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Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Komu vadí svaz?
Čím to je, že vždy, když se něco nevyvíjí
podle přání kohokoli, je na vině svaz. Je
velký, takže se do něj dobře trefuje. Podle
jednoho zemědělského analytika za výsledek změn v rostlinolékařské legislativě
sice může ministerstvo zemědělství, ale
to vycházelo z konzultací s ČSV. Podle
něj jsme ta nejrigidnější postsocialistická organizace, ale naštěstí jsou tady jiné,
moderní a normálnější včelařské spolky.
Na tyto výroky v jeho článku „Nesmyslné
sankce za neproveditelnou povinnost“
jsem reagovala článkem „Máme relativně
málo hromadných otrav včel v důsledku
postřiků. Proto je to třeba změnit?“ Oba
články najdete na serveru agris.cz nebo
na našem webu. Nebojte, nebudu se opět
zabývat problematikou oznamovací povinnosti zemědělců ani veřejně přístupnému
LPIS. Jen mě zaujalo to označení svazu
jako „nejrigidnější a postsocialistické“
organizace. Co vlastně znamená být rigidní? Slovník říká, že rigidní je tuhý, neohebný, nepoddajný, nesmlouvavý. Že by
svaz v tom byl „nej“? To tedy nevím, ale
že ve svém řízení svaz nepostupuje unáhleně, že je konzervativní, že trvá na svých
postupech, na tom není nic špatného.
Malé spolky rozhodují mnohem jednodušeji, sejde se pár lidí a ze dne na den je vše
schváleno. Svaz je velký, to samo o sobě

ztěžuje a zpomaluje rozhodování v něm.
Máme své vnitřní předpisy, svá pravidla
jednání a rozhodování. Důležité návrhy
musí být předjednány v komisích, v předsednictvu a nakonec v republikovém výboru rozhodnuty. Pravděpodobně právě
proto, že se rozhoduje po důkladném projednání, že svaz dodržuje své léty osvědčené postupy, že lpí na tradičních hodnotách a historických zkušenostech, tak tu
i po 146 letech od svého vzniku ještě je.
A to, že jsme postsocialistická organizace?
Ale my máme hodně „post“. Byli jsme už
za Rakouska-Uherska, byli jsme u vzniku
Československa, přežili jsme obě světové
války, Vítězný únor a Sametovou revoluci.
Na rozdíl od analytika, který o nás mnoho
neví a svým označením svazu nemyslel určitě nic pozitivního, já v tom nevidím nic
špatného. Právě naopak. Naši zahraniční
kolegové nám závidí, že se nám podařilo
udržet jednotu svazu, zatímco v jejich zemích je hlas včelařů roztříštěn v mnoha
svazech a spolcích, které sice jsou moderní, ale neumějí se dohodnout.
Mgr. Jarmila Machová

Fotografie se včelařskou tematikou na Výstavišti Flora Olomouc
Fotografujete rádi včely? Máte album
vlastních fotografií s včelařskou tematikou? Pokud ano, tak vězte, že máte
jedinečnou příležitost prezentovat se
nejen na stránkách časopisu Včelařství,
ale i na 21. konferenci zlepšovatelů
a vynálezců spojené s mezinárodní
včelařskou výstavou, která se koná
19.–20. 10. 2018 na Výstavišti Flora
Olomouc. Fotografie zašlete e-mailem
na adresu redakce@vcelarstvi.cz se
jménem autora. Minimální velikost

fotografie je 1 MB. Fotografie přijímáme
do 15. 9. 2018. Poté komise složená
z včelařských odborníků vybere 20 nejlepších, které budou vystaveny na zmíněné konferenci. Zde odborná komise vybere pět nejlepších snímků, jejichž autoři
budou oceněni. Dvě desítky vybraných
fotografií postupně zveřejníme v časopisu
Včelařství.
Upozornění: zasláním fotografií do redakce dáváte souhlas k jejich eventuálnímu
publikování na stránkách Včelařství.
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Červenec – nejdůležitější měsíc
z hlediska přípravy včelstev na zimu
Medovicová snůška závisí na vývoji počasí od počátku jara. Pro rozvoj producentů
medovice je ideální spíše pošmournější počasí, ale nesmějí přijít prudké lijáky, které by
producenty medovice ohrozily. Medovicová
snůška se mnohdy vyskytuje na relativně
malém území a je nepravidelná. V lesních
prostorech se objevuje medovice z dubu,
buku, smrku a dalších jehličnatých stromů.
Je ale potřeba dát pozor na melicitózni med,
který včely nedokážou v zimě zpracovat.

Vážené včelařky a včelaři,
dovolte, aby se nejdříve v krátkosti představila. Jmenuji se Zuzana Samleková,
společně s přítelem Vladimírem Doležalem
včelaříme v oblasti Hradce Králové. Naše
stanoviště leží v nadmořské výšce od 230
až po 407 metrů, včelaříme na rámkové
míře 39 × 24 převážně v dřevěných úlech
v kombinaci dřevěné a plastové rámky. Klimatické podmínky se poslední dobou hodně mění a dosahují extrémních výkyvů, jak
jsme mohli pozorovat na jaře, které letos
skoro ani nebylo, ale příroda vše rychle dohnala až předehnala. Ve včelstvech nastala
situace, že chyběly jedna až dvě generace
včel. Tyto výkyvy ovlivnily nejenom začátek
včelařské sezony, ale celý její průběh. Proto
i výsledek prvního medobraní byl u mnoha
včelařů poměrně rozdílný. V okolí Hradce
Králové již téměř není snůška, a tak budeme krmit přibližně o dva týdny dřívě než
obvykle, což je většinou v půlce července.
Ale letos to bude určitě koncem června.
Obdobně tomu bylo i se situací ve včelstvech, a proto bylo potřeba řešit konkrétní situace individuálně. Česká republika je
relativně malá, ale geografické a snůškové
podmínky na jednotlivých stanovištích
jsou hodně rozdílné. V posledních letech
také dochází ke klimatickým změnám,
z roku na rok zasahuje Českou republiku
sucho, což má vliv na zasychání nektarií
a začátek krmení aneb včasné zakrmení
včelstev na zimu. Jako skvělou pomůcku
na včelnici hodnotím úlovou váhu.
Příroda – charakteristika období
Červenec řadíme podle fenologického ka218 •červenec 2018

lendáře do plného léta a konec měsíce se již
pomalu choulí do podletí. Letos je v přírodě
vše urychleno, sucho a teplo má vliv zasychání nektaru. V červenci se může stát, že
po velkých vedrech přijdou silné bouřky.
Včelař by tedy měl dbát na ochranu svých
včelstev jak proti úporným vedrům, která
se pohybují přes 30 °C, tak před bouřkou
a krupobitím. Délka slunečního svitu se
postupně po minutách zkracuje a začíná
příprava včelstev na další rok. Přes noc
jsou obvykle vysoké noční teploty i přes
20 °C. Co se týká snůškových podmínek,
kvete lípa malolistá, slunečnice roční, mák
setý, jetel luční, svazenka vratičolistá, vikev
setá a jetel plazivý, lípa srdičitá, lípa velkolistá, růže. Později rozkvétají také pámelník
bílý, vřes obecný, hořčice bílá, gerbery, astry, helénium, břečtan, kukuřice setá.

Chování včel
Matka začíná zvolna omezovat plodování
a včelstvo se připravuje na zimu, ke konci měsíce klade vajíčka, z nichž se vylíhne
zimní generace včel. Včelstva završují svůj
rozvoj a reprodukci. V úlu můžeme pozorovat dostatek včel, ale musíme myslet na to,
že jsou to tzv. krátkověké včely. Rojová nálada postupně mizí a končí odchov trubců.
Pouze silná včelstva jsou schopna ubránit
své zásoby. Během loupeží v jiných úlech
mohou včely přinést do úlů mnoho roztočů
Varroa destructor.
Práce včelaře
Vrcholí činnost při chovu matek. Včelař
na počátku července může ještě tvořit oddělky nebo smetence, ale musí pamatovat
na velkou pravděpodobnost loupeží a zúžit
česno.
V červenci by měl včelař provést:
a) poslední medobraní;
b) vyskytne-li se melicitózní med, nesmí
v úlech zůstat – pro včely je v zimě nestravitelný. Ochranou je včasné vytoče-

Ukázka vývoje teploty a váhy v období od 21. 4. do 1. 6. 2018

c) začátek krmení, zde je velice dobrým pomocníkem úlová váha, na které přesně
vidíme, jak se situace ve včelstvu vyvíjí;
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ní. Pokud to nestihneme, lze plásty odvíčkovat a namočit do vody a nástavek
s melicitózním medem postavit pod plodiště. Včely tento med znovu zpracují
a trisacharid melicitózu rozštěpí na jednodušší cukry – glukózu a fruktózu.
Jakmile je med znovu zpracován, včely
jej uloží do buněk a lze ho vytočit. Zde
máme velice dobou zkušenost, doslova
k nezaplacení, s plastovými rámky, které
používáme na jednom ze stanovišť, kde
se melicitózní med vyskytuje. Z plastových plástů lze velmi snadno tento typ
medu vytočit;

d) sejmutí medníku a kontrola a uspořádaní plodiště: vytřídit staré a nevyhovující plástve, také je důležité z plodiště odstranit nedostavěné a poškozené
plásty, stavební rámky a souše s potažením propolisem. Ty nejsou vhodné,
protože do takového díla matka neklade, a v zimě se takové plásty mohou stát
překážkou přesunutí včelstva na díle.
Souše uskladníme a ochráníme proti
zavíječi;
e) léčení (po vytočení): na podložkách sledujeme denní spady roztočů. Při zjištění
vyššího počtu roztoče aplikujeme kyselinu mravenčí. Jak jsme se již zmínili,
při loupeži mohou včely přinést do úlů
mnoho roztočů Varroa destructor. Jenom včely, které nebyly parazitovány
roztočem, mají šanci úspěšně přezimovat. Aplikace kyseliny mravenčí lze provádět pomocí odparné desky Formidol.
Desku vložíme nad plodiště  (otvory regulačního obalu směřují dolů k plodu).
Vzhledem ke skutečnosti, že páry kyseliny mravenčí jsou těžší než vzduch a mají
tendenci klesat dolů, je vhodnější aplikovat odparné desky nad plod. Formidol
vkládáme pouze při teplotách do 25 °C,

protože za vyšších teplot se kyselina odpařuje příliš rychle a zbytečně poškozuje
velké množství plodu.   
Mgr. Zuzana Samleková,
Doležalův med

16. včelařská pouť na Sv. Hostýn
byla současně důstojnou oslavou Světového dne včel
V neděli 20. května proběhla v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mše
za všechny včelaře, žijící i zemřelé, za jejich
rodiny, za naše včely a přírodu. Celebroval
ji Josef Nuzík, pomocný biskup a generální
vikář olomoucké arcidiecéze.
Termín pouti padl šťastnou náhodou
na den, kdy všichni včelaři slaví Světový

den včel. Před mší svatou proběhlo u sochy sv. Ambrože tradiční posvěcení spolkových praporů a krojů. Až z druhého konce
republiky přijeli i včelaři z Lokte nad Ohří
se svým praporem. Mše svaté se zúčastnil
také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Tak jako každý rok na návštěvníky čekal
odpolední blok přednášek, stánkový pro-

dej včelařských potřeb a včelích produktů. Vyhrávala známá krojovaná dechovka
Lidečanka. Zkrátka zde panovala pohoda
mezi poutníky a včelaři tak, jak jsme na to
i zásluhou organizátorů ze ZO ČSV Bystřice pod Hostýnem, Lidečko a Valašské
Meziříčí zvyklí.
Mgr. Jarmila Machová
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Rozhovor

Zlato z USA pro medovinu ze Ptic
Od výroby medoviny jste přešel i ke včelaření. Jaké bylyzačátky?
Před téměř jedenácti lety jsem od včelařících přátel dostal odbornou literaturu,
další jsem si koupil. Získal jsem vysloužilé
Budečáky, do nichž jsem umístil oddělky
koupené z liběchovské stanice Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Práci
s kleštěmi v zadováku jsem přežil jen jednu sezonu. Po ní jsem včelstva přesunul
do nástavkových úlů, v nichž byla radost
včelařit. V současnosti mi nechybí moc
do šedesáti včelstev. Mám je na čtyřech
stanovištích, z nichž dvě jsou v lese. To už
je dobrý základ pro dostatek medu. Tak pět
set kilogramů prodám ze dvora. Zbývající
med využiji pro výrobu medoviny.

Ing. Jiří Bartoš s vítěznou medovinou

Špatná volba by znamenala
vyřazení ze soutěže. V této
kategorii jsem měl něco přes půl
tisícovky konkurentů

Zlatá medaile z USA
pro nejlepší medovinu

Každý rok se koná v americkém Coloradu nejprestižnější světová degustační soutěž o nejlepší medovinu Mazer Cup International. Do letošního
hodnocení bylo do ní z USA, ale i z Evropy a dalších míst světa posláno
na 3 500 vzorků. V kategorii komerčních výrobců, v sekci sladkých kořeněných medovin (methglin sweet) získal v konkurenci více než půl tisícovky
vzorků z celého světa zlatou medaili za nejlepší medovinu Ing. Jiří Bartoš.
Přítel Bartoš žije v okrese Praha-západ,
v obci Ptice. Po obdržení zlaté medaile
jsme našli příležitost k rozhovoru o jeho
cestě k medovině ověnčené zlatem, které
je u výrobců ceněno neméně tak, jako zlato
sošek Oskarů u filmové tvorby.
Včelaři zpravidla začnou experimentovat s výrobou medoviny po získání víček
z medobraní. Jak tomu bylo u vás?
Zcela opačně. Při studiu kvasných procesů
na Vysoké škole chemicko-technologické
v Praze někteří studenti experimentovali
s výrobou piva či dalších alkoholických
nápojů. Mě okouzlila medovina. Nejdříve
220 •červenec 2018

jsem ji zkusil vyrobit v pětilitrovém demižonu a zájem přátel o lahodný mok se
zvyšoval. Když jsem začal s výrobou medoviny, tak jsem přebytky „rozpouštěl“ mezi
známé, ti ji ale považovali spíš za ovocné
víno.
Jednou přišel neúrodný rok, takže jsem
vyrobil jen několik desítek litrů medoviny.
Mnoho demižonů zůstalo suchých. V tu
chvíli každá rada byla cenná. Nejlepší
byla od přítele, ať si pořídím vlastní včelstva. Údajně to není až tak náročné a budu
mít jistotu nějaké medné produkce. Nikdo
z rodiny však nevčelařil, přišlo mi to složité
a navíc jsem měl respekt před včelami, které jsem vnímal jako bodavý hmyz.

Vyrábíte ji z vařeného roztoku nebo
za studena?
Ani jeden z těchto procesů nevyužívám.
Medový roztok nepřevařuji, zahřeju ho
tak na 70 °C, což stačí na to, aby v něm
neprobíhalo druhotné kvašení. Hustotu
roztoku měřím refraktometrem. Přibližně
to odpovídá tomu, že na kilo medu dodám
dva až dva a půl litru vody. V nerezových
nádobách nechám roztok bouřlivě vykvasit
a následně sedimentovat. Jak mi řekl zkušený vinař – víno, když má kvalitní kvasinky (používám dolské), může na nich dlouho zrát, aniž by se zhoršila kvalita. A totéž
platí u medoviny. Abych při dokvašení
strhnul zbytky kvasinek, tak do medoviny přidám bentonit. Výsledkem je, že se
medovina lépe filtruje a má silnější jiskru.
Filtruji několikanásobně, abych dosáhl co
nejvyšší čistoty.
Technologii medoviny jsme ve zkratce probrali, neméně zajímavá je cesta
za zlatou medailí do USA. Co rozhodlo
o přihlášce do soutěže?
Tím, jak začala moje medovina mít jiskru
a výbornou chuť, přibývalo přátel a známých, kteří ji ode mne odebírali. Jeden
z nich na litoměřickém posvícení koupil slovenskou medovinu, která měla už
několik mezinárodních ocenění. Doma
ji ochutnal a přišel za mnou s názorem,
že moje medovina je na hodně podobné
úrovni, ne-li dokonce lepší. Využil jsem
setkání s přáteli, kterým jsem nabídl, pouze pod čísly vzorků, slepou degustaci obou

Rozhovor
Snímek z prostor soutěže Mazer Cup International

Jiří Bartoš na včelnici u rodinného domu ve Pticích

medovin. K mému úžasu výrazná většina
z nich určila mou medovinu za tu slovenskou, ověnčenou medailemi. To mě zdravě
„nakoplo“ k tomu, abych se začal zajímat
o účast v některé mezinárodní soutěži.

kategorií jsem správně zvolil kategorii
methglin sweet, tedy sladkou kořeněnou
medovinu. Špatná volba by znamenala
vyřazení ze soutěže. V této kategorii jsem
měl něco přes půl tisícovky konkurentů.

Podle čeho jste vybíral, které soutěže se
napoprvé zúčastníte?
Časově pro mne byla dosažitelná soutěž
v USA, konkrétně Mazer Cup International, která se koná ve státě Colorado.
Je to největší degustační soutěž medovin
na světě. Existuje ve dvou variantách. První je pro hobby medovinu určenou pro domácí využití. Do druhé, profesionální skupiny patří medoviny určené pro komerční
využití. U nich lze na rozdíl od předchozí
skupiny využít ocenění ze soutěže k propagačním účelům.
Vzhledem k tomu, že chci letos navýšit
produkci medoviny pro trh, rozhodl jsem
se pro dražší variantu a vzorky jsem poslal
do komerční kategorie, kde je ale podstatně větší konkurence. Musel jsem si
přesně vybrat, do které kategorie má medovina spadá. Dle specifikací jednotlivých

Co bylo největším úskalím pro účast
v soutěži?
Největší starost bylo sehnat dopravce.
Běžné zásilky s alkoholem do USA musejí
mít certifikát potřebný k propuštění z celní
zóny. Většina přepravců podobnou zásilku
odmítá, pokud nedostane jasné záruky, že
nebude zásilka odmítnuta a tedy zaslána
zpět. Já však nechtěl v USA prodávat hektolitry medoviny, chtěl jsem jen poslat dva
vzorky, každý po šesti půllitrových lahvích.
Proto musela být pořadateli soutěže udělena výjimka. Nejdříve jsem mailem oslovil
kontaktní osobu, která má na starost dovoz
medoviny pro danou soutěž. S ověřením,
zda je možné mé vzorky do USA bez problémů zaslat, mi pomohl Mr. Brian Green,
který byl kontaktní osobou pro vzorky medovin, které nejsou v prodeji v USA, tedy
nemají potřebnou certifikaci. Vzorky byly

Vzorky medovin jsou hodnoceny pod čísly

tedy zasílány na adresu firmy Centeur
Imports LLC, která se zabývá dovozem
alkoholických nápojů do USA.
Jak probíhá hodnocení tisíců vzorků
z celého světa?
Lahve se do soutěže posílají bez etikety. Počítačový program vygeneroval na webových
stránkách soutěže pro každý vzorek číslo,
které jsem připevnil gumičkou na každou
lahev. Tím je zaručena anonymita soutěžních medovin. Pořadatelé si hodně zakládají na tom, aby hodnocení bylo nestranné.
Soutěžní degustace se konaly 16. a 17. března 2018 a následující den bylo oficiální vyhlášení výsledků. Já jsem se o zlaté medaili
dozvěděl právě od Mr. Greena, s nímž jsem
komunikoval o způsobu dopravy vzorků
do soutěže. Měl z úspěchu mých medovin
velkou radost, a tak byl prvním, který mi
bezprostředně po oficiálním vyhlášení výsledků mailem gratuloval. Přes dva měsíce
však trvalo, než se medaile ke mně dostala
poštou a já pak mohl mou medovinu ověnčit
zlatou medailí z amerického Colorada.
Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek

Stůl degustátorů medoviny
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Natura Viva 2018 trochu jinak

Loni jsem touto dobou v příspěvku z výstavy Natura Viva napsal, že se historie
opakuje. Dva roky po sobě se totiž přesně v sobotu, kdy je v programu výstavy
Včelařský den, v areálu výstaviště usadil
roj. Letos tomu tak nebylo. Hned poté, co
jsem prošel hlavní bránou, padl můj zrak
na stromy rostoucí podél výstavní plochy.
Roj nikde. Ale jinak bylo víc věcí. Na venkovním pódiu nepobavil návštěvníky svým
moderátorským výkonem místopředseda
našeho svazu MVDr. Miloslav Peroutka,
který tu v minulých letech vždy v pravé
poledne oceňoval vítěze dříve korespondenční, dnes internetové soutěže Příroda
kolem nás. Slavnostní akt se tentokrát odehrával ve výstavní hale na hlavním pódiu
a předávání cen se chopila předsedkyně
ČSV Mgr. Jarmila Machová. Proutěné

koše plné dárků a reklamních předmětů
věnovaly spolupořadatelské svazy Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz
včelařů a Český rybářský svaz. Další odpolední program zaplnila ukázka z využití

Každý den odpoledne si mohli návštěvníci vlastnoručně
odvíčkovat plásty, vložit je do medometu, zatočit si klikou
a poté ochutnat vlastnoručně vytočený med
včelího medu v apiterapii a vše zakončila
přednáška doc. MVDr. Juraje Toporčáka
Ph.D. z Univerzity veterinárního lékařství
a farmacie v Košicích. Pan docent, který je
expert na zdraví včel, přednáší na univer-

Při slavnostním zahájení dostala jako první slovo Mgr. Jarmila
Machová
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zitách v Madridu i ve Washingtonu, pojal
svoji přednášku obecně a velmi zasvěceně
hovořil o včelách jako nezbytné součásti
naší přírody a našeho života.
Jak vidno, ČSV se pro svou letošní prezentaci odhodlal k řadě změn. Úplnou novinkou bylo vytáčení medu. Každý den odpoledne si mohli návštěvníci vlastnoručně
odvíčkovat plásty, vložit je do medometu,
zatočit si klikou a poté ochutnat vlastnoručně vytočený med. Po první tři dny pod
odborným dohledem Ing. Petra Šeráka,
tajemníka sekretariátu ČSV, v sobotu ho
vystřídal dr. Peroutka. I přednášky s včelařskou tematikou byly rozděleny do několika
dnů. Vedle již zmíněného doc. Toporčáka
například ve čtvrtek prezentoval Ing. Zdeněk Kulhánek včelí produkty a jejich využití v apiterapii.
A ještě jednu novinku jsme zaregistrovali. Vedle hlavního stánku, tradičně situovaného v přízemí, měl ČSV ještě jeden
menší stánek v prvním patře, kde se náš
kolega Antonín Řeřicha věnoval především
dětem. Každý, kdo přišel, dostal nějaký
úkol – složit rozstříhanou fotografii včely

či odpovědět na „záludné“ kvízové otázky.
Ať už to dopadlo jakkoli, nikdo neodešel
s prázdnou.
Text a foto Petr Kolář

Návštěvníci pozorně sledovali jak přednášky tak ukázky z apiterapie

Výstava
Bolí vás koleno? Vyzkoušejte medovou masáž a zábal

Doc. Juraj Toporčák přednášel s velkým zaujetím

Náš kolega Antonín Řeřicha se dětem věnoval po celých pět dnů

Ing. Petr Šerák stihl diskutovat s návštěvníky i dohlížet a poradit
při praktických ukázkách odvíčkování a vytáčení medu

Vytočil jsem všechno?

Děti se zajímaly především o úl s živými včelami
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Šlechtění včel a chov matek
v českých zemích – VII.
Chovatelé navážejí na ostrov chovné úlky
podle dohodnutého plánu a po 14 dnech je
musí opět odvézt, ať se matky stačily oplodnit či nikoliv. Pozemní oplozovací stanice
by měla mít kolem sebe ochranné pásmo
o poloměru 10 km, ve kterém se nesmí
nacházet jiná včelstva, než včelstva s matkami z dané oplozovací stanice. Takovouto
stanici dlouhá léta provozuje rodina Singrů
v Rakousku v okolí hory Ötscher. Zřízení
takovéto oplozovací stanice není v podmínkách Česka reálné. Hustota zavčelení naší
krajiny je přibližně 2× větší a ani ochrana
horským masivem srovnatelným s Alpami není možná. Proto se chovatelé matek
uchylují k vytváření chovatelských okrsků,
které plní funkci izolačního ochranného
pásu kolem oplozovacího stanoviště.

V minulých dílech seriálu o šlechtění včel jsme popsali jednotlivé aspekty,
na které se mohou šlechtitelé zaměřit při výběru „ideální včely“. Má-li
šlechtitel jasno v chovatelském cíli, stačí již jen vědět jak na to.
Úspěch v odchovu matek, jejichž včelstva
ponesou kýžené vlastnosti, závisí na míře
dědivosti každé jednotlivé vlastnosti.
Znamená to, jaká je pravděpodobnost, že
následující generace ponese ve sledovaném znaku vlastnosti svých rodičů. Míra
dědivosti se stanovuje v procentech. Dědivost jednotlivých vlastností uvádějí autoři
v poměrně velkém rozptylu a je na místě
vycházet z vlastní zkušenosti. Mezi vysoce
dědivé vlastnosti rozhodně můžeme zařadit mírnost, sezení včel na plástech, čisticí
pud, dodržování plodové pauzy během
zimování a rojivost. Pokud jde o medný
výnos, tak zde se autoři hodně rozcházejí
a je to pravděpodobně dáno tím, že je tato
vlastnost podmíněna více okolnostmi života včelstva a zároveň přírodními a klimatickými podmínkami prostředí. Nicméně
výsledek se dá velmi přesně zvážit a vyjádřit jej k průměru stanoviště.
Při samotném odchovu matek velmi záleží na kontrole páření. Lze to řešit technickou inseminací, či prostorovou izolací. Inseminací včelích matek se v předloňském
Včelařství zabýval velmi podrobně Ing. Jan
Tyl a doporučuji zájemcům o tuto tematiku
prostudování jeho seriálu.
Prostorová izolace
Chceme-li se vydat cestou prostorové izolace, můžeme vytvořit oplozovací stanici
či chovatelský okrsek. V Evropě je situ224 •červenec 2018

ace o něco složitější než ve světě. Evropská unie má hustotu zavčelení přibližně
3,31 včelstev/km2. Pro srovnání USA
mají zavčelení 0,25 včelstva/km2. Čím je
hustota zavčelení větší, tím hůře se vytváří
prostorová izolace šlechtitelského chovu.
Blíže viz přiložená tabulka.
Oplozovací stanice
Oplozovací stanice se zřizuje ostrovní či
pozemní. Podmínkou dostatečné izolace
je pro ostrovní oplozovací stanici minimálně 3km vzdálenost od pobřeží. Příkladem takové oplozovací stanice je ostrov
Baltrum v Severním moři. Je dostatečně
izolován od pobřeží 5km úžinou, nicméně jeho využití je hodně limitováno malým počtem dnů s dostatečnou teplotou
pro výlet trubců na trubčí shromaždiště.

Chovatelský okrsek
Zřizujeme jej kolem oplozovacího stanoviště v okruhu o poloměru 2,5 km. Účelem
je vytvoření dostatečně silné clony trubců,
která vytvoří živou hráz proti pronikání cizích trubců na nejbližší trubčí shromaždiště. Maximálně podporujeme chov trubců
v kmenových včelstvech na oplozovacím
stanovišti. Zároveň spolupracujeme se
včelaři v okrsku a dodáváme jim chovný
materiál z plemenných včelstev oplozovací
stanice. Je to práce zdlouhavá, ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že po 10 letech cílené spolupráce s okolními včelaři
chovatelský okrsek funguje. Projevuje se
to tím, že odchovávané matky mají vyrovnané vlastnosti a zároveň se ve včelstvech
matek odchovaných v okrsku odráží chovatelský cíl šlechtitele. Chovatelský okrsek
se musí neustále udržovat, protože přesun
nešlechtěných včelstev do okrsku znamená
jeho znehodnocení.
Ing. Pavel Cimala,
chovatel matek Carnica Cimala,
www.vcelimed.cz, www.carnica-cimala.eu

Evropa

3,31

Rumunsko

5,4

Belgie

3,7

Litva

1,8

Řecko

11,4

Španělsko

4,9

Polsko

3,6

Velká Británie

1,1

Maďarsko

9,7

Slovensko

4,8

Lucembursko

3,2

Lotyšsko

1,0

Slovinsko

7,4

Rakousko

4,4

Francie

2,4

Estonsko

0,5

Česko

7,3

Dánsko

3,9

Německo

2,0

Švédsko, Irsko

0,3

Portugalsko

6,3

Itálie

3,7

Nizozemí

1,9

Finsko

0,1

Bulharsko

5,6

Zdroj COPA/COGECA, stav z roku 2010

Pracujte a hrajte si aneb S dronem na trubčí shromaždiště
Hledání
trubců
dronem

Matka ve speciální klícce

Trubec se shodou
okolnost anglicky řekne
„drone“

Matka je rozhodujícím faktorem, který formuje vlastnosti včelstva.
Pouze kvalitní výkonná matka zabezpečí ve včelstvu to, co od něho očekáváme – mírnost, dobré sezení na plástu, nerojivost a dobrý medný výnos.
Můj šlechtitelský chov má více než třicetiletou tradici. V posledních letech provádím
také inseminaci matek. Uvědomuji si důležitost kvalitních trubců, a proto jsem se zaměřil na hledání trubčích shromaždišť v blízkosti mých dvou oplozovacích stanovišť.
Mým druhým koníčkem je modelařina,
proto jsem použil při hledání trubčího shromaždiště rádiem řízený elektrovětroň. Tímto
způsobem lze velmi rychle propátrat velké
území. Neoplozenou matku jsem vložil
do speciálně zhotovené klícky, kterou jsem
stabilizoval proti otáčení asi 10cm drátem
ve tvaru „L“. Následně jsem klícku s neoplozenou matkou zavěsil asi na 7 m dlouhou nit
a připevnil k modelu elektrovětroně.
V roce 2013 jsem našel první trubčí
shromaždiště, a to ve vzdálenosti 400 až
500 m od stanoviště mých včelstev. Shromaždiště trubců se nachází na louce, která
je chráněná okolními lesy a je používána
pouze na senoseč. Největší aktivita trubců

byla zaznamenána vždy po 15. hodině a to
ve výšce 10 až 20 m. Nálet trubců na neoplozenou matku jsem chtěl zachytit co nejlépe,
a proto jsem umístil minikameru na trup
větroně a neoplozenou matku jsem přichytil
na špejli tak, aby byla v záběru kamery. Bohužel můj záměr se nezdařil. Trubci o takto
umístěnou matku nejevili zájem, pravděpodobně z důvodu blízkosti křídla.
V blízkosti mého oplozovacího stanoviště
se nachází tři další stanoviště jiných včelařů. Chtěl jsem zjistit, zda i jejich trubci navštěvují toto trubčí shromaždiště. Připravil
jsem magnetické pásky, které jsem umístil
do horních a spodních částí zúžených česen
úlů svých trubčích včelstev a se souhlasem
včelařů (mých sousedů) i do česen jejich
včelstev. Záměrem bylo nachytat je na trubčím shromaždišti, nalepit jim vazelínou
na horní část hrudi kovový plíšek, a pak jen
spočítat na česnech plíšky od trubců, kteří
se vrátili do úlů. Záměr dobrý, ale zkuste

chytit trubce za letu za neoplozenou matkou! Po hodině běhání po louce se síťkou
jsme zjistili, že tento způsob chytání trubců
je nad naše možnosti, model letadla se nedá
zastavit.
Přesto se nám podařilo jednoho trubce
odchytit, ale uletěl dřív, než se ho podařilo
označit. Takhle to tedy nevyšlo! Jako modelář jsem přistoupil k radikálnímu řešení a hned následující rok jsem si zakoupil
profesionální dron . A to už bylo jiné kafe!
Za použití dronu jsme dokázali najít
trubčí shromaždiště našich oplozovacích
stanovišť snadno a rychle. Opět jsme neoplozenou matku dali do speciální klícky a zavěsili na nit dlouhou asi pět metrů a zavěsili
pod dron.Trubce jsme tak rozdováděli, že se
s pomocí dronu dali stáhnout dolů metr nad
zem a my jsme je mohli bez problémů chytat
přímo do rukou. Nyní jsme mohli uskutečnit náš záměr s kovovými plíšky.
Tento pokus jsme provedli na oplozovacím stanovišti, které se nachází v nadmořské výšce 850 m a je umístěno v chráněné
krajinné oblasti Šumava v lokalitě Královský hvozd. Trubčí včelstva s matkou Singer
mám na loučce mezi lesy, od jiných včelstev
je nejméně sedm kilometrů daleko. Trubčí
shromaždiště se nachází přímo před včelstvy na této loučce. Nachytat dostatečný
počet trubců nebyl problém.
Celkem bylo odchyceno a označeno
25 trubců, ještě ten samý den jsme odebrali přichycené plíšky z česen (bylo jich
celkem 15),druhý den jsme našli ještě tři.
Jsem překvapen počtem zachycených plíšků, přičítám to tomu, že trubčí shromaždiště je velmi blízko včelstev – cca 50 m.
Ověřil jsem si, že hledání trubčího shromaždiště pomocí modelů letadel a dronů je
snadné a navíc zábavné. Na základě dosavadních zkušeností dokážu již velmi dobře
odhadnout, kde se tato místa nacházejí.
Doporučuji všem, kterým jsou modely blízké – pracujte a hrajte si současně!
Toman Ladislav, jednatel ZO Nýrsko,
učitel včelařství a chovatel matek
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Zavčelení Evropské unie (včelstva na 1 km2)

Zdraví včel

Bezpečnost veterinárních léčivých
přípravků určených pro včely
z pohledu uživatele
Veterinární léčivé přípravky jsou posuzovány v rámci registračního řízení na Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
(ÚSKVBL) v Brně, nebo v případě Evropskou komisí centralizovaně
registrovaných veterinárních léčivých přípravků, hodnocení řídí Evropská
agentura pro léčivé přípravky (EMA). Cílem komplexního registračního
hodnocení je mít na trhu kvalitní, bezpečné a účinné veterinární léčivé
přípravky. Bezpečné musí být přípravky jak pro cílový druh zvířat, tak pro
konzumenta, uživatele (veterinární lékař nebo chovatel, který přípravek
k ošetření zvířete použije) a životní prostředí.
Požadavek na hodnocení bezpečnosti uživatele – tedy v tomto případě včelaře – vychází ze směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/82/ES a samotné hodnocení
se provádí dle pokynu EMA/CVMP/543/
03-Rev.1 – Guideline on user safety for
pharmaceutical veterinary medicinal products. Tento pokyn je veřejně dostupný
na webových stránkách evropské lékové
agentury (EMA).
Samotné hodnocení bezpečnosti uživatele vychází z informací o přípravku, jako je
jeho složení, léková forma (v případě léčiv
pro včely je to např. proužek do úlu, gel,
koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel, fumigační roztok do úlu, disperze
do úlu a další), indikace, cílový druh zvířat
(včela medonosná), podávané množství,
způsob podání přípravku, způsob uchování a druh a složení obalu, ve kterém bude
daný přípravek uváděný na trh, protože
všechny tyto informace úzce souvisí s hodnocením bezpečnosti uživatele.
V dokumentaci je detailně dokládán
toxikologický profil jak účinných, tak pomocných látek, případně se žadatel vyjadřuje k toxicitě přípravku, jakožto celku.
Dále se jednoznačně identifikuje, jakému
uživateli je přípravek určen, zda se jedná
o profesionála, jako je například přímo
veterinární lékař, nebo zda může být přípravek aplikován i běžným uživatelem,
chovatelem či majitelem zvířete. Další
významnou a nedílnou součástí je důkladný popis expozičních scénářů, ke kterým
může dojít při běžné manipulaci s daným
přípravkem a vyjádření rizika, které je
spojené s použitím daného veterinárního
léčivého přípravku. Pokud je při hodnocení
zjištěno riziko, jsou navržena adekvátní řešení, která zajistí eliminaci rizika zasažení
člověka léčivem při ošetření zvířete, např.
použití vhodných ochranných prostředků
jako jsou nepropustné rukavice, ochranný
oděv, respirátor, brýle apod., a také navrh226 •červenec 2018

ne vhodné řízení rizika jako např. umytí
rukou, vypláchnutí očí či bezodkladné vyhledání lékařské péče.
Je důležité zdůraznit, že se v hodnocení
žadatel o registraci vyjadřuje pouze k běžné
manipulaci s přípravkem a s tím související expozici, nejedná se tedy o hodnocení
bezpečnosti uživatele při výrobě přípravku
nebo zneužití přípravku či při manipulaci

Při potřísnění se doporučuje
opláchnutí zasažených
míst vodou, a pokud dojde
k podráždění, které přetrvává,
nebo k alergické reakci, je třeba
vyhledat lékařskou pomoc

s přípravkem v rozporu s doporučeními,
která jsou uvedena v textech k přípravku
tj. v souhrnu údajů o přípravku (SPC),
příbalové informaci (příbalový leták) a textech na obalu, které jsou veřejně dostupné
na www stránkách ÚSKVBL (http://www.
uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/
registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp). Běžný uživatel se v praxi
setkává především s posledními dvěma
uvedenými (tedy příbalovým letákem
a tím, co si přečte na obalu).
Opatření zajišťující bezpečnost
včelaře u veterinárních léčivých
přípravků určených pro včely
registrovaných v České republice
Pro včelaře jsou zřejmě nejvíce nebezpečné
přípravky s amitrazem, který může u lidí
způsobit vedlejší neurologické příznaky.
Proto je třeba si dát pozor při otevírání
obalu s napuštěnými proužky a přípravek
nevdechovat, používat ochranný oděv a ne-

propustné rukavice. Při fumigaci a aplikaci
aerosolem je navíc potřeba používat brýle
a respirátor.
Přípravky s kyselinou šťavelovou, kyselinou mravenčí a jejich kombinacemi mohou způsobit podráždění kůže, očí
a sliznic, a proto je nutné potřísněná místa
ihned opláchnout vodou. Kyselina mravenčí se podává formou proužků do úlu
a může způsobit popáleniny. Proto při manipulaci s proužky vždy používejte gumové rukavice a brýle a v případě potřísnění
ihned a dlouze zasažené místo oplachujte vodou a mýdlem. Jelikož je přípravek
s obsahem kyseliny šťavelové koncentrát,
používejte při manipulaci s ním ochranný
oděv, rukavice, které jsou odolné kyselinám, brýle a v případě aplikace aerosolem
navíc ochrannou masku. Pokud přípravky
obsahují kombinaci kyseliny šťavelové
a kyseliny mravenčí, používejte vždy
ochranný oděv, rukavice odolné kyselinám
a ochranné brýle.
Přípravky obsahující thymol ať ve formě
gelu v miskách nebo v proužcích mohou
vyvolat kontaktní dermatitidu a způsobit podráždění kůže a očí, proto společně
s běžnými ochrannými prostředky používejte vždy i nepropustné rukavice.
Přípravek s flumethrinem je včelařům
k dispozici ve formě proužků. Flumethrin
však může podráždit pokožku a sliznici při
vdechování, proto je třeba uchovávat sáček
s proužky do úlu až do okamžiku použití
ve vnějším obalu, a potom jej ihned použít.
Přípravky s tau-flavulilnatem jsou dostupné včelařům ve formě proužků do úlu,
roztoku k ošetření včel nebo koncentrátu pro přípravu roztoku k ošetření včel.
Při manipulaci s proužky, které se zavěsí
do úlu, je třeba používat gumové rukavice
a vyhnout se kontaktu přípravku s kůží,
očima a sliznicemi. U roztoků, které jsou
určeny k nakapání na proužky, nebo které
jsou aplikované formou aerosolu do úlu, je
třeba kromě gumových rukavic používat
i brýle a respirátor.
Jako obecné pravidlo u všech přípravků
se při potřísnění doporučuje opláchnutí zasažených míst vodou, a pokud dojde k podráždění, které přetrvává, nebo k alergické
reakci, je třeba vyhledat lékařskou pomoc
a s sebou si vzít příbalovou informaci nebo
etiketu přípravku, na jejímž základě zvolí
lékař nejvhodnější terapii.

Telefon: +420 541 518 272; +420 541 518 206
Fax:
+420 541 210 026
e-mail: adr@uskvbl.cz
ID datové schránky: ra7aipu
Hlásit lze také prostřednictvím elektronického formuláře pro
odbornou veřejnost, který je součástí toxikologické databáze
VETTOX na adrese:
https://cit.vfu.cz/vettox/list.php?art=18&cat=31

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56a, 621 00 Brno

Ing. Dana Studená a kol.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno

Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků pro včely v České republice
Skupina
Léčivá látka
Název
Síla
Léková forma Terapie
roztok
Varidol
125 mg/ml k léčebnému
Varroáza
Formamidin Amitrazum
ošetření včel

Acidum formicum

Organická
kyselina

Apitraz

500 mg

proužek do úlu

Varroáza

Formidol

41 g

proužek do úlu

Varroáza, nosemóza
a ascosphaeróza

Formidol

81 g

proužek do úlu

Varroáza

Oxuvar

41 mg/ml

koncentrát pro
kožní roztok

Varroáza

Acidum oxalicum
Oxybee

VarroMed

Acidum formicum
+ acidum
oxalicum
VarroMed
Flumethrinum

Pyretroid

Tau-fluvalinatum

Monoterpen Thymolum

PolyVar
Yellow
Gabon PF
M-1 AER

prášek a roztok
39,4 mg/ml pro disperzi
disperze
do úlu pro včelu
medonosnou
5 mg/ml
disperze do úlu
+ 44

Varroáza
Varroáza, jen
jako součást
integrovaného
programu
na kontrolu kleštíka

75 mg/ml
+ 660

disperze do úlu

275 mg

proužek do úlu

Varroáza

90 mg

proužek do úlu

Varroáza

koncentrát
pro roztok
240 mg/ml
k léčebnému
ošetření včel

Varroáza

MP 10 FUM

24 mg/ml

roztok pro
ošetření včelstva Varroáza
fumigací

Apiguard

25 %

gel

Varroáza

proužek do úlu

Varroáza

Thymovar,
15g proužky
15 g
do úlu
pro včely
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Zdraví včel

Výskyt nežádoucích účinků a farmakovigilance
Pokud zjistíte nežádoucí účinky spojené s používáním veterinárního léčivého přípravku pro včely, nenechávejte si tyto informace pro sebe a sdělte nám je například prostřednictvím formuláře
(zaslaného elektronicky či poštou), který je k dispozici na www
stránkách ÚSKVBL:
http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance/veterinarni-lekari
-a-chovatele/dali-formy-hlaseni/formulace-ke-stazeni

Včelařská praxe

Z praxe prohlížitele včelstev
Červenec je měsícem, v jehož průběhu včelař připravuje svá včelstva na
příští sezonu. V našich oblastech již nemůžeme čekat žádnou výraznější
snůšku a u většiny včelařů probíhá poslední medobraní. Je důležité, aby
včelstva po vytočení nezůstávala bez zásob, a proto hned po vytočení nejlépe ještě ten samý den ve večerních hodinách dodáme včelstvům zásoby
v podobě cukerného roztoku.
Někteří včelaři jsou přesvědčeni, že si včely
zásoby na zimu ještě donesou a nechávají
krmení včelstev na pozdější termín. To je
moment, kdy včelstva strádají, dostávají
se do stresu a jsou daleko vnímavější k nemocem. Při podávání krmného roztoku
je zapotřebí pracovat rychle, aby včelstva
nemohla slídit a na stanovišti nedocházelo
k loupežím mezi včelstvy. Stává se, že silná
včelstva začnou loupit ta slabá, a tím donesou do úlu různé nemoci a škůdce. Vždy je
nutné mít na paměti, že zásoby v plodišti
nesmějí v žádném ročním období klesnout
pod 5 kg.

a sledujeme denní spad roztoče. U léčiva
Gabon PF 90 nebo Gabon FLUM postupujeme podle pokynů v příbalovém letáku. Upozorňuji, že léčivo by nemělo být
ve včelstvech více než čtyři týdny, ve výjimečných případech šest týdnů. Stává se,
že ještě při jarních prohlídkách nacházíme
u chovatelů toto léčivo v úlech. Neuvědomují si, že tím zadělávají na problém sobě
i okolním včelařům v podobě rezistence
(odolnosti) roztoče Varroa destructor
na účinnou látku v tomto přípravku.
Nyní se zaměříme na škůdce, kteří nám
dělají nemalé starosti.

Společně proti varroáze
V období po vytočení posledního medu je
nutné se zaměřit na léčení varroázy. Pro
to je určen přípravek Gabon PF 90 nebo
Gabon FLUM, který se zavěšuje k plodovým plástům. Tento způsob léčení je nutné uskutečňovat komisionálně na větším
území, nejlépe celé základní organizace
nebo okresu. Při aplikaci výše uvedeného
přípravku vložíme do podmetů podložky

Likvidátoři včelího díla
U většiny včelařů se při prohlídkách včelstev setkávám s problémem, který způsobují motýlci-zavíječi. Jedním z nich je
zavíječ malý (Achroia grisella), (obr. 1).
Na rozdíl od zavíječe voskového (Galleria
mellonella) žije ve včelstvu a škodí na plástech za přítomnosti včel. Včelaři to mohou
pozorovat na zavíčkovaném plodu, kde je
řada buněk, které jsou vyvýšené a včely

často tento plod ani nezavíčkují (obr. 2
a 3). Při nahnutí plástu se plod v buňce
posouvá (nedrží) a po čase ho včely vyčistí. Je to způsobené larvou zavíječe malého,
který se provrtává středem plástů a ruší je
při vývoji.
Zavíječ voskový (Galleria mellonella) dělá
problémy na samotném včelím díle. Larvy
tohoto toho škůdce se živí voskem a kompletně likvidují včelí dílo, v konečné fázi
zůstane pouze chuchvalec pavučin a trus
(obr. 4). Řádění tohoto škůdce můžeme
pozorovat na nesprávně uskladněných
souších mimo úl (obr. 5) nebo přímo
v úlu (obr. 6) za předpokladu, že včelstvo
je slabé, nebo nemá dostatečně vyvinutý
obranný pud.
Souše skladujeme na místech, kam je
zamezen přístup zavíječe. Jako preventivní opatření k ošetření plástů používáme
síření skladovacích prostor v intervalech
7–10 dní. Nejlépe je skladovat včelí dílo
v chlazených skladech, kde teplota nepřesáhne teplotu +10 °C. Při teplotě pod 10 °C
již zavíječ není aktivní, a proto se v zimních
měsících o uskladněné plásty nemusíme
strachovat.
Příští pojednání bude o hmyzích škůdcích včel.
Text a foto: Martin Paleček,
učitel včelařství

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Aktuálně

Bezplatná výpomoc s bydlením
a stravou zdarma
Za včelařským poznáním do světa
Ke včelaření přidá pilotní kurz
Kdo umí anglicky a láká ho cesta až
do USA, může pobýt v Kalifornii na mandlových plantážích a na medové farmě,
kterou vede profesionální pilot. Pro spolupracovníky má k dispozici tři pokoje.
Uvítá zájem o letectví a smysl pro mechanické detaily. Bude pracovat maximálně
4–5 hodin denně. O volné sobotě a neděli
se může osvěžit ve vlnách blízkého oceánu,
navštívit město nebo si udělat výšlap do nedalekých hor. Pokud zůstane déle než dva
týdny a zajímá se o letectví, nabízí hostitel
zájemcům účast na rekonstrukci malého
letadla Cessna z roku 1964 a na tento typ
letadla i pilotní výcvik.
Včelnice Zinurovy farmy v Baškortastánu

V červnovém Včelařství inzerovala společnost Way2Bee práci pro mladé
lidi od 18 do 28 let, a to v Austrálii na včelařské farmě s 2 500 včelstvy.
Bezesporu zajímavá nabídka, poskytující poznání profivčelaření u protinožců. Jsou však i jiné, na čas a práci méně náročné možnosti k získání
včelařských zkušenosti v tuzemsku i v zahraničí.
Najdeme je na různých webových stránkách, které se tím zabývají. Krátkodobé
pobyty od jednoho týdne až po měsíce nabízejí např. stránky wwoof nebo workway.
info. Obě organizace zprostředkují brigády po celém světě.
Kontakt sdělí po registraci
WWOOF nabízí příležitosti pro výpomoc na ekologických farmách v celém
světě. V České republice se mohou zájemci seznámit např.na Krušlovském včelíně s prací s dřevem – restaurátorstvím,
s konzervováním a natíráním. Mohou nahlédnout do tajů zdejšího chovu včelstev
nebo se zapojit do údržby příbytku. Nevýhodou wwoof je, že se v každé zemi, kde
chce zájemce pracovat, musí zaregistrovat
a zaplatit členský příspěvek. Teprve potom
získá kontakty na hostitelské farmy.
WORKWAY.INFO je přední světová
komunita pro dobrovolnictví, pracovní
a kulturní výměnu. Po registraci a zaplacení 36 USD pro jednotlivce nebo
46 USD pro dvojici za rok, lze získat
kontakty na 30 000 hostitelů ze 170 zemí.
Ve vyhledávači hostitelů se po zadání kontinentu, případně země a zvolení oboru,
objeví seznam hostitelů. Při zadání: kdekoliv a beekeeper (včelař) se objeví nabíd-

ky 36 hostitelů z celého světa, z nichž je
28 z Evropy.
Angličtináři mohou pomáhat chovateli
200 včelstev na východě Anglie v malém
městečku Kings Lynn. Francouštináři
zase uvítají možnost poznat práci u včelaře s chovem 200 včelstev v malé vesnici
v Baskicku.
S ruštinou do Baškortastánu
Pro ty, kteří chtějí oprášit znalosti ruštiny a chtějí se podívat do některé ze zemí
Ruské federace, nabídne workway farmu
nedaleko Petrohradu nebo v exotické republice Baškortastán, v jehož hlavním
městě Ufa se bude konat v roce 2021
další kongres Apimondie. Pomoc na farmě v Baškortastánu uvítá včelař s téměř
třicetiletou praxí. I zde postačí, aby dobrovolník za pět hodin práce získal zdarma
bydlení v dřevěném ekolologickém domě
s blízkou ruskou saunou, vychutnal místní
jídelníček a poznal, jak žijí lidé v blízkosti
Uralu. V hodnocení této farmy její host
Kirill napsal: „Strávil jsem na farmě Zinur
deset dní. Byl to pro mě skvělý zážitek. Být
včelař je záležitostí všeho života. Zinur byl
velmi milý a zdvořilý hostitel. Pracoval
jsem s dobrovolníkem z Malajsie a bylo to
velmi zajímavé.“

Digitální nomádi
Možností pro cesty za včelařským poznáním je mnohem více. V členských zemích
EU stačí jen občanka nebo pas. Do jiných
je potřeba si zjistit, jak je to s podmínkami
vstupu a pobytu v nich. Užitečné je zajistit
si zdravotní pojištění pro zahraniční cesty.
Když má někdo práci, pro kterou potřebuje jen počítač, může se stát tzv. digitálním nomádem, který při svých cestách
prostřednictvím internetu pracuje a zároveň s minimálními náklady cestuje.
Připravil: Ing. Zdeněk Kulhánek
Foto: www.wokway.info

Poznámka redakce: Pokud se některý z našich čtenářů vydá do světa za včelařským
poznáním, uvítáme, když se na stránkách
časopisu podělí o své zkušenosti.

Majitel farmy Zinur
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pro začínající včelaře

Tlumení nákaz – varroáza
(pro potřeby začínajícího včelaře)

Formidol 81g umísťujeme za následující plást za plodové těleso

Problematika tlumení nákaz nepatří mezi včelaři k populárním tématům.
Na druhou stranu její podcenění znamená často úplnou ztrátu včelstev
a nutnost obnovení chovu v následujícím roce. Proto je nutné osvojit si
základní postupy při tlumení nákaz a zejména potřebnou prevenci jak
vzniku onemocnění předcházet. Pokud budeme znát nákazy včel pouze
z knih a našim včelstvům se budou vyhýbat, by byl naprosto ideální stav.
Realita je ale trochu jiná.
Soustředíme se zejména na varroázu. V některých letech totiž způsobuje na stanovišti
v podzimním období úhyny desítek procent
včelstev. Někdy se její dopad kumuluje
a násobí s výskytem viróz. Stálé nebezpečí představuje mor včelího plodu. Trochu
skrytě v pozadí působí obdobné škody výskyt nosemózy.
Nemoci doprovází včely od nepaměti.
Dokud byla včelstva rozptýlena řídce v lesním porostu, byla situace trochu jiná. Pokud se u včelstva vyskytla například některá
bakteriální nákaza, došlo k úhynu jednotlivého včelstva a dutinu poté vyčistili zavíječi. Člověk přesunul příbytek včel ke svému obydlí a začal zvyšovat počty včelstev
na stanovišti i zavčelení krajiny. Při vysoké
koncentraci včelstev dochází k intenzivnímu zalétávání létavek, v přírodě ubývá
zdrojů pylové snůšky a imunitu včelstva poškozuje řada faktorů od kontaminovaného
pylu až po někdy nevhodné a včely stresující zásahy včelaře. Potom při propuknutí
nákazy u jednoho včelstva na stanovišti
hrozí rychlé zavlečení i do dalších včelstev.
Proto je nesmírně důležitá prevence,
jmenovitě zejména chov silných včelstev,
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intenzivní obměna díla, chov včelstev
s výborným hygienickým chováním, pravidelná dezinfekce úlů a nářadí, dodržování veterinárních předpisů při přesunech
včelstev apod. Každý včelař je zodpovědný
za zdravotní stav svých včelstev. Proto je
potřeba si všímat při každé prohlídce změn
na plodu i u dospělých včel. Například mezerovitost plodu v rozmezí 5–10 % vytváří

Zastavme se u již zmíněné varroázy.
V některých letech při abnormálně teplém
průběhu zimy začínají včelstva plodovat
ve větší míře již po zimním slunovratu.
S každou novou generací včel dochází
i k namnožení roztoče, takže nebezpečných
počtů dosáhne již na přelomu června a července. Výsledkem pak je nevratné poškození zimní generace včel, která se vylíhne
jako krátkověká, a prázdné úly plné zásob
s vytracenými včelstvy v průběhu října.
V jiných letech s klasickým průběhem zimy
a teplým a suchým létem naopak nenajdeme během srpna větší množství roztočů.
V takovém roce jsou pak ztráty způsobené
varroázou výrazně menší.
Ideální stav by byl mít včelu odolnou
proti roztoči, která by poškozováním dospělých roztočů a otevíráním plodových
buněk udržela populaci roztoče pod nebezpečnou hodnotou. Potom by nebylo
nutné včelstva léčit. Hledání včely odolné
na varroázu probíhá po celém světě s lepšími či horšími výsledky a bude zapotřebí
ještě dlouhé úsilí. Ukazuje se, že základem
pro šlechtění musí být místní včela, přizpůsobená daným přírodním a snůškovým
podmínkám. Proto pokud se chceme vyhnout plošným ztrátám včelstev, nezbývá
než varroázu tlumit. Na vybranou máme
dvě cesty. Rozšířenější způsob je používání akaricidních látek jako amitráz nebo
tau-fluvalinát, kombinované s použitím
organických kyselin. Druhou možností je
tlumit varroázu pouze s využitím organických kyselin, jako jsou kyselina mravenčí,
kyselina šťavelová, popř. thymol. Vyžaduje
to ovšem mít přesné informace o napadení včelstva roztoči a současně nevčelařit
v převčelené krajině.

Druhou možností je
tlumit varroázu pouze s využitím organických
kyselin, jako jsou kyselina mravenčí,
kyselina šťavelová, popř. thymol
včelstva záměrně jako topné kanály. Když
se ale objeví vysoká mezerovitost, může to
sice být vada matky, ale i vyčištěné buňky
po uhynulém plodu. Jako dobrá pomůcka
poslouží obrazový atlas nemocí, vydaný
na DVD ve Výzkumném ústavu včelařském
v Dole pod názvem Včely zdravé a nemocné nebo některé publikace zaměřené na oblast včelích nákaz.

Těžiště boje s varroázou se v současnosti
přesouvá do dvou období. Nejprve je nutné během léta nedopustit kvůli vysokému
počtu roztočů poškození plodu potřebného
na vytvoření dlouhověké generace zimních
včel. Ve druhé etapě na přelomu podzim –
zima pak odstranit v bezplodovém období
zbytky populace roztočů. Každá přeživší
samička se totiž namnoží od jara do léta

můžeme v kritickém období léta sledovat
nárůst populace roztočů a včas zasáhnout.
Podle intenzity napadení volíme v období léta buď přípravky s kyselinou mravenčí Formidol 41g (4denní odpařovač),
Formidol 81g (12denní odpařovač) nebo
pásky s dlouhodobým účinkem Gabon

Pokud nechceme léčit
naslepo, je potřeba znát nárůst
množství roztočů v úlu. Přesný
a přitom jednoduchý je otřep
roztočů práškovým cukrem
z živých včel
PF 90 nebo Gabon Flum 4mg. Kyselinu
mravenčí vkládáme při denních teplotách
kolem 20 °C, při vyšších teplotách hrozí
poškození včelstva. Abychom uchránili
včelstvo před nejsilnějším odparem, počkáme s aplikací na podvečer tedy mezi
18. až 19. hodinou. Je to proto, aby prvotní nejsilnější odpar proběhl v noci, kdy je
venkovní teplota nejnižší. U všech léčivých prostředků vždy postupujeme podle
příbalové informace. Formidol 41g vkládáme v regulačním obalu mezi nebo nad
plodové nástavky, Formidol 81g navlékneme na samostatnou loučku a zavěšujeme

Monitoring roztočů oklepem práškovým cukrem – vysypávání  
cukru s roztoči na síto

do horního plodového nástavku za plást
následující za plodovým tělesem. Formidol 81g nezavěšujeme na okraj nástavku,
odpar je zde výrazně pomalejší. Některá
včelstva se umí semknout na plodu a intenzivním větráním proti česnu vyhánějí páry
kyseliny ven. Při síle včelstva v 1 nástavku použijeme 1 proužek Formidolu 81g,
u včelstva na 2–3 nástavcích 2 proužky,
u ještě silnějšího včelstva 3 proužky napuštěné kyselinou. Při vysokých spadech
roztočů během aplikace je potřeba léčení
po 14 dnech zopakovat.
Při větším napadení roztoči jsou vhodnější pásky s dlouhodobým účinkem Gabon PF 90 nebo Gabon Flum 4 mg. Vkládáme je po dvou kusech do roztažených
uliček mezi plodové plásty symetricky
ke středu na dobu 24 dní. Během celé doby
aplikace musí být uvnitř plodového tělesa.
Dojde-li k omezení plochy plodu, posuneme i pásky. Zejména u Gabonu PF 90
s účinnou látkou tau-fluvalinát si na řadě
míst roztoči vytvořili rezistenci. Proto je
dobré ověřit účinnost gabonových pásků
u 1–2 včelstev. Vložíme gabonové pásky
a po 2 dnech spočítáme spad na podložce.
Poté přidáme do stejných včelstev po desce
Formidolu a po dalších 2 dnech znovu spočítáme spad na podložce. Dojde-li po vložení Formidolu k významnému zvýšení
spadu, je populace roztočů rezistentní.

Včelám několikaminutový oklep cukrem neublížil, ihned se vracejí
do uliček
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pro začínající včelaře

minimálně 110x. Při tlumení varroázy
je pro včelaře velmi výhodné zapojení
do tzv. hromadné distribuce léčiv, kterou
organizují jednotlivé základní organizace
ČSV. Objednaná léčiva jsou pak k dispozici
za nižší cenu, než by vás stály při objednání u praktického veterinárního lékaře. Nevýhodou je nutnost objednání v průběhu
jara, kdy ještě přesně neznáme množství
zimovaných včelstev i intenzitu varroázy
v létě.
Metodika tlumení varroázy po celý rok
je podrobně rozpracovaná a upřesňuje se
s nástupem nových přípravků. Zopakujme
si nejdůležitější zásady.
Pokud nechceme léčit naslepo, je potřeba
znát nárůst množství roztočů v úlu. Přesný
a přitom jednoduchý je otřep roztočů práškovým cukrem z živých včel. Přesnější je
v průběhu léta (červen až srpen) monitorovat populaci roztočů alespoň u několika
nejsilnějších nebo krajních včelstev. Běžný spad roztočů na zasíťovanou podložku
bývá zkreslen činností mravenců, kteří
roztoče vybírají z měli a odnášejí je pryč.
U tohoto způsobu monitoringu tedy musíme vhodnou konstrukcí stojanu zabránit
vstupu mravenců na podložku. Nárůst spadu roztočů na podložku je také zpožděný
za žijící populací. Přesný a přitom jednoduchý způsob je otřep roztočů práškovým
cukrem z živých včel. Tímto způsobem

pro začínající včelaře
Doutnající fumigační pásek se 2 kapkami Varidolu

Nesmírně důležité je po skončení léčení
všechny gabonové pásky vyjmout z úlu
ven. Rovněž se snažíme střídat v jednotlivých letech kyselinu mravenčí a gabonové pásky. Součástí biologického boje
s roztoči je vyřezávání zavíčkované trubčiny.

Aplikace VarroMedu pokapem včel v uličkách

zavíčkovaného plodu. Jsou-li ve včelstvech
ještě 2–3 plásty zavíčkovaného plodu, je
vhodné po domluvě s ostatními včelaři
na katastru posunout začátek fumigace
o 1–2 týdny. Druhou možností je klíckování matek 3 týdny před prvním ošetřením. Na fumigační pásek kapeme 2 kapky

V žádném případě nesmíme v období
léta, kdy je ve včelstvu množství zavíčkovaného plodu,
provádět fumigace!
Hrozí velmi rychlá ztráta účinnosti Varidolu
Letní léčení zahájíme buď podle výsledku monitoringu roztočů anebo v nejbližším
možném termínu. Většinou to bývá ihned
po vytočení medu po půli července. Odkládání léčení hluboko do srpna (včelaři čekají na medovicovou snůšku nebo snůšku ze
slunečnice) může vést k poškození zimní
dlouhověké generace včel a ztrátě včelstev.
Stejně tak nepůsobí na roztoče léčivo, které včelař vyzvedl a nechal ležet ve skříni,
než odjel na dovolenou.
V žádném případě nesmíme v období
léta, kdy je ve včelstvu množství zavíčkovaného plodu, provádět fumigace! Hrozí
velmi rychlá ztráta účinnosti Varidolu.
V období po 10. říjnu je zapotřebí ošetřit včelstva fumigací přípravkem Varidol.
Účinnost je závislá na množství zbytků
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na každý obsednutý nástavek, bez ohledu
na celkový úlový prostor.
Před fumigací očistíme podložky na sběr
měli a druhý den zkontrolujeme spad roztočů. Leží-li na podložce ojediněle roztoči, jde o spad řádově v desítkách roztočů
a včelstvo bude v pořádku po dvou ošetřeních. Je-li na podložce roztočů jak zrníček
maku na rohlíku, jde o spad řádově stovky
až tisíc roztočů a je potřeba udělat poctivě
tři fumigace. Druhé a následné třetí ošetření (fumigace nebo aerosol) je třeba provést
ve včelstvu bez zavíčkovaného plodu. Rizikem v tomto období jsou reinvaze z hynoucích včelstev v okolí.
Ošetření aerosolem na přelomu listopadu a prosince má za úkol zlikvidovat
roztoče přeživší na plodu fumigaci. Díky

směsi Varidolu a acetonu lze aerosol použít od teploty –5 °C výše. Týden po posledním ošetření očistíme podložku a necháme padat zimní měl alespoň 30 dnů.
Při sbírání zimní měli si zaznamenávejte
rozdíly ve spadu roztočů mezi jednotlivými včelstvy. Směsný vzorek prodyšně
zabalíme do kelímku o jogurtu, popíšeme a odevzdáme na vyšetření. V případě
nálezu více jak 3 roztočů na včelstvo musíme na jaře provést nátěr zavíčkovaného
plodu přípravkem M1-AER a ve stejném
dnu ještě fumigaci.
Z nových schválených léčiv bych chtěl
ještě zmínit přípravek VarroMed, obsahující 44% kyselinu šťavelovou a 5% kyselinu mravenčí. Používá se formou pokapu
do obsazených uliček v množství asi 15 ml
na nástavek. Poměrně dobře máme kyselinu šťavelovou odzkoušenou v bezplodovém období, při aplikaci jaro–léto, kdy
je ve včelstvech množství zavíčkovaného
plodu, je zapotřebí zachovávat obezřetnost
a neaplikovat několikrát po sobě VarroMed
na stejnou generaci včel.
Problematika tlumení nákaz je samozřejmě mnohem širší, než jsme zde mohli
postihnout. Nejčastěji se však budete setkávat s varroázou, proto je potřeba, abyste
byli dobře připraveni.
Ing. Oldřich Veverka,
olda.veverka@gmail.com

Od listopadu 2017 probíhá na Včelařském středisku v Rosicích vzdělávání
začínajících včelařů pořádané Okresní organizací ČSV Brno-venkov. V dopoledních hodinách se konají přednášky v rozsahu tří hodin, odpoledne
kurzy o délce čtyř i pěti hodin.
Dopolední přednášky jsou zaměřeny tak,
aby účastníci získali dostatečné množství teoretických informací k odpoledním
praktickým činnostem. Na začátku tohoto
programu se konal jeden vzdělávací den
v měsíci, v období včelařsky nejzajímavějšího období (květen až červen) se konají
dvě vzdělávací akce měsíčně, a to vždy
v sobotu. Začátek byl věnován prohloubení základních znalostí o chovu včel, o bezpečnosti práce, o biologii a fyziologii včely
medonosné, o výběru stanoviště a úlového
prostoru, včelích produktech, nemocech
včel a také jarním pracím ve včelstvech.
Účastníci kurzů si již měli možnost prakticky ověřit svou zručnost například při
přípravě preparátů pro mikroskopování,
při výrobě některých chovatelských potřeb a v květnu při přelarvování i značení
matek. Poslední dva měsíce jsou věnovány
chovatelské činnosti, a to zejména základům chovu matek. Přednášející Ing. Josef

Janoušek jako jeden z velkých odborníků
v této oblasti nazývá chov matek „poezií
včelaření“.
Další částí vzdělávání byly informace
o tvorbě nových včelstev, zejména oddělků. Tuto část přednášel a také prakticky
ukazoval Ing. Oldřich Veverka. Účastníci
kurzu si vyzkoušeli některé praktické činnosti při osazování plemenáčů, při tvorbě
oddělků i chovatelské zásahy spojené s rozšiřováním včelstev, a také s protirojovými
opatřeními. Cílem je předat účastníkům
vzdělávacího programu dostatečné množství podnětů a znalostí, a aby si uvědomili
i jednu důležitou včelařskou zásadu: „Kdo
nemnoží, živoří.“ Hlavním účelem této části vzdělávání bylo získání takových znalostí
které by umožnily i začínajícím včelařům
jednoduše a efektivně zvládnout chovatelskou činnost. Organizátorům se podařilo
v poměrně krátké zajistit nejzákladnější
vybavení pro plánované kurzy. Nakoupi-

li úly a vybudovali školní včelnici o šesti
včelstvech z vlastních prostředků Okresní
organizace ČSV Brno-venkov, a to na dvou
úlových systémech Adamec a Langstroth.
Se souhlasem vedení ČSV postavili v areálu rosického včelařského střediska malou
včelnici. Včelstva, částečně získaná darem, splňující veterinární nařízení, jsou
současně převáděna na rozměry 39 × 24
a 44,8 × 15,9 cm. Pro vylepšení včelí pastvy
plánuje OO Brno-venkov vysadit v areálu
do konce roku včelařsky významné keře
a stromy, a to z dotace poskytnuté Jihomoravským krajským úřadem.
V době, kdy čtete tyto řádky, se chýlí první ročník vzdělávání začínajících včelařů
ke konci. Poslední část vzdělávacího programu bude zaměřen na získávání včelích
produktů, zacházení s nimi a jejich využití.
Odkaz na vzdělávací program i s kontakty
je na webu naší OO: oo-csv-brno-venkov95.
webnode.cz/vzdelavani/
Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu hodlá
OO ČSV Brno-venkov pokračovat ve vzdělávací činnosti i ve školním roce 2018–19.
Otázkou je, zda bude organizovat dva
vzdělávací programy; pokračovat ve vzdělávání začínajících včelařů a současně pořádat druhý vzdělávací program pro mírně
pokročilé a zkušenější včelaře. Cíl je jediný:
zvýšit odbornou úroveň našich včelařů, zejména členů ČSV. V současné době se již
hlásí další zájemci, a tak doufám, že bude
možné naše představy uskutečnit v plném
rozsahu. Rovněž se budeme snažit zlepšit
vybavení zejména pro praktickou činnost
frekventantů kurzů. Případní zájemci o oba
programy pak budou mít možnost zúčastnit se celého vzdělávacího programu, nebo
navštívit jednotlivé akce. Kontakty pro zaslání přihlášek naleznete na výše uvedeném
webu. Zájemcům doporučujeme sledovat
uvedené webové stránky, kde se dozví vše
podstatné.
Za organizátory
Pavel Řehořka,
jednatel OO ČSV Brno-venkov
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Včelařská praxe

Začátečníci se vzdělávají v Rosicích

Racionalizace ve včelařství

Racionalizace při získávání medu
časová náročnost pouze 30 až 40 procent.
Pozor, výkluzy nejsou funkční, pokud nad
nimi zůstane matka nebo plod. S výhodou
se využívají při posledním medobraní, což
je zpravidla v období zvýšené slídivosti včel.

Odvíčkovač s kmitajícím hřebenem je často součástí linky

Zdá se možná trochu nesmyslné psát o racionalizaci při získávání medu
opožděně po nedávno skončeném medobraní. Ale v čerstvé mysli nám kolují problémy týkající se této oblasti našeho provozu. Vzhledem k dané fázi
včelařského roku máme dostatek času připravit se na sezonu medobraní
v příštím roce.
Získávání medu znamená odběr medných
plástů, jejich odvíčkování a vlastní vytáčení. Pro značnou část operací v této oblasti
existuje různý typ dostupné mechanizace
v odlišné pořizovací ceně. Z ekonomického hlediska jsou pro různé počty včelstev
vhodné pomůcky a stroje s odpovídající
pořizovací cenou a výkoností.
Odvčelování medných nástavků – odběr
plástů patří mezi časově nejnáročnější
práce na stanovišti, a to především u provozů s vysokými mednými výnosy. Při několika hlavních snůškách v těsném sledu
za sebou je odběr zároveň organizačně
náročný a jeho efekt může také ovlivnit
medný výnos. Drtivá většina včelařů medné plásty zatím ometá ručně, což je fyzicky
značně namáhavé a ze všech způsobů
časově nejnáročnější. Výkluzů se zatím
používá poměrně málo. Ve světě se dále
používají vyfukovače a repelenty k vypuzování včel z medníkových nástavků.
Pokud se medné plásty převážejí ze stanoviště do medárny, je nutné jejich převoz
zajistit v uzavřených prostorách – stačí
i uzavřené sestavy nástavků. Při využívání
výkluzů, vyfukovačů apod., kdy na plástech
zůstává určitý počet včel, anebo v období
loupeže, je vhodné otevřené nástavky
převážet ve včelotěsných skříních s několika výkluzy. Přes výkluzy včely mohou
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ven, ale nemohou se vrátit zpět do prostoru
s medovými nástavky.
Oklep s ometáním
Ruční oklep s ometáním se u nás používá
nejčastěji, protože nevyžaduje žádné další
pomůcky a vybavení. Kombinuje se trhnutí
plástem před vlastním ometením zbylých
včel. Je využitelný pro provozy s desítkami
(maximálně několika stovkami) včelstev.
Má určité výhody při souběžném vytáčení,
plásty po ometení před vytáčením zůstávají
ještě teplé, med se z nich tak získává snadněji. Začínají se využívat motorické ometače s pohonem na baterii, jsou vhodné pro
ometání větších rámků, v krajním případě
lze ometené včely využít k tvorbě oddělků.
Pozor, pokud je mezera mezi spodní loučkou a dílem, včely se tam schovávají a účinnost se pak snižuje.
Výkluzy
Jedná se o pomůcku, která se vkládá místo
mřížky mezi plodištní a medníkové nástavky. Včely se přes výkluz stěhují z medných
nástavků k plodu a matce, po dvanácti
až 24 hodinách jsou medné nástavky bez
včel. Pro včelaře jsou nevýhodou dvě nutné
návštěvy stanoviště. Odebrané plásty jsou
vychladlé. Při použití výkluzů ve stejných
podmínkách v porovnání s ometáním činí

Vyfukovače
Z mezirámkových mezer medníkových
nástavků jsou včely vyfukovány silným
proudem vzduchu. Jeho zdrojem je agregát
spalovacího motoru s ventilátorem. Včely
se běžně vyfukují na zem před úl nebo
do koše, z něhož se sypou zpět do úlu. Při
vyfukování je také možné využívat zvláštního krytu. Vyfouknuté včely jsou krytem
usměrňovány na strop úlu. Používání vyfukovačů je ve světě značně rozšířené, jsou
vhodné pro větší provozy. Je možné je využívat u rámků do výšky 24 cm. Podmínkou
jsou úzké spodní loučky rámků, jinak se
včely schovávají do mezery mezi širokou
loučku a dílem. Jedná se o stejný problém
jako při ometání.
Repelenty
K vypuzování včel z medných nástavků je
v některých zemích rozšířené používání repelentů. Na strůpky úlů se položí plachetka, na kterou se nastříká repelent. Páry repelentu vytlačí včely z medných plástů dolů
k česnu a následně je možné odebírat nástavky bez včel. Problémem jsou repelenty,
které se často vyrábějí na bázi karbolinea.
Ty nelze z hygienických důvodů používat.
U nás tento systém odvčelování není povolen. Musel by být k dispozici repelent
vyhovující předpisům pro přímý styk s potravinami a jeho pach by nesměl přecházet
do medu. Zatím námi zkoušené repetenty,
které by vyhovovaly hygienickým předpisům, zkracují život včel.
Odvíčkování a vytáčení
Odvíčkování včetně vytáčení medu je časově náročná operace prováděná mimo
úl a často i mimo stanoviště. Její řešení se
stává aktuální při vyšších výnosech medu
a při nárazových intenzivních snůškách –
obdobně jako je tomu při odběru medných
plástů. Současná produktivita odvíčkování
vidličkou spojená s vytáčením je velice nízká, na získání 1 q medu je potřeba 3–4 hodin práce. Na druhé straně jsem se své praxi
setkal se systémem odvíčkování a vytáčení, kdy jeden pracovník vytočil za 8 hodin
4 tuny medu. Kromě vidličky můžeme
odvíčkovat i noži a rotačními odvíčkovači.
Kromě tradičních medometů jsou využívány tangenciální a polotangenciální zvratné
medomety, radiální medomety s různou
osou otáčení včetně paralelnotangenciál-

Ohřev plástů
V centrálních medárnách je výhodné medné
plásty nahřívat na teplotu 25–30 °C. Vytáčení teplých plástů je rychlejší a dokonalejší. Při ohřevu se z medu odpaří i určitá část
vody. Ve velkých medárnách, ve skladech
nástavků určených k vytáčení, je výhodné
kromě ohřevu umístit i kondenzační vysoušeč, který za den může z prostoru odebrat
i desítky litrů vody. V malých provozech je
možné stohy nástavků umístit na podstavec, který je z jedné strany otevřený. Asi
8 hodin před vytáčením postavíme před
otvor podstavce teplomet zapnutý na nízký stupeň. Je nutné, aby vzduch vstupující do stohu nástavků měl teplotu kolem
40–45 °C. Tento vzduch o nízké relativní
vlhkosti plásty ohřeje a medu odebere i určitou vlhkost. Stoh nástavků vysoký do 1,5 m
nahoře z poloviny až ze dvou třetin přikryjeme tak, aby zůstala jedna polovina až třetina
každé uličky volná pro odchod vzduchu.
Odvíčkování vidličkou
Tento tradiční způsob odvíčkování je
značně rozšířen. Je ekonomicky únosný
ve včelařských provozech s desítkami až
dvěma či třemi stovkami včelstev. Víčka
jsou po vidličce jen málo rozmělněná, mají
relativně malý povrch, snadno okapou, jejich zpracování není náročné. V medárně
je výhodné odvíčkovat na stole, na němž
je místo pro odkládáni rámků pro nové
naplnění medometu. Místo pro odkapání
víček by mělo pojmout víčka z celého dne
vytáčení. Ve větší míře se začíná používat
vidlička se zahnutými jehlami. Odvíčkování v tomto případě nevyžaduje, v porovnání
s vidličkou s rovnými jehlami, tolik fyzické
námahy.
Odvíčkovací nože
K odvíčkování se používají speciální nože,
které se ohřívají v horké vodě nebo jsou
vyhřívány elektricky. Víčka mají po odvíčkování stejné vlastnosti jako při použití
vidličky, pouze z nich odkape více medu.
Využití je výhodné především u nízkých
plástů. Odvíčkovací nože se s výhodou využívají také při odvíčkování ztluštělých plástů, které byly v nástavku rozmístěny s větší
roztečí. Řez nožem je pak u těchto plástů
veden čistým voskem nastavené stěny buňky, někdy si také pomáháme vedením nože
po některé vodorovné loučce rámku.
Odvíčkovače
Plásty jsou odvíčkovány horizontálně
kmitajícími hřebeny, rotujícími elementy
(kartáči), na hřídeli pohyblivě připevněnými řetízky, popřípadě lopatičkami apod.

Rotujícím elementům vadí mezerníky,
nevhodně rozšířené loučky apod. Typ použitého rámku je nutné uvést do souladu
s typem rotačního odvíčkovače. Vyrábějí
se takové typy, do nichž se plásty vkládají
ručně, na druhé straně i různé poloautomaty a automaty. Po odvíčkovaní s použitím
rotačních odvíčkovačů zůstává drť víček
s medem. Tato drť se obtížněji separuje,
k tomu se využívají se výkonné odstředivky nebo vysokotlaké šnekové lisy. Kvalitní
bezezbytkovou separaci zajistí pouze lisy.
Tento systém odvíčkování vyžaduje poměrně nákladné stroje a zařízení; využívá
se ve velkokapacitních medárnách, v nichž
se vytáčejí tisíce včelstev.
Stále větší oblibu získávají odvíčkovače
s kmitajícím popřípadě vyhřívaným hřebenem pracující na principu odvíčkovacího
nože. Víčka jsou méně rozmělněna a separace medu a víček je snadnější. Veškeré
odvíčkovače vyžadují pevnou konstrukci
rámků a rozměrovou přesnost.
Odvíčkování nízkých nástavků
Nízké nástavky je možné odvíčkovat bez
vyjímání plástů. Do mezer mezi rámky se
shora zasouvá sada rotujících plastických
spirál, tzv. Manley systém. Podmínkou jeho
funkce je použití rámku s užšími horními
a spodními loučkami.
Tangenciální a polotangenciální
zvratné medomety
Odvíčkované plásty se vkládají do kazet,
které se obracejí změnou otáčení vřetena.
Tangenciální medomety mají kazety rozmístěny po obvodu koše, u polotangenciálních je ve stejném medometu více kazet,
které se překrývají. Vytáčení je zpravidla
řízeno programem. Tyto medomety jsou
univerzální. Je možné vytáčet vysoké rámky i s hustými medy. Jsou využitelné v provozech se stovkami včelstev.
Radiální medomety
U radiálních medometů rozličných konstrukcí a kapacit jsou vždy spodní loučky plástů postaveny k ose otáčení a med
opouští plást přes horní loučku při jednom
směru otáčení. Radiální medomety jsou
vhodné pro vytáčení nízkých plástů a květových medů s nižší viskozitou. Problémy
se mohou vyskytnout při vytáčení hustých
medovicových medů a medů se sklonem
ke zcementování. Malokapacitní radiální
medomety jsou vhodné pro malé a střední
medárny, velkokapacitní radiální medomety, jež také mohou vytáčet celé nástavky,
pak pro velkokapacitní zpracovny zřízené
pro vytáčení tisíců včelstev. I ve větších medárnách je výhodné mít v záloze tangenciální-polotangenciální medomety k vytáčení
plástů s hustým medem.

Racionalizace ve včelařství

ních s vodorovnou osou otáčení a paralelnotangenciální se svislou osou otáčení.

Různé typy výkluzů

Použití vyfukovače s krytem

Linky na vytáčení medu
Pro vybavení velkých medáren nabízejí
různé firmy kompletní strojní vybavení
pro veškeré operace související s vytáčením medných plástů nebo celých nástavků. Na Apiexpech můžeme tyto linky vidět
např. od francouzské firmy Thomas, finské
Paradise a dalších. V současné době působí
i u nás dva výrobci. Linka zahrnuje vstupní
zásobníček medných plástů, odvíčkovač,
zásobník odvíčkovaných plástů, velkokapacitní radiální medomet s vodorovnou
osou otáčení, zásobník vytočených plástů
a příslušenství k separaci medu z víček.
Příslušenství k medometům
Med z medometu se zbavuje hrubších nečistot v různých dekantačních nádobách,
přepravuje se speciálními čerpadly, víčka
a kaše z rotačních odvíčkovačů se separují
na odstředivkách nebo lisech.
Ve vyhřívané dekantační nádobě (v horizontálním sítu) se med ohřívá na teplotu zhruba 40–45 ºC, systém přepážek
zasahujících až pod jeho hladinu zachytí
jak lehčí příměsi, tak i ty, které jsou těžší
než med. Dekantační nádobu opouští med
v čistotě vhodné pro skladování.
Čerpadla na med pracují na různém
principu. Mohou být šneková, lamelová,
zpravidla nemají výraznou sací výšku, musejí se umísťovat pod hladinu nebo těsně
nad hladinou čerpaného medu. Všechny
součástky musejí být vyrobeny z materiálu
vyhovujícího hygienickým předpisům pro
přímý styk s potravinami – tedy s medem.
Text a foto: Dr. Ing. František Kamler
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Mezinárodní včelařská konference
ve Slovinsku u příležitosti oslav
Světového dne včel

Přednášející na konferenci v Žirovnici (vlevo nahoře je sekretář Apimondie Riccardo
Jannoni-Sebastianini, pod ním prezident Apimondie Philip McCabe) u právě odhaleného pomníku věnovanému včele kraňské
Foto: Gašpar Stopar

U příležitosti oslav Světového dne včel, který se každoročně koná 20. května, se uskutečnily ve slovinské Žirovnici a jejím okolí Mezinárodní včelařská konference, Mezinárodní ministerská konference a včelařské oslavy.
Měl jsem příležitost se Mezinárodní včelařské konference účastnit, a proto
bych se s vámi rád podělil o některé poznatky.
Akce se uskutečnila ve dnech 18.–20. května 2018 a první den byl věnován odborné
včelařské konferenci pod názvem „Globální výzvy ve včelařství.“ Konferenci zahájili
prezident slovinských včelařů Boštjan Noč,
ministr zemědělství Slovinska Dejan Židan
a prezident Apimondie Philip McCabe. Jednání bylo rozděleno do osmi bloků, ve kterých jednotlivé tematické okruhy v oblasti
včelařství přednášeli jak zahraniční, tak
slovinští odborníci. Ze závěrů jednotlivých
témat jsme vytvořili dokument, který byl

následující den projednán a následně podepsán ministry zemědělství nebo jejich
zástupci z více než 20 zemí.
První blok se věnoval problematice opylování a udržitelnému zemědělství. Úvodní přednášku měl prezident komise pro
opylování při Apimondii Lucas Garibaldi
z Argentiny. Hovořil nejen o významu včel
pro opylování, ale i dalšího hmyzu, jako
jsou čmeláci a včely samotářky. V současné době dochází k ohrožení už 45 % těchto
druhů hmyzu.

Včelín prezidenta pro apituristiku Blaže
Ambrožiče

Detail včelína Blaže Ambrožiče
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Druhý blok byl zaměřen na význam a použití včelích produktů. S první přednáškou
vystoupil Pushpendra S. Bhandari z Indie,
který zdůraznil, že včela je v Indii nedílnou
součástí života a kultury (jóga, ajurvéda).
Uvedl, že včelí produkty jsou zde součástí
každodenní stravy, a proto je důležité znát
jejich správné dávkování a aplikaci. Na jeho
slova navázala Alina Varadi z Rumunska,
která zdůvodnila, proč je důležité každé
ráno jíst včelí produkty (med, včelí pyl, larvy a mateří kašičku). Svou teorii aplikovala
i při každodenních snídaních s ostatními
účastníky konference. Přednášky doplnil
Dr. Thomas Gloger, hlavní organizátor
apiterapeutické konference v Německu
(22. 9. 2018 Dortmund). Těm z vás, kteří
se chcete hlouběji zabývat touto problematikou, bych tento kongres určitě doporučil.
Třetí blok se zabýval kvalitou a zajištěním bezpečnosti včelích produktů. Zahájil
ho Dr. Lutz Elflein z Německa, zástupce
laboratoří Eurofins. Uvedl, že riziko podvodů se nejčastěji vyskytuje u olivového
oleje, ryb a biopotravin, přičemž med je
na šestém místě. Dále hovořil o nových
metodách kontroly potravin. Upozornil,
že vypracované kvalitní analytické postupy se používají pouze na med, u ostatních
včelích produktů takové postupy chybí.
Med má však nejméně reziduí. Jejich větší
obsah je v pylu a mateří kašičce, následuje
vosk a nejvíce je kontaminován propolis.
Ve čtvrtém bloku jsme se seznámili s různými metodami používanými na léčbu var
roázy. Na toto téma přednášel Giovanni
Formato z Itálie, který u těchto metod po-

Autor (vlevo) s pracovníkem Slovinského
svazu včelařů Markem Borkem

Foto: Klemen Lajavec

Význam včel
Druhý den se v Brdu při Kranju konala Mezinárodní ministerská konference k významu včel a ostatních opylovatelů. Zúčastnil
se jí i ministr zemědělství ČR Jiří Milek.
S resortními kolegy tam také za Českou
republiku podepsal společnou deklaraci,
v níž byly uvedeny nejdůležitější závěry
z konference zaměřené na podporu včelařství, ochranu včel, i na podporu mladých
včelařů.
Zahraniční hosté, kteří přednášeli
na kongresu, navštívili ten den významná
místa zaměřená na apituristiku. Nejprve
společně zamířili ke včelínu prezidenta
pro apituristiku Blaže Ambrožiče, který
zde kromě přijímání četných zahraničních návštěv pořádá i velké množství zajímavých akcí pro děti. Dalším navštíveným
místem bylo včelařství Honey Božnar, kde
jsme viděli zajímavou výstavu přibližně
250 různých 3D modelů včel, které zaslaly
děti z více než 40 zemí. Bohužel však bez
zástupců z České republiky… Modely byly
vyrobeny pouze z recyklovatelných materiálů. Zde bych chtěl připomenout velmi
dobrou práci více než 150 slovinských včelařských kroužků a jejich vedoucích.
Neméně zajímavé bylo i včelařské muzeum ve městě Radovljica, které je věnováno
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važuje za nejdůležitější, aby byly bezpečné,
efektivní a zároveň levné.
V pátém bloku jsem se zabýval společně s profesorem Janko Božičem a Marko
Borkem vzděláním a zaváděním znalostí
do včelařství. Mne samozřejmě potěšil
zájem účastníků nových zemí (jako např.
Belgie, Španělska, Argentiny, USA, Kanady nebo států bývalé Jugoslávie) účastnit
se v následujících letech mezinárodních
setkání mladých včelařů IMYB.
Šestý blok se věnoval problematice pesticidů a jejich vlivu na včely. Hlavní přednášku měla Noa Simon Delso z Belgie.
Hovořila o nebezpečí pro včely při použití chemických postřiků na rostliny, které
nejsou pro včely atraktivní, protože insekticidy, které se dnes používají, mají 5 000 až
10 000 × vyšší toxicitu než např. DDT.
Sedmý blok se věnoval včelí pastvě. Zahájil ho Dan Eisikowitch z Izraele, který se
zaměřil především na specifické podmínky
pro včelařství ve své zemi.
V osmém bloku se Mladen Ljubišič
a Tanja Korošec Arih ze Slovinska věnovali
propagaci včelích produktů a apituristiky.
Večer se účastníci včelařské konference
přesunuli do obce Višnja Gora (nedaleko
města Ivanča Gorica), kde byl za účasti mnoha médií a předních slovinských politiků
slavnostně odhalen pomník věnovaný kraňské včele. Jedná se o velký moderní kovový
model včely na kamenných podstavcích.

Opravený včelín Antona Janši

Antonu Janšovi, jeho knihám, historickým
úlům a včelařským pomůckám. Nechyběly ani dřevěné desky se starými malbami,
které jsou právě pro Slovinsko tak typické.
Na všech těchto zastávkách byl dostatečný
prostor na diskuze a výměnu názorů o včelařství v jednotlivých zemích. Slovinští včelaři udržují apituristiku skutečně na vysoké
úrovni. Ve Slovinsku je možné seznámit
se nejen s bohatou historií včelaření, ale
i v současnosti je včelařství velmi citlivě
propojeno s krajinou a lidmi, kteří zde žijí.
Pro apituristiku mají místní včelaři i velkou
finanční podporu vlády, protože si politici
uvědomují, že podporou včelařství mohou
pomoci i rozvoji vesnic a místní krajiny.
Světový den včel
Třetí den byl věnován prvním oslavám
Světového dne včel, který byl ustanoven
na 20. května. Jeho vytvoření bylo poprvé
zmíněno na mezinárodním setkání mladých
včelařů IMYB v Praze v roce 2012 a na základě návrhu Slovinska byl Světový den včel
schválen generálním shromážděním OSN
dne 20. 12. 2017. Oslav se zúčastnili přední političtí představitelé Slovinska v čele
s prezidentem Borutem Pahorem. Dále byli
přítomni generální ředitel Organizace pro
výživu a zemědělství (FAO) José Graziano
da Silva, prezident Apimondie Philip McCabe, účastníci ministerské konference z předešlého dne a tisíce místních i zahraničních
včelařů. Oslavy byly velmi okázalé, na programu byly projevy a udělení významných
vyznamenání, zazněla nejen státní, ale i včelařská hymna. Po slavnostním ceremoniálu
bylo možné navštívit stánky s včelařskými
výrobky a také nově zrekonstruovaný včelín
Antona Janši. Zde byla uvedena divadelní
hra, věnovaná právě působení Antona Janši
v místě oslav v Breznici u Žirovnice. Místní
včelaři mimo jiné plánují vybudovat v následujících letech naučný včelařský areál.
Význam Světového dne včel podtrhlo vydání speciální pamětní mince s včelařskou
tematikou v hodnotě 2 eur, která se dostane
do běžného oběhu po celé Evropě.
Jak před samotnou konferencí, tak během ní jsem měl příležitost jednat s několi-

ka jejími účastníky. Z mého pohledu považuji za nejvýznamnější setkání s prezidentem Apimondie Philipem McCabem, který
podpořil uspořádání kontinentálního kola
mezinárodního setkání mladých včelařů
IMYB v Africe. To by se mohlo uskutečnit
již v roce 2019 nebo 2020. Domnívám se,
že je velmi důležité pořádat obdobné akce,
jako byla tato konference, abychom neustále upozorňovali na význam včel a jejich
produktů a hlavně zdůraznili stále ještě
nedoceněnou práci včelařů pro ekosystém
a společnost.
Velmi důležitým výstupem této konference byla deklarace, podepsaná na Ministerské konferenci. Kromě jiného se v ní
upozorňuje na důležitost a nutnost podpory
mladých včelařů. Je zde uvedeno, že je třeba
zejména podporovat včelařské kroužky a jejich vedoucí, podporovat národní i mezinárodní soutěže pro mladé včelaře a zapojovat
je do činnosti spolků i včelařských svazů.
Slovinsko je krásná, dobře dostupná
země a včelaření tu má dlouhou tradici. Proto bych všem včelařům a zájemcům o včelaření doporučil místní včelařské zajímavosti
navštívit. Třeba zde najdete inspiraci, jak
seznámit naše i zahraniční turisty s bohatou
českou a moravskou včelařskou tematikou.
A máme se opravdu čím pochlubit.
Text a foto: RNDr. Jiří Píza

Zleva vpředu prezident Slovinska Borut Pahor, prezident slovinských včelařů Boštjan
Noč a generální ředitel FAO José Graziano
da Silva
Foto: Klemen Lajavec
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Z Výzkumného ústavu
včelařského Dol – VII.
Inseminace včelích matek jedním trubcem
Zakladatel československé
inseminační školy
Ing. Vladimír Veselý (1963)

V odborných včelařských článcích posledních několika let se objevily nové
zkratky – VSH a SDI. Pod písmeny VSH se skrývají původně latinská
slova, které převzala angličtina jako Varroa Sensitive Hygiene, a i v češtině je to totéž. Jde o to, že v některých včelstvech naší včely medonosné,
Apis mellifera, bylo pozorováno něco podobného, co umí původní hostitel
roztoče varroa. Dělnice této včely východní, Apis cerana, dokážou parazity
ve včelstvu aktivně vyhledávat a odstraňovat. Spolu s dalšími mechanismy
(rojení, parazitace jen na trubčím plodu) je toto hygienické chování základem dlouhodobé rovnováhy mezi Apis cerana jakožto hostitelem, a parazitem Varroa destructor.
V populaci naší evropské včely není tato
vlastnost rozšířená. Pokud bychom ji sku238 •červenec 2018

tečně chtěli zachytit a rozmnožit, znamenalo by to především mít dobrou metodu,

jak rozpoznat jedince, kteří ve své genetické výbavě tuto žádanou vlastnost mají.
Vlastnosti, jako je barva těla nebo tvar žilek
na křídle, se měří celkem snadno. Ty, které se týkají chování nebo reakcí na určité
podněty, se – zvláště u včel – stopují obtížněji. Včelstvo je totiž společenství, naší
mluvou řečeno, nevlastních sester. Všechny mají stejnou matku, ale jednoho z těch
6–8 otců, se kterými se jejich matka kdysi,
asi týden po vylíhnutí, spářila na trubčím
shromaždišti.
Tam létají říjné neoplozené matky a tisíce
trubců z širokého okolí. Matka se po spáření vrátí do svého včelstva a ve vejcovodech
má sperma od všech partnerů. Nastane
velmi důležitý proces, tzv. zčištění, kdy se
matka, obklopena svou suitou, zbavuje postupně spermatu tak, že ho ze zadečku opět
vytlačuje. Při tom část nejpohyblivějších
spermií vycítí kudy kam, a zapluje úzkou
trubičku spojující vejcovod se semenným
váčkem do spermatéky. Do té se naměstná asi 6 milionů spermií, což představuje
zhruba desetinu původního počtu spermií, které trubci při snubním letu matce
předali. Devadesát procent spermií tedy
v této veřejné soutěži prohrává a jejich rodokmen nepokračuje. S úspěšnými 6 miliony pak matka velmi šetří. Jsou v polospánku, dobře zásobované kyslíkem a živinami.
O jejich komfort se stará zvláštní nervová
uzlina v blízkosti spermatéky. Na oplození
jednoho vajíčka použije jen kolem 5 spermií, takže za život může naklást asi milion
oplozených vajíček. Spermie od různých
otců jsou v nějakém poměru zastoupeny
v celkovém počtu a promíchány jsou jen
částečně. To znamená, že mohou být v jakýchsi balíčcích, takže určitou dobu převládají dcery od jednoho trubce, po čase
zase od jiného. To vysvětluje, proč se někdy vlastnosti včelstva mohou zřetelně lišit,
třeba v druhém roce života matky, od roku
předcházejícího.
Pro genetické studie je komplikací polyandrie (páření s více samci) s nerovnoměrnou distribucí genů v čase. Vědci by
rádi studovali vlastnosti dělnic bez toho,
aby se jim výsledky měnily pod rukama.
Proto byla vyvinuta technika míchání
spermatu před jeho inseminací. Technik
odebere od mnoha trubců sperma, které se

Včelstvo s jedním otcem
Zcela jinou metodou, jak se lépe orientovat ve vlastnostech dělnic a vyloučit při tom
nerovnoměrnou rozmanitost z otcovské
strany, je včelstvo s jedním otcem. K tomu
je potřeba matka oplozená jedním trubcem, anglicky Single Drone Insemination
(SDI). V přírodě věc nevídaná, ale technicky proveditelná. Dá to práci, ale můžeme
vybrat nadprůměrně vyspělého samčího
jedince, a od nejlepších trubců získáme
až 1 mm3 spermatu. Tímto množstvím již
lze matku nainseminovat. Z výše popsané biologie páření víme, že matka běžně
oplozená dávkou 10–12 mm3 (tj. 60 miliónů spermií) má ve spermatéce zpočátku
6 milionů spermií, a z této zásoby pak tři
roky i déle oplozuje svá vajíčka. Při běžné
inseminaci se dávkou kopíruje přirozené
páření. Rozdíl je v tom, že trubce vybírá
chovatel ze včelstev podle svých představ.
Pokud bude matka inseminovaná spermatem jednoho trubce místo 6 milionů
spermií, bude mít zásobu ani ne jeden milion. To postačí na zhruba 200 tisíc vajíček,
tedy na necelou jednu sezonu, a dříve nebo

Inseminační přístroj, model Vesely 2000
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následně naředí vhodným rozpouštědlem,
aby se jednotlivé spermie rozplavaly z balíčků. Pak se suspenze zamíchá – opatrně,
aby nedošlo k poškození bičíků spermií,
a následně se centrifuguje. Supernatant
se oddělí a sediment, který by měl mít
podobnou hustotu jako nativní sperma,
se použije k inseminaci včelích matek. Ty
pak kladou vajíčka s rovnoměrněji zastoupenými vlastnostmi ze strany otců. Pokud
do původního odběru spermatu zahrneme
třeba tisíc trubců, můžeme dostat do jedné
inseminační dávky stovky různých „tatínků“, což v přírodě nemůže nastat. Z popisu
výše uvedeného postupu je také zřejmé, že
celý proces je velmi komplikovaný, a tím
i náchylný na chyby a možnost poškození
spermatu. Jsou projekty, které si od této
metody slibují včelstva s lepší adaptabilitou, ale přirozené to není.

Od takového trubce lze získat až 1 mikrolitr
spermatu

později se matka stane trubcokladnou.
Za těchto okolností se hodnocení vlastností dělnic od matek inseminovaných jedním
trubcem neprovádí v běžných, ale ve zmenšených včelstvech, která jsou pro účely testu záměrně držena v úlech systému Mini-
-plus na malé plástové ploše šesti rámečků
218 × 160 mm. V takovém prostoru matka
nemůže klást na plný výkon, takže jí omezená zásoba spermií vydrží podstatně déle.
Záměr je, aby se včelstva dala vyhodnotit
a vybrané matky rozchovat.
A teď to nejpodstatnější. Jak poznat, zda
onen jeden jediný trubec předal svým dcerám schopnost varroatolerance? Původně
se do pokusných úlků vkládaly zavíčkované
plodové plástečky z jiných, varroázou silně zamořených včelstev. U těchto plástů se
provede pitva plodu odvíčkováním jedné
vodorovné řady buněk, a tak se odhadne,
jaké procento buněk je nakaženo roztoči.
Z toho lze propočítat, kolik roztočů jsme
vložili, a sledovat, jak s nimi budou pokusná včelstvíčka nakládat. Ideálně by dělnice
měly parazitované buňky plodu rozpoznat,
otevřít, kuklu vytáhnout, a tím přerušit reprodukci roztočů. Chovatelé, kteří tuto náročnou metodu používají, referují, že taková úspěšná včelstva jsou a hodnotí redukci
roztočů v procentech. Pak je ovšem třeba
odchovat další generaci matek, opakovat
testy a ujistit se, že se vlastnost přenesla
na další pokolení.
K většímu rozšíření tohoto experimentu
by mohlo posloužit následující zjednodušení, se kterým někteří přišli poté, co se
ukázalo, že příprava zamořených plodo-

Schéma pohlavních orgánů matky před
inseminací

vých plástů je problém. Místo nich se používá řízená invaze dávkou 150 roztočů,
kteří se získají z běžných včelstev metodou moučkového cukru. Oklepaní roztoči (jak známo, v cukru neuhynou) se dají
dobře napočítat a přisypat do testovaných
včelstvíček v úlcích Mini-plus. Následně
se hodnotí jejich další osud. I tato zjednodušená metoda vyžaduje nemálo práce,
avšak naděje na varroatolerantní linie včel
je dobrou motivací. Při návštěvách u těchto
chovatelů se ptávám (to už je taková „nemoc z povolání“), zda mají pro kontrolu
také SDI matky inseminované jedním
obyčejným trubcem bez hledaného genu.
To proto, aby se dalo spočítat, zda rozdíly
jsou statisticky průkazné. Většinou nemají.
Kdo by si přál včely neodolné?
Tak nezbývá než doufat, že hledané geny
v populaci včel opravdu objevíme, prověříme, zafixujeme a rozmnožíme. Podle
prof. Ralfa Büchlera není tento hledaný
gen nijak vázán na některou rasu včel,
takže stejnou šanci mají všichni chovatelé
s pečlivými záznamy a velkou trpělivostí.
Věřím rovněž, že i včely souběžně rozvíjejí
svou strategii, jak přežít. Nemají sice SDI,
ale mají o několik milionů let delší zkušenosti než my chovatelé.
Ing. Dalibor Titěra, CSc.,
Výzkumný ústav včelařský v Dole
Foto: archiv VÚVč Dol

Hledání varroatolerance – inseminace v terénu v roce 2002
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„Antigravitační“ účinky mateří kašičky
Larvy v matečníku naplněném mateří kašičkou

Mateří kašička je vysoce ceněná jako zdroj živin a látek, které nasměrují vývoj larvy ve včelí matku. V matečníku však plní mateří kašička i jednu velmi
důležitou a donedávna nedoceněnou úlohu. Brání vypadnutí larvy a chrání
ji tak před neblahými důsledky neúprosných zákonitostí gravitace.
Hustota mateří kašičky závisí
na kyselosti
Mateří kašička je u včely medonosné produktem dvou různých žláz. Mandibulární
žlázy dělnic tvoří z valné části mastné kyseliny, hypofaryngeální žlázy mají za úkol
produkovat proteinovou složku mateří
kašičky. Komponenty mateří kašičky byly
přednostně zkoumány z nutričního hlediska. Její další úlohy zůstávaly stranou
zájmu badatelů. Mezinárodní tým v čele
s Anjou Buttstedtovou z Martin-Luther-
-Universität Halle-Wittenberg nyní toto
„bílé místo“ na mapě poznání mateří kašičky zaplnil překvapivým objevem, o němž
vědci referují v časopise Current Biology.
Sekreční buňky hypofaryngeálních žláz
syntetizují v endoplazmatickém retikulu
komplex proteinů označovaných souhrnně
jako MRJPs (Major Royal Jelly Proteins).
Tyto proteiny vznikají při neutrálním pH
kolem 7,0 a stejnou kyselost si udržují i po dobu, po kterou jsou uchovávány
ve zvláštních sekrečních rezervoárech.
Vlastní mateří kašička je ale díky nízkému
pH mastných kyselin z mandibulárních
žláz o poznání kyselejší a její pH se pohybuje kolem 4,0.
Kyselost prostředí výrazně ovlivňuje
vlastnosti proteinů mateří kašičky ze skupiny MRJPs. Například velmi hojný protein MRJP1 se za neutrálního pH 7,0 spojuje do čtveřic společně s kvartetem malých
proteinových molekul apisiminu. Jakmile
ale pH klesne k hodnotám kolem 4.0, protein MRJP1 polymeruje a vytváří za účasti
apisiminu mnohem větší útvary. V kyselém
prostředí se polymerující proteiny mateří
kašičky shlukují do vláknitých sítí. Pod
elektronovým mikroskopem je patrné, že
240 •červenec 2018

síť tvoří vlákna a disky nanometrových proporcí. Vznik těchto útvarů a jejich seskupení do sítí jsou závislé na kyselosti prostředí
a dochází k němu až při hodnotách pH pod
5,0. Zároveň s tím se mění i viskozita mateří kašičky. V kyselém prostředí – při formování disků, fibril a sítí – viskozita dramaticky narůstá. Změny viskozity kašičky
v závislosti na pH jsou dány zvláštními
vlastnostmi proteinů MRJPs.
Mateří kašička jako dvousložkové
lepidlo
Význam vysoké viskozity mateří kašičky
prokázal tým Anje Buttstedtové zajímavým
experimentem. Vědci nasadili do matečníků
včelí larvy a přidali mateří kašičku s různě
upraveným pH. Pokud si mateří kašička
udržela obvyklou kyselost, pak se po obrácení matečníků dnem vzhůru nestalo, že by
z některého larva vypadla. Pokud však byla
kyselá reakce kašičky aspoň zčásti neutralizována, začala kašička „řídnout“ a ztrácela
viskozitu. Takto „zřídlá“ kašička hůře lepí
a larvě hrozí vypadnutí z matečníku. Jasně se
to ukázalo už při pH 4,8, kdy se v matečníku
neudrželo 40 % larev. Při pH mateří kašičky
5,3 už se neudrželo v matečníku 90 % larev
a při pH 5,9 to nezvládla ani jedna.
Buňky plástu pro larvy předurčené k vývoji v dělnice nebo trubce staví včelí dělnice
tak, aby podélná osa směřovala horizontálně. Pro vývoj budoucí matky jsou určeny
speciální větší buňky, které bývají orientovány vertikálně. Z takto orientované buňky
hrozí larvě vypadnutí a její bezpečný vývoj
zajistí pouze dostatečně viskózní „lep“.
Mateří kašička se pro tyto účely dokonale
hodí. Vysokou viskozitu ale potřebuje mateří kašička až v buňce plástu. Pokud by

zhoustla dřív, třeba ve vývodných cestách
žláz, znamenalo by to pro včelu vážnou
komplikaci.
V hypofaryngeálních žlázách dochází při
sekreci proteinů MRJPs k poklesu jejich
kyselosti z původně neutrálních hodnot
kolem 7,0 až na 6,3, ale to k nárůstu viskozity nestačí. Sekret žlázy zůstává „tekutý“
a snadno odchází ze žlázy jejími vývodnými
cestami. Dostává se do ústní dutiny včely,
kde jeho kyselost dále klesá a pH dosahuje
hodnoty kolem 5,0. Také za tohoto pH zůstává sekret tekutý.
Dělnice vylučují do buňky plástu odděleně sekrety hypofaryngeální a mandibulární
žlázy. Teprve v buňce se oba sekrety – čirý
a bělavý – vzájemně smísí. Sekret mandibulárních žláz má díky vysokému obsahu
mastných kyselin pH pod 4,0 a srazí výsledné pH mateří kašičky na hodnoty kolem 4,0. Tím je zajištěn vznik disků a fibril
proteinů MRJPs. Viskozita mateří kašičky
díky tomu trojnásobně naroste a spolehlivě
„přilepí“ larvu ke dnu buňky.
Dělnice mají zřejmě nad viskozitou kašičky určitou kontrolu, protože poměrem obou
sekretů ve směsi určují výsledné pH.

Včely budují matečník

„Je to systém podstatně sofistikovanější
než jakékoli dvousložkové lepidlo vyráběné
člověkem, protože zároveň slouží jako vysoce kvalitní potrava,“ píší Anja Buutstedtová a spol. v závěru své studie v Current
Biology.
Nejdůležitější role při proměně mateří
kašičky na „lepidlo“ patří proteinu MRJP1.
Ten byl dříve mylně považován za signální
protein určující vývoj larvy v matku. Nyní
je jasné, že při vývoji včelí matky sehrává
zcela jinou, ale naprosto nezastupitelnou
úlohu. Pokud se larva v matečníku neudrží,
vynikající nutriční hodnota mateří kašičky
přijde nazmar.
Text: Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia

Náš předseda základní organizace nám
napsal:
„Vážení přátelé, jistě máte provedené jarní
prohlídky a znáte stav svých včeliček. Víte
tedy, kolik jich zdárně vyzimovalo, a s kolika jdete do sezony. K 30. dubnu se musí
pravidelně nahlásit tyto počty vyzimovaných včelstev a pak zanést do Centrálního informačního systému, to za vás dělá
jednatel. Dejte mi, prosím, do 20. dubna
zprávu, jak na tom jste, tedy počet vašich
vyzimovaných včelstev. Děkuji za pochopení
a řádné splnění jedné z mála chovatelských
povinností.“
Na můj dotaz, že jsem tuto povinnost
nikde nenašel, mi nedokázal odpovědět.
Dovoluji se tedy dotázat Vás, jestli taková
povinnost existuje a z čeho vychází. Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
v Hradišťku o této povinnosti také neví.

L. R.
Není to zákonná povinnost. Jde jen o naše
statistické sledování stavu včelstev nejen
k 1. 9., ale také k 15. 2. a k 1. 5. v CIS, abychom jako svaz věděli, jak včelstva našich
členů vyzimovala. V minulosti se nám toto

sledování vyplatilo v případech celoplošných zimních úhynů a měli jsme tak podklady pro žádost o dotaci či podporu na obnovu stavu včelstev.
Při kočování jsme převezli 40 včelstev
na hořčici. Jednalo se o převoz v rámci okresu, z jedné obce do druhé, ale
i v rámci téže organizace ZO ČSV. Včelstva byla řádně vyšetřena na MVP s negativním výsledkem. Prosím o odpověď,
kdo vydává souhlas k umístění včelstev –
majitel pozemku nebo nájemce? Jde
o to, že majitel pozemku může být těžko dostupný, kdežto nájemce – v tomto
případě fyzická osoba – je snadno dohledatelný, např. v LPIS. Z mého pohledu
pronajímatel (majitel pozemku) pronajal pozemek s vědomím, že nájemce jej
bude využívat k pěstování obilí, řepky,
brambor, kukuřice, trvalých travních
porostů (louka). Rovněž tak k umístění
dobytka (pastevní plochy) nebo ke krátkodobému umístění např. včelstev. R.P.
Odpověď je třeba hledat v obsahu nájemní
smlouvy. Pokud účel nájmu vyjmenovává
činnosti, tak jak o nich píšete, vztahují
se, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak,
na nájemce. Neplatí to automaticky pro
jinou osobu. Jestliže nájemní smlouva
obsahuje souhlas vlastníka s případným
podnájmem, což by se mohlo vztahovat
i k umístění včelstev, pak stačí souhlas
nájemce. Jinak bohužel si musíte Vy nebo
nájemce vyžádat nejlépe písemný souhlas
vlastníka.
Musí být účetní u základní organizace
členem základní organizace nebo lze
účetnictví zadávat externě?
M.F.
Pokladníkem musí být člen organizace.
Každý funkcionář svazu musí být členem

svazu. Vyplývá to nejen ze stanov, ale i z logiky věci. To ovšem neznamená, že byste
si nemohli zajistit účetní služby externě.
Zastřešovat tuto funkci však musí pokladník ZO, člen svazu.
Jsem členem ČSV již řadu let a ve stejné
základní organizaci, kde mám trvalé
bydliště. Nyní plánuji přesun včelstev
na chalupu, kde se nyní, kdy jsem již
v důchodu, budu častěji zdržovat. Chtěl
bych proto přejít do místní organizace.
Jak mám postupovat?
Z.V.
Přestup do jiné ZO upravují Stanovy ČSV,
z.s. v čl. 5 odst. 10: Převod členů mezi základními organizacemi je možný. Změní-li
se u člena podmínky pro členskou evidenci,
nebo rozhodne-li se člen v rámci daných
možností k zařazení do členské evidence
v jiné základní organizaci, požádá o vyřazení z evidence ve stávající základní organizaci a bez zbytečného odkladu o zařazení
do evidence v jiné základní organizaci. Příslušné základní organizace provedou o tom
záznam v CIS.
Budeme-li vycházet z úpravy ve stanovách a z principů činnosti spolků zejména
s ohledem na dobrovolnost členství, pak
by k převodu měl dát svým usnesením
souhlas výbor nové ZO, protože výbor je
tím orgánem ZO, který obecně rozhoduje
o přijetí členů do svazu. Než tedy požádáte o vyřazení v původní ZO, měl byste se
dohodnout s novou ZO, zda Vás přijme.
Ve Vašem případě mám za to, že s převodem nebude žádný problém. Jiné to bývá
u těch členů, kteří se ve své původní ZO
rozhádali, a proto chtějí přejít jinam. Ať už
je to vinou kterékoli strany, je na nové ZO,
aby si všechny okolnosti a důvody převodu
člena zjistila, vyhodnotila a podle toho se
rozhodla.
Mgr. Jarmila Machová

Včelaři ze ZO ČSV Hořice oslavili 150 let trvání své organizace
Funkcionáři hořické základní organizace
připravili k výročí svého založení nejen
pro své členy, ale i ostatní občany Hořic
v Podkrkonoší bohatý program sobotního
dne 2. 6. 2018. Včelaře pozdravil starosta
Hořic Aleš Svoboda, funkcionáři z Okresní organizace ČSV Jičín a ráda jsem přijela i já. Zazpívaly děti ze Základní školy
Na Daliborce. V této ZŠ úspěšně vyvíjí
svou činnost včelařský kroužek mládeže.
Dlouholetý funkcionář Stanislav Kareš
připomněl vznik včelařského spolku pro
Hořice v Podkrkonoší, činnost v průběhu
minulých let a také funkcionáře, kteří byli

v čele organizace a zasloužili se nejen o rozvoj spolkové činnosti, ale byli i váženými
občany obce, včelaři, rádci ochotnými kdykoli pomoci ostatním. Při příležitosti oslav
nechybělo ocenění včelařů a funkcionářů.
A byla jich pěkná řádka včetně Oldřicha
Lánského dlouholetého bývalého funkcionáře, tehdy před 15 lety Ústředního
výboru ČSV. Přednáška Vlasty Dlaba o významu včelích produktů pro lidské zdraví
dobře zapadla do programu dne stejně jako
stánky s prodejem medu a produktů z propolisu a včelího vosku, medoviny, perníčků, keramiky a včelařských potřeb. I štěstí

za 10 Kč v psaníčku jste si tu mohli koupit.
Zaujala i malá výstava historických dokumentů spolku i současnost základní organizace. Za všechny uveďme mapu obvodu
Včelařského spolku Hořice v Podkrkonoší
z r. 1927, která znázorňuje jak obvod organizace, tak obsahuje i statistiku členské základny za období od vzniku spolku
do r. 1927. ZO ČSV Hořice v Podkrkonoší
patří k prvním včelařským spolkům, které
u nás vznikly. Je dobře, že si svou historii
připomínají a jsou na ni pyšní.
Mgr. Jarmila Machová
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Zadáno pro předsedkyni

Zeptali jste se…

Historie

Vývoj právní úpravy včelařství
na našem území – VII.
Včelařství v době feudalismu – část V.

Ordál žhavých radlic královny Kunhuty pocházející ze 13. století

Trestní právo
a včelařství
Nejstarší právně-ochranné předpisy pro chov včel se věnují trestání
krádeže včel. Tento akt můžeme
řadit mezi nejzávažnější trestné
činy proti majetku včelařů.
Poprvé se krádež včel objevuje v Konrádových právech, která jsou nejstarším právním pramenem na našem území a byla
v nich kodifikována platná obyčejová
práva. Byla potvrzena například pro Znojemsko, Bítovsko, Brněnsko a Břeclavsko,
jelikož v těchto oblastech byla jako první
na našem území zavedena státněprávní
organizace. V souvislosti se včelařstvím
obsahují ustanovení, která se vztahují
ke krádeži včel: „Si alicui subtrahuntur
jumenta aut famuli, apes furantur, debet
subire judicium ferri, scilicet vomeres. –
Jestliže kdokoliv zajme spřežení nebo otroka, včely ukradne, je povinen podrobit
se nálezu železem, rozumí se radlicí.“1 Pro
vysvětlení, co je to nález železem. V těchto dobách platilo, že vina se dokazovala
prostřednictvím božích soudů, které také
známe pod názvem ordály. Jejich existence
sahá až do doby Karla IV. V nejzávažněj242 •červenec 2018

ších případech se předepisoval důkaz železem, který probíhal tak, že nařčený musel
nějakou dobu postát na rozpáleném železe,
a často byla používána právě radlice. Buď
na ní chvíli přidržel dva prsty, nebo ji v ruce
poponesl na vzdálenost tří kroků. Po třech
dnech došlo k ohledání; pokud byly nalezeny popáleniny, byla tím prokázaná vina
a nařčený se musel podrobit trestu za příslušný zločin. Za zločin krádeže to byl trest
ztráty hrdla.
Mezi pozdější právní prameny řadíme
právní knihy. Například jde o Knihu rožmberskou, která obsahuje obyčejové právo
zemské ze 13. století.Je to nejstarší dochovaná právní kniha. V kapitole V. se píše:
„V rozličných nárocích, které … Ze včel trój
póhon; právo železo.“2 Pro lepší pochopení
citovaného textu uvedu, že póhon bylo slovo, které bylo ve starém českém soudnictví
používáno pro první obeslání obviněného,
aby se dostavil před soud. U vážných případů musel být obviněný poháněn třikrát.
Trójí póhon u deliktů proti včelám ukazuje,
jak vážně byla posuzována právní ochrana
včel. Právo železa můžeme chápat obdobně jako v Konrádových právech.
Právní ochranu včel dále upravuje Řád
práva zemského. Tato právní kniha vznikla přibližně v polovině 14. století. Práva
zemská česká pochází z přelomu 14. a 15.
století. Později byla nahrazena knihou

O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, jejímž autorem je Viktorin Kornel ze Všehrd. Následná zemská
zřízení ze 16. století se ve svých ustanoveních o včelách nezmiňují. Krádež včel byla
zahrnuta do pychu nebo také do výtržnosti.
V knize Vladimíra Beránka Když plásty
tekly medem jsou uvedeny případy trestné
činnosti na včelách. Uvedu stručně několik
příkladů, ve kterých bylo využito olomoucké městské vrchní právo, které sloužilo
k tomu, aby dávalo naučení menším městům, vesnicím i soukromníkům, jak mají
v daných případech rozhodnout. Například
za vyloupení čtyř úlů byl Simon Schalnera
z Rudoltic roku 1601 ztrestán mečem. Pro
vraždu, cizoložství, žhářství a také vyloupení včel byl Jan Schober z Dořečova roku
1608 kolem lámán a popraven. Za vyloupení více úlů byl Martin Losert roku 1630
trestán provazem. Z případů je zřejmé, že
krádež včel byla v této době opravdu jedním z nejzávažnějších případů a odpovídá
tomu i vyměřený trest.
Jednotlivé medařské řády obsahovaly
také výčet trestných činů, za jejichž spáchání náležel medaři trest. Například
Frýdecké právo trestalo medaře, který se
třikrát nedostavil na soudní shromáždění,
neoznačil nově převzaté brtě, nepřiznal
veškerý počet svých včelstev vrchnosti,
neoznámil nákazy atd. Zajímavé je řešení
krádeže, které obsahovalo dvě ustanovení.
První se vztahovalo na situaci, kdy jeden
medař vzal cokoliv nebo způsobil škodu
druhému medaři, a byl trestán „pouze“
vězením. Ale druhé ustanovení se týká cizího škůdce, který byl přistižen, jak škodí
na včelínech nebo brtích. Ten měl být souzen podle útrpného práva a spálen ohněm.
Text: JUDr. Pavel Pumpr
Foto: archiv autora
Zdroje:
1
BERÁNEK, Vladimír. Když plásty tekly medem: medařská hospodářství, práva, soudnictví, příběhy. 1. vyd.
Praha: Ostrov, 2003. 247 s. ISBN 80-86289-31-1.
2JIREČEK, Hermenegild. Codex juris bohemici.
Pragae, 1870, s. 82.
BERÁNEK, Vladimír. Když plásty tekly medem: medařská hospodářství, práva, soudnictví, příběhy. 1. vyd.
Praha: Ostrov, 2003. 247 s. ISBN 80-86289-31-1.
KUBEC, František. Včelařské právo a národohospodářský význam včelařství v Československé republice. Praha: Ministerstvo zemědělství, 1925. Zprávy
výzkumných ústavů zemědělských, 32 s.

Zlatá včela 2018 již zná vítěze dvou kategorií, ve kterých se letos premiérově soutěžilo. Ti starší se pomalu chystají do Francie, kde nás budou reprezentovat na setkání IMYB 2018 (píšeme na jiném místě). Ostatní se mohou
začít připravovat na ročník příští, který bude jubilejní třicátý. Podívejme se však zpět alespoň do dvou míst, kde se
konala oblastní kola.

Rekord se zrodil v nejvýchodnější části České republiky

Mosty u Jablunkova leží na pomezí tři
států Česka, Slovenska a Polska. Právě toto
malebné údolí Jablunkovského průsmyku
si „vybrala“ Zlatá včela ke konání oblastního kola soutěže Moravskoslezského kraje. Organizace se ujala místní organizace
včelařů a včelařský kroužek pod vedením
Milana Motyky.
Soutěžilo celkem 156 mladých včelařů
z 26 kroužků z oblasti severní Moravy,
což je rekord v počtu účastníků v historii
Zlaté včely Moravskoslezského kraje. Samotná soutěž se konala v budově místní
základní školy. Na úvod všechny přivítali
organizátor Milan Motyka, zástupkyně
Moravskoslezského kraje Ing. Kateřina
Chybidziurová, předseda místní organizace včelařů Ing. Josef Kohut a starosta obce
Mosty u Jablunkova Josef Szotkowski.

Velmi sympatické bylo přivítání chlebem
a solí. Po úvodním testu následovaly tradiční disciplíny: praxe, mikroskopování,
botanika a včelařské pomůcky.
V každé kategorií bylo vyhlášeno 15 nejlepších, kteří dostali ocenění. Čtyři nejlepší
postoupili do republikového kola a převzali
hodnotné ceny firmy AVOS které jim osobně předal majitel Antonín Váhala. Ze starší kategorie Radek Machač, Viktor Borski
(oba VKM Košařiska), Tereza Šusterová
(VKM Odry) a Jaromír Horkel (VKM Příbor), z mladší Štěpán Hajdík (VKM Vřesina), David Lisztwan (VKM Košařiska),
Jakub Raška (VKM Kopřivnice) a Anna
Revendová (VKM Ropice).
Organizátoři nezapomněli ani na vyhlášení nejúspěšnějších včelařských kroužků
a ocenění jejích vedoucích Elišky Ond-

ráčkové (VKM Sedliště), Marie Knödlové
(VKM Frýdek-Místek), Vladimíry Pálenicové Radové (VKM Rychvald), za svědomitou práci pro včelařství našeho kraje byla
oceněna Kateřina Hamroziová (ZO ČSV
Mosty u Jablunkova).
V doprovodném programu se představila řada umělců z místního regionu. Mimo
jiné lidová muzika Jackové z Jablunkova,
taneční skupina Elán z Třince, finalista
Superstar Petr Borkovec i početná skupina gymnastů Vedryně. Odpolední program
doplnila jízda na bobové dráze. Po večeři
byl promítnut film s názvem Den na planetě Země.
Pro většinu Ambrožíků byl letošní ročník
Zlaté včely nultým ročníkem, takže věříme,
že jejich výsledky se budou již jen lepšit.
Mezi mladšími se nejlépe umístil Matyáš
Herman (8.), Adam Onderka obsadil
21. místo v kategorii starších žáků. Nikdo
z účastníků však neodešel s prázdnou, každý dostal igelitku se spoustou dárků a upomínkových předmětů.
A tak už nezbývá než poděkovat všem
členům ZO ČSV Mosty, kteří se jakkoliv
podíleli na zorganizování této hezké akce
pro naše budoucí včelaře.
Za organizátory oblastního kola Milan Motyka
Jiří Vavřík, vedoucí VKM Ambrožíci Havířov

Na Vysočině podruhé v Senožatech
Oblastní kolo Zlaté včely pro Kraj Vysočina se stejně jako v loňském roce konalo
v základní škole v Senožatech pod záštitou
ZO Humpolec a OO Pelhřimov. Školní budova ožila početnou skupinou soutěžících,
jejich vedoucích a rodičů. A také dobrovolníků, kteří pomáhali na jednotlivých
soutěžních stanovištích a při organizaci
soutěže.
Botaniku, včelařské pomůcky, včelařskou
praxi, test teoretických znalostí i anatomii
včely letos naplno absolvovali všichni. Jinak
to nešlo, i mladší kategorie tentokrát postupovala do celostátního kola. Pro zpestření
bylo přidáno šesté, nesoutěžní stanoviště. Tam si mladí včelaři vyzkoušeli výrobu
a drátkování rámků a seznámili se s novým
medometem a strojem na pastování medu.
Také přes sklo sledovali hemžení včel v po-

zorovacím úlu a ještě si vyzkoušeli výtvarnou techniku enkaustiku.
V mladší kategorii soutěžilo 36 včelaříků.
Výsledky byly velice vyrovnané, o postupu
mezi třetím a čtvrtým místem musel rozhodnou test. Nakonec do Nasavrk vyrazili:
Pavla Šafrová, Jimramov, 82 bodů; Michal
Šafr, Jimramov, 78 bodů a Jan Buřil, Senožaty, 76 bodů. Ve starší kategorii byla účast
nižší, ale o to tvrdší byla konkurence. Prvenství vybojovala Bára Dvořáková, Senožaty,
88 bodů. Stříbrnou pozici Jan Zvolánek,
Oudoleň, 83 bodů, bronz Jan Krul, Třebíč,
80 bodů. Ale vzhledem k problémům s termínem nakonec jako třetí z Vysočiny postoupil do finále až Eda Mittner z Třebíče
ze šestého místa.
V doprovodném programu jsme účastníkům nabídli exkurzi do včelařského skan-

zenu v Humpolci. Pelhřimovská okresní
organizace pak přišla se speciální cenou pro
vítězky v obou kategoriích. A tak Bára s Pavlou ještě tentýž den odpoledne vzlétly ze sportovního letiště v Kejžlici na vyhlídkový let nad
Humpoleckem, který si obě velmi užily.

Mgr. Josef Zeman,
VKM Senožaty
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Zlatá včela

Zlatá včela 2018
poprvé ve dvou kategoriích

Na prvních třech místech se ve starší kategorii umístili zleva Jan Materna, Marek
Matulík a Jakub Heicl. Všichni budou reprezentovat naši republiku na IMYB 2018
ve Francii

Pro letošní již 29. ročník získala soutěž nové logo, které si odhlasovali
vedoucí i děti ze včelařských kroužků z celé České republiky. Najdete ho
na propagačních materiálech a diplomech, ale i na trofejích obou celostátních kol a na pohárech, které budou uloženy v učilišti v Nasavrkách.
Každým rokem se na nich objeví štítky se jmény vítězných žáků z obou
kategorií. Tyto poháry a trofeje vyrobil Jiří Jež z Bělé pod Pradědem, jemuž
tímto velmi děkujeme.
Další novinkou tohoto ročníku je celostátní
kolo pro obě kategorie. Děti v kategorii 1.–
5. třída měly poprvé v historii Zlaté včely
možnost postoupit do národního kola v Nasavrkách, kam se 36 nejlepších nejmladších včelaříků sjelo o víkendu 18.–20. 5.
Soutěž byla jiná než ta, na niž jsme všichni
zvyklí z oblastních kol či ze starší kategorie.
Sobotní odpoledne děti trávily soutěžením
v šesti týmech, kde cestou z přírodní rezervace Peklo plnily 5 včelařských úkolů.
S těmito úlohami se nejlépe vypořádal tým
č. 1 ve složení Lukáš Bednárik, Michal
Ambrozek, Anežka Šebková, Filip Zlámal,
Anna Peterková a Vincent Drozd. Odpoledne včelaříky čekala soutěž jednotlivců
na 20 stanovištích v areálu učiliště. Byla
zde například stanoviště značení matek,
včela pátračka, včela stavitelka, včelí matematika či včelí nemoci. K těmto úlohám
museli soutěžící ještě řešit testové otázky,
které měli různě poschovávané po celém
areálu. Z jednotlivců se s úkoly nejlépe vypořádala Marie Horčicová z VKM Rovensko, druhé místo patří Josefu Lisoňkovi
z VKM Uherský Brod a třetí obsadil Tomáš
Trunec z VKM Slatiňany.
Další víkend se do Nasavrk sjeli nejlepší
včelaříci ze starší kategorie. Jejich soutěž
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už byla klasická, tak jak jsme zvyklí. V pátek po příjezdu si děti napsaly vědomostní test a poté probíhala veřejná obhajoba
samostatných prací. V sobotu dopoledne
čekalo soutěžící šest stanovišť. Čtyři z nich
byla klasická soutěžní – botanika, praxe,
pomůcky a mikroskopování. Zbývající
dvě se bodovala v rámci samostatné soutěže. Jednalo se o poznávání medů a o další
novinku – stanoviště netradičního včelaře.
S těmito dvěma disciplínami si nejlépe
poradili Jan Materna, Barbora Dvořáková a Daniel Kubelka. Po dopolední části
soutěže bylo vyhodnoceno šest nejlepších,
kteří odjeli na včelnici Libáň a čekala je
praxe přímo ve včelách. První místo obhájil Marek Matulík z VKM Uherský Brod,
druhé místo patří Jakubu Heiclovi z VKM
Stříbro a bronzovou medaili získal Jan Materna z VKM Hostinští včelaříci. Tito tři nás
budou reprezentovat na IMYBu ve Francii
2.–6. 7. 2018. Držme jim palce!
Děti z obou kategorií kromě soutěžení
čekal i bohatý doprovodný program. Oba
sobotní podvečery byly ve znamení skotačení v zorbingových koulích od firmy
Bumball a následného táboráku s kytarovým doprovodem Dušana Dorazila, kterému velmi děkujeme. Malé děti se při cestě

do Pekla podívaly také k místnímu řezbáři
totemů, kde se kromě prohlídky měly možnost potkat i se samotným autorem těchto
totemů a poslechnout si jeho poutavé vyprávění.
Velké poděkování si zaslouží všichni
organizátoři, pomocníci, ale hlavně vedoucí kroužků, kteří celý rok své svěřence
na soutěž připravují. Velký dík patří také
sponzorům a všem, kteří soutěž podporují.
Vážíme si toho, že někteří z nich dorazili
na slavnostní zahájení či ukončení celostátních kol. Jmenovat můžeme například
poslankyni Parlamentu České republiky
Květu Matušovskou, senátora Jana Velebu či místostarostu města Nasavrky Luboše Dostálka. Jsme rádi, že mezi mladé
včelaříky zavítala také paní předsedkyně
Českého svazu včelařů Jarmila Machová,
která vyjádřila podporu práci se včelařskou mládeží. Tak zase za rok při jubilejním 30. ročníku!
Text a foto Veronika Šebková

Marek Matulík, vítěz starší kategorie

Zlatá včela
Soutěžní klání v Nasavrkách zpestřil doprovodný program. Jak ti mladší, tak i starší se
mohli vydovádět v zorbingových koulích

První tři místa v mladší kategorii obsadili zleva Josef Lisoněk,
Marie Horčicová a Tomáš Trunec

Vítězka mladší kategorie Marie Horčicová,
vlevo Miroslav Poništ, 1. místopředseda
ČSV, z. s., vpravo místostarosta města
Nasavrky Luboš Dostálek

Momentka ze soutěže mladších týmů

Odborná komise, která hodnotila praktickou část soutěže starší kategorie, a první
šestka na Libáni

Vítězný tým v mladší kategorii
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Červencové hrátky
Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských kroužků.
Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové adrese jan.podpera@gmail.com

Doplňovačka
1. Následující slova mají spojitost s jednou polní rostlinou. Uveďte jakou. významný
zdroj pylu, lupínky, používá se na siláž
2. Chemická látka, která je například léčebnou látkou Varidolu. Působí proti roztočům.
3. Jarní cibulovitá květina, která kvete různými barvami. Je výborným zdrojem nektaru i pylu v předjaří. Uveďte její český název.
4. Polní rostlina je významným zdrojem nektaru i pylu na začátku pozdního léta.
Z jejích semen se vyrábí olej. Kvete žlutě. Bývá poměrně vysoká.
5. Malý úlek určený pro výchovu mladé matky. Ta se po oplození může přidat do oddělku.
6. Včelí dílo stavěné mimo mezistěny.
7. Tekutina v těle včely, která je její „krví“.
8. Zařízení, které se vkládá mezi plodiště a medník. Včely z medníku odejdou, ale již
se nemohou vrátit zpět. Pomůcka se používá těsně před medobraním.
9. Orgán v zadečku včely, kterým se brání před nepřáteli.
10. Podletní činnost včelaře. Používá při tom například vodu a cukr.
11. Přirozená vlastnost medu. Každý med po určité době přejde z tekutého do tuhého
stavu.

Logická hádanka
Včelař pan Koumák si pořídil pozemek
tvaru čtverce, který rozdělil na čtvercovou
síť 4 krát 4 menší čtverce (viz obrázek).
Rozhodl se, že na pozemek umístí 12 úlů
se včelstvy tak, aby každý úl byl v jednom
políčku pozemku. Ve zbylých políčkách
udělá květinové a nektarodárné záhonky.
Pan Koumák si ale svůj plán omezil následujícími podmínkami:
• V každém řádku musí být minimálně
1 záhonek.
• V každém sloupci musí být také minimálně 1 záhonek.
• V každé úhlopříčce pozemku by měl
být také alespoň 1 záhonek.
• Každý úl musí sousedit minimálně
s 1 záhonkem. (Sousedství může být
i úhlopříčné.)
Pokuste se do obrázku nakreslit úly a květinové záhonky, které splňují uvedené podmínky.

Stejně jako v soutěžních doplňovačkách vám vyšlo jedno místo v naší republice. Zkuste
si o něm najít co nejvíce zajímavých informací.
1
2
3
4
5
6
7

Prázdninové hrátky
s angličtinou
Na fotografii vidíte včelaře, který má
kolem sebe různé včelařské vybavení.
Pokuste se přiřadit k jednotlivým věcem
správné anglické názvy. Pro ulehčení
úkolu máte tyto pojmy pod obrázkem.

8
9
10
11

Skládání slov
V době národního obrození vznikalo mnoho návrhů na nová česká slova. Mezi asi nejznámější patří KLAPKOBŘINKOSTROJ a ČISTONOSOPLENA.
Nebudeme se zde zabývat tím, co nová slova znamenala. Vaším úkolem bude vybírat
z uvedených slov písmenka a skládat z nich slova, která se týkají včelaření. U písmen je
povoleno ubírat i přidávat diakritiku.
U každého slova zdůvodněte, proč souvisí se včelařením. Uvedeme si dva příklady.
ROJ – Roj je velké množství včel spolu s matkou, které vylétlo u úlu a hledá nový
domov. Rojením se množí včelstva.
LÍPA – Lípa je český národní strom. Když kvete, láká k sobě velké množství včel pro
své opylení. Mohou vznikat medy s převahou lipového nektaru.
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Anglické termíny:
protecting clothes,bee tool, frame, smoker,
bee brush, frame grip tool, bee veil, bee
hive box, upper entrance

dovoluji si vám zaslat příspěvek do časopisu Včelařství, jehož jsem pravidelným čtenářem. Je určen zejména včelaříkům, neboť se jedná o jejich debatu
s tatínkem, včelařem. Veršovaně a zábavnou formou osvětluje dětským hlavičkám výrok belgického (vlámského) dramatika, básníka a esejisty Maurice
Meaterlincka, nositele Nobelovy ceny za literaturu, který je často omylem
připisován jinému laureátu této ceny Albertu Einsteinovi:
„Kdyby vymřely včely, lidstvu zbývají čtyři roky života.“
Věřím, že se těch pár veršů bude zejména malým včelaříkům líbit. Přeji vám
hodně zdaru ve vaší činnosti a všem našim včelám rok bez varroázy.
Petr Polach
789 53 Mírov

Okénko do botaniky
Během svých jarních vycházek jsem
objevil krásný park v Moravských Budějovicích. Poznáte, které rostliny tam
zrovna kvetly?

Hrátky s matematikou
Vyřešte čtyři jednoduché úlohy. Následně
výsledky úloh sečtěte.
( + znamená sčítání, × násobení)
1.
2.
3.
4.
5.

Počet nohou včely + počet očí včely =
Počet párů křídel včely × počet košíčků včely =
Číslo popisující druh včelího tanečku × počet včelích křídel =
Počet jednoduchých očí včely + počet
tykadel včely =
Počet párů nohou včely × počet očí
včely =

Výsledek = _____
Máte-li rádi dějepis, můžete přičíst k výsledku číslo 1 900 a hledat, co zajímavého
se v tomto roce stalo. A pokud vám to nestačí, můžete jít více do minulosti a hledat
události ve stejném roce v jiném století,
tj. k výsledku hrátek přičítat jiná čísla
(1 800, 1 700 atd.).

Vybraná řešení
z minulého čísla
Kvízové otázky
1b, 2c, 3b, 4b, 5a, 6a,c, 7c, 8a
Písmenkové bludiště
V bludišti jste měli nalézt pojmy: zavíječ,
mor, medvěd, rejsek, myš, datel, vosa.
Okénko do botaniky
Jednalo se o „psí víno“.
Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra,
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)
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Vážení,

Napsali jste nám

Včelařská sezona v plném proudu

Sýkorky na včelnici

Včelařská sezona je již v plném proudu, nicméně na jejím začátku se včelaři ve Čkyni ohlédli za tou minulou. Jako každoročně i letošní výroční členská schůze ZO ČSV Čkyně bilancovala uplynulý včelařský rok. Výbor pod
vedením předsedy Bohuslava Kroupy z Budilova shrnul a označil uplynulý
rok „bohatý na akce a činnost spolku“.
Naše organizace má ke 4. 3. 2018 třiapadesát aktivních členů. V roce 2017 2 členové zemřeli, jeden ukončil činnost, 3 noví
se registrovali. Nejstarším dvěma aktivním členům bude letos 89 let, nejmladší
člence bude 30 a věkový průměr členů je
60 let. Aktuálně máme na území organizace nahlášeno 456 včelstev. Před 5 lety to
bylo 406 včelstev. Běžně se počet včelstev
v čkyňské organizaci pohybuje okolo 400,
takže posledních letech došlo k mírnému
navýšení. Do naší správy spadá 14 obcí,
mimo jiné i Záhoříčko, kde byl v blízkém
lese při vichřici Hewart (29. 10. 2017)
popadanými stromy zdemolován včelín
s 10 včelstvy. Podařilo se zachránit 8 včelstev nebo alespoň to, co z nich zbylo. Pozůstatky včelína musí majitel zlikvidovat.

Dalšími hlavními tématy byl zdravotní
stav včelstev po zimě a hospodaření organizace. Z loňského podzimu nebyly hlášeny
žádné vyšší či neobvyklé úhyny. Ze zimního vyšetření byla však patrná vyšší nákaza
roztočem, což může ovlivnit sílu a vitalitu
včeliček.
V loňském roce jsme oslavili 85 let od založení naší organizace. Od poloviny srpna
až do konce října probíhala v synagoze
výstava včelařských potřeb spojená s exkurzemi pro žáky Základní školy ve Čkyni.
K pětaosmdesátému výročí dostal každý
člen upomínkový nerezový rozpěrák věnováním: „K 85. výročí ZO Čkyně věnuje
Rohde & Schwarz“. Rozpěrák je základní
pomocník každého včelaře. Slouží jako dláto, pajcr nebo špachtle při rozebírání slepených rámečků a k oškrabování propolisu.
Byl vyroben v závodu Rohde & Schwarz
ve Vimperku. Firma vyrábí zejména elektrotechnické měřící přístroje a vysílače,
do kterých si ve Vimperku vyrábějí plechové díly, kabelové sady a elektronické sestavy. Za tento dar patří firmě náš velký dík.
Do již probíhající sezony nezbývá než
popřát sílu, zdraví a radost všem včelařům
a jejich pilným včelám.
Za výbor ZO Čkyně jednatel Josef Beneš

Včelařím již delší dobu a považuji se menšího včelaře. Pořád se mi ale potvrzuje
rčení, že včelař nikdy neumře chytrý. Stále zjišťuji něco nového, překvapujícího.
Jako včelař jsem si již zvykl, že se o včelnici
musím dělit se srnami či zajíci. Pravidelně
mívám na včelnici hnízdo sýkorek a téměř
vždy s pěti mladými. I když včelaři toho pro
přírodu dělají hodně, cítím potřebu pomoci i ostatním tvorům, jako jsou právě třeba
zpěvní ptáci. Odměnou mi je nejen dobrý
pocit, ale i ptačí koncert po celou dobu,
co jsem „ve včelách“. A k tomu ten včelí
šum. Nezaměnitelné, nezapomenutelné,
neuvěřitelně relaxující. Všem doporučuji.
Ale k věci. Sýkorky se mi asi chtěly zavděčit, a tak letos vyvedly na svět 11, možná
i 12 mladých sýkorek. Těžko počítat. Jistě,
někdo může namítnout, že sýkorky med
nepřinesou, ale té radosti a zpěvu kolem!
V zobáku starých sýkorek jsem neviděl jedinou včelu a v zimě jim těch několik včel
odpustím.
Mgr. Bc. Zdeněk Šimoník
ZO ČSV Lidečko

Jaroměřské děti malovaly včely
Další částí programu oslav 150. výročí organizovaného včelařství na Jaroměřsku byly akce pořádané ve spolupráci s tamním Městským muzeem.
Jde o včelařskou výstavu, která potrvá až téměř do konce letních prázdnin
a je určena hlavně pro děti z mateřských a nižších stupňů základních škol,
stručně se zde však se včelařstvím mohou seznámit i dospělí návštěvníci.
Její součástí taktéž byla přednáška MUDr. Radka Hubače, včelaře a lékaře
v jedné osobě.
Slávu a velký zájem přinesla výtvarná soutěž
s tématem „Včela a příroda“, kterou vyhlásila ke svému výročí ZO ČSV, z.s., Jaroměř
rovněž ve spolupráci s Městským muzeem.
Děti měly za úkol výtvarně ztvárnit včely
v jejich prostředí. Účast všechny mile překvapila. Sešlo se totiž více než 200 prací,
z nichž převážnou část tvořily výkresy, ale
přišly též keramické výrobky a několik velmi pěkných a rozsáhlých kolektivních prací
celých školních tříd. Bylo velmi těžké vybrat
práce k ocenění. Dokonce došlo k tomu, že
oproti vyhlášeným třem věkovým kategoriím hodnotící komise nakonec vyhlásila
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ještě zvláštní ceny pro keramická díla a pro
školní kolektivy. Vyhodnocení malí výtvarníci byli obdarováni skleničkou medu, a také
potřebami pro další tvorbu, a ti mladší též
pohádkovou knihou o včelách. Ceny zajistila
ZO ČSV, z.s., Jaroměř ve spolupráci s mnoha dalšími sponzory výročních akcí, kterým
patří dík.
Pořadatelé se rozhodli všechny účastníky
soutěže pozvat do muzea na vyhlášení výsledků. A aby to těm, kdo nevyhráli, nebylo
líto, zajistilo Městské muzeum v Jaroměři
pro všechny divadelní představení divadla Krapet Příhody včelích medvídků. Sál

Jeden z oceněných výkresů

muzea byl i v parném odpoledni naplněn
k prasknutí dětmi a jejich rodiči a po vyhlášení výsledků výtvarné soutěže se všichni
dobře pobavili u hraného příběhu dvou
čmeláků. Vše se vydařilo k radosti všech
a my včelaři děkujeme za skvělou spolupráci. Přesně tak by měla vypadat kooperace
spolků a veřejných kulturních institucí. Vybraná dětská výtvarná díla můžete dočasně
shlédnout zde: http://muzeumjaromer.cz/
vyhlaseni-vitezu-vytvarne-souteze-vcela-apriroda/
Ing. Václav Jirka,
předseda ZO ČSV, z.s., Jaroměř

Po loňské včelařské průpravě v areálu
školy se letos děti ZŠ Horní Němčí se
svými učiteli vypravili na včelařskou základnu ZO ČSV Nivnice, která se nachází v Lipinách nedaleko Nivnice. Od školy
mezi poli, po loukách i lesem jsou to 4
kilometry tam a totéž zpátky. Pro některé dnešní děti docela dost… Ale děcka
z horněmčanské školy mají tohle všechno za humny, takže kdo chce, je kdykoliv
a hned v přírodě. Samozřejmě škola je
v tom podporuje.
K této významné akci si škola vybrala pondělí 30. dubna, kdy mnohé školy měly ředitelské volno, protože následoval svátek

Napsali jste nám

Den Země u včelařů v Lipinách
1. květen. Již kolem deváté hodiny se pestrobarevný had štěbetajících dětí přiblížil
k Lipinám. Zde na ně již čekal včelař Břetislav Lebloch, známý z loňské včelařské
akce ve škole. Nejprve si všichni společně
udělali malé opakování a doplnili si zapomenuté informace. Pak po třídách vyfasovali ochranné klobouky, kukly a někteří
i obleky a šli se podívat, jak že to v úlu vypadá, a hlavně, jak to všechno funguje naživo. Pro všechny zúčastněné to byl ohromný
zážitek, mohli si dokonce namočit svůj prst
do čerstvé sladiny. Zážitek u včel si nenechali ujít ani učitelé.
Před odchodem zpět do školy musel každý
říct, co si o včelách a jejich životě zapamatoval. Potěšilo nás, že děti dokážou včely
správně zařadit, umí popsat jejich tělo, ví,
co má která včela v úlu za práci a uvědomují si, jak jsou pro nás včely důležité kvůli
opylování.
Za to, že jsme mohli s dětmi prožít tento
krásný den, vděčíme i velmi dobré spolupráci se ZO ČSV Nivnice.
Helena Leblochová, ZŠ Horní Němčí

Oslava 100. výročí založení ZO ČSV Skalsko
V září roku 1918 podle zápisů v kronikách vznikl včelařský spolek pro
Skalsko a okolí. Majitelé zámku Stránov souhlasili s naším nápadem zorganizovat Medové slavnosti jako součást oslav této události.
V sobotu 5. května 2018 se za krásného počasí uskutečnily Medové slavnosti určené
pro širokou veřejnost. Pro návštěvníky byl
připraven bohatý program, z něhož vybíráme: včelařská stezka s plněním úkolů,
pohádková divadelní představení, výstup
kouzelníka, keramická dílna, malování
na obličej, stánky s občerstvením.
Včelařská stezka byla určena pro děti
a jejich rodiče. Mladí návštěvníci dostali u pokladny „Hrací kartu s otázkami“.
Odpovědi hledali na různých stanovištích.

SOU Horky nad Jizerou připravilo pod vedením učitelky Zuzany Bukvičkové ukázky
o včelí pastvě. Včelařský obchod z Mělníka
předvedl zájemcům různé včelařské vybavení. U dalšího stanoviště si děti mohly vyrobit
svíčky z voskových mezistěn. Asi největší
zájem o stanoviště, na kterém si návštěvníci mohli vyzkoušet práci se včelstvem.
Měli k dispozici kuřák, rozpěrák i včelařský
klobouk a prohlíželi úl se včelami. Pro jejich
bezpečnost i včel samotných byly včely v úle
pouze zobrazené na fotoplástech.
Po splnění všech úkolů přišli soutěžící
k poslednímu stanovišti, u kterého jim byly
odpovědi zkontrolovány. Následně dostali
drobné dárky – medové perníčky, balónky,
pexesa, omalovánky, za které děkujeme
také přímo Českému svazu včelařů, který
je pro akci připravil.
Výtvarnou soutěž pro děti uspořádal vedoucí včelařského kroužku Mšeno. Nesla
název Namaluj včelu. Sešlo se mnoho
krásných obrázků, z nichž byly vybrány
tři, jejichž autoři byli odměněni voskovými
svíčkami nebo sklenicí medu.
Pavel Honzů, jednatel ZO ČSV Skalsko,
připravil pro zájemce krásnou ukázku výroby mezistěn pomocí ručního lisu. Jeho

výklad byl velice poutavý, někteří si odnesli
i svíčku umotanou z mezistěny, která byla
odlita přímo před nimi
Na tomto místě bych rád poděkoval
všem, kteří se na organizaci mimořádně
zdařilých oslav podíleli – majitelům zámku Stránov za svolení uskutečnění oslav
na zámku a za jejich další pomoc s organizací, Janě Vélové a Veronice Vynikalové
za organizaci akce, dále vedení ZO ČSV
Skalsko, vedení ČSV, včelařskému obchodu Mělník (firma Apiso), SOU Horky nad
Jizerou a paní učitelce Zuzaně Bukvičkové,
členům včelařského kroužku Rakovčelaříci
a mé bývalé žákyni Denise Vodseďálkové
za přípravu a vedení stanoviště s ukázkou
práce se včelstvy.
Text a foto: Jan Podpěra
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jubilea

V červenci 2018 slaví…
99 let
Novák Josef · ZO Vlašim
96 let
Patrman Adolf · ZO Velké Hamry
Pavliš František · ZO Rosice
Svatek Jaroslav · ZO Rakovník
94 let
Klimeš Josef · ZO Slezská Ostrava
93 let
Jirglová Jarmila · ZO Železnice
Vysloužil Josef · ZO Provodov
92 let
Horák Josef · ZO Cheb
Chmelík Emil · ZO Hrušovany n. J.
Kouba Jan · ZO Trhové Sviny
91 let
Chromý František · ZO Boršov n. Vl.
Kluz Václav · ZO Hořice
Kučera Otakar · ZO Lovosice
Makovička Miroslav · ZO Slavonice
Novák Jindřich · ZO Rychnov n. K.
Nožička Josef · ZO Uherský Ostroh
Pacáková Anna · ZO Drahotuše
Pěstová Marie · ZO Vlachovo Březí
Voříšek Jindřich · ZO Hrochův Týnec
Vrtík Jaroslav · ZO Lelekovice
90 let
Bachtík Jiří · ZO Jilemnice
Brabec Bohumír · ZO Jihlava
Jantoš Rudolf · ZO Hroznětín
Kulhavý Vladimír · ZO Jaroměř
Lundák Josef · ZO České Budějovice
Nerad Ladislav · ZO Lažiště
Panáček Jindřich · ZO Vítkov
Strnadová Marie · ZO Heřmanův Městec
Šlajer Vladislav · ZO Přeštice
Šmok Břetislav · ZO Krouna
Zich Václav · ZO Rohovládova Bělá
85 let
Bauer Bohuslav · ZO Borek
Benák Jaroslav · ZO Havlíčkův Brod
Brunclík Ladislav · ZO Chlumec n. C.
Čtvrtlík Jan · ZO Šternberk
Dobal Josef · ZO Týn nad Vltavou
Dvořák Miroslav · ZO Boskovice
Filípek Jiří · ZO Karlovy Vary
Findejs Rudolf · ZO Přibyslav
Janata Jiří · ZO Zruč nad Sázavou
Jirásek Antonín · ZO Krásná Hora n. Vl.
Jírovec Josef · ZO Chánovice
Kozel Ivo · ZO Kardašova Řečice
Lanc Otto · ZO Třinec
Pavelka Jindřich · ZO Střítež n. L.
Procházka Josef · ZO Chotoviny
Rathouský František · ZO Pacov
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Skoupý Vlastimil · ZO Rájec a okolí
Sluka Jaroslav · ZO Sychrov
Svatoš Ladislav · ZO Humpolec
Synek Ota · ZO Chlumec nad Cidlinou
Šípkovský Václav · ZO Čížkov
Tícha Petr · ZO Ražice
Tichý Josef · ZO Pacov
Vidlák Jan · ZO Bolatice
Vítovec Jiří · ZO Stachy
Zemánek Alois · ZO Velké Opatovice
80 let
Adamovský Antonín · ZO Vysoká u M.
Benetka František · ZO Stupno
Bil Miroslav · ZO Lešná
Brunner Vlastimil · ZO Dačice
Černý Miroslav · ZO Trhanov
Dlask František · ZO Mnichovo Hr.
Dobešová Marta · ZO Brandýs n. O.
Dominik Jaromír · ZO Sedliště
Fechner Jiří · ZO Prostějov
Fiala Josef · ZO Vroutek
Gilar Lubomír · ZO Příbor
Grygařík Vladimír · ZO Valašské Meziříčí
Hajíček Jan · ZO Bernartice
Hubáček Josef · ZO Velký Ořechov
Hůlka Jiří · ZO Třebíč
Huťka Lubomír · ZO Zlín-Malenovice
Chvosta Vojtěch · ZO Volyně
Juřica Stanislav · ZO Olomouc
Karmazin Lubomír · ZO Polička
Kollmann Rudolf · ZO Rakovník
Konrád Milan · ZO Odry
Koukola Karel · ZO Tišnov
Kovář Václav · ZO Kamenný Újezd
Krejčí Josef · ZO Fryšták
Liška Jaroslav · ZO Týn nad Vltavou
Man František · ZO Uherské Hradiště
Matoušek Jan · ZO Benešov
Matoušek Jaroslav · ZO Jesenice
Musil Václav · ZO Ruprechtov
Odehnal st. Rostislav · ZO Sokolov
Olišar Zdeněk · ZO Solnice
Pálka Josef · ZO Mnichovo Hradiště
Pova Jiří · ZO Aš
Rehák Rudolf · ZO Kraslice
Říha Milan · ZO Horní Záhoří
Stratil Zdeněk · ZO Frýdek-Místek
Sucharda Antonín · ZO Lomnice n. P.
Svoboda Vlastimil · ZO Dolní Řasnice
Štefek Stanislav · ZO Lichnov
Švec Zdeněk · ZO Tábor
Trubač Miloslav · ZO Louny
Vinkler Jiří · ZO Jince
Volf Jaroslav · ZO Předměřice nad Jiz.
Zátopek Josef · ZO Tichá
75 let
Bedlivý František · ZO Trněný Újezd
Beneš Ondřej · ZO Uhříněves
Beránek Jindřich · ZO Velké Březno
Blažek Josef · ZO Pelhřimov

Breindlová Jitka · ZO Jičín
Cígler Jan · ZO Ústí nad Labem
Danilevič Ivo · ZO Sychrov
Dudek Pavel · ZO Rožná
Dvořák Karel · ZO Strašice
Fučík Bohumil · ZO Mohelno
Funda František · ZO Čestice
Grasl František · ZO Nýrsko
Habartíková Marie · ZO Uherské H.
Hanák František · ZO Rozstání
Heller Josef · ZO Rousínov u Rakovníka
Hellmann Wilfried · ZO Hrádek n. N.
Hložková Danuše · ZO Kaplice
Holý Václav · ZO Pištín
Hurych Antonín · ZO Litomyšl
Chytka Josef · ZO Náměšť nad Oslavou
Janíček František · ZO Moravský Krum.
Jebavý Vlastimil · ZO Kutná Hora
Jiřík Jaroslav · ZO Volenice
John Bedřich · ZO Bílovec
Juřík Adolf · ZO Radiměř
Kapoun Stanislav · ZO Olomouc
Kelnar Jindřich · ZO Jeseník nad Odrou
Kostlán Karel · ZO Letovice
Kozel František · ZO Žlutice
Kozel Vladimír · ZO Nové Město na Mor.
Kulíšek Ivan · ZO Chvalkovice
Kut Miroslav · ZO Nové Strašecí
Lešek Milan · ZO Hostouň
Marek Jindřich · ZO Horní Záhoří
Matouš Josef · ZO Machov
Meloun Jaroslav · ZO Havlíčkův Brod
Novák Oldřich · ZO Počátky
Novotný Zdeněk · ZO Senohraby
Otépka Jaroslav · ZO Zlín-Malenovice
Pasker Lumír · ZO Bílovec
Pečený Josef · ZO Mělník
Penk Antonín · ZO Hostivice
Pešek Radim · ZO Klimkovice
Petrů Jan · ZO Horní Dubenky
Pola Jiří · ZO Bystré v Orlických Horách
Prokop Josef · ZO Dříteň
Průcha Milan · ZO Horní Benešov
Puža František · ZO Velké Meziříčí
Raus Josef · ZO Klatovy
Rychtecký František · ZO Rousínov-Vítovice
Řehout Václav · ZO Besednice
Řepa Jan · ZO Chlum u Třeboně
Saic Miroslav · ZO Česká Kamenice
Schmoranz Bruno · ZO Bystré v O. H.
Slavík Josef · ZO Hořice
Sochor Miroslav · ZO Louny
Srp Jan · ZO Zaječov
Steyerová Anna · ZO Opava
Straka František · ZO Klatovy
Sýkora Jan · ZO Chrudim
Sýkora Milan · ZO Šenov
Szturc Jan · ZO Bystřice nad Olší
Šandová Bohumila · ZO Přelouč
Šmolcnopová Marie · ZO Liteň
Štengl Josef · ZO Merklín
Toman František · ZO Dačice
Uriček Ľudovít · ZO Vsetín
Vakeš Jaroslav · ZO Plzeň střed

Valček Jan · ZO Bělá nad Radbuzou
Velísek Miroslav · ZO Újezd
Veselá Helena · ZO Zdounky
Vocetka Josef · ZO Jílové u Prahy
Zach Bohumil · ZO Jičín
Zeman Oldřich · ZO Stráž u Tachova
Zsambokréthy Tibor · ZO Holčovice
70 let
Amcha Josef · ZO Toužim
Bárta Josef · ZO Blížejov
Bártů Jaroslav · ZO Čížová
Běhounek Karel · ZO Čáslav
Branžovský Milan · ZO Chyšky
Brož Václav · ZO Švihov
Bukovský Zdeněk · ZO Davle
Burkiewicz Bohuslav · ZO Vrbno p. P.
Cahlík Arnošt · ZO Kelč
Červinka Vladimír · ZO Rašovice
Dostál Jaroslav · ZO Stará Ves n. O.
Dráber Jiří · ZO Frýdlant n. O.
Dufka František · ZO Úsobrno
Dziadek Karel · ZO Český Těšín
Filip Stanislav · ZO Heřmaničky
Franc Josef · ZO Rakovník
Fuchs Arnošt · ZO Loket
Fuchs Eduard · ZO Turnov
Had Josef · ZO Stachy
Hán Jan · ZO Kynšperk nad Ohří
Hanuš Josef · ZO Benešov nad Ploučnicí
Havel Josef · ZO Náchod
Heča František · ZO Pozlovice
Hejda František · ZO Studená
Holada Josef · ZO Čechtice
Holub Šimon · ZO Trhanov
Horský Zdeněk · ZO Trutnov
Hosová Jitka · ZO Jihlava
Hradil Julius · ZO Šternberk
Hrachovec Vratislav · ZO Nejdek
Chleborád Zdeněk · ZO Čáslav
Chmelík Vratislav · ZO Jaroměř
Chromcová Pavla · ZO Bystřice p. H.
Jamniecz Boleslav · ZO Doubrava
Jansová Naděžda · ZO Opatovec
Jedlička Vladimír · ZO Velká Bystřice
Jirka Jiří · ZO Zlatá Koruna
Junek Vladimír · ZO Přepychy
Kalaš Jan · ZO Jindřichov
Karlík Zdeněk · ZO Smilovice
Klípa Karel · ZO Nová Bystřice
Kofroň Zdeněk · ZO Opařany
Koliba Karel · ZO Kopřivnice
Kopkáně Vojtěch · ZO Volyně
Kořínek Vítězslav · ZO Veverská Bítýška
Kosina Vladimír · ZO Křižany
Kouba Václav · ZO Rokycany
Kozák Václav · ZO Střelské Hoštice
Krejčí Josef · ZO Holešov
Krchov Pavel · ZO Hostivice
Lazar Petr · ZO Ostrava-Poruba
Láznička Michael · ZO Havlíčkův Brod
Lopušan Milan · ZO Nový Bor
Macků Jaroslav · ZO Slavonice
Málek Miroslav · ZO Moravec

65 let
Apolín Václav · ZO Nepomuk
Baader Miroslav · ZO Liberec
Bačovský Jaromír · ZO Olomučany
Bajza Antonín · ZO Vizovice
Bárta Vladimír · ZO Louny

Beneš Jan · ZO Rožná
Berka Oldřich · ZO Řepín
Bláha Jaromír · ZO Kroměříž
Blažek Zdeněk · ZO Bělá nad Svitavou
Botek Bedřich · ZO Tachov
Bubela Pavel · ZO Libáň
Černíček Stanislav · ZO Štítná nad Vláří
Danihelka Pavel · ZO Šenov
Divín Jan · ZO Horní Bečva
Dryml Miloslav · ZO Zruč nad Sázavou
Dvořáček Robert · ZO Sloup v Mor. Krasu
Einsehamer Ivo · ZO Hudlice
Fialka Jozef · ZO Borohrádek
Filip Pavel · ZO Pozořice
Finger Jaromír · ZO Jaroměř
Habrůn Štefan · ZO Bruntál
Hájek Miloslav · ZO Horní Sloupnice
Hajtmar Petr · ZO Nové Město n. M.
Hasenöhrl Václav · ZO Radonice
Havlík Miroslav · ZO Borohrádek
Hoffmann Jan · ZO Prosiměřice
Hokr Jan · ZO České Budějovice
Horáček Josef · ZO Vysoké Veselí
Horák Miroslav · ZO Janovice
Horáková Alena · ZO Valašské Meziříčí
Hrabák František · ZO Prachatice
Hůla Zdeněk · ZO Poděbrady
Hurt Jaroslav · ZO Žákava
Hybrant Václav · ZO Šumvald u Uničova
Janíček Rostislav · ZO Hranice
Jánský Petr · ZO Nalžovské Hory
Jelínek Jiří · ZO Luka nad Jihlavou
Jelínek Václav · ZO Brno-Žabovřesky
Ježková Miluše · ZO Solnice
Jílková Miluše · ZO Bystré u Poličky
Jiráň Josef · ZO Bavorov
Jiříček Zdeněk · ZO Nalžovské Hory
Kadavá Jaroslava · ZO Chodová Planá
Kadlec Stanislav · ZO Příbram
Kantořík Otakar · ZO Zdiby-Klecany
Klimsza Tadeáš · ZO Český Těšín
Kocanda Pavel · ZO Moravský Krumlov
Kolář Milan · ZO Telč
Koplík Miloslav · ZO Rájec a okolí
Kopřiva Vladimír · ZO Židlochovice
Kopřiva Jiří · ZO Bílá Lhota
Kořán Bohuslav · ZO Pačejov
Kovalenko Olexej · ZO Otnice
Kovařík Václav · ZO Žákava
Král Václav · ZO Kluky
Krásnický Bohuslav · ZO Předslav
Krempl Jaroslav · ZO Olomouc
Kulich Milan · ZO Kolinec
Kvapil Zdeněk · ZO Mělník
Lácha Jaroslav · ZO Vlachovo Březí
Lejsková Věra · ZO Klatovy
Lstibůrek Jaroslav · ZO Domažlice
Mahdal Jaroslav · ZO Bojkovice
Machýček Vladimír · ZO Valašská B.
Mlejnek Václav · ZO Horní Počernice
Mrkva Karel · ZO Bystřice pod Hos.
Němec Adolf · ZO Staré Město u M. T.
Nerad Vladislav · ZO Libštát
Neshyba Jan · ZO Stráž nad Nežárkou

Odešli z našich řad
Bodlák František (75) · ZO Jindřichův Hradec
Břetislav Janotka (78) · ZO Jindřichův Hradec
Císař Petr (67) · ZO Chrudim
Hlaváč Zdeněk (77) · ZO Bystřička
Jansa Břetislav (82) · ZO Velký Dřevíč
Junek Vladimír (48) · ZO Pardubice
Klingerová Vernuše (86) · ZO Jablonec n. Nisou
Krejsa Antonín (81) · ZO Jablonné v Podještědí
Ledajaks Jan (75) - ZO Proseč u Skutče
Mácha Josef (87) · ZO Milevsko
Pechtl Rudolf (86) · ZO Heřmanova Huť
Ryneš Karel (88) · ZO Rumburk
Řádek Josef (67) · ZO Vsetín
Sigmund Jaroslav (76) · ZO Ivančice
Šafařík Jan (79) · ZO Újezd
Tobiáš Josef (77) - ZO Proseč u Skutče
Valošek Jiří (78) · ZO Dětmarovice
Vosáhlo Ladislav (90) · ZO Jičín
Vraštil Jan (74) · ZO Milevsko
Weis Václav (75) · ZO Staňkov

Čest jejich památce!

Nováček Jiří · ZO Černošice
Novák Oldřich · ZO Doubravice n. S.
Novák Karel · ZO Drevníky
Novodvorský Zdeněk · ZO Český Krumlov
Oubrechtová Anna · ZO Svitavy
Pašek Jiří · ZO Nepomuk
Pondělíček Emanuel · ZO Proseč u S.
Procházka Ladislav · ZO Nový Malín
Procházka Miroslav · ZO Mladá Vožice
Půta Josef · ZO Louňovice p. B.
Rodina Petr · ZO Rychvald
Růžek Václav · ZO Čivice
Rybáček Jiří · ZO Havlíčkův Brod
Řepa Oldřich · ZO Deblín
Samková Magdalena · ZO Solnice
Sigmund Rudolf · ZO Šumná
Sládek Pavel · ZO Těchonice
Stanková Helena · ZO Hořovice
Staňkovská Marie · ZO Kdyně
Stránský Josef · ZO Mirošov
Stupňánek Mojmír · ZO Koryčany
Suchdol Jiří · ZO Klášterec nad Orlicí
Šimek Miloš · ZO Lišov
Škornička Petr · ZO Bezno
Šlégr Jindřich · ZO Nové Hrady (CR)
Šlik Vladimír · ZO Velká Kraš
Štěpánek Zdeněk · ZO Ledenice
Švaříček Lumír · ZO Slavonice

Trávníček Jaroslav · ZO Rajhrad
Tůma Lubomír · ZO Rumburk
Tupý Josef · ZO Malšice
Uherková Ludmila · ZO Velké Karlovice
Uhlíř Miroslav · ZO Strážek
Urbanec Jaroslav · ZO Světlá n. S.
Urbánek Jaroslav · ZO Velké Němčice
Vajgant Jiří · ZO Žatec
Válková Jarmila · ZO Hustopeče
Vaněk Josef · ZO Trutnov
Veiser Josef · ZO Dlouhá Loučka
Vít Petr · ZO Teplice
Vítek Vlastislav · ZO Skalsko
Vlček Vladimír · ZO Šumná
Vlčková Helena · ZO Morávka
Volf Stanislav · ZO Švihov
Vrána Josef · ZO Moravská Třebová
Vymětal Josef · ZO Jaroměřice
Vyštejn Josef · ZO Hostomice
Wimmer Vladimír · ZO Liberec
Zejda František · ZO Telč
Zelenka Karel · ZO Habartov
Zeman Miroslav · ZO Jankov
Žáček František · ZO Lomnice n. L.
Žďárský Josef · ZO Hlinsko
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
červenec 2018• 251

VZPOMÍNÁME

Martinák Jaroslav · ZO Buchlovice
Masopust Jan · ZO Velemín
Menšík Josef · ZO Prostějov
Munduch Jiří · ZO Hustopeče
Musil František · ZO Rudná
Nádeníček Vlastimil · ZO Klobouky u B.
Nedělka František · ZO Havlíčkův Brod
Nepovím Jaromír · ZO Varnsdorf
Nepraš Jiří · ZO Vlašim
Neuwirth Jiří · ZO Město Albrechtice
Novák Josef · ZO Stříbro
Novosad Miroslav · ZO Těrlicko
Nývlt Lubomír · ZO Úpice
Očenášek Lubomír · ZO Zdounky
Omelka Jaroslav · ZO Uherské Hradiště
Opolská Dagmar · ZO Varnsdorf
Pánek Josef · ZO Šebrov
Pátek František · ZO Třešť
Pátek Josef · ZO Hradec Králové
Pejša Miloš · ZO Chodová Planá
Picka Vítězslav · ZO Žalany
Pipota Miroslav · ZO Most
Popelová Libuše · ZO Sokolnice
Provazník Josef · ZO Rychnov n. K.
Příhoda Stanislav · ZO Zruč nad Sáz.
Přikryl Stanislav · ZO Kroměříž
Regner Miroslav · ZO Studnice
Rosecký Jaroslav · ZO Velké Meziříčí
Roubínková Eva · ZO Dolní Dobrouč
Seidl Jiří · ZO Nový Bor
Slovák Pavel · ZO Rosice
Soukup Václav · ZO Dvůr Králové n. L.
Strnka Karel · ZO Horní Lideč
Stumpfová Olga · ZO Frýdlant n. O.
Svoboda Jaroslav · ZO Pelhřimov
Svoboda Josef · ZO Dačice
Šafránek Josef · ZO Černošín
Šimurda Josef · ZO Sušice
Šindelka Václav · ZO Vrbno p. P.
Škárka Libor · ZO Štětí
Šmíd Milan · ZO Řevnice
Šolc Jan · ZO Velký Dřevíč
Šolín Pavel · ZO Ústí nad Labem
Špetlík Bohumil · ZO Turnov
Štich František · ZO Švihov
Šulek Štefan · ZO Žlutice
Ullrich Josef · ZO Studenec
Vachoušek Václav · ZO Kolinec
Venzara Karel · ZO Vimperk
Verner Jan · ZO Louny
Vít Josef · ZO Černovice
Vocásek Bohumil · ZO Ledeč n. S.
Vokáč Pavel · ZO Dobřany
Vrba František · ZO Dačice
Vůch Miloš · ZO Šťáhlavy
Zahradník František · ZO Dlouhá Ves
Žídek Bohuslav · ZO Šumperk

blahopřejeme/vzpomínáme

Josef
Lundák
má 90 let
Výbor ZO ČSV
v Českých
Budějovicích
blahopřeje
jménem všech českobudějovických
včelařů příteli Josefu Lundákovi k jeho
devadesátinám. Tento velmi zkušený
včelař, dlouholetý člen výboru českobudějovické včelařské organizace,
nositel včelařských ocenění včetně
svazového, se několik desetiletí věnuje včelařskému dorostu. Jeho malí
svěřenci mají o včelaření velký zájem,
mnozí se úspěšně účastnili včelařských soutěží, stali se včelaři a členy
včelařského svazu. Našemu jubilantovi děkujeme za jeho úctyhodnou
včelařskou činnost a přejeme mu další
léta ve zdraví a potěšení z malých
včelaříků.
Za ZO ČSV České Budějovice
Miloslav Měšťan a Ing. Václav Kříž

Zdeněk Hlaváč –
odešel z našich řad

Dne
3. 5. 2018
nás
ve věku
77 let
opustil přítel Zdeněk
Hlaváč,
dlouholetý
člen výboru, úsekový důvěrník a v posledních 20 letech předseda ZO ČSV Bystřička. Všem členům
byl vždy ochoten pomoci, poradit, bez
ohledu na svůj čas. Byl nejen dobrým
pomocníkem a rádcem, ale i dobrým
kamarádem. Zdeněk Hlaváč byl velmi
pracovitý a skromný člověk, který
miloval přírodu a lidi kolem sebe. Své
včeličky nade vše miloval. Když měl
čas, sedával u svého včelína a s láskou pozoroval, jak neúnavně pracují.
Za všechnu vykonanou práci, nejen
pro sebe a své kamarády, ale pro
celou včelařskou veřejnost mu tímto
děkujeme.
Čest jeho památce.
Včelaři ZO ČSV Bystřička
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Vlastimil
Svoboda
oslaví
80 let

Opustil nás Ing. Jan Caha

Dne
24. 7. 2018
oslaví významné
životní jubileum přítel
Vlastimil Svoboda z Dolní Řasnice.
Včelařit začal již před šedesáti lety
a po celou dobu se řádně staral nejen
o včely, ale také o chod základní organizace ČSV v Dolní Řasnici, kde prošel
všemi funkcemi a kde i nadále vykonává velice pečlivě funkci pokladníka.
Také je stále členem okresního výboru
ČSV. Vážený příteli, děkujeme Vám
za Vaši dlouholetou práci v organizaci
a za ochotnou pomoc či rady nejen
začínajícím včelařům.
Ondřej Kučina,
jednatel ZO ČSV Dolní Řasnice

Zemřel přítel Antonín Juriga
Po dlouhém
období provázeném
těžkými
nemocemi
dobojoval
Antonín
Juriga svůj
boj dne
24. 5. 2018
ve věku
72 let.
Celý svůj
život zasvětil
rodině, víře
a milovaným
včeličkám. Obětavě pracoval dlouhá
léta pro ZO Starý Hrozenkov jako
jednatel a do poslední chvíle jako
místopředseda ZO. Byl vždy ochotný
poradit ostatním včelařům, kteří se
na něj obrátili a předat jim své zkušenosti, získané léty včelaření.
Všichni, kdo jste přítele Antonína
Jurigu znali, věnujte mu, prosím, spolu se členy ZO Starý Hrozenkov tichou
vzpomínku, jako poděkování za celoživotní práci, kterou pro včelařství
vykonal.
Čest jeho památce
Členové ZO Starý Hrozenkov

S hlubokým
zármutkem
oznamujeme,
že nás dne
24. 2. 2018
opustil ve věku
78 let ing. Jan
Caha, nadšený
včelař z Rajhradu. S včelařením začínal
v dětství ve své rodné vesničce Křepice u Znojma, když pomáhal svému
dědovi se včelami. Vlastní včelstva
si pořídil v Rajhradě a byl i dlouhou
dobu předsedou ZO ČSV Rajhrad.
Včely měl moc rád a jako zkušený
včelař dokázal poradit i pomoci. Děkujeme všem včelařům, kteří se s ním
přišli rozloučit.
Čest jeho památce!
Dalibor Caha,
syn a včelař
S pozdravem Dalibor Caha
Křepice 58

Včeličky,
umřel vám
hospodář
To by podle zvyků
ze starých časů
měl říci někdo z rodiny včelám přítele
Jaroslava Sigmunda, který náhle
opustil řady ivančických včelařů dne
1. května 2018. Přítel Sigmund včelařil od roku 1960 a více než 30 let se
staral jako místní důvěrník o včelaře
v obvodu Oslavany a 10 let o všech
sto včelařů z ivančického spolku jako
zdravotní referent. Za svou činnost
ve prospěch včelařské organizace obdržel řadu včelařských vyznamenání
včetně nejvyšších. Přítel Sigmund byl
nejen dobrým včelařem a zodpovědným spolkovým činovníkem, ale především dobrým člověkem a dobrým
kamarádem každému, kdo o to stál.
A bylo nás hodně. Nemilosrdný osud
mu bohužel nedopřál, aby se po pěti
hubených letech dočkal letošní nádherné snůšky. Asi by jej potěšilo vědomí, že o jeho 24 včelstev bude dobře
postaráno, protože se je rozhodla
převzít do své péče jeho dcera, která
se včelařskému řemeslu velmi rychle
a úspěšně učí.
Výbor pobočného spolku ZO Ivančice

Zaostřeno na včelařskou mládež

Je tu červenec a většina včelařských kroužků přes prázdniny nepracuje.
To však neznamená, že se nekonají akce pro včelařskou mládež. Zde je
přehled několika z nich, kterých se včelaříci mohou zúčastnit.
Letní škola včelaříků
7. 7. – 15. 7. 2018
Tento letní včelařský tábor s kapacitou
30 účastníků pořádá Marie Knödlová
ve Včelařském naučném areálu Chlebovice nedaleko Frýdku-Místku. Cena pobytu
je 3 500 Kč. Program: včelařství v teorii
i v praxi, zájezd se včelařskou tematikou,
sportovní a kulturní program, táboráky, celotáborová hra a další zajímavosti.
Zúčastnit se mohou děti od 1. do 9. třídy
(přednost mají členové včelařských kroužků a děti včelařů).

Letní škola mladých včelařů
1. 7. – 14. 7. 2018
Další včelařský tábor je pořádán v Nasavrkách, a to s kapacitou 58 účastníků. Letos
poprvé má tábor pouze jeden čtrnáctidenní
turnus, který umožňuje systematičtější a podrobnější výuku včelaření. Cena je 4 200 Kč.
Děti bude čekat včelařská teorie i praxe,
celodenní výlet, včelařská olympiáda, diskotéky, táborák, sportovní hry a mnoho
dalšího. Zúčastnit se mohou včelaříci od 6

do 16 let a může se jednat jak o zkušené
včelaře, tak i o úplné laiky, program je tomu
přizpůsoben. Kapacita už je v letošním roce
naplněna, ale pokud vás tábor zaujal, určitě
se neváhejte přihlásit příště. Ale pozor, místa se každým rokem plní velmi rychle!
Setkání V4
16. 7. – 20. 7. 2018
Tato akce je pro letošní rok úplnou novinkou. Vzhledem k tomu, že byla obnovena
spolupráce mezi včelařskými svazy zemí
V4, chceme ji rozšířit i na včelařskou mládež. V Nasavrkách se tedy v červenci uskuteční setkání mladých včelaříků z České
republiky, Slovenska, Maďarska a Polska.

Náplní bude soutěž v národních i mezinárodních týmech, kulturní prezentace jednotlivých zemí, poznávací výlet a mnoho
dalších aktivit. Z České republiky se zúčastní 10 nejlepších z celostátního finále
soutěže Zlatá včela pro starší kategorii.
Doufáme, že tato akce bude i příležitostí
pro výměnu zkušeností mezi dospělými vedoucími, aby se práce s mládeží mohla dále
rozvíjet i například v Polsku a v Maďarsku,
kde je fungování včelařských kroužků
v současné době v začátcích.
IMYB
2. 7. – 6. 7. 2018
Jak už jsme avizovali v červnovém čísle
Včelařství, na začátku července nás čeká
největší akce roku pro včelařskou mládež –

IMYB. V letošním roce se koná ve francouzském městě Nérac a zúčastnit by se
měli zástupci až 30 zemí. Českou republiku bude reprezentovat tým složený z vítězů
soutěže Zlatá včela pro starší kategorii –
Marek Matulík, Jakub Heicl a Jan Materna.
Držme jim palce, ať naši zemi reprezentují
co nejlépe! Probíhat bude také výměna
zkušeností mezi vedoucími delegací, kde
kde bude na programu zpráva o činnosti se
včelařskou mládeží v jednotlivých zemích.
Veronika Šebková
sebkover@seznam.cz
červenec 2018• 253

PYL PRO VČELY (7)
Pokoušíte se určit zdroj vaší pylové snůšky podle barvy přinášených pylových rousků? Není to vůbec jednoduché. Literatura často barvu
pylu popisuje, ale ruku na srdce, kdo spolehlivě pozná krémově okrovou? Existují ovšem i typické barvy. Nejlépe je dívat se pozorně
kolem sebe. Víte například, odkud může být oranžový pyl?

Překvapí asi levandule lékařská. Z modrofialových
(u kultivarů i bílých nebo růžových) květů přinášejí
včely právě oranžové rousky. Voňavé záhony levandulí
v době květu jsou nejenom krásné, ale pro včely
i zdroje nektaru.

Podobnou barvou květů jako levandule se pyšní květy
další z léčivek a tou je jestřabina lékařská. I z ní nosí
včely výrazně oranžové rousky.

Naopak svítivě oranžové rousky nepřekvapí u netvařce
křovitého. Z květů s redukovanými květnými obaly
vyčnívají totiž tyčinky, které vynikají právě oranžovými
prašníky.

A oranžové rousky pocházejí i z janovců (čilimníků).
Na obrázku je konkrétně červenokvětý kultivar čilimníku.
Stejně zbarvený pyl přinášejí včely i z původního žlutě
kvetoucího druhu.

