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editorial

Značení matek

Lidský vděk
nemá kořínek
Už se vám někdy stalo, že to, co slyšíte vy
právět, znáte? Jako by to bylo o vás? Mám
tu dva příběhy.
Český svaz včelařů finančně podporuje
tradiční včelařské akce – výstavy, medové
dny, včelařská setkání apod. Na jejich zahá
jení většinou cestujeme až k vám, a pak si
rádi vyslechneme, jak se která akce podaři
la, co regionu přinesla. A také, jak finančně
dopadla. Vyúčtování je důležité. Příspěvky
poskytnuté v rámci dotačních projektů mu
sejí být řádně a včas zúčtovány.
A tak jedna z akcí v tomto roce proběhla,
byla vyúčtována, předložena zpráva, foto
grafie. Všechno dopadlo nad očekávání
dobře, zájem a spokojenost tisíce návštěv
níků byly evidentní, ale… To „ale“ bylo pro
pořadatele zklamání z hodnocení na schůzi
základní organizace. Funkcionáři, kteří si
s organizací dali práci, spoustu času, se
hnali sponzory, zajistili přednášející atd.,
očekávali pochvalu, poděkování od členů
své organizace. Nestalo se. Spíš se ozývala
kritika, a to hlavně od těch, kteří pro akci
nehnuli ani prstem. To natolik znechutilo
aktivní členy, že začali uvažovat o tom, že
už nic dělat nebudou nebo akci zajistí jinde
a pod hlavičkou jiné organizace.
Druhý příběh je o funkcionáři jedné
základní organizace, který se ujal úkolu
obstarat pro organizaci spolkový prapor.
Krásný, zlatě vyšívaný, prostě chloubu
pro spolek. Sehnal peníze, sponzory, na
šel firmu, která prapor navrhla a vyrobila.
To vše přišlo na desítky tisíc korun, ale pro
základní organizaci to nakonec bylo bez
velkých nákladů. Také očekával, že to ně
kdo ocení, že mu alespoň poděkují, když už
nedají alespoň malou odměnu. Nedočkal
se a přísahal, že už nikdy nic dělat nebude.
A proč to píši. Že není oceněno to, co
jste si mysleli, že by mělo být, protože jste
si s tím dali práci, to je věc celkem běžná.
Nedělali jste to pro peníze, ale pro dobrou

věc a dobrý pocit. Nepochopení druhých
určitě zabolí, ale primárně nejdůležitěj
ší je dobrý pocit z odvedené práce, který
z toho máte vy. Ten je nejdůležitější. Kdyby
chom při prvním neúspěchu, nepochopení
u „svých“ šli jinam, asi bychom zjistili, že
to jinde není o nic lepší.
A tak se nenechte odradit. Je to běh na
dlouhou trať. Je to o trpělivosti, a když se
hned neurazíte a neskončíte, protože vám
nikdo nepoděkoval, pak systematickou
prací a zapojováním dalších kolegů určitě
časem přesvědčíte i ostatní.
Dělat dobré věci pro svou organizaci
a v jejím zájmu je podstatou spolkové čin
nosti a platí to pro každého člena, nejen
pro funkcionáře. Vděk raději nečekejte,
nebudete pak zklamaní. A pokud vaši práci
přece jen někdo ocení a poděkuje, berte to
jako bonus, který vás nejen pohladí, ale ještě
více utvrdí v tom, že to, co děláte, má smysl.
Za první republiky visel v kancelářích
úřadů nápis: „Chceš-li lidu věrně sloužit,
po uznání nesmíš toužit. Neboť lidský
vděk nemá kořínek.“ A to platí i dnes.
Vážení přátelé, přeji vám klidné prožití
vánočních svátků mezi svými a bez staros
tí všedních dní. A v té sváteční atmosféře
nezapomeňte alespoň v duchu poděkovat
svým včelám za jejich píli, obětavost a ne
zištnost. Zaslouží si to.
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z.s.
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kongres

Quo vadis, Apimondia?

Foto: J. Holejšovský

Tuto otázku jsem si položil při účasti na 45. kongresu Apimondie v Istanbulu. Od prvního kongresu této mezinárodní včelařské organizace, kterého jsem se zúčastnil, uplynulo téměř 50 let. Bylo to v Moskvě v roce 1971.
V době, kdy velká část delegátů měla v paměti kongres v Praze v roce 1963.
První, který se konal za „železnou oponou“.
Účastníci vzpomínali nejen na perfektní
organizaci a tlumočnické služby, ale i na
dosud jediné přijetí představitelů Apimon
die prezidentem pořádající země. Ocenili,
že prezident Antonín Novotný si jako aktiv
ní včelař měl se zahraničními hosty o čem
povídat.
Co zůstalo stejné a co se téměř za 50 let
změnilo? Stejné zůstalo valné shromáždě
ní členských organizací. To je pro většinu
účastníků skryté v zákulisí. Na něm členské
organizace, tak jako v každém spolku, pro
jednávají zprávu o činnosti a hospodaření za
uplynulé období, plán práce a rozpočet na
příští dva roky. Pro včelařskou veřejnost
jsou nejzajímavější volby, vždy poloviny čle
nů výkonného výboru Apimondie, a volba
místa nového kongresu. I v této oblasti došlo
za uplynulé období k významným změnám.
Dříve stačilo volit místo nového kongresu
dva roky dopředu. Nyní, v době počítačové
techniky (a aby se vše dobře připravilo), se
musí volit město, kde bude uspořádán příští
kongres, čtyři roky předem.
K podstatné změně došlo v roce 2003 na
kongresu ve slovinské Lublani. Od založení
Apimondie v roce 1897 v Bruselu byly čle
ny této organizace národní včelařské svazy,
které měly každý jeden hlas. Protože někte
ré země podobné svazy neměly a usilovaly
o členství v Apimondii, byly změněny sta
novy tak, že se členy mohou stát i nená
rodní svazy a instituce. Samozřejmě, tato
změna vyvolala velký odpor členů národ
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ních svazů, který se týkal především počtu
hlasů. Proto byl přijat složitý klíč, podle
kterého se na základě počtu členů a počtu
včelstev přiděluje počet hlasů. Český svaz
včelařů má tři hlasy.
Pro včelařskou veřejnost jsou velmi
důležité doprovodné akce kongresu, jako
jsou exkurze, soutěže, výstava ApiExpo
a odborné přednášky. Každá pořádající
země řeší exkurze podle svých představ
a možností, nejčastěji jsou směrovány do
jednotlivých včelařských provozů. Nebo
se akce pořádají podobně jako v Austrá
lii – exkurze se konala na stadionu, kam
přivezli včelařskou techniku.
Již tradičně doprovázejí kongres soutěže
o nejlepší med, medovinu, včelařské pub

Turecká expozice na výstavě ApiExpo

likace, filmy, videa, odznaky i aranžování
včelích produktů a výrobků z nich.
Za uplynulé období došlo na výstavě
k významným změnám. Dříve bylo ApiEx
po věnováno především včelařským tech
nologiím a potřebám. Nyní v Istanbulu
byla na 16 000 m² výstava věnována mini
málně ze 75 % nabídce medu a ostatních
včelích produktů.
K nejpodstatnější změně na kongresech
Apimondie, bohužel ale ke škodě věci,
došlo ve vědecké části, a to v odborných
přednáškách. Dříve si vědečtí pracovníci
nechávali své velké objevy jako třešnič
ky na dortu na včelařské kongresy, aby
se mohli před světovou včelařskou elitou
pochlubit výsledky své práce. Například
bratři F. a H. Ruttnerovi referovali o objevu
trubčích shromaždišť a J. Woyke o diploid
ních trubcích. Protože přednášky během
kongresu probíhají paralelně ve třech sá
lech, nelze je všechny osobně navštívit.
Proto bylo dobrým zvykem, že na konci
kongresu předsedové jednotlivých odbor
ných komisí shrnuli ve svých vystoupeních
nejzajímavější výsledky výzkumu z daných
oblastí. Účastník kongresu se tak vracel
z jednání s pocitem, že mu nic podstatné
ho neuniklo. Toto se na posledních kon
gresech zrušilo, možná i proto, že nebylo
o čem referovat.
V obdobném trendu pokračovala i odbor
ná část 45. kongresu Apimondie v Istan
bulu. Mnohdy jsem měl pocit, že některé
referáty byly „šity horkou jehlou“ a měly
jen lokální význam. Je škoda, že se po
slední kongresy stávají spíš společenskou
záležitostí a vědecká část se ponechává na
sympozia a workshopy. Snad příští kon
gresy v roce 2019 v kanadském Montrealu
a v roce 2021 v ruské Ufě přinesou změnu.
MVDr. Miloslav Peroutka, CSc.
čestný člen Apimondie

Foto: M. Peroutka

Aktuálně/ Vzpomínáme

Odešel přítel Václav Smělý
Vážení přátelé,
bohužel musím všem našim včelařům sdělit smutnou zprávu. 1. listopadu odešel ve věku 88 let
do včelařského nebe náš kamarád, přítel včel a příkladný včelař Ing. Václav Smělý. Mnozí kolegové jej znali jako přednášejícího odborníka s „polystyrenovým úlem“ a mimořádně velkými mednými výsledky v Praze na Břevnově. Ještě na sklonku života, i v tomto požehnaném věku, včelařil se
třemi včelstvy. Vždy prosazoval své zkušenosti, které uměl velmi erudovaně vysvětlit po odborné
stránce, takže jeho metodiky zůstanou nadále v mysli mnoha včelařů jako „dobrá cesta pro včelstvo“. Aktivně se zapojoval do diskuzí v odborných kruzích napříč celou Českou republikou, ale
i v zahraničí, a s pokorou vždy naslouchal jiným názorům. Konal dobro pro své včely s typickým
elánem a životní silou jemu vlastní. Včely byly jeho osudem od prvního momentu, měl je velmi rád
a uměl jim „naslouchat“. Aktivně pomáhal všem ve své ZO ČSV Praha 6 a svými zkušenostmi se
podílel i na práci OO Praha. Nikdy nevynechal tradiční Besedy pražských včelařů, kde sbíral další
vědomosti a se všemi účastníky byl schopen vést moudrý dialog.
Václave, budeš nám všem chybět, a nikdy na tebe nezapomeneme. Máš místo v našich srdcích. Upřímně ti děkujeme.
Dovolím si zde uvést jen dvě slavná slova Martina Luthera Kinga: „Mám sen...“
Augustin Uváčik,
jednatel OO ČSV Praha, z.s.

Značkou Česká chuťovka 2017 a Dětská chuťovka 2017
se může pochlubit i med z Rodinné včelařské farmy Košec

Ve čtvrtek 19. října 2017 proběhlo v Se
nátu Parlamentu ČR slavnostní vyhlášení
a předání cen pořádané Stálou komisí Se
nátu pro rozvoj venkova. Letošní soutěž

o značku Dobrý tuzemský potravinářský
výrobek Česká chuťovka 2017 a Dětská
chuťovka 2017 se konala pod záštitou
předsedy Senátu Milana Štěcha a ministra
zemědělství Mariana Jurečky.
Ocenění za nejchutnější potraviny vyro
bené v České republice převzali zástupci
74 českých potravinářských firem. Znač
kou Česká chuťovka 2017 se tak může nově
pyšnit 147 výrobků a 28 dalších značkou
Dětská chuťovka 2017.
Je potěšitelné, že mezi oceněnými je
i med, a to med pastový v kategorii Chu
ťovka roku 2017 a med květový v kategorii

Dětská chuťovka 2017. Oba medy vyrobila
Rodinná včelařská farma Košec. Kromě
oceněného medu byly mezi vyhlášenými
i cukrářské výrobky obsahující med: Medo
vý dort s ořechy, Perníková chaloupka, Me
dová roláda s borůvkami a lihovina Žihadlo.
Škoda, že mezi oceněnými nebyla medo
vina, stejně tak medové pivo nebo mléčné
výrobky s medem. Jistě by potěšily i členy
odborné poroty. Tak snad příští rok.
Blahopřejeme oceněným. Myslím, že se
opět potvrdilo, že bez medu to jde jen velmi
těžko.
Mgr. Jarmila Machová
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Prosinec – měsíc zimního slunovratu
Na Hlinecku bývá zima mrazivá a dlouhá s pořádnými
sněhovými čepicemi

Příroda
Prosinec je prvním zimním měsícem, který
již přináší bohatou sněhovou nadílku. Je to
také období významného astronomického
děje zimního slunovratu, kdy je severní po
lokoule Země nejvíce odkloněna od Slun
ce. Sluneční paprsky dopadají kolmo na
obratník Kozoroha a začíná astronomická
zima. Dny se během prosince stále zkra
cují a v den slunovratu zažíváme v České
republice nejkratší den a nejdelší noc, která
trvá celých 16 hodin. Letos připadá zimní
slunovrat na odpolední hodiny 21. prosin
ce. Sněhové čepice však bývají během ce
lého měsíce narušovány vpádem teplejšího
vzduchu na naše území. Ondřejsko-miku
lášská obleva má počátek již v předchozím
měsíci a v prosinci ji vymezuje sv. Mikuláš
(6. prosince). Následuje chladná tomáš
ská zima trvající až do počátku poslední
prosincové dekády. Nenechme se zmást
svátkem svatého Tomáše, který sice při
padá na 3. července, ale do roku 1969 se
slavil 21. prosince. Poslední singularitu
tvoří známá štědrovečerní nebo též vá
noční obleva, přinášející vpád teplejšího
a vlhkého vzduchu od Atlantiku. Oteplení
je spojené se slabšími poryvy větru a v niž
ších polohách s táním sněhu a s deštěm,
naopak ve vyšších polohách může napad
nout velké množství sněhu.
Včelstvo
Včelstvo je již bez plodu, sedí u česna
v zimním chumáči kulového tvaru a život
ní funkce většiny včel jsou zpomaleny na
minimum. Pouze uprostřed zimního seze
ní jsou včely aktivnější a starají se o matku.
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Topičky zalézají do prázdných buněk a čin
ností létacích svalů v hrudi vytvářejí teplo.
Včely nyní potřebují pouze klid, zásoby
a dostatečný přísun kyslíku.
Práce včelaře
V prosinci bude jediným zásahem ve včel
stvech povinné léčení, jinak je nerušíme
a pokračujeme v pravidelných kontrolách
stanoviště. Většina včelařů využívá svých
dílniček k opravám nebo výrobě úlů, sbíje
ní a drátkování rámků, vyvařování vosku,
případně k lisování mezistěn. Čeká nás
nyní již příjemná administrativa, neboť
koncem listopadu nebo v prosinci je vy
plácena finanční pomoc státu chovatelům
včel na zazimovaná včelstva, tzv. národní
dotace (1.D). Rozhodně nesmíme zapomí
nat na sebevzdělávání formou přednášek,
sledováním dokumentů a čtením odborné
literatury.

Léčit pomocí aerosolu bez
náležitých ochranných pomůcek
je hazardování s vlastním zdravím
Léčení
V poslední listopadové dekádě nebo na
počátku prosince zahájíme třetí povin
né a v tomto kalendářním roce i poslední
ošetření proti varroáze. Včelstva by již
měla být bez plodu a v takovém přípa
dě je léčba téměř stoprocentní. Nejprve
vyčistíme podložky, abychom mohli po
24 hodinách zkontrolovat spady roztočů
Varroa destructor. Teploty jsou u nás na
Hlinecku většinou tak nízké, že je třeba

místo fumigace aplikovat léčivo formou
aerosolu. Pokud se teploty pohybují nad
10 °C, můžeme si vybrat mezi fumigací
a aerosolem z vodní emulze. Jestliže jsou
teploty nižší, musíme vodní emulzi nahra
dit acetonovým roztokem. Tento způsob je
využitelný ještě při teplotách dosahujících
pěti stupňů pod nulou. Jako léčivo se ob
vykle používá Varidol s aktivní látkou ami
traz nebo přípravek M-1 AER obsahující
tau-fluvalinát. Do 300 ml pitné vody nebo
stejného množství čistého laboratorního
acetonu nalijeme 5 ml Varidolu, případně
16 kapek M-1 AER. Po namíchání musí
me roztok do osmi hodin použít k léčení,
nespotřebované nebo prošlé léčivo vyli
jeme do půdy. Speciálním aerosolovým
vyvíječem (VAT-1a) napojeným na zdroj
tlakového vzduchu (nejčastěji se použí
vá agregát se spalovacím motorem, nebo
tlakové vzduchové lahve) vytváříme léčivý
aerosol. Aerosol je směs mikroskopických
částic kapaliny v plynu, která dobře prostu
puje i zimním chumáčem včel. V přírodě je
typickým aerosolem například mlha. Hu
bici vyvíječe vložíme do česna a utěsníme
mokrým hadrem, očka jsou samozřejmě
zavřená. Podle síly včelstva, počtu nástav
ků a venkovní teploty aplikujeme aerosol
z vodní emulze po dobu dvou až dvou a půl
minut a aerosol z acetonového roztoku po
dobu 30 až 40 sekund tak, aby prostoupil
celým úlem. Úl necháme po léčebném zá
sahu půl hodiny zavřený. Během aeroso
lování je slyšet silnější hučení včel, které
postupně zeslábne. Oba typy aerosolu,
tedy jak z vodní emulze, tak z acetonového
roztoku, mají nižší teplotu, než je ta okol
ní. Na druhém místě jmenovaný roztok vy
chází z vyvíječe dokonce silně podchlazený
a je proto důležité, aby neproudil přímo na
zimující chumáč včel. Pokud bychom tak
učinili, aerosol by silně ochladil povrcho
vou vrstvu včel, mnoho by jich zkřehlo
a popadalo do podmetu, což by znamena
lo jejich konec. Zbytečně bychom tak rušili
zimující včelstvo více, než je nutné. V nepo
slední řadě bych zdůraznil nutnost ochrany
vlastního zdraví během aplikace léčiv, a to
respirátorem s chemickou vložkou A1, brý
lemi a gumovými rukavicemi. Léčit pomocí
aerosolu bez náležitých ochranných pomů
cek je hazardování s vlastním zdravím!
Získávání vosku
Včelí vosk náleží mezi cenné suroviny
a jeho získávání je mnohem náročnější,
než u jiných včelích produktů. Vosk je zá
roveň nedoceněnou surovinou, vzhledem
k poměru vykonané práce při jeho těžbě
a výsledné výkupní ceně. Uskladněné

Vyváření vosku
je nejjednodušším využívaným způsobem
získávání vosku, který má mnoho variant.
Nejprimitivnější metodou je z nádoby
s rozvařeným dílem vosk sbírat z povrchu
hladiny. Rozumnější bude vkládat do ná
doby s vařící vodou vyřezané dílo v pytli
nebo zavázané v jiné hrubé tkanině a zatížit
u dna. Košilky a hrubší nečistoty zůstávají

Koláč čistého vosku je po posledním převaření připravený na výrobu mezistěn
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souše rychle znehodnotí housenky zavíječe
voskového, proto bychom je měli předběh
nout a staré dílo vytavit dříve, třeba ještě
v srpnu nebo v září. Pokud máme souše
dobře uskladněné, například v chladicím
skladu, a nehrozí jejich zkáza způsobená
zavíječem, můžeme se získávání vosku
věnovat až v pozdějších měsících, kdy již
máme více volného času. Během třídění
souší oddělíme v první řadě dílo panenské,
které nebylo zakladené a neprošlo léčením
proti varroáze, a to pak vyvaříme zvlášť,
abychom jej nemíchali s tmavým dílem
obsahujícím případná rezidua léčiv. Tento
panenský vosk můžeme zužitkovat při vý
robě krémů, balzámů na rty nebo mateřích
misek. Pokud máme navíc šanci nechat si
zhotovit mezistěny z vlastního vosku nebo
dokonce vlastníme lis nebo válce na me
zistěny, je to k nezaplacení. Způsobů, jak
z voští získat vosk, existuje velké množství,
stačí si jen vybrat ten, který nám nejvíce
vyhovuje. Pro malovčelaře bude asi nej
pohodlnější cestou napytlování vyřezané
ho díla a jeho odevzdání nebo zaslání ke
zpracování na patřičné místo. Ušetří se
mnoho práce a včelař si výměnou odveze
hotové mezistěny. Otázkou je samozřejmě
finanční rentabilita. Všechny ostatní mož
nosti získávání vosku jsou již více či méně
pracné a mají různou výtěžnost.

v pytli a přes látku se dostává pouze vosk
a drobnější nečistoty. V neposlední řadě
můžeme rozvařený materiál přelít přes
síto a tím oddělit vosk od košilek. Nejsofis
tikovanější metodou je vyváření rámků ve
vodě při zachování drátkování a přelévání
vzniklé hmoty do párou vyhřívané odstře
divky, ve které se košilky zbaví většiny vos
ku. Nákup kotle na vyváření a odstředivky
však vyžaduje vysoké vstupní investice.
Často se zaměňují pojmy vařák s pařá
kem, ale již z názvů vyplývá, jaký je mezi
nimi rozdíl. Vařák je nádoba, ve které se
vosk rozvaří ve vodě, kdežto v pařáku se
vosk ze souší uvolní pomocí horké páry.
Součástí vařáku mohou být lisy, vyjíma
telné vložky fungující jako síto, a výpustný
ventil, kterým po rozvaření voští a jeho vy
lisování odchází voda s voskem.
Sluneční tavidlo
využijeme pouze při slunných letních
dnech, kdy bez jakékoliv investice do ener
gie získáváme poměrně čistý vosk. Výho
dou je i malá finanční investice do tavidla,
které si navíc každý šikovný včelař dokáže
vyrobit sám, a také zachování drátkování
rámků, které po vytavení pouze vypneme.
Sluneční tavidlo je nejčastěji černě natřená
dřevěná nebo kovová bedna, uvnitř vyba
vená nerezovým nebo smaltovaným dnem,
na které se pokládají rámky, a vaničkou jí
mající rozpuštěný vosk. Vše se uzavírá pro
skleným nebo polykarbonátovým víkem
a umístí na slunné místo v mírném sklonu
tak, aby vosk stékal po dnu do vaničky, kte
rá je v nejnižším místě tavidla. Čím tmavší
dílo do slunečního tavidla vkládáme, tím
více vosku zůstává v košilkách a klesá vý
těžnost vosku.
Využívání páry
náleží mezi velmi oblíbené a poměrně levné
metody. Stačí zakoupit vyvíječ páry (též se
využívá odstraňovač tapet) a nádobu na
větší počet rámků. Použít lze nejrůznější
sudy, staré medomety a dokonce i úlové
nástavky. Do nádoby s rámky se z vyvíječe
vhání pára a po dostatečném vyhřátí pro
storu vytéká z rámků poměrně čistý vosk.
Podobně jako u slunečního tavidla zůstává
u tmavého díla mnoho vosku v košilkách
a je tedy vhodné je ještě vyvařit. Ideálními
pařáky jsou nerezové nebo hliníkové ná
doby s dvojitým dnem pro napuštění vody
(tím se liší od vařáku). Ta se přivede k varu
a vzniklá pára se uvolňuje do vnitřního
prostoru pařáku a rozpouští voští uložené
uvnitř. Víko pařáku bývá opatřené šrou
bovým segmentem pro šroub s lisovacím
talířem, jehož utahováním se z materiálu
získává maximum vosku. Pro zvýšení efek
tivity produkce vosku můžeme do vnitřní
ho koše vložit sáček na vyváření vosku, do

Přítel RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D. s aerosolovým vyvíječem a řádnými ochrannými
pomůckami (respirátor s chemickou vložkou A1, brýle a gumové rukavice)

kterého vléváme již rozvařený materiál.
Bývá vhodnější použít více sáčků a vzá
jemně je oddělit síťovinou, pletivem nebo
dřevěnými rošty, a poté lisovat. Výtěžnost
se zase o něco zvýší.
A nakonec ještě několik obecných a zná
mých faktů. Při vyváření celých rámků
nedochází k poškození drátkování a jsou
zároveň částečně dezinfikovány, protože
vroucí voda likviduje mnoho patogenů.
To bohužel neplatí pro spory bakterie
Paenibacillus larvae, které vyvolávají mor
včelího plodu. Vosk nesmí přijít do styku
s železem, mědí či zinkem, protože s těmito
kovy reaguje za vzniku tmavých sloučenin
a zbytečně se tím znehodnocuje. Vosk zís
kaný jakýmkoliv způsobem musíme ještě
vyčistit, a to převařením v měkké dešťové
vodě. Tvrdá a silně mineralizovaná voda je
nevhodná, protože může dojít ke zmýdel
nění vosku. Po převaření necháváme vosk
pomalu chladnout. Nečistoty se usazují na
spodku voskového koláče a po ztvrdnutí
a vyklopení z nádoby je odstraníme špacht
lí. Podle potřeby lze celý proces opakovat.
Ze zbytků košilek se chemickou cestou po
mocí benzinu získává ještě slušné množství
vosku vhodného však jen k průmyslovému
využití.
Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství
www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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O vosku podruhé

5.

Před půlrokem jsem do našeho svazového časopisu napsal (Včelařství
7/2017, str. 222), že vzhledem k vysoké poptávce po včelím vosku, a to
zejména na výrobu mezistěn, dochází k nárůstu importu vosku nejenom
z Číny, ale i z Ukrajiny, Polska, Slovenska a Ruska. A že s nárůstem spotřeby vosku v závislosti na zvyšujícím se počtu včelařů roste v současnosti
riziko jeho falšování. Bohužel to se stalo – v důsledku touhy po větším
zisku – poslední dobou běžným jevem i u některých našich včelařů nebo
výkupců.
Včelpo, spol. s r.o., i po zavádění přísných
pořádků a nekompromisního dodržování
technologických postupů, čelí stále nepod
loženým obviněním. Obviněním, bez pát
rání po pravých příčinách rozšiřujícího se
falšování vosku, opravdu mnohdy cíleným
pravděpodobně za účelem vlastního obo
hacení. Nesmyslné omílání chytrých výje
vů a zaručených návodů včelám nepomůže
a ve svém důsledku je možná ani nezachrá
ní. Vyzval jsem k nutné spolupráci všechny,
kteří včelaří s láskou a vědomím včelí do

1.
Jedna z dodávek voští
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konalosti a nepostradatelnosti pro přírodu
samotnou. Mnoho mých přátel, s kterými
jsem se sešel, je stejného názoru, i když ně
kteří začínají dávat důraz na nově vzniklé
zpracovatele mezistěn ze včelího vosku.
Vyrábějí mezistěny z nakoupených vosků,
nebo nabízejí výrobu mezistěn z vlastního
vosku doneseného samotným včelařem.
Jsem velmi často přítomen ve Včelpu.
Neúčastním se jenom práce komise na
celkové hloubkové prověrce a inventari
zaci, jsem často i v samotném provozu.

Mám možnost vnímat pečlivě jednotlivé
technologické postupy a koloběh surovin.
Se zavedeným pořádkem, přesnou evidencí
a tříděním jednotlivých dodávek od včela
řů a výkupců mohu hodnotit, jaký je rozdíl
mezi teorií a praxí. Teoreticky všichni víme
o důležitosti včelího vosku, ale pravděpo
dobně nevíme mnoho o jeho ošetření při
výtěžnosti z voští i samotného tepelného
ošetření před výrobou mezistěn. Bohu
žel, některé vosky, dodávané anonymně
(bez identifikace dodávajícího včelaře)
od výkupců, jsou nenávratně zničeny. Ty
jsou ale alespoň dodávány v jistém ,,ko
láčovém“ provedení. Existují ale i takové
pokusy, kdy výkupce zahrnuje do dodávky
i prokazatelnou drť směsi vosku s košilka
mi a odpadem, evidentně jako zbytkový
produkt z vyvařování voští. Úplnou dr
zostí je pak dodávka naprostého odpadu
slisovaných košilek po vyvařování voští do
tvaru homole (viz obr. 4) Takovýto odpad,
prezentovaný jako voští, nelze ani přiložit
do kotle při výrobě páry. Naprostou radostí
je pak pohled na dodaný vosk od poctivých
včelařů, z nichž nutně musím vyzvednout
dodávky přítele Tomana z okresu Klatovy
a přítele Sedláčka z Příchovic. Jejich dodá
vané vosky svou čistotou lze téměř přirov
nat k vosku z panenského díla (viz obr. 5).
Aby nedocházelo k dalším ekonomickým
ztrátám, zavádí Včelpo směrem k výkup
cům přísná pravidla identifikace jednotli
vých dodávek včelího vosku ke zpracování.
A to proto, aby mohl být veškerý nekvalit
ní vosk vrácen tomu včelaři, který jej nebo
jeho náhražky poslal.
Daleko horší je skutečnost, že do oběhu
ke zpracování včelího vosku se prostřed
nictvím ,,včelařů“ dostává dovozový vosk,
nebo dokonce vosk uvolněný ze skladu
české armády. Tento vosk obsahuje ve

2.
„Vosk“ zvaný „železňák“
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Lze z tohoto vosku ještě vyrobit mezistěny?

vysoké míře parafín a terpentýn, který
včelám nejenom že ,,nechutná“, ale má za
následek zhroucení včelího díla v období
letní snůšky. Díky zavedeným kontrolám
a laboratorním testům (za 6 měsíců v ceně
přes 124 000 Kč) bylo takto identifikováno
i 183 kg náhražky včelího vosku. Celkem
bylo rozpoznáno a vráceno 1209,20 kg ne
kvalitních dodávek. Kolegové, kteří s tím
měli praktické zkušenosti před námi, nás
bohužel neinformovali o situaci a připustili
tak, aby dodavatelé nekvalitního ,,vosku“
zaklepali na dveře společnosti Včelpo.
Za posledních šest měsíců bylo Včelpu
nabídnuto 8959,2 kg vosků od různých do
davatelů. 1209,20 kg bylo po laboratorních
rozborech vráceno a 7750 kg vosku bylo
odmítnuto bez uzavření smluvního vztahu
o dodávce. Jak jsem před krátkým časem
zjistil, z oněch 7750 kg, o kterých víme, jich
je neprodaných už jenom 1250 kg. Odbě
ratelům na svíčky prý bylo dodáno celkem

4.
Ideální homole košilek s absencí vosku

350 kg. Otázkou zůstává, kdo koupil oněch
zbývajících 6150 kg a uvedl je zcela určitě
do oběhu na výrobu mezistěn, možná i jako
původem „zaručeně“ od včelařů i k soukro
mým zpracovatelům. Přeji všem svobod
nou vůli k rozhodování, od koho si nechám
mezistěny vyrobit.

Aby nedocházelo k dalším
ekonomickým ztrátám, zavádí
Včelpo směrem k výkupcům
přísná pravidla identifikace
jednotlivých dodávek včelího
vosku ke zpracování
Musím zde ještě zmínit dodávku voští
k získání vosku na výrobu mezistěn. Vy
nechám-li momentálně pojmenování do
dávek, kde černota voští se zbytky medu

pravděpodobně nahrazuje kolomaz (ma
zadlo do kluzných částí kol u bývalých že
břinových vozů na svoz sena), pak téměř
25 % dodávek tvoří rozpadající se vosková
hmota, jejímž domovem je zavíječ voskový.
Z takovýchto dodávek ani sebelepší odbor
ník vosk nevytěží.
K vzteku některých, i revolučních mu
drců Včelpo přežilo už nemožné. Podaří-li
se Včelpo udržet a zachovat zde výrobu
mezistěn, budu první, který bude prosa
zovat inovaci celého provozu se zavedením
i válcovaných mezistěn na dvou stolicích.
Z vlastních dodávek vosku včelařem do
50 kg dodaného vlastního vosku, nad 50 kg
z vykoupeného, následně vyčištěného a ste
rilizovaného kvalitního vosku, včetně za
chování výroby litých mezistěn s přísným
dodržováním technologických postupů.
Jan Šmíd,
člen Republikového výboru

O Včelpu na pokračování: Pochybení první a druhé
Obchodní řetězce
Snaha uchytit se v obchodních řetězcích
za cenu docílení určitého zisku je ze zá
sady zcestná. Předně: obchodní řetězce
potřebují generovat zisk, v jehož důsledku
nepotřebují koketovat s dodavateli o kvali
tě, ale kvantitě, rovnající se velikosti jejich
prodejní sítě. Každý, kdo se k tomuto roz
hodnutí uchýlí, je postupně vtažen do spi
rály obchodního tance, kde jasným vítězem
je vždy daný obchodní řetězec. Prodejem
svých produktů vyrobených mnohdy na
hranici únosnosti, hradí i letáky, které se
povalují téměř v každém domě. Chvíle, kdy
PRV, aniž by si prověřilo daný stav situa
ce, vzalo na vědomí pouhý nepovolený fakt
vzrůstajícího tlaku na Včelpo od obchod
ních řetězců, byl neodpovědný čin. Stalo
se. Včelpo bylo vstupem do obchodních

řetězců vystaveno tlaku splnění smluvní
ho závazku za každou cenu. Když z dneš
ního, závěrečného pohledu k tomu přidáte
jižanskou obchodní neomalenost vlastního
prospěchu, dospějete k závěru, že malér se
dříve nebo později musel dostavit.
Míchání medu
Zde nešlo o skutečnost dovozu medu
z Ukrajiny, ale o fakt dlouhodobého míchá
ní ukrajinského medu do medu s označe
ním Český med nebo Klasa. Omyl se může
stát možná i opakovaně v krátkém časovém
období, nikoli stabilně v průběhu 7 měsí
ců. Navíc med dovezený prostřednictvím
společnosti MILA s. r. o., byl přes deklaraci
o nezávadnosti kontaminovaný antibiotiky.
A to se v medových produktech neodpou
ští, neboť u nás to není dovoleno. S tím

naprosto musím souhlasit. Med, který je
jakýmkoliv způsobem kontaminován, nebo
i zahříván nad 39 °C, pozbývá své výsady
,,božského složení“, které prezentuje ge
niálnost přírodního uspořádání samotné
podstaty. Přítomnost antibiotik med zce
la degraduje, i když vyjádření soudních
znalců v daném oboru jasně deklaruje, že
přítomnost zjištěného obsahu antibiotik
v medu ze Včelpa nemůže v žádném přípa
dě ohrozit zdraví kupujícího. Samozřejmě,
neboť povolené hodnoty v živočišných pro
duktech, jako je maso nebo mléko, mnoho
násobně překračují ony hodnoty antibiotik
zjištěné v medu. Mikrogramy antibiotik na
1 kilogram medu lidskému zdraví neuško
dí. Avšak jakékoli množství ho degraduje
v samotné podstatě schopnosti léčit cokoli
v lidském organismu.
Jan Šmíd
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Včely se vrací do pražských lesů

Informační panel Včelnice Lesů hl. m. Prahy

Původní domovinou včel byl les. Ve stromech nacházely dutiny, v nichž
roje vystavěly dílo a včelstva v nich po další roky žila. V novodobých dějinách se rolníci snažili ke svým stavením přemístit nejdříve kláty, později
roje usazovali do košnic a následně do nejrůznějších úlů umístěných ve
včelínech nebo na podstavcích v sadech či zahradách, odkud je někteří převáželi za snůškou. V současnosti je na lesních stanovištích podstatně méně
včelstev, než tomu bývalo dřív.
O návrat včel do jejich původního bioty
pu se již několik let snaží Lesy hl. města
Prahy. Tento záměr uskutečňuje Středisko
Ekologická výchova, kde pracuje Ing. Pe
tra Fišerová, absolventka lesnické fakul
ty České zemědělské univerzity v Praze.

Medárna a její zařízení
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V organizaci Lesy hl. města Prahy působí
od roku 2008 ve zmíněném středisku, kde
poskytují tiskový servis. Hovořili jsme s ní
o tom, jak tohoto cíle dosahuje, i o dalších
záměrech projektu, který vrací včely do
pražských lesů.

S čím jste u nového projektu začínali?
Včelařský program v organizaci Lesy hl. m.
Prahy začal v roce 2011. Jeho název „Ná
vrat včel do pražských lesů“ má více význa
mů. Znamená to jednak obnovu včelařství
v rámci organizace, kdy se v minulosti
u pražských hájoven běžně chovaly včely
a zároveň s tím souvisí i vlastní návrat včel
do pražských lesů. Na začátku jsme pořídili
oddělky a osadili jimi první čtyři úly, aby
chom mohli dětem ve školách a veřejnosti
ukázat vedle krásy lesů a vod i práci včelařů.
Od začátku jsme začali včelařit v nízkoná
stavkových úlech Langstroth, které jsou pro

Rozhovor

mě, ale i školní mládež na obsluhu snazší.
Přesvědčila jsem se, že to byl správný výběr.
První včelnici jsme založili v Kunratickém
lese, kde původně byla hájovna se zahra
dou. Postupně jsme rozšiřovali stanoviště
a tím i zvyšovali počet včelstev. Včelařský
provoz u pražských lesů nevnímáme jako
čistě produkční. Pro výběr lokality byl
a bude rozhodující přístup ke stanovištím
se včelstvy tak, aby se dala využít pro osvě
tovou práci s veřejností. Tomuto požadavku
je podřízeno veškeré naše jednání.
Co se vám do dnešní doby podařilo?
V současnosti máme dvanáct včelařských
lokalit. Některé vybavujeme je různými
prvky, jako je např. tzv. neckový proskle
ný úl (medná kráva), u nějž lze pozorovat
život včel, dále tam jsou hmyzí hotely, in
formační panely, ale i ukázky historických
úlů a klátů. Nechybí ani potřebné zázemí
pro výklad k expozici. Máme však i místa,
která nejsou takto vybavena a slouží pře
devším k produkci medu. Jsou například
v objektech technického rázu, jako jsou
dešťové usazovací nádrže, kam veřejnost
nemá přístup. Abychom omezili či úplně
zabránili vandalismu, snažíme se, aby úly
byly v blízkosti našich objektů a případně
pod kamerovým dohledem.
Ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí a Státním fondem životního pro
středí jsme v roce 2015 zrealizovali projekt
Okno do lesa, kdy jsme na stanovišti v síd
le organizace vybavili jeden úl moderní
technologií s dálkovým přístupem a mo
nitoringem. Ta umožňuje nahlédnout pod
pokličku úlu, vybaveném vnitřní kamerou
a venku je další kamera, směrovaná na čes
no. Dále je monitorovací úl vybaven teplot
ními čidly a registrační váhou, poskytující
informace o vývoji včelstva.
Nyní se staráme o 50 včelstev, a to cel
kem ve dvanácti lokalitách, jako je např.
zmíněný Kunratický les, Prokopské údolí,
Milíčovský les, Divoká Šárka, na Černém
mostě, v Ďáblicích a další místa, která pa
tří do naší správy. V loňském roce, na který
připadlo 700. výročí narození císaře Kar
la IV., jsme připravili zvláštní edici medu.
Pro ni jsme nechali vyrobit etikety s portré
tem panovníka, který se významně zaslou
žil i o rozvoj včelařství. Například v roce
1350 zavedl tzv. medařské právo. Příno
sem pro rozvoj tehdejšího včelařství byl
i zákon na ochranu lip. Kdo je bezdůvodně
pokácel nebo zničil příbytky včelstev, toho
čekal vysoký trest. Letos si zase při našich
programech připomínáme 300 let od na
rození císařovny Marie Terezie.
Jaký je zájem o osvětové akce?
Od roku 2011, kdy jsme začali realizovat
projekt Včely do lesů, jsme pro školy a ve

Monitorovaný úl

Ing. Petra Fišerová

řejnost uspořádali na 500 akcí, kterých se
zúčastnilo více než 45 000 návštěvníků.
V tomto počtu jsou zahrnuty i menší akce
pro školy a školky, kdy je navštívíme se
včelařskými pomůckami a pozorovacím
úlkem. Při Dnech země se našich akcí
na stanovištích přístupných veřejnosti
účastní i několik tisíc lidí. Značný zájem
je rovněž o medobraní a ukázky práce
včelaře v terénu.

150, což odpovídá kapacitě technologické
ho zázemí. Vyšší počet stanovišť s menším
počtem úlů zvyšuje určitě náročnost prá
ce včelaře (objízdná trasa po lokalitách je
dlouhá minimálně 100 km), ale z každé
lokality je chuťově jiný med, a tak může
me i alergikům nabídnout med z lokality
blízké jejich bydlišti. I nadále bude pro nás
důležitá osvětová nadstavba a spolupráce
se školami a veřejností. Od podzimu jsme
do našich programů zařadili také exkurzi
do provozního zázemí, a výhledově chceme
pořádat i kurzy a přednášky pro začínající
včelaře bez rozdílu věku.

Od roku 2011, kdy jsme začali
realizovat projekt Včely do
lesů, jsme pro školy a veřejnost
uspořádali na 500 akcí,
kterých se zúčastnilo více než
45 000 návštěvníků
Odpovídá tomu i technické zázemí?
Do loňska jsme med vytáčeli v provizor
ních podmínkách, např. v šatnách, získa
ný vosk jsme vyměňovali s doplatkem za
mezistěny nejasného složení. Přelomovým
rokem při uskutečňování projektu se stal
ten letošní. Díky podpoře hl. m. Prahy jsme
v areálu organizace vybudovali nové tech
nické zázemí, které umožní i další rozvoj
včelařského programu. Zahrnuje kom
pletně technologicky zařízenou medárnu,
voskárnu s výrobou vlastních mezistěn,
skladovací místnost na medníky a prostor
k ošetření plástů po vytočení. Celkové ná
klady na nové včelařské zázemí vyšly na
1,2 milionu korun.
Prozradíte plány do budoucna?
Chceme rozšířit počet stanovišť a na nich
výhledově zvýšíme počet včelstev na 100 až

Spolupracujete také se včelaři, kteří působí v okolí Prahy?
Lesy hl. města Prahy jsou členy ZO ČSV
v Praze 4. Pokud si včelař donese vlastní,
kvalitně vyvařený vosk, tak mu z něj vyro
bíme mezistěny, bez jakýchkoliv přidaných
příměsí. Plásty však nevyváříme. Medome
ty nepůjčujeme, neboť v době medobraní
chceme vytáčet všichni a rizika ohnisek
moru včelího plodu existují i v hlavním
městě.

Před půl stoletím měly Státní lesy ČR své
vlastní, zpravidla rentabilní včelařské pro
vozy, které řídil krajský včelmistr. V sou
časnosti tomu tak není. Jednu z možností,
jak je do lesů vrátit, je úspěšný projekt Lesů
hl. m. Prahy. Spojuje návrat k vyváženému
lesnímu biotypu a osvětovou činnost pro
všechny generace.
Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek
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Používáme aerosolové vyvíječe VAT
správně?

Vyvíječ aerosolu Vat 1a vyráběný a dodávaný VÚVč Dol

Opět se vracíme k problematice používání tyčkových aerosolových vyvíječů
v boji s varroázou. Omlouvám se pečlivějším včelařům, že mnohé z následujícího budou číst opakovaně. V praxi se ale u nás stále setkáváme s tím,
že se na důležité informace zapomnělo, a také přibývají noví včelaři. Je
proto užitečné si některé věci připomenout.
Abychom měli jistotu, že v boji proti roz
toči Varroa destructor budeme úspěšní,
musíme se prozatím spoléhat na využí
vání dnes zaregistrovaných veterinárních
léčebných přípravků a na použití registro
vaných technických pomůcek. Různé pří
rodní látky a doporučované ekopřípravky
nejsou dostatečně účinné a včelstva před
silnou nákazou stoprocentně neochrání.
V úspěšném boji proti varroáze se uplat
ňují ošetření, která mají účinnost vyšší než
80 %. Šlechtění včelstev na odolnost proti
varoáze zatím nepřináší využitelné výsled
ky; je to záležitost, která potrvá ještě desít
ky let. V našem systému boje s varroázou
s minimalizací dávek účinných látek má
své nezastupitelné místo využívání aero
solových vyvíječů. Obrovskou výhodou je
možnost ošetřovat včelstva aerosolem i při
poklesu venkovní teploty, a to až do –5 °C
(fumigací můžeme ošetřovat pouze při tep
lotách nad 10 °C). V období před zimním
slunovratem, tedy od konce listopadu do
20. prosince, je ve včelstvech minimum
zavíčkovaného plodu a jednorázová ošet
ření mají proto nejvyšší účinnost. Teploty
v tomto období se již pravidelně pohybují
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pod 10 °C, proto k efektivnímu ošetření
zbývá pouze aerosol. Aerosolové vyvíječe
tedy pomohou likvidovat poslední rozto
če zbylé po předcházejících dvou až třech
ošetřeních, a tak oddálit vznik populací
roztoče Varroa destructor rezistentních
na používaná léčiva. Význam ošetření

to typu má velmi dobrou schopnost proni
kat i do staženého zimního chomáče včel,
t.j. i při venkovních teplotách pod 10 °C,
a je z hygienického hlediska nezávadný. Při
teplotě nad 10 °C používáme aerosol z vod
ní emulze, do –5 °C z roztoku acetonu.
Používané přístroje k ošetřování
včelstev
Ve včelařské praxi se používají tři základní
typy tyčkových vyvíječů, které mají násle
dující charakteristiky:

V období před zimním slunovratem, tedy od konce listopadu do
20. prosince, je ve včelstvech minimum zavíčkovaného plodu
a jednorázová ošetření mají proto nejvyšší účinnost
aerosolem v tomto předvánočním období
je oceněn v systému dotací. Za poslední
ošetření včelstva aerosolem v období od
konce listopadu a v prosinci se vyplácí dle
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném
znění částka 10 Kč.
Co je to aerosol?
Aerosoly tvoří částice o velikosti několika
tisícin mm ve směsi se vzduchem. Ve vče
lařství využíváme aerosoly vznikající v tyč
kových zmlžovačích, kde se tvoří za využití
energie stlačeného vzduchu. Aerosol toho

Vyvíječ VAT-OC-22 099 vyráběl do roku
1990 OPS Náchod (6 rozvodných vzdu
chových hadiček k tryskám s odklopnými
kuličkami, stojan z plechu a jeklu), mezi
včelaři se jich používá dosud velké množ
ství. Přístroje nebyly příliš kvalitně vyro
beny, vyžadovaly drobné úpravy, výkon je
však uspokojivý.
Vyvíječ VAT-3 vyráběl v letech 1990–1992
Václav Grulich, Sedloňov (bez rozvodných
vzduchových hadiček, stojan ve tvaru
podkovy, sdružená šestiotvorová tryska).

Vyvíječ VAT 1a vyrábí od roku 1993 VÚVč
Dol (6 rozvodných vzduchových hadiček
k tryskám s kuličkami na stahovacích krou
žcích, stojan z kulatiny), přístroje od roku
výroby 1996 jsou vybaveny rychlospojkou
k připojení vzduchové hadice. Dodává se
za 4 700 Kč, cena může být někdy ovliv
něna výší nákladů na materiál a cenami
subdodávek. Výroba je vedena jako zakáz
ková a posezonní, dodávky jsou vyřizovány
v pořadí došlých objednávek, dodací lhůta
se v současné době pohybuje od jednoho
do dvou měsíců.
VÚVč na tyto a dříve uvedené přístroje
poskytuje servis (vždy srpen až listopad),
provádí revizi a testování výkonu. Vyví
ječe VAT 1a a všechny výše uvedené se
zkouší a testují pro provozní tlak 3 a 4 atm
(300 a 400 kPa) při teplotě aerosolu 10 °C
na vodu. Pro účinné léčení aerosolem je
nutné dodržovat následující zásady:
• obsluha musí být řádně obeznámena
(proškolena) s obsluhou vyvíječe; je
rovněž vhodné, aby si držitel vyvíječe
uměl opravit drobné závady vyskytující
se při vlastním provozu. VÚVč pořádá
každoročně koncem srpna až počátkem
září kurzy používání a údržby vyvíječů.
Od roku 1997 jsou pořádány kurzy pro
opraváře, kteří získali od výzkumného
ústavu oprávnění vyvíječe opravovat
a testovat jejich výkon. Je žádoucí, aby
jeden takto proškolený opravář působil

v každém okrese nebo ve dvou až třech
okresech sousedících. Seznam těchto
opravářů je na www.beedol.cz;
• při zahájení ošetřování musí být znám
výkon vyvíječe v ml/min.Výkon se ově
řuje při každé opravě, obsluha si ho
může před sezonou sama ověřit podle
návodu. Výkon se testuje při teplotě, při
které budeme ošetřovat; u vodní emul
ze je to obyčejně kolem 15 °C, teplota
aerosolu při výstupu z vyvíječe je pak
kolem 10 °C. Při použití acetonového
roztoku se čas expozice do včelstva

síňky, nejlépe je hubici zasunout pod
zadní přepážku – okénko v plodišti a ae
rosol aplikovat pod rámky do podmetu
zezadu.
Pozor! Při použití acetonu především
s přípravkem M-1Aer je nutné při zaháje
ní ošetřování nechat vyvíječ běžet naprázd
no mimo úl 2 až 5 minut tak, aby došlo
k ochlazení vyvíječe a výkon se upravil do
normálu. Jinak hrozí předávkování léčiva
u prvních 2 až 4 včelstev (především za
vyšších teplot kolem 10 °C) a jejich po
škození;

Dávka 300 ml roztoku acetonu by měla stačit
na 35 až 45 včelstev normální síly
krátí na jednu čtvrtinu. Výkon vyvíje
če je dobré ověřit po ošetření každých
500 až 1000 včelstev, minimálně po
dvou letech. Dávka 300 ml roztoku ace
tonu by měla stačit na 35 až 45 včelstev
normální síly. Při běžném provozu musí
být úbytek v lahvi úměrný počtu ošetře
ných včelstev, sledování úbytku v lahvi
je nejlepší průběžnou kontrolou výkonu
vyvíječe při provozu. Při normální funk
ci vyvíječe odkapávají kapky od všech
kuliček trysek a přes košíček sání nesmí
probublávat vzduch. Emulze nebo roz
tok se musí připravit každý den čerstvý;
• pro dobrou účinnost je nutné, aby úl
byl těsný a hubice směřovala do vol
ného prostoru – podmetu, plástových
uliček apod. Na překážkách dochází ke
kondenzaci aerosolu a tím i ke snížení
účinnosti. U moravských univerzálů
nelze vpouštět aerosol pouze do před

• obsluha a všichni přítomní v blízkosti
vyvíječe v provozu musejí být vybaveni
respirátorem nebo nově euromaskou
s chemickou vložkou A-1 hnědé barvy;
• jako zdroje vzduchu je možné využívat
tlakové vzduchové lahve, vzduch z brz
dového systému traktoru, agregátu
elektromotoru s kompresorem, v sou
časné době je nejoperativnější používá
ní agregátu spalovacího motoru a písto
vého kompresoru. Základní podmínkou
použitelnosti agregátu pro vyvíječ je
minimální výkon motoru 1 HP až 1 kW
a minimální tlak 350 kPa. Agregát ne
musí mít vyrovnávací nádrž.
Nezapomeňte! Jiné tlakové plyny než
vzduch (kyslík, dusík, acetylén, kysličník
uhličitý) nelze k ošetřování včelstev pou
žívat!
Text a foto: Dr. Ing. František Kamler

Vyvíječ VAT OC-22 099 s novou hubicí a kolenem odolnými vůči
acetonu, vyvíječ je možné vybavit rychlospojkou pro vzduch, obojí
dodává VÚVč Dol jako náhradní díly
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Přístroj má však několik závad. Pokud ne
byly tyto vyvíječe rekonstruovány ve VÚVč
Dol do roku 2011, jsou již neopravitelné.
Dnes se provádí pouze jejich revize a ově
řuje se výkon.

Zdraví včel

VÚVeL Fest IV Zdraví včel – výzkum
co nejblíže k chovatelské praxi

Po přednášce čekala Ing. Dalibora Titěru diskuze s účastníky semináře

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně opět zorganizoval
v rámci IV. cyklu seminářů VÚVeL Fest odborný seminář s názvem Zdraví
včel. Ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství se hovořilo o aktuální nákazové situaci u včel v ČR i v Evropě a o problematice hniloby včelího plodu. Posluchači byli dále informováni o imunitě včel, příčinách a možných preventivních opatřeních ztrát včelstev a byli
seznámeni s metodikou pro odstranění včelích virů.
První dvě přednášky připravili Ing. Dalibor
Titěra, CSc., společně s MVDr. Martinem
Kamlerem (Výzkumný ústav včelařský
v Dole). Tématem jejich vystoupení byla
aktuální nákazová situace z pohledu zdra
ví včel v rámci Evropy se zaměřením na
aktuální situaci ve výskytu hniloby včelího
plodu v ČR.
Aktuální nákazová situace z pohledu
zdraví včel v Evropě
Ing. Titěra se podrobněji věnoval ztrátám
včelstev a jejich příčinám. Včelstvo jako
živý organismus může být hostitelem
různých původců nemocí, jedná se o viry,
bakterie, mikrosporidie, plísně i roztoče.
Do včelstva se původci dostanou vždy
z vnějšího prostředí, ale potom záleží na
stavu včelstva, zda infekci podlehne či ni
koli. Projekty na evropské i národní úrovni
ukazují, že hlavním faktorem ztrát včelstev
je špatná chovatelská praxe.
Hniloba včelího plodu: opět po 40 letech
Hnilobou včelího plodu se laboratoř VÚVč
Dol zabývala v posledních dvou letech vel
mi intenzivně, protože šlo o nový akutní
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nález po dlouhé době. Bakteriální nákaza
plodu je zařazena mezi nebezpečné. Je způ
sobována anaerobní nesporulující bakterií
Melissoccus plutonius. Klinické příznaky
hniloby jsou podobné moru včelího plodu,
ale larvičky hynou většinou před zavíčko
váním. Přítomnost infekce v úlu může po
znat každý i méně zkušený včelař, protože

vším zalétáváním včel mezi včelstvy na
jednom stanovišti i mezi různými stano
višti. Prokazatelně se hniloba šíří kočo
váním. Diagnostika tohoto onemocnění
je problematičtější než u moru. Kultivace
není snadná a molekulární techniky kom
plikuje to, že mikroorganismus původce
je variabilní a doprovázejí ho další mik
robi. Základem diagnostiky tak zůstává
klinická prohlídka podezřelého včelstva,
doplněná odběrem vzorku plodu a jeho
vyšetřením v laboratoři. Při pochybnos
tech nastává půlroční pozorovací doba,
při potvrzení původce nemoci jsou vy
hlášena mimořádná veterinární opatření
(MVO) a likvidace včelstva.

Na základě zodpovědného přístupu včelařů a veterinářů se v roce
2016 prokázalo již pouze jedno nové ohnisko s klinickými příznaky
hniloby včelího plodu a v roce 2017 se zatím žádné neobjevilo
barva larev se mění z bílé na žlutou a poz
ději hnědou, larvy jsou zvadlé, pootočené,
ale stále je viditelná segmentace. Larva se
rychle rozpadá, a pokud dělnice buňku
nevyčistí, vzniká po vyschnutí na jejím
dně příškvar. Nespecifickým příznakem
onemocnění je tedy zvyšující se mezerovi
tost na plástech, typičtějším příznakem je
změna barvy larviček.
Hniloba se šíří uvnitř úlu prostřednic
tvím včel čistících napadené buňky. Infi
kovaný materiál (plásty, nástavky, med)
přenáší infekci. K šíření dochází přede

V České republice byla hniloba včelího
plodu po několika desetiletích klidu ak
tuálně zaznamenána v červnu roku 2015
v oblasti Krkonoš, přičemž se rychle roz
šiřovala. Stanoviště s klinickými příznaky
byla nedaleko od sebe. Následovala vyhlá
šení MVO a realizace nařízených opatření.
Na základě zodpovědného přístupu včela
řů a veterinářů se v roce 2016 prokázalo
již pouze jedno nové ohnisko s klinickými
příznaky a v roce 2017 se zatím žádné ne
objevilo. Byla zrušena ochranná pásma
a založena dvě monitorovací stanoviště.

Pokusy se včelami známého stáří 

Zdraví včel

Příčiny a prevence ztrát včelstev
v České republice
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., z Katedry bio
chemie PřF UP v Olomouci, se ve svém
vytoupení věnoval sledování a analyzová
ní příčin ztrát včelstev. Faktorů, které pře
zimování včelstev ovlivňují, je celá řada.
Včelstva ovlivňuje krajina, nemoci a škůd
ci, vlastnosti včelstva (genetická variabilita
včel ve včelstvu, temperament, imunita) ale
i samotní včelaři, kteří jsou svými zootech
nickými zásahy schopni ovlivnit včelstva na
několik týdnů i měsíců dopředu. Za hlavní
příčinu zdravotních problémů včelstev je
považován celosvětově rozšířený roztoč
kleštík včelí (Varroa destructor), dále pak
parazitická houba Nosema spp. způsobu
jící nosematózu, a také různé bakteriózy
a virózy.
Zimní ztráty včelstev jsou v České repub
lice od jara 2013 sledovány pomocí jedno
duchého dotazníku, který vydává meziná
rodní asociace COLOSS. Díky sběru dat
přímo od včelařů, kteří svá data dobrovolně
zasílají do databáze, jsou získávány infor
mace nejen o počtu uhynulých včelstev,
ale i o jejich symptomech či aplikovaných
postupech ke zvládání varroázy.
Zatímco přirozený spad roztočů sleduje
na podložkách přibližně 80 % respondentů
studie, tak daleko přesnější, avšak pracněj
ší metodiku diagnostiky varroázy pomocí
moučkového cukru nebo smyvem provádí
méně než 10 % ve studii zúčastněných vče
lařů. Díky jednotné metodice sběru dat je
možné porovnat výsledky studie se zahra
ničím. Čeští včelaři využívají v drtivě větši
ně veterinární léčivé přípravy na syntetické
bázi, avšak včelaři v Rakousku se spíš kloní
k léčbě varroázy pomocí přírodních látek,
jako jsou např. kyselina mravenčí, mléčná
a šťavelová. Strategie zvládání varroázy
se ve světě vyvíjí, upouští se od použití
syntetických léčiv, která jsou nahrazová
na přípravky na bázi organických kyselin

Doc. Pavel Hyršl (vpravo vzadu) dohlíží na pokusy na včelíně Kývalka 

nebo éterických olejů. Cílem je eliminovat
vznik rezistence roztočů na syntetická léči
va i ochrana včelích produktů před rezidui
léčiv. Postupně se testují i zootechnické
metody, jako je klíckování matek, mezi již
klasickou metodu patří odstranění trubči
ny, kterou ale u nás provádí jen asi 35 %
včelařů, v Rakousku to je více než 60 %.
Trubčina totiž funguje jako past na roztoče,
protože roztoči upřednostňují trubčí plod
před dělničím.
Česká republika patří v rámci Evropy
k zemím s největší hustotou včelstev na
kilometr čtvereční. Při tak vysoké kon
centraci tedy hrozí zvýšené riziko přenosu
nemocí mezi nimi. Gradace varroázy v let
ním období může spustit vlnu loupeží mezi
včelstvy, která následně může vyústit až ve
zvýšené ztráty včelstev v daném regionu
i k přenosu moru včelího plodu či jiných
chorob. Mapa hustoty zavčelení České
republiky je k dispozici na www.coloss.cz
v sekci výsledky.

Foto: P. Hyršl

Odběr hemolymfy 

Foto: D. Titěra

Z pohledu včelařské praxe je podstatná
ochrana zimní generace včel, která se líhne
od druhé poloviny července až do začátku
zimování. Zimní a letní generace včel se
liší v různých biochemických parametrech,
např. rozdíly v obsahu multifunkčního gly
kolipoproteinu vitellogeninu nebo v aktivi
tě hltanových žláz dělnic. Zvýšená infesta
ce včelstev kleštíkem včelím a následně
i virózami v letním období vede k oslabení
dlouhověké zimní generace včel. Tyto včely
mají oslabenou imunitu, nízkou odolnost
k oxidačnímu stresu, nízkou koncentraci
vitellogeninu, a tak hynou již během pod
zimu. Výsledkem je úhyn nebo výrazné
oslabení celého včelstva během zimování.
Klíčem k prevenci ztrát včelstev je tedy
ochrana zimní generace včel, s čímž se úzce
pojí omezování negativního vlivu varro
ázy na včelstva pomocí vhodných metod.
S ohledem na šíření roztočů rezistentních
k syntetickým akaricidům,je nutno zamě
řit se na preparáty na bázi přírodních látek

Foto: P. Hyršl
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Zdraví včel
Mgr. Jiří Danihlík se prezentoval zajímavou přednáškou o ztrátách včelstev

a také na vhodné biotechnologické zásahy
v plné včelařské sezoně, nikoliv až během
podzimu, kdy již může být zimní generace
včel poškozena.
Imunita včel
Doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., představil
posluchačům imunitní systém včel, který
jim umožňuje reagovat na okolní prostředí
a patogeny. Imunitní reakce zprostředko
vávají buňky (hemocyty) a molekuly v cir
kulující tělní tekutině – hemolymfě. Mezi
důležité nebuněčné složky patří antibak
teriální peptidy a složky fenoloxidázové
a koagulační kaskády, kdy při poranění
dochází ke srážení hemolymfy a zčernání
poraněného místa z důvodu tvorby me
laninu. Včely žijí sociálním způsobem ve
velkých společenstvích. Díky tomu u nich
není tolik důležitá imunita jedince, ale na
stupuje tzv. sociální imunita, při které je
cílem přežití celého včelstva. Velký vliv má
i sociální chování jednotlivých včel. Mezi
projevy sociální imunity patří například
čištění úlu, obrana proti vetřelcům na čes
ně, regulace teploty nebo ochrana matky.
V kontrastu s tím, jak dlouho už včely cho
váme a zkoumáme, existuje v porovnání

s jinými zástupci hmyzu obecně velmi málo
informací o včelí imunitě.
V experimentech, které tým provádí,
se pracuje se vzorky hemolymfy včelího
plodu a dospělých včel. Hledají se měři
telné parametry imunity, které by mohly
být používány pro lepší popis aktuálního
zdravotního stavu včelstva. Velmi zají
mavou metodikou je sledování, jakým
způsobem se včely dovedou bránit umělé
nákaze parazitickými hlísticemi. Ty v pří
rodě včelám neškodí, ale hodí se jako la
boratorní model. Testována je i účinnost
nových doplňků výživy včel. Studium
imunitního systému včel ztěžuje velká in
dividuální variabilita, zásadní vliv má také
stáří jedinců nebo roční období. Studuje
se i rozdíl mezi tzv. letními a zimními vče
lami; dlouhověkost včel je doprovázena
syntézou odlišných proteinů v hemolym
fě, odlišností potravy a aktivací odlišných
složek imunity.

včelích virů přitom patří do skupiny pikor
navirů, které jsou odolné vůči vlivům vněj
šího prostředí i vůči běžným dezinfekčním
prostředkům. Existuje několik účinných
dezinfekčních látek, které působí proti pi
kornavirům, ale jejich použití u včel limitu
je silná toxicita. Dalším problémem je, že
není dostupná laboratorní metoda umož
ňující testovat účinnost různých způsobů
dezinfekce přímo na včelích virech.
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D., předsta
vila metodický postup vedoucí ke snížení
kontaminace pomůcek a chovatelského
zařízení patogenními viry včel. Metodický
postup je založen na dvou odlišných přístu
pech, z nichž každý je vhodný pro využití
za jiných, v dalším textu specifikovaných
podmínek. První přístup využívá chemic
ký dezinfekční prostředek na bázi jodofo
ru (pro včelařství registrovaný přípravek
Bee-Safe, původně prodávaný pod názvem
Biocid 30®). Druhý přístup je založen na
působení tepla.
Tato metodika vznikla jako jeden z plá
novaných výsledků projektu MZe NAZV
QJ1510113 ve spolupráci Výzkumné
ho ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.
a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o.
V současnosti probíhá její schvalovací pro
ces a do konce letošního roku bude její ko
nečná podoba k dispozici zdarma u autorů
metodiky, případně k volnému stažení na
stránkách Výzkumného ústavu veterinár
ního lékařství (www.vri.cz).
Text: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
Foto: Jiří Chaloupka

Metodický postup pro snížení
kontaminace chovatelského zařízení
a včelařských pomůcek
Množství virů, které vyvolávají různá one
mocnění včel, se stále zvyšuje. Většina

Poznámka
Zájemci o problematiku zdraví včel a řešení
aktuálních zdravotních problémů se mohou
kdykoli obracet na Výzkumný ústav veterinárního lékařství. Kontaktní adresa zejména pro diagnostiku virových chorob včel:
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D., Výzkumný
ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Hudcova 70, 621 00 Brno, prodelalova@vri.cz

O tom, kolik to bude řádků si, milé čtenářky, rozhodnete samy tím, zda nám pošlete
svoje příspěvky, v nichž nám napíšete o tom,
jak se včelařství stalo součástí vašeho života.
Zda to bude příběh o tom, jak jste se dostaly
do včelařské rodiny či naopak o bázlivosti
nápadníka před včelími žihadly. Vítané jsou
zmínky o místních včelařských či medových
tradicích, recepty z domácí medové kuchařky
či návod, jak si vytvořit zajímavou dekoraci
do domácnosti. Uvítáme i řádky o tom, jak

jste někoho z rodiny či známých přivedly
k medem vonící zálibě.
Nemusíte si lámat hlavu nad slohovou
vybroušeností či gramatikou. Chybička se
občas vloudí do textu i zkušenému autorovi.
Od toho je redakce s korektorkou. Takže
milé čtenářky-včelařky, neváhejte a pište
na papír či do mailu. A fotografie jsou samozřejmě vítané.
Nezapomeňte uvést svou adresu a telefonický kontakt.
Vaše redakce Včelařství

Řádky pro včelařky
Včelařství, ať ze záliby nebo profesně není
zdaleka záležitostí mužů. Spolu s nimi prožívají včelařský rok i jejich i jejich manželky
či partnerky, které mnohdy samy včelaří.
A pokud ne, tak dokážou využít med, vosk
a další včelí produkty v kuchyni, při výrobě
nápojů, svíček, v léčitelství nebo i ve výzdobě domácnosti. Proto jsme v časopise
Včelařství vyčlenili pro příští rok samostatnou rubriku, kterou jsme nazvali Řádky pro
včelařky.
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Rozhovor

Festival medu láká včelaře
i z dalekého jihu Evropy
… přihlásil je do soutěže a získal
ocenění v podobě Bronzové
plástve, které si nesmírně váží

Svetoslav Savov přivezl do Pardubic medy
z bulharských hor…

Umělecký keramik a včelař Svetoslav Nikolajev Savov z bulharského města
Pernik přijel do Pardubic na osmnáctý ročník Dnů medu (viz. Včelařství
č. 11/2017, str. 370) již počtvrté. Tentokrát si přivezl i svého kamaráda,
včelaře Borislava Velinova, starostu dvou malých obcí vysoko v bulharských horách. Svetoslava Savova, jemuž mezi včelaři neřekne nikdo jinak
než Savko, jsem požádal o krátký rozhovor.
Savko, jaká byla cesta do Pardubic?
Jako každoročně jsme přijeli osobním au
tem. Cesta je dlouhá 1400 km, a tak jsme
vypili několik litrů kafe a za nějakých pat
náct hodin jsme byli na místě.
Žijete v městě Pernik, které leží v horách
na severu Bulharska v nadmořské výšce
přes 800 m. Je vůbec možné v takové výšce chovat včely?
Ano, je, i když je to trochu složitější než
v nížinách. Někdy vytočíme až 15 kg medu
na včelstvo, a dokonce se mi několikrát
stalo, že jsem získal i třicet kilo. Ale to je
jednou za deset let.
Jaké úly používáte pro chov včel?
Naše „košrice“ jsou v systému Dadant.
Mají hluboká plodiště, a to umožňuje
včelám silný rozvoj v chladivých jarních
dnech, kterých je u nás poměrně mnoho.
V sezoně pak přidáváme nízké nástavky, do
kterých včely následně ukládají med.
V Pardubicích jste letos již počtvrté. Co
vás sem láká?
Především jsou to oslavy medu. U nás nic
takového nemáme. Existuje sice několik

včelařských spolků, ale festival medu, jako
je ten váš, zorganizovat nedokážeme. U vás
se mi líbí všechno. Průvod městem, tradič
ní zastavení u radnice a pozdravení primá
tora, mnoho lidí v sále, kteří si přišli koupit
med. Pokoušel jsem se spočítat je, ale po
tisícovce jsem to vzdal. Těším se z nálady,
která zde panuje, a jako umělec také sle
duji návštěvníky, jak jsou oblečení a jak se
chovají. Okamžitě je patrná jiná mentalita,
ale slovanský základ je v mnoha projevech
stejný jako u nás.

Medovicový horský a květový. A získal
jsem zde vysoké ocenění – Bronzovou plás
tev. Jsem nesmírně šťastný!
Váš kamarád Borislav, který s vámi přijel, je také včelařem?
On je především starostou dvou malých
obcí, které leží vysoko v horách, asi 900 m
nad mořem, každá zhruba s 250 obyvateli.
Je odborníkem na spalovací motory, ale
chová i 8 včelstev. Chovat včely tak vysoko
v horách je hodně složité. Jsem rád, že mě
doprovodil. Každý rok jsem mu vyprávěl
o Pardubicích, a tak se letos vydal na cestu
se mnou. A doufám, že se zde za rok opět
sejdeme. Rád přijedu, mám tu již mnoho
přátel, takže je rád zase uvidím.
Text a foto: Evžen Báchor

Vraťme se zpět ke včelám, konkrétně
k těm vašim. Máte nějakého pokračovatele?
Mám dvě děti, čtrnáctiletého syna a de
setiletou dceru. Oba mi musejí pomáhat
a doufám, že jednou budou oba se včela
mi pokračovat. Máme 30 včelstev a práce
kolem nich je dost, takže každá pomocná
ruka přijde vhod. Točíme jarní medy, poz
ději vřesové, a také medovici. K tomu ješ
tě ze včelích produktů vyrábíme přírodní
kosmetiku.
Svůj med jste přihlásil do tradiční soutěže. Jaký jste do Pardubic přivezl?

Borislav Velinov (vlevo) a Svetoslav
Nikolaev Savov při procházce Pardubicemi
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Pro začínající včelaře

Konec dobrý, všechno dobré

1. Zajímavé balení medu je hodnotnou prezentací i luxusním dárkem

Posledním měsícem v roce sice nekončí koloběh včelařských období, ale
i tak se pro nás stává završením první včelařské sezony v případě, že jsme
si obstarali oddělky letos z jara, případně jsme vytočili svůj první med.
Pakliže již nyní na své včelnici vidíme, že něco nedopadlo podle našich
představ, je na místě přijít problému na kloub a příště se chyb vyvarovat.
Naopak, pokud si nejsme jisti nějakým
pochybením, měli bychom mít stále na
paměti, že včely zůstávají součástí příro
dy, potravních řetězců. Přirozený výběr,
přes všechnu naši snahu, dává přežít těm
životaschopnějším, s lepším genetickým
potenciálem pro život, s vyšší odolností
proti chorobám, škůdcům i zhoršenému ži
votnímu prostředí. Příroda sama disponuje
očistnými mechanismy, které regulují po
pulaci živočichů na potřebnou mez, včely
nevyjímaje. Svá včelstva se snažíme chovat
v takové hustotě, kterou by v přírodě samy
neakceptovaly. Výsledkem přílišného za
včelení v kombinaci s nedostatečným zdro
jem potravy jsou oslabená včelstva, která se
stanou předmětem loupeže, živoří a včelaři
očekávaný užitek nepřinesou. Taková se
stanou předmětem loupeže nebo dají brzo
najevo, že jsou odkázána k živoření a včela
ři očekávaný užitek nepřinesou. Na malém
prostoru se přenosu nakažlivých chorob
nevyhneme i z důvodu častého zalétávání
dělnic a především trubců, případně ná
vštěvy stejného napajedla nebo omezených
zdrojů snůšky.
Včelí chleba – grunt
Nevyrovnaná výživa, případně monodieta
s velkými pastevními prolukami, nedosta
tečná pylová pestrost nejen v předjaří, ale
i v podletí, může být příčinou problémů,
které se umocňují s množstvím včelstev
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v doletové vzdálenosti. Svými zásahy se
snažíme přirozené instinkty včel kontro
lovat, nastavovat přírodě vyšší laťku, ale
ona má své limity, které by si vnímavý
včelař měl uvědomovat. Věnujme proto
větší pozornost rozmanitosti včelí pastvy
nejen pro zajímavější chuť medu či vyšší
výnosy, ale především pro lepší výživu
včel. Naši předkové dbali o biodiverzitu
možná s menšími znalostmi o ekologii,
ale s o to s větším úsilím. Každý statkář

2a.
Otakar Zdych používá pastovací spirál
z antikora

lemoval hranice svého pozemku vším, co
potřeboval – vrbičky na košíky a zpevně
ní břehů potoka, lískové keře na oříšky,
oplocení a hatě, rychle rostoucí topolové
dřevo na otop, habrové porosty na ze
mědělské ruční náčiní, olšové a jasanové
kmínky na oje, duby na žaludy pro zvířata,
buky na stavební dřevo, akáty na ohrady,
měkkou lípu na nábytek, jabloně v aleji
pro pocestné, hrušně, třešně a švestky
v sadu na povidla, křížaly, do buchet i na
pálenku. Ale zároveň také ošetřil remíz
ky šípkem, hlohem, trnkou a dalšími keři
jako domácí lékárnu pro sebe, svá i volně
pasoucí se zvířata a bobulemi pro ptac
tvo. Práce s koňmi v lese neničila paseky
s maliníkem, ostružiníkem a borůvčím
a lužní lesy poskytovaly bohatou nadílku
rostlin, jejichž semena rozšiřovala řeka
sama. Dnes máme dotační programy na
greening, revitalizujeme stará stromořa
dí, která ocení až naši potomci, zakládáme
přírodní zahrady, ale stále málo odborníků
prosazuje skladbu porostu užitečnou pro
včely i ostatní hmyz. Sterilní hybridi, exo
tické lípy usmrcující čmeláky a okrasné
keře vyžadující stálou úpravu živých plotů
tím včelařství nepomůžeme. Aby výsadba
pro včely doznala většího významu, nemů
že být ojedinělá, ale měla by být alespoň
skupinová. Komunikace s místním země
dělcem by se neměla odehrávat ve jménu
výčitek za chemické koktejly, kterými mož
ná napájí své porosty řepky, ale nabídkou
úhrady semínka za výsev zelených pásů
svazenky nebo komonice. Pokud budeme
mít jistotu, že naše včely mají o výživu po
staráno, můžeme další důvod případného
neúspěchu hledat ve svém vědění.

2b.
Pastovací hranol z antikora

Nenajde se včelař, který by už
nic nepotřeboval, všechno měl
a nic ho nemohlo překvapit
matky, některých orgánů dělnic, přítom
nost trubců a tím i reprodukce a regenerace
včelstva. Pokud tyto zákonitosti poznáme,
můžeme svou prací včelstvo podnítit v jeho
přirozených pochodech (jarní rozvoj, stav
ba), čímž docílí lepšího využití obvyklého
potenciálu (kladení matky, tvorba zásob),
případně dalšími postupy některé přírod
ní cykly odvrátit (rojení), načasovat (chov
matek, tvorba oddělků) nebo využít ve svůj
prospěch (např. těžba mateří kašičky, pylu,
propolisu). Člověk svou činností nemůže
v běžném provozu včelstvo donutit k pro
cesům, které by v daném období nebyly
v souladu s přírodními pochody. Úspěš
nost včelaře není dána rámkovou mírou
či typem úlu, ale právě citem a respektem
k těmto miliony let prověřeným funkčním
systémům. Svými znalostmi tak můžeme
přispět k tomu, aby naše včelstva byla sil
ná, zdravá a spokojená.
Včelařství sebou nese i jeden krásný
bonus. Pro vaše blízké bude vždy inspi
rací k obdarování nejen za dodávky medu
a dalších včelích produktů. Nenajde se totiž
včelař, který by už nic nepotřeboval, všech
no měl a nic ho nemohlo překvapit. Stačí
naslouchat, zeptat se přátel nebo si opsat
tituly v knihovničce.
Hladký jako med
Přirovnání, jaké použily děti v kroužku,
není chybnou výslovností, ale opravdu
se jedná o hlaďoučkou konzistenci pas
tového medu. Způsobů, jak upastovat (je
to správný termín?? včelaři zřejmě vědí,
o čem je řeč) ten nejlepší je skoro tolik,
kolik je včelařů, kteří se tímto způsobem
jediné povolené úpravy medu, prodávané
ho ze dvora, zabývají. Je zvláštní, že i když
se pouze jedná o řízenou krystalizaci, med
získává se svou změnou tuhosti a vzhledu
i poněkud jiné chuťové parametry, než má
ten výchozí. Co komu chutná, je otázkou
pro rodinu i zákazníky. Pro tuto úpravu se

hodí medy, které samovolně dobře krysta
lizují. Pro mne má největší kouzlo pastový
med řepkový. Perleťová barva s hedvábným
efektem na povrchu vzbuzuje pocit hladko
sti už na pohled. Nejen že je med stále stej
ný a už nikde neukápne, výborně se roztírá
a v ústech se jen rozplývá. Pak už zbývá jen
si zaexperimentovat a med ochutit klasic
kou skořicí, kakaem, hořkou čokoládou,
vanilkovým luskem, pepřem, zázvorem
a tím, co využijete ve sladké i slané kuchy
ni. Jen je nutné podotknout, že na takto
upravené medy se již nevztahuje prodej ze
dvora a jedná se o potravinářský výrobek se
všemi legislativními povinnostmi, protože
byly do medu přidány další složky. Těžko
předvídat, zda by kontrolní orgán akcep
toval na etiketě skořici v medu snáze než
med se skořicí, ale dobrota to je.
Vlastní pastování není nikterak obtížné,
pohodlně se dá se zvládnout s průměrně
vybavenou dílnou i bez profesionálních
pomůcek. Pomineme-li ty ruční, jejichž
použití bude náročnější na čas i sílu, pou
žijeme běžný stojan s klasickou vrtačkou
a pastovací hranol nebo spirál z antikora
nebo dřeva (obr. 2a, b). Nutný bude i jed
noduchý mechanický časovač, který upra
víme tak, aby každé 2 hodiny spínal na
dobu 15 minut. . Aby se do medu nedostá
valy drobné nečistoty, zabezpečíme otvor
ve víku dvojitým krytem (obr. 3). Med před
pastováním ztekutíme, odstraníme pěnu,
případně použijeme čerstvě vytočený a vy
čeřený. Med vždy přecedíme přes jemný
uhelon, který ho zbaví drobných nečistot
z vytáčení a případně i nerozpuštěných vět
ších krystalků. Necháme ho vychladnout,
odstát a není na škodu, když se ztratí jeho
průzračnost a zakalí se. Pastujeme v celém
vědru, do kterého ponoříme pastovací za
řízení. U spirálu případně po domácku vy
robených pomůcek dbáme, aby celá délka
zákrut byla potopená v medu a nedochá
zelo k zašlehávání vzduchu. Zařízení si
nejprve odzkoušíme nanečisto, abychom
vychytali všechny výškové rozdíly a bez
vadnou stabilitu celé sestavy (obr. 4). Před
vlastním spuštěním můžeme celou várku
zaočkovat kvalitně zpastovaným medem,
jehož jemnosti bychom rádi dosáhli. Osob
ně postupuji tak, že do kbelíku s trochou
medu přidám pastový med ze sklenice,
s pomocí mačkadla na brambory promí
chám obě hmoty dohromady a přidám zbý
vající med. Po krátkém promíchání už další
práci přenechám vrtačce. Do 24 hodin je
med zpravidla vhodný ke stočení do skle
nic, nejlépe přes stáčecí nádobu (obr. 5),
což je třeba udělat, dokud je med polotek
utý a jeho konzistence ještě není konečná
(obr. 6). Druhý den už ve sklenicích ztuhne
do konečné podoby. Pokud se nám „pove
de“ tento čas promeškat, nezbývá, než med

Pro začínající včelaře

Učení, páni zkušení!
Nejen znalost včelařských metodik a po
stupů je zárukou správného pochopení při
rozených vlastností a schopností včel. Ana
tomie včely není až tak důležitá pro vlastní
včelařskou praxi; významná je znalost fy
ziologie, která se zabývá procesy a funkcí
vnitřních orgánů a soustav. Včelstvo mu
síme vnímat jako superorganismus, jehož
životaschopnost je založena na fungujících
principech všech včelích kast, ale také
plodu, voskového díla, zásob a vnějšího
prostředí. Tomu se přizpůsobuje aktivita

3.
Vynalézavost při použití funkčních doplňků
pastovacího zařízení

4.
Stabilitě pastovací soupravy věnujeme
dostatečnou pozornost
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Pro začínající včelaře
8.
Med ve slušivém firemním obalu může také být vhodným dárkem

opět trochu ztekutit a proces zopakovat.
Další várku již zaočkovávám ponecháním
zbytku medu ve vědru, kde se med pastoval,
a jen přidám další. Konečný čas pastování
se však bude lišit v závislosti na druhu medu
(do pastování akátového medu bych se ne
pouštěla, stejně tak do výhradních medo
vicových), okolní teplotě (v horkém počasí
se pastování nedaří), na použitém zařízení
i celkovém objemu, který najednou pastuje
me. Správný moment, kdy pastování ukon
čit, nelze přesně stanovit, hmota musí být
dostatečně vazká, neprůhledná, za mícha
dlem se táhne zřetelná stopa, která působí
v ostatním materiálu jako perleťová kresba
a má hedvábný lesk (obr. 6). Med musí mít
hned od začátku kalení jemnou strukturu;
když se ve hmotě objevují stopy po hrubších
krystalech, konečný efekt nebude dobrý.
Pokud nám na jeho jemnosti opravdu zále
ží, je lépe začít zase od ztekucení a přece

5.
Plnění sklenic pastovým medem přes stáčecí nádobu je pohodlné i hygienické
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zení. Na etiketu pak uvádíme to samé, co
u medu neupraveného a označujeme jako
PASTOVÝ. Pokud „naučíme“ zákazníka na
tento typ medu, ubude nám práce s opako
vaným ztekucováním medů, zpracování si

Konečný čas pastování se bude
lišit v závislosti na druhu medu,
okolní teplotě, na použitém
zařízení i celkovém objemu, který
najednou pastujeme
načasujeme do vhodného období, kdy není
tolik práce, a můžeme si vytvořit dostateč
nou zásobu. Efektní jsou i dvojitá i trojitá
balení medů různého původu i konzistence
(obr. 1, 8), pro které si lze zajistit i individu
ální potisky či samolepky. Pěkná sklenička
medu je pak lepší a hodnotnější dárek než
klasická bonboniéra.

6.
Perleťová kresba perfektně zpastovaného
medu je ještě patrná i ve sklenicích

Poslední práce na včelnici
Po všech zabezpečovacích úkonech a dvou
fumigacích zbývá v posledním měsíci
provést ještě 3. ošetření, a to aerosolem.
S tímto ošetřením obvykle přichází vyško
lený důvěrník, který ovládá jak přístroj –
aerosolový vyvíječ, tak způsob přípravy
vhodného a účinného roztoku. Včelstvo se
již vlivem nízkých teplot stáhlo do zimní
ho chomáče a ošetření dýmem nebude tak
účinné, jako jemná mlhovina z vyvíječe. Za
nízkých teplot, pod 5 oC, je nutné použití
jako nosného média lékařského acetonu,
při teplotách vyšších postačí destilovaná
voda. Deset dní po ošetření je podstatné
důkladné očištění podložek; od této doby
počítáme 30 dní, kdy neděláme v úlech
žádné zásahy, až do vlastního odběru měli.
Ale to už je jiná kapitola, nový rok a náplň
pro dalšího průvodce včelařskými začátky.
Drazí přátelé, na závěr ročního seriálu
vám děkuji za pozorné sledování mých
příspěvků, kterými jsem se snažila o sro
zumitelné vysvětlování souvislostí mezi
potřebami včelstva, prostředím a prová
děnými úkony, zejména z pohledu instruk
tora začínajících včelařů. Poděkování patří
i mým učitelům a přátelům, kteří se dělili
o své vědomosti se mnou a byli mi kritický
mi poradci. Pokud něco z mých poznatků
přispěje k větší pohodě a spokojenosti va
šich včelstev, pak má snaha nebyla marná
a vaše čtení zbytečné. Nejen v novém roce,
ale hlavně v dalších sezonách vám přeji
hodně šťastných okamžiků u vašich včel,
poznání mnoha dobrých přátel a bohatství
přírody kolem nás.
Text a foto: Dana Belušová,
ZO ČSV Kladno
belusovad@seznam.cz

7.
Zákazníky oblíbené duomedy Otakara
Zdycha
Foto: Dan Míla

o činnosti VKM je možné požádat o dotaci 5 000 Kč na včelařské pomůcky po
pěti letech existence kroužku. Nevadí, že
už máme šest let existence? A mohli bychom dostat i ty 4 tisíce, když jsme o ně
v minulosti nežádali? 
K.R.

Jsem členem Českého svazu včelařů.
Rád bych, aby můj desetiletý syn chodil
do včelařského kroužku. Vím, že není
alergický na včelí bodnutí. Dosud žádné
mimořádné reakce, když dostal žihadlo,
neměl. Je nutné při přijímání člena včelařského kroužku přiložit zdravotní potvrzení?J.V.
Směrnice ČSV, z. s., o činnosti včelařských
kroužků mládeže č. 1/2017 upravuje člen
ství v kroužku v článku č. 8. Základní
podmínkou členství je věk odpovídající
základní a středoškolské docházce. Při
hláška musí být podána na předepsaném
formuláři, který najdete na našem webu
v odkazu „formuláře“ nebo „mládež“.
Přihláška musí vždy obsahovat souhlasné
vyjádření rodičů nebo jiných zákonných
zástupců dítěte nebo mladistvého včetně
prohlášení, že si nejsou vědomi zdravotní
nezpůsobilosti svého dítěte, zejména po
kud jde o alergii na včelí jed. Ve výše uve
deném ustanovení se nepíše nic o nutnosti
předložit potvrzení o zdravotní způsobilos
ti k práci ve včelařském kroužku mládeže.
Pro případ, že by toto potvrzení přece jen
vedoucí kroužku požadoval pro jistotu
a svůj klid, a předložením tohoto potvrzení
podmiňoval přijetí dítěte za člena, má na to
právo. Pro tyto případy najdete mezi for
muláři „Potvrzení o zdravotní způsobilos
ti“, které vám za poplatek vyplní ošetřující
lékař dítěte.
Náš včelařský kroužek existuje již více
než šest let. Při jeho založení nám byla
udělena podpora 1 000 Kč. Po roce působení jsme o další podporu ve výši 4 000 Kč
zapomněli požádat. Podle směrnice

Pro odpověď na dotaz je třeba si přečíst
ve Směrnici ČSV o činnosti včelařských
kroužků mládeže č. 1/2017, bod 7. Ten
dává možnost, nikoli povinnost svazu, po
skytnout podporu kroužkům. Sice je to po
moc finanční, ale jde o proplacení dokladů
o koupi včelařských pomůcek trvalejšího
rázu, a úlů. Ty 4 tisíce, které se poskytují
po roce aktivní činnosti, již ve vámi uvádě
ném případě dostat nemůžete. Ustanove
ní o finančních podporách bylo záměrně
koncipováno postupně. Není proto možné
podpory kumulovat. Jiná by byla situace,
kdybyste o 4000 Kč žádali místo po roce
činnosti třeba po třech letech činnosti. Tam
by podpora náležela. Totéž se týká podpory
udělované po pěti letech činnosti kroužku.
Požádáte-li o ni např. po šesti nebo devíti
letech, podporu obdržíte, ale dalších pět
let se vám začne počítat od skutečného
přidělení dotace. A ještě upozornění k to
muto bodu. O podporu může požádat jen
včelařský kroužek mládeže (VKM), jehož
jediným zřizovatelem je organizační jed
notka svazu (základní nebo okresní organi
zace). Důvodem je skutečnost, že kroužky
nemají právní osobnost, (a majetek, který
takto získají, je majetkem zřizovatele. A po
kud zřizovatel není organizační jednotkou
svazu, končil by majetek mimo svaz, což
není v souladu s podmínkami dotace, kte
rou dostává na svou činnost ČSV.
Již 20 let vedu v naší základní organizaci
včelařský kroužek. Nikdy jsem nevyplňoval jeho evidenční list. Náš jednatel mě
upozornil na to, že na činnost kroužků
je směrnice a je nutné jej evidovat na
sekretariátu. Opravdu je to nutné? Nemůžeme existovat i bez extra evidence na
svazu? Základní organizace náš kroužek
jako člena svazu eviduje. 
V.L.

právní osobnost, je pochopitelné. Děti stár
nou, mění se jejich zájmy, kroužek jeden
rok vznikne a za rok nemusí mít ani jedno
ho člena. Zřizovatel má IČ jakožto subjekt
relativně stálý a o kroužek se personálně
i finančně stará, žádá pro něj o dotace, od
měňuje vedoucího kroužku, platí nájemné
za schůzovní místnost apod. V případě zá
niku kroužku zůstává majetek, který krou
žek užíval, zřizovateli.
Pokud VKM po svém přijetí za člena sva
zu vyplní evidenční list kroužku, znamená
to, že se chce aktivně podílet na svazových
akcích, soutěžích, finančních podporách.
Vedoucí kroužků se chtějí účastnit vzdě
lávacích seminářů, chtějí dostávat vzdělá

Pokud VKM po svém přijetí za
člena svazu vyplní evidenční list
kroužku, znamená to, že se chce
aktivně podílet na svazových
akcích
vací materiály, knížky, didaktické pomůcky
apod., to vše pod metodickým řízením od
borné komise RV ČSV, tj. komise pro prá
ci s mládeží. Jestliže tedy VKM ve vaší ZO
není evidován na sekretariátu svazu, pak
je veden jen v evidenci členské, tj. v CISu,
a to bez nároku na podporu a zapojení do
centrálně řízených akcí pro mládež a pro
vedoucí kroužků (viz bod 3 písm. c) směr
nice). Z uvedeného vyplývá, že váš krou
žek může existovat bez evidenčního listu
a pracovat jen v režii vaší ZO bez uvedení
ve zvláštní evidenci VKM na sekretariátu
svazu, avšak bez nároku na podporu svazu.
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z. s.

Podle bodu č. 1 Směrnice ČSV, z. s., o čin
nosti včelařských kroužků mládeže 1/2017
je VKM člen ČSV bez právní osobnosti,
vzniká rozhodnutím zřizovatele a je čle
nem svazu osvobozeným od placení člen
ských příspěvků při zachování všech výhod
s členstvím spojených (účast na svépomoc
ném fondu, zasílání Včelařství, Odborných
včelařských překladů, děti v kroužcích jsou
úrazově pojištěny).
To, že naše kroužky nemají IČ a nemají
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Zadáno pro předsedkyni

Zeptali jste se…

Historie

Soubor vědomostí týkajících se chovu včely medonosné

VČELAŘOVA ČÍTANKA XII.

Na základě „THE ABC OF
BEE-CULTURE BY A. I. ROOT“
za pomoci redakčního výboru
a vynikajících včelařských
spisovatelů
Uspořádal František Vohnout
Praha 1925, Nákladem Zemského
ústředí spolků včelařských pro
Čechy v Praze
Snubní výlet
Aby panenská matka podnikla snubní výlet,
musí býti přesvědčena, že jest samojedinou
vládkyní v úlu a že všechny její sokyně jsou
odstraněny. Je zvláštní, že matky uvězněné
v klíckách nepovažuje za nebezpečné své
mu trůnu a bez obavy koná snubní výlety,
i když 2 či 3 v plemenáči jsou uvězněny.
Někteří pozorovatelé uvádějí, že panenské
matky konají své snubní výlety ve věku dvou
až deseti dnů; ba vyskytla se i zpráva, že vy
létají (k zúrodnění příštího dne po opuštění
matčizny. Jest pochopitelno, že se tyto úda
je rozcházejí; vždyť některá musela prodlíti
v matčizně 4 až 5 dní přes čas, kdy se měla
vyklubati; pak ovšem opustivši matčiznu,
byla hned dosti silná podniknouti vycházku.
Jindy najdeme na plástu choditi matku, kte
rá je skoro ještě všecka šedá; teprvé v něko
lika dnech se barva její ustálí, a pak vypadá
naprosto jinak. Často se začátečník radoval,
vida takovou matičku všecku krásně žlutou
a chlubil se, že se ještě nikomu nepoštěstilo
vypěstiti matku bez tmavých kroužků, až
jemu. Když pak si ji prohlédl o několik dní
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později, nemohl pochopiti, že je to týž tvor;
měla tmavé kroužky jako většina jiných ma
tek, a nebylo na ní tedy nic zvláštního.
Jindy zase vyjdou matky z matčizny tak
veliké a tak zbarveny, jakoby jim byly 3 neb
4 dni.
Za obyčejných poměrů zdržuje se pa
nenská matka 5 neb 6tidenní blízko česna,
vyhlédajíc občas z úlu. Je-li příštího dne
pěkné počasí, podnikne snubní výlet v nej
teplejších hodinách odpoledních. Neznáme
nic krásnějšího a zajímavějšího na včelíně
nad první výlet matky z úlu. Kdo jste ji viděli
několik hodin před tím, snad jste byli zkla
máni jejím nepatrnýrn zevnějškem. A nyní,
kdy vychází opatrně na patku s kuželovitě
prodlouženým tílkem ku podivu zveličeným,
potřepávajíc si lehce křidélky, zdá se k úža
su pozorovatelovu býti zcela jiným hmyzem.
Pobíhá sem tam, jako to činí každá mladá
včelka, jenže nedočkavá jsouc vysokého
vzletu do letního vzduchu, bývá neobyčej
ně rozčilena. Konečně rozprostře a rozvíří
dlouhá hedvábná křidélka a něžnými po
hyby, jaké byste jinde v celé říši živočišné
marně hledali, vznese se do vzduchu, své
dlouhé tílko před česnem kyvadlovitě kolé
bajíc. Včely hustě před úlem poletující peč
livě pozorují, jak se zdá, její pokusy v létání.
Ale panenka, jsouc si vědoma své důležitosti
pro další trvání čeledi, s nejúzkostlivější péčí
pozoruje každou podrobnost a maličkost na
zevnějšku svého příbytku, vzdalujíc a blí
žíc se opětně a opětně, až si vše dokonale
prohlédne. Když včelař sleduje všechny její
pohyby, jest až netrpěly z její úzkostlivosti.
A včelky, jakoby si vespolek bzučely: »Naše

naděje, naše budoucí matičko, zde před
úlem budeme tě očekávati po celé odpole
dne. Dnes zanedbáme veškeré své obvyklé
práce, dokud nezříme tě šťastně se vracející
ze svatebního výletu!«
Již při prvním zavěšení obdrží matka to
lik mužského semene, že dobře by jí stačilo
na 5 neb 6 let. Počet jednotlivých semének
nestejně se odhaduje; kdežto jedni cení je
na dva miliony, domnívají se druzí, že jich
může býti až 12 milionů. Avšak i nejlepší
matka položí ročně sotva více než čtvrt mili
onu vajíček (leda v teplých krajinách), a pak
i nejmenší dohadované množství stačilo by
jí na 8 až 10 let. Ale tak dlouho matka nikdy
nepřežije. Po přijetí semene se semenička
uzavře, a více žádného semene přijmouti
nemůže.
Den neb dva po zdařeném oplození spat
říte matku klásti vajíčka. Předpokládá se,
že mladá matka začne klásti průměrně
devátý den svého života. Mezi oplodně
ním a položením prvních vajíček jsou však
značně rozdílné doby. Také hned po zúrod
nění tělo její opětně se stahuje. Otevřeteli úl, přebíhá a hraje si na schovávanou;
dopadnete-li ji přece, jest malá a nepatr
ná. Avšak několik hodin před položením
prvního vajíčka tělo její zase se zveličuie,
a vlaška dostává mimo to ještě také svět
lejší barvu. Když začala klásti, místo aby
kolkolem pobíhala, chodí po plástu volně
a vznešeně, jako by chtěla dáti na jevo, že se
vzdala všech mladistvých rozmarů a ujala
se vážně své čestné životní povinnosti.
Připravil Petr Kolář
Foto: archiv knihovny ČSV

Čmeláky láká na žlutě a oranžově zbarvené květy modré halo vznikající interferencí světla. Pro lidské oko je tato modrá hra barev ve většině případů neviditelná.
Hmyzí opylovatele ale neodolatelně láká
(Zdroj: WikiMedia)

Britští vědci odhalili letitou záhadu přitažlivosti květů, jejichž barvu zrak
včel a čmeláků rozeznává jen s potížemi.
Žlutá a červená záhada
Květy rostlin hýří vůněmi a barvami a lákají
na ně včely, čmeláky a další hmyzí opylo
vatele. Vůně i barva jim oznamuje vydatné
zdroje pylu a nektaru. Včely a čmeláci mají
rádi modré a fialové květy, protože bývají
na pyl a nektar obzvlášť bohaté. Složené oči
těchto opylovatelů jsou výrazně citlivější
právě na modrou, fialovou a ultrafialovou
část spektra.
Barva květů je dána přítomností pig
mentů, které pohlcují záření o určitých
vlnových délkách a záření o jiných dél
kách naopak intenzivně odrážejí. Modré
a fialové pigmenty dovedou rostliny vyrá
bět se značnými obtížemi, a to je důvod,
proč jsou jimi květy zbarveny méně často
než pigmenty žlutými nebo červenými. Co
přitahuje včely a čmeláky ke žlutým, oran
žovým nebo červeným květům? Sledování
hmyzích opylovatelů dokazuje, že je i květy
těchto barev neodolatelně lákají, a to bez
ohledu na další typy signálů, jako je tvar
květu nebo jeho vůně.
Květům nedávají barvu pouze pigmenty.
Barví se také velmi jemnými povrchovými
strukturami nanometrových rozměrů, na
nichž dochází k interferenci světla. Dopa
dající a odrážené paprsky se na nich vzá
jemně skládají do duhové hry barev. Jde
o podobný světelný efekt, jaký rozehrává

duhové barvy na povrchu CD disku zbráz
děného systémem velmi jemných rovno
běžných rýh.
Řada žlutých, červených a oranžových
květů, na jejichž barvu není oko včel
a čmeláků nijak zvlášť citlivé, má na povr
chu okvětních lístků vytvořen systém drá
žek z vosků. Lidské oko spatří hru barev

nů nebo hluchavek. Na všech našli vědci
rýhy nanometrových proporcí. Ty se u jed
notlivých rostlinných druhů výrazně lišily
tvarem, rozmístěním a mnoha dalšími
parametry. Všechny kupodivu nesly jednu
a tu samou úpravu. Ta měla za následek,
že na nich interferencí nevzniká kompletní
spektrum duhových barev, ale paprsky se
přednostně skládají do barvy modré, fia
lové a dokonce i do ultrafialového záření.
Schopnost vytvářet modré halo mají
i evolučně velmi vzdálené rostliny. Zna
mená to, že jde o evolučně velmi starý
optický trik, který zástupci dnešní flóry
zdědili po nějakém dávném společném
pravěkém předkovi. Nelze ale vyloučit, že
se tento pozoruhodný rys vyvinul mnoho
krát nezávisle na sobě u různých skupin
krytosemenných rostlin. Ať je to tak, nebo
tak, dnes slouží modré halo jako barevná
návnada na hmyzí opylovatele, jejichž oči
jsou zvýšeně citlivé právě na tuto část svě
telného spektra.
Správnost svých závěrů si vědci z týmu
Beverley Gloverové ověřili experimentem.
Nechali si vyrobit umělé květy s různými
okvětními lístky. Některé měly povrch
zcela hladký, jiné vědci vybavili rýhami
vyvolávajícími interferencí duhovou hru
barev. Poslední typ květů imitoval přírodu
a jeho rýhy dávaly vzniknout modrému
halo. Čmeláci se naučili létat i na květy
s duhovou hrou barev, ale květy s modrým
halo je vábily ze všeho nejvíc.
V dalším experimentu vědci testovali
umělé květy obarvené různými pigmenty
a navíc vybavené rýhami produkujícími
modré halo. Modře zbarvené květy byly

Schopnost vytvářet modré halo mají i evolučně velmi vzdálené
rostliny. Znamená to, že jde o evolučně velmi starý optický trik,
který zástupci dnešní flóry zdědili po nějakém společném pravěkém
předkovi
na těchto mikroskopických útvarech na
pozadí žlutých, červených či oranžových
pigmentů jen za příhodných světelných
podmínek. Největší šanci na jejich odha
lení máme u rostlin s květy zbarvenými
tmavými pigmenty. Je pro včely a čmelá
ky duhový efekt nápadnější a hra barev je
to, co včely k červeným či žlutým květům
láká?
Modrá hra barev
Tým vědců pod vedením Beverley Glo
verové z University of Cambridge pro
zkoumal květní lístky celé řady žlutě,
červeně či oranžově kvetoucích rostlin,
např. lilií, pryskyřníků, bobů, lomikame

pro čmeláky nejatraktivnější. Modré halo
jejich přitažlivost nijak nezvýšilo. Žlutým
a černým květům však dodaly rýhy vyvo
lávající modré halo výrazně na atraktivitě.
Studie publikovaná v předním vědeckém
časopise Nature tak vyřešila letitou záha
du. Květy mohou být rozličně zbarveny
z mnoha důvodů. Barvou lákají či odpuzují
některé organizmy. Díky zbarvení mohou
zachytávat infračervené záření a ohřívat se,
nebo naopak odrážet ultrafialové záření,
které by jim mohlo uškodit. Některé vytvá
řejí interferencí světla na květních lístcích
modré halo přitahující hmyzí opylovatele.
Prof. Ing. Jaroslav Petr
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Opylovatele lákají květy na modré halo

soutěž

Ohlédnutí za soutěží
Český med roku 2017

Jaké nedostatky se letos v jednotlivých
kritériích nejčastěji objevovaly?
a) fyzikálně chemické vlastnosti
• nadlimitní obsah vody (nad 18 %) byl
změřen u šesti medů
• vysokou sacharózu měl jeden med
• vysoký obsah HMF byl naměřen u dvou
medů
• chybná deklarace druhu medu (podle
vodivosti) byla zjištěna u dvou medů

Do letošního ročníku této soutěže bylo zasláno 343 medů. Zlatou medailí
bylo oceněno 272 medů, stříbrnou 28 medů. Zbylých 43 zůstalo bez medaile.
Soutěž je mezi včelaři stále oblíbená a je
radost zaslané výrobky hodnotit. Jde o spo
lečnou snahu včelařů a nás, pracovníků
laboratoře, pochválit a zviditelnit kvalitní
med „opravdu od našich včel“. Velký důraz
je v této soutěži kromě kvality kladen i na
značení medů, a to tak, aby byly splněny
požadavky legislativy na označování potra
vin. To možná někomu připadá zbytečně
přísné, protože etiketa přece kvalitu medu
neovlivňuje. V soutěži jsou však posuzová
na celá obchodní balení medů, jako by byla
nabízena k prodeji například v prodejně
nebo na trhu. Tam už musejí být opatřena
etiketou se všemi potřebnými údaji a býva
jí předmětem nesmlouvavých kontrol. A je
v našem zájmu, abychom nebyli zbytečně
pokutováni za nedostatečné nebo chyb
né informace na etiketách. A zároveň se
snažíme motivovat včelaře ke zlepšování
estetického dojmu balení medů, protože
potraviny kupujeme i očima.
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Podle stálého zájmu o soutěž usuzujeme,
že tato akce má pro včelaře smysl a pomáhá
s propagací dobrého medu. Už nyní připra
vujeme soutěž Český med 2018 a v průbě
hu celého roku můžete zasílat své medy do
projektu: www.medjakmabyt.cz
Připomeňme kritéria, podle kterých
se přidělovaly medům body:
a) fyzikálně chemické vlastnosti

(25 bodů)
b) povinné údaje na etiketě 
(25 bodů)
c) správnost etikety včetně doplňujících
údajů 
(20 bodů)
d) senzorika 
(0 až 15 bodů)
e) celkový estetický dojem  (0 až 15 bodů)
Celkovému počtu 92 až 100 bodů odpovídá
ocenění Zlatou medailí, za body v rozmezí
86 až 91 se přidělovala Stříbrná medaile
a medy s celkovým počtem bodů pod 86 na
medaili nedosáhly.

b) povinné údaje na etiketě:
• nepřesné údaje o minimální trvanlivosti
−− minimální trvanlivost do – chybí ča
sový údaj
−− minimální trvanlivost 3 roky – chybí
doplňující údaj od kdy, např. od data
plnění
−− spotřebujte do 2019 – chybí uvede
ní dne a měsíce a často chybí pod
mínky uchovávání. Pokud použijete
formulaci „spotřebujte do“, musí být
datum uvedeno ve formátu den-mě
síc-rok (pouze rok nestačí) a musejí
být uvedeny podmínky uchovávání
−− doporučená spotřeba – zcela chybná
formulace
c) správnost etikety včetně doplňujících
údajů:
• nesprávně se vyskytovalo
• 100% přírodní produkt
• 100% záruka kvality
• nejzdravější produkt z přírody
Další výživová a zdravotní tvrzení.
I když je med kvalitní potravina přírodní
ho charakteru a čaj s medem a citronem
pomáhá při nachlazení, legislativa neu
možňuje toto na obalech potravin uvá
dět. Na konci článku citujeme z legisla
tivy o neuvádění zavádějících informací
u potravin.
• číslo schválené provozovny v oválu je
špatně, veterinární schvalovací číslo
přidělené podnikům, které zpracovávají
med, se na etiketách může uvádět pou
ze ve formátu CZ +číslo, nikoli v oválku.
Ten se používá jen pro určité produkty,
k nimž med nepatří

e) celkový estetický dojem (0 až 15 bodů)
kazilo
• dopisování rukou nebo razítkování – ve
likostně neodpovídalo určenému místu
• malé nebo nevýrazné písmo na barev
ném podkladu
• umístění textu na krajích etikety v malé
velikosti
• obrázky na víčkách neladily s obrázky
nebo fotografiemi na etiketách
• přelepovací pečetě, které graficky nela
dily s etiketami, často ani s víčky
Výpis z legislativy o označování
potravin (úplná znění snadno najdete
na internetu)
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLA
MENTU A RADY (EU)
č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011
o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům,

Článek 7
1. Informace o potravinách nesmějí být
zavádějící, zejména:
a) pokud jde o charakteristiky potraviny
a zvláště o její povahu, totožnost, vlast
nosti, složení, množství, trvanlivost, zemi
původu nebo místo provenience, způsob
výroby nebo získání
b) připisováním účinků nebo vlastností,
které dotčená potravina nemá
c) vyvoláváním dojmu, že dotčená potra
vina má zvláštní charakteristiky, pokud
všechny podobné potraviny mají ve sku
tečnosti stejné charakteristiky, zejména vý

I když je med kvalitní potravina
přírodního charakteru a čaj
s medem a citronem pomáhá při
nachlazení, legislativa neumožňuje
toto na obalech potravin uvádět
způsobu, jakým je potravina prezentována
spotřebiteli, zejména vyplývá, že
a) potravina nebo její složka je „vhodná pro
děti“, „domácí“, „čerstvá“, „živá“, „čistá“,
„přírodní“ nebo „pravá“
b) charakter potraviny je „dia“
c) potravina je dietní nebo dietetická, nebo

slovným zdůrazňováním přítomnosti nebo
nepřítomnosti určitých složek nebo živin

d) potravina byla vyrobena podle nábožen
ských nebo rituálních zvyklostí

d) vyvoláváním dojmu na základě vzhledu,
popisu nebo vyobrazení, že je přítomna ur
čitá potravina nebo složka, ačkoli ve sku
tečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující
součást nebo běžně používaná složka v této
potravině nahrazena odlišnou součástí
nebo složkou
417/2016 Sb.

(3 ) Informace o potravinách dále neobsa
hují zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 naří
zení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011, které by zejména mohly

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 13. prosince 2016
o některých způsobech označování potravin
§2
(1) Informace o potravinách neobsahují
zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 naříze
ní Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011, ze kterých při zohlednění

b) vést k záměně běžných potravin s potra
vinami pro zvláštní výživu, nebo

a) vyvolat pochybnosti o neškodnosti ji
ných podobných potravin nebo vyvolat
u spotřebitele obavy z jejich použití

(5) Informace o potravinách neobsahují
údaje, jejichž pravdivost nelze dokázat.
Ing. Marcela Vořechovská
Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Zkušební laboratoř VÚ Vč Dol
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soutěž

Zvláštní pozornost chceme věnovat tvrze
ní, které se letos objevovalo na více etike
tách v různém grafickém provedení:
„Med je bohatý na jednoduché cukry
a bílkoviny. Obsahuje také množství pylu
z květů, což ho obohacuje o další látky
z bylin, éterické oleje a rostlinné hormo
ny.“ Tyto informace, běžně opakované na
mnoha internetových stránkách, univer
zitní nevyjímaje, jsou skutečně zavádějící.
Bílkoviny v medu jsou, ale v naprosto zane
dbatelném množství. Pojem rostlinné hor
mony se používal v minulém století, dnes
se užívá název růstové regulátory rostlin.
Pro výživu živočichů jsou nejspíš bezpřed
mětné. Vrátíme se k tomu v samostatném
článku.

Apiterapie

Včely jsou ideálními terapeuty
Na lůžku leží přírodní matrace vyrobená
na míru a pouze ze surové bavlny. Lůžko
je přibližně 2,2 m dlouhé a 1 m široké. Po
hodlně si na něj lehne maminka i s dítětem.
V zadní stěně úlů a na strůpku jsou zasíťo
vané otvory.

Kousek od rodinného Včelařství Kunvald v podhůří Orlických hor stojí
nenápadná stavba. Hezká chatka, řekne si možná náhodný kolemjdoucí.
Omyl! Majiteli tohoto včelařství jsou Monika Jindrová a Alexej Bezrukov,
a právě paní Monika, koordinátorka terapeutické sekce ČAPIS, mě seznámila s projektem a záměrem výstavby i využití apidomku.
Co vás vedlo k jeho stavbě?
Po staletí lidstvo využívalo k léčení svých
neduhů lidové léčitelství, které bylo a je za
loženo na poznání sebe jako člověka, příro
dy a přírodních dějů. Moderní medicína jde
cestou vývoje nových chemických prepará
tů. Péče o zdraví se stává velkým byznysem.
Zodpovědnost za vlastní zdraví předáváme
do cizích rukou, na přírodu jsme zapomně
li a raději do sebe vpravíme uměle vyrobe
nou tabletu, která sice odstraní symptom
choroby, ale příčina zůstává nevyřešena.
A tak v poslední době stále více lidí začí
ná poslouchat svou intuici, vrací se k pří
rodě a k tomu, co nám nadělila. Zdraví člo
věka je založeno na vyváženosti veškerých
systémů organizmu, na jeho souladu s oko
lím a s přírodou. Nenapadlo vás někdy, že
zrovna včely mohou být prostředníkem
k tomu, aby byl člověk v harmonii s příro
dou? Nepociťujete se v jejich blízkosti ji
nak, lépe? Jak toho dosáhnout? Již nějakou
dobu jsme přemýšleli, jak být blíže včelám
bez rizika nepříjemného bodnutí a přitom
přijímat jejich terapeutické vlivy.
V našem včelařství jsme na počátku
včelařské sezony vystavěli tzv. apidomek.
Inspirovali jsme se v zemích na východ od
nás, na Ukrajině a v Rusku, kde se apidom
ky využívají ve speciálních lázních. Přečetli
jsme nespočet knih, překladů, zhlédli de
sítky videí a bádali nad vlivy včelstev, které
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jsou člověku prospěšné. Rozhodující pro
nás bylo, aby domek byl zcela přírodní, aby
v něm byla příjemná nízká, ale široká lůžka
a abychom minimalizovali riziko vlétnutí
včel do domku. Ale nejpodstatnější pod
mínkou byla maximální blízkost včelstva
pro osobu ležící na lůžku.
Z čeho je apidomek vyroben?
Domek jsme vystavěli v přírodě, stranou od
obydlí, ale přitom ne příliš daleko kvůli pří
padné první pomoci. Základ domku leží na
kovových vrutech a celá konstrukce je vyro
bena z dřevěných trámků. Domek je přesně
tak velký, aby se po jeho delších stranách
vešla dvě lůžka. V našem případě 3 x 3,5 m
bez terásky. Náš apidomek je palubkový
dvouplášťový, je ekologicky izolovaný.
Má klasickou sedlovou střechu a celý je
napuštěn přírodním voskovým mořidlem.
Po kratší straně je jedno zasíťované okno.
Jaký typ úlů jste použili?
Zvolili jsme velmi příjemnou variantu vy
sokorámkových ležanů, které jsou z naše
ho pohledu praktické pro včelaření a také
pro pohodlné lůžko v maximální blízkosti
včel. Pod každým lůžkem máme 5 včelstev.
Lůžko je vyrobené a postavené nezávisle
na úlech, a to z toho důvodu, aby se otřesy
z lůžka nepřenášely na včelstva. Nad úly
máme snímatelné dřevěné latě jako rošt.

Jaká je vaše idea využitelnosti apidomku?
Naší vizi bylo přijmout včely jako pro
středníka mezi člověkem a přírodou. A to
i jinak, než se zabývat otázkou volby úlů,
velikostí rámkové míry, léčení, medných
výnosů a mnoha dalších technických otá
zek dnešního včelaření. Včely nám dávají
i jiné komodity než med, vosk a propolis.
Včely cosi vyzařují měřitelnými i neměři
telnými zdroji. Mezi ty dnes už měřitelné
bychom mohli zařadit elektromagnetické
pole, ultračervené záření, vibrace a úlo
vý vzduch. Mezi neměřitelné zdroje patří
vlastní bioenergetika včel.
Lidé jsou dětmi přírody, ale moderní
člověk žije v přetechnizovaném světě. Nej
dříve my sami, a teď i další zájemci mají
možnost vyzkoušet si tyto přírodní terape
utické vlivy.
Jaké jsou vaše cíle do budoucnosti?
V letošní sezoně již evidujeme drobné
úspěchy, např. vyrovnání krevního tlaku,
a to v případě nízkého i vysokého tlaku,
vymizení bolestí hlavy a zad, zlepšení čin
nosti dýchacího aparátu.
V následující sezoně bychom rádi po
skytli zázemí pro dlouhodobější pobyty
i s přímým využitím úlového vzduchu. Mo
mentálně jsme i připraveni vyrobit apido
mek na míru každému zákazníkovi. Včely

V poslední době stále více lidí
začíná poslouchat svou intuici,
vrací se k přírodě a k tomu, co
nám nadělila
nám mohou poskytnout nejen hmatatelné
komodity, ale disponují i terapeutickými
a relaxačními schopnostmi na čistě přírod
ní bázi a bez nežádoucích účinků. Studiem
zahraničních zdrojů jsme došli k závěru, že
včely jsou ideálním terapeutem, dokážou
vyrovnat hladinu některých lidských ener
gií jako např. elektromagnetického pole
a mnohých dalších.
Text a foto Vlastimil Dlab,
člen redakční rady časopisu Včelařství,
koordinátor řemeslnické sekce ČAPIS
vlastimil.dlab@capis.cz
tel. 724 602 913

Poslední říjnový víkend to v domažlickém okrese v městečku Kdyně
vypadalo jako ve včelstvu při snůšce. Svědčilo o tom zcela aplněné parkoviště a ulice v blízkosti místní sokolovny. Už v sobotu před devátou
hodinou zdejší sál do posledního místa zaplnili účastníci Mezinárodní
apiterapeutické konference. Konala se u příležitosti stého výročí úmrtí
MUDr. Filipa Terče, který je považován za otce zakladatele moderní
apiterapie. Narodil se v blízkém Prapořišti a zemřel v místě své dlouholeté
praxe, ve slovinském Mariboru.
Během dvou dnů zde prezentovalo léčivé
vlastnosti včelích produktů patnáct apite
rapeutů ze zahraničí a tuzemska. Organi
zátoři, vědomi si toho, že značná část před
nášejících bude hovořit cizím jazykem,
zajistili profesionální překladatelský servis.
Pro každého z přihlášených účastníků měli
sluchátka s bezdrátovým přenosem překla
du z anglického, španělského a ruského ja
zyka do češtiny.
Při slavnostním zahájení starosta měs
ta Kdyně Jan Löffelmann za představitele
města, organizátory a účastníky akce slav
nostně pokřtil biografickou knihu MUDr.
Filip Terč od autora MUDr. G. Pivce ze
Slovinska. Sled přednášek zahájil Moisés
Asís, (autor příruček o apiterapii, Miami,
USA). Nejprve připomněl vliv Filipa Terče
na moderní apiterapii. V roce 1888 dr. Terč
publikoval práci s názvem O vztahu včelího
bodnutí k revmatismu. V dalším vystou
pení hovořil o apiterapii při první pomoci
a při neštěstích, kde např. při ošetření
a hojení otevřených ran výrazně pomáhá
propolis a med.
Žihadlo přes kovovou mřížku
U mikrofonu jej vystřídal španělský apite
rapeut z Madridu Pedro Pérez Gómez. Ho
vořil o vztahu mezi akupunkturou a včelími

Stříbrná mřížka pro aplikaci žihadel bez
usmrcení včel

žihadly. Ukázal malou kovovou destičku
s miniaturními otvory, přes něž včela na
přesně určené místo píchne žihadlo, takže
včela po bodnutí nezemře. Množství apli
kovaného jedu je však menší než při spon
tánním bodnutí, s čímž terapeut počítá.
Elixíry života
Po vystoupení prvních zahraničních hostů
převzala mikrofon Mgr. Silvie Dostálková
z katedry biochemie, Přírodovědecké fa
kulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Hovořila o mateří kašičce a jejím využití
vůči bakteriální rezistenci. Mateří kašička
má protizánětlivé a neurotropní účinky,
působí proti mikrobům, a její složky jsou
antioxidačně aktivní. To v komplexu půso
bí na rychlou regeneraci organismu a zpo
malení projevů stárnutí s udržením vitality
do pozdního věku.
Marek Křiva (terapeut energetické psy
chologie, Krnov, člen ČAPIS)., si získal
pozornost přednáškou o homogenátu
trubčích larev nazývaném „trubčí mlé
ko“. Získává se z trubčích larev těsně před
zavíčkováním trubčího plodu.
Diplom získal v Petrohradu
Značnému zájmu se těšilo několik pre
zentací Rusa Alexandra Barka. V Petro
hradě získal po speciálním studiu certifikát
diplomovaného apiterapeuta, momentálně
ale žije v Karlových Varech. V apiterapii vy
užívá především včelí jed, ale i měl z pod
ložek a další včelíprodukty. V následném
praktickém workshopu ukázal aplikaci
včelího jedu pod ultrazvukem, senzorické
hodnocení apiterapeutických léků a tech
nologii inhalace včelích produktů. Pedro
Pérez Gómez předvedl na dobrovolníkovi
cílené směrování včelího žihadla do aku
punkturních bodů. Vrcholnou ukázkou
byla medová masáž. O ní a jejich účincích,
ale i nevhodnosti (např. při alergii na med,
trombóze, infekční chorobě) hovořil zku
šený masér Stanislav Doležel. Při násled

konference

Kdyně žila Mezinárodní
apiterapeutickou
konferencí

né praktické ukázce na dobrovolníkovi na
masérském lůžku ukázal postup při vlastní
masáži.
Nedělní program zahájila Markéta
Gottvald, DiS., předsedkyně ČAPIS. Se
známila přítomné se současným stavem
rozvoje apiterapie v Evropě. Mnohé stá
ty, např. Rumunsko, Ukrajina, Rusko
či západoevropské země využívají včelí
produkty při léčení nemocí v daleko větší
míře, než je tomu v Česku. Zde je největší
překážkou složitá legislativa, administrati

Účinky mateří kašičky na lidský organismus

va a často i nedůvěra lékařů v alternativní
léčebné postupy.
Všechny přítomné osvěžilo s humorem
pojaté vystoupení veterinárního lékaře
MVDr. Zdeňka Klímy. Při prezentaci ukáz
kových fotografií představil terapeutické
využití potencovaného (zředěného) medu
při léčbě ran. Názorně to dokazoval na
snímkách psa s těžce pokousanou nohou,
která se při použití potencovaného medu
zdárně zahojila.
Prostor v časopise umožňuje jen stručný
výčet z programu Mezinárodní apiterape
utické konference v Kdyni, která byla do
sud největší akcí tohoto zaměření v České
republice a snese srovnání s obdobnými
konferencemi pořádanými v Evropě.
Připravili: Ing. Zdeněk Kulhánek
Vlastimil Dlab, členové ČAPIS
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Včelí pastva

Rostliny pro každou včelnici a zahradu

(12. část)

Maralí kořen, květen 2016

Traduje se, že maralí kořen
pomáhá při 14 chorobách,
a také prý omlazuje

Maralí kořen, květen 2015

V tomto článku ukončíme „nabídku“ trvalek, které na vašich včelnicích
nebo zahradách můžete pěstovat tam, kde svítí slunce a zároveňje sucho.
Pokud chcete mít z pěstovaných rostlin užitek jak vy, tak vaše včely, (Petře,
nějak si to sám upravte, takto nebo jinak, aby to dávalo smysl)můžete zvolit léčivku se zvláštním jménem parcha saflorová (Leuzea carthamoides=
= Rhaponticum carthamoides).
Častěji se setkáte ovšem se jménem ma
ralí kořen, protože právě jelen maral pa
tří mezi její konzumenty, a to v oblastech
Sibiře. Pomáhá mu přežít těžké přírodní
podmínky. Lidé se jeho činností inspiro
vali a začali tuto rostlinu rovněž využívat.
Zjistili, že tinktura z tříletých kořenů zvy

Benedykt, červenec 2010
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šuje fyzickou i psychickou odolnost, od
bourává stresy, vyplavuje toxiny a má další
unikátní účinky. Traduje se, že pomáhá při
14 chorobách, a také prý omlazuje. Jedná
se o statnou bylinu vysokou až 150 cm,
která na první pohled připomíná bodlák,
chybí jí ovšem typické ostny. Pěstování

je poměrně snadné. Maralímu kořenu se
dobře daří i v našich podmínkách, netrpí
žádnými škůdci. Pokusně je pěstován i na
větších plochách, kde se využívá i jako
velmi dobrá pícnina pro skot, u kterého
zvyšuje vitalitu i užitkovost. Pro včely je
atraktivní svými fialovými úbory, ze kte
rých přinášejí v průběhu července až srpna
jak nektar, tak pyl.
Ostatně vše, co vypadá jako bodlák, je
pro včely zajímavé, například pěstovaný
ostropestřec mariánský, světlice barvířská
nebo benedykt lékařský. Jedná se ovšem

Světlice, červenec 2015

Včelí pastva
Ostropestřec, červenec 2015

o jednoleté rostliny, které je nutno každý
rok znovu vysévat.
Ale i v naší skupině trvalek najdeme
pichlavé krasavce, jako jsou bělotrny (Echinops) nebo máčky (Eryngium). Rostou jak
ve volné přírodě, tak řada druhů i v zahra
dách. Jsou poměrně nenáročné, vyhovují
jim propustné, spíše sušší půdy a plné
slunce. Využijeme je do trvalkových nebo

Bělotrn, červenec 2016

štěrkových záhonů, stepních partií apod.
Často se i suší jako materiál pro květinové
dekorace a vazby. Nejčastěji jsou pěstová
ny druhy a kultivary s modrými kulovitými
nebo podlouhlými květenstvími.
Stejně jako u dřevin, tak i nyní u trvalek
jsme samozřejmě nevyjmenovali a nepo
psali všechny druhy a obrovské množství
kultivarů. Spíš jsme vás chtěli inspirovat.

Příklad záhonu s trvalkami určenými pro suchá
a slunná místa, červenec 2017

Možná bude pro vás zajímavá i fotografie
záhonu s trvalkami, které jsou určeny prá
vě pro slunná a suchá místa. Rostliny jsou
rozmístěny tak, aby kvetly po celou sezonu
a včely na nich mohly nacházet od jara do
podzimu „něco na zub“.
Ing. Miroslava Novotná,
SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky

jaro

léto

podzim
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Včelaři na cestách

Veselí kavkazští včelaři

Nekonečný hustý koberec květů – nekonečná včelí pastva vysoko v horách

Svanetie je horská oblast Gruzie ležící mezi ruskými vojsky „osvobozenými“ oblastmi Abcházií a Jižní Osetií. Najdete tu nejvyšší horu Gruzie – Šchara vysokou 5201 m a jednu z nejzajímavějších řek Evropy – jen
213 km dlouhou Enguri, která postupně padá z výšky 3200 m. n. m do
Černého moře. Takové převýšení a spád nemá žádná jiná velká evropská
řeka. A kolem žádné jiné se tak rychle nemění styl života. Od velmi chudého a prostého v horách až po luxusní turistická černomořská centra.
A najdeme tady také včely a včelaře. Na
cestě od obří přehrady, v serpentinách
dlouhých asi 12 km, naleznete tisíce
včelstev. V každé zatáčce, kde je kousek

rovného místa, se usídlil jeden včelař. Na
plochu od krajnice až po skálu vyskládal
jednonástavková včelstva. Pěkně jedno
vedle druhého. A občas mu dá i nízký dru

Nejvýše položené celoroční „včelařství“ v Evropě – 2 200 m n. m.
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hý nástavek, většinou na 13 až 16 rámků.
Neměřil jsem je, ale protože si každý dělá
všechno sám, není unifikace důležitá. Vět
šinou 39 x 24, ale byly tam i rámky o roz
měru zhruba 20 x 20 cm.
V nadmořské výšce 400 až 600 metrů prý
mají výnos 15 až 25 kg medu na včelstvo.
Většinou akátový, lipový a smíšený z lesů
a luk údolí řeky Enguri. Balení medu je
opravdu svérázné. PET lahve, nejčastě
ji litrové, a půllitrovky od Coca Coly. Pro
fajnovější zákazníky ve sklenici (každá

Gruzínský včelař s různě baleným medem

Včelaři na cestách
Med se „balí“ do všeho, v čem se udrží a co má nějaké víčko. Tedy
i do petek a bez etiket. Vzhledem k tomu, že uvnitř je často med
akátový nebo směska, není problém dostat ho ven. Medovinu ani
pálenku z medu místní včelaři běžně nenabízejí

jiná, co dům dal) plástečkový, nebo místo
pláství mají ve sklenicích s medem voští.
Včelaři jsou pak v každé i sebemenší ves
nici. Až do Ušguli, nejvýše položené trvale
osídlené vesnici v Evropě. Ve výšce 2200 m.
n. m. tu včelaří především mniši v místním
klášteře, ale pár úlů na zahradě mají i další
dva včelaři. Včelaření vypadá stejně jako
u těch, kteří byli o 1500 metrů níž, jen les
se změnil na tisíce hektarů hustě kvetou
cích kavkazských luk. Tak hustý koberec
květů nemohou včely ani zvládnout opylit.
Jen tiše závidím a mám chuť sem na léto
všechny svoje včely přestěhovat. Nekoneč
ná pastva!
Léto je tu krátké, i s jarem a podzimem
tři měsíce. V květnu sníh roztaje a v září již
začíná pomalu padat. Někdy již i na konci
srpna.
Včela kavkazská je však na toto podne
bí zvyklá. Vzhledově je zhruba stejná jako
kraňka. Jde na jaře rychle do síly (co jí ji
ného v kratičkém jaře zbývá) a aby sebra
la co nejvíce, rychle mění pastvu (je-li to

Když se potkáte s kavkazským včelařem, obvykle je to na delší
čas. Jakmile ale přiznáte, že jste také včelař, nezůstane jen
u medu. Je to na celý den i s občerstvením, domácím tvrdým
alkoholem, zpěvem a tancem. Odejít by byla podle místních tradic
velká neslušnost

potřeba) a za den je schopna navštěvovat
postupně i několik míst. Údajně má i delší
sosáček, aby využila více květů na loukách.
Ale ten jsem neměřil.
Nebyli bychom včelaři, kdybychom
nenarazili na otázku varroázy. „To majo
lekarstvo,“ ukazuje Mikhajl maliličkou
skleničku s čirou tekutinou popsanou gru
zínským „kudrlinkovým“ písmem. Nakape

Tak hustý koberec květů
nemohou včely ani zvládnout
opylit. Nekonečná pastva!
pár kapek do dvoulitrové petky plné vody
a s pomocí brčka jen pokropí vrchní loučky.
A je zaléčeno.
Všichni kavkazští včelaři byli veselí a pří
větiví lidé. Rádi ukazovali celé včelnice
a nejraději se vytahovali lahvemi nápoje
„čača“. Tedy pálenky, obvykle šedesátipro
centní. To je nejlepší včelí produkt. A když

nebyl po ruce stakan, popíjeli z půllitrových
sklenic na med. Po dvou stakanech se mi
obnovila plynulá znalost ruštiny a po čty
řech jsem začal mluvit i gruzínsky. Čaču
pálí z vína, případně i z jablek a hrušek.
A když není nic jiného, tak prý i z chleba.
A stačí houknout do zdánlivě pustého lesa
gruzínskou zaklínací formuli a za minutu
se k nám hrnou ze všech stran sousedi.
Jeden nese chleba, druhý sýr, třetí fazole,
čtvrtý zeleninu… Zřejmě mají vše dobře se
cvičeno a natrénováno. A za chvilku je na
včelnici hostina pro 20 lidí, zpívá se, pije
a jí. Včelaři jsou zkrátka veselé kopy.
A ještě něco pro české počtáře. V zemi,
kde litr benzínu stojí 14 korun, jedno pivo
15 a chléb 10, stojí litr medu 300 korun
a čtvrtkilovka plástečkového mě vyšla na
stovku. Na Kavkazu si včelaři práce svých
včel váží a ostatní ji uznávají.
Vladimír Glaser,
ZO ČSV Praha Řeporyje,
Včelín Ořech

Mezi strmými kopci bývá jediné rovnější místo na včelaření v zatáčce silnice. Každá zatáčka je tak obsazena jiným včelařem
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Prosincové hrátky

Osmisměrka tajenkou
V osmisměrce jsou skryty názvy různých
rostlin. Pokud se vám podaří nalézt všech
15 rostlin, zbývající písmena tvoří tajenku.
Dále můžete s nalezenými rostlinami
provádět další úkoly.
•

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

Med a fyzika
Na fotografii vidíte jeden zajímavý optický
přístroj. Víte, k čemu slouží a jak se nazývá?

1.

se odrazí. V tomto případě říkáme, že na
stal totální (úplný) odraz světla.
Letos začátkem srpna jsem vytočil posled
ní med. Byl trochu „řidší“, a tak jsem chtěl
zjistit, kolik procent vody obsahuje. Pří
stroj na fotografii ukázal hodnotu, kterou
můžete odečíst na dalším obrázku. Procen
ta vody jsou uvedena na pravé stupnici.

Situaci si blíže vysvětlíme na obrázcích.
Obrázek výše nám znázorňuje situaci, kdy
jde světlo například ze vzduchu do skla. Ve
druhém prostředí světlo zpomalí. Vidíme,
že paprsky se lomí „ke kolmici“. V tomto
případě se vždy část paprsků odrazí a část
lomí.
2.

Obsahuje měřený vzorek medu hodně,
nebo málo vody?
Jak přístroj vlastně funguje?
V tomto čísle si vysvětlíme základní prin
cip přístroje.
Přístroj využívá dvou základních optic
kých jevů – odrazu a lomu světla.
Dopadne-li světelný paprsek na rozhra
ní dvou optických prostředí (například
vzduch – voda, vzduch – med, med – sklo),
většinou se část světla odrazí, jeho další
část projde do druhé látky a přitom změní
směr. Říkáme, že nastal lom světla. Existují
však případy, kdy žádný paprsek neprojde
do druhého prostředí a celý paprsek světla
426 •PROSINEC 2017

Na druhém obrázku vidíme případ, kdy
světlo jde třeba z medu do skla. Ve skle se
světlo zrychlí. Paprsky se do určitého úhlu
dopadu lámou „ke kolmici“. Na obrázku
je znázorněn i částečný odraz paprsků. Od
určitého úhlu (na obrázku zeleně) se však
paprsky již nelámou, ale pouze odráží. Pokud bychom měli oko v prostoru mezi rozhraním a černým lomeným paprskem, tak
bychom viděli pouze „tmu“. Ve spodním
obdélníku vidíme nad černým paprskem
tmu, pod ním světlo.
Na podobném principu funguje náš přístroj.
Pokuste se v kroužku vymyslet, proč
nevidíme v přístroji „úplnou tmu“, ale jen
„částečnou“.

•
•
•
•

Jaká jsou druhová jména uvedených
rostlin.
Kdy kvetou?
Jakou mají barvu květů?
Jsou užitečné pro lidi? Jak?
Otázek si samozřejmě můžete klást
více. Závisí pouze na vaší fantazii
a zájmu.
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Chytí nás včela?
Včela medonosná urazila vzdálenost od
kytky do úlu (140 metrů) za 20 s. Vypo
čítáte její průměrnou rychlost v kilome
trech za hodinu?
Nyní si představme, že jsme omylem
přišli na vzdálenost 0,5 metru od česna
úlu. Včely strážkyně k nám vyletěly stejně
velkou rychlostí jako v předcházející úlo
ze. My jsme okamžitě začali utíkat od úlu
rychlostí 18 kilometrů za hodinu. Za jak
dlouho (v sekundách) a v jaké vzdálenosti
(v metrech) od úlu nás včely doženou?
Nápověda k řešení
Když nás včely chytí, urazily o půl metru
delší vzdálenost než my. Čas našeho běhu
a včelího letu byl v momentě našeho „dopadení“ stejný.

Poznáte rostliny?
Na fotografii vidíte dva druhy mladých
nektarodárných rostlin. Poznáte je? Fotka
byla pořízena na poli v červenci 2017.

Na následujících řádcích jsou uvedené
různé pojmy. Jeden z pojmů tam vždy ne
patří. Najděte je a svůj výběr zdůvodněte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Včelaříci spoluorganizovali
medový den

čmelák, včela, vosa, sršeň
medomet, síto, sluneční tavidlo
vosku, smetáček
medvěd, medojed kapský, datel,
člověk
svíčka, mezistěna, lentilka, rohlík
včelí jed, med, parafín, vosk
perníček, čokoláda, medovník,
plástečkový med

Doplňovačka
s tajenkou
V tajence vám vyjde u nás v minulosti
poměrně často používaný úl. Zkuste zjis
tit o tomto úlu podrobnosti. Jak se v něm
včelařilo? Jak vypadal?

Včelařský kroužek mládeže Oderské vrchy se v sobotu 7. října 2017 zapojil
do organizace Oderského medového dne, pořádaného ZO ČSV Odry.
Pět včelaříků zpestřilo soutěž o nejlepší med Oderských vrchů poznávací a výtvarnou dílničkou, se kterou se realizovali v celé jedné čtvrtině přednáškového
podkroví oderské Katovny. Kromě medu ve vzduchu voněl také tavící se včelí
vosk, ze kterého si návštěvníci mohli ulít odlitek ve tvaru včelí buňky s reliéfem včely nebo si z voskové mezistěny „zavinout“ svíčku. Zvídaví hosté také
mohli poznávat včelařské pomůcky, včelí produkty a včelí pastvu v podobě
několika málo rostlin nabízejících nektar a pyl včelkám na podzimních zahradách. Mnozí nevynechali možnost nahlédnout do mikroskopu na nejobávanější část včely – žihadlo. Zbrusu nový mikroskop si včelařský kroužek pořídil
z dotace Moravskoslezského kraje. Návštěvníci akce, kteří byli zároveň hlavními porotci medové soutěže, ocenili doprovodný program včelařského kroužku
a se zájmem diskutovali s dětmi nad včelařskými tématy.
Včelaříci děkují organizátorům za občerstvení, milou společnost a těší se
na další společnou akci se včelaři Základní organizace Českého svazu včelařů
Odry.

1. Včelí samec.
2. Včelí dílo (plást), které je složeno
z trubčích buněk.
3. Podle pověsti praotec Čech prohlásil:
„Toto je naše vyvolená země, mlékem
a _____ oplývající.“ Do doplňovačky
zapište slovo v prvním pádě čísla
jednotného. Pojem vysvětlete.
4. Včelařova pomůcka při ometání včel
z plástů zejména při medobraní.
5. Orgán včely, který se nachází mezi
medným váčkem a žaludkem.
Zabraňuje pronikání natrávené
potravy zpět do medného váčku.
6. Bednička pro sběr a chytání rojů.
7. Ochranná pomůcka včelaře, která
chrání jeho hlavu před žihadly.
Skládá se hlavně z látky a kovové
mřížky.

Vybraná řešení z minulého čísla

1

Doplňovačka s tajenkou
Tajenka: „Svatý Ambrož“. Svatý Ambrož je
mimo jiné patronem včelařů.
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Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra,
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Za ZO ČSV Odry
Kristýna Ondřejová, vedoucí VKM Kančí hory

Obrácený kvíz
1 – b, 2 – a, 3 – c, 4 – b
Okénko do botaniky
Na obrázku byl zobrazen heřmánkovec
přímořský.
Ze včelařova deníku
Chybějící pojmy: Celsia, krmení, mravenčí,
desky, odpařovat, včelího plodu, roztočů.
Hrátky s angličtinou
Možná řešení:
chocolate – čokoláda, čokoláda není včelí

produkt;
frame – rámek, rámek není z vosku;
bumblebee – čmelák, čmelák není druh
včely;
bumblebee – čmelák, čmelák není
nepřítel včel.
Botanika
Zlatobýl obecný kvete žlutě koncem léta
a na podzim.
Pomněnka lesní kvete světle modře od
jara do podzimu.
Trnka obecná má bílé květy v předjaří a na
jaře.
Vřes obecný kvete fialově koncem léta
a na podzim.
Mák vlčí kvete červeně v létě.

Zadáno nejen pro včelaříky

Co tam nepatří?

napsali nám

Z lesa do úlu
VČELA MEDONOSNÁ
Z LESA DO ÚLU

Napsala a ilustrovala Kateřina Blatníková
pro osvětu života a významu včely medonosné.
Výukový text a pracovní listy pro žáky 2. stupně základních škol.

Základní organizace ČSV Hradec Králové se
již druhou desítku let věnuje vedle své běžné
včelařské činnosti především osvětě široké
veřejnosti – dospělých, seniorů i mládeže.
Pravidelně přednášíme dětem ve školkách
a základních školách, pořádáme medobraní
pro děti, spolupracujeme s královéhradec
kou veterinární školou i s Farmaceutickou
fakultou Univerzity Karlovy, konkrétně s její
Botanickou zahradou, kde má umístěna svá
včelstva náš včelařský kroužek.
Vydali jsme několik publikací se vče
lařskou tematikou: pohádkovou knížku
Malá včelí královna od Olgy Šindelářové,
a odbornou publikaci Včelka a příroda:
inspirace k projektování v mateřské a zá
kladní škole od PhDr. Vladimíry Hornáč
kové z Univerzity Hradec Králové určenou
hlavně pedagogickým pracovníkům a ve
doucím včelařských kroužků.
Díky pomoci společnosti Lesy ČR nyní
přišla na řadu další odborná publikace
Včela medonosná: Z lesa do úlu. Napsala
a nakreslila ji Mgr. Kateřina Blatníková.
Je určena nejenom dětem z včelařských
kroužků, ale hlavně žákům a učitelům zá
kladních škol a samozřejmě včelařům pro
osobní využití. V první části se seznámí se
včelami z hlediska anatomie, morfologie
a vývoje jednotlivých etap včelího života.
Druhá část obsahuje pracovní listy a třetí
část tvoří výukové karty.
Věříme, že jejím prostřednictvím se
zlepší všeobecná informovanost o vče
lách, o včelaření a možná i přivede mezi
nás včelaře mladou generaci, které pak
budeme moci předávat zkušenosti a učit
lásce k přírodě.
Ing. Radim Kupka, předseda,
ZO ČSV Hradec Králové
www.vceliweb.cz
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Hmyzí hotel
Je stará pravda, že si děti, že si děti ze vče
lařského kroužku v Mikulovicích nenechají
žádnou výzvu ujít. Když zjistily, že byla
vypsána soutěž pro včelařské kroužky,
neváhaly a pustily se do práce. Vzhledem
k tomu, že nevlastní žádné finanční pro
středky, rozhodly se postavit hmyzí hotel
převážně z přírodních materiálů. Jako zá
klad použily staré vyřazené skříňky ze školy,
které postavily na dřevěné špalky. Dovnitř
děti daly přepážky a prostory mezi nimi
vyskládaly různými přírodními materiály –
například seno, slámu, rákos, kukuřičné
šustí, šišky borové a smrkové, kůru, bře
zové listí, špalky, do kterých navrtaly dírky
a nastrkaly vrbové proutky, a nepohrdly ani
starou poškozenou děravou cihlou.
Kdo bude v hotelu bydlet?
Hotel je určený pro samotářské druhy hmy
zu. U nás jich žije asi 500 druhů. Hlavními
obyvateli jsou včelky samotářky, různé ča
lounice, pískorypky, zednice či drvodělky,
zlatěnky, čmeláci, slunéčka sedmitečná,

krásnoočka a také škvoři, kteří se tak jako
slunéčka živí mšicemi. Děti nezapomněly
také na ježky, ještěrky, hady, možná i něja
kou myšku. Pro ně ve spodní části navrst
vily seno, slámu, listí a kameny. Ze stano
viště děti odcházely s dobrým pocitem, že
zase trochu prospěly přírodě.
Za včelařský kroužek Mikulovice
vedoucí kroužku Božena Dobešová

Zlatou plaketu doktora Filipa Terče
obdržel Miroslav Smolík

Včelaři z Českých Budějovic a Kyjova položili věnec k památníku Filipa Terče, který byl
odhalen v roce 2015 v jeho rodném Prapořišti. Zcela vpravo stojí Karl Vogrinčič

Koncem října 2017 se ve Kdyni usku
tečnila pod záštitou starosty města Jana
Löffelmana Mezinárodní apiterapeutická
konference, a to při příležitosti stého úmrtí
MUDr. Filipa Terče, zakladatele novodobé
apiterapie (o konferenci píšeme podrobněji
na str. 421). Filip Terč byl český lékař, který
dlouhou dobu žil ve slovinském Mariboru.
Jeho jméno v Česku upadlo v zapomenutí,
ale ve Slovinsku se stalo pojmem, a to jak
v lékařských, tak i včelařských kruzích.
K jeho zviditelnění významnou měrou při
spěli včelaři z Českých Budějovic a Kyjova,
kteří dlouhou dobu spolupracují s včelaři ve
Slovinsku. Vůdčí osobností této spolupráce

je Miroslav Smolík, předseda včelařského
spolku v Kyjově, předseda OV ČSV Hodo
nín a člen RV ČSV. Do Slovinska jezdí 25 let
a je v úzkém kontaktu s místními včelaři,
zvláště s představiteli Slovinského svazu
včelařů Alešem Rodmanem a Karlem Vo
grinčičem. Je jistě na místě, že v průběhu
zmíněné apiterpeutické konference předal
Karl Vogrinčič příteli Miroslavu Smolíkovi
jako prvnímu Čechovi Zlatou plaketu dok
tora Filipa Terče.
K tomuto vysokému ocenění mu blaho
přejí včelaři z Českých Budějovic a Kyjova.
Emanuel Budík, ZO ČSV Kyjov

Základní organizace Českého svazu
včelařů Teplice nad Metují patří
k menším organizacím, má 23 členů. Jejich počet ale není rozhodující,
důležitá je aktivita a ti, kteří spolek
vedou a o členy se starají. A takové
funkcionáře tepličtí včelaři mají.
Výbor organizace v čele s předsedou Fran
tiškem Čápem a jednatelem Josefem Bar
toníčkem se rozhodl 125. výročí patřičně
oslavit. František oslovil včelaře pamětníky
i současné kolegy a dali spolu dohromady
krásnou knížku „125 let včelaření na Tep
licku“. V místním informačním středisku
uspořádali výstavu, v parku zasadili dvě lípy
a mezi ně umístili pamětní desku připomí
nající výročí, která je zasazena do mramoro

napsali nám

Oslava 125. výročí založení včelařského
spolku v Teplicích nad Metují se vydařila
vé košnice. Místní pan farář požehnal nejen
mramorové košnici, ale i novému praporu,
dřevěné soše patrona včelařů sv. Ambrože
v životní velkosti a pamětní knížce. U pří
ležitosti oslav obdržel Jiří Valášek, poklad
ník organizace, vyznamenání PRV Vzorný
včelařský pracovník a Ewald Ungermann,
dlouholetý předseda kontrolní komise, Čest
né uznání PRV. Nechyběl ani společenský
večer, kam byli kromě včelařů pozváni též
sponzoři, pan farář i zástupci města v čele
se starostou. Ten si pochvaloval příkladnou
spolupráci s místními včelaři. Přijel i člen
RV za okres Náchod Jiří Valtera a přátelé
včelaři z dalekého Karlovarska. A tak se ve
čer bzučelo a bzučelo, tak jak to bývá, když
se sejdou včelaři.
Mgr. Jarmila Machová

85. výročí základní organizace včelařů ve Čkyni

Včelaři využili pro oslavu výročí založení
základní organizace netradiční prostředí
místní synagogy, kde uspořádali od 20. 8.
do 16. 9. 2017 včelařskou výstavu. Zakon
čili ji „slavnostním dnem“ s bohatým pro
gramem jak pro včelaře, tak pro veřejnost.
Každý včelař poskytl něco ze svého vy
bavení. Dan Havlík zapůjčil obrázky, řezby
a předměty z krušlovského včelína. Iva Zá
mečníková, místopředsedkyně ZO a kroni
kářka, připravila zajímavosti ze včelařské
kroniky od roku 1932 až do současnosti.
Při zahájení výstavy 20. 8. se uskuteč
nila přednáška Mgr. Luďka Sojky, bývalé
ho předsedy a dlouholetého funkcionáře
Českého svazu včelařů na téma Včelařství
v České republice a v Evropské unii. Při
prezentaci autor promítal fotky a data
z různých zemí Evropské unie. Pro diváky,
včelaře i nevčelaře, bylo zřejmé, že čeští
včelaři se jistě nemají za co stydět. Naše
včelařství je na špičkové úrovni a známé
po celém světě.

Přednášející prezentoval i odstrašující
případy včelařských provozů; polorozpadlé
a zanedbané úly lze najít nejen u nás, ale
po celém světě. Mluvilo se i o vzrůstající
hrozbě v pohraničních oblastech s Polskem
a Rakouskem: zde se totiž množí krádeže
kvalitních českých včelstev a našim vče
lařům tak vznikají nemalé škody. Zazněla
také zmínka o dobré organizovanosti Čes
kého svazu včelařů, který je kvalitním záze
mím pro 55 000 členů. V Evropě nemáme
v tomto ohledu konkurenci. Díky dobré or
ganizovanosti se v Česku daří udržet velké
množství zdravých včelstev i přesto, že pa
tříme k nejzavčelenějším zemím v Evropě.
Na začátku školního roku přijala pozvá
ní do synagogy i čkyňská základní škola.
Během dvou dnů se na výstavě vystřídaly
všechny třídy. Dětem podal poutavý ko
mentář k vystaveným artefaktům př. Vá
cha, čkyňský důvěrník, který se stará
o zhruba desítku včelařů ze Čkyně a Bohu
milic, a př. Kroupa, předseda základní or

ganizace. Po prohlídce pustili dětem krátký
film o včelkách a na závěr se uskutečnila
ochutnávka medu. Medy pro ochutnávku
dodali včelaři ze Čkyně, Zálezel, Onšo
vic, Spůle, Budilova a Bolíkovic. Nejvíce
chutnal dětem netradiční pastovaný med
se skořicí od Jirky Novotného z Bolíkovic.
Poslední den výstavy se konaly oslavy v are
álu synagogy. Akci zahájil úvodním slovem
předseda ZO ve Čkyni Bohuslav Kroupa
a jednatel Josef Beneš, a to za přítomnosti
zástupce Republikového výboru Českého
svazu včelařů z Prahy přítele Ing. Petra
Stibora a předsedkyně OO Prachatice Ma
rie Beránkové. Návštěvníci si vyslechli pár
slov z kroniky spolku. Poté bylo vyzname
náno několik dlouholetých členů. Písemné
poděkování dostali také zástupci obecních
úřadů Čkyně, Lčovice, Zálezly, Bohumilice,
Bošice, a to za "podporu" našich včeliček.
Během celého dne běžel v synagoze film
se včelařskou tematikou. Venku byl stánek,
kde se odlévaly svíčky. Ten měl na staros
ti přítel Cudrák, místní zasloužilý včelař.
Vedle stál stánek pro tvořivé děti, o který
se starali manželé Zahradníkovi. Manželé
Novotní měli krásně připravený stánek se
širokou nabídkou medů.
Odpoledne vystoupil taneční soubor Ka
ramelky z Kraselova, který své vystoupení
zakončil divokým svůdným kankánem. Na
závěr dne pak na harmoniky zahráli Šuma
váci. Navzdory nepříznivému počasí přišly
desítky návštěvníků s dětmi, za což jim
patří náš dík. Děkujeme také všem, kteří
pomohli tuto akci uspořádat.
Josef Beneš,
jednatel ZO Čkyně
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V prosinci 2017 slaví…
98 let
Mudrák Oldřich · ZO Vlachovice-Vrbětice
95 let
Otřísal Karel · ZO Klobouky u Brna
Skřebský Václav · ZO Kroměříž
94 let
Brož Miroslav · ZO Mnichovo Hradiště
Wiendl František · ZO Klatovy
93 let
Šimánek Miloslav · ZO Kamenný Újezd
Vojta Jaroslav · ZO Doubravník
92 let
Fojtík Bohuslav · ZO Brumov- Bylnice
Gabriel Alois · ZO Uherské Hradiště
Shromáždil Jan · ZO Kroměříž
Vinklárek Josef · ZO Šumperk
91 let
Bílek František · ZO Plasy
Bolek Jaroslav · ZO Horní Bečva
Brandtl Václav · ZO Kolín
David Josef · ZO Humpolec
Hanák Miroslav · ZO Olomouc
Hrubý Miloň · ZO Mukařov
Komín Antonín · ZO Telč
Kuba Jaroslav · ZO Rumburk
Vonášek František · ZO Černivsko
90 let
Bareš Jaroslav · ZO Teplice
Baselides Josef · ZO Dolní Lomná
Blažej Milan · ZO Hradec nad Moravicí
Červenka Josef · ZO Kozlovice
Dohnal Jan · ZO Hluk
Filipu Lazaros · ZO Kostelec nad Orlicí
Havlík Jaroslav · ZO Zlatá Olešnice
Hlaváč Antonín · ZO Litenčice
Holec Oldřich · ZO Nasavrky
Hošek Stanislav · ZO Semily
Chaloupková Marie · ZO Řevnice
Kurfiřt Josef · ZO Železný Brod
Malík Miroslav · ZO Buchlovice
Nápravník Josef · ZO Nová Cerekev
Rusnok Bohuslav · ZO Hnojník
Šejbl Lubomír · ZO Bílá Třemešná
85 let
Antl Miroslav · ZO Ústí nad Orlicí
Černý Jindřich · ZO Rousínov u Rakov.
Dlask Josef · ZO Turnov
Drábek Jaroslav · ZO Trutnov
Dunčak Ján · ZO Slezská Ostrava
Galia Josef · ZO Mniší
Grauer Václav · ZO Traplice
Hlupý Jiří · ZO Ruda nad Moravou
Holub Stanislav · ZO Dříteň
Hrubý Václav · ZO Duchcov
Hrušková Jaroslava · ZO Neveklov
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Kostiha Jan · ZO Šardice
Koucký Miroslav · ZO Liberec
Krayzel Rémy · ZO Jindřichov
Litvan Josef · ZO Zlatá Koruna
Malec Vladimír · ZO Velké Meziříčí
Marčík Jiří · ZO Horní Jelení
Martinek Josef · ZO Hradec u Stoda
Novosád Štěpán · ZO Vracov
Ocelka Štěpán · ZO Loučka u Lipníka n. B.
Pelíšková Milada · ZO Lysice
Pivoda Vlastimír · ZO Vyškov
Pokorný Štěpán · ZO Nezdenice
Procházka Václav · ZO Petroupim
Prokešová Eva · ZO Malá Skála
Punčochář Ladislav · ZO Bohutín
Sajdl František · ZO Žatec
Sochor Josef · ZO Miroslav
Sťahel Jiří · ZO Blatnice pod Sv. A.
Štětka Emil · ZO Chodová Planá
Vytlačil Alois · ZO Česká Třebová
Zahradník Ladislav · ZO Stráž nad Než.
80 let
Beneš Bohumil · ZO Vrčeň
Bohata Josef · ZO Petroupim
Cuberka Miloš · ZO Třebechovice p. O.
Čada Antonín · ZO Postoloprty
Černý Vladimír · ZO Planá u M. L.
Daniss Maxmilián · ZO Čistá
David Luboš · ZO Budyně
Diviš Jiří · ZO Plzeň střed
Dusil Tomáš · ZO Rychnov n. K.
Dušek Josef · ZO Černivsko
Dvořák Emanuel · ZO Vysoká u Měl.
Faltejsek Josef · ZO Dolní Dobrouč
Hakl Antonín · ZO Jihlava
Hanzlík Miroslav · ZO Nýrsko
Heřman Václav · ZO Rabí
Hlůžek František · ZO Rokycany
Horáček Bohuslav · ZO Litomyšl
Hošek Jaroslav · ZO Dobřany
Chaloupka Václav · ZO Ústí nad Orlicí
Charvát Jan · ZO Rokycany
Jelínek Jaroslav · ZO Mladá Vožice
Jursa Petr · ZO Kozlovice
Kándl Václav · ZO Lišov
Kasl Bohumil · ZO Čkyně
Kazda Zdeněk · ZO Chýnov
Knotek Miroslav · ZO Hradec Králové
Kocour Bohuslav · ZO Kamenice n. L.
Kollár Evžen · ZO Dubí
Kouřil Karel · ZO Šumperk
Kraus Antonín · ZO Nová Paka
Krofta Josef · ZO Chyňava
Kuchař František · ZO Čejč
Lebduška Antonín · ZO Heřmanův M.
Lipner Ladislav · ZO Tršice
Lopatka Vladimír · ZO Kostelec
Maixner Ladislav · ZO Lanškroun
Martínek Josef · ZO Plzeň střed
Mašek Vladislav · ZO Želeč
Nekula Jan · ZO Moravské Budějovice

Neuman Wilfried · ZO Nové Město p. S.
Neumann Jiří · ZO Turnov
Nováček Josef · ZO Velká Bíteš
Novák Milouš · ZO Žlutice
Nováková Eva · ZO Ústí nad Labem
Nový Jiří · ZO Dýšina
Pazdiora Bohuslav · ZO Frýdek- Místek
Pekař Václav · ZO Brandýs n. L.-St. B.
Petr Jaromír · ZO Žamberk
Petrák Jan · ZO Bernartice
Petrek Josef · ZO Krnov
Podaný Zdeněk · ZO Nový Bydžov
Rázl Vladislav · ZO Žamberk
Schmied Helmut · ZO Petřkovice
Schneider Stanislav · ZO Český Brod
Sýkora Josef · ZO Žlutice
Školař Vojtěch · ZO Vyškov
Šobíšek Bohumil · ZO Neveklov
Švantner František · ZO Přerov I
Žitný František · ZO Velešín

Poláková Dana · ZO Boskovice
Pracna Jiří · ZO Hradišťská Lhotka
Procházka Václav · ZO Kolín
Röder Richard · ZO Rakovník
Rosochatecký Jiří · ZO Bystřice p. Hos.
Rozmahel Jan · ZO Vémyslice
Schmid Valter · ZO Sedliště
Sirový Václav · ZO Litomyšl
Slabý Václav · ZO Červená Řečice
Slimáček Josef · ZO Kelč
Szczuka Roman · ZO Třinec
Švejda Václav · ZO Karlovy Vary
Vápeník Josef · ZO Karlovy Vary
Vitha Jan · ZO Tábor
Vítků Jaroslav · ZO Počátky
Vlach Josef · ZO Pardubice
Vrchota Josef · ZO Stráž nad Nežárkou
Vrtal Martin · ZO Prostějov
Weis Václav · ZO Staňkov
Zajíček Pavel · ZO Nýřany

75 let
Ančinec František · ZO Napajedla
Balík Stanislav · ZO Bludov
Bambuch Jan · ZO Francova Lhota
Bártík František · ZO Havlíčkův Brod
Boháček Josef · ZO Dolní Bousov
Bromová Helena · ZO Purkarec
Caha Josef · ZO Luka nad Jihlavou
Cink Václav · ZO Jarov
Cizner Josef · ZO Mníšek pod Brdy
Durmon Jiří · ZO Hovězí
Friedel Antonín · ZO Horní Planá
Golka Otakar · ZO Paskov
Gryc st. Jaroslav · ZO Olomučany
Hadová Zdeňka · ZO Soběšice
Hnízdo Miroslav · ZO Veltrusy
Hodoušek Václav · ZO Liteň
Hovorka Pravdomil · ZO Prachatice
Hrdlička Jiří · ZO Kostelec n. Č. l.
Hruška Oldřich · ZO Zásmuky
Hrůza Ladislav · ZO Moravské Bud.
Jalový Jaroslav · ZO Boskovice
Janeček Václav · ZO Střelské Hoštice
Janšta Lubomír · ZO Tišnov
Keller Josef · ZO Bezno
Klejna Josef · ZO Borotín
Klesnil Milan · ZO Soběchleby
Komárek Karel · ZO Mikulov
Krmela Jaroslav · ZO Ruda nad Mor.
Labounek Jaroslav · ZO Rýmařov
Langer Zdeněk · ZO Klimkovice
Lokvenc Petr · ZO Úpice
Mach Jiří · ZO Kamenice nad Lipou
Martínek Jiří · ZO Roztoky u Prahy
Mrosek Jan · ZO Neplachovice
Niemczyk Valdemar · ZO Těrlicko
Novotný Karel · ZO Mirotice
Palán Josef · ZO Soběslav
Pensl Dietmar · ZO Habartov
Pešičková Anežka · ZO Milevsko
Pitaš Karel · ZO Hradec Králové
Podešvová Irena · ZO Stará Bělá
Podojil Miroslav · ZO Milevsko

70 let
Kubíček Karel · ZO Šumperk
Adamíra Miloslav · ZO Broumov
Ambruz František · ZO Nový Hrozenkov
Amlerová Jana · ZO Louny
Bodnár Václav · ZO Záchlumí
Bošina Jan · ZO Jirkov
Božovský Josef · ZO Temelín
Buchta Rudolf · ZO Jedovnice
Čáslavka Jaromír · ZO Děčín
David Václav · ZO Licibořice
Dlouhý Jaroslav · ZO Dolní Počernice
Drahý Jan · ZO Nasavrky
Dušek Jaroslav · ZO Letohrad
Dvořák Jiří · ZO Čížkov
Filipec Břetislav · ZO Dobrá
Filipi Josef · ZO Lanškroun
Fišer Josef · ZO Sobčice
Fišer František · ZO Slabčice
Friedl Eduard · ZO Dobrá
Gášek František · ZO Slavičín
Geryk Jan · ZO Hodslavice
Guttenberg Karel · ZO Rudná
Hartman Antonín · ZO Horní Benešov
Havel František · ZO Tachov
Havránek Jiří · ZO Chrastava
Heusler František · ZO Vysoké Mýto
Hindráková Eva · ZO Jičín
Hladký Václav · ZO Lomnice nad Pop.
Hlaváček Petr · ZO Borohrádek
Hoferek Bedřich · ZO Kutná Hora
Hofman Přemysl · ZO Nýřany
Horák Václav · ZO Třebechovice p. Or.
Hrbáček Vlastimil · ZO Teplice
Hrdlička Josef · ZO Uničov
Hronza Rudolf · ZO Stráž nad Než.
Hrubý Pavel · ZO Dvory nad Lužnicí
Hubáček Jozef · ZO Bzenec
Huml Václav · ZO Zaječov
Iljaševič Josef · ZO Jindřichov
Janíček Jiří · ZO Šumperk
Jansa Vladimír · ZO Svitavy
Jelínek Miroslav · ZO Mladošovice

Štípek Josef · ZO Pocinovice
Štýsová Anna · ZO Otěšice
Šulák František · ZO Halenkov
Švarcová Marta · ZO Hořepník
Tučková Hana · ZO Klobuky
Urbánek Jan · ZO Liberec
Vachulka Petr · ZO Horšovský Týn
Valášek Milan · ZO Broumov
Vaněček Bohuslav · ZO Vlachovo Březí
Vaněk František · ZO České Budějovice
Vilímec Václav · ZO Kdyně
Vítek Stanislav · ZO Načeradec
Vlasák Petr · ZO Trhový Štěpánov
Vojtek Jiří · ZO Ostravice
Vyroubal Oldřich · ZO Velká Bíteš
Zavadil Josef · ZO Pelhřimov
Zeman Josef · ZO Přimda
Žák Stanislav · ZO Dubicko
65 let
Baďura Jaromír · ZO Lysice
Bednář Miloš · ZO Velké Meziříčí
Beran Josef · ZO Lanškroun
Bernhart Miroslav · ZO Loučovice
Binko Jaroslav · ZO Litomyšl
Bobek Josef · ZO Borotín
Bočková Ludmila · ZO Bílovice u Uh. H.
Briš Viliam · ZO Jimramov
Brzobohatý Miloš · ZO Rosice
Buday Ivan · ZO Hradec Králové
Bušta Pavel · ZO Suchdol nad Lužnicí
Citerbart Jiří · ZO Rožmitál pod Třem.
Cupal Jan · ZO Starý Svojanov
Czepiec Vladislav · ZO Mosty u Jablun.
Černogurský Miroslav · ZO Zlaté Hory
Čvančar František · ZO Předměřice n. J.
Doležalová Marie · ZO Čáslav
Dudoň Vincent · ZO Tanvald
Dvořák Jan · ZO Jankov
Eigner Jan · ZO Volyně
Fejgl Jan · ZO Zruč nad Sázavou
Filípek Jaroslav · ZO Třeboň
Fritzová Věra · ZO Protivín
Gurai Miloslav · ZO Vlašim
Hájková Božena · ZO Zdiby-Klecany
Havlíček Jiří · ZO Jevíčko
Hejný Oldřich · ZO Netvořice
Hladík Jaroslav · ZO Dolní Bousov
Hlaváč Alois · ZO Zlín
Hloušek Jaroslav · ZO Javorník
Hofman Pavel · ZO Lomnice n. L.
Hublová Marie · ZO Náměšť n. O.
Hudek Josef · ZO Vlachovice-Vrbětice
Hurtuk Jan · ZO Pardubice
Hyšplerová Bedřiška · ZO Frýdek-Místek
Chromý Antonín · ZO Třebíč
Jahoda Josef · ZO Traplice
Jakeš Zdeněk · ZO Křemže
Janča Jaroslav · ZO Odry
Janecký Milan · ZO Nový Bor
Jantošovič Karel · ZO Křenovice
Jedlička Michal · ZO Bystré u Poličky
Jiráň Jaroslav · ZO Litomyšl
Jirka Vlastimil · ZO Litomyšl

Odešli z našich řad

Brejtr Bohuslav (91) · ZO Česká Skalice
Klégr Otakar (78) · ZO Uhříněves
Mach Jiří (77) · ZO Plzeň-střed
Matela Jaromír (87) · ZO Vsetín
Nedbal Pavel (80) · ZO Uhříněves
Nouza Stanislav (87) · ZO Chlum u Třeboně
Šrámek František (78) · ZO Hrob-Osek
Šteiger Jiří (71) · ZO Neveklov
Čest jejich památce!

Jůda Bohdan · ZO Havlíčkova Borová
Juřica František · ZO Slavičín
Kafka Petr · ZO Sázava
Kárník Jaroslav · ZO Znojmo
Klimeš Josef · ZO Libáň
Kočíř Jaroslav · ZO Litenčice
Kohout František · ZO Vodňany
Kolínek Ludvík · ZO Nezdenice
Koval Jiří · ZO Lubno
Krupička Tomáš · ZO Záměl-Potštejn
Kudělka Jiří · ZO Štramberk
Kufrer Jiří · ZO Zruč nad Sázavou
Litomiský Jindřich · ZO Dvůr Králové n. L.
Macan Václav · ZO Jablonné nad Orlicí
Mach František · ZO Stachy
Machala Jaromír · ZO Horní Jasenka
Marková Marie · ZO Jaroměř
Martinovský Josef · ZO Předměřice n. J.
Matlák Rudolf · ZO Břidličná
Matoušek Jan · ZO Střížov
Mejzlík Josef · ZO Velké Meziříčí
Mikeš Vladimír · ZO Sokolov
Misar Josef · ZO Kadaň
Moučka Jiří · ZO Znojmo
Müller František · ZO Mohelnice
Musil Milan · ZO Velká Bíteš
Němec Josef · ZO Moravský Krumlov
Nykodým Bohumil · ZO Letovice
Ohlídal Jan · ZO Svojšín
Ondřejíčka Josef · ZO Žlutice
Ořechovský Otto · ZO Loket
Otáhal Vladimír · ZO Drahotuše
Parák Jiří · ZO Moravský Beroun
Pavlík Jiří · ZO Dubné
Peřík Jan · ZO Morávka
Podivín Miroslav · ZO Nečtiny
Podzimek Josef · ZO Železný Brod
Pospíšil Jiří · ZO Pardubice
Pozděna Václav · ZO Vodice
Průcha Tomáš · ZO Nymburk

Průša Rudolf · ZO Velemín
Ptáček Evžen · ZO Ústí nad Labem
Rašková Jiřina · ZO Nová Paka
Ročeň Jaroslav · ZO Skuteč
Ružička Miroslav · ZO Ptení
Rychlý Vladimír · ZO Chotěboř
Rysnar Otto · ZO Olomouc
Sedláček Jiří · ZO Lysice
Scherling Miloslav · ZO Vodňany
Slatinský Svatoluk · ZO Stará Bělá
Slavík Miroslav · ZO Podbrdy
Smetánka Pavel · ZO Jablonec n. N.
Staněk František · ZO Skalička
Stoklasa Zdeněk · ZO Opava
Straka Václav · ZO Klatovy
Strouhal Josef · ZO Jindřichův Hradec
Svobodová Hana · ZO Vítkov
Sysel Ondřej · ZO Velká Bíteš
Šimík Mojmír · ZO Dolní Domaslavice
Šnokhausová Eva · ZO Trhové Sviny
Špaček Josef · ZO Kralovice
Tejcová Eva · ZO Čachrov
Teplý Miroslav · ZO Jimramov
Tomeš Josef · ZO Lično
Tureček Václav · ZO Přeštice
Tyll Josef · ZO Třemošná
Vala Milan · ZO Moravské Budějovice
Vávra Petr · ZO Bechyně
Vencelides Karel · ZO Nové Veselí
Veselý Jan · ZO Počepice
Vetelský Antonín · ZO Libina
Vidman Pavel · ZO Mšeno
Vít Jiří · ZO Dobruška
Vítámvás Jiří · ZO Žďár nad Sázavou
Vlček Ivo · ZO Malá Skála
Zadražil Vlastimil · ZO Vodice
Zeman Vladimír · ZO Choceň
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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Jílek Milan · ZO Bystré u Poličky
Jón Vladimír · ZO Mimoň
Juráňová Ludmila · ZO Francova Lhota
Kabeš Josef Jindra · ZO Mnichovo H.
Kalaš Miroslav · ZO Chýnov
Kantor Vojtěch · ZO České Budějovice
Karas Bohumil · ZO Zdounky
Klíma Ivan · ZO Příbram
Klíma Jan · ZO Brloh
Klusáček Josef · ZO Polná
Kohout Karel · ZO Myslív
Kolík Vladimír · ZO Konice
Komenda Emil · ZO Hranice
Konopáč Pavel · ZO Svitavy
Kosík Vojtěch · ZO Heřmaničky
Král Jan · ZO Kobeřice
Krátký Josef · ZO Bílá Lhota
Krlín Zdeněk · ZO Boršov nad Vltavou
Krutílek František · ZO Hodslavice
Křemeček Zdeněk · ZO Drnholec
Křivohlavý Antonín · ZO Kutná Hora
Kubeš Petr · ZO Záměl-Potštejn
Lipka Emanuel · ZO Sedlčany
Machala Jaromír · ZO Domašov n. B.
Martynek Stanislav · ZO Jablunkov
Matějka Václav · ZO Bechyně
Matoušek Stanislav · ZO Zlín
Michálek Zdeněk · ZO Otrokovice
Mikeš František · ZO Třeboň
Mlích Emil · ZO Rajhrad
Němcová Anna · ZO Modrá Hůrka
Nový Josef · ZO Strážov
Ondřej Jiří · ZO Ústí nad Labem
Opatrná Hana · ZO Mýto
Orlík Pavel · ZO Frenštát pod Rad.
Pangrác Jaroslav · ZO Senohraby
Pavlica Stanislav · ZO Střítež nad Beč.
Pavlišta Josef · ZO Lično
Petrlák František · ZO Ústí nad Orlicí
Pinc Jan · ZO Lišov
Pivoňka Stanislav · ZO Bělá nad Rad.
Pleiner Jan · ZO Žďár nad Sázavou
Praisler Eduard · ZO Štěpánov
Prášek Jiří · ZO Vlachovo Březí
Prokopec František · ZO Lanškroun
Prokůpek Miroslav · ZO Úštěk
Proniuk Jiří · ZO Chvalkovice
Příbek Tomáš · ZO Domažlice
Punčochář Petr · ZO Kolín
Rakovský František · ZO Bílovice n. S.
Riedlová Jana · ZO Karlovy Vary
Ročeň Václav · ZO Skuteč
Rosol Jaroslav · ZO Mladá Vožice
Ryška Oldřich · ZO Slavičín
Sirový Pavel · ZO Předměřice n. J.
Sirový Jan · ZO Lanškroun
Sklenka Josef · ZO Rakovník
Skřivan Jan · ZO Spálené Poříčí
Smékalová Ludmila · ZO Čistá
Sojková Markéta · ZO Těrlicko
Šachl Stanislav · ZO Ševětín
Šalda Svatopluk · ZO Zbečno
Šolta Oldřich · ZO Pardubice
Šťastný Karel · ZO Jindřichův Hradec

pozvánka

Český svaz včelařů, z.s. ZO Kladno
s podporou města Kladna
Vás srdečně zve na tradiční výstavu

Medové Vánoce 2017

13. – 17. 12. 2017 vždy od 9 do 19 hod. v Nákupním centru OAZA Kladno
* Povídání o včelách a včelaření
* Expozice včelařství s odborným
výkladem
* Prodej medu a výrobků z včelích
produktů, ochutnávka medoviny
* Pro děti výroba svíček a zdobení
medových perníčků
* Soutěž o nejlepší pastový a ochucený
pastový med
* Přednášky:

Včelařský ples v Kynšperku
ZO ČSV z. s., Kynšperk nad Ohří pořádá v sobotu 27. ledna
2018 již 36. včelařský reprezentační ples. Uskuteční se v pivo
varu v Kynšperku nad Ohří od 20.00 do 3.00 hod. K tanci a po
slechu bude hrát krojovaná dechovka Horalka Domažlice. Bude
připravena bohatá tombola na programu je i dámská volenka
o perníková srdíčka.
Další informace: mob.: 737 854 539; stamberg.vcelar@seznam.cz

• Čtvrtek 14. 12. od 17 do 19 hod.

Jiří Štamberg
předseda ZO ČSV z.s., Kynšperk nad Ohří

MVDr. Martin Kamler, VÚVč Dol –
Zdravotní problematika včel

• Pátek 15. 12. od 17 do 19 hod.

Gabriela Hiklová, ČAPIS – Využití
medu při ošetřování ran

• Sobota 16. 12. od 14 do 16 hod.

Ing. Pavel Drozd – Včely očima
chemika
* Denně od 16 hod. ukázky moderních
včelařských pomůcek s komentářem
Na Vaši návštěvu se těší
VCELAŘIKLADNO.CZ

vzpomínáme/blahopřejeme

Odešel přítel Josef Havelka
Dlouholetý funkcionář ZO ČSV Lysá nad Labem Josef Havelka zemřel po dlouhé nemoci v neděli
22. 10. 2017 ve věku nedožitých 81 let. Přítel Havelka byl velmi aktivním včelařem a funkcionářem ZO.
Jako neúnavnému propagátorovi nových včelařských postupů mu v naší organizaci vděčíme za zavedení
léčby aerosolem.
Celý život pracoval v lese v okolí Staré Lysé a díky svým mnohaletým zkušenostem měl pro včely jedno
z nejlepších stanovišť. Po úrazu na okružní pile se stáhl z aktivního včelařského i společenského života. Byl
však stále a pro všechny, kteří ho znali, velkou včelařskou osobností naší organizace.
Vzpomínáme…
Za výbor ZO ČSV Lysá nad Labem
Ing. Libor Opluštil,
jednatel

Jiří Mach nám bude chybět

Přítel Štěpán Novosád slaví 85
Dne 31. 12. 2017 se náš dlouholetý
člen Štěpán Novosád dožívá významného životního jubilea – 85 let. V současné době již aktivně nevčelaří, má svého
nástupce, a tak se může i nadále těšit
ze včelek na zahradě svého domu. Za
vlídný přístup a laskavé povídání o včelách mu ze srdce děkujeme. Do dalších
let mu přejeme především pevné zdraví,
pohodu a spokojenost v osobním životě.
Včelaři ZO ČSV, z. s., Vracov
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Členové ZO ČSV Plzeň-střed, rodina, přátelé a známí
se na listopadové zádušní mši rozloučili s přítelem
Jiřím Machem. Zemřel náhle 20. října ve věku
77 let na své zahradě, kde měl včely a byla jeho
druhým domovem. Byl dlouholetým včelařem a ve
své organizaci se aktivně zúčastňoval včelařského
života. Jako důvěrník pomáhal ve svém okrsku
ostatním, dbal o zdraví všech včelstev a zajišťoval
jejich léčení. I když ho v roce 2009 postihla velká
ztráta, kdy se jeho včelstvo se nakazilo morem
a muselo být spáleno celé stanoviště, nevzdal se.
Přes velký smutek přítel Jiří Mach nezatrpkl a s plným nasazením obnovil chov. Za dlouholetou aktivní práci v oboru včelařství mu bylo v roce 2010 uděleno vyznamenání Vzorný včelař.
Přítel Jiří Mach měl rád nejen svoje včelky, ale také všechny, kteří s ním prožívali radosti a starosti běžného života jak ve včelařské organizaci, tak v plzeňské prodejně Včelka
nebo v zahrádkářské osadě v Plzni Radobyčicích. Tam také při odpoledním posezení při
kávě přinášel všem dobrou náladu, pohodu a klidné a moudré zastavení v jinak dnešním
hektickém světě.
Odešel dobrý člověk. Všem, kteří ho znali, zůstal jen hluboký zármutek.
ZO ČSV Plzeň- střed,
prodejna Včelka Plzeň

Včelařská mládež v roce 2017
Celý rok jsem vás za pomoci vedoucích VKM seznamovala s činností včelařských kroužků. Všichni vedoucí si zaslouží obrovský
dík za práci, kterou s dětmi ve svém volném čase dělají. Sami jste mohli vidět, jak bohatou a zajímavou náplň včelařské kroužky
v České republice mají. Za tím vším stojí právě výborní vedoucí těchto kroužků, kterých si za jejich práci opravdu vážím, stejně
jako celá komise pro práci s mládeží.
Zlatým hřebem celoroční práce v kroužcích je bezesporu soutěž Zlatá včela, která v letošním roce „oslavila“ již 19. narozeniny.
Níže uvedená tabulka ukazuje statistiky Zlaté včely od roku 2008. V letošním roce bylo nejvíce soutěžících v Moravskoslezském
kraji (100) a nejméně v Jihočeském kraji (24). Celostátního kola se zúčastnilo již tradičně 36 vybraných soutěžících. Tři vítězové
celostátního kola Zlaté včely nás reprezentovali na IMYBu v Anglii, kde dosáhli výborných výsledků.

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Počet okresních kol ZV
9
9
9
10
11
11
12
13
13
12

Počet VKM v soutěži
53
55
73
79
85
95
132
152
130
136

Kromě Zlaté včely se pro včelařskou mládež v České republice koná spous
ta dalších akcí. Jednou z nejvýznamnějších je Letní škola mladých včelařů
v Nasavrkách, která svým 18. ročníkem vstoupila do pomyslné dospělosti
a oslavila to vskutku velkolepě; během prvních dvou prázdninových týdnů
se ve včelařském učilišti vystřídalo celkem 88 mladých včelařů z různých
koutů České republiky.
Pro děti ze včelařských kroužků, ale i pro děti ze široké veřejnosti se zá
jmem o přírodu, se v letošním roce vyhlásilo mnoho zajímavých soutěží.
Jmenuji například soutěže Příroda kolem nás nebo Po stopách včel.
Stále probíhá i spolupráce s Ministerstvem zemědělství. V letošním roce
se uskutečnil projekt Medová snídaně, do kterého se zapojilo i mnoho ve
doucích včelařských kroužků. Opět byla vyhlášena soutěž O pohár ministra
zemědělství, který je pro letošek v držení včelařského kroužku Ambrožíci
z Havířova.
Nesmíme zapomenout ani na vzdělávání vedoucích včelařských kroužků,
které probíhá pravidelně v rámci dvou seminářů v Nasavrkách, a to s velmi
zajímavou náplní.
Na závěr patří obrovské poděkování všem, kteří pracují se včelařskou
mládeží. Velký dík si vedle vedoucích včelařských kroužků zaslouží také
komise pro práci s mládeží, nově ve složení Iveta Mrázková, Rudolf Rybář,
Jan Podpěra, Milan Motyka, Oldřich Koubek a Petr Stibor.
Do nového roku 2018 přeji mnoho zdraví a síly a spoustu nápadů i aktivity
při práci se „včelařskými dětmi“!
Veronika Šebková
sebkover@seznam.cz
Foto: Petr Kolář

Počet dětí v soutěži
280
340
386
490
650
850
647
707
764
691

Volně žijící včely část XI. Společenství čmeláků a pačmeláčí parazité

Hnízdo čmeláka rolního (Bombus pascuorum)

Foto Panoramedia, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Čmeláci patří k nejbližším příbuzným včely medonosné. Jejich původní
domovinou je severní polokoule, především její mírný pás. Zde se také můžeme setkat s většinou z přibližně 250 známých druhů. V novodobé historii
byli čmeláci lidmi zavlečeni i leckam jinam a setkat se s nimi tedy můžeme
prakticky po celém světě.
Čmeláci jsou unikátní tím, že umějí velice
dobře ovládat svou tělesnou teplotu a udr
žovat ji neměnnou, což je u hmyzu poměr
ně vzácné. Stálou teplotu jsou schopni
udržovat i ve svých hnízdech. Díky tomu
jsou schopni obývat i velmi chladné oblasti,
setkat se s nimi můžeme dokonce i za polá
rním kruhem. Když je počasí příliš chladné
na létání, umějí „chodit pěšky”. Daní za
pobyt v chladnějších krajích je skutečnost,
že tvoří jen jednoleté kolonie, protože za
jistit dostatek zásob na celou zimu je příliš
náročné. Zimu tedy přežívají jen oplozené
královny.
Již velice brzo na jaře můžeme spatřit
tyto nápadně veliké čmeláky, jak létají po
krajině a hledají místo vhodné pro vybu
dování hnízda. Pro tyto účely využívají již
existující prostory, nejčastěji opuštěné hlo
davčí nory. Pokud je královna s nalezeným
prostorem spokojená, hnízdo nejprve vy
stele senem, mechem, či jiným přírodním
izolátorem, aby plod vyrůstal v teple. Často
zrecykluje i již přítomný materiál. Potom
zbuduje z vosku a pylu první velikou ko
můrku, do které snese několik vajíček.
Vylíhlé larvičky sama krmí a hlídá. První
dělnice jsou proto obvykle malinké a ne
duživé, přesto od této chvíle převezmou
péči o hnízdo a plod a královna se nadále
věnuje již jen kladení vajíček. Pohlavní
jedinci se v hnízdě objevují až v pokročilé
sezoně. Je to zpravidla doba, kdy v hnízdě
existuje více dělnic než vajíček a larvy jsou
tak výjimečně dobře živené. Dělnice záro
veň zdivočí, mateří feromon již nepokryje

dů v rámci pravých čmeláků. Všechny sa
mice pačmeláků jsou hnízdními parazity
čmeláků a jsou královnami. U pačmeláků
zcela chybí kasta dělnic a královny nejsou
schopné samy vychovat plod, chybí jim
sběráčky. Oproti královnám „poctivých”
čmeláků mají však mnohem silnější kuti
kulu a dlouhé šavlovitě zahnuté žihadlo,
které používají při boji s hostitelskou krá
lovnou. Po uzurpaci hnízda pačmeláčí krá
lovna naklade vajíčka, která dají vzniknout
nové generaci pohlavních jedinců pro příští
rok. Veškerou péči o potomstvo pačmeláků
zajistí dělnice hostitelských čmeláků, které
si parazitická královna zotročí.
Kromě boje na žihadla (ve kterém jsou
královny pačmeláků zpravidla mnohem
úspěšnější než hostitelské královny) pač
meláci využívají i chemických zbraní.
Samice pačmeláka umí při proniknutí
do hnízda vypustit chemické látky (fero
mony), které způsobí, že se dělnice ani

množství dělnic a nestačí pro udržení po
spolitosti v hnízdě. Čerstvě vylíhlí samci
vyletí z hnízda a vyhlížejí nové královny
z jiných hnízd. Po spáření hynou, stejně
tak jako dělnice a staré královny. Oplozené
královny se zahrabou pod zem, kde čekají
do následujícího jara.
Královny si kradou hnízda
Množství dutin vhodných pro hnízdění
čmeláků je z principu omezené, je o ně tedy
veliký zájem a samice si navzájem konku
rují. První jarní výlety královen probíhají
(v rámci jednoho druhu) během poměrně
dlouhého časového období až několika týd
nů. Královny, které si přispí, tak sice mají
vhodnější klimatické podmínky pro zaklá
dání hnízda a jeho zásobování, ale zase
omezenější výběr vhodných hnízdišť. Ty,
které vyletí pozdě či o hnízdo z rozličných
důvodů přijdou, situaci často řeší tak, že se
snaží ukrást již založené hnízdo jiné krá
lovně nejen stejného, ale dokonce i jiného
druhu. Pro uzurpaci je nejvhodnější hníz
do, kde je královna dosud sama nebo je zde
pouze první generace slabých dělnic, které
hnízdo neubrání. Královny spolu bojují na
žihadla a jedna druhou zpravidla zabije.
Boj je tedy nelítostný.
Z takovýchto příležitostných krádeží
cizího hnízda se pravděpodobně vyvinula
životní strategie pačmeláků, kteří zcela
rezignovali na poctivé zakládání hníz
da. Pačmeláci byli v minulosti řazeni do
zvláštního rodu Psithyrus, v současné době
však víme, že jsou pouze jedním z podro

Samice pačmeláka českého (Bombus
bohemicus)

Foto Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0 via
Wikimedia Commons

královna invazi a převzetí vlády nebrání.
Existují příklady, kdy v hnízdě dožily obě
královny (čmeláčí i pačmeláčí) bok po
boku, přičemž potomky od převzetí vlády
plodila již jen královna pačmeláka. Obec
ně platí, že čím užší je vazba konkrétního
druhu pačmeláka na jeden druh hostitele,
tím více využívají pačmeláci feromony na
úkor fyzického boje, který se i uzurpátorce
může stát osudným.
Kateřina Černá, Ph.D.,
Přírodovědecká fakulta UK Praha,
katedra zoologie

