhled na šance soukromého 
podnikání ve včelařství?
Za posledních téměř 30 let jsme s místní
mi zemědělci navštívili mnoho zemědělců 
v sousedním Německu i Rakousku. Po
rovnámeli současný stav, tak mám za to, 
že po technické stránce jsme se dostali 
na stejnou úroveň. I po odborné stránce 
je stav vyvážený. V poslední době se vče
lařství v České republice stává velmi po
pulárním a mnoho lidí si myslí, že se uživí 
se 100 včelstvy. Myslím, že pokud se chce 
včelař uživit jen medem, tak musí počítat 
s 300–400 včelstvy. Ale nic nejde najednou 
a ruku v ruce s produkcí je třeba si zajistit 
odbyt. To už je jiná kapitola a záleží na roz
vaze a obchodní zdatnosti každého včela
ře, který se rozhodne provozovat včelařství 
jako živnost. V posledních 4 letech se velmi 
zhoršila situace v odbytu medu. V našem 
kraji bylo zvykem, že spoustu medu vy

koupili němečtí turisté. Nicméně vše, co 
proběhlo naším tiskem ohledně Včelpa 
a kontaminovaných medů, převzala ně
mecká média, a teď už se zde němečtí tu
risté pro med nezastaví. Náš med pozbyl 
důvěry a získat zpět ji bude těžké. 

Je něco, co byste při ohlédnutí nad vaším 
včelařským životem udělal jinak?
Asi ne. Vždy jsem vycházel z konkrétní si
tuace a z podmínek, které byly dané. Člo
věk si dřív nemohl dovolit to co dnes, ale 
vše je podmíněno i získanými zkušenostmi 
a vlastní praxí.

Děkuji za rozhovor a přeji vám i nadále 
šťastnou ruku při výběru těch nejlepších 
plemenných matek. 

Ing. Pavel Cimala, 
chovatel matek Carnica Cimala, 

www.vcelimed.cz, 
www.carnica-cimala.eu
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Inseminační přístroj vlastní výroby Zázemí včelařského provozu

Oplozovací stanoviště
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V listopadu a začátkem prosince je čas pro poslední ošetřování včelstev proti 
varroáze. V podmetech jednotlivých úlů máme vložené podložky na sledová-
ní spadu roztoče. Vyhlášky, vydané Státní veterinární správou k ošetřování 
včelstev, se mohou v jednotlivých letech lišit podle nákazové situace v daném 
období, a proto je důležité tyto vyhlášky sledovat a plně je respektovat.

Jeden ze způsobů ošetření včelstev je fumi
gace pomocí přípravku Varidol. Aplikuje
me jej při teplotách nad 10 oC, ale jen tehdy, 
když včely nelétají, Dále postupujeme dle 
informací v příbalovém letáku. Další léče
ní, a to poslední ošetření v roce, je léčba ae
rosolovou technikou též za použití Varido
lu, který se vmíchá do vody v případě, kdy 
je venkovní teplota vyšší než 10 oC. Klesne
li teplota pod 10 oC, použijeme na ředění 
Varidolu aceton, a dále opět postupujeme 
podle příbalového letáku. 

Často se diskutuje o účinku protivarroáz
ních látek jednotlivých přípravků. V tabul
ce č. 1 je vidět účinnost jednotlivých látek 
a opatření na potlačení varroázy ve světě 
(Apimondia 2017 – Istanbul). Myslím si, 
že kdyby se v České republice postupova
lo podle metodiky léčení včelstev, kterou 
navrhl Výzkumný ústav včelařský v Dole 
a včelaři by léčili zodpovědně a komi
sionálně, asi bychom neměli takové pro
blémy s přibývající rezistencí na používané 
účinné látky. 

Další práce včelaře v tomto období je 
správné skladování souší a ochrana před 
zavíječem voskovým (Galleria mellonella, 
obr. 1a, b). Tento druh zavíječe škodí 
ve včelařských provozech tím, že požírá vosk 
v uskladněných plástech (obr. 2). Díky trá
vicí soustavě, která mu umožňuje trávit včelí 
vosk (po chemické stránce jde o látku kom
plikované a těžko odbouratelné struktury), 
dokáže dokonce strávit i polyetylen, jeden 
z nejběžnějších plastů. Proto je tato jeho 
úžasná vlastnost zkoumána vědci. Ale vče
lařům přidělává vrásky na čele kvůli každo
ročním ztrátám vzácného včelího produktu.

správné skladování souší

Po sezoně plásty uchováváme nejlépe 
ve skladech, které jsou k tomuto účelu 

Tabulka 1

ÚČINNÁ LÁTKA / JINÁ OPATŘENÍ ÚČINNOST NA VARROÁZU PŘÍKLAD PŘÍPRAVKU

Amitraz 95 % Varidol

Fluvalinat 95 % M1-AER

Thymol 74–95 % Apiguard

Kyselina mravenčí 60–80 % Formidol 40 (80)

Kyselina šťavelová 82–95 % Oxuvar

Výtažek z chmele 75–88 % HopGuard

Čistění dna Max 10 %

Vyřezávání trubčího plodu 10–33 %

Výměna matek (vyšší kvalita) 18–41 %

Posyp moučkovým cukrem 10 %

Vývojový cyklus  
zavíječe voskového
Po spáření naklade samička do trhlinek 
a štěrbin ve stěnách úlu vajíčka. Po pěti 
dnech se líhnou velmi pohyblivé larvičky. 
V úlu se rozptýlí a zavrtají do voskového 
díla. Nejprve vykousávají chodbičky 
ve středové ose plástu (v mezistěně). 
Později konzumují i voskové přihrádky 
buněk, až z plástu zůstane chumáč 
pavučiny a trusu. Během svého vývoje se 
larvy sedmkrát svlékají. Po celé vývojové 
období produkují snovacími žlázami 
hedvábné vlákno. Hedvábí slouží jako 
vystýlka ve vykousaných chodbičkách 
ve včelích plástech. Včely nemohou 
vystýlku nijak překonat a larvy jsou před 
nimi v bezpečí. V závěrečné fázi před 
zakuklením se larvy zapřádají do pevného 
zámotku pro podobný ochranný účel. 
Vylíhlý dospělec už potravu nepřijímá. 
Jeho jediným posláním je spáření 
a nakladení vajíček.1a

Zavíječ voskový
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určené. Chlazený sklad souší je pro velké 
včelaře dnes již samozřejmostí (obr. 3a, 
b). Ve skladu je udržována teplota pod 
10 oC. Při této teplotě převážná většina 
hmyzu již není aktivní a tím pádem ne
může škodit. Pro malovčelaře, kteří ne
disponují takovýmto zařízením, nezbývá 
nic jiného než plásty uskladňovat v ná
stavcích naskládaných na sebe do komínů 
nebo ve skříních určených k tomuto účelu. 
U tohoto způsobu skladování je nepostra
datelná neustálá péče.

Uskladněné plásty musíme kontrolovat 
na přítomnost zavíječe voskového a v pra
videlných intervalech z preventivního hle
diska sířit pomocí sirných knotů. Dým, 
produkovaný jejich hořením, je toxický 
(oxid siřičitý) a při vdechnutí leptá sliznice 

a tím likviduje dospělce i larvy. Účinek 
na vajíčka není téměř žádný. Proto je dů
ležité opakovaně ošetřovat plásty cca kaž
dý 10. den při teplotách nad 12 oC. Při této 
práci dbáme na bezpečnost práce. Jak jsem 
již zmínil výše, při hoření sirného knotu se 
uvolňuje toxický plyn, a proto je důležité 
používat vhodné ochranné pomůcky. 

Dalším nebezpečím, které se může vy
skytnout, je nebezpečí požáru. Je dobré po
užívat sirné lampy, do kterých se proužek 
sirného knotu zavěsí a nemůže způsobit 

požár. Před nedávnou dobou jsem slyšel 
o biologické ochraně souší. Proto jsem 
oslovil firmu, která se zabývá preparáty 
na biologické bázi. Na odpověď jsem ne
musel dlouho čekat. Biologický prepa
rát, který firma dodává, je určený proti 

larválním stadiím většiny druhů obalečů 
a zavíječů a obsahuje grampozitivní bak
terii Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki 
kmen EG 2348. Jakmile housenka pozře 
krystalický toxin, bakterie se v alkalickém 
prostředí střeva housenek motýlů aktivu
je. Ty přestanou během několika desítek 
minut žrát a do dvou dnů hynou. Dohledal 
jsem však, že bakteriální kmen účinný proti 
zavíječi voskovému nese označení B401. 
Je stejně jako jiné kmeny bakterie (Bacillus 
thuringiensis) neškodný pro obratlovce 
(člověk, dobytek) a včely a nezanechává 
rezidua ve vosku a medu. Špatnou zprá
vou ale je, že česká a evropská legislativa 
neumožňuje jeho použití pro drobné včela
ře, a proto se nedá oficiální cestou v rámci 
České republiky pořídit. V každém přípa
dě se o tento preparát budu dále zajímat 
a doufám, že po nějaké době budu schopen 
seznámit včelařskou veřejnost s jeho účin
ností v provozu zájmového včelaře. 

Martin Paleček, 
učitel včelařství

Foto: autor

Uskladněné plásty musíme kontrolovat
na přítomnost zavíječe voskového a v pravidelných intervalech 

z preventivního hlediska sířit pomocí sirných knotů

3a1b 3b

2

Zavíječ voskový

Výsledek činnosti zavíječe voskového

Sklad souší přítele Josefa Salaje 
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V dnešním článku se pokusím shrnout jednotlivé dílčí etapy, které jsme 
procházeli v předchozích kapitolách. Omezený prostor sice neumožní jít 
do větší hloubky, ale měl by to být přehled základních prací vždy pro dané 
období, popř. popis chyb, kterých se má začínající včelař vyvarovat. 

podletí

Včelařský rok začínáme v podletí, tedy 
v období přípravy včelstev na novou se
zonu. V tomto čase již máme pořízeny 
první oddělky, které se snažíme pomocí 
neustálého podněcování malými dávkami 

dovést do síly jednoho nebo dvou plných 
nástavků. Vzhledem k nedostatku díla 
rozšiřujeme oddělky vkládáním rámků 
s mezistěnami mezi plásty s plodem. U od
dělků na vysokém rámku se pro nasazení 
druhého nástavku rozhodujeme obvykle 
na přelomu června a července, později by 
už oddělek nedokázal velký prostor využít 
a mezistěny by zůstaly nedostavěné nebo 
nezakladené. U nízkonástavkového včela
ření je nasazení druhého nástavku nutností 
pro zdárné přezimování. Včelstvo v tomto 
období potřebuje pro výchovu dlouhověké 
zimní generace dobře plodící matku, pro
stor k plodování i uložení zásob a dostatek 
pylu. Zásoby nesmějí poklesnout pod při
bližně 5 kg, jinak včelstvo okamžitě omezí 
plodování. Velkým rizikem v tomto období 
je přemnožení roztoče Varroa destructor, 
který je schopný poškodit dlouhověkou ge
neraci včel. Dělnice se potom líhnou jako 
krátkověké a na přelomu září – října, kdy 
se vytrácí generace letních krátkověkých 
včel, zůstanou úly plné zásob bez včel. 
Vytracení včel může být doprovázeno ma
sivní loupeží opuštěných zásob, kdy spolu 
s nimi si při reinvazi naše včelstva donesou 
stovky roztočů. Proto je v průběhu červen
ce a srpna vhodný pravidelný monitoring 
spadu roztočů na podložku nebo otřep 
práškovým cukrem. Při sledování spadu na 
podložku je nutné dát pozor na vynášení 
roztočů mravenci. Podle intenzity napade
ní aplikujeme při nižším spadu organické 

kyseliny – Formidol nebo kyselinu šťavelo
vou, při vyšším napadení gabonové nosiče 
s flumetrinem. Důležitá je včasná aplikace, 
nejlépe ihned po posledním vytáčení v dru
hé půlce července. 

Nedostatek pylu v průběhu letošního 
srpna na řadě stanovišť negativně ovliv
ňoval množství plodu. Uprostřed prosto
ru, kde bude včelstvo zimovat, nesmějí 
zůstat nezaplodované panenské souše. 
V létě omezují matku v kladení a v zimě by 
vytvářely překážku pro zimní pohyb cho
máče včel. Pokud obsahují již část zásob, 
můžeme je dát naopak do krajní pozice 
v nástavku, kde neobsazené tmavší souše 

jsou na jaře náchylné k plesnivění. Včelstva 
dokrmíme ideálně do začátku září na cel
kové množství zásob 15–21 kg podle po
nechaného prostoru, oddělkům zpravidla 
stačí 12–15 kg zásob. V případě výskytu 
pozdní medovicové nebo melecitózní 
snůšky odstraníme po jejím skončení co 
největší počet plástů s medovicovým me
dem nebo melecitózou, doplníme podle 
možností rezervními soušemi a dokrmíme 
alespoň 10–12 kg cukru nebo sacharózní
ho invertu.

Do 15. 9. máme povinnost nahlásit po
čet včelstev k 1. 9. do ústřední evidence 

U nízkonástavkového
včelaření je nasazení druhého
nástavku nutností pro zdárné 

přezimování
včelstva

Rozplodované oddělky čekají na převoz k zákazníkovi

Včelstvům vyhovuje spíše mrazivá zima
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telů v Hradišťku. Do poloviny září je rovněž 
termín pro podání žádostí o dotaci 1.D přes 
místní základní organizaci ČSV. 

podzim

S nastupujícím podzimem včelstva nad
měrně neuteplujeme, aby matky přesta
ly brzy plodovat. Někteří včelaři proto 
po půlce září klíckují matky, aby v termínu 
první fumigace byla včelstva bez plodu. 
Před první fumigací je zapotřebí očistit 
podložky, dle návodu udělat fumigaci 
a následující den zkontrolovat spad po lé
čení na podložce. Jeli v řádu desítek rozto
čů, je včelstvo v pořádku a postačí celkem 
2 fumigace. Jeli na podložce mnoho set až 
tisíc roztočů, musíme provést minimálně 
tři fumigace a nejlépe v prosinci ošetření 
aerosolem. Pokud mají včelstva po 10. říj
nu ještě 2–3 plásty zavíčkovaného plodu, 
je vhodné po domluvě s okolními včelaři 
na katastru termín první fumigace posu
nout. Po posledním ošetření týden počká
me a poté očistíme podložky. Očka zúžíme 
a hlavní česna zabezpečíme česnovými 
vložkami proti vniknutí drobných hlodav
ců. V případě rozklovávání úlových stěn 
ptáky v průběhu zimy musíme chránit úly 
překrytím pletivem.

zima

Na začátku zimy v průběhu prosince je 
ideál ní čas pro ošetření včelstev proti roz
toči pomocí aplikace aerosolu. V tomto ob
dobí jsou již včelstva bez plodu. Snažíme se 
o zajištění co největšího klidu na včelnici, 
aby včelstva nerušeně zimovala. Spotře
ba zásob v bezplodovém období je velmi 
nízká, do jednoho kilogramu za měsíc. 

V termínu do 15. 2. máme povinnost ode
vzdání směsného vzorku zimní měli ze sta
noviště. Musí to být spad za období alespoň 
4 týdnů. Při odběru měli sledujte na pod
ložce počty roztočů u jednotlivých včelstev, 
abyste věděli, jak jsou jednotlivá včelstva 
napadena. Měl nahrubo přesejeme přes 
mateří mřížku, necháme doma proschnout 
při pokojové teplotě a naplníme do kalíšku 
od jogurtu s prodyšným látkovým krytím. 
Podle výsledků vyšetření pak dle platné 

Metodiky kontroly zdraví pro daný rok při 
nálezu více jak 3 roztoči na včelstvo máme 
povinnost ošetřit celé stanoviště nátěrem 
plodu a následnou fumigací. Toto případné 
jarní ošetření je zapotřebí provést co nej
dříve, jak to počasí dovolí, než se včelstva 
masivně rozplodují. Ideální průběh pro 
zimování včelstev je mrazivá zima s ně
kolika krátkodobými otepleními na mini
málně 15 °C, která umožní včelstvům se 
během proletu vyprázdnit. Období zimy je 
zapotřebí využít k přípravě rámků, výrobě 
úlů a plemenáčů, zpracování voští, výrobě 
domácí medoviny apod. Všechny tyto pří
pravné práce je nutné dokončit do začátku 
jara (asi do 15. 4.). V plné sezoně na ně ne
bude čas! Po zimním slunovratu začínají 
silná včelstva v omezené míře plodovat, 
masivní nástup plodování přichází obvykle 
s oteplením na přelomu února a března. Při 

dlouhých zimách včelstva vyletí na prolet 
poprvé někdy až začátkem dubna.

předjaří

Nastává období předjaří, objevuje se první 
přínos pylu. Rapidně stoupá spotřeba zá
sob, během měsíce dokáže včelstvo při in
tenzivním plodování spotřebovat i 4–5 kg 
zásob. Po několika teplých dnech s letem 
včel provedeme za pěkného počasí první 
jarní prohlídku. Vidímeli na česně pravi

delný přínos pylu, pohledem přes strůp
kovou fólii několik uliček zavíčkovaných 
zásob, nemusíme ihned včelstvo detailně 
rozebírat. Pozornost zaměříme na včel
stva, která téměř nelétají, kde měl na pod
ložkách sahá od kraje ke kraji, na neklidná 
nebo hučící včelstva. Při prohlídkách se 
zaměřujeme na kontrolu přítomnosti plo
du popř. matky, množství zásob musí být 
alespoň 5 kg. Současně je vhodná chvíle 
označit loňské neoznačené matky, což se 
nám později mnohonásobně vrátí při bu
doucích prohlídkách včelstva. Slabá včel
stva bez příznaků nákaz spojíme přes no
viny. Pokud je v úlu káleno, zúžíme včelstvo 
na obsednuté plásty a z boku zateplíme 
teplodržnými přepážkami. Po intenzivním 
rozběhu plodování je pro včely velmi dů
ležitá voda. Ideální řešení je podávat vodu 
přímo do úlů, častější možností je zřídit 

Ideální průběh pro zimování včelstev je mrazivá zima  
s několika krátkodobými otepleními nad 10 °C,  

která umožní včelstvům se během proletu vyprázdnit

Zimní čas je zapotřebí využít k přípravě na včelařskou sezonu Dostatek pylových zásob je nutnou 
podmínkou pro odchov dlouhověké zimní 
generace 
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napajedlo v blízkosti stanoviště. Na nalá
kání včel vodu osladíme medem. Uhynulá 
včelstva vymeteme, roztřídíme dílo na po
užitelné a na vyvaření – dříve než se o ně 
postará zavíječ.

Jaro

V průběhu jara s rozkvětem ovocných 
stromů a řepky se dostavuje stavební pud. 
Protože jsme omezováni nedostatkem díla, 
potřebujeme nechat postavit co největší 
počet mezistěn. První mezistěny vkládá
me na okraj plodového tělesa, po zesílení 
včelstva a oteplení v noci v průběhu květu 
řepky vkládáme mezistěny střídavě i mezi 
plod. Zavíčkované plodové plásty převě
šujeme do medníku. U nízkých nástavků 
nebo vydatné snůšky rozšiřujeme o celý 
nástavek mezistěn. S přínosem nektaru 
a pylu včelstva velmi rychle sílí. Konkrétní 

postupy rozšiřování včelstva jsou závislé 
na používaném typu rámků – vysoký, níz
ký nebo kombinovaný způsob včelaření. 
V následujícím roce se po pořízení odděl
ků nebudeme zaměřovat na co nejvyšší 
výnos medu, přednost bude mít vystavění 
dostatku díla. Při vydatných na sebe nava
zujících snůškách dokáže včelstvo postavit 
i 10–20 mezistěn. 

Z nejsilnější třetiny včelstev vytváříme 
jako prevenci vzniku rojové nálady odděl
ky. Nesmíme přitom podtrhnout včelstva 
v rozvoji, oddělky vytváříme zásadně z pře
bytku, obvykle v druhé polovině května 

nebo na začátku června. Nejprve si u ně
kterého blízkého chovatele matek zajistí
me zakoupení zralých matečníků ve stáří 
24 hod před líhnutím. Ze včelstva na vyso
kém rámku odebereme do samostatného 
nástavku nebo plemenáče 1–2 rámky za
víčkovaného plodu, popřípadě u nízkých 
nástavků vezmeme několik plodových 
rámků, doplníme zásobním plástem a kry
cí mezistěnou. Protože oddělky ponechané 
na stejném stanovišti zeslábnou po odlét
nutí starých včel, přisypeme mladušky 
a vložíme mezi plod zralý matečník. Od
dělky po oplození matky dále rozšiřujeme 
mezistěnami. Podmínkou je trvající snůška 
nebo přikrmování těstem nebo roztokem. 
V průběhu července můžeme velmi snad
no pomocí oddělku vyměnit matku nebo jej 
zazimujeme jako záložní včelstvo do příš
tího roku.

Po zahuštění přinesené sladiny a za
víčkování asi 1/3 plástů můžeme vytáčet 
zralé jednodruhové medy. V tomto roce 
se snažíme vytáčet každou snůšku zvlášť, 
aby bylo kam ukládat nový přínos. Až bu
deme mít dostatek souší, v případě pře
krývajících se nebo slabších snůšek mů
žeme podstavovat nástavek s prázdnými 
soušemi pod plný. Při odebírání medu 
musí včelstvu vždy zůstat dostatečná re
zerva zásob – alespoň 5 kg. Zjednodušeně 
se dá říci, že co je v plodišti, patří včelám, 
co je v medníku, může včelař vytočit. Při 
extrémně chladném a studeném jaru bez 

snůšky hrozí i v květnu včelstvům úhyn 
hladem!

léto

V období léta udržujeme včelstva v síle 
a snůškové zralosti. Mezistěny vystavěné 
do slunovratu matka zpravidla ještě zakla
de, později vložené mezistěny už včely jen 
povytáhnou a buňky nedostaví. Stále trvá 
nebezpečí vzniku rojové nálady, a to zhru
ba do konce června. Sledujeme množství 
zásob, vytáčíme zralý med z jednotlivých 
snůšek. Poslední vydatná snůška bývá vět
šinou z lípy malolisté a někde ze slunečnice. 
Na konci tohoto období se objevuje po skon
čení snůšky intenzivní slídivost. Naše zá
sahy proto musí být rychlé a promyšlené, 
abychom nevyprovokovali loupež otevřené
ho včelstva. Pomalu začínáme připravovat 
včelstva na další včelařský rok a vše se znovu 
opakuje. Navíc nám v tomto roce přibude 
starost o medníkové souše, které po posled
ním vytáčení dáme krátce vyčistit zpět vče
lám a poté je zabezpečíme a chráníme proti 
zničení zavíječem voskovým.

Veškeré naše zásahy do včelstva mají být 
včelám prospěšné. Snažíme se dopředu od
hadovat snůškové zdroje, sledovat průběh 
počasí, množství plodu a zásob ve včelstvu, 
zdravotní stav. Velkou roli má samozřejmě 
zkušenost včelaře, ale tu budeme postupně 
získávat. I když musím říci, že včely a pří
roda nás i po čtyřiceti letech včelaření pře
kvapí každý rok něčím novým. A to je právě 
na včelaření to krásné.

Ing. Oldřich Veverka 
olda.veverka@gmail.com

V jarním období je velmi důležité zajistit 
včelám hygienické napájení

Jednorázové kartonové krabice na oddělky umožňují bezpečný hygienický převoz

Při odebírání medu musí včelstvu vždy zůstat dostatečná rezerva 
zásob – alespoň 5 kg. Zjednodušeně se dá říci, že co je v plodišti, 

patří včelám, co je v medníku, může včelař vytočit
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pro regionální medy

Již devátým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální 
potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, 
které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí 
producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání 
na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. 

Spotřebitelé mohou v současnosti vy
bírat z celkem 523 oceněných produk
tů. Zelenomodré logo Regionální po
travina na obalech výrobků zaručí, že 
produkt i suroviny použité při jeho vý
robě pocházejí z kraje, ve kterém bylo 
ocenění uděleno. Letos získaly prestižní 
ocenění (stejně jako loni) tři medy.

skaličský med – květový pastový

V Olomouckém kraji získal ocenění kvalit
ní pastový med z jarních květů, které letos 
u pampelišky, ovocných stromů a další 
květeny rozkvetly v časném jaru prakticky 
současně. Po vytočení je med šetrně pře
cezen, mechanickým točivým pohybem 
napastován a stočen do sklenic. 

Do letošního ročníku soutěže jej přihlá
sil Jaroslav Juráň ze včelí farmy Skalička. 

Jak uvádí na svých webových stránkách, 
obhospodařuje v okrese Přerov na pome
zí Valašska a Moravské brány 350 včel
stev, umístěných na třech stanovištích. 
Velmi dobrá snůška pochází z vrby, 
ovocných stromů, řepky, svazenky, malin, 
ostružin, lesních stromů až po lípu, což 
dává příležitost získávat i jednodruhové 
medy.

Menší část včelstev je umístěna na hlav
ním stanovišti ve stacionárním včelíně. 
Další jsou v kočovném voze a na speciál
ních převážecích rámech, každý pro 16 ná
stavkových čtvercových úlů pro 11 rámků 
s rámkovou mírou 39 × 24 cm. Včelstva 
jsou převážena k zemědělským plodinám 
a lesním porostům.

Jaroslav Juráň není v této soutěži no
váčkem. Jeho med získal prestižní regio
nální ocenění již předloni.

med lesní medovicový

Tento med přihlásil v Plzeňském kraji 
do letošního ročníku soutěže Regionální 
potravina roku Ing. Jaroslav Lstibůrek 
z Nové Pasečnice na Domažlicku. 

Med získává na Šumavě od třech desítek 
včelstev umístěných na dvou stálých stano
vištích v Českém lese. Se včelami nekočuje, 
protože to považuje za příliš stresující zá
sah do jejich života. 

Postup vytáčení a následného ošetření 
byl uzpůsoben tomu, aby zůstaly zacho
vány v co největší míře původní vlastnosti 
medu, který je vytočen na zvratném medo
metu při minimálních otáčkách, následně 
šetrně vyčeřen a stočen. Med je skladován 
tak, aby nedocházelo k jeho degradaci. Zá
kazník pak dostává med v prakticky stej
ném stavu, jako když byl čerstvě vytočený. 
Med, jehož chuť je vyváženě harmonická 
s jemnou sladkostí, má tmavě zlatavou bar
vu a příjemnou medovou vůni. 

Krušnohorský med květový smíšený 

V Ústeckém kraji zaslal vzorek medu 
do soutěže Petr Eminger. Je majitelem 
včelí farmy Lom v Krušnohoří, založené 
před bezmála dvěma desítkami let Petrem 
Táborským. 

V místě je velké množství divoce rostou
cích medonosných rostlin a med z jejich 
nektaru je atraktivní. Tradiční postup še
trného zacházení se včelami a jejich pro
dukty ve spojitosti s divokou přírodou mu 
dává právě tuto kvalitu. 

Snahou Petra Emingera je produkovat 
kvalitní výrobky, přispívat k revitalizaci 
zdejší krajiny, mít zdravé včely a ke spoko
jenosti zákazníků produkovat vynikající 
med, o jehož kvalitě svědčí i ocenění v le
tošním ročníku soutěže Regionální potra
vina roku 2018.

Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

Petr Eminger
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plodu dostatečně? – II.
V říjnovém vydání časopisu Včelařství jsme pod stejným názvem publi-
kovali zamyšlení MVDr. Jana Krabce, předsedy Komise pro zdraví včel, 
k problematice varroázy. Následuje slíbené pokračování týkající se moru 
včelího plodu.

Tato nebezpečná nákaza, kterou způsobu
je mikrob Panibacillus larvae, se vyznaču
je různými záludnostmi. U nás se nemoc 
vyskytuje dlouhodobě. Včely jí dokážou 
za příznivých podmínek vzdorovat dosti 
dlouho, ale při přítomnosti tohoto mik
robiálního původce v úlovém prostředí 
v případě oslabení včelstva dochází k její
mu propuknutí v plné míře a miliardy velmi 
odolných spor v příškvarech v plástových 
buňkách se stávají zdrojem šíření do okolí.

Před několika desítkami let bývalo u nás 
ročně odhalováno jen několik desítek 
ohnisek této nákazy. Největší výskyt se 
opakovaně potvrzoval v určitých okresech. 
V těchto dobách byla diagnostika založena 
hlavně na klinických prohlídkách a v labo
ratořích se vyšetřovaly podezřelé plodové 
plásty. Při souběhu pozitivního mikrobio

logického a klinického nálezu bylo vyhláše
no ohnisko nákazy, což platí i nyní.

Velkým přínosem pro možnosti včas
ného odhalení přítomnosti spor původce 
moru včelího plodu v úlovém prostředí 

bylo propracování metod vyšetřování gly
cidových zásob z plodových plástů a hlavně 
průkaz ze vzorků měli. K praktickému vyu
žití těchto možností následně došlo nejen 

v nařízených veterinárních protinákazo
vých opatřeních v ohniscích a ochranných 
pásmech, ale i při kontrolních vyšetřeních 
stanovišť před přemísťováním včelstev, 
matek a oddělků, před kočováním za snůš
kou.

Ukázalo se, že takto pojaté vyšetřová
ní vzorků nestačí. Přispělo sice k nárůstu 
odhalení skrytých ohnisek moru včelího 
plodu, která dosud unikala pozornosti 
a byla zdrojem šíření nákazy, ale zároveň 
se hodně změnila včelařská praxe. Snížil 
se zájem o kočování za snůškovými zdroji 
a naopak se zvýšil zájem o nákup včelstev 
a oddělků. Zejména v posledních letech 
se chov včel stal až módní záležitostí, 
přibývají noví chovatelé, často teoreticky 
i prakticky ne dostatečně poučení. Včel
stva většinou získávají zakoupením. Ceny 
včelstev se ve srovnání s minulostí zvýšily 
a přemísťování na velké vzdálenosti je běž
nou záležitostí.

Český svaz včelařů prozíravě vede od roku 
2013 mnohá jednání s Mini ster stvem 

Tabulka

Poskytnuté náhrady nákladů a ztrát vzniklých chovatelům včel v souvislosti s nebezpečnou nákazou včel (mor včelího plodu, hniloba 
včelího plodu) z prostředků státního rozpočtu podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících záko-
nů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (2015–2018) 

Celkem
vyplaceno

Kč

VM ohnisko Vyšetření měli Hniloba vč. plodu

počet žádostí vyplaceno počet žádostí vyplaceno počet žádostí vyplaceno

2015 21 373 297 440 16 740 114 353 4 633 183 – –

2016 10 368 306 125 5 454 065 300 4 672 307 4 241 934

2017 13 153 782 164 8 461 986 295 4 532 848 3 154 948

Celkem
vyplaceno

Kč

VM ohnisko Vyšetření měli Hniloba vč. plodu

počet žádostí vyplaceno počet žádostí vyplaceno
počet 

žádostí
vyplaceno

k 19. 6. 
2018

14 062 801 136 7 434 836 405 6 620 375 1 7 590

Zpracováno podle údajů Ministerstva zemědělství ČR

Zároveň se hodně změnila 
včelařská praxe. Snížil se zájem 

o kočování za snůškovými 
zdroji a naopak se zvýšil zájem 

o nákup včelstev a oddělků
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Život včel ve městě
V poslední době se včelařením začíná zabývat spousta mladých lidí. Vyšší 
odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf se také rozhodla chovat včely. Díky dotační-
mu programu města Varnsdorf 2018 jsme mohli do naší školy zakoupit pět 
včelstev a zahájit i výuku předmětu Základy včelaření při oboru Zahrad-
nické práce.

V rámci tohoto programu jsme se rozhodli 
seznámit děti z varnsdorfských mateřských 
a základních škol s chovem včel. Pozvali 
jsme na projektové dny pořádané ve dnech 
24. 9. – 26. 9. všechny základní a mateřské 
školy ve Varnsdorfu. 

Navštívili nás předškoláci a žáci prvních 
tříd ze škol: MŠ Čtyřlístek, MŠ Stonožka, 
Interaktivní ZŠ Karlova, MŠ Zahrádka, ZŠ 
Východní, Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf, 

ZŠ a MŠ Bratislavská a ZŠ Varnsdorf ná
městí E. Beneše

Pro děti jsme přichystali výtvarné díl
ny, kde si mohly ozdobit perníček, vyrobit 
včeličky různých podob, kelímek na tužky 
a další. Pan Ing. Vencl připravil interaktivní 
přednášku o chovu a životě včel. Děti si pro
hlédly pracovní nástroje, seznámily se s prin
cipem stáčení medu. Na dalším stanovišti 
jsme připravili pracovní listy a omalovánky 

s tematikou života včel. Dále na děti čekala 
ochutnávka medu. Každá škola měla svou 
hostesku „včelku“, která se o ně celý den 
vzorně starala. Nechybělo občerstvení v po
době vynikajících koláčů, dále chléb s me
dovým máslem, čaj a káva pro paní učitelky.

Projektové dny se i přes ne příliš příznivé 
počasí povedly. Rádi bychom v této osvětě 
pokračovali. 

Na závěr projektu Život včel ve městě 
naše škola vyhlásila výtvarnou soutěž se 
stejným názvem, a to pro všechny varn
sdorfské MŠ a ZŠ. Výsledky vyhlásíme 
v lednu a práce budou vystaveny v Měst
ském divadle Varnsdorf. 

Děkuji pedagogům a žákům naší školy, 
kteří se na této akci podíleli. Příprava byla 
několikaměsíční a velmi náročná. Dále dě
kuji městu Varnsdorf za podporu formou 
dotace pro rok 2018. 

Text a foto: Mgr. Kateřina Kovářová
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zemědělství ČR a Státní veterinární sprá
vou s cílem provést nařízené plošné vy
šetření směsných vzorků měli ze všech 
stanovišť včelstev na území celé republiky. 
V první fázi by se po prohlídkách včelstev 
na stanovištích s pozitivním nálezem pů
vodce odhalila nová ohniska této nákazy. 
Ta by se dále řešila v souladu s veterinární 
legislativou. Potom by však na delší obdo
bí zákonitě došlo k výraznému zlepšení 
nákazové situace. Tato iniciativa ČSV ne
byla nikdy odmítnuta, ale konkrétní kroky 
z různých důvodů nenásledovaly.

Proto včelařští funkcionáři, nejčastěji 
prostřednictvím krajských koordinačních 
výborů, začali sami jednat o možnostech 
podpory tlumení moru včelího plodu za fi
nančního přispění z prostředků jednotli
vých krajských úřadů. A to se v některých 
krajích podařilo. Příkladů je více, jeden 
z prvních a velmi úspěšný v tomto směru 
byl Jihomoravský kraj, následovaly další. 
Ne vždy však byly výsledky a řešení dosta
tečně vyhodnoceny, takže je obtížné zjistit, 
kolik chovatelů se do akce zapojilo a kolik 
ne. Také chybí informace o případných 
komplikacích, které průběh i následná 
opatření doprovázely. Ty by byly velmi po
učné pro ostatní.

Základním problémem byla a zůstává 
skutečnost, že všechno začíná odběrem 

a vyšetřením směsných vzorků měli a vzo
rek může být tvořen ze spadu od nejvýše 
25 včelstev. Ne vždy jsou všichni včelaři 
ochotní dodat vzorky k vyšetření, když jim 
to nenařizuje žádný veterinární předpis. 
Někteří tak činí z liknavosti, jiní z neodů
vodnitelné povznesenosti a další z obav, že 
by se u nich mohl mor včelího plodu pro
kázat, a pak by jim nastaly komplikace. 
A právě takové chovatele je třeba přesvěd
čit. To ale vyžaduje čas i úsilí. Většinou or
ganizátorům čas na přípravu po konečném 
vyhlášení podpory chyběl.

Pro věcnou argumentaci při dalších jed
náních o nařízeném uskutečnění ozdravo
vacího plánu od moru včelího plodu, která 
ČSV dále vede s Ministerstvem zemědělství 
a Státní veterinární správou, je důležitá 
skutečnost, že i šetření organizovaná dob
rovolnými funkcionáři za podpory z kraj
ských úřadů přispěla k mnohým odhalením 
skrytých ohnisek této nákazy. Poslední do
bou se ozývají podpůrné hlasy i od někte

rých krajských veterinárních správ. To je 
pro další vývoj příznivé. Dosud vyplácené 
finanční náhrady za splněná nařízená mi
mořádná veterinární opatření v ohniscích 
a ochranných pásmech moru včelího plo
du, která každoročně vyplácí Ministerstvo 
zemědělství, nejsou zanedbatelné. V souč
tu výrazně překračují případné náklady, 
které by jednorázově vznikly, pokud by 
došlo na výše zmíněný ozdravovací plán 
(viz připojená tabulka).

Za stavu, kdy se o ozdravovacím plánu 
od moru včelího plodu stále pouze jedná, 

je potěšitelné, že v některých krajích zod
povědní funkcionáři včelařských organiza
cí usilují o možnou podporu na vyšetření 
vzorků měli na přítomnost původce této 
nákazy. Je třeba jim přát hodně trpělivosti 
a vytrvalosti. Chovatelům včel pak dostatek 
pochopení, uvážlivosti a vstřícnosti. Včely 
si to zaslouží.

MVDr. Jan Krabec,
předseda Komise pro zdraví včel 

Základním problémem zůstává skutečnost, že všechno začíná 
odběrem a vyšetřením směsných vzorků měli ze spadu od nejvýše 

25 včelstev. Ne vždy jsou všichni včelaři ochotní dodat vzorky 
k vyšetření, když jim to nenařizuje žádný veterinární předpis
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Jak jsme psali v minulém Včelařství, včelí produkty jsou přírodní látky, 
které získáváme od včel a jsou velice vzácným zbožím, které člověk široce 
využíval již odedávna. S rozvojem moderní medicíny a syntetických léčiv 
a také trendem moderní doby, která v sobě nese spěch a množství tech-
nologií, se jaksi zapomnělo na staré a osvědčené potraviny či léčiva, která 
nám nabízí sama příroda a síla v ní. V dnešní části tohoto tématu se blíže 
podíváme na propolis.

historie

O vzniku názvu propolis existuje několik 
teorií. Je to slovo řeckého původu. PRO 
znamená před, vepředu a POLIS je město, 
pevnost. Někteří badatelé se ale domníva
jí, že termín vznikl ze slova propoliso, kte
rý znamená zamazávat, uhlazovat. Léčivé 
vlastnosti propolisu byly plně známé již 
ve starověku. V Egyptě kněží používali tuto 
látku k mumifikováni vysoce postavených 
mrtvých. Také Řekové znali tento produkt 
včel a byli obeznámeni s tím, že se této pří
rodní látce ve vztahu ke zdravému životu 
včel přikládá velký význam. Ve starověku 
se propolis užíval k léčení hnisavých ran 
a spálenin. Naši předkové vypozorovali, 
že propolis chrání před následky zranění. 
Je účinný při léčení špatně se hojících ran, 
abscesů a jizev po popáleninách a stimulu
je regeneraci tkání. V Gruzii bylo zvykem 
přikládat novorozencům propolisovou pla
cičku na pupík a také dětské hračky potírali 
propolisem. 

propolis a včely

Prostředí v úlu je ideální pro rozšíření 
infekce, je zde stálá tma a vysoká vzduš
ná vlhkost. V letních měsících i poměrně 
i vysoká teplota. Včely původně žily sa
motářsky, ale v momentě, kdy se začaly 

sdružovat do větších společenství, bylo 
pro ně nutné zajistit si ochranu před infek
cemi. Pokud by jedna včela onemocněla, 
mohla by se infekce velmi rychle rozšířit 
do celého společenství. Propolis pomáhá 
vytvořit v úlu sterilní prostředí a patřičnou 
ochranu před infekcemi. Včely používají 
propolis neboli včelí lepidlo pro stavbu 
a opravy uvnitř úlu. Tmelem utěsňují 
vzniklé štěrbiny ve stěnách úlu, lepí rámky, 
vystýlají a vyztužují buňky plástů, upravu
jí velikost česna – vletový otvor a obalují 
cizorodé předměty (např. těla uhynulých 
živočichů). Včely bohatě tmelí svá obydlí 
převážně na podzim, aby v zimním období 
snížily tepelné ztráty. 

Jak propolis vzniká

Propolis je přírodní látka, kterou včely 
sbírají z pupenů a rostlin produkujících 
pryskyřičné látky (olše, bříza, topol, jilm, 
jehličnany a další). Včely pryskyřici dále 
zpracovávají a přidávají k ní vlastní bio
logické látky (výměšky hltanových žláz). 
Propolis může mít různou barvu a vůni, 
záleží to na jeho původu. Barva je závislá 
na místě, kde byla tmelová pryskyřice sbí
rána, ale také na jejím stáří. Propolis může 
být barvy hnědé, která přechází do červené, 
ale někdy až černé. 

složení propolisu

Složení je závislé na jeho původu, a proto 
je značně proměnlivé. Celkově bylo v pro
polisu prokázáno na 120 až 140 různých 
rostlinných látek, které ale nemusejí být za
stoupeny současně. Přesný vznik propolisu 
je předmětem neustálého výzkumu.

Orientačně se skládá z následujících sub
stancí:
•	 50–80 % pryskyřice;
•	 20–30 % včelí vosk; 
•	 12–40 % třísloviny; 
•	 éterické oleje;
•	 makro a mikroprvky z popela; 
•	 balzámy a mechanické příměsi. 

Vedle těchto základních složek propolis 
obsahuje:
•	 skořicový alkohol, kyselinu skořicovou; 
•	 Vitaminy – B1 (thiamin), PP (kyselina 

nikotinová), provitam A, dále vitaminy 
B2, B6, C, E;

•	 minerální látky – železo, hliník, vápník, 
křemík, mangan a jiné mikroelementy. 

V  propolisu se mohou vyskytovat také fla
vonoidy, které jsou zodpovědné za posíle
ní imunity. Díky tomu je propolis účinný 
v boji s bakteriemi, plísněmi či viry. Anti
bakteriální účinek propolisu zajišťuje kyse
lina ferulová. Poslední výzkumy a nejnověj
ší výrobky z propolisu slibují, že odstranění 
esterů kyseliny kávové z propolisu by jej 
zbavilo látek, které způsobují jeho alergic
ký účinek. 

Propolisová mřížka

Propolis v syrovém stavu

Propolisová mast
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a křehký, nad 30 °C je měkký, pryskyřicové 
konzistence. Bod tání je proměnlivý v zá
vislosti na rostlinném původu a pohybuje 
se v rozmezí 70 až 100 °C, avšak je vždy 
vyšší než bod tání vosku.

Ve vodě je propolis téměř nerozpustný. 
Jestliže chceme pro naši potřebu vyrábět 
propolisový roztok ve formě tinktury, pak 
se k tomu nejlépe hodí etylalkohol v 70% 
koncentraci.

získávaní propolisu

Propolis lze získat za pomoci propolisové 
mřížky, kterou položíme na rámky a vklá
dáme do úlu na jaře a v létě po skončení 
hlavní snůšky. Jakmile propolisovou mříž
ku vyjmeme, dáme ji zmrazit a po zmra
zení propolis vylámeme. Další metodou, 
sice o něco pracnější, je seškrabávaní ze 
stropu úlu a z rámků. Propolis je význam
ně obsažen i ve voskových víčkách, jimiž 
včely uzavírají medové buňky, a proto se 
med i přes dlouhé skladování nezkazí. 
Od jednoho včelstva se dá získat 50–100 g 
propolisu za sezonu. Surový propolis se 
musí očistit od nečistot a vosku. Neměl by 
se čistit plavením ve vodě ani přetavovat, 
neboť dochází ke ztrátám látek v něm ob
sažených. Měl by se skladovat na chladném 
a tmavém místě v dobře uzavřených nádo
bách, plastových sáčcích apod. Pokud je 
správně skladován, udrží si účinnost až 5 
let. Nejúčinnější je surový propolis, který 
je uchován ve vzduchotěsném prostředí.

Formy a využití propolisu

Hned na začátku bych ráda upozornila, 
že přibližně 0,01 % lidí je na propolis aler
gických. Proto je důležité být před prvním 
užitím propolisu opatrný, i když se alergie 
vyskytuje jen zřídka. Alergii na propo
lis vyzkoušíme nanesením malé kapičky 
na kůži – dlaňovou stranu zápěstí. Tento 
test opakujeme po dva dny, a pokud nedo
jde k reakci – zčervenání kůže, pupínky, 
svědění, otok, mohou se výrobky z pro
polisu užívat. Případné nežádoucí účinky 
konzultujte s lékařem. 

Propolis lze užívat jak vnitřně tak i vněj
ší formou. Ve formě tinktur, mastí, výluhů, 
extraktů nebo zásypů, ale také v podobě 
čípků (hemeroidy) nebo tablet (prevence 
chřipky, paradentóza – často obohacené 
o vitamin C ) nebo také v syrovém nezpra

covaném stavu. Propilis se dále využívá 
také v kosmetickém a terapeutickém prů
myslu, při výrobě hudebních nástrojů a re
staurátorství – lakování, v potravinářském 
průmyslu; v Japonsku je využíván ke kon
zervaci potravin např. hluboce zmražených 
ryb a také ve veterinární medicíně. 

Denní dávka užívaní by neměla přesáh
nout 3–5 g. 

Užití propolisu v syrovém stavu:
Ze syrového propolisu uhněteme placičku, 
tu přiložíme na postiženou kůži, převáže
me obvazem a ponecháme několik dní. 
Kůže pod obkladem změkne a další ošet
ření je snadnější a méně bolestivé. Kulička 
syrového propolisu vložená do bolavého 
zubu přinese dočasnou úlevu. Zde se vyu
žívá jeho poměrně silného znecitlivujícího 
účinku. Účinek propolisu pochopitelně 
nemocný zub nevyléčí, ovšem pomůže 
nemocnému překonat bolest. Poté je po
třeba navštívit svého stomatologa. Syrový 
propolis lze využít i na léčení kuřích ok, 
otlaků nebo k léčení hlubokých prasklin 
na patách. 

Propolisová tinktura:
Je to zřejmě nejčastější forma využití pro
polisu. Propolisová tinktura působí jako 
přírodní antibiotikum. Možnost použití 
je jak vnitřní, tak i vnější. Dokonale dez
infikuje, ničí nebo omezuje růst některých 
bakterií, virů a plísní. Lokálně tlumí bolest, 
podporuje obranyschopnost organismu. 

Propolisová tinktura je podpůrný pro
středek k dezinfekci dutiny ústní a kůže, 
při nachlazení a virových onemocnění 
horních cest dýchacích, k potlačení infek
cí a zánětů v ústní dutině a v nosohltanu, 
k tlumení bolesti zubů a masážím dásní při 
paradentóze i při hojení malých popálenin. 
Je vhodná při plísňovém a ekzémovém 
onemocnění pokožky. 

Dávkování: Většinou se užívá propolisová 
tinktura ředěná vodou, například při silném 
zánětu nosohltanu 3–5× denně 10–20 ka
pek nakapaných do šálku s 0,5 dl vody. Při 
všech interních indikacích, které vyvolávají 
horečnaté stavy, můžeme zkusit 3× denně 
30 kapek. Při bolestech v krku lze aplikovat 
přímo kapáním 2–4 kapky 4× denně. Nejlé
pe je užívat propolisovou tinkturu 30 minut 
před jídlem nebo hodinu a půl po jídle.

Propolisová mast: 
Tato mast je velice účinná a jemná přírodní 
hojivá substance. Používá se pouze zven
čí na suchou, popraskanou kůži, má své 
regenerační účinky. Propolisovou mast 
lze využít jako podpůrnou léčbu při ekzé
mech, bradavicích, plísních, popáleninách, 
lupence, bércových vředech a také na po
praskané rty, opary a ruce. 

Mast je vhodná k masážím při bolesti 
kloubů, páteře, svalstva a šlach. Propoli
sová mast vytvoří na pleti tenký mikrofilm, 
který ji chrání po celý den – má vysoký UV 
faktor. Odstraňuje kožní defekty – akné, 
ekzémy, plísně, zabraňuje vysoušení pleti, 
je vhodný i pro muže po holení. 

Dávkování: Propolisovou mast používá
me 2–3× denně (nebo dle aktuální potře
by), jemně ji vtíráme 2 až 3 minuty do kůže. 
Propolis barví, je proto vhodné používat 
tmavé oblečení, nebo nechat mast nejprve 
vstřebat do kůže. 

Budoucnost využití propolisu 

Dobrá snášenlivost u většiny lidí a široké 
spektrum prokazatelných léčebných vlast
ností dělají z propolisu výjimečně mocnou 
přirozenou látku s relativně neomezenými 
možnostmi použití. Jak jsme si ale již po
psali výše, propolis nemá své stálé složení 
a proto neodpovídá přísným požadavkům 
léčebného prostředku. Od moderního léči
va je vyžadována jednoznačná standardiza
ce, což u propolisu není možné z důvodu 
proměnlivosti jeho složení. Prozatím je 
používán a brán v úvahu jen jako domácí 
nebo přírodní léčivo. Budeme doufat, že 
vědecká bádání a klinické studie pomohou 
odhalit skrytá tajemství tohoto prastarého 
přírodního léčiva.

Text: Mgr. Zuzana Samleková, Vlastimil Dlab,
členové redakční rady časopisu Včelařství

Foto: Zuzana Samleková

Od moderního léčiva je vyžadována jednoznačná standardizace, 
což u propolisu není možné z důvodu proměnlivosti jeho složení. 

Prozatím je používán a brán v úvahu jen jako domácí  
nebo přírodní léčivo

Propolisová tinktura
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včelařského Dol – X.

Proletová hala
Již úctyhodných 44 let se v útrobách hlavní budovy VÚVč nachází a je 
v provozu proletová hala. Často bývá pomyslnou třešničkou na dortu při 
návštěvách a exkurzích včelařů i jiných odborníků k nám. K čemu je takové 
zařízení dobré a co to vlastně je?

Ke zkoumání života včel včetně nebezpe
čí, které na ně číhá, využíváme včelstva. 
Celá včelstva jakožto samostatné biolo
gické jednotky jsou umístěna na různých 
stanovištích se specifickými lokálními 
podmínkami. Pokusné podmínky jsou tak 
velmi variabilní a jsou zatíženy chybou 
zejména kvůli prakticky nekontrolovatel
ným přínosům potravy, aktivaci životních 
pochodů včel vlivem snůšky a nemožnosti 
řídit směr a intenzitu letu včel. Pokusy se 
včelstvy v krajině jsou také omezeny jen 
na krátké jarní a letní období. Výsledky 
dosažené v přísně standardizovaných 
podmínkách klíckových pokusů jsou zase 
limitovány nemožností vytvářet početněj
ší celky s charakterem samostatně žijících 
včelstev (v klíckovém pokusu se podle typu 
klícek využívá 10–300 jedinců včel). Pod
statným faktorem je nemožnost zajištění 
letové aktivity včel v klíckách. Let je dů
ležitou součástí životních podmínek včel

stva, protože se během něj vykonává jedna 
z nenápadných, ale životně důležitých fy
ziologických potřeb – vyprazdňování výka
lového vaku. Limitované jsou také pokusy 
se včelstvy v uzavřených prostorech, které 
využívají přirozené denní osvětlení (skle
níky, fóliovníky a izolátory se stěnami ze 
síťoviny, kterou včely neprojdou). 

Snaha o pokusy s celými včelstvy za kon
trolovatelných podmínek vedla k projek
tům proletových hal již v polovině minu
lého století. Teprve poznatky, že včely vidí 
i v ultrafialovém vlnění světelného spektra 
a technické realizace světel vytvářejících 
takové světlo, vedly počátkem 70. let 
20. století k vybudování prostor, kde bylo 
možno včely delší dobu chovat (člověk vidí 
světlo zhruba v rozmezí vlnových délek 
400–750 nm; včela vnímá i kratší vlnové 
délky, kde se nachází ultrafialové spektrum 
světelného záření v délkách 300–630 nm).

Vlastní proletová hala je místnost, 
ve které je umístěn dvojitý tunel o půdory
su 10 × 5 a výšce 4 metrů. Vnitřní tunel je 
krytý včelotěsnou síťovinou, která je nata
žena na kovové konstrukci. Dovnitř tohoto 
tunelu se umísťují včelstva. Vnější tunel má 
izolovanou a silnou stěnu, aby udržel poža
dovanou teplotu. Zevnitř je potažen hliní
kovým plechem, který odráží světlo z osvět
lovacích trubic. Ty jsou umístěny na vnější 

straně vnitřního tunelu a včelami viditelné 
světelné spektrum vyzařují vně vnitřního 
tunelu. K udržení správné vlhkosti slouží 
vodní rozprašovače. Teplotu i vlhkost hlí
dají a zaznamenávají čidla umístěná uvnitř 
izolátoru.

V současné době slouží proletová hala 
k pokusům k právě probíhajícím výzkum
ným projektům. Ve spolupráci s doc. Mar
tinem Váchou z Masarykovy univerzity 
v Brně připravujeme experimentální 

Včela sající cukerný roztok obohacený o pesticidy. Při zkoumání potravní preferen-
ce včel je stále potřeba času a trpělivosti, protože u experimentů musí být člověk 
přítomen a zaznamenávat pozorované skutečnosti  Foto: Dalibor Titěra

Renata Kodejšová a Hana Vinšová při kont-
role pokusných čmeláků v proletové hale 
 Foto: Dalibor Titěra

Snaha o pokusy s celými 
včelstvy za kontrolovatelných 
podmínek vedla k projektům 
proletových hal již v polovině 

minulého století
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Čmeláci si nechávají pyl 
na správných místech

Včely a čmeláci sbírají z kvetoucích rostlin velká množství pylu, která od-
nášejí do úlů či hnízd, aby jím nakrmili své larvy. Zároveň ale musí pone-
chat „v oběhu“ dost pylu na to, aby opylili navštěvované rostliny. Evolučně 
jsou opylovatelé tlačeni ke kompromisnímu řešení – nesmějí rostlinám 
sebrat ani příliš málo, ani neúnosně moc. 

Tým německých entomologů vedený Pe
trou Westerovou z University Heinricha 
Heineho v Düsseldorfu pozoroval čmelá
ky zemní (Bombus terrestris) a včely medo
nosné (Apis mellifera), kterým se nachytal 
pyl na chlupy po těle včetně očí. Ve studii 
publikované ve vědeckém časopise PLOS 
ONE si povšimli, že hmyz podává při sče
sávání ulpělého pylu z těla nevyrovnané 
výkony. Někde je v očistě od pylu velmi 
důkladný, jinde ale neodvádí perfektní 
práci. Westerová došla k závěru, že cho
vání opylovatelů má svůj účel.

Vědci zavřeli včely a čmeláky do klícky 
s květinami, na jejichž blizny a prašníky 
nanesli speciální fluorescenční barvivo. 
Hmyz se při sběru pylu a nektaru dotýkal 
blizny s prašníků a ty zanechaly na jeho 
těle jasně patrné fluoreskující stopy. Tak 
vědci zjistili, kterými částmi těla se včely 
a čmeláci dotýkají reprodukčních orgánů 
v květech. 

Potom Westerová s kolegy sledovali vče
ly a čmeláky při sčesávání pylu ulpělého 

na těle. Zjistili, že se nedostatečně čištěná 
místa nápadně kryjí s místy, jimiž se hmyz 
dotýká reprodukčních orgánů květů. Tato 
„nedotčená místa“, kde pyl zůstává ve větší 
míře i po sčesávání končetinami, se u včel 
i čmeláků nacházejí ve stejných partiích 
těla. Nejhustěji mají pylem pokrytou ob

last pasu. O něco méně pylu jim zůstává 
na horní straně hrudi a zadečku. Pečlivým 
sčesáním pylu na ostatních částech těla si 
opylovatel zajistí maximální „výnos“ ze 
sběru. Tím, že si na některá místa těla při 
sčesávání špatně dosáhnou končetinami 
a nedokážou je dobře očistit, zajistí příděl 
pylu pro rostliny. 

Text: Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia
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Čmelák s tělem obaleným pylovými zrny. Některá při sčesávání zůstanou na místě. 
Jiná čmelák využije pro vlastní potřeby kolonie

Nedostatečně čištěná místa 
se nápadně kryjí s místy, jimiž 
se hmyz dotýká reprodukčních 

orgánů květů

zázemí pro výzkum magnetorecepce včel. 
I včely jsou podobně jako řada jiných ži
vočichů vnímavé k magnetickému pólu 
Země. V proletové hale zkoušíme možnosti 
ovlivnění hledání a sběru potravy včelami 
změnou magnetického pole. 

I v časopisu Včelařství vyšlo již několik 
článků o tom, jak v některých případech 
včely preferují nektar z květů, které byly 
ošetřeny pesticidy proti škůdcům v plodi
nách. V českých podmínkách se tomuto té
matu věnuje tým doc. Jana Kazdy z České 
zemědělské univerzity v Praze a první expe
rimenty byly provedeny právě v proletové 
hale ve VÚVč Dol.

Jindy byla proletová hala zázemím pro 
laboratorně odchované čmeláky dr. Pavlem 
Kriegem z naší pokusné stanice v Žeravi
cích u Přerova. Po zesílení čmeláčích hnízd 
pak byli čmeláci využíváni pro testování 
toxicit pesticidních látek týmem dr. Hany 
Vinšové z chemické laboratoře v Dole.

Proletová hala tedy představuje jednu 
z možností, kde lze za kontrolovaných 
podmínek poznávat život včelstva a jeho 
reakce na stresové podněty. V brzké době 
bude stávající hala zrekonstruována a mo
dernizována pro další experimenty.

MVDr. Martin Kamler
Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Včelstvo umístěné v proletové hale. 
Snímek byl exponován bez blesku a je tak 
zřejmé jiné světelné spektrum než pro 
lidské oko běžné viditelné světlo 
 Foto: Archiv VÚVč

Proletová hala představuje 
jednu z možností, kde lze 

za kontrolovaných podmínek 
poznávat život včelstva
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y Poctivý vosk, kvalitní mezistěny,  
říká andrea Novotná
„Ke včelaření mě přivedl manžel. Pořídil si včely, jenže já byla alergická 
na včelí bodnutí, a tak jsem mu do toho trochu mluvila. Trochu víc,“ vzpo-
míná Andrea Novotná. „Po čase mi řekl, ať si tedy včely pořídím sama. Ab-
solvovala jsem vakcinaci, po které dnes šest žihadel bez problémů zvládnu. 
A do svých včel chodím už pět let. Po nějaké době jsem zjistila, že na našem 
trhu je to s kvalitou mezistěn všelijaké a napadlo mě, že bychom si mohli 
mezistěny vyrábět sami.“ 

Jak to vlastně začalo? K lisovaným neboli 
válcovaným mezistěnám nás přivedly naše 
holky – včelky. Od začátku včelaření jsme 
používali mezistěny vyráběné válcováním 
za tepla. Bohužel velmi brzy přestaly vyho
vovat, protože byly křehčí. Pokud jsme je přes 
zimu nechali v chladnější místnosti, na jaře 
jsme při manipulaci s nimi velkou část zniči
li. Dalším problémem byla doprava mezistěn 
v rámcích na stanoviště včel. Než jsme dojeli 
na včelnici, tak byla velká část popraskaná 
a zničená. Mezistěny válcované za tepla, 
i když je koupíte od poctivého výrobce, který 
do nich nedává cizí příměsi, jsou prostě křeh
čí. Jsou také silnější, což ale není ani na ško
du, ale myslím si, že to však není nijak velká 
výhoda. Proto jsme se rozhodli, že si bude
me pro naše včelky vyrábět mezistěny sami. 
A variant, jak je vyrábět je opravdu hodně.

Kromě výše zmíněného systému válco
vání mezistěn za tepla je další variantou 
odlévání do formy. To jsme ale hned zavrhli 
i přes skutečnost, že jsme schopni si formu 
vyrobit sami, neboť si vyrábíme i silikonové 
formy na svíčky. Myšlenka, že pro plánova
ný počet včelstev budeme dělat na tři směny 
a celou zimu, nás opravdu nelákala. Odlévá
ním do formy totiž uděláte cca 2 kg mezis
těn za hodinu. A to je pro včelaře, kteří mají 
větší počet včelstev opravdu neekonomické. 
A tak jsme zabrouzdali na internet a podívali 
se po lisovacích strojích. 

Dle dostupných informací jsme zjistili, že 
mezistěny vyrobené lisováním za studena 
jsou více odolné, netrhají se, nelámou, pro
stě fungují tak, jak by měly. A výrobci stro
jů nabízejí i různá polo a plnoautomatická 
řešení. A tak bylo rozhodnuto. Samozřej
mě jsme vybírali poměrem cena, kapacita 
a kvalita. Volba padla na stroj ruské výroby 
a podle informací od výrobce jsme se těšili, 
jak plně využijeme kapacitu 50 kg/hodinu, 
kterou sliboval. A tak jsme plánovali, že bu
deme moci nabídnout mezistěny i ostatním 
včelařům, neboť zmíněná kapacita byla pro 
potřeby naší farmy zpočátku velká. Už delší 
dobu jsme si pohrávali s myšlenkou uzavře
ného koloběhu vosku pro místní region, a to 
především z důvodu udržení kvality mezis
těn a zdraví včel. 

Zároveň jsme nechtěli mezistěny zne
hodnocovat chemií. Vosk tedy čistíme me
chanicky přes síta a odkalovací částí stroje. 
Případné zárodky nemocí, který může včelí 
vosk obsahovat, likvidujeme sterilizací. 
Součástí stroje je sterilizátor, ve kterém 
po dobu 1,5 hodiny sterilizujeme vosk při 
teplotě 118 °C (veterinární předpis je 1 ho
dina při 117 °C). Samozřejmě jsme muse
li vybudovat i výrobnu a nechat si ji schválit 
Státní veterinární správou. V Ústeckém 
kraji jsme prozatím jediní výrobci mezistěn, 
kteří jsou pod kontrolou státní instituce. 

A jak to vypadá s výrobou po roce? Vyrá
bíme jak pro sebe, tak i pro ostatní včelaře. 
Umíme udělat mezistěny až do velikosti 
43 × 26 cm, kdy 26 cm je určeno maximál
ní velikostí bubnu stroje. Proces výroby je 
jednoduchý. Nejprve se vosk dá do sterilizá
toru, kde se sterilizuje, což trvá v závislosti 
na množství vosku od 4 do 6 hodin. Ná
sledně ho necháváme trochu zchladnout, 
přibližně na 90 °C, a pak se přelévá do vany, 
kde pomocí rotujícího bubnu vzniká rovný 
a hladký plát. Ten je zchlazen a následně na
vinut na kotouč. Takto navinutý plát se po
šle do druhého stroje, který je opatřen gra
vírovacími válci a také řezačkou. Na konci 
tohoto procesu už jsou krásné vylisované 

mezistěny. Jako každá výroba tak i tato má 
svá úskalí a museli jsme vychytat mouchy. 
Naštěstí je můj manžel Slávek velmi šikovný 
a vždy přišel s nějakým řešením. 

A jaké mají válcované mezistěny za stu
dena výhody? V prvé řadě nejsou tak 
křehké a nelámou se. Mohou se zkroutit 
třeba do kuličky a stejně je zase roztáh
nete do původní velikosti. I když jsou užší 
(do jednoho kilogramu jich bývá 14–15 ks), 
tak se v úlech a ani při vytáčení nebortí. Vy
zkoušeno to máme i při 6 °C, při kterých 
se mezistěny stále nelámou, i když s nimi 
nešetrně manipulujete. Základem je sa
mozřejmě kvalitní vosk. Při sebemenších 
pochybnostech, že vosk není čistý a může 
mít nějaké příměsi, ho rozhodně nevyku
pujeme. A vždy upozorňuji včelaře, kterým 
vyrábíme mezistěny z jejich vosku, že pokud 
bude obsahovat nějaké příměsi, tak mu me
zistěny nevyrobíme. Není to tím, že bychom 
nechtěli, ale náš stroj to ani neumí. 

Za dobu, po kterou vyrábíme mezistě
ny, jsme se setkali s ledasčím. Od kamenů 
zatavených ve voskových koláčích, přes 
znehodnocený, zcela černý vosk až po vosk 
s parafínem. Na začátku výroby jsme uděla
li zkušenost se včelařem, který si k nám dal 
svůj vosk pro výrobu mezistěn. Ani po třech 
týdnech každodenních pokusů o výrobu, se 
nám však nepodařilo vyrobit byť by jednu 
jedinou mezistěnu. Vždy nám zůstala hrst 
šestihránků a mezistěna byla křehčí, než ta 
válcovaná za tepla. Nedalo nám to a nechali 
jsme vosk zkontrolovat. Obsahoval parafín. 
Včelaři jsme jeho vosk vrátili a on si musel 
nechat vyrobit mezistěny jinde. 

V případě, že k nám přijede včelař s tma
vým, znehodnoceným voskem, má rovněž 
smůlu (pokud z něho nechce vlastní mezis
těny). Takovýto vosk nejsme schopni vymě
nit ani odkoupit, neboť při výrobě mezistěn 
nepoužíváme pro čištění chemii. Běžně 
prodávané mezistěny mají barvu krásně 
žlutou, které se většinou docílí chemickou 
reakcí kyselin. Naše mezistěny mají odstín 
žlutohnědý, podle toho jaký vosk včelař 
doveze. Ale včelám tmavší žlutá až hnědá 
nevadí a naše holky tmavší mezistěny do
konce preferují. Mezistěny u nás používáme 
především pro oddělky. Kmenová včelstva si 
umějí vše vystavět sama. 

Vedle toho vyrábíme i mezistěny pro výro
bu svíček – tedy barevné. Občas zkoušíme 
všelijakou alchymii, a tak vznikají zajímavé 
barevné variace pro limitované edice. 

Za včelí farmu AnnKas Andrea Novotná
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taVčelařský areál Ořechov  
poprvé otevřel dveře

V neděli 16. září připravila ZO ČSV v Ořechově u Brna propagační akci 
pro veřejnost „Den otevřených dveří ve Včelařském areálu Ořechov“, 
vybudovaném teprve před dvěma roky. O slavnostním otevření informoval 
včelařskou veřejnost článek uveřejněný v listopadovém čísle Včelařství 
v roce 2016. 

Za krásného, slunečného a ještě letního 
počasí se hned po otevření začali trousit 
první návštěvníci, kteří si areál se zájmem 
prohlíželi. Jejich proud zesílil v odpoled
ních hodinách, kdy bylo opravdu plno. 
Odhadujeme, že areál navštívilo více než 
300 lidí, byli mezi nimi i rodiče, zejména 
maminky s dětmi. Navštívili nás i hosté 
z jiných spolků, například Ing. Miroslav 
Holý, který přivezl prosklený úl, přítel 
Ing. Antonín Pavlíček s manželkou se ZO 
Brno Žabovřesky a přátelé ze ZO Újezd 
u Boskovic na okrese Blansko, jmenovitě 
Ing. Josef Hanuška, a J. Chlup s manželka
mi. Při odjezdu nijak netajili, že se jim naše 
akce velmi líbila. Pochvalně se o ní vyjádřil 
i ořechovský starosta přítel Josef Brabenec

Přítelkyně Ftorková a přítel Salnek s po
mocníky připravili pro děti ukázky včelař

ských prací, které si děti mohly samy vy
zkoušet, a různé hry se včelařskou temati
kou. Mladí i starší návštěvníci se zajímali 
o interaktivní panely s ukázkami včelař
ských rostlin a o prosklené úly, ve kterých 
mohli „na živo“ sledovat život a práci 
včeliček. Velkému zájmu, jak jsme ostat
ně čekali, se těšilo ochutnávání 40 vzorků 
medu a 12 vzorků medoviny, které dodali 
naši členové. Pro zpestření programu jsme 
také uspořádali jejich hodnocení. Zatím co 
vzorky medoviny hodnotila jak odborná 
komise, tak hosté, vzorky medu, zejména 
pro jejich velký počet, hodnotili jen ná
vštěvníci. Samozřejmě jen ti, kteří měli 
zájem ochutnat více vzorků. V kategorii 
medovin vyhodnotila porota jako nejlep
ší archivní vzorek přítele Tomáše Dudíka 
z Ořechova a  z medů zvítězil u návštěvníků 

medovicový med naší členky Lenky Filipi 
z Moravan u Brna, získaný ovšem od vče
lek ze stanoviště na Vysočině.

Mnozí hosté se po prohlídce usadili 
na připravené lavičky, bavili se a pochut
návali si na připraveném občerstvení, 
klobáskách z udírny, pivečku, burčáku, 
medovém i jiném pečivu, připraveném na
šimi ženami, a dalších specialitách. Nebo 
si u nás jeden z posledních teplých dnů jen 
tak v pohodě užívali. 

První „Den otevřených dveří ve Včelař
ském areálu Ořechov“ tak zcela naplnil 
naše záměry a očekávání. Určitě přispěl 
k seznámení návštěvníků s využitím areá lu 
jak pro práci Včelařského kroužku mládeže 
Ořechov, do kterého se v novém školním 
roce přihlásilo 17 členů, tak pro zájmovou 
činnost i vzdělávání našich členů a propa
gaci včelařských produktů medu a medo
viny. 

Musím upřímně poděkovat těm našim 
členům i jejich rodinám, kteří obětavě po ce
lou neděli pracovali, obsluhovali hosty, a za
jišťovali úspěšný průběh akce. Jmenovitě 
členům výboru, Tomáši Dudíkovi, Tomáši 
Salnekovi, Miladě Macíčkové, Václavu Pol
carovi za přípravu a průběh Dne otevřených 
dveří, paní Jarce Novákové a manželům Vi
číkovým z Moravan za zajištění ochutnávky 
a prodeje medu a medoviny, Katce Ftorkové 
s manželem a mladým děvčatům slečnám 
Ftorkové a Záděrové z Včelařského krouž
ku mládeže Ořechov za práci s dětskými ná
vštěvníky a  přátelům Vašku Jandovi, Pavlu 
Plevovi, Jarce Maršálkové a našim manžel
kám za dodávku pečiva. Těm posledním 
i za trpělivost, kterou s námi během přípravy 
i vlastní akce měly. 

Na závěr jen stručně: Letošní „Den ote
vřených dveří ve Včelařském areálu Oře
chov” byl sice první, ale rozhodně nebude 
poslední. Nad náplní dalšího ročníku pře
mýšlíme již dnes.

MVDr. Bohumil Pantůček,
předseda ZO ČSV Ořechov u Brna 
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Výsledky soutěže „Český med 2018“

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným včelařům za účast v letošním 
kole soutěže Český med 2018. Do soutěže jste poslali 352 medů. Zlatá 
medaile byla udělena 297 medům, stříbrná 23 medům. 

Medy byly výborné chuti a kvality. Chemic
ká laboratoř provedla následující chemic
ké analýzy: obsah vody, sacharózy, HMF 
(hydroxymethylfurfural) a elektrická vo
divost. Až na pět případů (vysoký obsah 
vody, HMF a sacharózy) splňovaly všechny 
medy fyzikální a chemické požadavky vy
hlášky č.76/2003 Sb. a normy Český med.

Mírné nedostatky se vyskytovaly ve zna
čení povinných údajů na etiketách. Letos 
již novelou veterinárního zákona došlo 
ke sjednocení požadavků na značení 
medu. Značení medu musí být v souladu 
s nařízením (ES) č. 1169/2011 a zákonem 
č. 110/1997 Sb. o potravinách s využitím 
vyhlášky č. 76/2003 Sb. o medu a vyhláš
ky 417/2016 Sb. o některých způsobech 
označování potravin.

ve značení povinných údajů se 
objevovaly tyto chyby:

•	 nesprávně uvedený údaj o minimál
ní trvanlivosti. V pokynech k soutěži 
jsme uvedli příklady správného a na
opak špatného označování. Přesto se 
na etiketách objevovaly výrazy „nejlépe 
upotřebit do…“ nebo „minimální trvan
livost od data plnění“. Bohužel, i když 
uvedete minimální trvanlivost do 2020, 
je to nedostatečné, protože před ozna
čením roku chybí slovo „do konce“;

•	 chybějící údaj o hmotnosti nebo jeho 
chybné formulace. „Obsah 1 kg“ – 
toto vyjádření je nešťastné v tom, že 

jednotkou obsahu nejsou kilogramy, 
„Velikost balení 1kg“ – není jasné, co je 
to balení. „Hmotnost cca“ a „hmotnost 
min…“ – tato vyjádření mohou být po
važována za zavádějící pro spotřebitele;

•	 neoznačení země původu. Značení 
medu zemí původu ukládá vyhláška 
č. 76/2003 Sb., § 9, odstavec 1, písme
no b). Země původu se označuje takto: 
Země původu: Česká republika. Pozor, 
obrázek vlajky není označení země 
původu. Vlajka je nepovinná informa
ce o tom, že potravina byla vyrobena 
v České republice. Pravidla uvádění 
této informace naleznete v § 3 vyhlášky 
417/2016 Sb. a způsob grafického vyjá
dření v příloze této vyhlášky. 

značení doplňujících údajů

Zakázaná zdravotní a výživová tvrzení jako 
např. přírodní, léčivý produkt se ve srovná
ní s minulými lety vyskytovala ojediněle. 

Stejně tak i klamavá tvrzení, která nelze 
ověřit.

Každým rokem se objeví na etiketách 
rčení, která jsou už na hraně a mohla by 
být klasifikována jako klamavá tvrzení. Na
příklad tvrzení, že „Krystalizace je známka 
pravosti a kvality medu“. Všichni včelaři 
vědí, že všechny pravé medy rychleji nebo 
pomaleji krystalizují a spotřebitele učíme, 
že krystalizace není cukernatění a nemá 
žádnou souvislost s přídavkem cukru 
do medu.

Jenomže opačně to neplatí. Medy falšo
vané různými sirupy také krystalizují. Pod
le konzistence medu se kvalita odhadnout 
nedá. Například velmi žádaný akátový med 
je tekutý i víc než rok a je přitom kvalitní. 

celkový estetický dojem

Každým rokem se zvyšuje počet sklenic 
s krásnými etiketami. Ojediněle se vysky
tovaly strohé etikety bez nápadu, dotisky 
razítky, která velikostí neodpovídala místu 
na etiketě a víčka nebo přelepky, které ne
ladily s etiketou.  Ing. M. Vořechovská

Ing. D. Titěra, CSc.
Zkušební laboratoř VÚVč Dol 

med

včelař: JAN JAKOUBEK

Bydliště: MEDONOSy 12, TUPADLy

hmotnost: 1 KG

minimální trvanlivost: DO KONCE 2020

země původu: ČESKá REPUBLIKA

Medy připravené pro hodnocení v soutěži Český med 2018

Ke splnění povinností značení medu stačí uvést následující:

Č
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Jenomže opačně to neplatí. 
Medy falšované různými 

sirupy také krystalizují. Podle 
konzistence medu se kvalita 

odhadnout nedá
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Grafické pojetí etikety je velmi zdařilé, 
ale údaj o krystalizaci v souvislosti 
s pravostí medu je nepřesný

Všichni včelaři vědí, že kousky vosku 
v medu jsou jedlé, ale spotřebitel je 
může vnímat jako zcela nežádoucí 
nečistoty

Údaje pro spotřebitele přehledně 
pomocí piktogramů

Jak chutná na Zlínsku? 

Již třináctým rokem za sebou mohli i letos 
návštěvníci Dnu Zlínského kraje ochutnat 
na 121 nejlepších potravinářských výrobků 
od 29 výrobců Zlínského kraje. Akce konaná 
z podnětu Agrární komory Zlín a za finanční 
podpory Krajského úřadu Zlínského kraje byla 
letos vyhlášena pod značkou PERLA – regionál-
ní potravina pro rok 2018. V kategorii „Med“ 
ji obdržel opět Jaroslav Studeník z Jasenné. 

Ocenění a certifikát o kvalitě regionální 
potraviny si nejlepší soutěžící výrobci po
travin osobně převzali na veřejné oslavě 
Dne Zlínského kraje, konané ve Zlíně dne 
22. 8. 2018, a to přímo od jeho hejtmana 
Jiřího Čunka a ministra zemědělství Miro
slava Tomana. 

Nás včelaře, těší, že jedním z oceněných 
byl již po sedmé i přítelvčelař Jaroslav Stu
deník ze ZO ČSV, z.s. Vizovice, a to v kate
gorii nejlepší Potravina – „MED“. Nutno 
podotknou, že toto není letos jeho jediné 
ocenění. V soutěži kvality „Český med 
2018“, vyhlášené ČSV, z.s., v rámci České 
republiky, byly jeho přihlášené tři různé 
medy oceněny v nejvyšší kvalitě 3× zlatou 
medailí. Jak s potěšením podotkla a uznala 

sama předsedkyně svazu Mgr. Jarmila Ma
chová slovy, že nejlepší propagací včelařství 
nejsou slova, ale činy. Svědčí to tudíž nejen 
o jeho svědomité, houževnaté a poctivé prá
ci, ale hlavně v její prospěšnosti pro okol
ní životní prostředí, přírodu, zemědělství 
a vlastně pro nás všechny – bez opylování 
nemohla by totiž příroda existovat. 

Každoročním cílem pořadatelů této akce 
je vyzdvihnout a poukázat ve Zlínském 
kraji na výrobce, produkující kvalitní po
traviny, veřejně je představit spotřebitelům 
a zároveň ukázat, že zemědělství spolu 
s potravinářstvím je v tomto regionu na 
velmi dobré úrovni. 

Text: JUDr. Karel Bodlák
Foto: Mgr. Jiří Balát

Den Zlínského kraje se těšil značnému 
zájmu návštěvníků

Jaroslav Studeník přebírá od hejtmana Zlín-
ského kraje Jiřího Čunka ocenění PERLA – 
regionální potravina v kategorii „Med“

Společné foto soutěžících krátce po vyhlášení, 
přítel Jaroslav Studeník druhý zprava

Certifikát určený příteli 
Jaroslavu Studeníkovi

Zlínský kraj a Agrární komora Zlín
udělují ocenění za

Výrobek Zlínského kraje 2018
s právem užívat označení 

"PERLA ZLÍNSKA 2018"

CERTIFIKÁT
s p o l e č n o s t i

Včelařství Jaroslav Studeník, Jasenná

z a  v ý r o b e k

VALAŠSKÝ MED MEDOVICOVÝ

22.9.2018

Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

Ing. Petr Slovák
předseda AK Zlín
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Vývoj právní úpravy včelařství  
na našem území – IX.
Meziválečné Československo 
a Protektorát Čechy a Morava
Jenom krátce se zmíním o období I. světové války. Po celou dobu jejího 
trvání se včelaři pod záštitou jejich ústředního zemského spolku snažili 
podporovat vojáky v poli a válečné invalidy. Konkrétně se jednalo o zasílání 
medu na frontu a do nemocnic. Ve vývoji včelařského práva se posuneme 
do období po I. světové válce, po jejímž konci vznikla Československá 
republika. 

Dostáváme se do doby, kdy se utváří 
nový právní řád Československého státu, 
jenž se samozřejmě týká také včelařství. 
V tomto období nenastal nikterak zásadní 
zásah do právní úpravy včelařství, veškeré 
právní předpisy z období rakouské mo
narchie byly převzaty a jsou nadále v plat
nosti společně s některými ustanoveními 
tereziánských patentů. V oblasti soukro
mého práva se nadále používá na území 
českého státu kodifikace občanského prá
va z roku 1811. 

Ohledně ochrany včel vydala Zemská 
správa politická v Praze dne 14. prosince 
1921 výnos, kterým doporučuje podříze
ným úřadům, aby učinily následující opat
ření, kterými se mělo zabránit ničení včel:

1. Sladké látky nesmějí býti vyloženy volně 
v otevřených nádobách, krabicích, su-
dech. Totéž platí o nádobách již vyprázd-
něných, ale nevyčištěných, ježto i těmi by 
se mohly včely přilákati.

2. V provozovnách, kde se vyrábějí nebo 
zpracují sladidla, jest nutno okna opa-
třiti hustou drátěnou sítí, vchody pak 
ochrannými dveřmi.

3. Prodávati cukrovinky v pouličních sta-
nech anebo otevřených výkladech jest jen 
tehdy dovoleno, bude-li užíváno nádob 
uzavřených, víkem opatřených.1

Současně byli včelaři vybízeni, aby ob

cházeli provozovny a dbali na to, aby byla 
tato opatření dodržována.

Dle dosavadního právního vývoje se jeví, 
že včelařům byla poskytována dostatečná 
právní ochrana. U včelích produktů tomu 
tak bohužel nebylo. Na obchodování se 
včelími produkty se obecně vztahují vše
obecná ustanovení. K omezení obchodu 
s nimi může dojít z důvodu veterinárně 
policejních. Včelím produktům je konkrét
ně poskytována ochrana celními zákony 
a také zákonem o obchodu s potravina
mi. Jedním z požadavků včelařů, který by 
přispěl k ochraně medu, bylo zvýšení cla 
na med, aby tím byla omezena konkurence 
ze zahraničí. Na základě zkušenosti z Ně
mecka nebylo tomuto požadavku vyhově
no, jelikož zvýšení cla zde znamenalo pou
ze větší výrobu sirupů. Ochrana na zákla
dě zákona o obchodu s potravinami měla 
poskytovat ochranu proti falšování medu. 
Bohužel zdravotní orgány, které mají právo 
vykonávat prohlídky, se medu moc nevěno
valy, a ani testování jeho kvality v obcho
dech, kde se prodával. Možnost, že by si 
jednotlivec nechal udělat chemický rozbor, 
který by následně odhalil falšovatele medu, 
takže by ho bylo možné udat, nebyla reálná 
z důvodu nákladnosti chemických rozbo
rů. V dosavadní legislativě chyběl zvláštní 
zákon o medu, který by přesně stanovil, že 
pod pojmem med se může prodávat pouze 
sladidlo, které nasbíraly z květů a rostlin 
včely, a také ho zpracovaly. Jen pro porov
nání, pro víno a máslo již v této době exi
stují zákony proti umělému vínu a proti 
umělému máslu. V období první republiky 
je znatelná intenzivnější snaha k lepší péči 
o včelařství. O jeho podporu se snažil hlav
ně stát a vedle něho veřejnoprávní korpora
ce. Pomoc spočívala především v různých 
výhodách, podporách nebo pozitivních 
opatřeních.

Na jaře roku 1939 započala v českých 
zemích nacistická okupace. V rámci ob
sazení našeho státu byla na našem území 

zavedena protektorátní hospodářská po
litika, která nepředstavovala výhradní za
vedení říšské politiky, ale došlo ke vzniku 
samostatné hospodářské politiky, v jejímž 
popředí stály německé zájmy a prosperita 
Třetí říše. Nově nastolená hospodářská po
litika se promítla do charakteru a rozvoje 
zemědělství v našem státě. Hlavním cílem 
nacistické zemědělské politiky v protekto
rátu byl požadavek na soběstačnost v po
travinovém zásobování. Tento požadavek 
nebyl míněn pouze z hlediska zajištění 
potravin pro obyvatelstvo protektorátu, 
ale nacisté výhledově počítali, že protek
torát přispěje k výživě obyvatelstva Třetí 
říše a současně i odtrženého pohraničí. 
V průběhu války patřilo včelařství v mno
ha obcích k jednomu z důležitých zdrojů 
obživy pro jejich obyvatele. Včelařů se 

nejvíce dot kly povinné dodávky, které 
byly zavedeny již v září roku 1939. Dále 
se vyhláškou č. 11 Českomoravského sva
zu pro drůbež, vejce a med ze dne 12. 9. 
1941 stanovila povinná dodávka medu ze 
sklizně roku 1941. Konkrétně to byla po
vinnost odvést 50 % z roční sklizně medu, 
nejméně však 1,5 kg medu z každého vyzi
movaného včelstva. V následujících letech 
1942 a 1943 byla dodávková povinnost 
pro včelaře stanovena obdobně, pouze do
šlo k navýšení minimální dodávky z 1,5 kg 
na 2 kg medu. V případě nedodržení do
dávkové povinnosti následovala pokuta, 
jejíž výše byla stanovena od 20 do 50 korun 
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Včelařů se nejvíce dotkly 
povinné dodávky, které byly 

zavedeny již v září roku 1939

Otakar Brenner –  
vůdčí osobnost českého včelařství

Brennerova realizovaná vize dokonalého 
velkovčelínu (1938)
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za každý nedodaný kilogram medu. V roce 
1945 zavládlo u celého národa nadšení ze 
znovunabyté svobody a vidina optimistic
ké budoucnosti. Bohužel nebylo tomu tak 
u včelařství. Jako by se pro něj zastavil čas 
a mnohé nepříjemnosti nadále pokračova
ly. Například zůstaly nadále zachovány po
vinné dodávky medu. V důsledku odsunu 
Němců z pohraničí se včelařství v těchto 
oblastech dostalo do hlubokého úpadku. 

Text: JUDr. Pavel Pumpr
Foto: Archiv autora

Zdroje: 
1 KUBEC, František. Včelařské právo a národohos-

podářský význam včelařství v Československé re-
publice. Praha: Ministerstvo zemědělství, 1925. 
Zprávy výzkumných ústavů zemědělských, s. 18.

KEBRLE, Josef. Dějiny českého včelařství. Praha: 
nákladem spolku Praha II, 1922. 

VOHNOUT, František. Včelařova čítanka: soubor 
vědomostí týkajících se chovu včely medonosné. 
Praha: Zemský ústřední Včelařský Spolek, 1909. 

MACHOVÁ, Jarmila. Právo ve včelařství. V ediční 
řadě Kapesní příručky 1. vyd. Praha: Orac, 2001, 
165 s. ISBN 80-86199-40-1.

ŠTOLLEOVÁ, Barbora. Zemědělství Protektorátu 
Čechy a Morava [online]. Praha, 2011. Dizertační 
práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. 
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prezentovali na Černé louce v ostravě

Ve dnech 21.–23. 9. 2018 proběhl na výstavišti Černá louka v Ostravě již 
14. ročník výstavy Život na zahradě. Včelaři Moravskoslezského kraje zde 
úspěšně prezentovali široké spektrum své činnosti pro včelařskou i laickou 
veřejnost. Na ploše 200 m² si návštěvníci mohli prohlédnout jednotlivé ex-
pozice: stáčení medu, výrobu svíček a vánočních ozdob, zdobení perníčků, 
výrobu propolisu, získávání pylu a včelího vosku. 

Hlavním organizátorem této akce byla 
OO ČSV FrýdekMístek za přispění ZO Kr
nov z okresu Bruntál, jehož členové prezen
tovali práci s Mládeží. Ta je nejen v našem 
okrese, ale v celém Moravskoslezském kraji 
na velmi vysoké úrovni. Velký podíl na zdár
ném průběhu výstavy měl I přítel Bureš ze 
ZO ČSV Studénka z okresu Nový Jičín.

Nedílnou součástí expozice byly živé 
včely, které si nejen děti, ale i dospělí mohli 
prohlédnout v proskleném úlu. Návštěvníci 

si v této části výstavy mohli stočit z připra
vených voskových mezistěn svou vlastní 
voňavou svíčku a odnést si ji domů. Děti 
měly k dispozici velké množství omálova
nek se včelařskou tematikou, které si po vy
barvení také odnesly domů. 

I v letošním roce jsme uspořádali soutěž 
o nejlepší med, do které naši včelaři dodali 
rekordních 23 vzorků. Dále soutěž o nej
lepší medovinu se 13 vzorky a nejkrásnější 
medový perník, do kterého naše včelařky 
přihlásily 9 krásně nazdobených perníků. 
Zároveň proběhla i soutěž o  regionální po
travinu – nejlepší med s certifikátem.

Cenu za nejlepší med si odnesl Radek 
Hykl (PSNV), nejlepší medovinou se pre
zentoval Mgr. Václav Kožušník (ZO Ostra
vice) a nejkrásnější medový perník připra
vila Jitka Nykodymová (ZO Krnov). První 
cenu za Regionální potravinu – Med s cer
tifikátem si odnesla Jana Volná (ZO Fryčo
vice). 

Všem výhercům předal hodnotné ceny 
a diplomy 1. místopředseda ČSV z.s. 

Miroslav Poništ a pogratuloval jim k úspě
chu v jednotlivých soutěžích. Osobně také 
poděkoval všem, kteří se zasloužili o vyso
kou úroveň celé akce. Zvláštní dík patřil 
zástupcům Krajského úřadu Moravsko
slezského kraje za finanční pomoc, bez 
které bychom tuto akci nemohli uskuteč
nit. Velké díky patří i ČSV z.s. za materiální 
a finanční pomoc.

Miroslav Poništ, 
předseda OO ČSV Frýdek-Místek
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nejlepší med 
1.místo radek hykl – PsNV 

2.místo
Mgr. Bruno Kokotek –  
Zo ČsV hnojník

3.místo
alois sikora –  
Zo ČsV dolní lomná

nejlepší medovina

1.místo
Mgr. Václav Kožušník –  
Zo ČsV ostravice

2.místo
Bc. Miroslav Poništ –  
Zo ČsV dolní lomná 

3.místo
Bc. Miroslav Poništ –  
Zo ČsV dolní lomná

nejkrásnější medový perník

1.místo
jitka Nykodymová –  
Zo ČsV Krnov

2.místo
jitka Nykodymová –  
Zo ČsV Krnov

3.místo
stanislav Ulčák –  
Zo ČsV Kozlovice

regionální potravina –  
med s certifikátem 

1.místo
jana Volná – 
Zo ČsV fryčovice

2.místo
Zdeněk hajný –  
Zo ČsV fryčovice

3.místo
jaromír heczko –  
Zo ČsV těrlicko 
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Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských kroužků.
Vaše náměty a připomínky uvítáme na mailové adrese: jan.podpera@gmail.com

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

Soutěžní doplňovačka
 1. Před vynálezem medometu se med dostával z plástů pomocí zařízení, 

které se také využívá například k získávání jablečné šťávy.
 2. Látka, ze které včely vyrábějí plásty.
 3. Ovocný strom, který včely milují na jaře. Lidé mají rádi jeho plody, 

které trhají od léta do podzimu. Z plodů pak vyrábějí různé přesní
dávky a mošty.

 4. Vosková deska se šestiúhelníkovým reliéfem.
 5. Včela nasává nektar nebo medovici do svého zásobního orgánu, 

ve kterém přenáší sladké šťávy do úlu.
 6. Poměrně velký savec, který dokáže zničit celé úly. 
 7. Patron včelařů.
 8. Orgán na boku zadečku včely, ze kterého vycházejí šupinky vosku.
 9. Název jednoho z prvních včelařů. Včely měl převážně v dutinách stro

mů v lese, ze kterých vybíral pouze část medných plástů k zisku medu 
a vosku.

10. Při přelarvování se k přenášení mladých včelích larev používá mateří 
_______ .

11. Alkoholický nápoj z medu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Osmisměrka s tajenkou
Vytvořte si podobnou tabulku a vyplňujte ji nalezenými pojmy 
z osmisměrky. V tabulce si udělejte 11 řádků. První řádek máte 
jako příklad vyplněn. Udělejte si alespoň 11 řádků k vyplnění.

Včelí 
pastva

Včelařské 
nástroje

Včelí 
anatomie Včelí produkty

komonice výkluz košíček med

Pokud se vám podaří vyškrtat všechny pojmy, zbude vám tajen
ka. Zkuste ji vyluštit a odpovězte, jakou má tato tajenka souvis
lost s tajenkou soutěžní doplňovačky.

Co je pravda?
V následující tabulce vybarvěte správná tvrzení.

Česno je vstup 
do úlu.

V roce 2018 
se matky značí 
modře.

Vstup do  
úlu se  
nazývá česlo.

Včelí jed 
má i léčebné 
účinky.

Matka je největší 
včela v úle.

K oddělování 
nástavků 
se používá 
rozpěrák.

Mateří mřížkou 
prolezou 
dělnice  
i trubci.

Podzimní léčení 
včel se provádí 
fumigací.

Med obsahuje 
glukózu 
a fruktózu.

Med se nedá 
falšovat.

Propolis 
včely sbírají 
na pupenech 
rostlin.

Mezistěny 
mají na sobě 
šestiúhelníkový 
reliéf.

Žihadlo včely má 
zpětné háčky.

Dělnice se 
dožívají až 
dvou let.

Včely mají 
od úlu dolet 
maximálně 
500 metrů.

Jako leštidlo 
některých 
bonbonů se 
používá včelí 
vosk.

Pokud vám vybarvená tabulka připomíná nějaké písmeno, splň
te ještě následující úkoly:
•	 Vymyslete co nejvíce slov se včelařskou tematikou, které 

na toto písmeno začínají.
•	 Vymyslete co nejvíce slov se včelařskou tematikou, které 

na toto písmeno končí.
•	 Vymyslete co nejvíce slov se včelařskou tematikou, které toto 

písmeno obsahují mezi začátečním a koncovým písmenem.

M E Z I S T Ě N A X X X A K Č I Š A K
T M S O X X K S I L O P O R P K C E N
A A B L T X Í O L Ú S O K X E V E C O
H T X X U Í X X Š V V E L V X R D I H
I E X O X N S X A Í Č O A D X B N N A
Č Ř D X L X E Z X E Č T S L Í A Í O K
Z Í O E X D E Č D L S E X K E Ř K M Á
E D L X J N A A N Á K S K X Ý T K O R
M O D X K A Z K N I L U O Ď Y M E K Ě
O U A A K K X X Y X C Í K S U H E J P
D Š H X P P X X X T Ů E P L Á R Á D Z
E K I X Y E Ň V Ý K L U Z A A K H V O
M A Ž X L Ř A V A L H E C I Č Ř O H R
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Výzvou pro mladé včelaře z Mikulovic bylo vypsání dotací pro 
včelařské kroužky a včelaře na výsadbu stromů a keřů. Neváhali 
jsme a zažádali jsme na oba dotační tituly. Veliká radost nasta-
la, když jsme dostali finanční prostředky na oba projekty. 

je známo, že vyvážená strava je 
potřeba nejen u lidí, ale i u včel. 
jestliže včely nemají stravu slože-
nou z různých druhů pylů, je jejich 
zdravotní stav oslaben a následně 
se neumějí vypořádat s nemocemi. 
tomu chceme předcházet, a proto 
jsme se rozhodli osázet mikulovic-
ké náměstíčko pylodárnými keři 
a stromy.

dětem ze včelařského kroužku 
pomohly při výsadbě i žáci z osmé 
a deváté třídy Základní školy v Mi-
kulovicích. Práce šla dětem od ruky. 
o vytvoření ideálních podmínek pro 
výsadbu se postaral Myslivecký 
spolek Koráb Mikulovice (otvory 
na rostliny) a zaměstnanci městyse 
Mikulovice (kvalitní kompost). Na závěr se každá rostlina několikrát zalila.
Na této výsadbě se podílelo několik subjektů, a proto se zdařila. Všem patří 
dík a odměnou bude krásně celoročně kvetoucí záhon uprostřed Mikulovic.

Božena Dobešová, 
vedoucí včelařského kroužku Mikulovice

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

Vybraná řešení 
z minulého čísla
opravte test
Nesprávných odpovědí měl žák celkem 
pět. Konkrétně otázku 1 (správně je 
třetím), 3 (pět), 6 (česlo), 7 (čtyři), 9 (pyl 
a nektar). Žák by dostal známku „3“.

včelí pastva a literatura
Jednalo se o mateřídoušku. Báseň nese 
stejný název „Mateřídouška“, jejím 
autorem je Karel Jaromír Erben.

skrývačky
Řešením skrývaček jsou pastva, síto, 
mor, dýmák a voda.

hrátky s angličtinou
Med (honey)
vosk (wax)
propolis (propolis)
jed (poison)

Skrývačky
V dnešních skrývačkách najděte rostliny 
a stromy.
1. Lazebník holí pana krále.
2. Na stolku je televize, která nefunguje.
3. Dal jsem si brambory s mrkví.
4. Led ubral z mrazáku.
5. Naše máma má krevety v tašce.

Hrátky s němčinou
Navštívímeli Německo nebo Rakousko, 
můžeme narazit na velmi zajímavé infor
mační tabule se včelařskou tematikou. 
Abychom se z nich dozvěděli co nejvíce, 
je vhodné němčinu umět. Podívejte se 
na slovíčka, která souvisí se včelařením 
a pokuste se určit jejich významy.

die Biene, die Bienenzucht,  
die Bienenkönigin, das Bienenhaus,  
das Bienenwachs, der Imker  
(der Bienenzüchter), imkern,  
der Honig, der Staub (der Pollen),  
bestäuben, der Drohn

Aby úkol nebyl moc 
těžký, přikládáme 
seznam českých slo
víček v nesprávném 
pořadí.
včelařství, pyl, 
včelařit, opylovat, 
med, včela,  
včelín, trubec,  
včelí královna,  
včelí vosk, včelař 

Informační tabule v Německu
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Nejlepší med Českoskalicka 2018

Podobně jako v uplynulých letech se v so
botu 29. 9. 2018 konala přehlídka produk
ce medů členů včelařského spolku v České 
Skalici. Místem pro představení veřej
nosti se stal Rudrův mlýn v Ratibořicích. 
Na rozdíl od mnohých jiných přehlídek, 
jako je například Regionální potravina, 
kde se sejde minimum vzorků pro každou 
kategorii, někdy třeba i pouhý jeden a ví
tězství je tak známo již při přihlášení, se 
letos podařilo shromáždit úctyhodných 
27 vzorků od 18 včelařů z celkového počtu 
81 členů chovajících 923 včelstev v České 
Skalici a blízkém okolí. Zastoupeny byly 
medy především květového původu. Ně
kolik z nich včelaři upravili pastováním, 
konzistencí vhodnou pro snadnější použití 

a možná méně známou pro některé spotře
bitele. Vzorků medovicových medů se letos 
sešlo poměrně málo, takže ve své nabídce 
jej má opravdu minimum včelařů. Svůj 
vliv na jeho (ne)produkci mělo především 
ne zcela typické počasí s vysokými teplota
mi a silným nedostatkem srážek. To totiž 
nesvědčí výskytu producentů medovice, 
kterou potom včely sbírají a přetvářejí 
za pomoci enzymů a dalších biologicky 
aktivních látek na chutný med. U spotře
bitelské veřejnosti jsou medovicové medy 
velmi žádané pro vyšší obsah minerálních 
látek a odlišnou chuť. O tom, že paleta 
chutí je u medu běžných zájmových včela
řů opravdu pestrá a bohatá svou pozoru
hodností, se mohli přesvědčit návštěvníci, 
kteří rozhodovali, který ze vzorků je pro ně 
nejchutnější. Tato skupina občanů všech 
věkových kategorií je určovala nikoliv 
za pomoci přesných analytických labora
torních metod, ale díky tomu, že měli doko
nalé chuťové smysly jistě velmi objektivně 
a hlavně nestranně, protože vzorky nebyly 
označeny. Nejlépe byl hodnocen vzorek 
medu označený číslem 23 přítele Rudolfa 
Vojtase z Ratibořic. Včelaří v Babiččině 
údolí s 18 včelstvy na stálém stanovišti již 
mnoho let. Druhým v pořadí byl med Bo
humila Lemberka z Dolan ze vzorku číslo 
10. Pomyslnou třetí příčku obsadily hned 

dva vzorky – med číslo 13 a číslo 26. První 
patřil včelařce Jindřišce Müllerové, loňské 
vítězce. Druhý přivezl Vladimír Kollert 
z Velkého Třebešova. Je třeba poděkovat 
starostovi města Česká Skalice Bc. Marti
novi Staňkovi, DiS., za vydatnou materiál
ní podporu činnosti spolku a této užitečné 
akce. Po vyhodnocení na závěr pěkného 
odpoledne osobně předal ocenění jmeno
vaným včelařům a popřál hodně zdaru, 
zdraví i radosti do další činnosti ve pro
spěch přírody.

Za výbor ZO ČSV z.s. Česká Skalice Ing. Jiří Valtera, 
předseda

http://zocsvceskaskalice.webnode.cz
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V časopise Včelařství č. 8, na straně 285 hlavní organizátor akce Tomáš 
Kostelník, místopředseda ZO Kopřivnice, dopodrobna popsal, jak bude 
celá akce probíhat. Musím konstatovat, že vše, co bylo slíbeno na progra-
mu se podařilo splnit. Chci mu z tohoto místa ještě jednou poděkovat. Bez 
jeho organizačních schopností by festival nebyl na takové úrovni, v jaké byl 
prezentován široké veřejnosti. A že byla široká! O tom svědčí asi 4 tisíce 
návštěvníků za tři dny trvání Festivalu medu a písničky

Moc děkuji Moravskoslezskému kraji, 
který festival podpořil velkou finanční 
částkou jmenovitě náměstkyni pro život
ní prostředí paní Uvírové a náměstkovi 
pro sociální věci panu Navrátilovi. Dále 
nás podpořilo město Kopřivnice v čele se 
starostou panem Kopečným, Český svaz 
včelařů, Okresní organizace ČSV, Obecní 
úřad Závišice a mnoho dalších větších či 
menších sponzorů. Bez jejich podpory by 
se festival nemohl uskutečnit.

Velký dík patří i těm, kteří pomáha
li na místě samém. A bylo to až pět dnů 
po sobě. Někteří si vzali v zaměstnání dovo
lenou a přišli. A že bylo stále co dělat. Jme
novat je všechny nemohu, ale oni vědí…

Počasí nám přálo, jen v sobotu dopo
ledne, při vystoupení folklorního sou
boru Drienovec se nad areálem muzea 

Na fojtství přehnala krátká intenzivní pře
háňka. Ve čtvrtek si všeho užily děti z ma
teřské i základní školy. Od soutěží přes 
diskotéky, divadlo s klaunem Pepinem až 
po vystoupení skupiny Buty. Pátek byl vě
nován perníkům a soutěži ve vaření guláše. 
Zcela zaplněný areál se bavil při vystoupení 
skupiny Fleret a Sunar. Sobota byla ve zna
mení folkloru, cimbálové muziky, divadla 
a degustace moravských vín a medoviny 
i medu. Včelaři se mohli vzdělávat na před
náškách přítele Hykla, Ing. Titěry z VÚV 
v Dole a MVDr. Klímy. O efektní závěr ce
lého festivalu se postarali šermíři skupiny 
Markus svou velkolepou ohňovou show. 
Podle reakcí návštěvníků se všem festival 
moc líbil. Více se můžete dočíst na webové 
stránce včelařů Kopřivnice. Je na adrese 
www.vcelarikoprivnice.cz. V sobotu, při 

slavnostním zahájení, pan náměstek Na
vrátil i pan starosta Kopečný velice kladně 
ohodnotili průběh festivalu. Poděkovali 
včelařům a také jejich kamarádům za po
řádání akce, která patří mezi ty nejlepší 
ve městě Kopřivnici. Slíbili podporu i pro 
další ročník, za což jsem jim hned poděko
val. Definitivní tečkou za festivalem bude 
až konečné vyúčtování. O tento nelehký 
úkol se postará naše hospodářka, paní 
Kostelníková, za což jí předem rovněž moc 
děkuji.

Oldřich Němec,
předseda ZO ČSV Kopřivnice 

www: vcelari-koprivnice.cz
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Medový den v Šumperku
Areál SOŠ v Zemědělské ulici v Šumperku se 15. září otevřel pro třetí 
ročník Medového dne. Přes tisíc návštěvníků zaplnilo nádvoří a arboretum 
školy, aby si vychutnalo nejen letošní sklizeň medu a medové pochoutky, 
ale také aby se pobavilo a získalo nové poznatky o včelách.

pokaždé jinak a pokaždé výborný 

Med ve všech podobách se návštěvníkům 
nabízel ve stáncích i v budově školy. Ná
vštěvníci mohli ochutnat různé druhy 
medu včetně těch exotických, jako byly 
koriandrový, šalvějový, avokádový nebo 

z květu kávovníku, pro dětské mlsouny 
tu byl med čokoládový, arašídový nebo 
lískooříškový. Dospělí se s oblibou zasta
vovali u stánků s medovinou, kterou různí 
výrobci nabízeli v mnoha provedeních. 
K žádaným pochoutkám patřila speciální 
edice velkolosinských oplatek plněných 
letošní snůškou medu, kterou vyproduko
vala včelstva včelařského kroužku při naší 
SOŠ. Stejný med si mohli návštěvníci vy
chutnávat i ve velkolosinských pralinkách.

medový raut a regionální produkty

Co vše se dá z medu vyrobit, to si mohli 
návštěvníci nejen prohlédnout, ale hlavně 
ochutnat na medovém rautu v prostorách 
školy. Studenti hotelnictví pod vedením 
učitelek odborných předmětů připravili 

nepřeberné množství medových pochutin 
a nápojů, takže si vybral opravdu každý. 
Obrovský zájem byl také o regionální pro
dukty, které představila ve svém stánku 
Okresní agrární komora – ochutnávku 
Skaličského medu nebo Jesenického moštu 
skvěle doplňovala nabídka loštické Tvarůž
kové cukrárny, Senický smraďoch a mali
nový mls z Doubravského dvora.

medová dobrodružství a zábava

Lezecký kroužek naší školy připravil lezec
kou dráhu na jeden ze stromů v arboretu 
a především děti ocenily možnost pohléd
nout na zem z výšky, ve které včely sbírají 
nektar. Pro ty méně odvážné byly připra
veny výtvarné dílničky se včelí tematikou, 
medová stezka zručnosti a obratnosti, 
ukázky kovářské práce a kolotoč mistra 
kováře na ruční pohon. K doprovodnému 
programu patřila i ukázka práce policejní
ho psovoda. Již tradičně patřila k progra
mu prohlídka školní včelnice a prosklené
ho úlu s odborným výkladem. K uvolněné 
atmosféře Medového dne přispívalo cel
kem pět hudebních uskupení.

vzdělávání včelařů a včelařského 
dorostu

K životu včelaře patří kromě péče o včel
stva také neustálé vzdělávání, proto byly 
na programu Medového dne i odborné 
přednášky. K nejnavštěvovanějším patřily 
přednášky Vladana Ondřeje: „Geneticky 
modifikované organismy – máme se jich 
bát?“ a Karla Černého „Alergie a vče
ly“. Návštěvníkům se otevřelo i Muzeum 

zemědělství při SOŠ mapující vývoj ze
mědělské techniky v našem regionu. Pro 
děti, ale i pro všechny zájemce o včelaře
ní byla nově zřízena naučná stezka „Ze 
života včel“. Jejího slavnostního otevření 
se v průběhu Medového dne zúčastnil sta
rosta města Šumperka a senátor Zdeněk 
Brož, náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Milan Klimeš, předseda ZO ČSV 
v Šumperku Jaroslav Hamal a ředitelka 
SOŠ Stanislava Beštová.

Letošnímu Medovému dni v areálu SOŠ 
v Šumperku přálo krásné slunečné počasí 
a hojná účast zájemců o včely a včelaření. 
Doufejme tedy, že i příští ročník, který při
pravuje ZO ČSV v Šumperku ve spolupráci 
s Včelařským kroužkem naší školy se opět 
vydaří a přitáhne k aktivnímu včelaření 
mladou generaci.

Jolana Maluchová 
SOŠ Zemědělská 3, Šumperk

Den medu 2018 Pardubice
V sobotu 13. 10. 2018 pořádala ZO ČSV 
Pardubice svou tradiční akci – Den medu 
2018. Jako každoročně byla zahájena 
průvodem krojovaných včelařů centrem 
města. Zastávka byla na historickém Per
nštýnském náměstí, kde byli včelaři uvítá
ni primátorem. Dále následovalo přivítání 
před Krajským úřadem Pardubice. Poté se 
průvod odebral do Kulturního domu Hro
novická, kde byla akce slavnostně zaháje
na. Početní návštěvníci se mohli seznámit 
s činností pardubických včelařů, prohléd
nout si panely o životě včel, skleněný úl 
s živými včelami, ochutnat a zakoupit med, 
popř. i jiné včelí produkty. Proběhly soutě
že o nejlepší med a také o nejhezčí etiketu.

Díky podpoře magistrátu se letošního 
Dne medu zúčastnili i zahraniční včelaři 
z družebních měst Pardubic. Z polského 
Belchatówa přijel předseda tamějšího vče
lařského spolku Józef Olejniczak s manžel
kou Aniou. Z Bulharska dorazili z 1 300 km 
vzdáleného družebního města Pernik přá
telé Svetoslav Savov a Borislav Veselinov. 
O zkušenostech našich včelařských přátel 
se dočtete v příštím čísle Včelařství 

Den medu 2018 splnil svou úlohu se
známit širokou pardubickou veřejnost 
s činností místních včelařů. Navíc byl obo
hacen i o zajímavou prezentaci včelaření 
v Polsku a Bulharsku. Poděkování ZO ČSV 
Pardubice patří magistrátu města a všem 

sponzorům, kteří k úspěšné realizaci akce 
přispěli.

Ing. Miloš Kašpar
 ZO ČSV Pardubice

Ochutnávka medů

Touha pohlédnout na zem z včelí perspektivy

Naučná stezka a budoucnost českého 
včelaření
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99 let
Bosák Dalibor · ZO Mníšek pod Brdy 
Žaloudek Josef · ZO Doksy 

96 let
Dědek Břetislav · ZO Lomnice nad Popelkou 
Drápal Ladislav · ZO Litultovice 
Mašek František · ZO Sušice 

94 let
Hečka Michal · ZO Kunštát 
Zachař František · ZO Horní Sloupnice 

93 let
Kočí František · ZO Chrudim 
Martínek Miloslav · ZO Nová Bystřice 
Svoboda František · ZO Velká Bíteš 
Šimůnek František · ZO Kyselka 
Štajer Karel · ZO Cheb 

92 let
Baťková Anna · ZO Žacléř 
Czyž Jan · ZO Těrlicko 
Focher Oldřich · ZO Zábřeh 
Král Josef · ZO Sloup v Mor. Krasu 
Pekař Oldřich · ZO Jesenný 
Vaník Antonín · ZO Lanškroun 

91 let
Čára Josef · ZO Planá u Mariánských Lázní 
Doležalová Marie · ZO Bzenec 
Fusek František · ZO Bílovice u Uh. Hradiště 
Kapsa Václav · ZO Kralovice 
Kubovec Bohumil · ZO Volenice 
Musil Jiří · ZO Cvikov 
Přidal František · ZO Jaroměřice 
Sivek Jiří · ZO Huslenky 
Talarovič Demeter · ZO Cheb 
Vantuch Ivo · ZO Brušperk 

90 let
Ajchler František · ZO Sobotka 
Bín Josef · ZO Jilemnice 
Bureš Josef · ZO Kvasice 
Gorzolka Jan · ZO Jablunkov 
Humpa Svatopluk · ZO Vizovice 
Lysák Josef · ZO Valašské Meziříčí 
Maštalíř Josef · ZO Vémyslice 
Mika Stanislav · ZO Jindřichův Hradec 
Novák Antonín · ZO Kyjov 
Příhoda Miroslav · ZO Praha 6 
Štasta František · ZO Strašín 
Tománek Karel · ZO Velká Bystřice 
Tyslová Jiřina · ZO Terešov 
Vrána Vladimír · ZO Úvaly 

85 let
Adamík František · ZO Zlín 
Bartošková Jarmila · ZO Ptení 
Brychta Rudolf · ZO Zbraslav 
Břinčil František · ZO Kouřim 
Buřita Jiří · ZO Týnec nad Labem 

Čermák Josef · ZO Podivín 
Domša Jaroslav · ZO Vlašim 
Gistinger František · ZO Ostravice 
Hájková Blažena · ZO Štětí 
Hlavnička Václav · ZO Čestice 
Homola Karel · ZO Petřvald na Moravě 
Hošek Josef · ZO Mohelnice 
Hrubý František · ZO Blatná 
Karlíček Jiří · ZO Rožmitál pod Třemšínem 
Kočí Karel · ZO Hrotovice 
Kohout Antonín · ZO Stádlec 
Kotrba František · ZO Milevsko 
Koubek František · ZO Náměšť nad Oslavou 
Maleček Vladimír · ZO Čížová 
Marko Josef · ZO Jílové u Prahy 
Míka František · ZO Mezno 
Miřejovský Jaroslav · ZO Přelouč 
Pomyjová Věra · ZO Křemže 
Pospíchal Emil · ZO Zlín 
Přibil František · ZO Strakonice 
Skalický Miroslav · ZO Strakonice 
Štarha Rudolf · ZO Nedvědice 
Vašek Josef · ZO Chrudim 
Vrtal Václav · ZO Boršice 

80 let
Bakeš Pavel · ZO Nasavrky 
Barot Otakar · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Bartek Jaroslav · ZO Dolní Domaslavice 
Beneš Josef · ZO Petrovice 
Bílý Josef · ZO Soběslav 
Brokeš Bohuslav · ZO Brno 
Černík Josef · ZO Mikulášovice 
Drobílková Bohumila · ZO Nový Knín 
Dušák Karel · ZO Volary 
Fábera Stanislav · ZO Rohovládova Bělá 
Fatr Pavel · ZO Jihlava 
Hořínek Miroslav · ZO Horní Datyně 
Hrádek František · ZO Nižbor 
Hruboš Alois · ZO Velké Meziříčí 
Hypský Josef · ZO Holice 
Indra Jaroslav · ZO Senohraby 
Jansa Josef · ZO Poběžovice 
Josefy Vladimír · ZO Broumov 
Kahoun st. Jan · ZO Duchcov 
Kantor Valter · ZO Jablunkov 
Kapr Ladislav · ZO Veltrusy 
Kolejník Stanislav · ZO Osečná 
Lank Miroslav · ZO Hodkovice nad Mohelkou 
Ludvík Bohumír · ZO Znojmo 
Máčalík Karel · ZO Pozlovice 
Marišler Zdeněk · ZO Rousínov 
Maršoun Josef · ZO Litoměřice 
Mašek Josef · ZO Záboří u Blatné 
Mašín Jiří · ZO Kostelec nad Černými lesy 
Miksa František · ZO Dačice 
Nagy Mikuláš · ZO Žlutice 
Nekola Josef · ZO Telč 
Nevřela Miroslav · ZO Hranice 
Pártlová Jarmila · ZO Vodňany 
Pavelková Ludmila · ZO Holešov 
Pavlíček Jiří · ZO Horní Jelení 

Plaub Vladimír · ZO Nejdek 
Pletánek Zdeněk · ZO Příbram 
Pobuda Antonín · ZO Jindřichův Hradec 
Říha Josef · ZO Dolní Kralovice 
Sekera Jan · ZO Přerov I 
Skramuská Běla · ZO Králův Dvůr 
Stephan Gerhard · ZO Machov 
Šašek Ladislav · ZO Bor u Tachova 
Šíša František · ZO Stonařov 
Štranc Slavomír · ZO Louny 
Šustr František · ZO Hlinsko 
Vejpustek Zdeněk · ZO Dolní Loučky 
Vogel Erhard · ZO Mikulášovice 
Vojtík Jaromír · ZO Frenštát pod Radhoštěm 
Změlík Josef · ZO Prostějov 

75 let
Adamec Jiří · ZO Blansko 
Bártů Antonín · ZO Telč 
Berger Josef · ZO Mníšek pod Brdy 
Brouček Miroslav · ZO Kosova Hora 
Brož Pavel · ZO Tučapy 
Březina Václav · ZO Neplachovice 
Budil Jiří · ZO Praha 2 
Cankář Josef · ZO Hořice 
Cihlář Josef · ZO Ledeč nad Sázavou 
Černá Blanka · ZO Krouna 
Černý Jiří · ZO Chleny 
Dirr Jiří · ZO Jevíčko 
Egermaier František · ZO Slabce 
Hacmacová Eva · ZO Předměřice nad Jizerou 
Hanzelka Karel · ZO Sedlnice 
Holub Josef · ZO Louny 
Horňák František · ZO Lednice 
Chýle Jaroslav · ZO Nový Bor 
Indrák Josef · ZO Tovačov 
Janoušková Jaroslava · ZO Bechyně 
Jošt Václav · ZO Malšice 
Kiss Ivan · ZO Struhařov 
Koukolík Václav · ZO Jarov 
Krameš Josef · ZO Chyšky 
Kratochvíl Josef · ZO Dambořice 
Krekule Josef · ZO Bernartice 
Krych František · ZO Kamenný Újezd 
Křišta Jan · ZO Dolní Kralovice 
Kubánek Petr · ZO Modřany 
Kučera Josef · ZO Loštice 
Kula Vojtěch · ZO Palkovice 
Lada Jaroslav · ZO Křižany 
Láska Ladislav · ZO Lomnice nad Popelkou 
Lofová Marie · ZO Velký Dřevíč 
Materna Josef · ZO Kolín 
Městka Josef · ZO Třemešné 
Michal Marian · ZO Velké Meziříčí 
Moravec Oldřich · ZO Lanškroun 
Morong Ondřej · ZO Záměl-Potštejn 
Mudra Karel · ZO Nové Strašecí 
Muzika František · ZO Mirotice 
Nehyba Josef · ZO Dešná 
Němec Jaroslav · ZO Štěkeň 
Pechek Bohumír · ZO Kamenice nad Lipou 
Petrásek Josef · ZO Trhový Štěpánov 
Pilecký Josef · ZO Nový Knín 
Prošek Stanislav · ZO Králův Dvůr 

V listopadu 2018 slaví… 

jU
B

il
ea



395listoPad 2018•

Rothbauer Petr · ZO Tábor 
Růžička Frant. · ZO Rájec a okolí 
Saipt Petr · ZO Struhařov 
Skočovský Zdeněk · ZO Bojkovice 
Skopal Karel · ZO Zlín-Malenovice 
Smetka Antonín · ZO Veselí nad Moravou 
Stehlík Jiří · ZO Lysá nad Labem 
Stříška František · ZO Beroun 
Svoboda Karel · ZO Jindřichův Hradec 
Syrovátka Jaroslav · ZO Pěčín 
Szotkowski Emil · ZO Vrbno pod Pradědem 
Šmejkal Pavel · ZO Mimoň 
Štos Petr · ZO Hradec Králové 
Šuster František · ZO Prostějov 
Tomášek Pavel · ZO Ivanovice na Hané 
Ulrych Miroslav · ZO Brandýs n. L. – Stará B. 
Vaculík Josef · ZO Zlín 
Vaňásek Tomáš · ZO Nová Včelnice 
Veselák Milan · ZO Pocinovice 
Votava Bohumil · ZO Strakonice 
Zíka Václav · ZO Kladruby 

70 let
Alinč Václav · ZO Přelouč 
Augustínová Alena · ZO Klatovy 
Bárta Miloslav · ZO Horní Záhoří 
Baxa Václav · ZO Němčice 
Belihar Josef · ZO Nechanice 
Beran Jaroslav · ZO Drevníky 
Berkovský Petr · ZO Kardašova Řečice 
Bína Jiří · ZO Blovice 
Binder Antonín · ZO Radiměř 
Bíža Jaroslav · ZO Čáslav 
Brouček Břetislav · ZO Turnov 
Denk Jaroslav · ZO Želeč 
Dvořák Stanislav · ZO Stonařov 
Eliáš Vratislav · ZO Libiš 
Florčík Evžen · ZO Bílovec 
Fojtková Jindřiška · ZO Javorník 
Folk Milan · ZO Benešov nad Ploučnicí 
Formánek Jaroslav · ZO Peruc 
Hajdušková Jana · ZO Ostravice 
Hanák Josef · ZO Přerov I 
Huf Jaroslav · ZO Chudenice 
Hvězda Jaroslav · ZO Zbraslav 
Juránek Pavel · ZO Kunštát 
Karol Stanislav · ZO Větřní 
Kašník Pavol · ZO Klatovy 
Kašpařík Pavel · ZO Frenštát pod Radhoštěm 
Khol Josef · ZO Nechanice 
Kopřiva Jiří · ZO Doubravník 
Kotula Karel · ZO Havířov 
Koval Václav · ZO Šumperk 
Krejča Jaroslav · ZO Skalná 
Krejčí Václav · ZO Bečov nad Teplou 
Kroupa František · ZO Čkyně 
Krumphanzl Oldřich · ZO Týnec nad Sázavou 
Křepela Jiří · ZO Kunštát 
Kufa Josef · ZO Kelč 
Kulhánek Otokar · ZO Turnov 
Kytka Zdeněk · ZO Vysoké Veselí 
Landgráf Josef · ZO Stříbro 
Lecián Josef · ZO Valašské Meziříčí 
Lichtenberg Miloslav · ZO Nasavrky 

Louvar Stanislav · ZO Dvory nad Lužnicí 
Macíček Martin · ZO Strání-Květná 
Macourek František · ZO Olomouc 
Machník Josef · ZO Střelské Hoštice 
Mareda Antonín · ZO Velvary 
Mařík Petr · ZO Chyšky 
Melicharová Věra · ZO Ledeč nad Sázavou 
Mikula Antonín · ZO Bílovice nad Svitavou 
Mitáš Josef · ZO Rožnov pod Radhoštěm 
Motáček František · ZO Brtnice 
Musil Petr · ZO Litoměřice 
Nachtman Vladislav · ZO Uhříněves 
Nekovář František · ZO Pacov 
Novák Josef · ZO Ždánice 
Olšar Josef · ZO Havířov 
Oupický Pavel · ZO Malá Skála 
Pavelka Karel · ZO Strakonice 
Petřík Josef · ZO Příbram 
Pirkl Josef · ZO Ústí nad Orlicí 
Plucar Vladislav · ZO Jindřichův Hradec 
Pokorný Václav · ZO Břidličná 
Pospíšil Ladislav · ZO Doubravník 
Rokos František · ZO Ledeč nad Sázavou 
Rossler Bohumil · ZO Štěpánov 
Rotroekl Jan · ZO Kunštát 
Rožánek Jiří · ZO Hostomice 
Sátrová Anna · ZO Horšovský Týn 
Segeťa Karel · ZO Libhošť 
Sekot Jan · ZO Ledeč nad Sázavou 
Sládek Miloslav · ZO Stříbro 
Sobotka Jaroslav · ZO Chlumec nad Cidlinou 
Soukup Josef · ZO Plasy 
Staněk Stanislav · ZO Polná 
Suchánek Miroslav · ZO Chleny 

Svěchota Albert · ZO Dolní Kalná 
Svoboda Petr · ZO Kardašova Řečice 
Šaroch Josef · ZO Koleč 
Šedlbauer Jan · ZO Kraslice 
Šidláková Marie · ZO Havlíčkova Borová 
Šotola Josef · ZO Trutnov 
Šprincová Jitka · ZO Ruda nad Moravou 
Šťasta Josef · ZO Slušovice 
Šubrtová Helena · ZO Aš 
Švarc Vladimír · ZO Kralovice 
Švejda Jan · ZO Planá u Mariánských Lázní 
Tinkl Jaroslav · ZO Vranová Lhota 
Toman Alois · ZO Strážov 
Toman Jan · ZO Strážov 
Třešňák Václav · ZO Jičín 
Václavík František · ZO Jičín 
Válek Jaroslav · ZO Klobuky 
Vaverka Jiří · ZO Slavonice 
Vavřička František · ZO Sázavka 
Vébr Josef · ZO Třemošná 
Vlček Václav · ZO Otěšice 
Voda Jaromír · ZO Bojkovice 
Vojtíšek Zdeněk · ZO Nová Paka 
Vostrovská Jana · ZO Rožmitál pod Třemšínem 
Vršitý Vojtěch · ZO Lažiště 
Zapletal František · ZO Jedovnice 
Zatloukal Jaroslav · ZO Prostějov 
Zdeněk František · ZO Rabí 
Zikmund Dušan · ZO Úštěk 
Zimmerhakl Pavel · ZO Chrást 
Žák Vladimír · ZO Uničov 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme! 
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Baladová Milada (79) · ZO Strání-Květná
Boubín Jiří (83) · ZO Stříbrná Skalice

Dufek Pavel (60) · ZO Kunštát
Hejčl Karel (80) · ZO Rychnov nad Kněžnou

Holas Pavel (52) · ZO Hovorany
Klimek Jiří (37) · ZO Lidečko

Kobr Jaroslav (77) · ZO Chlumec nad Cidlinou
Kovář Josef (91) · ZO Strakonice
Král Vlastimil (90) · ZO Stupno

Kydalka Lumír (78) · ZO Zdiby-Klecany
Malík Miloslav (69) · ZO Velký Újezd

Matoušek Vladimír (89) · ZO Kralovice
Mrůzek Jaromír (85) · ZO Ostravice

Nápravník Josef (90) · ZO Nová Cerekev
Netrval Josef (73) · ZO Měčín
Novák Jiří (75) · ZO Jihlava

Petrželka Miloslav (87) · ZO Jevíčko
Petřík Ladislav (58) · ZO Nižbor

Polanský Jan (64) · ZO Valašské Klobouky
Policar st. Milan (66) · ZO Třešť
Popp Jaroslav (70) · ZO Nečtiny

Pospíšil Josef (66) · ZO Kolín
Roučka Jan (70) · ZO Vacov

Řehoř Jaroslav (87) · ZO Dírná
Sokol Jaroslav (77) · ZO Bílovec

Sviták Josef (76) · ZO Kamenice nad Lipou
Svoboda Jaroslav (77) · ZO Bojkovice

Sýkora Josef (67) · ZO Březnice
Švec Vilém (81) · ZO Šumperk

Vlastník Jaroslav (86) · ZO Týnec nad Labem
Vogeltanzová Eva (71) · ZO Děčín
Žingor Josef (80) · ZO Veřovice

Čest jejich památce!
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a Český svaz včelařů o.s.
Základní organizace 

chudenice

vás srdečně zve 
na Besedy

Které se KonaJí

v chudenicích 

v restauraci „stará škola“
v pátek od 18 hod.

Program 2018–2019

16. 11. Varroáza včel
30. 11. Zimování včelstev
14. 12. Včelí jedinci a včelstvo 
11.  1. Volné téma
25.  1.  rámkové míry
 8.  2. Včelařské předjaří 
22.  2. ošetřování včelstev během roku 
 8.  3.  jarní rozvoj včelstva, prohlídky
22.  3. Získávání medu a zacházení s ním

srdečně zve výbor Zo ČsV chudenice

informace: josef Kadlec 
721 217 266

Po stopách včel – 2. ročník
Koncem září skončil 2. ročník fotografické soutěže Po stopách včel. Bohužel ani tento 
ročník se nesetkal s příliš velkou účastí. Přesto se našlo několik šikovných fotografů a pá
tračů po místech, kde jsou vyobrazeny včely či úly. Odborná porota se rozhodla ocenit 
asi nejstaršího účastníka této soutěže přítele Františka Novotného z Bezděčína. Porotu 
nadchl i komentář k zaslané fotografii. Pan Novotný bude samozřejmě také obdarován 
drobnými věcnými cenami. Děkuji všem zúčastněným za zajímavé fotografie a pátrání!

Veronika Šebková

Vzpomínka  
na přítele Pavla Dufka
V září letošního roku náhle zemřel 
v nedožitých 61 letech přítel Pavel 
dufek. odešel dlouholetý nadšený 
včelař, který svým elánem dodával 
mnoha jiným chuť do práce. řadu let 
byl v naší organizaci funkcionářem, 
v minulém období byl předsedou. 
Škoda, že se mu nepodařilo dokončit 
řadu plánů, zvláště v chovu včel.

Budeme vzpomínat na jeho přá-
telskou povahu a nadšení, když se 
dařilo jeho včelkám.

Základní organizace ČSV Kunštát

„V knize Josefa Švehly Táborsko 
(1921) ve stati Včelařství, str 21 
a 22 je napsáno: „První včelařské 
spolky založeny byly v Táboře, 
Soběslavi a Jistebnici. Průmyslové 
zužitkování medu zavedla firma 
Karel Dlouhý a syn v Soběslavi”. 
Portál se nachází v Jirsíkově ulici, 
v bývalé židovské čtvrti. Název 
Jirsíkova je na pamět Jana Valeri-
ána Jirsíka, českobudějovického 
biskupa. Významné mimo jiné je, 
že 15. září 1872 Obci baráčníků 
Soběslav posvětil prapor se zlatou 
lyrou na žerdi a trojstuhou pro Pě-
vácký spolek Petra Voka založený 
v roce 1862.“
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Zaostřeno  
na včelařskou mládež
V listopadu už vedoucímu kroužku nezbývá nic jiného než vést hodiny 
v učebně. Frontální výuka děti samozřejmě dlouho nebaví, a proto mám 
pro vás pár tipů, jak činnost kroužku v místnosti zpestřit.

Jednou z možností jsou tzv. stanoviště. 
Po prostoru rozmístíme krátké úkoly, kte
ré mohou děti samostatně plnit a my jim 
pak výsledky pouze zkontrolujeme. Zde 
uvádím příklady některých stanovišť:

poznávačka rostlin či včelařských 
pomůcek

Můžeme použít živé rostliny či pomůcky 
nebo pro začátek třeba jen obrázky nebo 
kartičky ze včelařského pexesa. Úkolem 
dětí je napsat o jaké rostliny a včelařské po
můcky se jedná. Doporučuji dát na jedno 
stanoviště maximálně tři, aby to dětem šlo 
rychle a netvořily se fronty. Je také možné 
obrázky rozstříhat, aby děti nejdříve mu
sely poskládat puzzlea až potom mohly há
dat. Pokud máme v kroužku již pokročilejší 
děti, lze použít třeba jen část obrázku. O to 
víc to pak děti baví. 

testové otázky

Testové otázky můžeme volně rozmístit 
po prostoru, děti je hledají a zapisují si 
správné odpovědi. Je to vhodné i v přípa
dě, kdy je některé dítě se stanovišti rychle 
hotové, aby mělo nějakou další činnost. 
Doporučuji neříkat dopředu, kolik otázek 
je v prostoru rozmístěných.

včelí matematika

Zde je potřeba dopředu nachystat příklady 
se včelařskou tematikou. Například počet 
nohou včely (plus) počet párů křídel včely 
nebo počet dnů vývoje matky (minus) po
čet očí včely. Záleží jen na vaší kreativitě 
a samozřejmě na znalostech dětí, kterým 
je třeba příklady uzpůsobit.

mikroskopické preparáty

Toto stanoviště se dá pojmout různý
mi způsoby. Může se jednat o klasickou 

„poznávačku“, kdy dáme dětem obrázky 
nebo preparáty v mikroskopu. Dále může
me včelaříkům vytisknout dopředu např. 
slepou anatomii těla včely a jejich úkolem 
bude dané preparáty zakreslit na správné 
místo.

doplň, co chybí  
(včelí produkty, včelařský rok)

Tento úkol také můžeme v maximální 
možné míře přizpůsobit znalostem dětí. 
Na papírku budeme mít např. názvy vče
lích produktů s tím, že jeden produkt bude 
chybět, úkolem dětí je zjistit jaký. Dají se 
použít období včelařského roku, pro pokro
čilejší třeba části nohy.

roky + doplň barvy matek

Barvy matek a roky, kdy se používají, jsou 
mnohdy oříškem i pro pokročilejší včela
ře. Je to tedy třeba často opakovat. Stačí 
vypsat několik letopočtů a úkolem dětí je 
napsat správnou barvu značení, případně 
pro začínající včelaříky přiřadit tu správ
nou z nabídky.

co je špatně 

Na tomto stanovišti si text také můžeme 
přizpůsobit momentálně probírané látce 
či znalostem včelaříků. Vybereme nějaká 
tvrzení k danému tématu, např. ke včelí
mu stanovišti, a děti musejí označit, která 
tvrzení jsou pravdivá a která ne. U menších 
dětí je dobré zvolit méně možností a pouze 
jedno špatné tvrzení, u starších už mohou 
být špatně i všechny věty (pro lehké zma
tení).

poznej včelí jedince

Klasická „poznávačka“ určená spíše pro 
začátečníky. Můžeme vyžít buď přímo fo
tografie jedinců nebo přidat i nějaké infor
mace o nich, které pomohou k odhalení. 

doplň názvy k popisu 

Děti mají před sebou popis například vče
lařské pomůcky či vybrané rostliny. Úko
lem je poznat, o co se jedná. Úlohu lze opět 
velmi dobře přizpůsobit jak začátečníkům, 
tak pokročilým.

Veronika Šebková,
předsedkyně Komise pro mládež



PYL PRO VČELY (11)
Blíží se konec roku a s ním končí i náš miniseriál Pyl pro včely. Samozřejmě bychom si mohli prohlížet další stovky obrázků s pylovými 
rousky. Pokud vás otázka pylu zajímá, určitě získáte spoustu informací i vlastním pozorováním. Tak na konec jen několik fotografií 
včel na květech. Včela je „němá“. Ale je to pravda? Zkuste přijít blíž a třeba něco uslyšíte. Berte to, prosím, jako nadsázku, ale tato fota 
si o komentář přímo říkají. Připravila Ing. Miroslava Novotná

„A to prý na internetu psali, že je v Čechách převčeleno. 
No to mi řekněte, kde na to přišli?“

(Bělotrn kulatohlavý)

„Ale no tak paní, v kterém úlu vás učili létat?  
Na kruháku má přece vždycky přednost  

přilétající zleva!“

(Třapatkovka nachová)

„A to jste, paní, slyšela, že vedle v úlu už prý mají  
nové mladé trubce?“ 

(Ostropestřec mariánský)

„No, jauvajs!“

(Benedikt lékařský)

Barva pylu je dána geneticky, ale i pylové rousky sbírané z jedné rostliny mohou mít rozdílné zbarvení. Je to dáno například vlhkostí 
pylu nebo druhem medu, kterým včela pyl navlhčuje.


