
1/2018

Ročník 71 (153)Časopis Českého svazu včelařů – určeno členům ČSV

leden – Měsíc 
bilancování 

a přípravy na 
novou sezonu

Rámek, který šetří čas
Chov matek má u nás tradici



OBSAH – Leden 2018

2 Medový večer po dvaadvacáté
Tradiční setkání s poslanci 
Zemědělského výboru Parlamentu ČR

4 Kalendárium – leden

6 Kongres Apimondie
Zdraví včel a invazivní sršeň asijská na 
mezinárodní půdě

8 ČSV
Momentky z Křemencové

9 Co nového v NASA?
Další pohled do zázemí včelařského 
učiliště

10 Vzdělávání
V Rosicích začaly včelařské kurzy

11 Včelařská praxe
Moje poznatky z prohlídek včelstev
Zkušenosti prohlížitele včelstev 
Martina Palečka

12 Jak to dělám já
Další rok s rámkem, který šetří čas

14 Zdraví včel
Metodika kontroly zdraví zvířat 
pro rok 2018
Co z ní vyplývá pro včelaře?

15 Řádky pro včelařky
Nová rubrika určená výhradně ženám

16 Pro začínající včelaře
Výběr stanoviště

18 Zadáno pro předsedkyni

19 Co říká věda
Ochrana před sršní asijskou

20 Co říká věda
Z Výzkumného ústavu včelařského Dol
První z 12 nahlédnutí do laboratoří 
VÚVč

22 Téma
Problematika kvality mezistěn
Jak souvisí nedostatek včelího vosku 
s borcením mezistěn?

24 Rozhovor
Boguslav Wencel na Dnech medu
Proč polští včelaři jezdí na zkušenou 
do Pardubic?

26 Včelařská praxe
Šlechtění včel a chov matek
Z bohatých zkušeností a tradice 
oboru u nás vybírá Pavel Cimala

28 Historie
Vývoj právní úpravy včelařství na 
našem území
Počátky právní úpravy včelařství 
v Evropě

30 Zadáno nejen pro včelaříky

32 Napsali jste nám
Vybíráme z vašich dopisů

34 Jubilea/Odešli z našich řad

36 Napsali jste nám



1leden 2018•

ed
it

o
r

ia
lVčelařství, leden 2018

Foto na titulní straně: 
Pavel Cimala
Včelnice pod Králickým Sněžníkem

Značení matek  2016  2017  2018  2019  2020  2021

Značení
matek
2018
(červená)

Včelařství vychází za přispění  
Ministerstva zemědělství

Včelařství – odborný a spolkový měsíčník 
Ročník 70 (152) 
Pro své členy vydává Český svaz včelařů, z.s., 
se sídlem v Praze 
IČO: 00443239, DIČ: CZ00443239 
Místo vydání: Praha 

Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolář
tel.: 224 932 351, redakce@vcelarstvi.cz 

Inzerce, jubilea a úmrtí: Alice Ošmyková
tel.: 224 934 478, inzerce@vcelarstvi.cz 

Expedice a reklamace nedoručení časopisu:  
Jaroslava Nechybová 
tel.: 224 934 082, nechybova@vcelarstvi.cz

Redakce, inzerce a expedice:  
115 24 Praha 1, Křemencova 8 
telefax: 224 934 977 
e-mail: redakce@vcelarstvi.cz; inzerce@vcelarstvi.cz 
internetové stránky: www.vcelarstvi.cz 

Neobjednané rukopisy, kresby a fotografie se 
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré 
příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově 
upravovat. 

Uzávěrka redakčního materiálu je  
k poslednímu dni měsíce, jenž aktuálnímu  
číslu o dva měsíce předchází  
(např. červnové číslo – konec dubna). 

Redakční rada:  
Ing. Zdeněk Kulhánek (předseda), MVDr. Miloslav 
Peroutka, CSc. (místopředseda), Vlastimil Dlab, 
Ing. Oldřich Doležal, Ing. Oldřich Veverka, Ing. Pavel 
Cimala

Korektury: Jana Hrabáková

Sazba: ARTEDIT, spol. s r. o., Štěpánská 9, Praha 1
Tisk: Europrint a.s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5
Distribuce: 
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 4, Praha 1 

Toto číslo bylo odevzdáno do tisku 27. 12. 2017 
a vychází dne 2. 1. 2018 

MK ČR E 126/ISSN 0042-2924

Šťastná osmička 
pro včelaře
Vážení přátelé,
máme tu nový rok, a tedy důvod ohlédnout 
se za tím právě minulým a vyjádřit naději 
a očekávání, co přinese ten nový. 

Bohužel, některé naše záměry se nepo
dařily. Například prosadit prostřednictvím 
metodiky kontroly zdraví zvířat plošné vy
šetření měli na mor včelího plodu. V závě
rečném schvalovacím procesu bylo toto 
doplnění metodiky vypuštěno. V letošním 
roce o to budeme opět usilovat. Nepodaři
lo se stabilizovat stav společnosti Včelpo, 
spol. s r. o. Na základě usnesení RV ČSV 
bude společnost prodána. Také obsazení 
sekretariátu zaměstnanci dosud není op
timální.

V roce 2017 vzrostl počet míst na mapě 
Českého svazu včelařů, které nejsou obsa
zeny základními organizacemi, a to celkem 
o pět. Takto nám ubyly desítky členů, kteří 
opustili hromadně své základní organiza
ce a udělali z nich „prázdné skořápky“. 
Vypořádání závazků, majetku, archivaci 
a vlastně celou likvidaci včetně zápisů do 
spolkového rejstříku však neprovedli – 
nechť si okresní organizace a sekretariát 
svazu poradí… 

Na druhé straně nám přibyly plošně asi 
2 tisícovky nových členů. Je přirozené, že 
členové na jedné straně svazu ubývají a na 
straně druhé do něj vstupují noví. Ale co 
není správné a ohleduplné k těm, kteří zů
stali, je odejít, aniž by po sobě „uklidili“, 
tj. aby svou základní organizaci zlikvidovali 
tak, jak to vyžadují stanovy svazu a občan
ský zákoník včetně výmazu ze spolkového 
rejstříku. Koncem roku jsme zaznamenali 
návrat některých členů, kteří ukončili ve 
svazu členství ke konci roku 2016. Důvod 
návratu? Nemáme časopis Včelařství, ne
máme svépomocný fond (v r. 2017 nadě
lala plošně velké škody vichřice Herwart), 
nemáme úrazové pojištění, nikdo nám ne
poradí, jen obtížně zvládáme předepsaná 
léčení…

V loňském roce se podařilo dokončit re
vizi vnitřních předpisů svazu, rozšířili jsme 
náš informační systém CIS o nové modu
ly – chovy, vzdělávání, včelařské krouž
ky, podařilo se společně s Ministerstvem 
zemědělství ČR přesvědčit zákonodárce 
o nutnosti ochránit plemeno včely kraňské 
proti dovozům jiných plemen, zapojili jsme 
se do legislativního procesu Ministerstva 
životního prostředí ČR v souvislosti s úpra
vou invazivních druhů, za který je mimo 
jiné považován akát, rozšířili jsme pojiště
ní pro případ úrazu pro členy včelařských 
kroužků i na běžné úrazy…

Mimo pravidelné akce připravujeme 
spolu s kolegy ze Slovenska, Maďarska 
a Polska pro rok 2018 obnovení činnosti 
„Vyšegrádské 4“ v oblasti včelařství, a to 
nejen na úrovni společného prosazování 
našich zájmů v EU, ale také v oblasti set
kávání mládeže. Letos na podzim uspořá
dáme spolu se Slovenským svazem včelařů 
již 21. Konferenci zlepšovatelů a vynález
ců ve včelařství, tentokrát na Výstavišti 
Flora Olomouc. Čekají nás změny v evi
denci členů v souvislosti s novým unijním 
předpisem na ochranu osobních údajů 
(GDPR) a aplikace změn veterinárních 
a rostlinolékařských předpisů; provádějí se 
velké novely veterinárního a rostlinolékař
ského zákona (přijaté na konci roku 2017), 
které se týkají našeho včelařského prostře
dí. Koncem minulého roku probíhala jed
nání na půdě Parlamentu PS ČR i MZe ČR 
k přípravě rozpočtu na rok 2018. Návrh 
výše národní dotace na podporu včelař
ství byl 80 milionů Kč oproti letům 2016 
a 2017, kdy bylo ročně rozděleno 105 mi
lionů Kč. Reagovali jsme na to příslušnou 
argumentací a žádostí o zachování výše 
dotace. Její snížení o 25 milionů by mohlo 
být chápáno jako ústup od propagované 
podpory včelařství vládou ČR. 

Byl by to slušný výčet všeho, co se po
dařilo a co ne, co se plánuje a očekává, ale 
rozsah editorialu je omezený. A protože 
začátek každého roku má být optimistický, 
přejme si, aby se nám podařilo zvládnout 
všechny změny a problémy, které nám nový 
rok přichystá, aby nám neubývali funkci
onáři svazu, protože bez nich to ve svazu, 
stejně jako u medu, nejde. Přejme si dob
rou včelařskou sezonu, zdraví nejen pro 
nás a naše blízké, ale i pro naše včely. 

Rok 2018 má na konci magickou osmič
ku, tak příznačnou pro české dějiny. 

Tak ať je i pro nás příznivá.

Vážení přátelé, v novém roce přeji všem 
mnoho zdraví, spokojenosti a radosti ze 
včelaření. Všem funkcionářům svazu 
děkuji za dosavadní práci, které si velmi 
vážím. Jste duchem i páteří svazu. Bez 
vás by svaz nemohl fungovat a plnit své 
cíle, tj. rozvoj včelařství ku prospěchu 
nás všech.

Mgr. Jarmila Machová
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po dvaadvacáté

Tak jako každý rok i letos Český svaz včelařů ve spolupráci 
se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspořá-
dal na půdě Parlamentu „Medový večer“. 

Již po dvaadvacáté to byla příležitost podě
kovat za spolupráci i svěřit se s problémy, 
které včelaře a svaz trápí. Ocenili jsme, že 
i v tak složité době povolebního vyjedná
vání si na Medový večer 2017 udělal čas 
předseda Zemědělského výboru Ing. Ja
roslav Faltýnek a další poslanci výboru, 
členové jeho sekretariátu v čele s tajemní
kem Mgr. Tomášem Vrbou, senátoři a další 
pozvaní hosté. Protože z osmnáctičlenného 
Zemědělského výboru je dvanáct nových, 
informovali jsme v úvodu večera o součas
ném stavu včelařství v České republice, 
o celospolečenském významu chovu včel, 
o organizaci Českého svazu včelařů a jeho 
významu pro zachování dobrého zdravot
ního stavu včel, administraci dotací apod. 
Vzpomněli jsme na duchovního otce medo

vých večerů Ing. Josefa Mandíka, bývalého 
dlouholetého poslance PS Parlamentu, čle
na Zemědělského výboru, předsedy pod
výboru pro myslivost, rybářství a včelařství 
a předsedu Českého svazu včelařů, který by 
se letos dožil 72 let.

Předseda Zemědělského výboru Ing. Fal
týnek ocenil ve svém projevu práci včelařů 
pro společnost a poděkoval za práci České
ho svazu včelařů pro rozvoj včelařství. Ing. 
Jan Volný, bývalý předseda podvýboru pro 
myslivost, rybářství a včelařství zavzpo
mínal na své včelařské začátky v mládí. 
V současné době má již připraveno záze
mí pro to, aby se na jaře ke včelaření vrátil. 
Připomněl, že zdravotní stav včelstev se za 
poslední léta velmi změnil. V minulosti se 
včelaři nepotýkali s nemocemi včel tak jako 

nyní. Včely jsou vystaveny mnohem vět
ší zátěži a z toho vyplývají další a další po
žadavky pro včelaře, aby udrželi včelstva 
zdravá. Nejdéle sloužící člen ZV Ing. Pavel 
Kováčik také zavzpomínal na počátky me
dových večerů – rok 1996, na spolupráci 
s Ing. Josefem Mandíkem a Českým sva
zem včelařů. Zdůraznil význam svazu pro 
včelařství u nás i jako organizace, která je 
schopna zúřadovat velké objemy dotací 
tak, že se dostanou každému včelaři. A to 
jich je v Česku více než 58 tisíc!

Na stolech byly krásně zdobené perníč
ky, které pro tento večer napekli ve Střed
ním odborném učilišti včelařském v Na
savrkách. Připili jsme si, samozřejmě me
dovinou, které bylo na výběr z šesti druhů, 
na dobrý včelařský rok a další spolupráci 
i v roce 2018.

(JM)

Medový večer zahájila předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila Machová. Spolu se všemi hosty vyslechla krátká vystoupení předsedy Zemědělského výboru Ing. Jaroslava Faltýnka (zcela vlevo) a bývalého předsedy podvýboru pro myslivost, rybářství a včelařství Ing. Jana Volného (nahoře vlevo) 
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Hosté se po celý večer dobře bavili. Ochutnali z několika druhů 

medoviny, medové perníčky, ale také prodiskutovali nejrůznější 

problémy, které momentálně trápí české včelařství
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M Leden – přichází nejchladnější měsíc

Příroda

Po relativně teplém prosinci a oblevách 
přichází leden, nejchladnější měsíc roku. 
Jeho mrazivý nástup nazýváme novoroční 
zimou, kterou charakterizuje ledovka vzni
kající po předchozí oblevě. Mrazy na něko
lik dnů poleví během tříkrálového oteplení, 
pojmenovaného podle biblických mudrců 
Kašpara, Melichara a Baltazara, slavících 
svátek 6. ledna. Nejchladnější částí roku je 
hyginská zima panující mezi 7. – 14. led
nem. Období získalo název po sv. Hyginovi 
(11. ledna) a váže se k němu pranostika: 
„Na svatého Hygina, pravá zima začíná.“ 
S pravděpodobností dosahující 65 % na
stane v polovině měsíce prisské oteplení, 
jehož patronem je sv. Priska, nebo též Pris
cilla (18. ledna). Poslední lednovou dekádu 
vyplňuje fabiánská zima přinášející opět 
mrazy, větrné počasí a sněhové vánice. Jaké 
panují na sv. Fabiána (20. ledna) teplotní 
poměry dobře postihuje rčení „O sv. Fabi
ánu, bez kožichu ani ránu“. U nás na Hli
necku bývají zimy krásné, dlouhé a mrazi
vé. A pokud dojde k oteplení s prolety, je to 
pro zdraví včel ideální stav.

Včelstvo

Zimní chumáč se pomalu pohybuje za glyci
dovými zásobami většinou od česna vzhůru 
a jakmile dosáhne strůpku, pokračuje smě
rem dozadu. Včely se posouvají jednotlivý
mi uličkami, a když nedojde k výraznějšímu 
oteplení, zůstávají v uličkách, ve kterých je 
zrovna zastihla zima. Při oteplení se včel
stvo může přeskupit a případně přelézt za 
zásobami, které by jinak zůstaly nedostup
né. U teplé stavby někdy nastane problém 

s využitím zásob u zadní stěny úlu, proto
že zimní chumáč nemůže přecházet přes 
plásty, ale pohybuje se v jejich podélném 
směru. Z tohoto důvodu je bezpečnější stu
dená stavba, kdy se včelstvo bez překážek 
pohybuje za zásobami od česna nebo očka 
až k zadní části úlu. Pokud bylo včelstvo na 
podzim loupeno a včelař si toho nevšiml, 
mohou v tomto období dojít včelám záso
by. Mrtvé včely potom nacházíme zalezlé 
v prázdných buňkách a mnoho jich leží 
v podmetu. Aby se včely nemusely během 
zimy vyprazdňovat, vybavila je příroda vý
kalovým váčkem, ve kterém se shromažďují 
nestrávené a nestravitelné zbytky potravy. 
Včely díky němu zadržují výkaly i několik 
měsíců a hmotnost zaplněného váčku pak 
činí téměř šedesát procent hmotnosti jejich 
těla. Aby zbytky potravy nekvasily, jsou kon
zervovány výměšky rektálních žlázek umís
těných v epitelové výstelce výkalového váč
ku. Když se oteplí alespoň na 10 °C, vyráží 
včely na pročišťovací prolety. Včelaři říkají, 
že se „vypráší“. Výkalové váčky se včelám 
plní rychleji, jestliže zimují na medovico
vém medu plném minerálních látek. V ta
kovém případě se stává, že včely nevydrží 
až do prvních proletů a vyprázdní se v úlu. 
To je příznačné též při napadení včelstva 
Nosemou apis, kdy nemocné včely svými 
sladkými výkaly potřísní vnitřní prostor úlu, 
ostatní včely je olizují, což může vyvolat in
fekci mnoha dalších včel a nakonec celého 
včelstva, které pak může uhynout. 

Zimní chumáč

Mezi velké zajímavosti náleží to, že jednot
livé včely patří mezi studenokrevné, tedy 

poikilotermní živočichy (stejně jako veš
kerý hmyz), ale včelstvo jako superorgani
smus se dokáže chladit nebo naopak pro
dukovat a udržovat teplo; má tak vlastnosti 
živočichů teplokrevných, homoiotermních. 
Jak již bylo řečeno v předchozích dílech, 
včelstvo při nízkých teplotách vytváří zim
ní chumáč, který je zprvu poměrně rozvol
něný. Jakmile teploty klesnou k nule, včely 
se semknou do kulového dvouvrstvého 
chumáče otevřeného směrem ke dnu úlu, 
aby mohl do centra sezení proudit vzduch. 
Uvnitř se nachází neuspořádaný shluk 
včel s matkou, který obklopuje izolační 
vrstva včel s hlavami směřujícími vzhůru 
ke strůpku. Při dalším snižování teplot pod 
nulu se zimní chumáč ještě více semkne 
a z vnější izolační vrstvy se vyčlení třetí vrs
tva včel, jejichž hlavy směřují směrem do 
středu zimního chumáče. Pod nimi je tedy 
vrstva včel s hlavami směřujícími vzhů
ru a uprostřed neuspořádaný shluk včel 
s matkou. Při mrazech s teplotami klesají
cími pod deset stupňů pod nulou se všech
ny včely z vnějších izolačních vrstev natočí 
hlavou směrem do neuspořádaného centra 
s matkou a celý chumáč se semkne tak, že 
každá včela těsně přiléhá k sousedce. Při 
pohledu na zimující chumáč bychom ze 
včel viděli pouze jejich zadečky. Činí tak 
proto, aby co nejvíce snížily tepelné ztráty. 
Pokud je včela takto orientována, teplo uni
kající z centra chumáče prochází celou dél
kou jejího těla, a to pomaleji chladne. Tep
lota v centru chumáče může dosáhnout až 
25 °C. Ve včelstvu dochází k pravidelnému 
přesouvání prokřehlých včel z vnějších vrs
tev dovnitř chumáče a jejich místo naopak 
zaujímají prohřáté včely z centra sezení. 
Jakékoliv vyrušení včelstva rozvolní zimu
jící chumáč a tím poklesne jeho teplota, což 
musí včely vyrovnat zvýšením metabolis
mu. To vede k větší spotřebě zásob, což má 
za následek rychlejší naplnění výkalového 
váčku, důsledkem čehož včely nemusejí 
vydržet do prvního oteplení a začnou ká
let v úlu. Jestliže se při nízkých teplotách 
odtrhne včela od zimujícího společenstva, 
rychle prokřehne, spadne do podmetu, a to 
pro ni znamená jistou smrt. 

Práce včelaře

Leden je pro včelaře nenáročným a klid
ným měsícem ideálním na bilanci roku 
předchozího a na plánování nové sezony. 
Při kontrolách stanoviště se zaměřujeme 
na česna, která nesmějí být ucpaná mrt
volkami včel nebo zledovatělým sněhem. 
Čerstvý kyprý sníh na česnu nevadí, pro
tože vzduch jím do úlu, i když omezeně, 
prochází. Horší je to se sněhem umrzlým, 

Včelín přítele Nádvorníka. Včelíny mají jednu nesmírnou výhodu – úly jsou 
chráněny před nepřízní počasí, a tak většinou přežijí dlouhá léta
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Mkvůli kterému se včelstvo může v úlu 
i udusit. To samozřejmě nehrozí, jestliže 
máme otevřená zasíťovaná dna. Kontrolu 
včel můžeme provést i poslechem, což již 
vyžaduje určitou praxi a cit. Starší včela
ři používají gumovou hadičku vloženou 
do česna, já poslouchám s uchem u česna 
nebo očka. Za normálního stavu včelstvo 
tiše šumí a při zaťukání nebo fouknutí do 
česna či očka se ohlásí silným zahučením, 
které postupně ustává. Poklepem však vče
ly zbytečně nerušíme a využíváme jej jen 
výjimečně, třeba když včelstvo neslyšíme, 
což může být známka hladovění nebo v nej
horším případě úhynu. Bezmatečné včel
stvo je oproti ostatním mnohem hlučnější 
a v hučení dobře rozeznáváme silný bzukot 
jednotlivých včel. Silně hučící a nepokojné 
včely objevující se i na česnu nebo v očku 
znamenají ztrátu matky nebo napadení 
hlodavcem. Nežádoucího hosta poznáme 
podle rozkousaných zbytků plástů a včel 
v podmetu. Pokud mají mrtvolky včel vy
kousanou hruď, úl navštívil rejsek obecný 
nebo rejsek malý (velmi vzácným druhem 
je rejsek horský), v případě rozkousaných 
celých včel se jedná o myš domácí. Velmi 
důmyslní jsou i ptáci, zejména pak sýkory. 
Pohybují se poblíž úlů a čekají na včely, 
které se mohou objevit na česnech nebo 
u oček, a ty pak sežerou. Někteří ptáci se 
naučili aktivně včely rušit klováním u očka, 
přičemž se pak vylézající včely stávají jejich 
potravou. 

Měl

Včely musejí spotřebovávané zásoby nej
prve odvíčkovat a zbytky vosku padají do 
podmetu. Součástí měli se stávají i voskové 
šupinky a na podložkách najdeme i mrtvé 
včely, roztoče Varroa destructor, případně 
housenky zavíječe voskového. Na podlož
kách nalézáme určité množství mrtvých 
včel stále, ale při pravidelných kontrolách 
bychom je měli počítat řádově v desítkách; 
podložka pokrytá silnou vrstvou mrtvolek 
je projevem nemoci nebo úhynu. Sledová

ním měli na podložkách získáme o včelstvu 
mnoho informací, aniž bychom jej více ru
šili. Podložky by měly být kvůli diagnostice 
umístěny v podmetu tak, abychom je mohli 
vytáhnout bez rozhrnutí jejich obsahu. Měl 
pěkně kopíruje obsednuté plástové uličky 
a pohledem na podložku přesně poznáme, 
ve které části úlu se zimní chumáč nachá
zí. Podle počtu proužků měli určíme počet 
obsednutých uliček a tím i sílu včelstva. 
Nejsilnější společenstva obsedají sedm až 
osm uliček, tři a méně proužků měli pou
kazuje na velmi slabé včelstvo nebo na za
zimovaný oddělek. Podle výšky a množství 
měli v jednom řádku můžeme odhadnout 
i množství spotřebovaných zásob na výš
ku rámku. Délka proužku naznačuje, jak 
se včelstvo za zásobami pohybuje po dél
ce plástu a kolik jich ještě zbývá. Voda na 
podložce znamená plodování nebo špatnou 
cirkulaci vzduchu v úlu a srážení vodních 
par na stěnách nebo strůpkové fólii. V tom
to případě rozšíříme česno, otevřeme očka, 
případně nahradíme strůpkovou fólii pro
dyšným materiálem, jako je plsť. Pokud 
tak neučiníme, najdeme při první prohlíd
ce plesnivé krajní plásty nebo celé úlové 
stěny, což je z hygienického hlediska zcela 
nepřípustné. Plesnivé plásty bychom měli 
na začátku sezony z úlu odstranit a včel
stvo ideálně převěsit do čistého, suchého 
a dezinfikovaného úlu. Taková péče větši
nou není možná u velkého počtu včelstev. 
Včely si naštěstí i s takovým stavem nako
nec poradí samy, ale je to pro ně zbytečná 
zátěž, která stojí mnoho úsilí. 

Léčení

V lednu odevzdáme vzorky měli zdravot
nímu referentovi své ZO ČSV. Třicet dnů 
před odběrem měli očistíme podložky 
a po uplynutí lhůty odebereme měl, kte
rou doma vysušíme, prosejeme a zbavíme 
mrtvolek včel. Vytvoříme směsný vzorek, 
což znamená, že měl z jednoho stanoviště 
sesypeme do papírového tubusu nebo do 
kelímku od jogurtu a převážeme prodyš

nou tkaninou tak, aby obsah nezplesnivěl. 
Kelímek opatříme štítkem s údaji o jménu 
chovatele, registračním číslem, adresou, 
počtem včelstev a registračním číslem 
stanoviště. Kelímky s mělí je nejlepší sklá
dat do papírových plat od jogurtů a takto 
je odesílat do akreditované laboratoře, 
kde se zjišťuje přítomnost roztoče Varroa 
destructor. V případě zájmu je možné vyše
třit měl také na spory moru včelího plodu, 
jehož původcem je bakterie Paenibacillus 
larvae, potom ale musíme na kelímek na
psat „také mor“. Toto vyšetření budeme 
potřebovat v případě prodeje včelstev, od
dělků či matek, nebo když hodláme kočo
vat. Včelstva si můžeme nechat vyšetřit i na 
přítomnost spor Nosemy apis, což se vyža
duje zejména u chovatelů matek. K tomuto 
vyšetření odevzdáváme 30 až 40 mrtvolek 
včel zabalených v papírové krabičce. Přilo
žit můžeme i seškrábané výkaly zabalené 
v alobalu případně celý pokálený rámek 
z uhynulého včelstva. Poslední dvě jmeno
vaná vyšetření si chovatel platí sám.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Podložka s mělí středně silného včelstva, zimováno na teplou 
stavbu

Podložka s mělí oddělku, zimováno na studenou stavbu

Pohled na plásty oddělku zdevastovaného 
myší domácí, který bohužel nepřežil zimu
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na 45. kongresu apimondie 

V roce 1924 vznikl Mezinárodní úřad pro nákazy (OIE), jehož jednou ze 
zakládajících zemí bylo i tehdejší Československo. K jeho založení vedla 
potřeba bojovat proti nebezpečným nakažlivým nemocem zvířat na celo-
světové úrovni. V květnu 2003 byla tato organizace, zejména na opakované 
žádosti rozvíjejících se zemí, přejmenována na Mezinárodní organizaci 
pro zdraví zvířat, přičemž historicky vžitý akronym OIE byl ponechán a je 
nadále běžně používán.

Členem OIE, který má své regionální 
a subregionální úřady na všech kontinen
tech, je 181 států..

Strategie OIE: Jedno zdraví

Zdraví lidí a zdraví zvířat je na sobě závislé, 
navzájem provázané a souvisí se zdravím 
ekosystému, ve kterém lidé a zvířata žijí. To 
je zřejmé už více než sto let.

Zvířata mohou být rovněž biologickými 
indikátory neúmyslného nebo úmyslného 
zavlečení infekčních agens a toxinů do pro
středí stejně tak jako výskytu nových one
mocnění. Běžné detekční a diagnostické 
systémy tak mohou odhalit vedle přirozeně 
se vyskytujících infekčních agens a toxinů 
i ty, které byly rozšířeny úmyslně. 

OIE: seznam nemocí, infekcí 
a infestací včel 

•	 Infekce včel zárodky Melissococcus plu-
tonius (Evropská hniloba plodu)

•	 Infekce včel zárodky Paenibacillus lar-
vae (Americká hniloba plodu)

•	 Infestace včel Acarapis woodi 
•	 Infestace včel Tropilaelaps spp.
•	 Infestace včel Varroa spp. (Varroosis)
•	 Infestace včel Aethina tumida (Malý 

úlový brouk).

Symposium OIE v průběhu 45. kongre-
su Apimondie v Istanbulu věnovalo sek
ci „Zdraví včel“ (Bee health) celý čtvrtý 
kongresový den. Zahájil jej Francois Dias 
z ústředí OIE prezentací nazvanou Aktivi
ty OIE vztahující se ke zdraví včel. Na tuto 
přednášku obsahově navazovalo sdělení 
paní Laury Espinosa, které pojednávalo 
o již zmíněných kritériích pro zařazování 
nemocí, infekcí a infestací včel na Seznam 
OIE.

Na úvodní přednášky navazoval blok 
týkající se nebezpečí pro zdraví včel a vče
lařství vůbec. Byl zahájen přednáškou paní 
Kláry Villemant a Qunetine Rome z Fran
couzského národního muzea historie pří
rody a z pařížské Sorbonny o šíření sršně 
asijské (Vespa velutina) na Evropském 
kontinentu, zavlečené do Francie před 
rokem 2004 z Číny, a to dovozem kera-
miky. 

Za více než 12 roků od zavlečení Sršně 
asijské na území Francie se rozšířila do 
okolních zemí, jako jsou Španělsko, Por
tugalsko, Belgie, Velká Británie včetně 
Německa, na jehož území pronikla hlu
boko směrem k České republice. Rychlost 
jejího šíření se odhaduje zhruba na 60 km 
za rok. Přednáška byla zaměřena zejména 
na limity metod její detekce a kontroly je
jího šíření. 

Hlavní nebezpečí sršně asijské spočívá, 
podle pozorování francouzských včelařů 
kromě jejího rychlého množení, především 
v narušování snůškové aktivity včelstev 
a vytváření zimních zásob, což vede zejmé
na u slabších včelstev během zimy k jejich 
úhynu. Tento vliv je podle francouzských 
včelařů dokonce významnější než vlastní 
napadání včelstev. 

Hlavní nebezpečí sršně asijské 
spočívá v narušování snůškové 

aktivity včelstev a vytváření 
zimních zásob
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také na téma mor a hniloba včelího plodu. 
Adriana Allipi RL OIE pro MVP (AFB) 
z Národní univerzity v La Plata v Argentině 
referovala o detekci čtyř různých genotypů 
Paenibacillus larvae pomocí metody PCR. 
Výsledky tohoto výzkumu bude podle její
ho názoru možné využít ke studiu patoge
nity jednotlivých kmenů PL, izolovaných 
z případů MVP, a jejich významu v epide
miologii tohoto onemocnění.

Daniela Grossar a JeanDaniel Charriee 
z Agroscope z Výzkumného včelařského 
centra v Bernu referovali o významném 
nárůstu výskytu hniloby včelího plodu 
(EFB) ve Švýcarsku. Zatímco mezi léty 
1970–1998 bylo ve Švýcarsku ročně dia
gnostikováno 20– 50 případů tohoto one
mocnění, došlo od roku 1999 k význam
nému nárůstu s kulminací 1 000 případů 
v roce 2010 a poklesem na 400 případů 
v roce 2016. Autoři vidí příčinu nárůstu 
tohoto onemocnění ve výskytu variací ve 
virulenci jednotlivých kmenů Melissococ-
cus plutonius, který má za následek nárůst 
jejich patogenity. Pomocí techniky MLST 

autoři studují výskyt a šíření jednotlivých 
vysoce virulentních kmenů původce hni
loby včelího plodu na území Švýcarska. 
Diskutovány byly rovněž praktické aspek
ty diagnostiky a jejího využití v opatřeních 
proti šíření nákaz. Zjištění švýcarských au
torů jsou pro nás zajímavá zejména proto, 
že se toto onemocnění vyskytlo v nedávné 
minulosti ve východních Čechách.

Pozornost byla věnována i virózám včel 
a jejich případnému podílu na ztrátách 
včelstev. Toto obšírné a v současnosti 
i u nás aktuální téma si zaslouží samo
statné pojednání. Malé srovnání: U savců 
začíná většina respiratorních a řada gas
trointestinálních infekčních onemocnění 
špatnými (zoo)hygienickými podmínka
mi (podchlazením, stresem, dietetickými 
závadami…), které umožní pomnožení 
a patogenní působení v prostředí či přímo 
v organismu přítomných virů, na něž se na
vážou patogenní bakterie. U včel je tomu, 
pokud jde o úlohu virů, jinak. Nezačínají 
viry ani bakterie, začíná přímo parazit, roz
toč, se kterým lze bojovat. 

Alespoň zatím. 

MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D.
Foto: WikiMedia

Sršeň asijská je v Evropě

Aby těch nástrah na tuzemskou včelu kraňskou nebylo málo, hrozí jí z jihu 
Evropy lesknáček úlový (Aethina tumida), zvaný též malý úlový brouk. Ještě 
nebezpečnější, a to i pro člověka, může být sršeň asijská (Vespa velutina), 
která je velmi útočná a dravá. Dělnice dosahují délky 20 mm a matka 
30 mm.

domovinou sršně asijské je oblast jihovýchodní asie, odkud se invazivně šíří do 
dalších oblastí, čemuž napomáhá mezikontinentální letecká přeprava. Jak uvádí 
internetový server Wikipedia, v roce 2004 bylo nechtěně dopraveno obsazené hníz-
do tohoto druhu v kontejneru s čínskými bonsajemi do francouzského Bordeaux. Ve 
Francii na následky jejího bodnutí zemře-
lo údajně šest lidí, kteří byli na neznámý 
jed alergičtí. Podle údajů sdružení fran-
couzských včelařů UNaF se areál výskytu 
vetřelce každoročně posune o 100 km 
všemi směry.
loni 6. října uvedla tV Nova informaci, 
že se sršeň asijská, jejíž jediné bodnutí 
bývá zpravidla pro člověka smrtící, obje-
vila v anglii, kde se tito sršni přizpůsobili 
na evropské podmínky.
Sršeň asijská zakládá velmi početná 
společenství. Na tchaj-wanu či v Hong-
kongu byla pozorována hnízda až o 20 tisících jedincích. loví prakticky všechny druhy 
hmyzu. Na včelí úly páchají masové nálety a zabijí každou včelu, která se jim připlete 
do cesty. Živí se totiž jejich larvami i plástvemi. Pak zničí i celé hnízdo. Jejich rozšíření 
tak může být pro evropské včely fatální. ty totiž nedokážou, na rozdíl od včel asij-
ských, své příbytky efektivně bránit a sršně jsou během několika hodin schopny zcela 
zlikvidovat včelí osazenstvo úlu. Člověka v blízkosti hnízda zuřivě napadá a zatímco 
evropská sršeň obecná zhruba po 20 m v pronásledování ustává, sršeň asijská v úto-
ku pokračuje, dokud vetřelce nedostihne.

(ZK)

Foto: WikiMedia

Rozšíření sršně asijské tak 
může být pro evropské včely 
fatální. Ty totiž nedokážou, 
na rozdíl od včelasijských, 

své příbytky efektivně 
bránit a sršně jsou během 

několika hodin schopny zcela 
zlikvidovat osazenstvo úlu

Zjištění švýcarských autorů jsou 
pro nás zajímavá zejména proto, 

že se hniloba včelího plodu 
vyskytla v nedávné minulosti 

ve východních Čechách



8 •leden 2018

Momentky z Křemencové
V posledním měsíci roku 2017 bylo v sídle ČSV v Křemencové ulici pořád-
ně živo. Během několika dnů se tu uskutečnilo zasedání předsednictva RV, 
několika odborných komisí, redakční rady časopisu Včelařství a soudních 
znalců v oboru včelařství. Sluší se podotknout, že mezi zmíněná zasedání 
a jednání se vklínila i malá oslava jednoho životního jubilea. Tajemník 
Ing. Petr Šerák oslavil začátkem prosince nádherných 60! Blahopřejeme! 
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Při zasedání svépomocného fondu se nejprve jednalo a poté i hlasovalo

V prosinci mělo napilno zejména předsednictvo RV. Jeho poslední zasedání v roce 2017 bylo třetím v rozmezí necelého měsíce. Zleva 
MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D., Ing. Miroslav Štěpán, 1. místopředseda Miroslav Poništ, předsedkyně ČSV, z.s. Mgr. Jarmila Machová, 
tajemník Ing. Petr Šerák, pracovnice sekretariátu Linda Hladíková a místopředseda MVDr. Miloslav Peroutka, Csc. Na fotografii vpravo 
Ing. František Krejčí a Petr Stibor

Komise pro zdraví včel zasedala ve složení zleva MVDr. Josef Holejšovský Ph.D, Nikola Grätzová a předseda komise MVDr. Jan Krabec 
(oba na fotografii vpravo), MVDr. Miroslav Peroutka, MVDr. Jiří Žák a Ing. Dalibor Titěra
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Dva z členů komise pro informatiku – 
Vlastimil Dlab a Jana Wasserbauerová

Zasedání 
soudních 
znalců v oboru 
včelařství 
se zúčastnili 
mj. Václav 
Srkala, Josef 
Šefčík a Josef 
Konečný
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V posledním zpravodajství  
z SOUV-VVC, o. p. s. Nasavrky, 
jsme společně nahlédli do prostor 
školy i nejbližšího okolí. Dnes se 
podíváme trochu dál. 

Rostoucí počet studentů dálkového studia 
oboru Včelař klade stále větší nároky na 
prostory i jejich vybavení. Jedním z hlav
ních problémů, se kterým jsme se potýkali, 
byly postupně nedostačující prostory pro 
odborný výcvik. Hlavně v období tzv. blo
kového odborného výcviku, kdy v jednom 
dni pracují současně dvě skupiny, přestá
vala plocha včelnice Libáň postačovat. 
Samozřejmě, klasická výuka není jediná 
aktivita na včelnici – současně probíhají 
i kurzy, semináře a školení. Zároveň bylo 
nutné vyhovět i rostoucím požadavkům na 
vybavení. Škola měla pochopitelně i další 
včelnice. Například včelnice Švihov se na
cházela v lese na pronajatých pozemcích, 
kde nebylo možné provést žádné potřebné 
úpravy, příjezdová cesta byla absolutně ne

vyhovující a zároveň se neoplocený prostor 
stal oblíbeným místem pro divoká prasata 
a další lesní zvěř. Řešením bylo vzdát se 
těchto prostor a hledat jinde. Ideální místo 
jsme našli poblíž – pozemek s bezproblé
movou dostupností, vhodnou včelí pastvou 
v okolí i blízkým zdrojem vody. Po poměr
ně složitém jednání se podařilo pozemek 
odkoupit a vystavět na něm včelín (bez něj 
nelze odpovídající včelaření v důsledku 
nevyzpytatelného počasí zajistit). Průběh 
stavby a výsledek můžete vidět na následu
jící fotoreportáži (blok fotografií 1).

Naší snahou je na této včelnici shro
máždit různé typy úlů a úlových sestav 
v provozu,  umožnit tak studentům i dal
ším návštěvníkům srovnání a pomoci jim 
řešit otázku, který úl zvolit. Další prostor, 
kde by bylo možné včelařit v odlišných 
podmínkách (i když je vzdálenost pouze 
10 km, výškový rozdíl je 200 m), se nám 
podařilo odkoupit rovněž až po velmi slo
žitých jednáních. Pozemek, kde jsme měli 
včelnici, byl pouze v pronájmu. Okolí bylo 

velmi oblíbeným místem pro opakující se 
vznik černých skládek, celý prostor byl 
velmi neupravený. V okamžiku, kdy jsme 
o lokalitu projevili zájem, začala dlouhotr
vající jednání. Výsledek ovšem stojí za to. 
Opět se můžete podívat na fotoreportáž 
(blok fotografií 2).

A proč jsou u obou včelnic na konci 
otazníky? Protože práce samozřejmě ještě 
nejsou zdaleka u konce. Je třeba dokončit 
úpravy zeleně (a následně o ni náležitě 
pečovat), vybavit včelíny potřebným ná
bytkem, vypracovat a rozmístit názorné 
výukové pomůcky, rozmístit úly a osadit je 
včelstvy… Budeme rádi, když se nám vše 
podaří dokončit podle našich plánů a v ně
kterém z příštích zpravodajství vám bude
me moci ukázat, jak se daří realizovat náš 
hlavní záměr: vytvořit moderní včelařské 
vzdělávací centrum, které bude odpovídat 
stále rostoucím požadavkům a nárokům 
všech včelařů.

Ing. Miroslava Novotná,
SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky

?

?
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ve středisku v rosicích

Ve Včelařství č. 8/2017 byl otištěn článek s pozváním na ucelený vzdělávací 
program začínajících a mírně pokročilých včelařů, který bude probíhat 
formou školení a kurzů ve Včelařském středisku v Rosicích. Pořádající 
organizací je OO ČSV Brno-venkov. 

Tato vzdělávací akce byla slavnostně zahá
jena 4. listopadu 2017 za účasti předsedy 
OO Brnovenkov Mgr. Josefa Bendy a uči
telů včelařství, kteří vzdělávací program 
povedou. Do školení a kurzů se postupně 
přihlásilo 30 lidí, a to jak zájemců o chov 
včel, tak i těch, kteří v současné době ještě 
nemají vlastní včelstva. Vedle začínajících 
jsou i mírně pokročilí včelaři, kteří již mají 
s chovem jisté zkušenosti. Zajímavou sku
tečností je, že mezi účastníky je více než 
čtvrtina žen, a také manželské páry. Mezi 
přihlášenými jsou i dva absolventi Veteri
nární a farmaceutické univerzity v Brně. 
Převážná většina frekventantů je z Jihomo
ravského kraje, ale jsou mezi nimi i včelaři 
ze vzdálenějších míst České republiky.

První přednášku a kurz zaměřený na 
získání základních znalostí týkající se 
chovu včel vedl učitel včelařství a bývalý 
pracovník Výzkumného ústavu včelařské
ho v Dole Ing. Josef Janoušek. Cílem první 
lekce bylo seznámit účastníky s chovem 
včel v jednotlivých obdobích včelařského 
roku, dále s nejčastěji používanými úlový
mi sestavami, vývojem úlů v minulém sto
letí, ale i se současnou legislativou, která se 
včelařstvím úzce souvisí. 

Prosincovou přednášku a kurz zamě
řený na biologii včely medonosné vedl 
učitel včelařství Mgr. Marian Solčanský. 
Školení bylo zaměřeno na jednotlivé části 

těla včely medonosné a rozdíly mezi vče
lou dělnicí, matkou a trubcem. Fyziologie 
včely se bude probírat na školení v březnu. 
Kurz, který probíhal převážně v odpoled
ních hodinách, byl celý spojen se cviče
ním s mikroskopem. Účastníci kurzu si 
po instruktáži lektora postupně připravili 
preparáty z uhynulých včel a pak si na pěti 
pracovištích mohli prohlédnout jednotlivé 
části včelího těla. Prakticky si ověřili infor
mace z předcházející přednášky týkající se 
těla včely, a to doslova od tykadel až po ži
hadlový aparát. Opět se potvrdilo pravidlo, 
že je lepší jednou vidět než víckrát slyšet. 
Poslední úlohou tohoto cvičení bylo vyšet
ření vzorku včel na nosematózu. Z reakcí 
účastníků kurzu bylo zřejmé, že tato část 
vzdělávacího programu byla nejen zajíma
vá, ale i zábavná.

Vzhledem k tomu, že se vždy jedná o ce
lodenní program, je postaráno i o stravo
vání účastníků v blízké restauraci, kde si 
mohou vybrat z bohatého menu.

První přednáška v roce 2018 se koná 
v sobotu 13. ledna a bude zaměřena na 
včelí produkty. Přednášet bude učitelka 
včelařství Ing. Petra Badová. jedná se o po
měrně široké téma: od medu, přes pyl, včelí 
vosk, propolis, mateří kašičku až po včelí 
jed. Vzhledem k rozsáhlému obsahu této 
oblasti včelařství budou moci být probrány 
jen základy a při dalších turnusech se bude 

problematika jednotlivých včelích produk
tů přednášet podrobněji. Odpolední kurz 
bude věnován získávání včelích produktů, 
péče o tyto produkty a jejich zpracování. 
Tento prakticky zaměřený kurz povede Ing. 
Oldřich Veverka, pracovník VÚ Včelařské
ho z pracoviště na Kývalce. Velmi očeká
vanou součástí tohoto kurzu určitě bude 
pasáž věnovaná výrobě medoviny jednak 
s ohledem na zkušenosti lektora, jednak 
díky zájmu účastníků.

Další školení a kurzy proběhnou v březnu 
letošního roku. Podle vývoje počasí budou 
orientované na základy práce se včelstvy 
a na úkony spojené s jarními prohlídkami. 
V následujících měsících přijdou na řadu 
protirojová opatření, dále nácvik prací sou
visejících s chovem matek, a také získávání 
včelích produktů. Školení budou orientová
na jak na předání informací předcházející 
praktickým činnostem v odpoledních kur
zech, tak na prohloubení znalostí v těch ob
lastech včelařství, které byly již probírány. 
Vysokou úroveň tohoto cyklu přednášek 
a kurzů organizátoři plánují udržet získá
ním dobrých lektorů, kteří jsou schopni 
vhodným způsobem předat své znalosti 
a zkušenosti. Mezi takové odborníky určitě 
patří Ing. František Texl, profesionální vče
lař. S tím se účastníci vzdělávacího cyklu 
potkají začátkem března. 

I nadále se budou školení a kurzy konat 
o sobotách se začátkem v 9.00 a ukonče
ním do 17.00 hod. Teoretická část vzdělá
vání by měla probíhat převážně v dopoled
ních hodinách a praktické činnosti budou 
zařazovány do odpoledního programu. Zá
jemci, kteří se doposud nepřihlásili, mají 
ještě možnost se jednotlivých školení a kur
zů zúčastnit. Vybíraný poplatek byl a bude 
využit pro další vybavení sloužící výuce. 
Odborným garantem je i nadále Ing. Petra 
Badová (kontakt petra.badova@post.cz). 
Snahou organizátorů je, aby termíny 
s přednášenými tématy i s uvedením jmen 
lektorů byly pravidelně uváděny na webo
vých stránkách Českého svazu včelařů: 
http://www.vcelarstvi.cz/. Průběžně aktu
alizované informace jsou již prezentovány  
na webu Okresní organizace ČSV Brno 
venkov: oocsvbrnovenkov95.webnode.cz/ 
vzdelavani. Na výše uvedenou adresu ga
ranta můžete psát případné další dotazy 
a návrhy na doplnění programu.

Ing. Pavel Řehořka,
místopředseda OO ČSV Brno-venkov,

rehorka@vcelarstvi.cz
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Moje poznatky  
z prohlídek včelstev
Než začnu psát o svých praktických zkušenostech z prohlídek včelstev, 
tak bych se rád čtenářům představil. Jmenuji se Martin Paleček, je mi 
41 let a bydlím v Jindřichově Hradci. Včelařím na jihu Čech, konkrétně 
v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.  V současnosti obhospodařuji 
40 včelstev v zateplených nástavkových úlech s rámkovou mírou 39 × 27,5 
(třeboňská míra). Včelstva mám umístěná v katastru ZO ČSV Novosedly 
nad Nežár kou, v níž jsem členem kontrolní komise. Jsem jednatelem 
OO ČSV Jindřichův Hradec.

V roce 2010 jsem absolvoval kurz pro pro
hlížitele včelstev. Od té doby jsem prohlédl 
mnoho včelstev a setkal se spoustou růz
ných přístupů ke včelaření. Rád bych pro
střednictvím časopisu Včelařství přiblížil 
svoje postřehy, různé nešvary, které jsem 
shledal, a také problémy, které trápí včel
stva i včelaře. V roce 2014 jsem ve Střed
ním odborném učilišti v Nasavrkách zdár
ně ukončil dálkové studium oboru včelař. 
Následně jsem absolvoval půlroční kurz 
učitele včelařství. 

Moje příspěvky se budou věnovat kon
krétním obdobím včelařského roku včetně 
léčení a ošetřování včelstev tak, abychom 
včelstvům nezpůsobovali stresové stavy. 
Články budou doplněny o fotografie, které 
při této činnosti pořizuji. K dokumentaci 
používám klasický kompaktní fotoaparát 
popřípadě mobilní telefon. Dalším vyba
vením je mikroskop s možností připojení 
k počítači a faktorem zvětšení 40 – 1024×, 
který jsem zakoupil za necelých 2 000 Kč.

Na prohlídky včelstev jezdím na výzvu 
KVS, pracoviště Jindřichův Hradec, s ve
terinární inspektorkou MVDr. Andreou 
Novákovou. Navštěvovali jsme podezřelá 
stanoviště včelstev, která vzešla z vyšetře
ní akreditované laboratoře nebo na podnět 
samotných chovatelů včelstev. 

Měsíc relativního klidu

Leden je měsíc, kdy ve včelstvech zatím 
včelař nemá žádnou práci. Proto by se měl 
věnovat spolkové činnosti formou návštěv 
odborných přednášek, ale také výrobě 
a údržbě včelařských potřeb, protože v se
zoně na takovéto věci není čas. Údržbou 
včelařského inventáře mám především na 
mysli dezinfekci jednotlivých částí úlu. Je 
mnoho způsobů dezinfekce: ožehnutím, 
louhováním, za pomocí roztoku louh +  
+ savo nebo přípravkem na bázi jódu. 
K dezinfekci rámečků používám horký roz
tok louhu (za předpokladu dodržení bez
pečnosti práce s žíravinami), do kterého je 
na pět minut ponořím a po vyjmutí oplách
nu čistou vodou. Rámečky jsou zbaveny 
všech nečistot a dřevěné loučky jsou dosta
tečně ošetřené. Jelikož vyplétám rámky ne
rezovým drátkem, drátek stáčí našponovat 
zvlňovačem, a je připraven na sezonu. Na 
nástavky, oplodňáčky a plemenáče použí
vám přípravek na bázi jódu (BEESAFE). 
Před jeho použitím musíme provést dů
kladnou mechanickou očistu. Po naředění 

dle návodu na etiketě se snadno aplikuje, 
pomocí zpěňovače tvoří hustou pěnu, která 
po aplikaci na ošetřovaný povrch pronikne 
do pórovitého dřeva.

Tato ošetření jsou účinná proti virům, 
bakteriím a plísním. Dezinfekce je důleži
tá ke snížení infekčního tlaku na včelstvo, 
a proto považuji jakoukoli dezinfekci za 
určitou prevenci, jíž předcházíme problé
mům, které mohou nastat.

Martin Paleček,
učitel včelařství
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Zvětšení 20–200x umožňuje USB digitální 
mikroskop

Vana na dezinfekci částí úlu a rámků

K vyšetření vzorků na roztoče a další 
choroby není zapotřebí drahý mikroskop

Leden je měsíc, kdy 
ve včelstvech zatím

včelař nemá žádnou práci.  
Proto by se měl věnovat 

spolkové činnosti, ale také 
výrobě a údržbě včelařských 
potřeb, protože v sezoně na 

takovéto věci není čas
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Á Další rok zkušeností s rámkem,  
který šetří čas

V lednovém čísle časopisu Včelařství 2017 (str. 14) jsem informoval 
čtenáře o novém celoplastovém typu rámečku, který nás ušetří drátování 
a do něhož není nutno natavovat mezistěnu. Obojí vede k velké úspoře 
času při přípravě dostatečné zásoby rámečků před včelařskou sezonou. 
V té době jsem měl nedostatek fotografií a též poměrně skromné provozní 
zkušenosti, a proto bych je po roce používání rád doplnil. 

Z hlediska uchycení mezistěny do rámku je 
postup rychlý a včelař si za 10 minut snad
no připraví rámečky do celého nástavku. 
Pokud jde o manipulaci rámku s uchyce
nou mezistěnou, rizikovým momentem 
je ponechání rámku s mezistěnou na 
přímém slunci ve vodorovné nebo šikmé 
poloze, kdy hrozí prohnutí mezistěny. Do
poručuji přenášet rámečky s mezistěnou 
v rojáku nebo v zakrytém nástavku ve svis
lé poloze. Rovněž je možné při pokojové 

teplotě vkládanou mezistěnu preventivně 
„přilepit“ k horní loučce polorámku útrž
kem voskové mezistěny (obr. 5) a předejít 
tak nežádoucímu ohnutí rohů mezistěny 
působením tepla.

Při kombinování stávajících dřevěných 
rámků s mezerníky s plastovými rámky 
jsem se až na jeden případ (překážel me
zerník ve spodní straně boční loučky) nese
tkal s problémem, že by se rámečky nedaly 
kombinovat v jednom nástavku (obr. 3). 

Z hlediska manipulace jsou rámky o něco 
lehčí než dřevěné a celoplastové s plasto
vou mezistěnou. Manipulace s dřevěný
mi rámky je velice příjemná, ale pokud 
si je odložíte nebo opřete, mají tendenci 
„sklouznout“. Je lepší mít při ruce rojá
ček pro bezpečné odložení nebo zavěšení 
rámku.

Při stavbě včelího díla se včely v někte
rých případech snažily vyhnout plastovým 
příčkám a středovému kříži (obr. 1). Při 
větší snůšce se však tento problém výraz
ně omezil (obr. 2). Vše lze velmi snadno 
a rychle vyřešit vystřižením středového 
kříže (obr. 4 a 6). Poslouží k tomu běžné 

Při vylamování voští je práce 
s celoplastovými rámečky 

mnohem příjemnější 
než s vydrátkovanými, neboť 

nehrozí riziko poranění 
od přetrženého drátku při
„mačkání“ voští do koule

1.

3.

4.2.
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Včely míří do škol i mateřinek
V posledním listopadovém týdnu loňské
ho roku jsem se zúčastnil jako přednášející 
akce Medové snídaně. Tato akce se usku
tečnila na základních i mateřských školách 
v Moravskoslezském kraji. Jejím smyslem 
bylo uvést do podvědomí dětí úlohu včel 
v přírodě a jejich přínos pro krajinu. 

Na úvod se děti seznámily se včelkami, 
a to formou veršovaného povídání, během 
kterého byly zasvěceny do života v úlu. Sou
částí přednášky byla ukázka modelu úlu, 
včelařských pomůcek a včelařské kombiné
zy. Možnost vzít si do rukou a vyzkoušet si 
„co k čemu slouží“, bylo pro děti velkou mo
tivací. Přednáška byla zakončena hrou na 
včelky a včelaře. Pomocí lžiček děti sbíraly 
na květech pylová zrna, další pomoci brček 

snášeli modré papírky jako vodu, „Pán 
včelař“ to vše pečlivě třídil. U starších dětí 
byla pro zvětšení atraktivity zařazená sou
těž „Který úl bude úspěšnější“. Obměnou 
barvy lístků byl zároveň označený parazit, 
kterému se měli vyhnout a nepřinést jej do 
úlu. U nejstarších žáků byl do celé soutěže 
ještě zařazený dravec – sršeň, který se sna
žil vracející včelky lovit jako dobrou kořist. 
Smíchu, veselého pobíhání i křiku si užili 
žáci vrchovatě. Program přednášky se zapo
jením dětí do hry se setkal s velkou odezvou 
jak samotných dětí, tak paní učitelek. 

Věřím, že takové akce povedou ke zlep
šení přístupu dětí ke starosti o krajinu 
a k pozitivnímu přístupu ke včelám i bioto
pu kolem nás. Pokud jim budeme schopni 

předat naše zkušenosti a budou li pokra
čovat v našem konání, budeme si moci říct, 
že jsme se nesnažili zbytečně. 

Radek Tříska
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štípačky na zkracování struny u strunové 
sekačky.

Pokud se týká pevnosti uchycení díla 
k rámku, žádné komplikace nenastaly. Ve 
srovnání s vydrátkovanými dřevěnými rá
mečky nedošlo při vytáčení medu z téhož 
nástavku k „vylamování“ voští z rámku při 
jeho vyjímání z drátěného koše medometu.

Při vylamování voští je práce s celoplas
tovými rámečky mnohem příjemnější 
než s vydrátkovanými, neboť nehrozí ri

ziko poranění od přetrženého drátku při 
„mačkání“ voští do koule. Pro vylamování 
je poměrně důležitá teplota. Vylamování je 
snazší při nižší teplotě, kdy je vosk velmi 
křehký a drobí se, nebo naopak při teplotě 
30 °C a vyšší. Pokud máte možnost pone
chat rámek ve svislé poloze v termoboxu 
nebo v troubě při cca 80 °C, pak stačí pod 
zavěšené rámky nastavit dostatečně hlubo
ký pekáč a roztavený vosk následně přelít 
nebo oddělit od košilek.

Celkově lze konstatovat, že práce s ce
loplastovými rámky vede k velké časové 
úspoře při jejich přípravě a provozní zku
šenosti z průběhu sezony jsou srovnatelné 
s rámkem dřevěným.

Jiří Hejnic, 
víkendový včelař Praha a Višňová, okres Příbram, 

hejnic55@gmail.com
603 782 033

5. 6.

Chcete se stát spolutvůrci našeho časopisu?
Je všeobecně známo, že snad u nás neexistuje včelař, který by neměl ve svém způsobu včelaření nějakou „specialitku“. V naprosté 
většině ji buď vymyslel sám nebo ji podědil po svých předchůdcích. Každopádně je na ni patřičně hrdý a v řadě případů si ji 
nechává jako „výrobní tajemství“ pro sebe. ale proč se nepodělit se svými znalostmi, zkušenostmi či nejrůznějšími „vychytávkami“ 
s ostatními? Pro rubriku Jak to dělám já je to ideální náplň. tak potom neváhejte a pište! Vždyť všem včelařům by přece mělo jít 
o jediné – o včely, bez kterých to nejde.
Své příspěvky zasílejte e-mailem na adresu: redakce@vcelarstvi.cz včetně fotografií, které by jako kvalitní tiskový podklad měly mít 
velikost minimálně 1 MB. a čím větší, tím lepší!
Každý uveřejněný příspěvek odměníme příslušným honorářem. za tímto účelem pak od vás budeme potřebovat adresu trvalého 
bydliště, rodné číslo a číslo účtu.
a pokud nejste zrovna „psavci“, nemusíte mít vůbec žádné obavy. Vaše texty v případě potřeby v redakci stylisticky upravíme.
těšíme se na spolupráci s vámi v nadcházejícím roce 2018! Redakce
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pro rok 2018
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán vydalo opatření 
obecné povahy, kterým se stanovila Metodika kontroly zdraví zvířat a naří-
zené vakcinace na rok 2018. V ní jsou stanoveny povinné preventivní a dia-
gnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných 
ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období 
od 1. 1. do 31. 12. 2018. Také určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se 
poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu. 

Je skutečností, že ČSV předložil v době 
přípravy této „Metodiky“ konkrétní ná
vrhy, které považoval za přínosné. Ně
které byly akceptovány, ale nepodařilo se 
prosadit zejména povinné plošné vyšet
řování měli se zaměřením na mor včelího 
plodu ve vybraných oblastech. Nyní se 
dokončuje proces novelizace veterinární 
legislativy. O problematice moru včelího 
plodu bude ČSV na příslušných místech 
dále jednat.

Pro lepší orientaci včelařů uvádíme 
z obsáhlého dokumentu pouze ty infor-
mace a povinnosti, které se týkají chovů 
včel.

Část I. Povinné úkony hrazené ze 
státního rozpočtu

12. Včely

EpM 120  Mor včelího plodu – 
VyLa (BV) – monitoring
Vyšetření směsných vzorků měli v rizi
kových oblastech (po 5 letech od zruše
ní ohniska nebo ohnisek ve vymezeném 
ochranném pásmu). Vyšetřování se pro
vádí mimo současná ochranná pásma 
v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem 
nebo ochranným pásmem – to znamená 
zrušená v roce 2013, a pokud se v násle
dujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje 
se směsný vzorek měli odebraný k tomuto 
účelu ze stanoviště včelstev (1 vzorek ma
ximálně od 25 včelstev).

EpM 200  Hniloba včelího plodu –  
VyPr – klinické vyšetření
Všechna včelstva v ochranných pásmech 
kolem ohniska hniloby včelího plodu. Vy
šetření se provádí jednou v průběhu 12 mě
síců po likvidaci nemocných včelstev.

EpM 210  Hniloba včelího plodu –  
VyLa (BV) 
Bakteriologické vyšetření plástů v indiko
vaných případech na základě klinického 
posouzení. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpM 130  Mor včelího plodu –  
VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných 
vzorků měli (1 vzorek maximálně od 
25 včelstev) jednou ročně na stanoviš
ti v případě, že se jedná o chovy včelích 
matek evidované v seznamu chovů vede
ném chovatelským sdružením dle zákona 
č. 154/2000 Sb.

EpM 300  Varroáza – VyLa (PV)
Směsné vzorky veškeré zimní měli od 
všech včelstev na stanovišti po podzimním 
preventivním ošetření v předcházejícím 
roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní 
po posledním vložení ometených a čis
tých podložek na dna úlů po provedeném 
podzimním ošetření a musí být odevzdány 
k vyšetření do 15. 2. 2018.

Tato výše uvedená laboratorní vyšetření 
v části I. provedená ve státních veterinár
ních ústavech a v laboratořích, kterým SVS 
vydala povolení k provádění veterinární 
diagnostické činnosti (Výzkumný ústav 
včelařský v Dole, Ústav veterinárního lé
kařství, v. v. i.), jsou plně hrazena ze stát
ního rozpočtu.

Část II.  Povinné úkony hrazené 
chovatelem

18. Včely

ExM 110  Mor včelího plodu – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzor
ků měli (1 vzorek maximálně od 25 včel
stev) od všech včelstev na stanovišti. Vyšet
ření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné 
je datum odběru vzorku) a provádí se :

a) před přemístěním včel nebo včelstev 
mimo katastrální území tvořící obec,

b) v případě kočovných včelstev na stano
višti, na kterém jsou včelstva zazimována.

Tato vyšetření mohou provádět nejen uve
dené laboratoře, ale i další s příslušnou 
akreditací (AGROLA, s. r. o.). 

ExM 310  Varroáza – O (předjarní 
preventivní ošetření)
Na základě vyhodnocení intenzity varroázy 
na jednotlivých stanovištích se při nálezu 
vyšším než 3 roztoči v průměru na jed
no včelstvo provede preventivní ošetření 
u všech včelstev. Použijí se registrované 
léčivé přípravky v souladu s příbalovou in
formací. Předjarní ošetření musí být pro
vedeno s ohledem na klimatické podmínky 
a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno 
musí být do 15. 4. 2018.

V tomto kódu došlo z iniciativy ČSV ke 
zjednodušení praktického provádění, od
padlo povinné ošetřování včelstev s ohle
dem na výsledky vyšetření okolních stano
višť.

ExM 330  Varroáza – O (letní 
preventivní ošetření – kočující včelstva)
Preventivní ošetření všech kočujících včel
stev se provede po 1. 6. 2018, nejpozději 
do 14 dnů po každém návratu na stanovi
ště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na 
kterém budou včelstva zazimována. Použijí 
se registrované veterinární léčivé přípravky 
v souladu s příbalovou informací.

ExM 340  Varroáza – O (podzimní 
preventivní ošetření)
Preventivní ošetření všech včelstev na 
všech stanovištích se provede v době, kdy 
jsou včelstva bez plodu nebo mají jen ma
lou plochu zavíčkovaného plodu:

a) přípravkem Varidol 125 mg/ml v soula
du s příbalovou informací k jeho použití, 
nebo

b) jiným veterinárním léčivým přípravkem 
pro ošetření včel v souladu s příbalovou in
formací k jeho použití.

ExM 400  Nosema – VyLa (PV) – 
parazitologické vyšetření
Vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včel
stva na stanovišti v případě, že se jedná 
o registrované chovy včelích matek.

Pro pochopení nutnosti důsledně plnit 
všechny uvedené úkony je třeba si uvě
domit důvody, pro které jsou „Metodikou 
kontroly zdraví“ stanoveny. Ministerstvo 
zemědělství v souladu s par. 44 odst. 1 
písm. d) veterinárního zákona na základě 
nákazové situace a jejího předpokládané
ho vývoje a se zřetelem na zvláštní vete
rinární záruky požadované v souvislosti 
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jich produkty stanovuje, které programy 
ozdravování zvířat, povinné preventivní 
a diagnostické úkony k předcházení vzni
ku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze 
zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolává
ní, se provádějí v příslušném kalendářním 
roce, a to včetně podmínek a lhůt k jejich 
provedení. Zároveň určuje, které z nich 
a v jakém rozsahu se hradí z prostředků 
státního rozpočtu.

Do opatření obecné povahy, kterým 
byla stanovena Metodika kontroly zdraví 
zvířat na rok 2018 a jeho odůvodnění, je 

možné nahlédnout u správního orgánu, 
který ho vydal (Ministerstvo zemědělství, 
odbor živočišných komodit, Těšnov 65/17, 
Praha 1, 110 00). Je zveřejněno i v elektro
nické podobě způsobem umožňujícím dál
kový přístup na elektronické úřední desce 
Ministerstva zemědělství, dále i na úřed
ních deskách SVS a KVS, a to s povinností 
umístění po celý kalendářní rok.

Řádné provedení všech vyšetření a po
vinných preventivních a diagnostických 
úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví 
zvířat patří k základním pilířům ochrany 
zvířat před vznikem a šířením nakažlivých 

nemocí mezi zvířaty. Se správnou chovatel
skou praxí tvoří jednotu, bez které se nyní 
ani v budoucnosti chovatelé neobejdou. 
Důležité je vědět, že zodpovědnost za spl
nění všech úkonů je ze zákona na chovateli 
včel. Ale ze zkušeností víme, že nejlepších 
výsledků se dopracujeme koordinovaným 
přístupem, tedy v úzké součinnosti mezi 
chovateli a organizacemi sdružujícími 
včelaře.

MVDr. Jan Krabec, 
předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV, z.s.
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Byla jsem malá holka a často jsem se svou 
sestrou a sestřenicí trávila čas u babičky 
a dědy, který včelařil. Vzpomínám, jak nás 
bral ke včelínu, sám tam pracoval a my 
holky s babičkou hledaly okolo bylinky. 
Dědeček nám ukazoval matky a babička 
nás odháněla, aby nás včely nepopíchaly. 
Bylo pozdní léto, teplo, mísily se tu vůně 
květin a dýmu z kuřačky (jak děda dýmáku 
vždycky říkal). Pak si pamatuju, jak jezdí
val od včel a babička mu s laskavostí sobě 

vlastní vytahovala doma žihadla z krku. 
A my holky jsme se ptaly: „Tak kolik, 
dědo?“ Jen mávl rukou a řekl: „Ále, dnes 
jen sedmnáct.“ Jednou v zimě se dědeček 
s babičkou nějak nepohodli a děda řekl: 
„Jedu ke včelám!“ Tenkrát jsem si říkala, 
proč v zimě? Vždyť včely spí. Teprve teď 
chápu, jak to myslel.

Nejednou jsme slýchávaly tlukot kladív
ka, s nímž děda stloukal rámky. Taky nám 
ukazoval, jak kolečkem lepí mezistěny 
k drátku a nám to tenkrát přišlo úplně fas
cinující. Jako malé děti jsme měly také dů
ležitý úkol. Dědeček nám nosil domů měl, 
protože jsme dle jeho slov měly dobré oči, 
díky kterým jsme hledali roztoče. 

Med musí mašličkovat a mýt si ruce od 
medu musíme ve studené vodě, protože to 
jde líp. To jsou dědovy hlášky přetrvávající 
dodnes, i když děda už 13 let nežije.

Když točil med, vždy u toho byla celá ro
dina. Měla jsem dojem, že to mnohdy be
reme jako povinnost. A nebyl nikdo, kdo by 
tuto záslužnou práci pomalinku přebíral, 
když dědeček ztrácel síly. Včely ho držely, 
měl je rád. Vzpomínám si, jak měl radost, 
že kvetou lípy, a když se skácel jeho oblíbe
ný červený javor, byl smutný. 

Poté, co dědeček zemřel, tak se včel ujal 
taťka, a to navzdory náročnému zaměstná
ní. Vzal to pragmaticky, vyměnil staré úly, 
obměnil dílo a hlavně se za pochodu začal 
učit včelaření. Rozhodl se v tradici pokra
čovat, i když pro to před tím moc neměl 
buňky. Jsem mu vděčná, že to nevzdal.

Já jsem v tu dobu studovala a pozna
la svého muže Alexe, který mi vyprávěl 
o svém dědečkovi, jenž mu na sklonku ži
vota vnukl větu: „Chlapče, hlavně se v ži
votě věnuj včelaření!“ 

Můj partner byl tak trochu nerozhodný, 
hledal odvahu se do včelaření pustit. A tak 
mu jednou Ježíšek pod stromeček nadělil 
(trochu se zapotil) několik úlů, rámečků 
a něco včelařského nádobíčka. A bylo po 
váhání. Na jaře 2012 jsme měli tři úly s od
dělky. To jsme netušili, že nás to oba chytne 
natolik, abychom se po pár letech, s 30 včel
stvy (a dvěma malými dcerami, které s námi 
chodí ke včelám téměř od narození) vzdali 
své práce a včelaření se věnovali na plný 
úvazek. Dědečkové by určitě měli radost. 

Alex absolvoval včelařskou školu v Hra
nicích a dále pokračuje ve studiu v Nasavr
kách. Zabýváme se apiterapií, v současnos
ti máme více než 80 včelstev a v roce 2018 
jich chceme mít celou stovku. 

Monika Jindrová,
Kunvald

Ke včelám s námi chodí i naše dcerky 
Mariánka a Valentýnka

Naše medobraní 

Před našimi úly
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V minulém roce rozvířila poklidné vody včelařské veřejnosti diskuze, zda 
by měli mít začínající včelaři povinnost absolvovat nějaká proškolení ještě 
předtím, než začnou samostatně včelařit. O tom, že určitá úroveň znalostí 
při včelaření je zapotřebí, nepochybuje asi nikdo z nás. Malým kamínkem 
do skládačky vašich znalostí by mohl být i tento nový cyklus pro začínající 
včelaře. Pro kalendářní rok 2018 se ho ujal Ing. Oldřich Veverka, včelmistr 
na Pokusném včelíně Kývalka, který vám ve svých příspěvcích nabídne 
praktické rady k několika vybraným tématům, s nimiž se každý včelař ve 
svých začátcích potýká. Postupně se tak mimo jiné dostaneme k tématům 
zabývajícím se od výběru stanoviště, přes úlový systém, pořízení včelstev, 
řešení jejich zdravotního stavu, chov matek, tvorbu oddělků až k úspěšné-
mu zazimování včelstev na konci roku. Prvním na řadě je výběr stanoviště.

Někdo má přímo za domem rozlehlou 
zahradu plnou ovocných stromů, nebo 
bude hledat místo v okolí svého bydliště. 
Jiný vlastní chalupu například na Vysočině 
a hodlá se včelám věnovat formou víkendo
vého včelaření. Každá z těchto lokalit má 
odlišné výškové, klimatické a pastevní pod
mínky. V posledních letech postihuje ně
které oblasti naší republiky výrazný deficit 
dešťových srážek, takže v takovém případě 
musíme počítat s tím, že méně vody bude 
znamenat i výrazně slabší snůšku pro včely. 
V roce 2017 se tak například lišily výnosy 
mezi západem a východem naší republiky, 
na západě byla bohatá květová i medovi
cová snůška, na východě museli včelaři 
během sezony přikrmovat včelstva, aby 
nepadla hladem. Kdo začíná včelařit z eko
nomických důvodů, s kalkulačkou v ruce 
a nemá přitom lásku ke včelám, bude po 
několika podobných hubených letech těžko 
hledat motivaci k dalšímu včelaření.

Zavčelená krajina

Dalším problémem je hustě zavčelená 
krajina. Především v okolí velkých měst 

se nová stanoviště vyhledávají velmi špat
ně. Průměrná hustota zavčelení je u nás 
7 až 8 včelstev na kilometr čtvereční, ale 
v příměstských oblastech najdeme i dese
tinásobné zavčelení. Obecně se dá říci, že 
vysoká hustota zavčelení je v blízkosti lid
ských sídel v centrech katastrů, na jejich 
okrajích bývá hustota výrazně nižší. Proto
že včelařský geoportál, který by řešil husto
tu zavčelení, není k dispozici, nezbývá než 
se obrátit na místní včelaře a informovat 
se, kolik včelstev a na kterých místech se 
nachází ve vaší obci.

Pokud nemáte ve svém vlastnictví vhod
ný pozemek v místě bydliště, budete nuceni 
hledat vhodné místo v okolí. Přitom platí, 
že rozumná dojezdová vzdálenost na sta
noviště je do 15 km. V některých oblastech 
ale bude výhodnější dojíždět za včelařením 
i desítky kilometrů, abyste se dobrali lep
ších snůškových podmínek.

Přístup za každého počasí

Při výběru stanoviště je potřeba se vyhnout 
mrazovým kotlinám, lokalitám otevřeným 
západním větrům, místům s velkým po

hybem osob, blízkosti frekventovaných 
komunikací. Nevhodné jsou také prudké 
svahy, podmáčený terén. Nedoporučují 
se místa přímo pod dráty velmi vysokého 
napětí, rozvody nižšího napětí včelám ne
vadí. Ideální polohu lze najít například na 
okraji lesa, v sadu pod terénním zlomem, 
ve staré opuštěné pískovně a tam, kde lze 
předpokládat závětří, a že brzké jarní slun
ce podnítí včelstva k časnému rozvoji. Zde 
je třeba nelitovat námahy a navštívit vy
hlédnutou lokalitu brzo na jaře, kdy začne 
odtávat první sníh, a naopak za silného vě
tru. Zkušení včelaři nachodí nebo najezdí 
po krajině i desítky kilometrů, než najdou 
vhodné místo. Přitom nesmíte zapomenout 
na jednu důležitou věc: u vybrané lokality je 
nutné posoudit přístupnost za každého po
časí. Pokud k okraji lesa vede polní cesta, 
která se po každém větším dešti promění 
v rozmoklé oraniště, budeme vázáni na její 
sjízdnost a některé zásahy jako jarní rozši
řování včelstev, vytáčení, krmení či léčení 
pak nezbude než odsouvat na příznivější 
počasí. Hodně záleží na dopravním pro
středku – každý včelař ocení u automobilu 
náhon na všechna čtyři kola. 

Snůškové zdroje

Je nepsaným pravidlem, že u dobrého sta
noviště bývá v blízkém okolí k dispozici 
zdroj vody: potok, říčka, rybníček. Jestliže 
není, musíme sami včelám zřídit napajedlo 
a pravidelně ho doplňovat. Zvláště důležité 
je to v období časného jara, kdy rozplodo
vaná včelstva potřebují dostatek vody, a to 
za každého počasí. Řada létavek hyne při 
náhlém ochlazení, když zajišťují přísun 
vody do včelstva. Ještě efektivnější je po
dávat vodu včelám přímo do úlů.

Z pohledu výživy včelstva by se v dané 
lokalitě měly vyskytovat alespoň 2 hlavní 
snůšky, které dokážou naplnit medník. 
V dnešní době je řepka v doletu z téměř 
každého stanoviště. V nižších teplejších 
oblastech bývá mimořádně vydatná snůš
ka z akátu (pokud nepomrzne), v lesna
tých oblastech pozdější medovicová snůš
ka. Proto je dobré prozkoumat krajinu 

Zasazení včelnice do krajiny. Stanoviště v akátovém lese, chráněné před 
severozápadními větry 
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abychom věděli, s jakými snůškovými 
zdroji lze počítat. Neméně důležitá je pes
trost a vydatnost pylové snůšky, zejména 
v období časného jara a dále plného léta, 
kdy včelstva odchovávají zimní generaci 
dlouhověkých včel. Pylová podvýživa má 
za následek pokles imunity celého včel
stva. Při nedostatečné snůšce můžeme ko
čovat do okolí, pylovou snůšku lze vylepšit 
i  výsadbou nejrůznějších rostlin v okolí 
stanoviště.

Někteří včelaři se bohužel snaží dostat 
k novým včelstvům i za cenu krádeží. Po
kud budou naše včelstva zdaleka viditelná 
a pohodlně přístupná z blízké silnice, hrozí 
riziko krádeže celých včelstev i s úly nebo 
části plodového tělesa s matkou. Uza
vření česna, omotání úlu smršťovací fólií 
a naložení do přistavené dodávky netrvá 
zručnému „chmatákovi“ víc než několik 
minut. Proto preferujte spíše skrytá místa, 
chráněná plotem nebo závorou na příjez
dové cestě.

Smlouva s vlastníkem pozemku

Řekněme tedy, že jsme si vytypovali v dané 
lokalitě několik vhodných míst. K umístě
ní včelstev je potřeba souhlas vlastníka po
zemku. Nejsnáze ho lze zjistit na internetu 
v aplikaci „Nahlížení do katastru nemovi
tostí“. Velkou naději máme v případě les
ních porostů, zanedbaných neudržovaných 
zahrad, sadů, prostě míst, která nejsou in
tenzivně využívána. Při následném osob
ním jednání s majitelem pozemku můžeme 
nabídnout údržbu parcely, nájemné formou 
10–15 kg medu nebo odpovídající finanční 
částku. U lesních stanovišť je třeba zažádat 
o povolení příslušnou lesní správu a domlu
vit se s místním revírníkem, že stanoviště 
nebude překážet při práci v lese. Rovněž 
budeme potřebovat povolení k vjezdu au
tomobilu při obsluze stanoviště. Uzavřená 
smlouva s majitelem pozemku o umístění 
stanoviště nemusí být nutně písemná, stačí 
ústní dohoda. Při uzavírání smlouvy nebo 

dohody je třeba „ošetřit“ delší výpovědní 
lhůtu, zpravidla několik měsíců, kdyby bylo 
nutné stanoviště opustit.

Umístění úlů

Mámeli uzavřenou smlouvu nebo doho
du o umístění včelstev, vybereme na par
cele konkrétní místo, kam postavit stojany 
s úly. Včelstva v tenkostěnných úlech ocení 
polední stín, ideální je místo pod listnatými 
stromy, kde v zimě a na jaře hřeje slunce 
a po olistění jsou včelstva ve stínu. U za
teplených úlů nejsou požadavky na zastí
nění tak výrazné. Orientaci česen volíme 
ideálně mezi jihovýchodem až jihozápa
dem, snažíme se, aby létavky po vylétnutí 
z česna vykonaly co nejdelší letovou dráhu 
po naší parcele. Nedáváme včelstva těsně 
k hranici pozemku, dodržujeme vzdálenost 
alespoň 3 až 4 m od okraje parcely. Pro za
bránění přímého náletu k sousedům mů
žeme umístit na plot hustou zelenou síťo
vinu popřípadě vysázet živý plot, který co 
nejvíce odstíní sousední parcelu od přímé 
letové dráhy včel. Je dobré dotyčné souse
dy navštívit, zdůraznit, že budeme chovat 
velmi mírné včely, díky nimž dojde k ná
růstu opylení, přislíbit jim sklenici medu. 

Pokud by argumentovali s alergií na včelí 
jed, po právní stránce to sice není překáž
ka, abychom začali včelařit, ale pro udržení 
dobrých sousedských vztahů by bylo lepší 
zvolit jiné místo.

Před vlastním umístěním včelstev je tře
ba vyřešit zaevidování nového stanoviště 
(respektive nového chovatele) u Českomo
ravské společnosti chovatelů, a. s., v Hra
dišťku pod Medníkem. Dnes již odpadla 
povinnost hlášení stanoviště do konce úno
ra na městské či obecní úřady. Slušností, 
nikoliv povinností, je zkontaktovat se přes 
místního včelařského důvěrníka nebo jed
natele příslušné ZO ČSV na místní včelaře 
a domluvit si minimálně termíny objednání 
a distribuce léčiv a odevzdání vzorků. Po 
umístění včelstev je potřeba označit stano
viště alespoň číslem chovatele, číslem hos
podářství a nejlépe telefonním kontaktem, 
kam je možné nahlásit případné poškození 
včelstev, vyrojení apod.

Zda jsme stanoviště vybrali dobře, ne
poznáme okamžitě, ale v průběhu dvou až 
tří let. Nejdouli pěkně vyzimovaná zdravá 
včelstva do rozvoje, nebo se naopak pravi
delně opakovaně rojí případně jsou agre
sivní, měli bychom zkusit přesun třeba jen 
o pár desítek metrů výše, do závětří, nebo 
jen zkusit lepší místo. Proto zpočátku není 
vhodné budovat rozsáhlé včelařské stavby 
jako včelíny či zastřešení. S tím je lépe po
čkat až po odzkoušení stanoviště.

Možná vám popsaný proces výběru sta
noviště připadá zbytečně složitý, ale in
vestice do času a námahy při obstarávání 
stanoviště se zúročí ve zdravých, silných 
a spokojených včelstvech. A jak říká je
den zkušený kolega včelař, na stanovišti 
se musí líbit nejenom včelám, ale i včelaři. 
Přeji vám hodně zdaru při hledání nových 
míst pro vaše včelstva.

Text a foto: Ing. Oldřich Veverka, 
olda.veverka@gmail.com

Včelnice na Pokusném včelínu Kývalka

Poloha na okraji lesa na prosluněném místě zaručující rychlý jarní rozvoj
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Včelstva mám umístěna a registrována 
v jiné ZO, než jsem členem. Základní 
organizace, kde mám včelstva regist-
rována, požaduje registrační příspěvek 
(dle Stanov ČSV má na toto právo a ne-
mám problém s jeho placením), ale jsem 
přesvědčen, že způsob určení a výpočtu 
registračního příspěvku není v souladu 
se Stanovami ČSV. Do letošního roku byl 
registrační příspěvek vypočítáván jako 
poměrná část pro ZO z příspěvku 16 Kč 
na včelstvo (kde je část pro RV, OO, ZO 
a svépomocný fond), členský příspěvek 
ZO určen neměla. Letos registrující ZO 
zvolila jiný model: určila členský příspě-
vek (tím i registrační příspěvek) ve výši 
80 Kč na člena, což je v pořádku a podle 
Stanov ČSV, ale registrovaní členové na-
víc platí zase poměrnou část z příspěvku 
16 Kč na včelstvo jako v předcházejících 
letech, a to již podle mého není v souladu 
se Stanovami ČSV. Žádám o Vaše vyjá-
dření.

 J. S.

Nejprve je třeba se seznámit s vnitřními 
předpisy svazu, které problematiku upra
vují.

Pravidla stanovení a výše registrační
ho příspěvku najdeme ve Stanovách ČSV 
v části II. článku 5 odst. 9, článku 6 od
stavec  2 písm. e) a článku 12 odstavec 5 
písm. i):

Máli člen včelstva umístěna na trvalém 
stanovišti v obvodu územní působnosti jiné 
základní organizace, než ve které je v člen
ské evidenci, je povinen přihlásit je k regis
traci v této základní organizaci a spolupra
covat s ní. Je povinen plnit usnesení orgánů 
registrující základní organizace, zejména 

ta ustanovení, která se týkají chovatelské 
práce a plnění organizačních opatření k lé
čení včelstev, a platit registrační příspěvek, 
jeli stanoven. Příslušná základní organiza
ce je povinna ohlášenou registraci provést 
bez zbytečného odkladu po zaplacení regis
tračního příspěvku, jeli stanoven. Dále je 
povinna zvát registrované členy na členské 
schůze. Formu registrace stanoví RV.

Členové jsou povinni včas platit stano
vené členské příspěvky nebo odsouhlasené 
účelové a registrační příspěvky.

Výroční členská schůze stanovuje regis
trační příspěvky. Může je stanovit na člena 
maximálně do výše příspěvku na vlastního 
člena, který je příjmem základní organi
zace. Podrobnosti upraví vnitřní svazová 
směrnice.

Touto vnitřní směrnicí je Směrnice 
ČSV, z.s. o registraci včelstev č. 2/2016. 

A nyní konkrétně k Vašemu dotazu:
Pokud má ZO stanoven členský příspě

vek na člena ve výši 80 Kč, může až do 
jeho výše stanovit registrační příspěvek. 
Nemůže však žádat příspěvek ze včelstva, 
ani jeho část. Pokud by ZO nevybírala člen
ský příspěvek na člena, ale jen ze včelstva, 
nemohla by od svého registrovaného člena 
chtít příspěvek žádný. Tento postup je lo
gický. Registrovaný člen členský příspěvek 

ze včelstva již platí ve své mateřské organi
zaci a takto by vlastně platil dvakrát, někde 
i víckrát z jednoho včelstva. Směrnice 
o registraci včelstev upravuje i postup pro 
případ, kdy se základní organizace a regist
rovaný člen nedohodnou. „V případě sporu 
o registraci včelstev a o výši registračního 
příspěvku je povinností Rozhodčí komise 
ČSV záležitost na podnět člena nebo pří
slušné ZO prošetřit, vést sporné strany ke 
smíru, případně ve věci rozhodnout.

Musí se  finanční náhrada ze Svépomoc-
ného fondu ČSV danit?  Někde ve Vče-
lařství jsem četl, že ano. Letos se mi na 
základě požáru stala škoda. 16 včelstev 
mi shořelo, zazimoval jsem 54 včelstev 
a ČSV mi poskytl příspěvek ze SF. Pro-
vozuji živnost „zemědělská výroba“ 

a v rámci této činnosti  uplatňuji včelař-
ství formou vynaložených nákladů a vý-
nosů, nikoli paušálem. Z tohoto důvodu 
se domnívám, že budu muset uvést pří-
spěvek na daňové přiznání do přílohy č.1 
jako „položku zvyšující výsledek hospo-
daření“  a tedy i zdanit. Je to tak?

 J.M.

Domníváte se dobře. Pokud provozujete 
včelařskou činnosti jako podnikající země
dělec a máte včelstva v majetku podniku, 
řídíte se ustanovením § 7 zákona o daních 
z příjmů. Pak je pro Vás příspěvek ze Své
pomocného fondu příjmem zdanitelným, 
proti kterému uplatníte náklady. 

V návaznosti na Váš článek o změně 
veterinárního zákona Vás prosím o vy-
světlení k § 22 odst. 2 ohledně registra-
ce osob, které zprostředkovávají uvádění 
živočišných produktů na trh.
1.  Znamená to pro včelaře prodávajícího 

med v rámci „prodeje ze dvora“  po-
vinnost se zaregistrovat, anebo tato 
povinnost platí pouze v případě pro-
deje na tržnici?

2.  Může cizí osoba (takto řádně zare-
gistrovaná) prodávat med, který za-
koupila od včelaře v rámci „prodeje 
ze dvora“?
 J. H.

K otázce č. 1: Registrace podle § 22 se ne
týká prodeje medu ze dvora a to bez ohledu 
na to, jestli je prováděn z domácnosti, ze 
stanoviště nebo na tržnici.

K otázce č. 2: Ustanovení § 22 se týká 
jen podnikatelů, jejich povinností při zís
kávání, vyrábění, zpracování, skladování, 
přepravě a uvádění živočišných produktů 
na trh v podniku, jež je pod státním veteri
nárním dozorem…… 

To znamená, že takto registrovaná cizí 
osoba může prodávat med od malovčelařů 
vlastně kdekoliv. Registrace těchto zpro
středkovatelů se do veterinárního zákona 
dostala právě proto, že se rozmáhaly tzv. 
přeprodeje, tedy prodeje medu ze dvora, 
které realizovali jiní prodejci než chova
telé, a tito prodejci medu nebyli nijak pod 
dohledem SVS.

Otec je zájmovým včelařem do 60 včel-
stev. Má příjmy z pronájmu zemědělské 
půdy. Musí danit k tomu i dotaci 1.D 
a technickou pomoc?

 M.D.

Příjmy z pronájmu zemědělské půdy jsou 
daněny podle § 9 zákona o daních z příjmů 

Má-li člen včelstva umístěna 
na trvalém stanovišti v obvodu 

územní působnosti jiné základní 
organizace, než ve které je 

v členské evidenci, je povinen 
přihlásit je k registraci 

v této základní organizaci 
a spolupracovat s ní
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ný příjem z pronájmu, nikoli příjem příle
žitostný, tak se tyto příjmy z pronájmu 
nedotknou příjmů ze zájmové zemědělské 
činnosti, tj. u zájmového včelaře do 60 včel
stev podle § 10 ZDP. Jeho příjmy budou 
osvobozeny. Do kalkulace příjmů 500 Kč 
na jedno včelstvo byly zahrnuty i dota
ce 1.D. U dotace podle NV č. 197/2005 
Sb. záleží, zda jde o dotace neinvestiční, 
které předmětem daně z příjmů jsou, ale 
u včelařů do 60 včelstev jsou tyto příjmy 
osvobozeny, nebo investiční  tam se jedná 
o příjem osvobozený podle § 4 ZDP blíže 
viz: http://www.vcelarstvi.cz/files/prav
ni_predpisy/stanovisko_ministerstva_ze
medelstvi_ke_zdanovani.pdf .

V poslední době hodně včelařů přemís-
ťuje včelstva, aniž by vůbec informovali 
organizaci, jsou třeba i neregistrovaní. 
Nebo se k nám přestěhují včelaři úpl-
ně odjinud, neregistrují se a včelaří tak 
nějak po svém. Nemáme vůbec přehled, 
zda svá včelstva léčí, atd. Máme my jako 
ZO možnost si na výroční schůzi odhla-
sovat, že všechny přísuny či odsuny musí 
schválit ZO? Nebo máme někde oporu 
v zákoně, že toto můžeme vyžadovat?

 D.K.
 

Asi Vás zklamu. Jsme spolek, nikoli státní 
orgán. Nikdo se nám nemusí zpovídat, kdy, 
kam a kolik včelstev přemísťuje. Nemusí 
mít souhlas základní organizace. Ten, kdo 
včelstva přemísťuje, musí jen splnit veteri
nární předpisy pro přesun včelstev a musí 
mít souhlas majitele pozemku, kam hodlá 
včelstva umístit. Co můžete udělat, je žá
dat dozorový orgán, tj. veterinární správu 
o informace, zda onen včelař splnil všechny 
veterinární předpisy. Veterinární správa to
hoto chovatele může kontrolovat, vyžado
vat potřebné dokumenty, a pokud ze strany 
chovatele není součinnost, může ukládat 
i sankce. Takže obraťte se na místní veteri
nární správu, dá Vám potřebné informace 
o zdravotním stavu včelstev, tedy zda onen 
chovatel vše splnil tak, aby ostatní včelaři 
nemuseli mít obavy. 

Mgr. Jarmila Machová,
předsedkyně ČSV, z.s.

Ochrana před 
sršní asijskou

Sršeň asijská (Vespa velutina) má svůj domov na tropickém jihu Asie, ale 
v posledních deseti letech podnikla úspěšnou invazi na jih Evropy. Vysky-
tuje se už na Balkánu a šíří se po Francii, Španělsku a Portugalsku. Pro-
nikla také do východní Asie, kde byl její výskyt zaznamenán na Japonském 
souostroví a na Korejském poloostrově.

Sršeň asijská je považována za významné
ho škůdce včel. Loví různý hmyz, ale pokud 
se usadí v blízkosti úlů, stávají se včely její 
preferovanou kořistí. Jedna sršeň je v „ná
jezdu“ na úl schopna zahubit stovky vče
lích dělnic. Hlavním cílem ataku jsou larvy 
včel v plástech. V některých oblastech už 
představují sršni tak významného škůdce, 
že někteří včelaři boj s nimi vzdali a s cho
vem včel skončili. 

Sršeň asijská ohrožuje i lidi. Pokud cítí, 
že se její hnízdo ocitlo v ohrožení, útočí 
skupinově. Ve Španělsku už došlo v tako
vých případech k úmrtí lidí poté, co dosta
li kolem dvaceti žihadel. Likvidace invazní 
sršně asijské tradičními prostředky nejsou 
příliš úspěšné, protože mimo městskou zá
stavbu lze jejich hnízda najít jen s velkými 
obtížemi.

Americkočínský tým pod vedením 
Jamese Nieha z University of California 
v San Diegu nyní ohlásil významný průlom 
v biologickém boji s touto sršní z výcho
du. Sršeň asijská má špatný zrak, a proto 
spoléhá na další smysly. Významnou roli 

v jejím životě hrají feromony. Samičky 
například avizují samečkům připravenost 
k páření feromonem působícím na velké 
vzdálenosti. Nieh a spol. zjistili, že se ten
to feromon skládá ze směsi kyseliny 4 oxo
oktanové a 4 oxodekanové v poměru 78 ku 
100. Když vědci použili směs obou kyselin 

v příslušném poměru jako „návnadu“ do 
feromonových pastí, spolehlivě odchytili 
samečky z širokého okolí. Taková sabotáž 
rozmnožování má na populaci sršně asij
ské devastující dopad.

Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia

Sršeň asijská má špatný zrak, 
a proto spoléhá na další smysly. 

Významnou roli v jejím životě 
hrají feromony

Sršeň asijská
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a Z Výzkumného ústavu  

včelařského Dol – I

Na základě zájmu včelařů, členů Českého svazu včelařů, a po dohodě s re-
dakční radou časopisu Včelařství, vás budeme v průběhu roku 2018 sezna-
movat s průběžnou praktickou i odbornou činností a výsledky pracovníků 
„vašeho“ Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Bude to stálá rubrika 
nesoucí název Z Výzkumného ústavu včelařského Dol. 

Pomůže nám ultrazvuk?

V listopadovém čísle Včelařství (11/2017, 
str. 372) vyšel článek Ing. Vladimíra 
Martínka o možném revolučním převratu 
v léčení varroázy ultrazvukem. Bude tomu 
skutečně tak? Pro pilotní zhodnocení účin
nosti ultrazvuku jsme na loňské výstavě 

Země živitelka zakoupili do VÚVč Dol 
dva přístroje VarroaKillerSound (VKS) 
vyráběné v Německu. Ve zmíněném článku 
v minulém čísle bylo popsáno testování ji
ného přístroje pocházejícího ze Slovinska. 
Princip by měl být ovšem stejný – přístroje 
vydávají zvuk o frekvenci okolo 14 500 Hz 

a pomocí reproduktoru je zvukové vlnění 
vysíláno do včelstva. 

Pokud chceme znát účinnost jakéhokoli 
léčiva či prostředku k tlumení populace roz
točů Varroa ve včelstvu, je naprosto nezbyt
né znát napadení včelstva před ošetřením, 
v průběhu terapie i po ukončené léčebné 
kúře. Proto se po ukončení testovaného pro
středku provádí ošetření, o kterém víme, že 
je vysoce účinné a spolehlivě roztoče usmrtí. 
Ve sledování je dobré pokračovat i nadále, 
protože ve včelstvech pokračuje líhnutí plo
du. Také je nutné mít i kontrolní včelstva, 
u kterých je všechno stejné, ale ošetření ul
trazvukem se neprovede. (V článku o testu 
slovinského přístroje zjistíte, že údaje o kon
trolní skupině chybí). 

Pilotní test byl proveden v září na před
tím neošetřených včelstvech. Celkem jsme  
jich ve skupině použili 11. Včelstva byla 
chována na klasické míře 39 x 24 cm a byla 
ve dvou nástavcích připravována na zimo
vání. Vždy tři včelstva byla umístěna vedle 
sebe na stojanech. Přístroj VKS byl instalo
ván dle instrukcí výrobce do dvou včelstev, 
kde jsme předpokládali vysoké napadení. 
Devět včelstev sloužilo jako kontrolní – bě
hem pokusu byl zaznamenáván pouze spad 
a včelstva nebyla ničím ošetřena. Dne 2. 9. 
2017 bylo započato s jejich ošetřením pod
le pokusných skupin. Průběžně byl zazna
menáván spad roztočů Varroa na dvojité 
zasíťované monitorovací podložky. Pokus 

Tabulka č. 1 Spady roztočů Varroa zaznamenané během celého průběhu pokusu
Počet roztočů Varroa ve spadu na podložku
Včelstvo 2. 9. 6. 9. 8. 9. 11. 9. 13. 9. 18. 9. 20. 9. 27. 9. 27. 9. 29. 9.

1 kontrola 9 3 1 0 5 4 0 fumigace 60
2 kontrola 0 0 0 0 0 3 0 fumigace 65
3 kontrola 0 0 0 0 2 2 2 fumigace 140
5 kontrola 8 1 0 9 9 8 3 fumigace 600
6 kontrola 11 5 3 5 32 7 4 fumigace 350
7 kontrola 4 1 1 1 14 7 42 fumigace 400
8 kontrola 8 5 7 7 25 7 21 fumigace 600
9 kontrola 4 5 2 5 2 2 1 fumigace 150

10 ultrazvuk 5 1 2 1 30 17 17 fumigace 1 215
11 ultrazvuk 3 4 3 4 18 5 47 fumigace 975
12 kontrola 5 4 2 13 18 11 28 fumigace 440

Detail přístroje VKS: reproduktor s při-
pojenou baterií. Do prázdného nástavku 
byla instalována přepážka se zasíťo-
vaným otvorem, na který se položil 
zapojený reproduktor s baterií

Umístěni přístroje VKS ve včelstvu
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Rezistence roztočů Varroa vůči tau-fluvalinátu

Bohužel v poslední době velmi 
často slyšíme o rezistenci roztočů 
vůči léčivům. V tomto článku bych 
vás rád seznámil s novými poznatky 
o rezistenci roztočů Varroa vůči tau-
fluvalinátu. 

Jak řada z vás jistě tuší, rezistence původ
ců nemocí vůči léčivům, respektive jejich 
účinným látkám, je fenomén, který se hlu
boce dotýká všech oborů humánního i ve
terinárního lékařství. V rámci prostředků 
k tlumení roztočů Varroa se v České repub
lice již řadu let používají gabonové pásky. Ty 
fungují pouze jako nosiče, jsou napuštěny 
roztokem s účinnou látkou. Aktuálně se vy
rábějí dva typy: Gabon PF 90 má účinnou 
látku taufluvalinát (do letošního roku do
stupný na vydání s receptem veterinárního 
lékaře), Gabon Flum má účinnou látku flu
methrin (dostupný zatím v režimu klinické
ho hodnocení). Obě účinné látky patří do 
skupiny látek pyretroidů, jejichž struktura 
vychází z původního přirozeně se vyskytu
jícího pesticidu pyretrinu, který je obsažen 
v některých druzích rostlin chryzantém. 
Taufluvalinát se používá již řadu let a i sami 

včelaři zaznamenali v některých oblastech 
jeho sníženou účinnost. V rámci společ
ných výzkumných aktivit s týmem Dr. Jana 
Huberta a Dr. Tomáše Erbana z Výzkum
ného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. jsme 
se zaměřili na výskyt rezistentních popu
lací Varroa vůči taufluvalinátu. Výsledky 
testovaných populací v různých letech pak 
můžete najít na mapě publikované na webu 
Státní veterinární správy ČR (v částí Zvířata 
a následně Včely). 

Co zde můžete najít a co to znamená? 
Mapa znázorňuje výskyt citlivých, rezi
stentních a smíšených populací roztočů 
Varroa na základě detekce bodové muta
ce v genu pro sodný kanál. Sodný kanál 
funguje jako pumpa posazená v buněč
né membráně. Slouží k transportu iontů 
a změnou propustnosti pro ionty se podílí 
na přenosu vzruchu v nervových buňkách 
roztoče. Taufluvalinát se u citlivých je
dinců na tuto bílkovinu naváže, změní její 
strukturu a naruší správné fungování. Tím 
nelze přenášet nervové signály z mozku do 
svalů. Důsledkem tohoto stavu roztoči uhy
nou. Častým nebo nesprávným používáním 
léčiv s taufluvalinátem se však v populaci 

roztočů může objevit rezistence (odolnost) 
a roztoči pak přežijí i v jeho přítomnosti. 
Přežívající roztoči mají v genu kódujícím 
tvorbu sodného kanálu nepatrnou změnu – 
bodovou mutaci, která zaměňuje jedinou 
molekulu aminokyseliny ve struktuře 
sodného kanálu. Ve výsledku se však mění 
celé prostorové uspořádání sodného kanálu 
a taufluvalinát se nemá kam navázat. Ne
dojde tak k zablokování životně důležitých 
transportů iontů u roztoče a nervový vzruch 
se šíří normálně. Pro včelstva s takovou po
pulací roztočů znamená pak podání léčiva 
sníženou nebo vůbec žádnou účinnost. 

Na mapě jsou body ve třech různých bar
vách: zeleně jsou označena stanoviště, kde 
jsou roztoči Varroa citliví k taufluvalinátu 
a použití přípravků s touto látkou je účinné.

Červené body jsou stanoviště, kde jsou 
roztoči Varroa s nižší citlivostí k tauflu
valinátu. Tady doporučujeme vynechat 
použití taufluvalinátu a ošetření včelstev 
nahradit léčivem s jinou účinnou látkou. 
Žlutá jsou pak stanoviště, kde jsou rozto
či Varroa s různou citlivostí k taufluvali
nátu. Jeho účinek bude snížený, a proto 
opět doporučujeme vynechat jeho použití 
a ošetření včelstev nahradit léčivem s jinou 
účinnou látkou.

Dobrou zprávou zatím je, že tam, kde 
jsme zaznamenali nízkou účinnost tauflu
valinátu, zajistila záměna na léčivo s dru
hým pyretroidem – flumethrinem – vyso
kou účinnost ošetření včelstev proti rozto
čům. Nadále by však mělo platit nepsané 
pravidlo, že se aplikace léčiv s pyretroidy 
provádí maximálně dva roky po sobě a třetí 
rok se nahradí jinými účinnými léčivy.

Projekt detekce rezistentních populací 
roztočů Varroa je podporován grantem 
MZe QJ1530148.

MVDr. Martin Kamler
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Včelstvo Celkem Varroa do fumigace Celkový počet Varroa Účinnost
10 ultrazvuk 73 1 288 5,67%
11 ultrazvuk 84 1 059 7,93%

Náhled mapy rezistence 
roztočů na webu Státní 

veterinární správy

jsme ukončili 27. 9., tedy po 25 dnech. Ve 
večerních hodinách, po zaznamenání po
čtu spadlých roztočů a očištění podložek, 
byla všechna včelstva ošetřena fumigací 
přípravkem Varidol. Dva dny po fumi
gaci byly podložky znovu zkontrolovány 
a spad roztočů zaznamenán. Spady roz
točů během celého pokusu v jednotlivých 
včelstvech jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
Účinnost je podíl roztočů, který spadl díky 
léčebnému zásahu ze všech přítomných 

roztočů včetně kontrolního závěrečného 
ošetření účinným postupem (tabulka č. 2). 

Každý nechť si výsledky přebere sám. 
Když se takto podívám na účinnost ultra
zvuku VKS, domnívám se, že k hodnocení 
mohu použít i název jedné slavné Shake
spearovy hry: „Mnoho povyku pro nic.“

Souběžně s prováděním testu jsme s ing. 
Daliborem Titěrou a Mgr. Davidem Titěrou 
ověřili, že frekvence zvuku, který vydává ge
nerátor přístroje VKS, je skutečně 14 kHz, 

jak je uváděno výrobcem. Zvuk této frekven
ce ale neproniká běžnými materiály. Když 
jsme mezi generátor a měřící mikrofon vlo
žili panenskou souš, útlum představoval víc 
než 25 dB. To znamená, že ani setina vlnění 
neprojde první překážkou. A to byl prázdný 
plást! Včely, plod a zásoby pohlcují zvuk 
ještě více. Ultrazvuk tedy zřejmě včelám 
neškodí, ale nepoškodí ani roztoče.

MVDr. Martin Kamler, VÚVč Dol
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V uplynulých dvou letech jsme na 
českém trhu zaznamenali citelné 
důsledky nedostatku včelího vosku. 
Došlo ke zvýšení nejen jeho výkup-
ních cen, ale především prodejních 
cen mezistěn. 

Zájemci o koupi mezistěn bez protidodáv
ky vlastního vosku velice často neuspěli, 
výrobci neměli z čeho mezistěny vyrábět. 
S tímto problémem se potýkali především 
začínající včelaři. Ve včelařské sezoně 2017 
se však objevil další nedostatek: někteří 
včelaři se potýkali s problémem borcení 
vystavěných mezistěn. Šetření, které v této 
oblasti probíhá, směřuje k následujícímu 
závěru: ve vyrobených mezistěnách byla 
zjištěna přítomnost významného množství 
parafinu, což je příčinou výše citovaného 
borcení. 

Problematika kvality prodávaných me
zistěn se mimo jiné šetřila před několika 
lety v západní Evropě, konkrétně v Nizo
zemsku, Belgii, Německu a ve Francii. V le
tech 2014–2016 se na univerzitě v Záhřebu 
prováděly rozbory 228 vzorků mezistěn na 
obsah parafinu. Výsledky byly víc než pře
kvapující. 

Nejvyšší hodnoty parafinu ve vzorcích 
se pohybovaly mezi 77–94 %. Ve vzorku 
z Polska bylo zjištěno také 15 % loje, u 6 ni
zozemských vzorků 20–35 % stearinu. 
Dvaapadesát procent vzorků vykazovalo 
příměs 5–20 % parafinu. Pětadvacet pro
cent vzorků s obsahem parafinu pod 5 % 
bylo pokládáno za nefalšované (citlivost 
metody stanovení obsahu parafinu). Na
proti tomu necelá čtvrtina vzorků vykazo

vala obsah parafinu vyšší než 20 %. Tento 
neutěšený stav byl zjištěn do vzdálenosti 
1 000 km od našich hranic. Hlavní příči
nou těchto problémů je nedostatek včelího 
vosku na trhu.

Jaké mohou být příčiny nedostatku 
vosku?

Určité množství vosku se spotřebuje při vý
robě svíček. Podívámeli se na počet jejich 
výrobců, na jejich produkci a sezonnost 
prodeje, dojdeme k závěru, že tento odliv 
včelího vosku není zásadní a není hlavní 
příčinou jeho nedostatku. Výrobci zpravi
dla ještě přidávají k vosku přibližně 20 % 
parafinu, což zlepšuje kvalitu svíček.

Poptávka po mezistěnách u nás roste 
také v důsledku nárůstu počtu začínajících 
včelařů (důsledek dotační politiky), nebo 
produkce velkého množství oddělků. V zá
padním pohraničí pak mohou určité množ
ství mezistěn vykoupit především němečtí 
včelaři.

Export vosku z republiky do třetích 
zemí je minimální (údaje lze přesně najít 
na webových stránkách Celní správy ČR), 
vývoz do zemí EU nelze přesně zjistit, ne
boť kontrola mezi těmito zeměmi je založe
na pouze na kontrole DPH. Jedná se tedy 
o kontrolu finanční, nikoli druhu zboží. Dle 
dostupných neoficiálních zpráv se vosk 

a mezistěny do zemí EU ve významném 
množství nevyváží.

Zbývá se tedy podívat, zda je produkce 
vosku u našich včelařů nedostatečná, nebo 
zda se s voskem i na včelařských provozech 
špatně hospodaří.

Důsledky, které můžeme očekávat při 
neřešení tohoto stavu:

–  další zvyšování cen vosku a tím mezistěn, 
které mohou pocítit především začínají
cí včelaři a včelaři významně rozšiřující 
počty včelstev;

–  s rostoucí cenou včelího vosku se bude 
zvyšovat snaha o jeho falšování. Přidá
ní parafinu v menším množství včelař 
na vyrobených mezistěnách nepozná. 
Včely ano, na mezistěnách pak nestaví. 
Parafin s bodem tuhnutí včelího vosku 
je běžně dostupný v ceně asi 20–25 % 
včelího vosku. Včelí vosk je možno také 
falšovat přidáním vosku např. rostlinné
ho původu, který je možné importovat ze 
třetích zemí.

Produkce vosku na včelnicích:

•	 Při uplatňování zásad správné chovatel
ské praxe na včelnici lze vyprodukovat 
velice významné množství vosku navíc 
k tomu, který získáme prostou výměnou 
díla za vložené mezistěny. Při získávání 
vosku z vyřazených souší musíme volit 
takovou metodu, při které získáme více 
vosku, než je obsaženo v původních me
zistěnách.

•	 Významným zdrojem kvalitního vosku 
jsou víčka z medobraní. Pokud odvíč
kujeme klasickou odvíčkovací vidličkou 
nebo podobným systémem odvíčková
ní, jako např. odvíčkovacím nožem, 
odvíčkovacím strojem s kmitacím hře
benem, s vyhřívaným trojúhelníkovým 
nožem apod., víčka zůstávají při těchto 
praktikách relativně celistvá. Při zís
kání 100 kg medu se získá ve víčkách 
0,5–0,75 kg kvalitního vosku. Naopak 
při odvíčkování horkovzdušnou pis
tolí, teplým medem či prořezáváním 
víček zůstává vosk nebo jeho většina 
na plástu. Při ekonomickém výnosu 
35–50 kg medu na včelstvo se z víček 
získá asi 0,25 kg vosku. Známe provo
zy, u kterých je potřeba vosku na výrobu 
mezistěn kryta jen z víček po medobraní.

•	 Při obměně asi 5 plástů v úlovém pro
storu včely přidají k mezistěně přibližně 
po 20 g vosku, tj. celkem přidají 0,10 kg 
vosku.

•	 Přidaný vosk na včelstvo z víček a k vy
stavěným mezistěnám činí asi 1/3 kg 
vosku, tj. při přepočtu jsou 4 mezistěny. 

Přidání parafinu v menším 
množství včelař na vyrobených 
mezistěnách nepozná. Včely 

ano, na mezistěnách pak nestaví

V úlu, kde počátkem července zbyla hrstka včel, zavíječ totálně zlikvidoval veškeré 
dílo asi za 4 týdny
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by mělo pokrýt jeho deficit. Je na včela
řích, jak tyto možnosti využijí. 

Kde se vyprodukovaný vosk ztrácí?

•	 Velké množství vosku především ve vy
řazených a nepoužívaných souších zni
čí zavíječ voskový Galleria mellonella 
Linaeus a zavíječ malý Achroia grisella 
Fabricius. Při teplotách nad 10 °C motýl 
zaklade souše, které pak vylíhlé larvy ve 
velmi krátké době několika týdnů změní 
ve směs výkalů a kukel zapředených do 
pavučin. Souše, odřezky vosku, různé 
zbytky s obsahem vosku tak mohou být 
při jarních až podzimních teplotách to
tálně zničeny.

•	 Souše a ostatní zbytky obsahující vosk je 
možné ochránit před zničením pravidel
ným ošetřováním v týdenním nebo de
setidenním intervalu např. zapalováním 

sirných knotů v uzavřeném prostoru, tj. 
kysličníkem siřičitým. Nejspolehlivěj
ším způsobem ochrany souší bez použití 
chemie je skladování v chladírenských 
skladech. Při teplotě pod 10 °C se sta
dium motýlice nevyvíjí. 

•	 K odvíčkování při medobraní se nevy
užívají způsoby, které umožňují získat 
vosk z víček. Tento vosk je včelami vy
tvořen v období, kdy se včelstva neléčí 
proti varroáze, případný průnik reziduí 
z mezistěn plástů je minimální, vosk 
z víček je vysoce kvalitní.

•	 Nevyužívá se příležitostné produkce 
vosku a sběru v průběhu léta, vystavě
né podmety, prostavěné prostory mezi 
nástavky apod., i když jsou odebrány, 
nejsou zpracovány a jsou ponechány na 
pospas zavíječi. Ke zpravování voskové
ho „odpadu“ nám nejlépe poslouží slu
neční tavidlo, které nevyžaduje žádnou 
energii a snadno se obsluhuje. 

•	 Přibývá včelařů, a to i těch s většími 
počty včelstev, kteří vosk z vyřazených 
souší nevyvařují, nýbrž souše pálí. Je to 
pro ně pohodlnější, vyvařování vosku 
je špinavá nepříjemná práce a vyžaduje 
další zařízení. Včelař si přece může me
zistěny koupit! V některých státech zá
padní Evropy se tato praxe uplatňuje po 
mnoho let. Tento nešvar může zastavit 
pouze vyšší cena prodávaných mezistěn 
a garance jejich kvality.

•	 Důležité je i skladování rezervních 
souší u menších včelařů, kteří nemají 
chladírenský sklad anebo nějaký skla
dovací prostor. Nástavek s rezervními 

soušemi je možné ponechat u úlu, mezi 
dnem a nástavky obsazenými včelami. 
Pokud jsou včelstva v normální síle, 
plásty uchrání před zavíječem v zimě 
bez letové aktivity.

•	 Rezervní souše včelaři často ukládají ve 
skříních nebo nástavcích sestavených 
do věží. Tyto souše je nutné při teplotách 
nad 10 °C pravidelně ošetřovat v týden
ních a desetidenních intervalech zapa
lováním sirných knotů. Nepoužívejte 
přípravky proti šatním molům, účinná 
látka z těchto přípravků je rozpustná 
ve vosku a souše se stávají pro včely je
dovaté. Pokud uskladňujeme souše ve 
věžích nástavků, dáváme do nástavku 
o jednu až dvě souše méně, pod spod
ní a nad vrchní nástavek umístíme rám 
s pletivem s oky minimálně 1,5 mm, 
očka nástavků uzavřeme.

Jak se může tento problém řešit?

Hlavním cílem řešení problematiky včelího 
vosku je v současné době jistota, že včelař 
má k dispozici mezistěny vyrobené z kva
litního vosku a na nich budou včely stavět 
nové plásty. Včelař musí mít jistotu, že 
mezistěny vkládané do včelstev počátkem 
včelařské sezony jsou základem budoucích 
plástů a že se mu nezhroutí systém obnovy 
díla na včelnici. Pokud včelstva na mezistě
nách nebudou stavět důsledkem nevhodné
ho vosku a včelař to zjistí v plné včelařské 
sezoně, nastanou pro běžný včelařský rok 

nevratné škody. Co je možné udělat, aby se 
riziko těchto škod snížilo na minimum?

•	 Výrazně zvýšit produkci včelího vosku 
na našich včelnicích tak, aby ho na trhu 
bylo dostatek.

•	 Včelař jako jedinec bude mít největší jis
totu, pokud použije mezistěny vyrobené 
z vlastního vosku, tj. vosku známého 
původu. Používání mezistěn vyrobených 
z vlastního vosku patří k racionalizač
ním opatřením středně dlouhého cha
rakteru. Při běžné výrobě mezistěn není 
v případě použití zásobníků nad 300 kg 
jasný původ zpracovaného vosku. Šarže 
v zásobníku je složena z mnoha dodávek 
od různých včelařů, vosk je v podstatě 
neznámého původu. Není vyloučeno 
dodání vosku s nežádoucími rezidui 
a s obsahem parafinu. Z ekonomického 
hlediska není možné každý vosk analy
zovat na obsah nežádoucích látek, roz
bory stojí tisíce korun. Ten nejlevnější 
na obsah parafinu je za 1 500 Kč.

Výroba mezistěn z vlastního vosku

Způsob výroby mezistěn z vlastního vos
ku závisí především na množství vosku 
určeném k výrobě mezistěn, vybavenosti 
pomůckami pro jejich výrobu a na spoleh
livostí případného zpracovatele vosku.

Pokud má včelař k disposici větší množ
ství vosku – 200 až 300 kg, pak stačí najít 
spolehlivou výrobnu litých mezistěn a ne
chat si je udělat. Takových včelařských 
provozů ale není mnoho. Menší množství 
vosku je nutné zpracovat individuálně. 
Včelaři, kteří chovají menší počet včelstev, 
dobře se znají a důvěřují si, mají možnost 
získat vosk potřebný do jedné várky tím, že 

Pokud má včelař k disposici větší množství vosku – 200 až 300 kg, 
pak stačí najít spolehlivou výrobnu litých mezistěn a nechat si je 

udělat. Takových včelařských provozů ale není mnoho

Víčka z medobraní jsou největším zdrojem kvalitního vosku 
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a každý přispěje svým menším množstvím. 
Podle množství zpracovaného vosku lze 
mezistěny vyrábět dvěma způsoby: odlé
váním a válcováním.

Před vlastní výrobou mezistěn je nutné 
vosk řádně připravit. Pro oba způsoby vý
roby je příprava stejná – je nutné použít 
čistý vosk vykazující vysokou kvalitu. Po 
ztekucení ho po dobu jedné hodiny zahře
jeme na teplotu 120 °C. Toto zahřátí sterili
zuje vosk proti sporám moru včelího plodu 
(to předepisuje např. i firma Swienty pro 
zpracování mezistěn na válcích). Zahřátí 
vosku na 120 °C je možné bez přítomnosti 
vody v duplikátorech s olejovou náplní vy
hřívaných elektřinou, u malých množství 
ve fritovacích hrncích nebo v hrnci na elek
trickém vařiči s kontrolou teploty bezdoty
kovým teploměrem.

Odlévání na deskových lisech:
Vosk necháme zchladnout na teplotu 
75–85 °C a odměřené množství nejlépe 
naběračkou nalijeme na pracovní plochu 
deskového lisu. Přiklopíme přítlačnou des
ku lisu, čímž se vytlačí přebytečný vosk. Po
čkáme, až vosk vychladne, poté vychladlý 
vytlačený vosk ořežeme, přítlačnou desku 
odklopíme a vyjmeme mezistěnu. U chla
zených forem se dosahuje vyšší produkti
vity.

Výroba válcovaných mezistěn: 
Výrobu válcovaných mezistěn popisuje po
drobně certifikovaná metodika Výzkumné
ho ústavu včelařského v Dole „Výroba vál
covaných mezistěn z menších množství 
vosku“. 

Závěr

Základním principem je vyrábět nebo 
nakupovat mezistěny vyrobené z vosku 
známého původu, nejlépe z vlastního. Dle 
mého názoru si musí každý včelař nebo 
skupina včelařů zvolit řešení, které jim 
nejvíce vyhovuje. Je třeba si uvědomit, že 
méně je někdy více. Aktivním včelařům 
přeji mnoho úspěchů.

Velké organizované akce končí většinou 
nejistým výsledkem. Jednak se velice ob
tížně organizují, jednak nesou riziko, že 
výsledný vosk určený k výrobě mezistěn je 
v podstatě neznámého původu. Ale třeba 
někoho z našich včelařů napadne, jak na to. 

Text a foto: Dr. Ing. František Kamler

Jak je všeobecně známo, chov včel nezná pojem hranice státu, ani pojem 
lidské řeči či odlišnosti jazyků. Včelí řeč spojuje národy a jejich milovníky 
v jeden akord porozumění. Jinak tomu není ani v Pardubicích, kam na 
říjnové svátky Dny medu přijel z polského družebního města Belchatow 
místní včelař Boguslav Wencel. 

Bodrý osmašedesátník se svou ženou An
nou neskrývali dojetí z přijetí pardubic
kými včelaři. Ve svém výstavním stánku 
rozložili vše, co dokázali vyrobit. Medové 
nápoje, různé druhy medu, medových mar
melád či kousky tmavého domácího chleba 
s pravým domácím škvarkovým sádlem.

Jako bývalý horník Boguslavpo celý život 
toužil chovat včely a další zvířata. Fáral do 
hloubky 800 m, kde rubal černé uhlí a ko
likrát byl nucen se i svléknout, protože se 
musel s rukou nad hlavou držící sbalený 

pracovní oděv po krk ve vodě probrodit ke 
štole, kde pracoval. Když odešel na zaslou
žený odpočinek, přestěhoval se do blízkosti 
města Belchatow a zde se začal učit rozu
mět včelám. Dnes se stará o 42 včelstev, 
které má na pěti stanovištích. Včely chová 
ve dvou typech úlů – Velkopolský a Varšav
ský. Stanoviště jsou stabilní, bez kočování. 

Boguslave, jaká je situace se včelami 
u vás v Polsku? 
Belchatow leží blízko města Lodž a v tomto 
kraji je situace docela dobrá. Velký problém 
je ale v Dolním Slezsku, kde uhynulo více 
jak 50 % všech včelstev. Co bylo příčinou, 
není jednoznačné. V první řadě to byl hlad. 
Studené jaro nedovolilo včelám vylétnout 
na pastvu, a tak velmi rychle spotřebovaly 

Včelař musí mít jistotu, že 
mezistěny vkládané do včelstev 
počátkem včelařské sezony jsou 

základem budoucích plástů

 Boguslav Wencel s keramickou visačkou 

Polští včelaři jezdí  do Pardubic na zkušenou

Dnes se stará  
o 42 včelstev, které má  

na pěti stanovištích
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zimní zásoby. K tomu se přidala Nosema 
apis a včelařům zbyly oči pro pláč.

Jak to vypadá s varroázou, trápí vás? 
Neustále. Máme k dispozici léčiva Apivarol 
a Amitraz, která pomáhají tlumit množení 
roztoče. Snažím se poctivě léčit a zatím 
mám včely v dobré kondici. Pěstuji také 
rostliny s vysokým repelentním účinkem, 
které vkládám do úlu, a Varroa se tam tolik 
nedrží. 

Kolik chovatelů včel je ve vaší oblasti?
Vezmu to trochu ze široka. Polsko má 
42 761 včelařů, z toho 32 000 registrova
ných. Asi 6 % tvoří včelařky. Máme problé
my s neregistrovanými včelaři, kterých je 

na 10 000. O nich bohužel nevíme, zda léčí 
a jak se o včely starají. V Belchatowě žije 
80 000 obyvatel, včely tam chová 106 vče
lařů a 6 žen. Máme 2 392 včelstev, se který
mi vyprodukujeme 20 tun medu. 

Co vás s manželkou přivedlo do Pardu-
bic?
Mne sem vyslala naše primátorka města 
v rámci družebních vztahů s Pardubice
mi. Naši včelaři k vám jezdí už několik let. 
Letos jsem byl vybrán já. Jsem tomu velmi 
rád. Od primátorky jsem dostal přesné in
strukce: „V Pardubicích vyhledáš vysokého 
muže s bílou čepicí a velkýma rukama, to 
je člověk, který založil tradici medových 
oslav a družbu mezi městy Pardubice Bel

chatow.“ Tak jsem zadal do navigátora Par
dubice a jméno Evžen Báchor. No a máte 
mě tady. 

Co vás zde nejvíce oslovilo? 
Samozřejmě je toho víc. Především se mi 
líbí, jak jsou Dny medu zorganizované. My 
jsme letos uspořádali podle pardubického 
vzoru Den medu a měli jsme s tím velké 
starosti. Dále se mi líbí vaše kroje. Musíte 
mi dát adresu na švadlenu, která vám je 
ušila a já si je objednám pro všechny naše 

včelaře. Taky mě udivila velká bohatost me
dových výrobků, a také to, jak máte všichni 
připravené medy na prodej. Hezké sklenice 
a krásné etikety. Moc jsem se tady naučil, 
spoustu nápadů přivezu do Polska a poku
sím se je zrealizovat. Překvapila mě nízká 
cena, za kterou med prodáváte. V Polsku 
je třikrát dražší. Nakoupil jsem ho velké 
množství, nemám obavu, že bych ho u nás 
neprodal. 

Když jsme se loučili, vytáhl z kapsy ke
ramickou destičku s reliéfem medvěda 
a s nápisem Dny miodu Pardubice: „To je 
náš hodný polský medvěd, který ti bude 
strážit tvoje včely. Připevni ho jako přívě
sek ve včelíně někam blízko úlu,“ podal 
mi s úsměvem kouzelnou destičku, která 
prošla ohněm keramické pece.

Text a foto: Evžen Báchor

Moc jsem se tady naučil, 
spoustu nápadů přivezu do 

Polska a pokusím se  
je zrealizovat

Se svou ženou Annou ve stylovém oblečení Stylově se oblékl i do průvodu městem

Město Belchatov je známé především velkou elektrárnou, která dodává elektrickou 
energii do dvou třetin země, a s povrchovým uhelným dolem. Rozprostírá se přímo pod 
elektrárnou, je dlouhý několik kilometrů a hluboký až 120 metrů

Polští včelaři jezdí  do Pardubic na zkušenou
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v českých zemích – i.

V tomto a následujících 11 číslech Včelařství se budeme zabývat šlechtě-
ním včel a chovem matek na území, vymezeném současnými hranicemi 
České republiky. Máme v tomto oboru bohatou tradici i zkušenosti, ze 
kterých můžeme čerpat poučení pro současnost. V jednotlivých dílech si 
postupně připomeneme začátky plemenného chovu u nás, významné osob-
nosti, které udávaly základní směr rozvoje tohoto oboru, vývoj struktury 
chovů a šlechtitelského cíle. 

Přírodní výběr

Od pradávna se o šlechtění včel starala 
jen příroda. Základní podmínkou pro vý
běr bylo přežití včelstva a schopnost jeho 
rozmnožování v daných přírodních pod
mínkách. Jedním z nejdůležitějších a zá
roveň nejpřísnějším kritériem bylo přežití 
včelstva přes zimu, respektive přes období, 
které svým charakterem neumožňuje včel
stvu doplňovat zásoby. V důsledku tohoto 
jednoznačného a pravidelně se opakujícího 
limitu dále sílily vlastnosti, které byly pro 
dané přírodní podmínky nezbytné a které 
se díky tomuto přírodnímu šlechtění staly 

charakteristickými pro včely, žijící v růz
ných geografických oblastech s odlišnými 
klimatickými podmínkami. Na základě 
přizpůsobování daným přírodním podmín
kám vznikla různá plemena včel.

První šlechtitelské pokusy

Dostupné informace o historii včelařství 
v českých zemích dokládají první snahu 
o ovlivnění vlastností včelstev v období 
2. poloviny 19. století. Podle dobových ma
teriálů předcházela prvním šlechtitelským 
výběrům snaha o rozchov cizích plemen 
včely medonosné. Chovatelé tím chtěli 
dosáhnout skokové pozitivní změny ve 
vybraných vlastnostech včelstev, většinou 
bez ohledu na rozdílné přírodní a klimatic
ké podmínky. Nejčastěji se k nám dováže
la včela italská, kraňská, severoněmecká 
vřesová, egyptská a cyperská. Móda do
vozu cizích plemen včely medonosné byla 
do značné míry vyvolána nespokojeností 
s užitkovými a doprovodnými vlastnostmi 
domácí včely tmavé. Dovezený materiál se 
ale chovatelům nedařilo udržet v čisté for
mě, dovezená plemena se navzájem křížila 
mezi sebou a s místní včelou a i přes snahu 
o čistokrevnou plemenitbu nebyli chovate
lé úspěšní. Zde stojí za zmínku vznik první 
oplozovací stanice na hoře Blaník, kterou 
založil v roce 1870 hrabě KolovratKra
kovský. Důsledky živelného dovozu cizích 

plemen vedly k bastardizaci následných 
generací včelstev a ve svém důsledku ke 
zklamání z přílišného očekávání. I přes 
počáteční oficiální podporu dovozu cizích 
plemen dospělo vedení Spolku včelařů 
moravských v roce 1872 k odmítnutí jejich 
dalších dovozů a starosta spolku Dr. Živan
ský se omluvil za způsobenou škodu.

Orientace na vlastnosti včelstev 
domácího plemene

Teprve na přelomu 19. a 20. století začíná 
mezi chovateli převládat snaha hodnotit 
jednotlivé vlastnosti včelstev v rámci jed
noho plemene a na jejich základě vybírat 
plemenná včelstva pro další rozchov.

Na vznik prvních plemenných chovů 
u nás měl velký vliv Švýcar dr. Ulrich Kra
mer, který v roce 1898 stanovil cíl pleme
nářské práce, a to „harmonické spojení 
jednotlivých vlastností a vyšší vyrovnanost 
jak ve výkonech, tak v barvě“ (Veselý – 
Lisý 1970). Zároveň zavedl bodovací sys
tém k hodnocení vlastností plemenných 
včelstev.

První plemenný chov v RakouskuUher
sku podle švýcarského vzoru u nás založil 
v roce 1898 učitel Ludvík Fiala z Dědic na 
Moravě. Jeho součástí byla i oplozovací 
stanice ve Ferdinandsku u Dědic. V součas
né době je toto území uprostřed vojenské
ho újezdu Březina. Ludvík Fiala udržoval 
na plemenné stanici v plynulé návaznosti 
rodokmen mateřské linie, na oplozovací 
stanici se pak střídala ověřená nepříbuzná 
trubčí včelstva. Již tehdy zavedl pro oplo
zovací stanici izolaci v okruhu 2–6 km 
v závislosti na členitosti okolního terénu 
za účelem maximální čistoty plemenného 
chovu (Veselý – Lisý 1970).Matka včely medonosné kraňské

Dělnice a matka včely medonosné kraňské
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Ludvík Fiala, ovlivňoval chovatelskou 
činnost až do doby po druhé světové válce. 
V období první republiky výrazně zasáhl do 
plemenného výběru MVDr. Jaroslav Rytíř. 
Obrátil pozornost od výběru „na barvu“ 
k užitkovosti a biologickým vlastnostem 
včelstev. Prokázal značnou proměnlivost 
v barvě v rámci jednotlivých plemen včely 
medonosné a vědecky dokázal, že neexistu
je závislost mezi barvou a užitkovostí naší 
včely.

Organizace plemenných chovů

První chovatelské stanice v Čechách za
čaly vznikat v roce 1909. V období první 
republiky vznikla na našem území síť cho
vatelů, kteří vyšlechtili řadu vyhlášených 
kmenů. Byly to například kmeny „Vlasta“ 

Václava Baťhy z Nové Huti pod Nižborem, 
Kalašova „Javořínka“ ze Švihova, „Re
publikánka“ Ivana Kitzbergra z Nebušic, 
Eichnerova „47“, „Rosička“ Fr. Posádky 
z Rosic u Brna, „Drahanka“ výzkumné 
stanice v Prostějově, „Ivanka“ Ferd. Lišky 
z Ivančic, „Popeluška“ Fr. Bršlice z Niv
nice, „Slovačka“ Josefa Huráka z Klo
bouk, „Valaška“ Al. Kerleho z Krásna nad 
Bečvou, „Iskra II.“ J. Pilera z Radostic 
a další. Eichnerova „47“ a „Iskra“ byly 
kraňky, pocházející od rakouského cho
vatele Quida Sklenara, ostatní pocházely 
z domácí včely místní, ale také z dovezené 
tmavé včely ze švýcarského kmene Nigra.

Čeští chovatelé matek byli organizováni 
v chovatelských odborech při jednotlivých 
včelařských spolcích. První byl založen 
roku 1923. Tyto chovatelské odbory byly 

spravovány správcem plemenného chovu 
v Čechách při Zemském ústředním spol
ku včelařském. Moravští chovatelé matek 
si založili v roce 1924 „Družinu přátel ple
menného chovu“.

Výše zmínění chovatelé šlechtili ideální 
včelu pro přírodní a pastevní podmínky, 
které poskytovala naše krajina za první 
republiky. Jak se tyto podmínky změnily 
v poválečných letech, to se dočtete v dalším 
pokračování našeho seriálu.

Text a foto: Ing. Pavel Cimala, 
chovatel matek Carnica Cimala,

 www.vcelimed.cz

Použitá literatura:
Vladimír VESELÝ a Eduard LISÝ. Chov včelích matek. 
Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1970.

Z osobní zkušenosti ze září 2017 usuzuji, že 
názorným příkladem rozchovu nevhodného 
plemene v prostředí, které svým klimatem 
neodpovídá jeho potřebám, se jeví chov 
včely buckfastské v Bavorsku. Buckfastské 
matky, zřejmě pod vlivem genů vlašského 
plemene, případně přikřížených afrických 
plemen, mají tendenci minimalizovat 
přestávku v kladení během zimního období. 
Vzhledem k tomu, že buckfastská včela byla 
vyšlechtěna v jižní Anglii, kde je díky Golf-
skému proudu mírná zima, tato vlastnost 
tam není zřejmě na překážku. V podmín-
kách střední Evropy s drsnější zimou, to zdá 
se, vadí. Výchova plodu během zimy stupňu-
je nároky na energetické potřeby zimujícího 
včelstva. Následuje zvýšená spotřeba zásob 
i v podmínkách relativně příznivějších než 
v České republice. Dělnicím se rychle plní 
výkalové vaky a včelstva nevydrží čekat na 
pročišťovací prolet. Následky jsou z obrázku 
patrné. Přitom se jedná o trubčí včelstvo na 
oplozovací stanici včely buckfastské.

Kurz –  pro začínající včelaře, kteří zvažují, zda včelařit 
v úlovém systému Eurodadant

Pro zájemce o osvojení principu metodiky včelaření v Eurodadantu připravil Dadantklub, z.s., jednodenní kurz. 
Velké Losiny, Hotel Istria, www.hotel– losiny.cz, 3. 2. 2018, 9.00 – 16.00 hod., přednáší ing. Pavel Cimala, přihlášky: 
na cimala@vcelimed.cz, uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2018, cena 200 Kč, splatno na místě před začátkem kurzu.

PROgRAM: 

JAK ZAČít VČELAřIt
(9.00 – 12.00 hod.)
•	 Charakteristika včelstva
•	 Základní včelařské pomůcky
•	 Principy výběru stanoviště
•	 Včelařský rok
•	 Nemoci včelstev

VČELAříME V EuRODADANtu 
(13.00 – 16.00 hod.)
•	 Základní úlové soustavy a jejich cha

rakteristika
•	 Princip Dadantu
•	 Varianty Dadantu používané ve světě
•	 Popis Eurodadantu
•	 Podrobná metodika Eurodadantu
•	 Péče o oddělek 
•	 Diskuze
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Vývoj právní úpravy včelařství 
na našem území – I.

V loňském roce obhájil na Katedře dějin práva a státu Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity JUDr. Pavel Pumpr rigorózní práci týkající se 
problematiky právní úpravy včelařství. Práce nesoucí název Vývoj právní 
úpravy včelařství na našem území popisuje legislativní vývoj včelařství 
a včelařského práva. Po dohodě s naší redakcí vybral autor 12 zajímavých 
témat, s nimiž se budete po celý letošní rok setkávat na stránkách časopi-
su Včelařství. Mimo jiné se dočtete o vlivu křesťanství na počáteční rozvoj 
včelařství, o právu včelařském v době feudalismu, poté přijde na řadu 
brtnictví, medařské právo, patenty Marie Terezie, samostatný včelařský 
zákon a další. Seriál ukončíme v meziválečném Československu a v období 
Protektorátu Čechy a Morava. (Redakce)

Počátky právní úpravy včelařství 
v Evropě

Vývoj včelařství je úzce spjat s rozvojem 
společnosti, na který se mimo jiné snažila 
reagovat i právní úprava včelařství. Počá
tečním vývojovým obdobím vztahu mezi 
člověkem a včelami je období včelařství 
sběrného, nebo také jinak nazývané období 
včelařství loveckého. 

Ve svém počátku se jednalo o velmi bez
ohledný způsob včelaření, kdy člověk vybí
ral veškeré plásty s medem, což způsobilo 
likvidaci včel. Tuto skutečnost si uvědomil 
později, když založil první sídla a pro nový 
med musel chodit stále dál od svého obydlí. 
V tento okamžik člověk pochopil, že musí 
o včely pečovat a nevybírat jim veškeré 
plásty. V období včelařství sběrného, kdy se 

včelařství koncentrovalo pouze v lesích, ne
byl požadavek ani potřeba vytvářet závazné 
předpisy, včelařilo se zcela svobodně. 

S postupným rozvojem chovu včel za
čaly vznikat odlišné zájmy včelařů, které 
bylo potřeba upravit závaznými předpisy. 
Zpočátku se právní úprava soustředila ze
jména na úpravu práva rojového. Prvním 
národem, který se pokusil zakotvit právní 
poměry včelařské, byli Řekové. V Athé
nách žil starověký státník Drakón, jemuž 
je přisuzováno, že jako první zapsal a ná

sledně zveřejnil tehdejší tradované athén
ské zákony. Ve vztahu ke včelařství zákon 
28 stanovil, že včelí úl má být umístěn ve 
vzdálenosti 300 stop, to je pro představu 
přibližně 100 metrů, od sousedního vlast
nictví.

Římské právo

Největší význam ze starověku má právo 
římské, jelikož v době renesance bylo na 
jeho základě budováno nové právo. Řím
ské právo rozeznávalo včely domácí a vče
ly divoké. Včely domácí byly včely, které se 
vyrojily z včelařova úlu, nikdo je nesměl 
vzít, dokud je měl včelař na očích. Ovšem 
majitel včel to neměl vůbec jednoduché. 
Jakmile nedal včely hlídat, nebo je neměl 
na očích, například v noci, pozbyl na ně 
právo. Útěchou pro majitele včel mohla 
být skutečnost, že v tehdejších dobách byly 
lesy velice rozsáhlé a plné včelstev, tudíž si 
včelař mohl snadno najít náhradu a nechat 
si jiné včely usadit. Naopak včely divoké 
byly považovány za věc bez pána a mohl 
si je usadit kdokoli, ale pod podmínkou, 
že ho majitel pozemku, kde se včely na
cházely, pustil na svůj pozemek. Římské 
právo poskytovalo ochranu včelaři před 
zničením včel, ať ji způsobili jiní včelaři 
nebo jiní lidé, kterým byly včely na obtíž. 
V obou těchto situacích byl škůdce povinen 
nahradit škodu, kterou způsobil. Římské 
právo v oblasti včelařství mělo mnohé ne
dostatky. Na druhou stranu se dá říct, že 
bylo jasné a jednotné. 

Středověký Lex Salica

Ve středověku se můžeme setkat se záko
níkem salských Franků, tzv. Lex Salica. 
V tomto zákoníku se na včely nahlíželo 
jako na domácí zvířata. Krádež úlu se tres
tala přísněji než například krádež dobytka. 
Jiné prameny z pozdější doby píší o tom, 
že vlastník pronásledující roj, který ulétl 
z jeho úlu a usadil se na cizím pozemku, 
měl právo roj stíhat a domáhat se zpětně 
jeho uchopení do držby. Pokud ale nastala 
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Prvním národem, který se 
pokusil zakotvit právní poměry 

včelařské, byli Řekové

Mince, na níž 
je znázorněna 
včela, pochází ze 
starověkého řeckého 
města Efezu 

Římské právo poskytovalo 
ochranu včelaři před zničením 
včel, ať ji způsobili jiní včelaři 

nebo jiní lidé, kterým byly včely 
na obtíž. V obou těchto situacích 

byl škůdce povinen nahradit 
škodu, kterou způsobil
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situace, že vlastník roj nepronásledoval 
nebo byl roj opuštěn, byl považován za věc 
bez pána a mohl se ho zmocnit kdokoliv, 
kdo ho nalezl, ale polovina z tohoto nálezu 
náležela vrchnosti. Dělení roje na polovi
nu však nebylo možné, proto se tato situace 
řešila tak, že jedna strana se práva na po
lovinu roje vzdala, avšak za náhradu. Toto 
rojové právo vrchnosti se uplatňovalo ve 
Francii až do Velké francouzské revoluce 
(1789–1799).

V prostředí germánských národů se 
úprava včelařského práva odlišovala pod

le různých oblastí. Například jihoněmecké 
právo umožnilo majiteli úlu, kterému ulétl 
roj, stíhat ho do tří dnů. Následně uvědo
mil vlastníka stromu, plotu nebo domu, na 
němž se včely usadily. Měli jít spolu a tlouci 
tak dlouho do stromu, plotu nebo domu, 
až včely spadly. Včely, které spadly na zem, 
náležely vlastníku úlu, naopak včely, které 
zůstaly na stromě, plotě nebo domě, ná
ležely jejich majiteli. Jedna z nejstarších 
právních památek pochází od kmene Vi
zigótů, kteří v roce 643 vydali kodex Lex 
Romana Visigothorum. Tento kodex ob
sahuje úpravu lovu divokých lesních včel 
a odpovědnost za škody způsobené včela
mi. Sankce za porušení těchto ustanovení 
byly velmi vysoké. Tak například: když byl 
zloděj medu chycen, pro výstrahu byla jeho 
střeva pověšena na sloupu na návsi.

JUDr. Pavel Pumpr

Zdroje: 
KUBEC, František. Včelařské právo a národohospo-
dářský význam včelařství v Československé repub-
lice. Praha: Ministerstvo zemědělství, 1925. 32 s. 
Zprávy výzkumných ústavů zemědělských; čís. 11 
ADAMEC, František. Včelařské právo v zemích 
našich. Praha: Springer, 1901
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Nejstarší kreslený doklad o včelařství 
znázorňující sběr medu před 6 000 až 
8 000 lety. Kresba z Pavoučí jeskyně 
(Cauveas de la Arana) u vesnice Bicorp ve 
Španělsku

Starověký egyptský včelí hieroglyf

PO STOPÁCH VČEL
Už se vám také někdy stalo, že 
jste šli po městě a uviděli jste ve 
štítu domu kamennou včelku či 
úl? Takových domů je po České 
republice spousta, a tak vyhlašujeme 
2. ročník soutěže Po stopách včel.

Úkolem soutěžících, ať už jednotlivců 
nebo kolektivů, je najít a nafotit místo, 
kde najdou některý symbol včely, úlu, 
mezistěny apod. do soutěže přijímáme 
fotografie původních sochařských děl, 
mozaik, kreseb a maleb. za neplatné se 
budou považovat fotografie plakátů, mo-
derních vývěsek, počítačové grafiky atd. 
za každé místo, které bude odpovídat 
požadavkům, získá soutěžící bod, v pří-
padě nedodržení tohoto zadání může být 
dílo vyřazeno. do soutěže nepřijímáme 
fotografie, které byly použity v loňském 
ročníku. 

Soutěžní kategorie
1 Jednotlivci
2.  Kolektivy MŠ, zŠ, SŠ, SoU  

a gymnázií, školní družiny a kluby
3. Včelařské kroužky

odeslání soutěžního příspěvku
za soutěžní příspěvek se počítá doku-
ment se seznamem konkrétních míst +  
+ fotografie daných míst. Je nutné napsat 
nejen město, ale také co nejpřesnější ad-
resu. Fotografie zasílejte, prosím, zvlášť, 
ne jako součást dokumentu, a nejlépe 
ve formátu jpg. Fotografie doporučujeme 
zaslat přes úložiště Úschovna.cz, tímto 
způsobem fotografie neztratí na kvalitě.

Podmínkou přijetí soutěžního příspěvku 
je také správné vyplnění přihlášky, která 
bude obsahovat jméno jednotlivce či 
název kolektivu, mail, telefon a adresu, 
a v případě kolektivní práce i údaje kon-
taktní osoby.

Soutěžní příspěvek i přihlášku je třeba 
odeslat na mail: sebkover@seznam.cz, 
a to do 30. 9. 2018.

Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků proběhne do konce 
října 2018, vítězové budou informová-
ni mailem a zveřejněni na webových 
stránkách kroužku Včeličky z Jedničky 
(vcelicky-z-jednicky.webnode.cz ). V každé 
kategorii budou oceněni první tři jednot-
livci či kolektivy s nejvyšším počtem bodů. 

V případě malého počtu účastníků mohou 
být kategorie sloučeny nebo oceněni jen 
první v každé kategorii.

V případě jakýchkoliv dotazů se nevá-
hejte obrátit buď na výše uvedený email, 
nebo na tel. 602 116 341. těšíme se na 
vaše příspěvky!

Veronika Šebková, 
vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky
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1. rOČníKU SOUtěžE 
PO StOPách VČEL 2017

Včelařské kroužky 
1. místo  

VKM rakovčelaříci
2. místo  

VKM ambrožíci

Jednotlivci 
1. místo  

ladislav Husák
2.–3. místo 

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

Nová soutěž
Od tohoto čísla časopisu Včelařství bu
dou vybrané úkoly označené jako soutěž
ní. Máte možnost jejich řešení vyplnit do 
online soutěžního formuláře. Pro každé 
číslo bude k dispozici nový formulář, 
který najdete například na webových 
stránkách ČSV (www.vcelarstvi.cz).
Body za splněné úkoly v jednotlivých 
vydáních časopisu se vám budou sčítat. 
Soutěž bude končit červnovým číslem. 
Nejúspěšnější řešitelé z řad členů vče
lařských kroužků mládeže dostanou 
pozvánku na setkání v Nasavrkách a další 
drobné odměny.
Soutěžní formulář bude vždy k dispozici 
do konce příslušného měsíce.

Soutěžní doplňovačka
Tajenkami soutěžních doplňovaček bude 
vždy nějaká turistická zajímavost (hrad, 
zámek, přírodní památka a podobně). 

Vaším úkolem bude zjistit několik infor
mací. Například:
•	 Ve kterém kraji se daná zajímavost 

nachází?
•	 Které větší město můžeme v blízkosti 

daného místa navštívit?

 1. Housenky tohoto motýla dokážou 
zničit celý plást.

 2. Plynné skupenství vody, které se při 
vyšší teplotě používá k tavení vosku.

 3. Mezi medník a plodiště se dává 
_______ mřížka.

 4. Vosková deska s šestiúhelníkovým 
reliéfem.

 5. Odříznutá část dutého stromu, ve 
které se chovaly včely.

 6. Zařízení, které se dříve používalo 
k získávání medu z plástů.

 7. Medné plásty na volném díle, tj. bez 
mezistěn.

 8. Látka, kterou včely využívají k tmele
ní i dezinfekci.

 9. Orgán včely na žihadle, který zabra
ňuje žihadlu dostat se z kůže.

10. Sladká šťáva ve květech.
11. Sladká šťáva, kterou produkují mšice.
12. Látka, kterou využívají včely ke stav

bě plástů.

1 4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matematika a včely
Předpokládejme, že si nějaký hobby vče
lař zakoupil úly a další potřebné vybavení 
pro své včelaření v hodnotě 50 000 Kč. 
Každý rok plánuje prodat 60 kg medu po 
150 Kč za kilogram. 

1. Za jak dlouho se mu splatí tato investi
ce v případě, že v následujících letech 
nepočítá s žádnými dalšími výdaji?

2. Vypočítejte délku doby, za kterou splatí 
uvedenou částku, jestliže každým ro
kem musí ze svého zisku dát 2 000 Kč 
na krmení a léčení svých včelstev.

Nápověda: Nejprve si vždy vypočítejte, 
kolik korun získá včelař za jeden rok.

Kvízové otázky
Jako každým rokem se uskuteční 
soutěž členů včelařských kroužků 
Zlatá včela. Ve vědomostním testu 
soutěžící kroužkují nabízené odpovědi 
u jednotlivých otázek.

Vyzkoušejte si své znalosti 
v následujícím kvízu.
1. Jak se jmenovaly slaměné úly?

a)  slamnice
b)  košnice
c)  obilnice

2.  Který „druh“ včely medonosné žije 
v úlu nejdéle?
a)  trubec
b)  dělnice
c)  matka

3. Proč si včely ukládají do plástů pyl?
a)  Pyl slouží k tepelné izolaci buněk 

s larvami.
b)  Pyl slouží jako potrava pro včelí 

plod.
c)  Z pylu včely vyrábějí med.

4.  Co dělají včely v úle, jestliže se u nich 
začíná objevovat rojová nálada?
a)  Včely postupně odlétají z úlu, 

hledají nové místo pro ubytování. 
Když je čas rojení, matka vyletí 
z úlu a čeká na včely, které odlétly 
a ukázaly jí nový domov.

b)  Dělnice přestávají matku krmit 
a prohánějí jí po plástech, aby 
zhubla a byla schopna letu.

c)  Včely přestávají přinášet do úlu 
nektar a pyl.

5.  Jakého stáří se dožívají včely během 
snůškového období?
a)  4 až 5 týdnů
b)  4 měsíce
c)  půl roku

6.  Jak dlouho se vyvíjí dělnice od 
vajíčka do vylíhnutí?
a)  16 dnů
b)  21 den
c)  24 dny

7.  Jak se dostane vykuklená včela 
z buňky?
a)  Ostatní včely jí musí kusadly 

otevřít zavíčkovanou buňku, 
jinak zahyne.

b)  Mladá včela víčko rozpustí 
pomocí svých speciálních žláz.

c)  Mladá včela prokouše voskové 
víčko.

8. Z čeho „vyrábí“ mšice medovici?
a)  Z celulózy, kterou získávají 

kousáním listů.
b)  Z mízy, která se dostává 

do ústního ústrojí mšic po 
prokousání listu.

c)  Z vody a dřeva, které mšice zčásti 
stráví a zbytky vyloučí.

Soutěžní přesmyčky
Vyluštěte názvy věcí nebo rostlin.
1. ONSTTRLAGH
2. TMZIAĚNSE
3. DEOMTME
4. EMŘTAÍ ŠAČKKIA
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yAMBROŽÍCI DODRŽUJÍ TRADICI

Na svátek sv. ambrože dne 7. prosince navštěvují členové včelařského krouž-
ku ambrožíci Havířov některá sociální zařízení na území města. Jejich klienty 
obdarují dárkem ve formě 5 kg medu a balíčky, které pro ně připraví, obsahují 
mimo jiné i svíčky ze včelího vosku, které v kroužku vyrábějí. letos jsme do 
balíčku přidali ještě perníčky z medového těsta. ty pečou děti každý rok pod 
vedením zkušené pernikářky vždy v prosinci.

tato tradice vznikla před pěti lety, a tak jsme během té doby potěšili již dva-
krát děti z dětského domova, jednou klienty azylového domu armády spásy 
pro opuštěné matky s dětmi. a loni i letos jsme navštívili klienty chráněného 
bydlení, sociálního zařízení SaNté pro tělesně a mentálně postižené.
i letos ambrožíci připravili, tak jako každý rok, kulturní vystoupení. Člen vče-
lařského kroužku toník Hofr zahrál několik skladeb na housle, a tak svým 
vystoupením vytvořil slavnostní atmosféru. letos poprvé doprovodil ambrožíky 
i sám sv. ambrož, patron včelařů. K tradicí rovněž patří sbírka peněz, kterou 
ambrožíci mezi sebou organizují. Vybranou částku, která loni činila 1 450 Kč, 
zaslali na konto adventních koncertů. 

Jiří Vavřík,
vedoucí VKM Ambrožíci Havířov

Vybraná řešení z minulého čísla
Poznáte rostliny?
Na fotografii byla zejména poznat 
svazenka vratičolistá.

Doplňovačka s tajenkou
Tajenkou byl „budečák“.

co tam nepatří?
1. včela – Jako jediná z nabízených 

přezimuje ve společenství.
2. sluneční tavidlo vosku – Tento přístroj 

se nepoužívá při medobraní.

3. datel – Živí se hmyzem. Ostatní mají 
rádi spíše med.

4. rohlík – Rohlík se nepřipravuje 
s přídavkem včelího vosku.

5. parafin – Parafin není včelí produkt.
6. čokoláda – Do běžné čokolády se 

nepřidává med.

Med a fyzika
Na obrázku byl přístroj, který se používá 
pro zjišťování koncentrace vody v medu. 
Nazývá se refraktometr.

Včelař popleta
Včelař popleta si zapsal seznam úkolů, 
které ho v lednu čekají. V každém úkolu 
však udělal nějakou chybu. Úkoly opravte 
tak, aby byly správné.

1. Odeberu zimní měl a nechám z ní vy
robit čistý vosk.

2. Nalákám do úlu rejska, aby úl vyčistil 
od včelích mrtvolek. Rejsek nežere živé 
včely.

3. Ucpu česna, aby z úlů neunikalo teplo.
4. Do souší nalákám zavíječe. Jeho larvy 

se živí košilkami včel. Souše pak bu
dou znovu krásně žluté.

5. V lednu budu odpočívat a nic jiného 
dělat nebudu. Z hlediska včelaření ani 
nic dělat nemůžu.

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

Skrývačky
Najděte v následujících větách včelařské 
pojmy.

1. O svých narozeninách dostáváme dárky 
od svých kamarádů.

2. Nová hadice na naší zahradě je velmi 
dlouhá.

3. Pod metro se zaběhl pes. 
4. V parku rostla túje, dřišťál a ještě jeden 

neznámý keř.
5. Pod novým mostem létalo hodně zají

mavého hmyzu.
6. Pan učitel dodal zajímavou informaci 

k látce, kterou probíráme.

Okénko do botaniky
Na fotce vidíme známou květinu, která 
bývá jedním z prvních zdrojů nektaru i pylu 
pro včely. Zkuste odpovědět na následující 
otázky.
1. Jaký je celý název této rostliny?
2. Čím se množí?
3. Kdy a jak dlouho kvete?
4. Je rostlina jedovatá? Pokud ano, jaký 

obsahuje jed?
5. Jaké výšky může dosahovat?
6. Kde roste?
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ÁM Medové oslavy 150 let SOŠ v Šumperku
Málokterá střední škola se může pochlubit 150letou existencí, ale SOŠ Ze-
mědělská 3 v Šumperku této výsady dosáhla v roce 2017. Naše škola se po 
celou tuto dobu věnuje vzdělávání budoucích zemědělců, i když v průběhu 
času přibyly i obory spjaté s dnešní moderní dobou: Cestovní ruch, Cestov-
ní ruch se zaměřením na hotelnictví, Ekologie a životní prostředí. I tradič-
ní obor Pěstitel – Chovatel se přizbůsobil novým požadavkům a vyučuje se 
jako Agropodnikání.

V předposlední zářijový víkend loňského 
roku se celá škola otevřela všem svým pří
znivcům a absolventům a nabídla vskutku 
zajímavý program oslav, které se konaly 
pod záštitou ministra zemědělství Mariana 
Jurečky. Úvodní den patřil slavnostnímu 
zahájení v aule, jež se nachází v nejstarší 
části školy – renesanční tvrzi. Zde jsme při
vítali především významné osobnosti z řad 
absolventů školy a zástupce regionálních 
škol a úřadů – za všechny jmenujme sta
rostu města Šumperka a senátora Zdeňka 
Brože a starostu města Zábřehu Františka 
Johna. Po slavnostním zahájení ředitelkou 
školy Stanislavou Beštovou následovaly 
gratulační proslovy. Povzbuzující slova na 
adresu školství a zemědělského vzdělává
ní pronesl ministr zemědělství Marian Ju
rečka. Svou úctu škole se 150letou tradicí 
a jejím pedagogům a absolventům vyjádřili 
ve svých proslovech i vedoucí pracovníci 
hejtmanství Olomouckého kraje Mirosla
va Březinová, Miroslav Gajdůšek, Ladislav 
Hynek a Milan Klimeš.

Následovala komentovaná prohlídka 
školy, kterou vedla ředitelka školy se stu
dentem Tomášem Monczkou. Zúčastně
ní si mohli prohlédnout všechny budovy 
školy – od nejstarší renesanční tvrze až 
po nové přístavby budované od 80. let. 
Procházeli také arboretem s učebnou 
v přírodě a sadem tradičních jabloňových 
odrůd, mohli zhlédnout i školní muzeum 
zemědělské techniky a nově zbudovanou 
včelnici včelařského kroužku.

Podvečer prvního dne oslav byl věnován 

slavnostnímu koncertu pěveckého sboru 
Oculos meos. Koncert byl doprovázen čte
ním vzpomínek z Almanachu k 150 letům 
školy a v očích absolventů se zaleskla nejed
na slza. Nakonec se hosté sešli v jídelně ško
ly, kde studenti hotelnictví připravili bohatý 
raut, a tak mohlo pokračovat neformální po
vídání o létech prožitých na naší škole.

Medový den

Oslavy pokračovaly i druhý den. Deštivé 
počasí neodradilo absolventy naší školy 
ke společnému setkání a neodradilo ani 
příznivce medu, včel a včelařů. Nadšenců, 
kteří zabalili sebe a své děti do pláštěnek, 
přišlo přes devět set. Nabídka medových 
pochoutek, programů pro děti i možnost 
povyprávět si u medoviny o školních letech 
byla prostě lákavá.

Pochoutky medového dne

K největším pochoutkám medového dne 
patřil samozřejmě med. Velkému zájmu se 
těšila ochutnávka exotických druhů medů. 
Mnozí návštěvníci přišli se záměrem koupě 
medu, ale během dvou hodin byl veškerý 
med od včelařů vyprodán, protože výnosy 
byly nízké. Chladné počasí přálo prodej

cům medovin, k žádaným patřily medovi
ny s příchutí černého rybízu a křenu. Stále 
plno pak bylo na medovém rautu připra
veném studenty hotelnictví. Návštěvníci 
mohli ochutnat medové moučníky, zeleni
nové saláty s medovou zálivkou, studené 
medové nápoje nebo kanapky s medovými 
pomazánkami.

Vyhledávaným byl stánek čokoládovny 
z Velkých Losin, který nabízel speciální 
edici čokoládových pralinek s medem po
cházejícím přímo od včel chovaných vče
lařským kroužkem školy. Velkému zájmu 
se tradičně těšily ekologické potraviny 
společnosti PROBIO ze Starého Města 
a stánek s proslulými ovesnými tyčinkami 
od společnosti Úsovsko, a. s.

Včelaři a výchova včelařského 
dorostu

Být včelařem znamená neustále se vzdě
lávat. Chov včelstev je vysoce erudovanou 

činností, a proto na našem Medovém dni 
nechyběly přednášky pro včelaře. Mezi 
ty nejzajímavější patřila přednáška Pavla 
Cimaly o chovu včelích matek a kritická 
přednáška Víta Rozehnala o vlivu medu 
na civilizační choroby. Pro děti, ale i pro 
dospělé zájemce byl připraven prosklený 
úl, na kterém členové včelařského krouž

ku demonstrovali každodenní život a práci 
včel. Zodpovědný přístup našich včelařů 
ocenil v minulém školním roce i ministr ze
mědělství Marian Jurečka, když udělil vče
lařskému kroužku čestné uznání v soutěži 
o Putovní pohár ministerstva zemědělství.

Pro malé návštěvníky Medového dne 
byla připravena celá řada naučných atrak
cí. Děti si mohly vyzkoušet svou obratnost 
na medové stezce, mohly si také odnést 
vlastnoručně vyrobenou svíčku ze včelího 
vosku a vyráběly dekorační předměty se 
včelí tematikou a především dívky si do
tvářely vlastní plátěnou tašku z Medového 
dne. Příjemným zpestřením bylo pozorovat 
mistra kováře Červinku při práci u výhně. 
Zájemci o nové technologie ocenili zku
šební jízdu v elektromobilu značky Tesla 
zapůjčeném firmou RPS. K doprovodné
mu programu patřila i hudební a taneční 
vystoupení.

Oslavy 150 let existence naší školy spoje
né s Medovým dnem se navzdory nepřízni 
počasí vydařily. Hlavní podíl na tom měl 
skvělý tým pracovníků a studentů naší ško
ly, který už teď plánuje společně se ZO Čes
kého svazu včelařů a včelařským kroužkem 
Medový den v září 2018.

Vít Sochora,
Šumperk

Nabídka medových pochoutek, 
programů pro děti i možnost 

povyprávět si u medoviny 
o školních létech byla prostě 

lákavá
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ÁMAmbrožíci se učí být dobrými hospodáři

Poslední loňskou listopadovou sobotu 
byla u Ambrožíků velká sláva. Slavnostně 
otevřeli a zahájili provoz tavírny včelího 
vosku. Místnost v hospodářské budově na 
Zámeckém dvoře, kterou nám poskytl Ing. 
Kotula, jsme za finanční pomoci sponzorů 
a dotace magistrátu města Havířova zre
konstruovali a vybavili.

Ambrožíci jíž vědí, jak vzniká vosk, ve 
kterém dni života včely se aktivují její vo
skové žlázy a jak vzniká včelí dílo. A že se 
vosk taví při teplotě 62 °C a další věci… 
Přesto se o vosku a jeho využití musejí ješ
tě hodně naučit. A tak se například dozví, 
že včelí vosk je nezaměnitelná surovina od 
pradávna. V antickém Římě se používal 
jako platidlo, v 10. století byla včelařům 
uložena daň formou jeho odvádění. Pro 
jeho specifické vlastnosti ho nelze ničím 
nahradit. A že se používá v potravinářství, 
farmacii, v lékařství při operacích lebky, ve 
stomatologii, restaurátorství, kovoprůmy
slu, kosmetice či v truhlářství. Až se toto 
všechno naučí, teprve potom pochopí, jak 
důležitý a vzácný je tento včelí produkt 
a že je s ním zapotřebí opravdu zacházet 

hospodárně. A Ambrožíci chtějí být dobří 
hospodáři.

V prostoru tavírny budou členové krouž
ku vyrábět svíčky, zhotovovat rámky a zata
vovat mezistěny. Po zkušebním provozu na 
parním tavidle budeme poskytovat službu 
i ostatním včelařům. Včelař, který přiveze 
souše, si odveze čisté rámky bez poškození 
drátku a koláč vytěženého vosku, který si 
může nechat dál zpracovat nebo vyměnit 
za mezistěny.

První vosk, který Ambrožíci vytavili, 
vážil 2,5 kg. Tak jsme se všichni při této 
historické události s voskovým koláčem, 
který spíše připomínal dort, vyfotili. Pak 
už si děti vyzkoušely výrobu svíček a do 
forem odlévaných ozdob na vánoční stro
mek. Všichni odcházeli spokojeni s poci
tem dobře vykonané práce.

Jiří Vavřík, 
vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

Slavíme 150. výročí 
organizovaného včelařství  

na Jaroměřsku

zveme všechny včelaře z místa i okolí 
na vzdělávací přednášku:

17. 2. 2018
dr. ing. František Kamler
racionalizace chovu včel 

začátek v 13.30 hod.

Místo konání: 
Hotel K-triumf Velichovky

www.k-triumf.cz

za zo ČSV Jaroměř
Václav Jirka, předseda

Včelařský ples 
v Kynšperku

ZO ČSV z.s., Kynšperk nad Ohří 
pořádá  v sobotu 27. ledna 2018 již  

36. VČELAřSKÝ 
REPREZENtAĆNí PLES. 

Uskuteční se v Pivovaru 
v Kynšperku nad Ohří od 20–3 hod. 

K tanci a poslechu bude hrát krojovaná 
dechovka Horalka Domažlice.Bude 

připravena bohatá tombola a dámská 
volenka o perníková srdíčka.

Info:  mob. 737 854 539, stamberg.
vcelar@ seznam.cz. 

předseda ZO ČSV z.s., Jiří Štamberg
Nádražní 555/6, Kynšperk nad Ohří

Písničky na festivalu 
medu v Kopřivnici

Začátkem loňského září se uskutečnil v po
řadí již čtvrtý Festival medu a písní v Ko
přivnici. Vše se událo v areálu muzea Na 
fojtství a v sousední základní škole Alšova 
s využitím sportovního stadionu a hřiště.

Ve čtvrtek přišlo se svými učitelkami na 
200 dětí.  Seznámily se s výrobou svíček 
z mezistěn, se zdobením perníčků, poznáva
ly obrázky se včelařskou tematikou, zkouše
ly zdobení perníčků a tancování s klaunem. 
Prohlédly si výstavu, ochutnaly 13 medů 
v soutěži O nejlepší med. Na malé včelnici 
je zaujal prosklený úl se včelami. Učitelky 
povzbuzované dětmi stloukaly rámečky. 

Pátek patřil školákům. Páťáci v šestičlen
ných družstvech soutěžili ve stejných dis
ciplínách jako předchozí den děti z mate
řinek, navíc pak sestavovaly úl „na čas“, 
a také stloukali rámečky. V závěrečném 
písemném testu o včelách vyhrála místní 

ZŠ Alšova. Součástí festivalu byly přednáš
ky a kurzy pro včelaře, o něž byl velký zájem. 

Všechny tři dny byly okořeněny skvělým 
hudebním doprovodem. K degustaci jiho
moravských vín zahrála cimbálová muzika, 
páteční odpoledne bylo ve znamení rocko
vých seskupení Limetal a Sunar. V sobotu 
si tisícovka návštěvou poslechla legendární 
kapelu Mňága a Žďorp.  

Více najdete na webu vcelarikoprivnice.cz, 
kde je i bohatá fotogalerie.

    Oldřich Němec,
                 předseda ZO ČSV Kopřivnice

Sbíjení rámků se zúčastnili dospělí i děti

Zleva: Tomáš Kostelník, místopředseda 
ZO ČSV Kopřivnice, náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, 
náměstek pro sociální věci Jiří Navrátil 
a předseda ZO ČSV Kopřivnice Oldřich 
Němec
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97 let
Kaláb Bohuslav · ZO Uherčice  
Randus Alois · ZO Ústí nad Labem  

96 let
Dener Antonín · ZO Uherčice  
Paterová Marie · ZO Příbor  
Svoboda Jan · ZO Vysoká u Mělníka  

95 let
Bárta Bohuslav · ZO Počátky

94 let
Kořínek František · ZO Dačice  
Vacík Ladislav · ZO Otěšice  

93 let
Hejl Karel · ZO Lanškroun  
Křen Jaroslav · ZO Kácov  
Zmrzlý Jaroslav · ZO Štěpánov  

92 let
Korba Ivan · ZO Slezská Ostrava  
Pokorný Miroslav · ZO Trutnov  
Šulc Vladimír · ZO Trutnov  
Voltr František · ZO Hradec Králové  

91 let
Bulva Drahoslav · ZO B. n. L.-S. B.  
Homola Ladislav · ZO Velké Meziříčí  
Kudláč František · ZO Velké Meziříčí  
Misarová Dana · ZO Příbram  
Plundra Bohumil · ZO Struhařov  
Svoboda Josef · ZO Zásmuky  
Žďárský Josef · ZO Ronov nad Doub.  

90 let
Adámek Jan · ZO Holešov  
Běhoun Karel · ZO Vimperk  
Bureš Josef · ZO Kvasice  
Harapát Josef · ZO Brandýs nad Orlicí  
Chum Josef · ZO Volyně  
Kahoun Josef · ZO Bran. n. L.-St. Bol.  
Michálek Josef · ZO Žinkovy  
Prečan Miroslav · ZO Olomouc  
Procházka Zdeněk · ZO Šumperk  

85 let
Balous Karel · ZO Česká Třebová  
Bezucha Václav · ZO B. n. L.-St. Bol.  
Bojanovský Antonín · ZO Dolní Kounice  
Čáp Zdeněk · ZO Bernartice  
Geryk Květoslav · ZO Veřovice  
Hrnčíř Jiří · ZO Lázně Bělohrad  
Hrubý František · ZO Hluk  
Hudec Bohuslav · ZO Nedvědice  
Charvát Zdeněk · ZO Prostějov  
Janalík Inocenc · ZO Holešov  
Jebavá Věra · ZO Slavkov u Brna  
Jiřík Václav · ZO Klatovy  
Kafuněk Marek · ZO Třebíč  
Marhan Jiří · ZO Pardubice  

Mrůzek Jaromír · ZO Ostravice  
Němec Jan · ZO Litovel  
Paveza Jan · ZO Nýrsko  
Pokorný Karel · ZO Náměšť n. O. 
Polák Josef · ZO Jilemnice  
Procházka Josef · ZO Polička  
Šikula Josef · ZO Brno-Žabovřesky  
Uchytil František · ZO Chotěboř  
Vaníček Miloslav · ZO Kralovice  
Vejda Jan · ZO Písek  
Záboj František · ZO Lysice  

80 let
Bartoš Miroslav · ZO Solnice  
Brablc Karel · ZO Hodonín  
Buus Ladislav · ZO Rožmitál na Šum.  
Čechová Marie · ZO Velké Meziříčí  
Červinka Vladimír · ZO Jaroměř  
Daněk Stanislav · ZO Uherské Hradiště  
Dražan Jaroslav · ZO Bohutín  
Fošum Josef · ZO Český Krumlov  
Hyšpler Josef · ZO Litoměřice  
Kaňa Rostislav · ZO Holešov  
Kliment Alois · ZO Moravec  
Kolář Josef · ZO Blansko  
Koutník František · ZO Kopidlno  
Kubíková Amálie · ZO Olomouc  
Kutra Jaroslav · ZO Zlín-Malenovice  
Malý Bohumil · ZO Chrastava  
Mareš Ladislav · ZO Jaroměř  
Matuška Jaroslav · ZO Vyškov  
Novotný Vlastimil · ZO Svitavy  
Odehnal František · ZO Chotěboř  
Pavlín Miroslav · ZO Slezská Ostrava  
Pešl Karel · ZO Stachy  
Plachý Adolf · ZO Olbramkostel  
Pokorný Otto · ZO Neveklov  
Polanka Václav · ZO Rozsedly  
Pospíšil Jaroslav · ZO Janovice nad Úh.  
Rába Karel · ZO Nýrsko  
Roch Jan · ZO Kdyně  
Sauer František · ZO Dvůr Králové n. L.  
Sechter František · ZO Zbečno  
Spálenka Ladislav · ZO Tábor  
Strašil Stanislav · ZO Cheb  
Sucharda Jiří · ZO Nová Paka  
Sýkora Václav · ZO Sokolov  
Šimoník Jan · ZO Rašovice  
Šípek Jan · ZO Chvalkovice  
Špidlen Jaroslav · ZO Lomnice n. Pop.  
Šubrt Vladimír · ZO Hořice  
Šustr František · ZO Jihlava  
Typlt Vladimír · ZO Trutnov  
Válek Antonín · ZO Napajedla  
Vaněk Jiří · ZO Pustá Polom  
Závitkovský Josef · ZO Pelhřimov  
Zvonař Antonín · ZO Třemošná  
Životský František · ZO Slavičín  

75 let
Bauer Jiří · ZO Čakov  
Blahetek Raimund · ZO Miroslav  

Bodis Ladislav · ZO Dlouhá Ves  
Budín Václav · ZO Rudná  
Bureš Jaroslav · ZO Skuteč  
Dlouhý František · ZO Plzeň Újezd  
Dorda Petr · ZO Frýdlant n. O.  
Dufek Josef · ZO Ivančice  
Durgarjan Eduard · ZO Horní Datyně  
Eckstein Pavel · ZO Rataje nad Sáz.  
Florián František · ZO Dol. Domaslavice  
Franěk Václav · ZO Pocinovice  
Galeta st. Jaroslav · ZO Hošťálková  
Gassenbauer Vlastislav · ZO Kamen. Ú.  
Halamka Vladimír · ZO Proseč u Skut.  
Hanuš Petr · ZO Čerčany  
Hejna František · ZO Sedlčany  
Hofrichter Ferdinand · ZO Šilheřovice  
Horňák František · ZO Blatnice p. Sv. A.  
Hrdlička František · ZO Poděbrady  
Hrdý Jiří · ZO Bechyně  
Hromádka František · ZO Mořkov  
Hušek Josef · ZO Železný Brod  
Chovanec Josef · ZO Nový Jičín  
Jakš Jan · ZO Židlochovice  
Jára Bohumil · ZO Třemošná  
Jelínek Miloš st. · ZO Ronov nad Doub. 
Julina Petr · ZO Jeseník  
Kadlec Josef · ZO Chudenice  
Kalčík Václav · ZO Horažďovice  
Kandrnál Bohuslav · ZO Budišov  
Klos Karel · ZO Sedlnice  
Kolbábek Jaroslav · ZO Nedvědice  
Korenko František · ZO Drnholec  
Košátko Vladimír · ZO Šumperk  
Kubát Václav · ZO Březnice  
Kubíček Bořivoj · ZO Rovensko p. Tros.  
Kuncová Ludmila · ZO Hradec Králové  
Kytler František · ZO Mezno  
Loukota Zdeněk · ZO Zdiby-Klecany  
Marek Josef · ZO Kryry  
Mareš Bohumil · ZO Nový Bor  
Mikulík Josef · ZO Křinec  
Mildorf Václav · ZO Třemošná  
Mrázek Aleš · ZO Nové Město n. M.  
Mrkva František · ZO Bzenec  
Muczka Pavel · ZO Kravaře  
Nebesáčková Věra · ZO Brno-Žab.  
Nesvadba Václav · ZO Luby  
Nešněra Ladislav · ZO Rožďalovice  
Nováček Antonín · ZO Brno-Královo Pole  
Ohrádka František · ZO Rýmařov  
Pajer Josef · ZO Ledeč nad Sázavou  
Pavlovec Vojtěch · ZO Soběšice  
Pešl Josef · ZO Loučovice  
Plavec Alois · ZO Stonařov  
Podlipný Josef · ZO Trutnov  
Polák Vlastislav · ZO Dvůr Králové n. L. 
Pospíšil František · ZO Troubelice  
Rubáš Zdeněk · ZO Sokolov  
Rýdl Aleš · ZO Opava  
Samec Josef · ZO Tachov  
Smejkal Mojmír · ZO Přibyslav  
Smítka Václav · ZO Pačejov  
Středa Josef · ZO Červený Kostelec  
Šauer Milan · ZO Kunštát  

Šimek Antonín · ZO Horšovský Týn  
Škuba Václav · ZO Vysoká u Mělníka  
Šprincl Vladimír · ZO Třešť  
Štěpán Jaroslav · ZO Praha 8  
Tomek Antonín · ZO Loučka u Lip. n. B.  
Trefilík Josef · ZO Uherské Hradiště  
Trubač Vladimír · ZO Břeclav  
Valenta Jaroslav · ZO Toužim  
Veber Josef · ZO Domažlice  
Vonášek Josef · ZO Černivsko  
Voženílková Marie · ZO Holice  
Vrtílek Jaroslav · ZO Vyškov  
Výstřela Josef · ZO Přerov I  
Zelníček Květoslav · ZO Ořechov  
Zoula Ladislav · ZO Most  
Žák Jiří · ZO Frýdlant n. O.  
Ženkl František · ZO Roudnice n. L.  

70 let
Abely Zdeněk · ZO Hostinné  
Adamec Václav · ZO Dyjákovice  
Bakeš Čeněk · ZO Heřmanův Městec  
Bašná Iva · ZO Prostějov  
Bayer Ladislav · ZO Libina  
Beňa Vojtěch · ZO Vlčnov  
Binko Vlastimil · ZO Vysoké Mýto  
Blahoš František · ZO Pozlovice  
Blahynka Jaroslav · ZO Vracov  
Břicháček Zdenek · ZO Březnice  
Buchal Viktor · ZO Žatec  
Bystřický Miroslav · ZO Kyjov  
Ciencala Tadeáš · ZO Český Těšín  
Crha Jan · ZO Skalná  
Častečka Petr · ZO Šenov  
Čech Josef · ZO Heřmanova Huť  
Čeněk Dobroslav · ZO Chotoviny  
Čermák Václav · ZO Jablonné v Podješ.
Černá Iša · ZO Liberec  
Černohorská Ludmila · ZO Benešov n. P.  
Černý Jaromír · ZO Slezská Ostrava  
Červený Miroslav · ZO Humpolec  
Červený Václav · ZO Šumperk  
Červinka Josef · ZO Heřmanův Městec  
Čevela Oldřich · ZO Hrušovany n. Jeviš.  
Daněk Josef · ZO Lipník nad Bečvou  
Drobný Miloš · ZO Roudnice n. L.  
Dryjová Jaroslava · ZO Nová Cerekev  
Dudek Antonín · ZO Olomouc  
Dvořáček Jaroslav · ZO Praha 8  
Fořt Josef · ZO Merklín  
Futro Otakar · ZO Toužim  
Gavlas Jiří · ZO Krnov  
Golemiec Ladislav · ZO Rychvald  
Gomola Karel · ZO Bystřice pod Hos.  
Gregor Antonín · ZO Dobrovice  
Hájek Václav · ZO Chomutov  
Hájevský Richard · ZO Vroutek  
Hamouz Jaroslav · ZO Děčín  
Hašák Ladislav · ZO Horní Štěpánov  
Hašek František · ZO Velhartice  
Havelka Ladislav · ZO Osečná  
Havránek Josef · ZO Krmelín  
Herza Alois · ZO Sušice  
Hlaváček František · ZO Heřmaničky  

V lednu 2018 slaví… 
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Horníček Jan · ZO Ústí nad Orlicí  
Hotař František · ZO Lhenice  
Hrad Miroslav · ZO Stříbro  
Hradílek Josef · ZO Odry  
Hůda Karel · ZO Úvaly  
Hudec Jan · ZO Rožďalovice  
Charypar Vladimír · ZO Bernartice  
Janků Ladislav · ZO Nová Paka  
Jireček Zdeněk · ZO Brandýs nad Orlicí  
Juránek Milan · ZO Kuřim  
Juzek Josef · ZO Štěkeň  
Kafka František · ZO Mladá Vožice  
Kaválková Anna · ZO Velký Dřevíč  
Klimeš Milan · ZO Dubné  
Kohout Miloslav · ZO Křivoklát  
Komarovová Blažena · ZO Drnholec  
Konečný Karel · ZO Lubno  
Konopásek Emil · ZO Milevsko  
Kotrč Pavel · ZO Senohraby  
Kozel Pavel · ZO Rožná  
Králík Jan · ZO Soběchleby  
Krejčí Jaroslav · ZO Moravský Krumlov  
Krycner Václav · ZO Budyně  
Kubů Jan · ZO Nová Cerekev  
Kučera Vlastimil · ZO Kralupy nad 
Vltavou  
Kujal Jaroslav · ZO Dobruška  
Kulak Vladimír · ZO Nový Jičín  
Kulhánek Emil · ZO Jesenice  
Kunc František · ZO Bučovice  
Kyncl Karel · ZO Chlumec nad Cidlinou  
Lánský Josef · ZO Pecka  
Lauryn Jiří · ZO Mnichovo Hradiště  
Libak Jozef · ZO Nová Paka  
Lukavec Josef · ZO Mimoň  
Macháček Jiří · ZO Žďár nad Sázavou  
Makovec Vladislav · ZO Volenice  
Marková Katarína · ZO Černošín  
Markvart Ladislav · ZO Libochovice  
Maurerová Anna · ZO Vyšší Brod  
Mikš Jaroslav · ZO Choustník  
Mráz Jan · ZO Brno-Královo Pole  
Musilová Anna · ZO Prštice  
Nechvíl Vlastimil · ZO Mimoň  
Ondra Pavel · ZO Krouna  
Ondráček Zdeněk · ZO Ždánice  
Opluštil Tomáš · ZO Znojmo  
Pancíř Jaroslav · ZO Borek  
Parlesák Ota · ZO Děčín  
Paulus Miroslav · ZO Nasavrky  
Pavlis Václav · ZO Žebrák  
Pichlík Pavel · ZO Cerhovice  
Pišvejc Vladimír · ZO Křivoklát  
Pivovarčík Lubomír · ZO Valašské Mez. 
Plachý František · ZO Radnice  
Pliskva Jaroslav · ZO Žlutice  
Popp Jaroslav · ZO Nečtiny  
Poulík Miroslav · ZO Velké Pavlovice  
Povýšil Josef · ZO Mukařov  
Požár Stanislav · ZO Velké Meziříčí  
Pryszcz Kazimír · ZO Doubrava  
Radkovský Lukáš · ZO Třešť  
Richter Václav · ZO Velvary  
Růzha Josef · ZO Kosova Hora  

Rychtařík Miloš · ZO Křivoklát  
Sedláček Milan · ZO Dolní Lutyně  
Segeťa Radúz · ZO Sedliště  
Slepička Jiří · ZO Olomouc  
Smička Vladimír · ZO Prostějov  
Snížek Miroslav · ZO Kutná Hora  
Sochor Jiří · ZO Kutná Hora  
Soustružník Vladimír · ZO Třebíč  
Stifter Milan · ZO Český Krumlov  
Surovec Jiří · ZO Šternberk  
Šilhavý Pavel · ZO Zdice  
Šimeček Miroslav · ZO Němčice n.H.  
Šimek Jaroslav · ZO Aš  
Šípek Jaroslav · ZO Radomyšl  
Špulák Josef · ZO Liberec  
Štantejská Jana · ZO Hradec n. M. 
Štěpánek Josef · ZO Němčice n.H.  
Štěrba Jiří · ZO Semily  
Švec Václav · ZO Pelhřimov  
Texl Vladimír · ZO Hrotovice  
Vachoušek Jaroslav · ZO Kolinec  
Vachuška Václav · ZO Radomyšl  
Varga Jozef · ZO Slaný  
Vašina Miroslav · ZO Fulnek  
Verner Jan · ZO Dolní Počernice  
Vlček Antonín · ZO Brtnice  
Vörös Gustav · ZO Klatovy  
Vraný Zdeněk · ZO Dolní Kalná  
Weisz Jan · ZO Stěbořice  
Zapp Zdeněk · ZO Bruntál  
Zárybnický Jaroslav · ZO Štětí  
Zbíral Karel · ZO Čistá  
Zeman Josef · ZO Černivsko  
Zíma Josef · ZO Nečtiny  
Zirig Jan · ZO Benátky nad Jizerou  
Zunt Václav · ZO Slabčice  
Zvolánek Jaroslav · ZO Havlíčkova Bor. 
Zwinger Zdeněk · ZO Opava  
Žádník Antonín · ZO Šternberk  

65 let
Andrýsek Miroslav · ZO Bruntál  
Augustín Pavel · ZO Dolní Počernice  
Bauer Jiří · ZO Mýto  
Beneš Petr · ZO Nedvědice  
Bezděk Jaroslav · ZO Dobříš  
Bílková Marie · ZO Uhlířské Janovice  
Brož Václav · ZO Chodová Planá  
Capůrka Josef · ZO Volyně  
Černý Jindřich · ZO Písek  
Čulák Jozef · ZO Černošice  
Datel Petr · ZO Příbram  
Dobrovolný Jiří · ZO Luka nad Jihlavou  
Doležal Oldřich · ZO Zruč nad Sázavou  
Doležalová Jana · ZO Davle  
Drechsler Pavel · ZO Příbram  
Gajdošík Jiří · ZO Bílovice nad Svitavou  
Habermann Alfred · ZO Horní Dubenky  
Hájek Jiří · ZO Louny  
Hakrová Růžena · ZO Nečtiny  
Holubníček Leopold · ZO Kroměříž  
Honzů Pavel · ZO Skalsko  
Hubař Jan · ZO Semily  
Hyka Zdeněk · ZO Sychrov  

Chadim Jaromír · ZO Nový Rychnov  
Jahoda Jaromír · ZO Nový Jičín  
Jehnět Josef · ZO Kostelec n. Č. l. 
Jenč Jiří · ZO Struhařov  
Kasl Ivan · ZO Mníšek pod Brdy  
Kaválek Josef · ZO Lázně Kynžvart  
Kempa Josef · ZO Uherské Hradiště  
Klíma Milan · ZO Olešnice  
Kočandrle Jaroslav · ZO Plzeň střed  
Kodešová Eva · ZO Šenov  
Komínková Marie · ZO Příbram region  
Korytar Rudolf · ZO Slušovice  
Kováč Jaroslav · ZO Česká Kamenice  
Kovářová Jarmila · ZO Nedvědice  
Krontorádová Helena · ZO Děčín  
Kroupa Miroslav · ZO Město Touškov  
Kroupa Josef · ZO Litomyšl  
Krupka Lubomír · ZO Úvaly  
Lančarič Jindřich · ZO Sloup v M. K.  
Langer Ivo · ZO Velká Polom  
Lešák Libor · ZO Železnice  
Lysoněk Jaroslav · ZO Mikulov  
Macháček Vladimír · ZO Nechanice  
Machala Pavel · ZO Vsetín  
Marek Jiří · ZO Polička  
Mareš Milan · ZO Plánice  
Maxa Miloslav · ZO Rabí  
Michálek Vladimír · ZO Chotěboř  
Mikeš Karol · ZO Šlapanice  
Myslík Zdeněk · ZO Starý Plzenec  
Najman Josef · ZO Český Dub  
Navrátilová Anna · ZO Slavkov u Brna  
Nechuta Jiří · ZO Jičín  
Nevařil Miloš · ZO Nový Knín  
Nosek Vladimír · ZO Jilemnice  
Novák Bohumil · ZO Semily  
Novotný Miroslav · ZO Ústí nad Labem  
Okénka Josef · ZO Hradec nad Mor.
Ondrášek František · ZO Velešín  
Pavlík Jan · ZO Pleše  
Pekař Petr · ZO Čivice  
Pelc Emanuel · ZO Kublov  
Pilát Tomáš · ZO Šlapanice  
Pleva Pavel · ZO Ořechov  
Pochop Karel · ZO Lázně Bělohrad  

Polák Jaroslav · ZO Kouřim  
Prágner Jan · ZO Kryry  
Probošt Josef · ZO Chrastava  
Procházka František · ZO Polička  
Procházková Zdeňka · ZO Letovice  
Prokop Jaroslav · ZO Ledeč nad Sáz.  
Přikryl František · ZO Dubňany  
Putíková Dana · ZO Jablonné v Pod.  
Rauwolf Josef · ZO Praha 8  
Richter Antonín · ZO Dlouhá Loučka  
Roithová Zuzana · ZO Dvory nad Luž.  
Růčka Oldřich · ZO Fryšták  
Růžičková Jarmila · ZO Albrechtice n. V.  
Ryneš Ladislav · ZO Velešín  
Sedláček Jindřich · ZO Uherský Brod  
Sedlačík Vlastimil · ZO Božice  
Sedláčková Jaroslava · ZO Přeštice  
Sedlák Josef · ZO Velké Meziříčí  
Stehlík Jaroslav · ZO Boleradice  
Stuchlý Vladimír · ZO Stará Bělá  
Synková Jaroslava · ZO Klášterec n. O.  
Šedivý Bohuslav · ZO Úsobrno  
Škoda Milan · ZO Albrechtice nad Vl.  
Šnáblová Danuše · ZO Loket  
Šourek Zdeněk · ZO Zlatá Olešnice  
Štván Josef · ZO Černivsko  
Tesková Libuše · ZO Přeštice  
Tománek Zdeněk · ZO Nové Sedlice  
Tomeš Karel · ZO Kostelec nad Č. l.  
Topič Jaromír · ZO Humpolec  
Třebínová Jitka · ZO Božičany  
Tyle František · ZO Roudnice nad L. 
Vertich Rudolf · ZO Kralupy nad Vl.  
Vindiš Stanislav · ZO Sušice  
Vondráček Miloslav · ZO Benešov n. P. 
Wezdenková Jana · ZO Oskava  
Wojnar Jan · ZO Bystřice nad Olší  
Zádrapa Petr · ZO Horní Lideč  
Závada Vratislav · ZO Janovice  
Zíka Josef · ZO Volary  
Žabka Petr · ZO Třinec  
Žemlička Vladimír · ZO Nasavrky  

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!
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Březina Miloslav (89) · ZO Bystřice
Černý Vojtěch (75) · ZO Vel. Polom
Červenka Václav (75) · ZO Březnice
Čmejla Jaroslav (69) · ZO Ústí n. L.
Hradil Josef (74) · ZO Horní Datyně

Hykšová Marie (83) · ZO Kouřim
Chromčák Vlastimil (67) · ZO Slaný
Kašný Günter (80) · ZO Kobeřice
Kopřiva Rudolf (90) · ZO Zásmuky

Králík Josef (80) · ZO Čerčany
Krejsa Jaroslav (81) · ZO Vimperk
Kuthan Jiří (68) · ZO Plzeň střed

Kvinta Jaroslav (68) · ZO Prachatice
Lachout Václav (75) · ZO Sedlec-Prčice

Matyska Jan (81) · ZO Prostějov

Medvecký Milan (59) · ZO Strakonice
Novák Václav (89) · ZO Tučapy
Petržela Milan (83) · ZO Odry

Rachůnek František (72) · ZO Hrušovany n. J.
Sikora Vladislav (84) · ZO Jablunkov

Smělý Václav (88) · ZO Praha 6
Straškraba Oldřich (74) · ZO Brno

Špaček František (83) · ZO Prostějov
Štrop Miloš (69) · ZO Lelekovice

Šunda Antonín (84) · ZO Struhařov
Tůma Jindřich (84) · ZO Česká Lípa

Žák Václav (90) · ZO Písek
Žďánský Jaroslav (80) · ZO Libštát

Čest jejich památce!
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Naučná „ministezka“ vlčnovských včelařů

Při příležitosti Dne otevřených dveří byla 
koncem září loňského roku ve Vlčnově na 
Slovácku slavnostně dána do provozu nová 
naučná včelařská „ministezka“. Má celkem 
11 zastavení a samozřejmě je věnována vče
lám a včelařství. Začíná před včelařskou 
klubovnou v ulici Pusté a pokračuje na ne
daleké dětské hřiště. Při prohlídce se nijak 
nenachodíte, ujdete totiž přibližně 150 me
trů do mírného kopce – proto „ministezka“.

Vlastimil Kovář, jednatel vlčnovských 
včelařů, o ní říká: „Chtěli jsme oživit veřej
ný prostor kolem naší klubovny a trochu 
přispět k osvětě veřejnosti a zvelebení této 
části Vlčnova. Vytvořili jsme proto s pod
porou obce malou naučnou stezku, která, 
jak doufáme, bude cílem procházek míst

ních, ale i návštěvníků z okolí a přispěje 
k popularizaci včel i environmentální osvě
tě obecně.“

Na jednotlivých zastaveních stezky se 
dozvíte o historii včelařství ve Vlčnově i ve 
světě, překvapí vás spousta zajímavostí 
o včelách a životě v jejich společenstvech, 
nemine vás ponaučení o medu a dalších 
včelích produktech. Zároveň budete moci 
posoudit, jestli to mají těžší včelaři se vče
lami nebo naopak. V neposlední řadě se 
dozvíte, kdo byl sv. Ambrož, kdo vynalezl 
medomet a jak funguje anebo co je včelí 
rojení. Jedna z tabulí se pak věnuje vče
lám samotářkám, které stejně jako včely 
medonosné hrají v přírodě důležitou roli, 
a podobně jako jiné druhy hmyzu z přírody 

kvapem mizí. Tato tabule je spolu s malým 
„hmyzím hotelem“ (hnízdní příležitost 
pro samotářské včely) a výstavou historic
kých úlů umístěna na zahradě včelařské 
klubovny a je ji proto možné vidět jen při 
zvláštních příležitostech, jako je například 
každoročně v září Den otevřených dveří. 
Protože včelaři mysleli i na děti, umístili 
na každé tabuli ve spodní části menší od
klopnou tabulku se zajímavou otázkou 
a odpovědí na ni, která mimochodem ob
čas překvapí i dospělé. 

Výstavbu tabulí, texty i grafické zpra
cování si vlčnovští včelaři obstarali sami. 
Půvabné obrázky pro stezku namaloval 
ilustrátor přírody Pavel Procházka žijící 
rovněž ve Vlčnově a o finanční stránku věci 
se tradičně postaral dobrý partner vlčnov
ských včelařů – obec Vlčnov.

Petr Pavelčík, 
ZO ČSV Vlčnov 

Odešel Zdeněk Žamboch, včelař tělem i duší
dne 11. 12. 2017 nás opustil ve věku 89 let pan zdeněk Žamboch, včelař tělem i duší, dlouholetý člen zo Valaš-
ské Meziříčí. celý život aktivně včelařil, včelám se věnoval až do konce své cesty. Ještě ve svých 89 letech k nim 
pravidelně docházel, i když sám již práci se včelami předal vnukovi. Svým aktivním přístupem přivedl ke včelaření 
mnoho známých a dalších lidí, které nadchla jeho vášeň. Mnoho včelařů za ním chodívalo vyslechnout si jeho letité 
zkušenosti. Nikdy neřekl ne, nikdy nešetřil radou, ani nedělal se způsoby svého včelaření tajnosti. 
Čest jeho památce.

Ing. Roman Paťava,
vnuk, včelař

Přítel Ladislav Barvínek z České Třebové nám zaslal fotografii 
fotografii svého včelína. "Ne proto že se chci pochlubit, ale snad to 
přiláká i nové členy," říká. V současné době má na dvou stanoviš-
tích 110 včelstev, ale bohužel nikdo nechce na jeho práci navázat. 
Najde se nějaký pokračovatel...?

Přítel Jiří Koudela se rozhodl prodloužit si loňské léto a v říjnu 
zamířil na Jadran. A na ostrově Hvaru pořídil tuto nádhernou foto-
grafii, kterou nám poslal do redakce. Děkujeme a rádi ji zveřejňu-
jeme… 



Z blízkých i dalekých krajin mám na facebooku desítky včelařských 
přátel. Od nich občas přijde pozdrav v podobě neobvyklého snímku se 
včelařskou tematikou. O ty úsměvné se při příležitosti začátku nastávajícího roku 
s vámi rád podělím. Pokud vám také v sociální síti letos „něco“ uvízne, pošlete je do 
redakce. Možná se objeví v další novoročence.  Zdeněk Kulhánek

S veselou do nového roku PF 2018

Modní kukla 
pro včelaře

Přítel šotek nelenil ani 
o silvestrovských oslavách 

a potměšile nám pomíchal popisky 
u jednotlivých fotek. Zkuste je 

přiřadit ke správným fotkám. 

Osvěžujicí cesta za snůškou

Včelí královna

Kam asi případně dostanu žihadlo?

Ještě pár kilometrů a jsme na místě

Dopadený pachatel 

Ke včelám
 jen s ku

klou  

platí pro 
všechny

Nemusím se na to dívat

Panenské srdceNejlevnější spaní na úlech Mezikontinentální 
přesun. Odkud asi 
s rojem přiletěl?

Kočování bez 
kočovného vozu

Po medu se netl
oustne



PYL PRO VČELY (1)
Všichni určitě víte, že pyl je pro včelu nepostradatelný zdroj, ze kterého získává bílkoviny, tuky, minerální látky, vitaminy, enzymy…. 
Jak postupně naše krajina druhově chudne, tak se i ztrácejí zdroje pylu. Včelaři se stále častěji zajímají o to, odkud jejich včely pyl 
přinášejí nebo které rostliny jim mohou pyl poskytovat. Na zdroje lze usuzovat podle barvy pylu. Pojďte se tedy společně podívat na 
některé z nich, a pokud vás zaujmou, můžete je zkusit pěstovat. Připravila Ing. Miroslava Novotná

Včela sbírá pyl na samčí jehnědě habru obecného. I když 
kvalita tohoto pylu je z hlediska složení nízká, produkce 

spadá do období zvýšené potřeby a v případě nedostatku 
jiných zdrojů vezme včela zavděk i tímto.

V poněkud  krkolomné pozici předvádí včela „úlovek“ 
bílého pylu, který sbírá na polích nebo i v zahradách, 

všude tam, kde se pěstuje vynikající léčivka na 
regeneraci jaterní tkáně – ostropestřec mariánský.

Pokud vaše včely přinášejí od června až do září velké 
množství sytě žlutých rousků, poohlédněte se, zda 
zemědělci poblíž nevyseli komonici bílou. Můžete ji 

zkusit pěstovat i vy, například na zelené hnojení.

Chcete vašim včelám pomoci a přemýšlíte jak? Vysejte 
hořčici setou. Včely rozhodně potěšíte. Mimo nektaru 
je i výborným zdrojem pylu např. v podletí a pro sebe 

můžete získat surovinu na výrobu domácí hořčice nebo 
zelené hnojení.


