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Stanoviště včelstev? Nic tajného
Šestého března 2018 uveřejnil portál far-
máře e-AGRI informaci, že od 5. 3. 2018 
je jak na portálu farmáře, tak i ve veřejném 
LPIS, zpřístupněna nová funkcionalita, 
a to zobrazování stanovišť včelstev. Sta-
lo se tak na základě legislativních změn, 
o kterých jsem informovala v příloze úno-
rového čísla Včelařství. To, že zobrazování 
stanovišť včelstev je otevřené všem, vyvo-
lalo v řadě včelařů velký odpor. Desítky 
e-mailů, telefonátů, které dostávám, jsou 
toho důkazem. Stejným množstvím jsou 
zasypáváni úředníci jak Ministerstva ze-
mědělství ČR, tak ČMSCH, a.s. A je to též 
vděčné téma pro média.

Všechny naše členy mohu ubezpečit, že 
svaz nedal k této změně podnět. Byl to po-
žadavek zemědělců a antibyrokratické ko-
mise. V rámci spolupráce jsme na změnu 
byli ochotni přistoupit (přece jen je naším 
zájmem, aby v souvislosti s prováděním 
ošetřování porostů přípravky na ochranu 
rostlin byly naše včely maximálně chráně-
ny, což je také zájmem státu), ale jen když 
stanoviště budou k dispozici pouze pro 
zemědělce. Proti úplnému otevření LPIS 
z hlediska stanovišť včelstev jsme protes-
tovali. Důvodem byly obavy včelařů o vče-
ly a včelařský majetek. Nijak nezajištěná 
stanoviště včelstev umístěná ve volné pří-
rodě jsou často terčem vandalů a zlodějů. 
Největší obavy jsou o včelstva v pohraničí. 
Naše nákazová situace je mnohem lepší 
než u našich sousedů, a to by mohlo být dů-
vodem krádeží včelstev ve větším rozsahu, 
zvláště když informace by bylo možné zís-
kat jen po pár kliknutích v počítači. Minis-
terstvo zemědělství ale argumentovalo tím, 
že ošetřovateli porostů nejsou jen zeměděl-
ci, ale také obce a města, která ošetřují par-
kové porosty, České dráhy mají povinnost 
starat se o náspy, majitelé golfových hřišť 
také ošetřují rozsáhlé plochy atd. Tyto sub-
jekty nemají povinnost jako zemědělci být 
v LPIS, ale mají jako podnikatelé ve smyslu 
zákona o rostlinolékařské péči a prováděcí 
vyhlášky oznamovací povinnost vůči včela-
řům. Bez přístupu do LPIS by tak neměly 
kde zjistit stanoviště včelstev, a komu včel-
stva patří. 

O tomto záměru a postoji svazu jsem 
upozorňovala již v zářijovém čísle Včelař-
ství v r. 2016 v článku „Krabice na obec-
ních úřadech by měly zmizet“. 

Další skupinou stížností členů, které se 
ke mně dostávají v souvislosti se zveřejně-
ním stanovišť včelstev, je názor, že došlo 
k porušení zákona o ochraně osobních 
údajů a že je za to svaz odpovědný.

Není tomu tak. Nejde o údaje, které 
máme ve své evidenci členů. Jsou to údaje, 

které na základě zákona o plemenářské 
péči a vyhlášky o evidenci hospodářských 
zvířat chovatel včel poskytuje k 1. 9. každý 
rok Českomoravské společnosti chovate-
lů, a.s. (ČMSCH). 

To znamená, že poskytl-li chovatel kro-
mě svého jména, bydliště, katastrálního 
území, parcelního čísla stanovišť včelstev 
také svůj telefon a e-mailovou adresu, to 
vše se kromě počtu včelstev na stanovišti 
objeví v systému LPIS. Podle mého ná-
zoru, čím je spojení na včelaře přesnější, 
tím lépe. Jde přece o to, aby ošetřovatel 
porostu mohl včelaře co nejjednodušším 
a nejrychlejším způsobem informovat 
o zamýšleném postřiku. Problém je zde 
v tom, že systém je zcela otevřen nejen pro 
ošetřovatele porostu, kteří mají právní zá-
jem na tom, aby informace měli, ale i pro 
všechny ostatní.

Ke zpřístupnění údajů elektronickou 
cestou došlo na základě jednak novely 
rostlinolékařského zákona, kde je upraven 
základ (tj. povinnost ošetřovatele porostu 
si údaje o stanovištích zjistit v systému) 
a jednak novely zákona o zemědělství, kte-
rý se nyní vztahuje i na včely, a podle § 3ab 
odst. (2) Ministerstvo zveřejňuje v elek-
tronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový a nepřetržitý přístup následující 
základní údaje z veřejné části evidence 
využití půdy, kterými jsou podle písm. 
f) zákresy objektu a údaje o uživateli 
objektu, a to osobní jméno, popřípadě 
jména, příjmení nebo název a adresa, 
nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě 
telefonní číslo nebo elektronická adresa.

Ze strany ČMSCH i ministerstva jsme 
byli ubezpečeni, že z hlediska ochrany 
osobních údajů v rámci evidence LPIS je 
vše v souladu s právními předpisy a tedy 
v pořádku. Ministerstvo přislíbilo dodat 
podrobné vysvětlení nové právní úpravy 
z hlediska legislativy, ochrany osobních 
údajů, technických zásahů v systému 
apod. Jakmile jej budeme mít, vše najdete 
na našem webu a ve Včelařství. Určitě to 
není téma, kolem kterého rychle utichnou 
nespokojené hlasy. 

Ale nepřipadá vám divné, že podle ple-
menářského zákona mohou do systému 
spravovaného ČMSCH jen zde vyjmenova-
né subjekty (Česká plemenářská inspekce, 
orgány veterinární správy, Český statis-
tický úřad), ale soukromé osoby nikoli? 
Zatímco do LPIS může každý, informace 
o stanovištích včelstev a včelařích, které je 
jinde zakázáno zpřístupnit, si tady každý 
najde bez problémů v teple domova. 

Mgr. Jarmila Machová
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M Duben – měsíc aprílového počasí
Příroda

Duben nese pojmenování podle dubů, kte-
ré v tomto měsíci kvetou a odívají se listím. 
Pro tento měsíc je typické značné kolísání 
počasí, kdy se střídají sněhové přeháňky 
a příjemné slunečné dny. 

Velké výkyvy, přesahující až 20 °C, bý
vají též mezi denními a nočními teplotami. 
Tyto změny pěkně vystihuje lidová slo
vesnost: „V dubnu se zima s létem pře
tahují o vládu. V dubnu se v jediný den 
třeba i devět druhů počasí sejde.“ Proto 
jsou náhlé změny označovány jako aprí
lové počasí. 

První dubnovou dekádu tvoří aprílová 
chladna přinášející značné poklesy teplot 
a v nížinách deště, ve vyšších polohách 
často přeháňky sněhové. Jde o vpád 
arktických vzduchových hmot ze severu, 
který přichází až s 85% pravděpodobností 
a pranostiky bývají často spjaté s Veliko
nocemi spadajícími do tohoto období, jako 
například: „Na Zelený čtvrtek se má vy
sévat hrách a otevírat včelín. Velký pátek 
když deštivý, může snadno udělat rok žíz
nivý.“ Letos připadá Velikonoční pondělí 
na 2. dubna, je to však svátek pohyblivý 
a každý rok jej slavíme v jiný den. Zhru
ba v polovině měsíce nastává rudolfské 
oteplení pojmenované podle sv. Rudol
fa, slavícího svátek 17. dubna. Počasí se 
zklidní, je příjemné, teplé a bez poryvů 
větru a srážek. Zbytek měsíce vyplňují 
vojtěšsko–floriánská chladna zasahující 
až do května. Toto období poklesů teplot 
a nepříjemných mrazivých větrů s deštěm 
nebo sněhem nese jména dvou světců – 
svatého Vojtěcha (23. dubna) a svatého 
Floriána (4. května). Odkazují na ně i rče
ní: „O svatém Vojtěchu, před zimou pod 
střechu. Svatý Florián si ještě může nasa

dit sněhový klobouk.“ Opět k nám prou
dí studený vzduch přinášející srážky, jen 
ojediněle i sněhové. Tato chladna většinou 
rozdělí krátká jiřská tepla na dvě části. Na 
singularitu nás upozorňuje pranostika „Na 
svatého Jiří vylézají hadi a štíři.“ Většina 
pranostik se shoduje v tom, že pro země
dělce je ideální chladnější duben s dostat
kem vláhy, což zajišťuje dobrou úrodu. 
Obecně známé rčení vystihující proměn
livý duben zní: „Březen – za kamna vle
zem, duben – ještě tam budem.“

V přírodě rozkvétá stále více rostlin po
skytujících dostatek pylu i nektaru. Zpo

čátku jsou to zejména vrby (vrba jíva, 
vrba nachová), sasanka hajní a pryskyř
níkovitá, jaterník podléška, orsej jarní, 
křivatec žlutý, později se přidávají také 
plicník lékařský nebo dymnivka dutá. 
Většina zmíněných bylin je součástí tzv. 
jarního aspektu typického pro lužní lesy. 
Během krátkého období vykvete a vytvo
ří semena většina rostlin v podrostu lesa, 
protože později je zastíní listy stromů. Na 
tyto kvetoucí plochy je úchvatný pohled, 
který nikdy neomrzí. V polovině dubna 
nám již v sadech kvetou meruňky a poté 
broskvoně. Skvělým nektarodárným a py
lodárným stromem je javor mléč, rostoucí 
volně v lesích i v parcích a zahradách.

včelstvo

V dubnu dochází k nejvýznamnější výměně 
dlouhověké zimní generace za mladé letní 
včely. Včelstva nejprve slábnou, ale kon-
cem měsíce již viditelně nabírají na síle 
a postupně obsedají stále více plástových 
uliček. Je to mimo jiné i díky novým pří-
nosům pylu a nektaru do úlu. Z jednoho 
plástu se vylíhnou včely, které obsednou 
až tři plásty. Myslím, že bychom zde měli 

zmínit rozporuplné pravidlo čtyřiceti dnů, 
byť s ním mnoho odborníků nesouhla-
sí. Tvrdí se v něm, že od položení vajíčka 
po vylétnutí létavky za nektarem uběhne 
čtyřicet dnů, a proto je třeba s tím počítat 
a včelstvo dostatečně brzy před snůškou 
přivést do síly. Pravidlo vychází z faktu, 
že vývoj dělnice od položení vajíčka po vy-
kousání z buňky (vykuklení) trvá 21 dní. 
Než dělnice projde všemi činnostmi, jako 
je čistička, krmička, kojička, stavitelka či 
strážkyně, trvá to dalších 19 až 20 dnů, než 
je z ní létavka. Samozřejmě dnes již víme, 
že striktní posloupnost činností včel již 
neplatí a v případě potřeby i mladá včela 
může vylétnout za vodou či snůškou nebo 
se u staré včely změnou stravy obnoví pro-
dukce krmné kašičky a stane se krmičkou 
či kojičkou. Nicméně mnoho včelařů stále 
toto pravidlo uznává a včelstva na jaře pod-
něcuje a připravuje na první snůšku. 

Práce včelaře

Duben je měsícem, kdy včelařské předjaří 
přechází do časného jara. Včelař se ko-
nečně dočká pravého včelaření, protože 
se pořádně podívá do úlů, obzvlášť po-
kud březnová prohlídka proběhla pouze 
pohledem pod strůpkovou fólii. Čeká nás 
přidávání nástavků oddělkům, dezinfekce 
úlového dna a možná je i rotace nástavků 
a podněcování. Během dubna se postupně 
probouzí stavební pud včel, proto do úlů 
vkládám stavební rámky. Do každého ná-
stavku umístím hned za krycí plást jeden 
stavební rámek. Mezera pro ně byla při-
pravena celou zimu, kdy sloužila k lepší 
cirkulaci vzduchu v úlu. Odchovem trub-
ců se zároveň připravujeme na chov matek, 
který nás čeká v květnu. 

rotace a přidávání nástavků

Jakmile včelstvo zesílí natolik, že obsedá 
všechny uličky horního nástavku, může-
me provést záměnu nástavků. Sílu včel-
stva dobře poznáme v chladnější části dne, 
nejlépe po ránu, kdy jsou včely semknuty 
v chumáči. Během dne se totiž včelstvo 
rozvolní a včely najdeme ve všech uličkách, 
takže i slabší včelstvo vypadá silnější, než 
ve skutečnosti je. Dále bychom měli být 
dobrými pozorovateli počasí a sledovat 
jeho předpovědi a vlastní průběh, případně 
každoroční trendy a singularity. Právě na-
časování rotace nástavků do průběhu poča-
sí je klíčové, a když se vše povede, podnítí 
zásah další zesílení včelstva. Pokud proho-
díme nástavky slabého včelstva nebo po 
rotaci nastane silné ochlazení, efekt bude 
opačný. V lepším případě včelstva zasta-
víme v rozvoji, v tom horším jejich vývoj 

Sasanka hajní a vrba jíva jsou významné zdroje nektaru i pylu 
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Mpodtrhneme a ona zeslábnou. V čem tedy 
metoda spočívá? Při prohození nástavků 
většinou dojde k roztržení plodového těle-
sa, protože horní nástavek bývá zaplodo-
ván a plod už najdeme i v části nástavku 
spodního. Při rotaci se většina plodu se 
zbývajícími zásobami dostane dolů k česnu 
a menší část plodu, pod kterým už jsou jen 
prázdné buňky, skončí nahoře pod strůp-
kem. Včely mají tendenci udržovat plo-
dové těleso jednolité, proto matka rychle 
zakládá volné buňky v horním nástavku, 
aby se obě části plodu opět spojily. Záso-
by, které jsou nyní kolem plodového tělesa 
v dolním nástavku, přenáší dělnice pod 
strůpek, což simuluje snůšku a matka o to 
víc klade. Výsledkem je velké plodové těle-
so a mnoho líhnoucích se mladušek. Kvůli 
aprílovému počasí a zajištění teplotního 
komfortu včelstva ponechávám na zasíťo-
vaných dnech podložky, stejně tak zůstává 
zateplený strůpek. 

Pokud vyzimujeme oddělek, který už 
nyní obsedá celý nástavek a my potře
bujeme přidat další, máme dvě možnosti 
rozšíření. Při teplém průběhu počasí lze 
na nástavek s oddělkem postavit druhý ná
stavek vystrojený uprostřed soušemi z po
sledního medobraní, po stranách doplněné 
mezistěnami a dvěma krycími soušemi na 
krajích. Je možné převěsit doprostřed dva 
plodové plásty, včely potom nástavek ob
sazují mnohem ochotněji. Když si nejsme 
nastávajícím počasím jistí, ale rozšířit již 
musíme, nový nástavek jednoduše pod
stavíme. Do něj však plodové plásty ne
převěšujeme, plod by zde zastydl. Včely 
nástavek podle potřeby postupně obsazují, 
a jakmile se počasí stabilizuje, nástavky 
prohodíme.

Důležitým krokem je po zimě vyčištění 
a dezinfekce úlového dna. Zvlášť pokud 
máme nástavkové úly se samostatnými 
dny, není nic jednoduššího, než zaměnit 
původní dno čistým a novým. Samotným 
včelám by odstranění nečistot ze dna trva
lo dlouho, proto je lepší jim pomoci. Nej
prve dno mechanicky očistíme a poté při
stoupíme k chemické dezinfekci hydroxi
dem, Savem případně jiným dostupným 
prostředkem, nebo jednoduše dno opálíme 
plamenem. 

Podněcování

Je to metoda, kterou spousta včelařů 
praktikuje, ale mnozí ji též odsuzují. 
Vzhledem k nestálosti dubnového poča

sí se jarní podněcování přímo nabízí, ze
jména když včelstvo intenzivně ploduje 
a při ochlazení se včely nemusejí dostat 
za snůškou. Existuje mnoho způsobů 
podněcování, jedním z nich je i samotná 
rotace nástavků a přenášení zásob včelami 
(popsané výše). Rozšířené je i podávání 
medu rozpuštěného ve vodě stropním kr
mítkem. Včely tento roztok již nemusejí 
zpracovávat, jako by tomu bylo u rozpuš
těného cukru nebo medocukrového těsta. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o med, ne
vadí ani, když přebytky uloží do buněk 
budoucího medníku. Tímto způsobem 
dostávají včely i potřebnou vodu, kterou 
by v případě medocukrového těsta musely 
do úlu ve zvýšené míře donášet. Podně
cováním je také odvíčkování zásobních 
plástů v úlu. Přirozenou vlastností včel 
je opravovat buňky poškozené odvíčko
váním. Zároveň včely ihned nasávají ob
nažené zásoby, přenášejí a ukládají je do 
nových buněk, což opět simuluje snůšku. 
Jako podněcování údajně slouží i překlá
dání zásobních plástů z jednoho včelstva 
do druhého, tuto metodu však nemám vy
zkoušenou. Podněcovat lze samozřejmě 
i prodávanými těsty. 

léčení

Pokud zimní měl obsahovala více než tři 
roztoče na včelstvo, je 15. duben nejpoz-
dějším termínem pro nátěr zavíčkované-
ho plodu emulzí M-1 AER s léčivou látkou 
tau-fluvalinát. Při prohlídkách hlídáme 
hlavně zdravotní stav včelstev. V posled-
ní době se stále více objevuje nosemóza, 
onemocnění vyvolané mikrosporidiemi 
Nosema apis a Nosema ceranae. Toto hou-
bové onemocnění se do včelstva dostává 

v podobě odolných spor infikovanou po-
travou, soušemi z nakaženého včelstva, 
výměnou matky nebo činností včelaře. 
Mikrosporidie se množí v trávicím traktu 
a olizováním sladkých výkalů (koprofá-
gií) nakažených včel se šíří dál. Typickými 
příznaky jsou tedy různou mírou poká-
lené části úlů. Nákazu můžeme alespoň 
zčásti potlačit přemetením na mezistěny 
spojeným s dezinfekcí úlů (chemická, te-
pelná – ožehnutí plamenem nebo lépe pa-
rafínováním nástavků), výměnou matky, 
vyvařením rámků s dílem a aplikací 
kyseliny mravenčí (Formidol). Dalším 
běžným onemocněním, které lze velmi 
snadno diagnostikovat, je zvápenatění 
včelího plodu, jehož původcem je opět 

houba, a to Ascosphaera apis. Projevuje se 
bílými nebo šedozelenými mumiemi včelí-
ho plodu v podmetu. Bílé mumie připomí-
nají kousky vápna, odtud je i pojmenování 
nemoci. Larvičky se nakazí nejčastěji po-
travou, přičemž výtrusy houby v trávicím 
traktu vyklíčí v mycelium (podhoubí), kte-
ré prorůstá celým tělem a na jeho povrchu 
nakonec tvoří plodnice šedozelené barvy. 
V tomto stadiu je onemocnění maximálně 
infekční, výtrusy se po milionech šíří úlem 
a dostávají se do díla, kde mohou přečkat 
i více než deset let. Opatření proti nemoci 
je v podstatě totožné s nosemózou. Kdysi 
mi jeden starý včelař vyprávěl, jak řeší zvá-
penatění včelího plodu posypem horních 
louček rámků jedlou sodou, díky čemuž 
jsou projevy onemocnění během několika 
dní pryč. Pokud v plodišti včelstva najde-
me buňky s tmavými, proděravělými víčky 
a v nich lepkavou hmotu charakteristicky 
se táhnoucí na kousku dřívka, značí to nej-
horší pohromu, která může včelaře postih-
nout – bakteriální onemocnění mor včelího 
plodu. Když rozložená larvička v buňce za-
schne, vzniká tzv. příškvar plný spor bak-
terie Paenybacillus larvae. Dospělé včely se 
nakazí při čištění buněk, samy však nákaze 
nepodlehnou, ale šíří ji dál krmením larvi-
ček. Do úlu spory moru nejčastěji přinesou 
zalétnuté včely nebo včely loupící nakažené 
včelstvo. Onemocnění musíme neprodleně 
nahlásit Krajské veterinární správě, která 
stanoví potřebná opatření. Většinou se 
určí ohnisko nákazy a ochranné pásmo, 
nakažená včelstva se i s úly pálí. Obecně 
můžeme říci, že prevencí mnoha nemocí 
včel je pravidelná obměna díla, dezinfek-
ce úlů i včelařského nářadí a v neposlední 
řadě chov silných včelstev.

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz

Zvápenatění včelího plodu – onemocnění 
vyvolané houbou Ascosphaera apis

Právě načasování rotace nástavků do průběhu počasí je klíčové, 
a když se vše povede, podnítí zásah další zesílení včelstva. Pokud 

prohodíme nástavky slabého včelstva nebo po rotaci nastane silné 
ochlazení, efekt bude opačný
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Na stránkách časopisu Včelařství jste si již mohli přečíst tři příspěvky 
s reportážemi o Apimondii, která se konala v Istanbulu na konci září roku 
2017. Jelikož jde o největší světovou výstavu, jejíž součástí je i odborná 
část, je velmi složité vybrat to nejdůležitější. Jen samotný sborník 
abstraktů přednášek a plakátových sdělení má přes tři sta stran. V násle-
dujícím textu přinášíme další zajímavosti z výstavy, z přednášek a setkání 
s odborníky a včelaři ze zahraničí.

Postřehy z výstavy

Vystavovatelé přijeli z celého světa a vy-
stavovali převážně medy ze svých domov-
ských zemí, jejich vzorky bylo také možné 
ochutnat. Velký stánek s mnoha místními 
medy byl umístěn hned při vstupu na vý-
stavu. V Turecku med rozlišují podobně 
jako u nás podle druhů, ale i podle oblastí, 
odkud pocházejí – a co je pro nás neobvyk-
lé, také i podle nadmořské výšky snůško-
vých oblastí. 

S prodejem medu se pojí i zjišťování jeho 
kvality a autenticity. Na stánku německé 
firmy Bruker byly k dispozici prospek-
ty k přístroji, který na základě nukleární 
magnetické rezonance (NMR) hodnotí 
vzorky medu a změřená data pak porovná-
vá s databází. Výsledkem je srovnání, zda 
testovaný med odpovídá některému medu 
z databáze, nebo jestli je pančovaný siru-
pem. Databáze je opravdu široká, zahrnuje 
několik tisíc vzorků medů z celého světa. 

Na trhu jsou i firmy, které prodávají 
sady pro testování přítomnosti antibiotik 
v medu. Testy jsou většinou založeny na 
metodách, které jsou schopné během jed-
noho měření detekovat několik běžně po-
užívaných antibiotik (metoda ELISA) jako 
jsou chloramfenikol, tetracyklin, sulfona-
midy a další. Tyto sady jsou samozřejmě 
určeny pro profesionální laboratoře.

Na každé včelařské výstavě jsou prodej-
ci různých léčiv proti varroáze. Také zde 
jich bylo několik, bohužel žádný z nich 
nepřišel s ničím převratným. Návštěvníci 

si mohli prohlédnout různé sublimátory 
kyseliny mravenčí, ostatní produkty často 
kombinovaly běžně používané akaricidy na 
přírodní nebo syntetické bázi; příkladem 
je přípravek Ecostop, což je směs thymolu 
a mentolu. Mnoho vystavovatelů předvá-
dělo různé léčivé přípravky proti varroáze, 
avšak nevšiml jsem si jediného přípravku 
k diagnostice napadení včelstev během se-
zony nebo mimo ni 

Zaujalo mě, že v Turecku je k volnému 
prodeji injekční přípravek Penepin. Jde 
o dávku adrenalinu (epinefrinu) v injekč-
ním podání. Lék je určen pro první pomoc 
alergikům, které poštípe hmyz a u nichž 
se začíná rozvíjet anafylaktický šok. U nás 
jsou takové přípravky výhradně na lékař-
ský předpis.

Mezi ostatní vystavované zboží patřily 
úly, oplodňáčky, plemenáče, medomety, 
linky na odvíčkování medu a další klasické 
včelařské pomůcky a vybavení.

Prodej medu v Istanbulu

Když už jsem byl na výstavě v Istanbulu, 
považoval bych za velkou škodu neudělat 
si výlet do města a nezkusit najít nějakého 
prodejce medu přímo ve městě. Tržnic je 
v Istanbulu bezpočet, já jsem se však snažil 
vyhnout turisticky vytíženému centru. Vydal 
jsem se proto ke Karyie Muzeum a cestou 
jsem objevil několik trhovců i kamenných 
obchodů s medem a včelími produkty. Med 
prodávají podobně jako u nás ve skleni-
cích různé velikosti, vždy je ale v nabídce 

i med plástový. K jeho produkci mají přímo 
uzpůsobené úly. Kruhové „rámky“ jsou 
vystavěny včelím dílem, zaneseny medem 
a následně prodávány přímo zákazníkovi. 
Lze si tak koupit celý plást, který má průměr 
přibližně 30 cm, nebo si nechat kus plástu 
uřezat, zvážit a koupit jen menší množství. 
Prodávají se i medové plásty v klasickém 
obdélníkovém rámku. Připomnělo mi to 
prodej v Kyjevě na trhu, kde se med pro-
dával hlavně zkrystalizovaný. Z hroudy 
krystalického medu prodejce také odsekl 
požadované množství, zabalil a prodal zá-
kazníkovi. Pro našince jde o naprosto neob-
vyklý způsob prodeje. Na rozdíl od Apimon-
die v Kyjevě v roce 2013, kde bylo chladno, 
bylo v Turecku teplo, takže kolem obchodů 
slídily včely. Mnohé z nich pak i nalezly na 
regály s plástovým medem. Jak z plástů med 
tekl, tak se v něm včely topily, což na mne, 
včelaře, příliš sympaticky nepůsobilo. 

apiterapeutická sekce

Apiterapii bylo v časovém harmonogramu 
konference vyhrazeno hodně času. Několik 
přednášek jsem navštívil. V seriózní odbor-
né literatuře toho o apiterapii moc publiko-
váno není, a tak jsem se těšil na výsledky 
apiterapeutů z Asie a Blízkého Východu. 
Bohužel mnoho příspěvků v této sekci bylo 
v turečtině nebo v jiných jazycích Blízkého 
východu. Sice byl na místě simultánní tlu-
močník do angličtiny, ale i tak byly před-
nášky v této sekci často nesrozumitelné.

Výrazně lepší byla plakátová sekce, kde 
byl čas na prostudování výsledků. Zajíma-
vým zjištěním z této sekce například bylo, 
že hlavní protein včelího jedu melittin 
může omezovat replikaci (množení) virů, 
což bylo testováno na retro viru HTLV-1. 
Peptid se váže na lipidovou kapsidu (obal) 
viru, čímž ho poškozuje a brání mu tak 
v dalším působení.
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Účinky akátového medu na hojení ran 
testují vědci ze Saúdské Arábie. Na foto-
grafiích byl zdokumentován proces hojení 
rány, z obrázků bylo patrné, že se rána za-
celí a započne proces hojení již po několika 
dnech ošetřování akátovým medem.

K většímu uznání apiterapie konvenční-
mi lékaři a terapeuty by bylo vhodné, aby 
se experimenty s včelími produkty prová-
děly podle klasických zvyklostí západní 
vědy. Toto klasické schéma (kontrolní 
versus ošetřená skupina) bohužel mnoha 
experimentům cílícím na sledování zdra-
votních účinků včelích produktů chybí. 
Hlavní editor časopisu Journal of Apicul-
tural Research Norman Carreck představil 
další plánovaný díl BeeBook se zaměřením 
na včelí produkty, který má vyjít v nadchá-
zejících měsících. Starší díly BeeBook jsou 
volně na internetu, každý si je může přečíst 
na http://www.coloss.org/beebook/. 

Zdraví včel jako jedno z hlavních témat

Přednášková sekce zaměřená na zdraví 
a nemoci včel byla asi nejobsáhlejší z celé 
konference. Mnoho příspěvků se týkalo 
toxicity pesticidů včetně látek používa-
ných ve včelařství. O účincích některých 
konkrétních látek jste si už mohli přečíst 
v minulých reportážích z Apimondie. Va-
rroáza je bezesporu hlavní příčinou ztrát 
včelstev, strategie zvládání této parazitó-

zy se mezi různými zeměmi světa i Evro-
py velmi liší a odlišuje se i spektrum léčiv 
používaných proti této nemoci;přístup ke 
zvládání varroázy se však vyvíjí. Na počát-
ku výskytu roztoče kleštíka včelího (Varroa 
destructor) se nejprve využívalo syntetic-
kých akaricidů, jenže k nim je roztoč již 
často rezistentní. Důvodem může být jak 
nadužívání léčiv, tak i dlouhodobá expo-
zice roztočů jejich subletální dávce, která 
může být přítomna ve vosku i v medu. Roz-

toči jsou po dlouhou dobu vystaveni akari-
cidu, ale ten je v takové koncentraci, která 
roztoče neusmrtí. Vzniká tedy vyšší prav-
děpodobnost prosazení mutace vedoucí 
k rezistenci. Rezidua syntetických akari-
cidů také snižují kvalitu včelích produktů. 

Dalším vývojovým stupněm byly a stá-
le ještě jsou organické kyseliny, hlavně 
kyselina mravenčí a šťavelová, dále pak 
látky jako thymol nebo éterické oleje. Je-
jich použití není tak snadné jako v případě 
syntetických látek, ve včelích produktech 
však nezanechávají rezidua, která by je 
znehodnocovala (kyseliny mravenčí a šťa-

velovou). Především však na tyto organic-
ké kyseliny nejsou roztoči rezistentní a roz-
voj rezistence se (při aktuálním poznání) 
nepředpokládá. S kyselinou mravenčí se 
ovšem pojí mnoho problémů s odparem, 
který je komplikován počasím i samotnými 
včelstvy. Zatím jsem na žádné konferenci 
neviděl metodu nebo přípravek na bázi ky-
seliny mravenčí, který by dokázal zmíněné 
problémy vyřešit tak, aby vždy měla dosta-
tečnou účinnost. Rozvíjí se používání ky-
seliny šťavelové – sublimačně i pokapem. 
Zde také platí omezení – pro optimální 
účinnost by měla být včelstva bez plodu. 

Jako další krok ke zvládání varroázy se 
rýsuje používání biotechnologických me-
tod v kombinaci s léčebnými zásahy, např. 
klíckování matek a následný pokap kyseli-
nou šťavelovou, odstranění plodu, v sezoně 
trubčiny a další. A. Aouibi a kol. z Alžírska 
měřili aktivity včelích enzymů glutathion 
S-tranferasy (enzymu zahrnutého v detoxi-
fikační dráze organismu) a acetylcholines-
terasy (enzym podílející se na degradaci 
neurotransmiteru acetylcholinu). Fluva-
linát snižuje aktivitu acetylcholinesterasy, 
čímž inhibuje přenos nervového vzruchu 
a zvyšuje aktivitu glutathion S-transferasy. 
Fluvalinát působí na včely podobně jako na 
roztoče, ale jeho koncentrace není taková, 
aby včely usmrtila. Včelí organismus se 
snaží molekulu fluvalinátu zneškodnit 

Jako další krok ke zvládání 
varroázy se rýsuje používání 
biotechnologických metod 

v kombinaci s léčebnými zásahy

Ochutnávka medů tureckých včelařůSublimátory kyseliny šťavelovéELISA – sada pro stanovení antibiotik 
v medu

Plastové úly turecké výroby Prodejna medu v Istanbulu, uprostřed jsou válcové úly, ze kterých 
se prodávají přímo plásty
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a detoxifikovat se. Podobné účinky se ne-
prokázaly u kyseliny šťavelové, avšak její 
přesný princip účinku není znám. Použití 
kyseliny šťavelové ve vhodné dávce a obdo-
bí se tedy jeví jako vhodnější – na rozdíl od 
syntetických akaricidů.

V ČR jde vývoj postupů ke zvládání va-
rroázy bohužel pomalu, i když s opakují-
cími se zvýšenými úhyny se situace začíná 
měnit, protože včelaři se pídí po příčinách 
úhynů. Při jednom z rozhovorů zaujal ko-
mentář Petera Rozenkranze (Německo) 
o tom, že klesá odolnost včelstev k varro-
áze. Už Ing. Haragsim psal, že včelstvo 
zvládne i 30% napadení kleštíkem, dnes 
je 10% napadení na pováženou. Na vině 
mohou být viry, pesticidy, včelařovy zá-

sahy, genetická výbava včelstva a mnoho 
dalšího.

V souvislosti s varroázou hovořila Marie 
Pierre Chauzat o potřebě nové definice va-
rroázy. Varroáza je podle OIE manuálu tra-
dičně definována jako onemocnění způso-
bené obligátním ektoparazitem roztočem 
Varroa. Roztoč se množí na plodu, migru-
je během své foretické fáze na dospělých 
včelách ve včelstvu i do dalších včelstev, 
šíří další choroby – hlavně virózy, a přímo 
ovlivňuje zdraví včel. Zkracuje jim délku ži-
vota, ovlivňuje jejich kognitivní schopnos-
ti,zvyšuje citlivost včel k dalším chorobám, 
snižuje kapacitu imunitního systému atd. 
Oslabuje včelstva, což až na výjimky vede 
k jejich kolapsu. Viry využívají roztoče jako 

přenašeče a kvůli tomu včely a včelstva pak 
často hynou na sekundární virózy. Z toho 
tedy plyne otázka, co je to vlastně varroáza, 
když samotný roztoč nemusí být příčinou 
úhynu včelstva. Do definice varroázy na-
vrhuje tedy M. P. Chauzat zahrnout i viry. 
Problém ovšem je, jakým způsobem je za-
hrnout. Tomu bude předcházet ještě dlou-
há diskuse světových kapacit.

Cesta na konferenci Apimondia byla 
podpořena Ministerstvem zemědělství ČR 
z projektu pro NNO č. 53/2017, který ře-
šila PSNV-CZ. Díky tomuto projektu jsme 
mohli čerpat nové poznatky a seznámit 
s nimi čtenáře časopisu Včelařství. 

Text a foto: Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Včelařka a vědkyně z Turecka Asli 
Azkirim (uprostřed) se těší z živé diskuse 
s tureckými včelaři

Med na váhu, z plástů odkapávající med je 
zachycován ve spodní nádobě

Vystavený med k prodeji, už podle barev 
lze rozpoznat několik druhů. Nejdražší 
byl med kaštanový, jeho cena byla kolem 
800 Kč

Dohoda o spolupráci mezi ČSV a SZV podepsána
Tak jako každý rok, i když tentokrát trochu opožděně, se uskutečnilo jed-
nání koordinačního výboru zástupců ČSV a SZV. Zástupci obou svazů se 
sešli 26. února 2018 v Banské Bystrici. 

Kromě informací o stavu včelařství v obou 
zemícha o stavu příprav XXI. Mezinárodní 
konference zlepšovatelů a vynálezců v Olo-
mouci bylo na programu i podepsání Doho-
dy o spolupráci mezi ČSV a SZV, jejíž obsah 
předtím schválily příslušné svazové orgány. 
Dlouho se též diskutovalo o právě přijatém 
Memorandu Evropského parlamentu o vče-
lařství. Toto memorandum příznivě reago-
valo na požadavky, které vzešly z jednání Vy-
šegrádské 4 konané 19.–20. 1. 2018 v Bu-
dapešti. O průběhu tohoto jednání a jeho 
výsledcích jsme informovali nedávno na 
našem webu a také ve Včelařství č. 3/2018. 
Připomínám, že šlo o tři požadavky – na-
výšit paušální částky dotace na včelstvo 
o 48 %, prosadit při označování původu 
medu uvedení konkrétní země a přijmout 
účinná opatření proti falšování medu ces-
tou nalezení metody, která by umožnila 
jednoduše určit, zda jde o med. Nyní, kdy 

Evropský parlament tyto požadavky přijal, 
je třeba nalézt cestu, jak je realizovat. 

Projednali jsme i přípravu nové soutě-
že mládeže reprezentující země V4. První 
setkání dětí a mládeže Česka, Slovenska, 
Polska a Maďarska se bude konat v Nasa-
vrkách již letos v červenci. Samozřejmě 
probíhala i výměna informací týkajících se 
unijní dotace, která s některými odlišnost-
mi funguje v obou našich zemích. Důleži-
tým bodem jednání o dotačních systémech 
bylo i vzdělávání a možná přeshraniční 
spolupráce v této oblasti. 

Schůzka koordinačního výboru se kona-
la v prostorách Střední odborné školy Pod 
Bánošom, která vychovává odborníky pro 
rozvoj venkova a potravinářskou výrobu. 
Proto nemohla chybět exkurze do provo-
zů, kde se studenti učí nejen včelařskému 
řemeslu, ale také to, jak péct poctivý chléb 
a vyrobit poctivou klobásku. Areálem nás 

provedl Ing. Pavel Fiľo, ředitel školy, sou-
časně funkcionář SZV a chovatel 100 včel-
stev. Všechno stihne. 

Závěrem je třeba konstatovat, že tato 
setkání jsou pro obě strany přínosná. 
Společnou diskuzí docházíme, když už ne 
k vyřešení problému, tak alespoň k určité-
mu nasměrování, jakou cestou jít. Příští 
koordinační výbor se uskuteční na české 
půdě, v Olomouci – v rámci Mezinárodní 
konference zlepšovatelů a vynálezců, kte-
rou s námi SZV spoluorganizuje.

Mgr. Jarmila Machová,
předsedkyně ČSV, z. s.
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Duben bývá zpravidla měsícem, kdy už počasí dovolí včelám častěji vylétá-
vat za pylem, nektarem a přinášet do úlu potřebnou vodu. Proto na stano-
vištích, kde není v blízkosti přírodní napajedlo, je potřeba včelám umožnit 
přístup k vodě umělým napajedlem. 

V tomto pokračování se zaměříme na pře-
zimovaná včelstva a samotné chovatele 
včel. V tuto dobu se včelstva nejvíce prohlí-
žejí, proto se mohu při prohlídkách potká-
vat se včelaři, s kterými bych se za jiných 
okolností nesetkal. Včelaři jsou různí podle 
toho, jak přistupují k chovu svých včelstev. 
Někteří překvapí precizností a péčí o svá 
včelstva, a naopak jsou mezi námi včelaři 
(není jich mnoho), jejichž včelín připomí-
ná vrakoviště (obr. 1) a kteří během roku 

špatně ošetřují včelstva, nedostatečně tlu-
mí varroázu a prakticky minimálně (nebo 
vůbec) obměňují dílo. Včely chovají v po-
lorozpadlých úlech, včelstva živoří na sta-
rém a plesnivém díle o síle slabého oddělku 
(obr. 2). Přitom v tomto měsíci by včelaři 
měli pozorovat největší rozvoj včelstev. 

Proto na tyto včelaře apeluji, aby si raději 
pořídili nové úly a začali včelařit tak, aby ne-
byli hrozbou pro okolní chovatele včel. Řada 
z nich totiž musela po nalezení klinických 
příznaků moru včelího plodu spálit celé sta-
noviště a začít prakticky od nuly. U varroázy 
je situace obdobná. Nezodpovědné včelaře 
nezajímá, jaký je rozvoj jejich včelstev a ne-
řeší jarní uhynulá včelstva. 

V tomto období za nepříznivého počasí, 
kdy ještě nezačala nektarová snůška, nám 
včelaři oznamují, že jim uhynula včelstva. 
Po rozebrání těchto včelstev mnohokrát 
zjišťujeme, že příčinou není jejich napa-
dení nějakým parazitem ani jiné onemoc-
nění, ale nedostatečně zakrmená včelstva. 
Zjištění příčin je rychlé, jednotlivé včely 
jsou zalezlé v buňkách a jsou jim vidět je-
nom zadečky (obr. 3). V těchto případech 
musí včelař sáhnout do vlastního svědomí, 
jestli při zakrmování včelstev nešetřil na 
nesprávném místě. Doporučuji krmnou 
dávku vždy upravit tak, abych se nemusel 
v jarním období tohoto problému obávat. 

Před časem vyšla ve Sbírce zákonů 
v částce č. 12/2018 Vyhláška o veterinár-
ních požadavcích na chov včel a včelstev, 
o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
některých nákaz včel a o změně některých 
souvisejících vyhlášek. V § 3 jsou stanoveny 
veterinární požadavky na chov včel a včel-
stev. Každý chovatel musí být znalý všech 
zákonů a vyhlášek, které se chovu včel bez-

prostředně týkají. Určitě stojí za ocitování 
že: „…chovatel vytváří příznivé podmínky pro 
včely a včelstva a pro jejich zdraví z hledis-
ka prostředí, v němž žijí, jejich ošetřování, 
výživy, plemenitby, hospodářského a jiného 
využívání tím, že chová včely a včelstva v za-
řízeních, v nichž včely a včelstva přicházejí 
do styku pouze s materiály, které nemohou 
poškodit jejich zdraví, popřípadě nepříznivě 
ovlivnit zdravotní nezávadnost jejich produk-
tů a které je možno v případě potřeby řádně 
vyčistit a dezinfikovat.“ 

Dále vyhláška stanoví, že je nutné chovat 
včelstva v zařízeních, která umožňují kon-
trolu jejich zdravotního stavu rozborem 
včelího díla a prohlídkou plástů, a umož-
ňují odběr vzorků k laboratornímu vyšet-
ření. K povinnostem včelaře patří ochrana 
včel a včelstev před nákazami a škodlivými 
vlivy a činí opatření k ochraně chovu před 
zavlečením nákaz jinými včelami, zvířaty, 
lidmi, předměty a materiály, které mohou 
být nositeli původců nákaz. 

U včelstev pravidelně kontroluje zdra-
votní stav a poskytuje jim odpovídající 
ošetření. V případě potřeby získává nové 
včely nebo včelstva pouze z chovů včel 
nebo včelstev, která se nacházejí mimo 
ohniska nebo ochranná pásma nebezpeč-
ných nákaz včel, a zamezuje přístupu včel 
do neobsazených úlů a ke včelímu dílu.

Text a foto: Martin Paleček,
učitel včelařství

Vrakoviště ve včelínu

V horní části plástu jsou vidět zemřelé vče
ly, které v zimě nedosáhly na zásoby

Jarní prohlídka ukáže, jak jsme po snůšce 
připravili včelstva na zimu

V případech uhynutí včelstev 
hladem musí včelař sáhnout 
do vlastního svědomí, jestli 
při zakrmování nešetřil na 

nesprávném místě

1.

3.

2.
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v českých zemích – iV.

V minulém díle seriálu jsme se zabývali děním v našich chovech v období 
dvaceti let na přelomu milénia, které v roce 2001 vyústilo založením Uz-
naného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské. Jedním z cílů, 
kvůli kterým jsou zakládána uznaná chovatelská sdružení, je ochrana 
genetických zdrojů zvířat chovaných na území České republiky. 

Vzhledem k tomu, že matky včely medo-
nosné se páří na trubčím shromaždišti 
až s 18 trubci, je ochrana čistoty plemene 
v neohraničeném prostředí velmi těžká. 
Tato problematika je řešena zákonem 
č. 60/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenář-
ský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
Plemenářský zákon byl v tomto znění 
schválen 18. 1. 2017 a nabyl účinnosti 
18. 3. 2017. Zásady, týkající se šlechtění 
včel, se dají shrnout do několika bodů:

Plemenářský zákon:

 − podle § 20, odst. 4 vymezuje mož-
nost použití plemenného materiálu 
při plemenitbě včel pouze na ple-
menná včelstva nebo sperma včely 
medonosné kraňské;

 − podle § 21, odst. 9 dovoluje dovážet 
včely a jejich plemenný materiál ze 
zahraničí na území České republiky 
jen se souhlasem ministerstva;

 − porušením plemenářského zákona 
v rozporu s § 21, odst. 9 se dopouští 

fyzická osoba přestupku podle § 26, 
odst. 1 písm. h) za který lze podle 
§ 26 odst. 12 písm. b) uložit pokutu 
do 500 000 Kč.

Plemena včely medonosné

Abychom porozuměli, proč plemenářský 
zákon nedovoluje na území České repub-
liky plemenitbu jiných plemen včely me-
donosné, než včely kraňské, je na místě 
stručně charakterizovat jednotlivá pleme-
na včely medonosné. 

Její plemena se vyvinula po poslední 
době ledové asi před 10 000 lety. Nazývá-
me je geografickými, protože vznikla po-
stupným rozšiřováním na území Evropy 
od Středozemního moře po ústupu pev-
ninského ledovce. Včela medonosná se 
s postupným zvyšováním teploty rozšířila 
do celé kontinentální Evropy a následně se 
přizpůsobila místním klimatickým a snůš-
kovým podmínkám. Vytvořila se 4 základní 
geografická plemena, která se od sebe lišila 
jak vlastnostmi, tak vnějšími znaky.

včela medonosná vlašská  
(Apis mellifera ligustica)

Včela původem z Apeninského poloostro-
va a Sardinie je v současnosti ve světě vel-

mi oblíbená a rozšířená. Chová se v Severní 
Americe, v Austrálii, na Novém Zélandu, 
a to v oblastech s mírnými zimami. Souvisí 
to s její charakteristickou vlastností, kterou 
je plodování matky během zimy. Včelstva 
tak mají poměrně větší spotřebu zásob přes 
zimu a nejsou schopna přezimovat v pod-
mínkách, které charakterizuje chladná zima 
bez možnosti občasných proletů a přesku-
pení zásob blíže k plodovému tělesu. 

Včela vlašská je velmi mírná a vytváří 
silná včelstva s rychlým jarním rozvojem. 
Jejím výrazným poznávacím znamením 
jsou žlutě zabarvené 2–3 zadečkové články.

včela medonosná tmavá  
(Apis mellifera mellifera)

Tato včela byla původně rozšířena na na-
šem území, a to od západní, přes střední 
a východní Evropu až po střední Rusko. 
Do poloviny 19. století byla naší domácí 
včelou, později se až do 70. let 20. století 
podílela významným procentem na popu-
laci naší domácí včely. Byla přizpůsobena 
tuzemským dlouhým zimám, neboť zimo-
vala velmi úsporně a dodržovala zimní plo-
dovou pauzu. Na jaře měla pomalý rozvoj 
a vrcholu dosahovala až v letních měsících. 
Díky tehdejším klimatickým podmínkám 
a skladbě snůškových zdrojů byla pro naše 
předky z hlediska výnosu vhodnou včelou. 
Vzhledem k tomu, že tvořila středně silná 
včelstva, stačily jí z dnešního hlediska malé 
úly. Ve včelínech ještě dožívají poslední 
„Pětiletky“ a „Lesany“, jejichž velikost 
následně převzal náš první nástavkový úl 
„Tachovský“. 

Včela tmavá je bohužel i nositelkou ne-
gativních vlastností. Nejvýraznějšími jsou 
zvýšená bodavost a špatné sezení. „Lezli 
jsme ke včelám zezadu po čtyřech, aby si 
nás nevšimly. Ale stejně si nás našly a pro-
hnaly nás,“ vzpomíná Jaroslav Sedláček, 
dlouholetý chovatel matek, na své včelař-
ské začátky se včelou tmavou.

V současné době se u nás včela tmavá 
v čisté formě již nevyskytuje. Občas se 
sporadicky objeví u začínajících včelařů, 
kteří se chtějí odlišit a dovezou si matku 
včely tmavé ze zahraničí. Vzhledem k výše 
zmíněným negativním vlastnostem je její 
rozchov v našich současných podmínkách 
neopodstatněný. 

včela medonosná kavkazská  
(Apis mellifera caucasia)

Původně osídlovala Kavkaz, v současné 
době se chová částečně v Severní Ameri-

Včelstvo včely medonosné kraňské v září 2016
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která dobře zimuje i v horších podmínkách 
a má rychlý jarní rozvoj. Je charakteristic-
ká o něco delším sosákem, který ji předur-
čuje k využití jetelových snůšek. Literatura 
uvádí, že neumí zužitkovat medovicovou 
snůšku. 

Vždy, když jsem v literatuře četl o této 
vlastnosti, nedovedl jsem si představit, 
že kavkazská včela nechá bez povšimnutí 
takový zdroj sladiny, jako je medovicová 
snůška. Před čtyřmi lety jsem se setkal 
s panem Františkem Turkem z Bavorova, 
který mi předal osobní zkušenost se včelou 
kavkazskou. V 70. letech 20. století navštívil 
při dovolené chovatelskou stanici v Krás-
né Poljaně a přivezl si domů do Pošumaví 
2 matky včely kavkazské na vyzkoušení. 
Přidal je do svých včelstev a následující rok 
byl zvědavý na to, jak se jim povede. Během 
jarní nektarové snůšky byl velmi spokojen. 
Včely byly přičinlivé a zároveň velmi mírné. 
Ale jakmile přišla medovicová snůška, kav-
kazanky se „válely na česně“ a nenechaly se 
ke sběru medovice vyprovokovat ani ostat-
ními včelstvy ve včelíně. S lítostí vyřadil pan 
Turek matky ze svého chovu a po 40 letech 
mi potvrdil, že literatura o této vlastnosti 
kavkazské včely uvádí pravdu. 

včela medonosná kraňská  
(Apis mellifera carnica)

Včela kraňská nese jméno po hornaté se-
verozápadní části Slovinska (Kraňska). 
Dále byla původně rozšířena na jihovýcho-
dě od Alp, na severním Balkáně a v karpat-
ském kotli. Na našem území sahala oblast 
původního rozšíření kraňky na jižní Mo-
ravu. Při testování plemenné příslušnos-
ti naší domácí včely v letech 1965–1966 
vykázala včelstva na chovatelské stanici 
v Lednici exteriérové znaky odpovídající 
čisté kraňce. 

Kraňka je včela tmavého zbarvení s čas-
tým výskytem kožovitě zbarvených okrajů 
zadečkových článků. Občas se vyskytne 

i okrově zabarvený první zadečkový článek. 
Díky hustému ochlupení je celkový dojem 
z kraňky šedivý. 

Z vlastností kraňky na první pohled za-
ujme její mírnost a pevné sezení na plodu. 
I proto si velmi rychle získala na našem 
území oblibu. K tomu přispělo i velmi 
dobré zimování při minimální spotřebě 
zásob. Původ kraňky byl spjatý s podhůřím 
Alp a studený vzduch, který se z alpských 
strání svážel do nižších poloh, předurčil 
k úspěšnému přezimování jen taková včel-
stva, která během zimy neplodovala. Rych-
lý nástup jara motivoval matky k prudké-
mu jarnímu rozvoji, dalšímu typickému 
rysu kraňky. Původní kraňka byla velmi 
rojivá a slovinští včelaři tuto její negativní 
vlastnost dál podporovali chovem kraňky 
v malých úlech. Export rojů byl důležitou 
součástí rentability chovu včel ve Slo-
vinsku. Naštěstí rakouští chovatelé tuto 
vlastnost šlechtěním dlouhodobě potlačili 
a při rozchovu kraňky na našem území tvo-
řily základ právě plemenné kraňské matky 
z nejlepších rakouských chovů.

Kraňské plemeno tvoří několik ekotypů, 
z nichž se u nás nejvíce prosadil ekotyp alp-
ský a částečně karpatský. Alpský ekotyp je 
znám kmeny, které si získaly pověst díky 
svým vlastnostem a známe je pod jmény je-
jich chovatelů (Sklenar, Singer, Troiseck, 
Peschetz, Oberkärtner). Karpatský ekotyp 
je u nás zastoupen kmeny Vučko a Vigor.

včela buckfastská

Jde o umělé plemeno, které vzniklo šlech-
titelským úsilím bratra Adama křížením 
několika geografických plemen v průběhu 
20. století. Za základ mu posloužili kříženci 
anglické včely tmavé a včely vlašské ze sever-
ní Itálie. K tomu přikřížil včelu anatolskou 
z Turecka a včelu tmavou z Francie. Později 
přikřížil k již prošlechtěnému materiálu ješ-
tě saharské a horské plemeno z Afriky. 

Bratr Adam včelařil v Buckfastském 
opatství v jihozápadní Anglii, která je zná-

má jako nejteplejší místo Velké Británie. 
Zdejší klima je silně ovlivňováno Golfským 
proudem a díky tomu jsou zde velmi mírné 
zimy. Nedaleký záliv Torbay je nazýván „an-
glickou riviérou“ a je znám promenádami, 
lemovanými vzrostlými palmami. Samot-
né Buckfastské opatství leží v nadmořské 
výšce 50 metrů. Bratr Adam vybudoval pro 
účely svého šlechtění oplozovací stanici 
v nedalekém Dartmooru, která byla situo-
vána v údolí v nadmořské výšce 350 metrů. 
Okolní o 100 metrů vyšší hřebeny pomáhaly 
částečně odclonit vliv trubců jiných včelstev. 
Bratr Adam používal pro svou šlechtitel-
skou práci pouze volné páření. 

Buckfastská včela je vizuálně podobná 
včele vlašské, neboť má 1–3 zadečkové 
články žlutooranžové. Je velmi mírná, 
plodná, na jaře má pomalejší rozvoj a není 
náchylná k rojení. Z vlastní zkušenos-
ti z Rakouska a Bavorska konstatuji, že 
tvoří proti kraňce výrazně slabší včelstva. 
Maďarští včelaři, kteří chtějí mít včelstva 
v dobré kondici na řepkovou snůšku, 
upřednostňují včelu kraňskou; kdo cílí na 
akátovou snůšku, chová včelu buckfast-
skou (informace z roku 2011, ústní sdělení, 
pozn. aut.). Vzhledem k tomu, že buckfast-
ská včelstva během zimy běžně plodují, 
mají zvýšenou spotřebu zimních zásob 
a nehodí se do oblastí s dlouhou zimou. 
Zde se zřejmě projevuje vliv prostředí, ve 
kterém bratr Adam včely šlechtil, protože 
klima jak v Buckfastském opatství, tak 
v Dartmoorském přírodním parku umož-
ňuje během zimy včelstvům častý prolet. 
Z hlediska zimování včelstev nás nejvíc za-
jímají maximální denní teploty. Průměrné 
maximální teploty zde dosahují v prosinci 
12,3 °C, v lednu 11,5 °C a v únoru 11,7 °C. 
To je přibližně o 10 °C více, než je v tu dobu 
v České republice. To jsou z pohledu včel 
luxusní podmínky pro zimování provázené 
častými prolety a možností přeskupování 
zásob k plodovému tělesu. Pro srovnání 
uvádím v tabulce hodnoty odpovídající 
našim průměrným podmínkám. Vybral 
jsem obec Semčice u Mladé Boleslavi, 
která se nachází na stejném stupni severní 
šířky jako Buckfastské opatství a zároveň 
je její nadmořská výška přibližně v polovi-

Jednou z možností, jak se zbavit pokáleného díla, které provází zimování buckfastské 
včely za normální středoevropské zimy, je přemetení včelstva uprostřed léta na mezistě
ny. Včelstvo včely buckfastské v září 2017

Včela buckfastská Foto: Aleš Cimala
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Závěr

V tomto textu jsem uvedl jen základní 
charakteristiky jednotlivých plemen vče-
ly medonosné. Každý včelař má možnost 
posoudit, zda je zpřísnění plemenářského 
zákona z hlediska rozchovu nevhodných 
plemen na našem území pozitivním opat-

řením. Pokud ho někdo poruší a následně 
o svá včelstva během zimy přijde, neměl by 
se divit. Je jen škoda, že přitom stačí trubci 
dovezených včelstev jiných plemen naru-
šit genofond kraňky a dlouhodobá snaha 
většiny včelařů o chov včelstev, přizpůso-
bených zdejším podmínkám, je tím ohro-
žena (viz Včelařství č. 3/2018, str. 92–93).

Vzhledem k historické zkušenosti na-
šich včelařů je dovoz nevhodných plemen, 

realizovaný většinou začínajícími nezku-
šenými včelaři, bezohledný vůči včelař-
ské veřejnosti a při vzniku agresivních 
bastardů i vůči dlouhodobé snaze včelařů 
o bezproblémové soužití s nevčelařským 
obyvatelstvem.

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

www.vcelimed.cz

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

JZ Anglie (°C) 11,5 11,7 14,3 18,1 21,8 24,7 25,8 25,1 22,5 18,5 14,6 12,3
Semčice (°C)  1  3  8 14 19 22 24 24 20 14  7  3

Porovnání průměrných měsíčních maximálních teplot v jihozápadní Anglii a v české obci Semčice. Obě oblasti se nacházejí ve stej
né zeměpisné šířce (50°22‘ s. š.) a přibližná je i průměrná nadmořská výška (Buckfastské opatství 50 m n. m., oplozovací stanice 
v Dartmooru 350 m n. m. a Semčice 234 m n. m.) Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, www.orbion.cz

Ověřená včelařská pomůcka
Kvalita výrobků, je věčným téma-
tem výrobců a spotřebitelů, oblast 
včelařství nevyjímaje. 

Při uplatňování principu tržního hospo-
dářství platí rozšířené názory, že méně 
kvalitní výrobek se bude prodávat málo 
nebo se nebude prodávat vůbec, a tudíž 
ho výrobce buď přestane vyrábět, nebo 
zkrachuje. V naší republice vlastní 95 % 
včelstev menší včelaři, kteří včelaří nepro-
fesionálně. Každý rok však začíná včelařit 
významná část nových včelařů – začáteční-
ků, která nemá v podstatě žádné, nebo mi-
nimální zkušenosti. Ti si pak mohou koupit 
i nekvalitní včelařské pomůcky včetně úlů.

Již v roce 1998 se snažilo vedení Českého 
svazu včelařů zavést u vybraných výrobků 
udělování známky kvality. Bylo oceněno 
několik včelařských pomůcek. V této době 
však poptávka po podobném hodnocení 
u včelařů i výrobců nebyla dostatečná. 
Systém během několika let zanikl.

Po orientačním hodnocení kvality vy-
ráběných úlů, které se uskutečnilo v roce 
2016, přišla Komise racionalizační a osvě-
tová s návrhem obnovit systém udělování 
„ověřené pomůcky“ a snažit se tak upozor-
ňovat včelařskou veřejnost na pomůcky 
vysoké kvality. Jejich výrobci by měli z této 
akce profitovat. V srpnu 2017 schválil Re-
publikový výbor směrnici č. 6/2017 pro 
udělování známky kvality „Ověřená vče-
lařská pomůcka ČSV“. Směrnici v plném 
znění najdete na: www.vcelarstvi.cz/doku-
menty/statuty,řády,směrnice.

Dr. Ing. František Kamler,
předseda Komise racionalizační a osvětové

Postup při udělování známky kvality: 
•	 právo označovat pomůcku známkou kvality uděluje předsednictvo republikové-

ho výboru (dále prV) na návrh Komise racionalizační a osvětové (dále KrO);
•	 žádost o udělení oprávnění označovat pomůcku „Ověřená pomůcka čsV“ podá-

vá na sekretariát rV čsV výrobce popřípadě dovozce pomůcky. Žádost dokládá 
vzorkem, návodem na použití, fotodokumentací, popřípadě doložením prohláše-
ní o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů apod.;

•	 žadatel zašle na účet čsV poplatek 1 000 Kč; 
•	 KrO vypracuje do 4 měsíců k žádosti své stanovisko. prV žádost a stanovisko 

KrO projedná a rozhodne nejpozději do 6 měsíců od doručení žádosti; 
•	 komise v nutných případech může požádat o doplnění žádosti, o spolupráci 

s příslušným specialistou, o ověření v praxi apod. V těchto případech se lhůta 
pro udělení známky úměrně prodlouží. sekretariát tuto skutečnost neprodleně 
oznámí žadateli; 

•	 po udělení známky kvality obdrží žadatel certifikát o udělení této známky a gra-
fické znázornění loga s příslušným číslem v seznamu (viz dále). V rámci rozhod-
nutí prV stanoví, kde bude uložen referenční vzorek, fotodokumentace, model 
apod.; 

•	 držitelé známky kvality a předmětná pomůcka se zapisují do „seznamu 
držitelů známky kvality“. seznam vede sekretariát čsV a je zveřejněn na 
www.vcelarstvi.cz 

•	 známku je možné udělit pouze pro sériově vyráběné pomůcky;
•	 při snížení kvality vyráběné pomůcky na podkladě např. opakovaných projedna-

ných stížností může být na základě rozhodnutí prV známka odebrána s okamži-
tým vyškrtnutím ze seznamu udělených známek kvality

•	 na udělení známky není právní nárok.

Osnova přihlášky:

•	 výrobce – dovozce, jméno, název, adresa – přihlašující výrobek (pomůcku) 
k oprávnění označovat ji známkou Ověřená včelařská pomůcka čsV

•	 název přihlašované pomůcky
•	 popis pomůcky – výrobku; k čemu slouží, základní popis, popis funkce, přínos 

pro včelaře
•	 prokazatelnost existence – fotografie, schéma, vzorek, technické parametry
•	 datum vyhotovení, kontaktní osoba pro další jednání, popis výrobce, dovozce.

V ……………………. dne …………………….  podpis
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zdraví včelstev? 
Vyplňte krátký dotazník 
olomouckých vědců
Tým olomouckých vědců pod vedením Mgr. Jiřího Danihlíka, Ph.D. z Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Palackého spouští pátý ročník studie, ve 
které se ptá včelařů, jak se jim podařilo přezimovat včelstva. Z vyhodnoce-
ní předchozích ročníků lze vyvodit zajímavé souvislosti a informace o růz-
norodosti českého včelařství. Pro větší přínos a využití studie je ale třeba 
získat informace od výrazně většího počtu včelařů. Spolupráce v rámci 
mezinárodní sítě vědeckých pracovníků COLOSS následně umožňuje 
vědcům srovnávat data napříč Evropou.

Krátký dotazník je dostupný do konce květ-
na na stránkách www.coloss.cz. Každý vče-
lař má možnost zcela anonymně odpovědět 
na otázky, na jejichž základě vědci posuzu-
jí, jaký vliv má umístění včelnice, snůška 
nebo jak se projevují zvolené způsoby ošet-
řování na úspěšnosti přezimování a pří-
padných úhynech. Cenné jsou údaje od 
všech včelařů – jak těch, kteří zaznamenali 
úhyny i těch, kterým zimu přežila všechna 
včelstva. Díky 10 minutám, které zabere 
vyplnění formuláře, mohou sledovat vý-
voj metod a přístupů v českém včelařství 
a porovnávat je s výsledky z ostatních zemí. 

užitečné mapy

Výsledky předchozích ročníků a další uži-
tečné informace jsou zpracovány do pře-
hledných prezentací, grafů a map. Díky 
údajům poskytnutým Ministerstvem ze-
mědělství ČR z ústřední evidence včelstev 
o hustotě zavčelení jednotlivých oblastí 
České republiky jsou výsledky o úhynech 
porovnávány i tímto faktorem. Nad to na 
webu projektu naleznete samotnou mapu 
hustoty zavčelení, kterou můžete využít 

třeba při hledání vhodného stanoviště. 
Vědci sledují, kde podle údajů od včelařů 
dochází k častým loupežím mezi včelstvy 
nebo k výskytu deformity křídel, což je 
projev akutní varroázy způsobený viry 
přenášenými kleštíkem včelím (Varroa 
destructor). Vliv snůšky, přesněji předčas-
né ukončení přínosu sladiny nebo pylu, má 

vliv na výživový stres včelstev – málo pylu 
v létě se může podepsat na zvýšení citlivosti 
včelstev k nemocem.

Dotazník umožňuje sledovat a ověřovat 
i mnoho dalších souvislostí, které by bez 
sdílení vašich záznamů zůstaly vědcům 
skryté. Již jen pročtení otázek může některé 
včelaře inspirovat, co zajímá vědce a ostat-
ní včelaře. Aplikace na webové stránce 

umožňuje včelařům uložit jejich odpovědi 
jednoduše v dokumentu PDF. K většímu 
využití studie a porovnání s okolními státy 
potřebujeme informace od více včelařů. 
Zapojte se a vyplňte jednoduchý dotazník 
na webu www.coloss.cz. Řekněte o studii 
kolegům v organizaci, pomozte jim vlo-
žit data, nemají-li přístup k internetu. Na 

www stránkách naleznete i další pro včela-
ře užitečné informace. Budeme rádi, pokud 
nám pomůžete do projektu zapojit i další 
včelaře.

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.,
hlavní koordinátor projektu

PřF UP v Olomouci
www.coloss.cz

Poslední nektarová snůška v ČR dle respondentů z roku 2017 Výskyt loupeží mezi včelstvy v souvislosti s hustotou zavčelení

Každý včelař má možnost zcela anonymně odpovědět na otázky, 
na jejichž základě vědci posuzují, jaký vliv má umístění včelnice, 

snůška nebo jak se projevují zvolené způsoby ošetřování na 
úspěšnosti přezimování a případných úhynech
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Otravy včelstev chemickými přípravky používanými při ochraně rostlin 
jsou palčivým problémem českého zemědělství i našich včelařů. Ze značné 
části je to důsledek špatné komunikace mezi farmáři a včelaři, kteří mají 
včelstva umístěna v letovém dosahu zemědělských plodin ošetřovaných 
pesticidy. O tom, jak zlepšit vzájemnou informovanost obou skupin, jednal 
v únoru na Krajském úřadu v Jihlavě seminář iniciovaný Františkem 
Medunou, předsedou krajského koordinačního výboru ČSV za podpory 
krajského radního Ing. Martina Hýského. K účastníkům semináře hovořili 
na dané téma veterinář, zástupci vědeckovýzkumné základny, rostlinolé-
kařství a vysokoškolské instituce. 

víkendoví včelaři jsou v nevýhodě

O příčinách hromadných úhynů včelstev 
vlivem pesticidů mluvil velice podrobně 
MVDr. Bořek Vejmelka, ředitel Státní ve-
terinární správy pro kraj Vysočina. Uvedl, 
že úřední veterinární lékaři každoročně řeší 
hromadné úhyny včelstev zejména v obdo-
bí květu řepky a s tím spojeným chemic-
kým ošetřováním této plodiny. 

Pokud veterináři mají pochybnosti o pří-
čině úhynu včel, zajistí spolu s Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zeměděl-
ským (ÚKZÚZ) odběr vzorků uhynulých 
včel a rostlin, a to do 72 hodin od aplikace 
přípravků. V případě potvrzení účinných 
látek ve vzorcích včel a porostu je dále na 
ÚKZÚZ, aby prokázal a případně sank-
cionoval ošetřovatele porostu. Ne všichni 
včelaři úmrtí včel s podezřením na otravu 
nahlásí. Mnoho chovatelů totiž nekontro-
luje svá stanoviště denně. Většina včelařů 
chová včely jako koníček a zpravidla má 
více času na kontrolu stanoviště jen o ví-
kendech.

Porušení předpisů včelám škodí

Na úvodní téma navázal Ing. Dalibor Titě-
ra, vedoucí výzkumu Výzkumného ústavu 
včelařského v Dole u Libčic. Připomenul, 
že při ošetřování rostlin pesticidy proti 

škůdcům dochází každoročně k poško-
zování necílových organismů. Z národo-
hospodářského hlediska jsou významné 
škody na včelách, zabezpečujících opylení 
rostlin. Většina způsobených škod je spo-
jena s porušením předpisů. Podání kon-
krétních důkazů při protokolárním řízení 
je však obtížné. 

„V minulém roce jsme analyzovali vzorky 
otrávených včel a ošetřených rostlin z vy-
braných lokalit. Jako převažující příčinu 
sledovaných a prokázaných toxikóz mů-
žeme označit fipronil a směsi insekticidů 
a fungicidů se synergizujícím účinkem,“ 
sdělil Ing. Dalibor Titěra. 

Získané informace jsou důležité pro 
veterinární službu, která je ze zákona od-
povědná za protokolární vyšetření úhynů 
včel.

Ochrana včel před nežádoucími účinky 
pesticidních látek je velice obtížná. Vždyť 
škodlivé organismy rostlin ze skupiny 
živočišných škůdců se obvykle od užiteč-
ných živočichů příliš neliší, a to ani stav-
bou těla, ani postavením v zoologickém 
systému. Přitom včely medonosné jsou 
nejdůležitějšími opylovateli pěstovaných 
i planě rostoucích entomofilních rostlin. 
Proto jsou vydávány podrobné předpisy 
a návody, které využívají často jen nepatr-

ného prostoru mezi toxicitou přípravku na 
škůdce a na včely.

Pro ošetřovatele porostu je pro snížení 
rizik nejdůležitější respektovat legislativně 
stanovené členění přípravků podle rozhod-
nutí o registraci a místě.

Podle zkušeností výzkumníků z VÚVč. 
v Dole se nejčastěji vyskytují tyto zaviněné 
příčiny hynutí včelstev:
•	 ošetření porostů již kvetoucích jedo-

vatými přípravky nebo škodlivými 
přípravky za letu včel,

•	 ošetření porostu s kvetoucími plevely 
jedovatými přípravky nebo škodlivý-
mi přípravky za letu včel,

•	 úlet postřikové jíchy na kvetoucí necí-
lové rostliny (javory, vrby, jívy),

•	 rozkvět ošetřené kultury (např. řep-
ka) nebo plevelných rostlin (např. 
hluchavka) v době trvání reziduální 
toxicity přípravku (pozdní ošetření),

•	 opožděná ranní aplikace škodlivých 
přípravků,

•	 předávkování přípravku,
•	 kontaminovaná voda

Pěstitelé musí o postřiku informovat 

Dalším partnerem při řešení otrav včel vli-
vem zemědělského hospodaření je Ústřed-
ní kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(ÚKZÚZ). Vedoucí jeho jihlavského pra-
coviště Ing. Andrea Blažková hovořila 
o změnách v legislativních požadavcích 
na ochranu včel. A to v souvislosti s po-
užíváním přípravků na ochranu rostlin 
podle novely zákona o rostlinolékařské 
péči a o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů tý-

O seminář byl mezi včelaři a zemědělci velký zájem

Řepková pole firmy Eurofarms Jihlava jsou 
ošetřována bez zbytečné chemické zátěže 
a umělých hnojiv
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kajících se postřiků s vlivem na zdraví včel 
a dobrých životních podmínek zvířat. Pod-
le ÚKZÚZ je důležité učinit vše pro zavá-
dění agroenvironmentálních opatření, 
která podpoří biodiverzitu volně rostou-
cích rostlin a poskytnou ochranu stanovišť 
včel.  Od 1. ledna 2010 je ÚKZÚZ pově-
řen prováděním úředních kontrol v ekolo-
gickém zemědělství, přičemž součástí této 
kontroly může být i kontrola vedení doku-
mentace (hnojiva, přípravky na ochranu 
rostlin) a identifikace a označování pro-
duktů ekologického zemědělství. 

Ing. Andrea Blažková připomněla, že 
před aplikací přípravků, které jsou nebez-
pečné pro včely, mají pěstitelé zákonnou 
povinnost dva dny předem nahlásit svůj 
záměr dotčeným včelařům. Pěstitelé si také 
musí zjistit, kde jsou umístěna včelstva – 
do vzdálenosti pěti kilometrů od pole, které 
má být ošetřené.

agronom je v kontaktu se včelaři

Hospodaření na zemědělských pozemcích 
s ohledem na umístění včelstev představil 
František Špička, agronom firmy Euro-
farms Jihlava. Pro firmu je dodržování zá-
konných požadavků na ochranu životního 
prostředí samozřejmostí. Striktně dbá na 
plnění zásad správné zemědělské praxe. 
„Nezatěžujeme životní prostředí zbyteč-
ným používáním chemických přípravků 
a umělých hnojiv,“ uvedl František Špička. 
Pečlivě volí takové přípravky, aby ani při 

vzájemné kombinaci nevytvářely pro včely 
jedovatou sloučeninu. S místními včelaři je 
v průběžném kontaktu. Každého informuje 
o aplikaci pesticidů v doletu včel. 

Potkají se na jednom webovém 
portálu 

Ke zlepšení vzájemné informovanosti far-
mářů a včelařů může významně pomoci 
projekt portálu Včelstva Online a progra-
mu BeeTech. Podrobněji o něm účastníky 
semináře informoval jeho spolutvůrce 
Doc. Ing. Jan Bartoška Ph.D., z katedry 
systémového inženýrství Provozně ekono-
mické fakulty České zemědělské univerzity 
v Praze.

Webový portál Včelstva online, který 
vzniká v rámci projektu BeeTech, je určen 

pro odbornou i laickou veřejnost za účelem 
podpory chovu a ochrany včel v krajině 
České republiky. V současné době je webo-
vý portál v pilotním provozu. Účelem por-
tálu je nabídnout různé uživatelské funkce 
včelařům a zemědělcům pro usnadnění 
jak vzájemné komunikace, tak komunika-
ce s dalšími zainteresovanými stranami. 
Dlouhodobým záměrem projektu je také 
umožnit rozvoj aplikací moderních tech-
nologií, tj. internetu věcí a dalších „vychy-
távek“v oblasti chovu včel, a tím podpořit 
precizní zemědělství v České republice.

Podrobněji jsme o tomto projektu infor-
movali čtenáře v loňském listopadovém 
čísle Včelařství.

Text a foto: Ing. Zdeněk Kulhánek

František Meduna, předseda krajského 
koordinačního výboru ČSV v Jihlavě

Vedoucí jihlavského pracoviště 
ÚKZÚZ Ing. Andrea Blažková

Ředitel Státní veterinární správy pro kraj 
Vysočina MVDr. Bořek Vejmelka

Doc. Ing. Jan Bartoška Ph.D., z České zemědělské 
univerzity v Praze, představil portál Včelstva on line, 
určený pro vzájemnou komunikaci včelařů a farmářů. 
Vlevo je krajský radní Ing. Martin Hýský

Ing. Dalibor Titěra, vedoucí výzkumu Výzku m
ného ústavu včelařského v Dole u Libčic

František Špička, agronom firmy 
Eurofarms Jihlava

Webová 
stránka 
portálu  
Včely online
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Květnaté louky pro desítky i stovky let

(Dokončení z minulého čísla)

V přírodním slova smyslu je květnatá louka vytrvalým porostem. Za vhod-
ných podmínek může přetrvávat po staletí. Svým charakterem je blíž lesu. 
Má rozličná patra a jednotlivé luční rostliny tu mohou žít nejen několik let, 
ale i několik desítek let. Zastoupení jednotlivých druhů rostlin v květnaté 
louce se v průběhu času trochu proměňuje v závislosti na počasí, obhospo-
dařování a stáří louky. Tak tomu je i u luk v přírodě. 

Luční květiny se v průběhu vývoje přizpů-
sobovaly hmyzu a hmyz zase lučním květi-
nám. Tak vznikají společenství, která jsou 
typická pro jednotlivá stanoviště.

Jednoleté jsou přínosnější pro včely

V současnosti se také využívají kvetoucí 
porosty složené z jednoletých květin. To 
nejsou louky v prvém slova smyslu, ale mo-
hou rychle vytvořit pastvu pro včely. Před-
ností jednoletých rostlin může být jejich 
delší doba květu – do podzimu. Kombinace 
pestré vytrvalé louky a jednoletých rostlin 
na různých místech je pro včely ideální.

Se změnou nadmořské výšky se může 
během roku měnit dostupnost vláhy. Za-
stoupení rostlin na louce je odrazem půd-
ních podmínek, počasí během roku a způ-
sobu hospodaření na louce. Například 
na spíše zásaditějších půdách jsou louky 
druhově bohaté a květnaté. Na půdách 
kyselejších převládají trávy. 

Pěstování není složité

Zakládání květnaté louky je velmi podob-
né zakládání pícninářských porostů na poli 
nebo trávníku na zahradě. Jsou zde někte-

ré odlišnosti dané charakterem přírodních 
rostlin. Výsevek postačí 2–3 g na 1 m2, pro-
tože semena jsou obvykle velmi malá. 

Na poli je možné vysévat sečkou, na za-
hradě ručním rozhozem. Vždy zapravuje-
me raději mělce, aby malá semínka měla 
energii vyklíčit. Semena klíčí postupně 
během několika týdnů.  

V prvním roce květnaté louky zapěstu-
jeme častějším sečením, aby se rostliny 
rozvětvily a zmohutněly. Květy se objevují 
ve druhém roce po výsevu. Vzhledem k cit-
livosti lučních květin není možné používat 
herbicidy. Hnojení, především dusíkatými 
hnojivy, není vhodné, protože by urychlilo 
vývoj trav na úkor lučních květin.

Luční píce a seno jsou klasickým krmi-
vem pro hospodářská zvířata. Louky slou-
žily dříve hlavně ke krmení hospodářských 
zvířat ve formě pastvy, ke sklizni na zele-
nou píci a ke sklizni sena. 

Fázovité sečení pomůže prodloužit 
kvetení

Květnaté louky nabízejí včelám přiroze-
nou pestrou pastvu. Nejvíce lučních květin 
kvete od května do poloviny srpna. Seme-

na rostlin musí před zimou dozrát, a to je 
pravděpodobně důvodem ubývání květů ve 
druhé polovině léta. Kvetení louky a včelí 
pastvu je možné prodloužit sečením louky 
po částech. Tak bude vždy část louky pose-
čena a část bude nakvétat. I při tomto způ-
sobu sečení budou luční květiny ubývat po 
polovině srpna. Je zde příležitost obohatit 
louku o některé jednoleté rostliny. Příklad: 
hadinec obecný, chrpa modrák, kopr von-
ný, měsíček zahradní, svazenka vratičolis-
tá či sléz lesní maurský, nabízející včelám 
nektar a pyl.

Dveře do české květnice

Nejcennější v přípravě každého záměru, 
tedy i k založení květnatých luk, jsou cenné 
rady vycházející z dlouholetých zkušeností 
a zdroj pro první investici. Obojí lze najít 
v Planta naturalis sídlící v Markvarticích 
u Sobotky.

Kromě semen pro založení květnatých 
luk blízkých přírodě můžeme nabídnout 
i směs semen pro založení porostu nebo 
jednoletého porostu. Na základě poptávky 
připravujeme pro včely jednoletý porost se 
zastoupením léčivých bylinek.

Jestli chcete vidět, odkud semena pochá-
zejí, přijeďte se podívat 1. a 2. června 2018 
na den otevřených dveří České květnice. 
Pokud termín nevyhovuje, lze domluvit 
jiný. 

Text a foto: Ing. Zdeňka Nikodémová

Pole kohoutku lučního (Lychnis flos-cuculi) v květu Otakárek ovocný na květu hvozdíku 
kartouzku (Dianthus cathusianorum)
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Včelaření napříč generacemi aneb Jak se rodí malí včelaři
Můj dědeček Václav Kulík včelařil již od 
svých 14 let. Vydržel až do pozdního věku, 
ale pak už mu ubývaly síly. Každý včelař se 
zpravidla snaží vychovat si svého nástup-
ce. Ale děda měl dvě dcery a čtyři vnučky, 
z nichž já jsem nejmladší. Od malička 
jsem hodně volného času trávila u babičky, 
u dědy a u včeliček, a tak byla volba jasná. 
Dědeček působil jako jednatel v místní or-
ganizaci v Postupicích. V mých 11 letech 
mě vzal na včelařskou schůzi. I já jsem se 
hned stala členkou svazu a od té doby se 
snažím pronikat do tajů života včel a vče-
laření. V dědečkových stopách jdu i v tom 
smyslu, že již osmým rokem působím jako 
jednatelka v základní organizaci Benešov. 
Dědečkovy „budečáky“ jsem však postup-
ně vyměnila za nástavkové úly. Ačkoli byly 
jeho včelíny nádherně vymalované, součas-
nému chovu včel již nevyhovovaly.

Nyní je mi 33 let, pečuji o zhruba 
40 včelstev na třech stanovištích a již teď 
se snažím o předání lásky ke včelám další 
generaci. Mám totiž 3 syny, momentálně 
jsem na mateřské dovolené s nejmladším 
z nich. Nejstarší Honzík už je školou po
vinný, je mu 8 let. Mám radost, že se včel 
nebojí a rády se učí o jejich životě. Pozo
ruje je a zkouší si vše, co by měl správný 
včelař umět. S mladším Martinem (4 roky) 
už vytáčeli svá dvě včelstva. Nemyslím 

tím, že by to zvládli úplně sami (víme, 
kolik váží nástavky plné medu), ale pro
cházejí si všemi fázemi péče o včelstva, 
tedy i medobraním a věřte, že jejich vlast
ní med jim chutná zaručeně nejvíc. Dvou
letý Ondra zatím jen statečně odvíčkovává 
rámky při vytáčení medu, mačká tlačítka 
na medometu či kladívkem „opravuje“ 
vše, co je třeba. 

Proč to zmiňuji? Protože jsem přesvěd
čena, že když si děti „přičichnou“ ke vče
lám již v raném věku, stanou se běžnou 
součástí jejich života a lépe pochopí jejich 
důležitost a krásu. Věřím, že jednou budu 
moci prohlásit, že jsem své kluky přivedla 
ke včelaření stejně tak, jako mě ke včelám 
kdysi přivedl můj děda. Děti jsou obecně 
velmi zvídavé, a tak se snažím každoroč
ně rozšiřovat jejich povědomí o medu či 
o důležitosti včel v přírodě, a to v místních 
školkách a základních školách. Jsem ráda, 
že je to baví.

A koho to ještě baví? Manžel se i po 
10 letech manželství úspěšně vyhýbá pří
mému kontaktu se včelami se slovy, že se 
bude raději věnovat prodeji a propaga
ci medu, neboť i to se musí umět… Ale 
nesmíme zapomenout na mého tatínka, 
kterého jsem do včelaření „uvrtala“ díky 
mému neustálému žadonění o vyrobení 
toho či onoho. Díky jeho pomoci mám 

nyní všechna svá včelstva v nových úlech. 
Přes zimu zvládne opravit, co se v sezoně 
rozklížilo, připraví rámečky a z rubriky 
„Jak to dělám já“ si už jistě bere inspiraci 
a vymýšlí zlepšováky pro příští sezonu.

Snad by mohl být tento článek povzbu
zením pro některé mladé včelařky, které 
často s příchodem malých dětí svou čin
nost na čas odloží. Je to časově náročné, 
ale s pomocí vašich nejbližších se to dá 
zvládnout. Někdy ovšem jen tak tak… 
Jednoho krásného červnového dne jsme 
vytáčeli květový med a večer jsme mířili 
do porodnice… Při dalším vytáčení vstá
váte za tmy s tím, že to snad stihnete, než 
se maličký vzbudí… Nestihnete! Neboť 
se zaručeně vzbudí dříve než obvykle 
a co si budeme povídat, tatínek nenakojí… 
Včelky taky nepočkají, až malému vyros
tou zuby. Ale po překlenutí počátečních 
komplikací budete rády, že jste vytrvaly 
a můžete být svým včeličkám nablízku 
i nadále.

Ráda bych tedy touto cestou poděkovala 
svému dědečkovi, že mi ukázal cestu ke 
včelám a celé své rodině za pomoc a pod
poru, díky níž se mohu svým včeličkám 
věnovat.

Ing. Hanka Chmelová
Hana.Chmelova@centrum.cz
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Louka v plném květu během června

Sklizená úroda semen se bude čistit celou 
zimu

Jednoleté polní květiny – stračka, koukol 
a vlčí mák

Políčka lučních květin a léčivých bylinek

Louka je pastvou pro včely i oči

Slézy patří k délekvetoucím rostlinám
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V předešlých kapitolách jsme se dopracovali k pořízení vlastních včelstev 
na novém stanovišti. Přitom jsme opomněli zmínit ještě jednu výraznou 
kategorii, a to základní včelařské pomůcky a vybavení. 

Pokud jsme již vyčerpali rodinný rozpočet 
zakoupením včelstev a nových úlů, mů-
žeme pro začátek volit minimální rozsah 
pomůcek, tedy včelařský klobouk, kuřák, 
rozpěrák a smetáček, dohromady nákup 
za přibližně 850 Kč. Po čase ale zjistíme, 
že by nám některé další pomůcky výrazně 
usnadnily naše včelaření, a budeme chtít 
nakoupit další vybavení. Důležitým krité-
riem v tomto případě bude, kolik včelstev 
do budoucna chceme obhospodařovat. Na 
3 až 5 vystačíme s minimálním vybavením, 
pokud se nám včelaření zalíbí a budeme 
uvažovat o 10 a více včelstvech, budeme 
potřebovat mnohem větší rozsah pomů-
cek. Naprosto zásadní je toto rozhodnutí 
před koupí nového medometu. Budeme-li 
pořizovat nové stanoviště, ideální stav je 
mít na každé stanoviště zvláštní sadu zá-
kladního včelařského nářadí.

Včelí žihadla jsou určitě prospěšná pro 
naše zdraví, přesto se budeme snažit chrá-
nit před jejich nadměrným množstvím. 
Mezi základní ochranné pomůcky patří 
včelařský klobouk či kukla a včelařské 
rukavice. Jak sami poznáte, kraňka je vel-
mi mírná včela. I kdyby si starší zkušení 
včelaři z vás dělali posměšky, přesto si do 
začátku nakupte ochranné pomůcky a pod-
le potřeby je používejte. Jestli je ve svém 
včelařském životě budete potřebovat čím 
dál méně, tím lépe. Potřebujete mít jisto-
tu, že svůj zásah ve včelách dokončíte za 
každého počasí, i když včelstva budou 

projevovat vyšší bodavost. Po čase získáte 
při práci se včelami jistotu a klid, a sami 
odložíte rukavice, abyste při vytahování 
rámku z úlu nemačkali včely sedící v okolí 
oušek rámku. U klobouků vybírejte prove-
dení s černým závojem okolo očí; když na 
bílý závoj zasvítí slunce, budete hůř vidět. 

Nejčastější typy klobouku mají šněrovací 
tkanici kolem krku. Pokud vás bude chtít 
včela bodnout, tudy se jí podaří vniknout 
pod klobouk. Vyrábí se i klobouky spoje-
né zipem s blůzou nebo kombinézou, jsou 
více „včelotěsné,“ ale zase většinou nejdou 
úplně odepnout. Cena klobouku se pohy-
buje okolo 200 Kč. Rukavice s návleky si 
vyzkoušejte při nákupu. Měly by jít poho-
dlně natáhnout i na zpocenou ruku. I délka 
prstů musí odpovídat, aby jejich nadměr-
ná délka nevytvářela prázdné konce. Jako 
vhodný oděv poslouží staré pracovní kalho-
ty a blůza. Zkušení včelaři chodí do svých 
včelstev klidně v kraťasech a tričku, je to 
o tom, jak mírnou včelu chováte. Počítejte 
s tím, že v některých dnech při náhlé změně 
tlaku i obvykle velmi mírná včelstva rychle 
projeví vyšší sklon k bodavosti; velmi ne-
bezpečné je bodnutí do jazyka nebo do oka. 
Také mějte na paměti, že pracujete s me-

dem, voskem a propolisem, vše na vás ulpí-
vá, a rozhodně není žádoucí zapatlat sedač-
ku v autě nebo pohovku doma v obýváku. 
Proto je velmi dobré používat včelařskou 
kombinézu, kterou po opuštění včelnice 
svléknete, a tím vymezíte hranici, za niž se 
už vosk nebo propolis nedostane. Kombi-
néza mívá bílou, popř. nějakou světlou bar-
vu. Aby včely nelezly dovnitř za teplem, má 
také zúžené konce rukávů a nohavic.

Ke zklidnění včelstva při práci slouží vče-
lařský kuřák (postaru též dýmák). Zde se 
využívá starého instinktu včel z doby, kdy 
ještě žily v lese: při lesním požáru včelstvo 
ucítilo kouř a před opuštěním hnízda oka-
mžitě reagovalo nasátím plných medných 
váčků, aby mohlo po katastrofě přežít. Toto 
chování si včelstvo zachovalo dodnes. Jako 
palivo se nejčastěji používá zpráchnivě-
lé dřevo, tzv. troud, původem například 
z vrby, buku, lípy. Proto si správný včelař 
nese při vycházce do lesa tašku na troud, 
ten pak nechá doma pořádně vyschnout 
a rozdělí na menší části vhodné do kuřáku. 
Měkký rozpadající se troud chytne od pou-
hé zápalky, ale vydrží velmi krátce. Tvrdý 
troud se obtížně zapaluje (používáme starý 
jednoplotýnkový propanbutanový vařič), 
ale vydrží po desítky minut bez přikládání. 
Pozor při zapalování na nebezpečí vzniku 
požáru! Při práci ve včelách vždy mějte po 
ruce zásobu troudu, abyste jej mohli podle 
potřeby plynule doplňovat. Někteří včelaři 
mají v oblibě dávat do kuřáku kartony od 

vajíček, choroše, kusy hobry, suché jehli-
čí – dávejte jen pozor, abyste kouřem ne-
otrávili sebe i včely. A kdo chce vykuřovat 
hodně ekologicky – Janiš (1789) dopor-
učoval do kuřáku sušené kravské lejno. 

Kouř je zapotřebí používat při práci vel-
mi uvážlivě, rozhodně ne jako plamenomet 
nebo ochrannou kouřovou clonu. Každé 
palivo vytváří dehet, který po čase zalepí 
kuřák. Rovněž u některých typů kuřáku 
s tenkou trubičkou vedoucí z měchu dochá-
zí k ucpání této trubičky popelem. Vyšší ku-
řáky mají lepší tah, někdy jej musíte zmír-
ňovat položením kuřáku na bok. V žádném 
případě z něj nesmějí vylétávat žhavé jiskry 
do úlu! Před 40 lety bývaly oblíbené kuřáky 
na hodinové péro nebo s ventilátorkem na 
bateriový pohon. Kuřáky se prodávají buď 
levnější pocínované, nebo dražší v nerezo-
vém provedení. Vzhledem k tomu, že po 
čase odchází kvůli prodření kůže nebo ko-

Včela je nesmírně přizpůsobivá, ekonomicky vychází obě možnosti 
v delším horizontu srovnatelně, takže je to víc otázka cítění včelaře, 

jestli je mu bližší plast nebo dřevo

Vše připraveno před začátkem prohlídky
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ženky měchu a kuřák se zanese dehtem, vo-
lil bych raději postupně kupovat obyčejné 
pocínované kuřáky než jeden velmi drahý. 
Místo kuřáku na zklidnění včelstva někdo 
používá speciální spreje na bázi přírodních 
olejů nebo porosení včel mlhovkou.

Základní pomůckou pro práci s rámky 
v nástavkovém úle je kvalitní rozpěrák. 
Kombinuje v sobě funkci páčidla na uvol-
ňování rámků, škrabky a nástroje na vy-
tahování rámků. (U včelařů požívajících 
zadováky měly stejnou důležitost včelař-
ské kleště.) Na trhu najdete řadu variant, 
hledejte tvar, který by vám sedl pěkně do 
ruky. Nedoporučuji příliš krátký rozpěrák, 
při páčení nástavků budete potřebovat delší 
páku. Některé rozpěráky mají na delší stra-
ně pravoúhlý břit jako škrabku a ve zlomu 
pomocný boční trn, který usnadní vytaže-
ní prvního rámku z úzké mezery. Důležitá 
je i pevnost materiálu, aby se rozpěrák při 
páčení neohnul, možnost snadné dezin-
fekce a pokud možno i výrazná barva pro 
lepší hledání odloženého či zapadnutého 
rozpěráku. Cenové relace se pohybují mezi 
150–250 Kč.

K ometání včel z plástů a nástavků slou-
ží smetáček. Vyrábí se v různých délkách, 
s dřevěnou nebo plastovou rukojetí použitel-
nou jako nouzové páčidlo. Při delším odběru 
medných plástů se vám po čase zalepí vlas 
medem a voskem, a tak je potřeba smetáček 
opláchnout v čisté vodě, vystříkat a nechat 
oschnout. Dříve se používal husí brk nebo 
celé křídlo, tzv. peruť nebo peroutka.

Další pomůckou je roják. Je to dřevěná 
nebo sololitová bedna na vámi používanou 
rámkovou míru, s bočním nebo spodním 
zasíťováním. V odnímatelném víku je kru-
hový uzavíratelný otvor na vložení smyku 
nebo postavení sklenice s krmením. Vhodný 
roják by měl umožňovat zavěšení při sbírání 
roje pomocí popruhu nebo dvou provázků 
(většinou si závěs musíme sami doplnit). 
Vnitřní prostor by neměl obsahovat skrytá 
místa, která by bránila plynulému vysypání 
včel. Roják využijeme při sbírání rojů, tvor-
bě smetenců, ometání včel při medobraní, 
jako bednu při odkládání nebo odnášení 
plástů se zásobami. Při nákupu volte ro-
bustní konstrukci – při vysypávání včel 
potřebujete s rojákem silně klepnout o zem.

Do otvoru v rojáku seshora zasouvá-
me plechový trychtýř nazývaný smyk. 
Umožní nám setřepávání nebo ometání 
včel z rámku. Občas při setřepávání včel 
z plástů s nezralým medem zastříkáme 
vnitřní povrch smyku sladinou, včely pak 
přestanou sklouzávat do rojáku a vrací se. 
Proto je dobré podle potřeby očistit povrch 
mokrým hadrem. Někteří výrobci nabízejí 
sololitový smyk, který lze zastrčit zezadu 
do otevřeného podmetu a smetat včely pří-
mo do úlu.

Pro naše nová včelstva potřebujeme 
připravit další rámky. K dispozici máme 
několik možností. Buď se rozhodneme 
pro klasiku, tj. dřevěné rámky s voskovou 
mezistěnou, nebo pro rámek z plastu, kte-
rý se musí před použitím důkladně natřít 
voskem. Včela je nesmírně přizpůsobivá, 
ekonomicky vychází obě možnosti v del-
ším horizontu srovnatelně, takže je to víc 
otázka cítění včelaře, jestli je mu bližší 
plast nebo dřevo. U dřevěných rámků se 
pro vymezení mezery 10 mm mezi rám-
ky používají 3 cesty. Nejčastější je opatřit 
rámek čtyřmi mezerníky, obvykle na boč-

Smetáček a několik různých rozpěráků

Setřepávání včel do smyku při odběru medných plástů

Vodorovné drátkování u Hoffmanova rámku

Použití zvlňovače na vypínání drátku
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je použití Hoffmanova rámku, který má 
bočnice protaženy v horní části o 5 mm 
na každou stranu, a tím vymezenou me-
zeru mezi plásty. (Typické je toto řešení 
v Langstrothově úlu.) Třetí možností je 
vymezit mezery pomocí kovových hřebe-
nů, připevněných v nástavku před drážku 
na rámky. Zde stačí používat zcela hladké 
rámky bez mezerníků. Nejčastějším mate-
riálem je lipové dřevo, případně také smr-
kové nebo vejmutovkové přířezy. Někteří 
včelaři zužují spodní loučku na 10–14 mm, 
aby dosáhli lepšího přistavění plástu ke 
spodní straně. U rámků Hoffmanova typu 
nebo rámků se zúženou spodní loučkou se 
používá vodorovné drátkování. U svislé-
ho drátkování hrozí, že čerstvě vystavěná 
zanesená mezistěna sjede vlastní vahou 
po hladkém drátku dolů. Proto včelaři 
preventivně navlní drátek pomocí dvojice 
ozubených koleček – tzv. zvlňovače, a tím 
drátek současně napnou. Včelařský drátek 
se používá buď pocínovaný, nebo nerezo-
vý. Pocínovaný drátek dokážete přeříznout 

starým nožem. Pokud máte někde poblíž 
výrobnu mezistěn, kde vám vymění vyře-
zané souše za nové mezistěny, ušetříte dost 
práce s vyvařováním souší. Pokud chcete 
vyvářet souše bez porušení drátkování, vol-
te nerezový drátek, který vydrží opakovaně 
několik cyklů vyvaření. Ale velmi obtížně 
jej budete vyřezávat. Na zatavování mezi-
stěn lze použít klasickou autobaterii, nebo 
se prodávají transformátory na zatavování 
včelařského drátku. Pro nerezový, který má 
větší odpor, potřebujete silnější trafo. 

Z vlastní zkušenosti bych mezi základní 
pomůcky ještě přidal vychytávací klícku na 
matku ve tvaru kovového nebo plastového 
klipu. Při rozsáhlejším zásahu do včelstva 
bývá někdy výhodné matku „vychytit“ 
a ponechat po dobu prohlídky v klícce.

Tyto vyjmenované pomůcky potřebu-
jeme na základní zásahy ve včelstvu. Na 
navazující činnosti budeme muset pořídit 
další vybavení. Například na získávání 
medu především medomet, odvíčkovací 
vidličku, odvíčkovací talíř nebo stojan, síta, 
nádobu s vypouštěcím kohoutem. Na zís-
kávání vosku, chov matek, tvorbu oddělků, 
krmení včelstev je to zase odlišné vybavení. 
Ale o tom více v příslušné kapitole.

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

U svislého drátkování hrozí, že 
čerstvě vystavěná zanesená 

mezistěna sjede vlastní vahou 
po hladkém drátku dolů

Velikonoční tradice
Velikonoce jsou nejen církevními svátky, 
ale vztahuje se k nim i mnoho lidových 
tradic, které mají mnohdy pohanský zá-
klad. Jednou z nich je vynášení Moreny na 
Smrtnou neděli (5. neděle postní). Tento 
zvyk znamenal vynášení zimy, tedy slamě-
né figuríny zdobené vyfouknutými vajíčky, 
a následné přinášení léta v podobě pentle-
mi ozdobeného stromku. Dnes už nejspí-
še málokdo ví, že tato „líta“ se po koledě 
prodávala a možná i darovala včelařům, 
kteří si je umísťovali ke svým včelínům a na 
včelnice. „Líto“ mělo ochraňovat včeličky, 
aby prospívaly a nosily med. Z dobových 
kreseb je zřejmé, že tento zvyk trvá už 
od 19. století. Obyčej, který v 2. polovině 
20. století skoro vymizel, se nicméně po-
malu vrací. 

Jak má vypadat „líto“? Původně to byla 
upravená špička smrkového či jedlového 
stromu, která se ozdobila vyfouknutými 
vejci na šňůrce, byly to tzv. pouchy nebo 
také vejdumky. Zdobilo se i svatými ob-
rázky, hadrovou panenkou, řetězy ze slá-
my, pentlemi a dalšími ozdobami. Později 
se začaly místo smrčků používat listnaté 
větévky. 

Na naší včelnici používáme „ líto“ v po-
době věnečku, který je tvořený z buxusu 
a mahonu a s vejdumky na barevných 
pentličkách. Vejdumky jsou ozdobeny 
přilepenými perliččími pírky. Celé „líto“ je 
připevněno na dřevěnou tyčku. Na včelnici 

se nechává do dalšího roku, kdy se vymění 
za nové.

Zvyk přinášení „líta“ byl spojen s kole-
dami. Nejčastěji s ním chodily děti s ,,říká-
ním“, které končilo dvojverším: „Vítej líto 
líbezné, obilíčko zelené!“ 

A to přeji nám všem i našim včeličkám.

Jindřich Meduna,
včelař z Chocně

Kampaň proti moru pokračuje
Výzvou v časopise Včelařství a zahajovací konferencí pro zástupce včelař-
ských spolků ve VÚVč Dol vytáhli před dvěma měsíci Středočeši do tažení 
proti moru včelího plodu pod praporem kampaně Hrr na mor! 

Organizátoři se setkali s příznivou odezvou 
včelařů i včelařských spolků. Řada z nich  
se rozhodla do kampaně zapojit hromadně, 
takže mnozí včelaři se ani nemuseli indi-
viduálně přihlašovat. Odhadovaný počet 
těch, kteří si nechají svá včelstva dobro-
volně vyšetřit na MVP se již přiblížil ke 
stanovenému cíli kampaně. 

Ke dni 9. 3. 2018 už bylo vyšetřeno přes 
1 300 vzorků. Bohužel kampaň přinesla 
i první trpké, ale naopak pro zdraví včel 
velmi prospěšné ovoce. Na území okresu 
Kladno bylo odhaleno 7 pozitivních stano-
višť! Právě OO ČSV Kladno iniciovala ploš-
né vyšetření včelstev na MVP ve Středo-
českém kraji a většina včelařských spolků 
na Kladensku se do kampaně Hrr na mor 
zapojila, přestože před jejím vyhlášením 
nebylo na území okresu evidováno žádné 
ohnisko MVP. Na vlastním příkladu tak 

Kladeňáci potvrdili, že kampaň má smysl.
Díky promyšlené organizaci kampaně 

a také díky vstřícnému přístupu VÚVč Dol, 
který provádí rozbory vzorků, se organizá-
torům podařilo z uspořených prostředků 
navýšit počet vzorků k vyšetření. Laboratoř 
má stále ještě volnou kapacitu na přijímání 
dalších vzorků.

Organizátoři kampaně proto vyzý-
vají další středočeské včelaře, aby vy-
užili výjimečnou příležitost a posílali 
své vzorky na bezplatné vyšetření. Tato 
výzva platí i pro včelaře, kteří se sice 
do kampaně přihlásili, ale doposud své 
vzorky na vyšetření neodeslali. Zájemci 
najdou všechny potřebné informace na 
www.hrrnamor.cz .

Rosťa Ovčarik, 
hlavní koordinátor kampaně Hrr na mor
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Zásady správného získávání medu
Med vyrábí – produkuje včelstvo, pokud se ve správnou dobu odeberou 
plásty k medobraní, pak na další cestě ke konzumentovi se může med 
jenom kazit, nebo poškodit; čím je cesta delší, tím je riziko větší. 

Z hlediska fyzikálních vlastností je med 
přesycený cukerný roztok se specifickými 
vlastnostmi. Z okolního prostředí přijímá 
pachy a prachové částice např. při vytáče-
ní, při styku se vzduchem s relativní vlh-
kostí nad 60 % přijímá vlhkost, při relativ-
ní vlhkosti okolního vzduchu pod 50 % se 
naopak voda z medu odpařuje. Dlouhodo-
bým skladováním při teplotách nad 25 ºC 
a ohřevem nad 50 ºC, např. při ztekucování 
a zejména při opakovaném, se zvyšuje ob-
sah hydroxymetylfurfuralu (HMF). Obsah 
HMF indikuje stáří, popřípadě poškození 
medu.

Jak se s medem zachází? Medobraní 
má dvě etapy – odběr medných plástů 
a vlastní vytáčení. Jednotlivé fáze je třeba 
zvládnout tak, aby nebyla ohrožena kvalita 
medu. Způsoby řešení jednotlivých operací 
a použití mechanizace je dáno především 
počtem chovaných včelstev a vybaveností 
pomůckami a mechanizací.

Včely zahušťují donesený nektar a medo-
vici postupně. Tento proces trvá i několik 
dní. Odebrané plásty by měly být mini-
málně z 1/3 zavíčkované. Z nezavíčkované 
části nesmí při odběru plástů – při prud-
kém trhnutí plástem ve vodorovné poloze 
vystříknout řídký med. Vytáčený med by 
měl obsahovat maximálně 18 % vody (pro 
splnění kvality dle normy Český med). Po-
kud trvá snůška, odebíráme plásty brzy 
ráno před přínosem nektaru v den odběru, 
popřípadě po ranním vložení výkluzů (očka 
jsou zavřená). V nouzi můžeme vložit nad 
ránem mezi plodiště a medníkové nástavky 
fólii a plásty pak odebírat později.

Tradiční postup říká, že se včely z plástů 
oklepou a dodatečně ometou smetáčkem. 
Novější postupy využívají motorové ome-
tače, vyfukovače nebo výkluzy vložené 
mezi nástavky namísto mřížky, a to 24 až 
48 hodin před odběrem. Úspěšné použití 

vyfukovače a ometače předpokládá, že 
mezi spodní loučkou a dílem nejsou meze-
ry, do kterých se včely úporně schovávají. 
To předpokládá použití úzkých nebo vyfré-
zovaných spodních louček u medných plás-
tů. Použití jakýchkoli repelentů k vypuzení 
včel z medníkových nástavků není u nás 
povoleno. 

Plásty je možné vytáčet ve včelínech, 
v místnostech k tomu určených, stabil-
ních nebo mobilních medárnách. Pokud se 
plásty přepravují do medárny, která slouží 
pro více včelnic nebo provozů, pak jsou 
veterinární pravidla pro převoz medných 
plástů podobná jako pro převoz včelstev. 

Plásty přivezené do medárny s prodlevou 
před vlastním vytáčením se zpravidla pře-
dehřívají ve zvláštních místnostech, menší 
včelaři je mohou ohřát ve štosech nástav-
ků (viz obr. 1 a 2). Ohřev plástů usnadní 
vytáčení. Před vytáčením se plásty odvíč-
kují. Med z plástů se získává odstředivou 
silou v zařízeních zvaných medomety. Med 
z medometů před skladováním stačí zba-
vit nečistot, především mrtvých včel, plodu 
a kousků vosku. Stačí zařadit dekantaci, 
tj. oddělení hrubých plovoucích a těžkých 
nečistot. Výhodné je použít vyhřívanou 
dekantační nádobu, takto získaný stupeň 
čistoty medu je pro skladování plně vyho-
vující. Případně je možné nechat med jeden 
den ustát a sebrat z povrchu příměsi a pěnu 
s nečistotami. 

souhrn zásad, které je nutno při 
získávání medu dodržovat:

•	 v odebíraném medu nesmějí být zbytky 
zimního ani letního krmení včelstev;

•	 dodržování návodů k použití veterinár-
ních léčivých přípravků je dostatečnou 
prevencí proti reziduím protivarroáz-
ních léčiv v medu;

•	 maximální obsah vody medu, který 
odebereme z medných plástů, nesmí 
přesáhnout 18 %;

•	 odebrané medné plásty se především 
při dopravě nesmějí setkat s prachem 
a cizími pachy, které by mohly přejít do 
medu;

•	 prostory pro vytáčení medu musí být 
prosté hmyzu a hlodavců. Musí být 
k dispozici pitná voda;

•	 med nesmí při vytáčení a skladování při-
jít do styku s materiály, které nevyhovují 
předpisům pro styk s potravinami podle 
vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy. Vyhovují např. 
potravinářské nerezové ocele, potravi-
nářské plasty, potravinářské nátěry, 
sklo, potravinářské pocínované mate-
riály, potravinářské spojovací materiály;

•	 všechny pomůcky musejí být plně čisti-
telné a dezinfikovatelné, nesmějí se na 
nich nacházet nepřístupné nečistitelné 
plochy;

•	 při získávání a dalším zpracování nesmí 
být med vystavován teplotám nad 50 °C;

•	 skladování medu musí být zajištěno 
v nádobách s těsně přiléhajícími víky, 
v prostorách, kde teplota vzduchu ne-
překročí dlouhodobě pokojovou teplo-
tu, tj. teplotu kolem 20 °C a obaly s me-
dem nejsou osluněny.

Pokud je med před plněním do obchod-
ního balení zkrystalizován, ztekutíme ho 
ve vodní lázni nebo tepelné komoře s nuce-
ným oběhem vzduchu. Med se nesmí ohřát 
na více než 50 °C, tj. voda nebo vzduch 
nesmějí být teplejší než 52 °C. Teplý med 
přecedíme do nádoby se spodním vývodem 
pro stáčení a necháme vyčeřit. Jako síto je 
možné využít mlynářská síta Uhelon S 35 
nebo S 45. Med ve sklenicích skladujeme 
při pokojové teplotě, pouze pastovaný při 
teplotách nižších.

Text a foto: Dr. Ing. František Kamler
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Příklad ohřevu medných plástů před vytá
čením. Pod nástavky vháníme teplometem 
zapnutým na 1. stupeň vzduch o teplotě 
cca 40–45 ºC. Ohřev trvá 6–8 hodin, u ne
zavíčkovaných části plástů dochází také 
k částečnému odparu vody

Horní nástavek přikryjeme tak, aby uličky 
byly přikryty ze dvou třetin až tři čtvrtin, 
jen tímto způsobem se zpomalí proudění 
vzduchu a plásty se rovnoměrně prohřejí
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Se seriálem článků zaměřených na úlový systém Mini-plus, jehož autorem 
je náš spolupracovník přítel Jindřich Meduna, jsme se setkali v uplynulých 
dvou letech několikrát. Naposledy to bylo v srpnu roku 2017 (Včelařství 
č. 8/2017, str. 262). Po delší autorově odmlce se k tomuto tématu vracíme.

V dalším pokračovaní seriálu se zaměřím 
na chov matek v úlech Mini-plus. Popíšeme 
si metodu, kterou vymyslel vynikající vče-
lař a chovatel matek Jos Guth a zveřejnil ji 
na včelařské konferenci v Lyonu 24. ledna 
2015. Jos Guth je lucemburským profesi-
onálním včelařem a vynikajícím chovate-
lem matek. Jeho metodiky jsou na špičkové 
úrovni a s mimořádnou ochotou sdílí své 
zkušenosti a znalosti. Chovná metodika 
Jose Gutha je výsledkem dlouholetého 
pozorování a zkoušení. Je zaměřena na 
získávání co nejkvalitnějších matek, které 
se budou přinejmenším rovnat přirozeným 
matkám. Kontroluje správné množství včel 
v oplodňáčku, jeho vývoj, přičemž hlavní 
zásadou je pro něho zdraví nejen samot-
ných matek, ale i včel.

Nejdříve si osvěžíme paměť a popíšeme, 
jak získávat kvalitní matečníky:

•	 získávaní plemeniva

Plemenivo získáváme z tzv. plemenného 
včelstva, které by mělo mít ty nejlepších 
vlastnosti. Mezi ně patří především dobrý 
medný výnos v předchozích letech, malá 
rojivost, pevné sezení na plástech – ne-
rozbíhavost a mírnost, kterou si včelaři 
dnes opravdu cenní. Včelstvo by mělo být 
v předcházejícím roce zdravé a mělo by 
mít co nejlepším jarní rozvoj;

•	 přelarvování

Přelarvování je proces, kdy přemisťujeme 
nejmladší larvičky, které nalezneme v ple-
menném včelstvu, na chovné lišty. Larvičky 
by měly být maximálně dvoudenní. Starší 
již nevyhovují a z matek z nich vychova-
ných se požadované kvality nedočkáme. 
Při samotném přelarvování si musíme 
dávat pozor na vítr, který může vysušovat 
larvičky, na chlad a na sluneční záření, 
které by nemělo být přímé, neboť larvičky 
poškozuje. Přelarvujeme vždy podle všech 
pravidel a zákonitostí;

•	 chovné včelstvo

Chovné včelstvo je určeno pro vývoj mateč-
níku od přelarvení až do doby odebrání zra-
lých matečníků a jejich zužitkovaní v úlu 
Mini-plus. Na takovéto včelstvo nejsou 
kladeny tak vysoké nároky, jako na ple-
menné včelstvo. Hlavní podmínkou je, aby 
bylo výborně zásobeno, a to jak pylem, tak 
medem. Mělo by také obsahovat dostatek 

včel a plodu všeho stáří. Plod musí být dob-
ře opečováván a živen. V takovém včelstvu 
se zdrži jen do té doby, než se matečníky 
zavíčkují a zužitkují;

•	 v úlu mini-plus

Péče o oplodňáčky by měla mít svůj řád. Do 
připravených oplodňáčků vkládáme ma-
tečníky maximálně 2–3 dny před líhnutím. 
Matka se po vylíhnutí okamžitě ocitá ve 
svém přirozeném prostředí a bude mít ko-
lem sebe mladušky, které ji hned budou kr-
mit. Vylíhnutí matky můžeme kontrolovat 

druhý den po předpokládaném vylíhnutí. 
Zjistíme, zda se opravdu vylíhla, popřípadě 
můžeme přidat bez problémů nový mateč-
ník. Matka vyletuje v závislosti na počasí 
12. až 15. den (může ale vyletět již 5. až 
6. den). První lety jsou pro ni orientační. 
Po dalších 2 až 3 dnech je již oplozena a za-
číná s kladením. Matka musí mít dost pro-
storu na kladení a osazenstvo oplodňáčku 
potřebuje dostatečné množství potravy 

a pylu. Po 2 až 4 týdnech můžeme matku 
zužitkovat a Mini-plus znovu použit.

Poslední, co musíme u chovu matek 
dodržet, je brzký chov trubců. Neboť bez 
dostatečného množství kvalitních trubců, 
kteří budou říjní, nemůžeme docílit plné 
oplozeni matek. Na to nikdy nezapomí-
nejme.

Krok 1Začátek

Původní stanoviště

chov matek v mInI Plusech podle Jose gutha
Sestaveno podle včelařské konference v Lyonu 24. ledna 2015

Rozšíření půdodního včelstvíčka 
a přikrmení 3–4 litry 25% roztoku.

Počátek chovu matek 
10 až 15 dubna.

Opětovné rozšíření včelstvíčka 
můžeme využít během sezony 
až 5krát v závislosti na počasí

Vývoj po 
15 až 20 

dnech

Odebrání vrchního 
nástavku a jeho 

rozdělení.

Oplodňáčky 1.1 a 2.2 se po úspěšném oplození matky 
začnou plnit včelami. Společně s oplodňáčky 1.1 a 2.1 se 
mohou opětovně použít pro další chov matek navrácením 
oplodňáčku již bez matky do Kroku 5. Matky jsou odebrány 
a zužitkovány podle potřeby.

Posledním termínem pro chov matek v tomto systému je 
konec července.

U chovu matek musíme také počítat i s chovem trubců  
a s jejich říjností. Celý chovný program také závisí na stano
višti, počasí atd. Proto musíme upravit počátek chovu.

Krok 2

Krok 5
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Metoda Jose Gutha by se také mohla jmeno-
vat metoda „z jednoho deset, z padesáti pět 
set“, což poukazuje na to, kolik se dá z jed-
noho nástavku Mini-plus běžně vytvořit ma-
tek. Tedy z jednoho původního oplodňáčku 
v dubnu jsme schopni vychovat 10 matek.

Metoda Jose Gutha je vhodná jak pro pro-
fesionály, tak pro amatéry – včelaře ze záli-
by. Základem je využití dynamického rozvo-
je včelstva nejen na jaře, ale i v následujících 
měsících. Podmínkou je stálé přikrmování 

a doplňování výživy. Pro přikrmovaní se 
nejlépe hodí ředěný roztok z medu, který je 
pro včely nejpřirozenějším a simuluje stá-
lou a kvalitní snůšku. Samozřejmě se jedná 
o naředěný med květový.

Stanoviště pro chov matek by mělo být 
podle Gutha chráněno proti větrům a mít 
co nejstabilnější teplotu. V doletu včel by 

se měly vyskytovat rostliny s dostatečným 
množstvím pylu.

Metodika podle Gutha považuje za ideál-
ní počátek chovu matek 10. až 15. duben. 
Od této doby se maximálně snaží o rozvoj 
včelstva a rozšiřuje ho o další nástavek 
(viz připojené schéma – krok 1). Rozšíře-
ní můžeme provést mezistěnami, ale také 
soušemi, které u tak časného chovu budou 
vést k rychlejšímu růstu včelstva. Za 15 až 
20 dní dochází k jeho naplnění a prvnímu 
cílenému dělení. Včelstvo mezi tím vyrostlo 
na velikost dvou nástavků za pomoci pokr-

mování přibližně 3 až 6 litrů 20 až 25% cu-
kerného nebo medného roztoku. První dě-
lení se provádí metodou odebrání vrchního 
nástavku (krok 2), jak to ukazuje zmíněné 
obrazové schéma, o němž si dovolím tvrdit, 
že bude všem, kdo se bude o tuto metodu 
pokoušet, neocenitelnou pomůckou. Po-
dobné odebíraní a rozšiřování původního 

úlku je možné provádět opětovně, a to 
až 5krát za sezonu v závislosti na počasí. 
(Sezonou se myslí čas od půlky dubna do 
srpna.)

Vrchní odebraný nástavek je dále ihned 
rozdělen na dvě stejné časti, a ty jsou pře-
loženy do dvou úlků (krok 3). Do každé 
části je přidaná jedna mezistěna. Tu včel-
ky brzy dostaví a budoucí matka bude mít 
další plást na kladení. Oběma včelstvům se 
podává ředěný roztok o množství cca 3 až 
4 litry. Nově utvořeným včelstvům se dodá 
matečník, pokud možno s plástovou kryt-
kou matečníku proti vykousání. Nejlépe 
osazujeme matečníkem těsně před líhnu-
tím, nebo matečníkem do stáří maximálně 
3 dny před vylíhnutím. Kontrola se prová-
dí asi po 12 až 15 dnech. Zdravé, kvalitní 
a kladoucí matičky jsou následně označeny. 
Toto včelstvo se stále pokrmuje. Po dalších 
3 až 4 týdnech od počátku kladení vajíček 
zatím došlo k rozvoji včelstva. Průběžně 
jsme přidávali další mezistěny a oplodňá-
ček, postupně obsedl celý nástavek, což je 
6 rámků Mini-plusu.

Následuje další dělení (krok 4), nyní již 
jen z jednoho nástavku na dvě části, stejně 
jako tomu bylo v kroku 3, kdy jsme dělili 
vrchní nástavek; jen s rozdílem, že v jedné 
části zůstane nově vychovaná matka a do 
druhého vložíme matečník.

V posledním kroku (krok 5) se jednot-
livé oplodňáčky postupně rozvinuly do 
celého nástavku a jejich matky jsou ode-
brány a zužitkovány. Prázdné oplodňáčky 
je možné opětovně rozdělit a pokračovat 
krokem 3. Poslední dělení se provádí kon-
cem července.

Závěr

Jak u chovu, tak i u přidávání mateksi mu-
síme dávat pozor na čas, kdy matka nakla-
de první vajíčka a kdy dochází k jejich líh-
nutí. Tento čas je pro novou matku riskant-
ní a současné osazenstvo ji může vyměnit. 
Matka je v bezpečí, až když je obklopena 
svými vlastními včelami – dcerami.

V případě zkušených včelařů nebývá zvy-
kem, že by na jaře byla velikost Mini-plusu 
omezena pouze na jeden nástavek. Ale jak 
píše sám Jos Guth, jde většinou o 5 a více 
nástavků. V takovém případě přeskočíme 
krok 1 a přejdeme rovnou ke kroku 2. Ode-
bereme vrchní nástavky a z nich vytvoříme 
oplodňáčky. Samozřejmě zde existuje více 
možností.

Přeji příjemný a úspěšný chov matek 
v systému Mini-plus, protože – jak říká Jos 
Guth: „Chovat včely je krásné, ale chov ma-
tek vás uchvátí po zbytek života.“

Jindřich Meduna,
včelař, Choceň

jindrich.meduna@seznam.cz

Oplozovací stanoviště

chov matek v mInI Plusech podle Jose gutha
Sestaveno podle včelařské konference v Lyonu 24. ledna 2015

Krok 3. Úlky se osadí matečníkem 
nejlépe s ochrannou krytkou a umís
tí se na oplozovací stanoviště vzdále
né nejméně 3 km od původního.

Krok 4. Oplodňáček je znovu 
rozdělen na dvě části. V původním 
úlku zůstane oplozená matka a do 
nově utvořeného je vložen matečník 
s ochrannou krytkou. Pokračujeme 
s přikrmováním.

Kontrola oplození asi 12–15 dní po 
vytvoření oplodňáčku. Po nakladení 
vajíček matkou je matka označena. 
Oplodňáčky jsou přikrmovány 3–4 li
try ředěného roztoku. Asi po třech 
týdnech je oplodňáček naplněn 
včelami.

Krok 3

Krok 4



130•dUbeN 2018

Z Výzkumného ústavu 
včelařského Dol – IV 
Mikrobiom a zdraví včel

Jako mikrobiom označujeme všechny mikroorganismy, které se nachází 
a žijí v jiném hostitelském makroorganismu. Jedná se o výstižnější pojme-
nování obrovského množství pouze v mikroskopu viditelných organismů, 
které jsme dříve nazývali mikroflórou. Pro naše téma to tedy představuje 
všechny zástupce bakterií, které žijí v jedincích včely medonosné. 

Díky technologickým možnostem zažívá 
výzkum mikrobiomu obrovský vzestup. 
Dobrým pomocníkem, který možná bude 
jednou dostupný pro širší komerční vyu-
žití, jsou metody nové generace sekveno-
vání DNA. Jinými slovy můžeme říci čtení 
DNA, které rozluští pořadí jednotlivých 
molekul nukleotidů v genetické informa-
ci. Každý organismus má určitý úsek DNA 
jedinečný. Čtením DNA tak můžeme zjistit 

přítomnost a zastoupení organismů, které 
lidské oko není schopné postřehnout. Ze 
vzorku, u nějž chceme znát celé bakteriál-
ní společenství, je třeba nejdříve izolovat 
DNA. Část připravíme pro zpracování do 
speciálního přístroje, který dokáže najed-
nou přečíst obrovskou délku řetězce DNA 
DNA o délce několika písmen, tvořených 
jednotlivými nukleotidy. Výsledkem je 
obrovské množství dat v počítači, jimž ro-

zumí lidé z oboru bioinformatiky. Těchto 
odborníků je však vzhledem ke „snadnos-
ti“ získání a množství dat, jež je třeba zpra-
covat, všude ve světě enormní nedostatek. 
Analýza dat zabere mnohem více času, než 
samotné zpracování vzorku. Podotýkám, 
že popis uvedeného postupu je velmi zjed-
nodušený.

Přes tuto spletitou cestu se však dostá-
váme k tomu podstatnému, a to je k tomu, 
proč článek čtete. Jak vypadá a co nám říká 
střevní mikrobiom včel? Především víme, 
že bakteriální společenství v trávicím trak-
tu včel dělnic je tvořeno sedmi hlavními 
typy bakterií. Z nich je pět prakticky v kaž-
dé dělnici včely medonosné po celém světě. 
Jsou to teprve nedávno objevené bakterie 
Snodgrasella alvi, Gilliamella apicola, dva 
zástupci bakterií Lactobacillus a Bifidobac-
terium. Další dva zástupci, Bartonella apis 
a Frischella perrara, jsou časté, ale u ně-
kterých včel se nevyskytují. Těchto sedm 
skupin bakterií tvoří více než 90 % všech 
bakterií v trávicím traktu včel. 

Bakterie osídlují různé části trávicího 
traktu, kde mají zásadní úlohu pro trávení 
a využití přijímané potravy z pylu a nektaru 
či medovice. V medném volátku se nachází 
jen málo bakterií, jejichž původ je většinou 
z prostředí při sběru potravy. V žaludku se 
taktéž nachází velmi málo bakterií, jejichž 
zastoupení není stálé. Teprve střevo ob-
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Grafické znázornění mikrobiomu dělnice ze zdravého včelstva 
(Erban a kol., 2017)

Grafické znázornění mikrobiomu dělnice ze včelstva s klinickými 
příznaky moru včelího plodu (Erban a kol., 2017)

Bleděmodře zbarvené jsou tyčinkovité bakterie z rodu Lactobacillus žijící v trávicím 
traktu včely. Foceno ve skenovacím elektronovém mikroskopu. Autor L. Nilsson, 
zdroj: Vásquez a kol., 2012, PLoS ONE 7(3): e33188
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sahuje desítky milionů bakterií, zejména 
S. alvi, G. apicola a F. perrara. Ve výkalo-
vém vaku pak najdeme již miliardy bakterií 
a to zejména zástupce Lactobacillus a Bi-
fidobacterium. Bakterie svou přítomností 
a činností pomáhají využívat prospěšné 
látky pro výživu a zdraví včel z jinak těžce 
stravitelných pylových zrn. Nezbytná je ne-
jen jejich přítomnost, ale důležitý je i vzá-
jemný poměr bakterií, což můžeme vidět 
a zkoumat díky využití metod nového se-

kvenování DNA. Vlivem oslabení včelstev 
se může měnit zastoupení bakteriálního 
společenství a ve střevu se mohou snadně-
ji uplatnit a pomnožit bakterie způsobující 
onemocnění včel. Často slýcháme o mož-
ném využití probiotik, tzv. dobrých bak-
terií, jejichž podávání včelám by pomohlo 
zamezit rozvoji infekčních onemocnění, 
zejména moru a hniloby včelího plodu. 
I na tomto poli bádání se již provádějí za-
jímavé studie. Nicméně z výše uvedených 
faktů je důležité si uvědomit, že včely mají 
specifické složení mikrobiomu a pouze po-
dávání bakterií, které přirozeně žijí v trávi-
cím traktu včel, může mít nějaký pozitivní 
účinek na zlepšení jejich zdraví.

MVDr. Martin Kamler
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Ve Výzkumném ústavu vče

lařském v Dole se pravidelně 

pořádají kurzy, ve kterých se 

dozvíte a prohloubíte praktické 

i teoretické dovednosti ze včelař

ského oboru. Podrobnosti najde

te na www.beedol.cz

KURZy V DOLE 2018
Téma Termín

Kurz vaření medového piva a medoviny 7. 4. 2018

Preventivní a léčebné postupy v chovu včel 21. 4. 2018

Racionalizace ve včelařství 28. 4. 2018

Chov matek 9. 6. 2018

Kurz použití aerosolové techniky 
k ošetření včelstev proti varroáze    18. 8. 2018

Kurz opravářů vyvíječů aerosolu 1. 9. 2018

Medový kurz 22. 9. 2018

Bakterie Lactobacillus produkuje cukerna
tou hmotu (na obrázku šedou barvou). Ta 
má několik významů: slouží k přichycení 
bakterií k povrchu buněk trávicího traktu, 
k seskupení bakterií mezi sebou a zřejmě 
i zde se tvoří samotné zdraví prospěšné 
látky, ze kterých může včela profitovat

Bakterie svou přítomností 
a činností pomáhají využívat 

prospěšné látky pro výživu 
a zdraví včel z jinak těžce 
stravitelných pylových zrn

Pozvání na 16. včelařskou pouť na Sv. Hostýně
Ani se tomu nechce věřit, že se v květ-
nu sejdou včelaři a jejich příznivci již po 
šestnácté na tradiční včelařské pouti na 
Sv. Hostýně. Symbolicky právě v den, kdy 
se připomíná Světový den včel a včelařů, 
tedy v neděli 20. května 2018. Již v sobotu 
19. 5. odpoledne se uskuteční první akce, 
a to odborné přednášky a pečení i zdobení 
perníků. V neděli začneme vernisáží výsta-
vy fotografií včel Milana Motyky. Před mší 
svatou bude napořadu posvěcení spolko-
vých praporů a krojů, a průvodem od sochy 
sv. Ambrože se odebereme do baziliky. Od 
10:15 bude součástní slavnostního pro-
gramu mše svatá za všechny včelaře, žijící 
i zemřelé, za jejich rodiny, za naše včeličky 
a přírodu. Také v neděli na návštěvníky če-
kají odpolední bloky přednášek, dále stán-
kový prodej včelařských potřeb a včelích 
produktů. Vyhrávat bude známá krojovaná 
dechovka Lidečanka a cimbálová muzika 
Jackové z Mostů u Jablunkova.

Jak se dostat na Sv. Hostýn? Výchozím 
městem je Bystřice pod Hostýnem, kam 
dojedete i vlakem. Odsud kyvadlovou au-
tobusovou dopravou z vlakového nebo 
autobusového nádraží, případně z auto-

busové zastávky od parkoviště u hřbitova. 
Osobními auty nebo zájezdovými autobu-
sy se na vrchol dostanete jen na povolenky, 
těch je ale vydáván omezený počet, proto 
na ně nespoléhejte. V permanenci budou 
také taxíky. Pro zdatné turisty se nabízí pěší 
výšlap s převýšením 400 m po turistických 
trasách.

Pokud hodláte na Sv. Hostýně strávit oba 
dny, je možné se ubytovat v tamních Pout-
ních domech, a to na včasnou objednávku. 
Rezervace ubytování je možná na těchto 
kontaktech: www.hostyn.cz/Rezervace 
ubytování, nebo matice@hostyn.cz, nebo 
jaroslava.gomolova@seznam.cz. Pro uby-
tované jsou vydávány povolenky výjezdu 
osobního auta, případně autobusu, dosta-
nete je s potvrzením ubytování. Chcete-li 
na Sv. Hostýně ve stánkovém prodeji nabí-
zet sortiment související se včelařstvím, na-
hlaste svůj zájem př. Gomolové (e-mail viz 
výše). O stravování pro návštěvníky bude 
také postaráno, a to ve třech restauracích 
a řadě kiosků u hlavního schodiště. 

Sv. Hostýn je od letošního roku zapsaný 
do seznamu národních kulturních pamá-
tek, je to významné poutní místo již od 

18. století, duchovní, kulturní a též i turi-
stické centrum. Není tu jen kostel zasvě-
cený Nanebevzetí Panny Marie s titulem 
Bazilika Minor, ale také krásná a umělec-
ky cenná křížová cesta Dušana S. Jurkovi-
če, Jano Kohlera a Joži Úprky, dále Vodní 
kaple, impozantní schodiště s 256 stupni, 
rozhledna, větrná elektrárna, valy z doby 
Keltů, je to také křižovatka i cíl turistických 
tras jak pro pěší, tak pro cyklisty. V Jurko-
vičově sále, kde budou probíhat přednáš-
ky, je Muzeum přírody Hostýnských vrchů 
a historie Sv. Hostýna. Zkrátka, návštěva 
tohoto místa nabízí kromě lidských setkání 
další rozmanité zážitky.

Na všechny včelaře, krojované a s prapo-
ry, ale i ty bez krojů a praporů, na přátele 
včel a přírody od nás i blízkého zahraničí se 
těší pořadatelé pouti ze ZO ČSV Bystřice 
p. H., Lidečko a Valašské Meziříčí.

Za organizační výbor 
Karel Zahradník, (karl.zahradnik@seznam.cz)

Poznámka: Podrobný program 16. včelař-
ské pouti na Sv. Hostýně najdete v Příloze 
tohoto čísla na str. 1
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Když mají včely na vybranou, upřednostní potravu obsahující chlorotha-
nilol používaný zemědělci k hubení plísní, a také glyfosát sloužící jako 
totální herbicid k ničení plevelů. 

Před časem analyzovali američtí vědci pyl 
z úlů kočujících včelstev a zaskočilo je, že 
v něm nenalezli v USA stále ještě hojně 
používané insekticidy na bázi neoniko-
tinoidů. Další překvapení jim připravil 
nečekaný výskyt prostředků k hubení hub 
a plísní používaných k ochraně zeměděl-
ských plodin. Výskyt fungicidů v životním 
prostředí byl už dříve dáván do spojitosti 
s úbytkem volně žijících hmyzích opylova-
telů. Například čmeláci vystavení účinkům 
fungicidu chlorothanilolu se ukázali jako 
vnímavější k nákaze parazitem Nosema 
bombi. O tom, že vliv fungicidů může 
představovat vážný problém i pro chovy 
včely medonosné, svědčí výsledky výzkumu 
provedeného týmem May Berenbaumové 
z University of Illinois. Ve studii publikova-
né vědeckým časopisem Scientific Reports 
nabízela Berenbaumová se svými spolu-
pracovníky včelám čistý cukerný roztok, 
roztoky s některými přírodními látkami 
a dále pak roztoky s příměsí tří různých 
fungicidů a dvou herbicidů. Krmítka byla 
umístěna v rozlehlém uzavřeném prostoru 
a včely se mohly svobodně rozhodnout pro 
kterékoli z nich. 

včely preferují glyfosát 
a chlorothanilol

Podle očekávání včely upřednostňovaly 
cukr s přídavkem přírodního flavonoidu 
kvercetinu, který se přirozeně vyskytu-
je v pylu i nektaru rostlin. Včely vnímají 
tuto molekulu jako signál avizující vhod-
nou potravu. Kvercetin zákonitě tvoří 
nedílnou složku nejen včelí potravy, ale 
i včelích produktů včetně medu. Poněkud 
překvapivě vykázaly včely slabost pro her-

bicid glyfosát, o němž se na sklonku roku 
2017 v Evropské unii bouřlivě diskutovalo 
v souvislosti s prodloužením jeho regis-
trace. V roce 2015 vydala Mezinárodní 
agentura pro výzkum rakoviny zprávu, na 
jejímž základě zařadila glyfosát mezi látky 
s pravděpodobným rakovinotvorným účin-
kem. Další zodpovědné instituce, např. Ev-
ropský úřad pro bezpečnost potravin, ale 
toto stanovisko nesdílí, protože ze zprávy 
byly vypuštěny důležité studie, které rako-
vinotvorný účinek glyfosátu vylučují. Na-
víc se ukázalo, že do přípravy zprávy byli 
zapojeni aktivisté pracující pro americké 
advokátní kanceláře, jež se soustředí na 
žaloby výrobců chemikálií za poškození 
zdraví svých klientů. Verdikt zprávy hraje 
těmto advokátním kancelářím do karet. 
I proto bylo používání glyfosátů v zemích 
EU prodlouženo o dalších pět let. Pro včely 
je glyfosát atraktivní ve velmi nízkých kon-
centracích jedné miliontiny procenta. Vyšší 
koncentrace herbicidu už je nelákají. 

v evoluční pasti

Řada vědců předpokládala, že včely jsou 
v přirozených podmínkách k pesticidům 
používaným v zemědělství odolnější než 
v laboratorních testech, protože toxické 
látky v potravě odhalí a vyhnou se jim. 
„Včely nejen že se fungicidu nevyhnou, ale 
v určitých koncentracích ho konzumují 
větší množství,“ konstatuje May Beren-
baumová. Podle americké entomoložky 
se včely stávají obětí pudů a reflexů, které 
pro ně byly po dlouhou dobu evolučně vý-
hodné. 

„Včely jsou sběrači. Jsou aktivní od čas-
ného jara do pozdního podzimu a nenabí-

zí se jim rostlinný zdroj potravy, který by 
byl dostupný v potřebném množství po 
celou vegetační sezonu. Pokud by je pudy 
nepoháněly k tomu, aby neustále hledaly 
něco nového, pak by čelily obrovskému 
problému, protože by nedokázaly odha-
lit nově rozkvétající rostliny, což je pro 
ně naprostá nutnost. Chemikálie, které 
kontaminují přirozenou potravu včel, tak 
mohou včely vnímat jako signál, že se pro 
ně objevil nový zdroj potravy,“ objasňuje 
Berenbaumová. 

Fungicidy mohou škodit včelám přímo, 
ale i zprostředkovaně. V nedávné době se 
například ukázalo, že fungicidy snižují 
schopnost včel metabolizovat akarici-
dy používané k hubení roztoče Varroa 
destructor. „O tom, jestli látka působí jako 
jed, rozhoduje její dávka,“ připomíná Be-
renbaumová starou toxikologickou zása-
du tradovanou už od dob Paracelsových. 
„Pokud mají včely sníženou schopnost 
metabolizovat jedy, pak dávka akaricidů, 
považovaná pro včely za bezpečnou, může 
být najednou toxická. A k tomu zřejmě do-
chází, když jsou včely vystaveny většímu 
počtu pesticidů.“  

O tom, jak včely toxické látky detekují 
a proč je přitahují, máme zatím jen matné 
povědomí. Představy, že je zachytí chutí 
nebo čichem, se ukazují jako přehnaně 
zjednodušené. V jedné studii z nedávné 
doby se prokázalo, že hmyzí opylovatelé 
dávají přednost potravě s příměsí neoni-
kotinových insekticidů. Přitom ale hmyz 
pro detekci neonikotinoidů nepoužíval 
chuťové buňky. Nervové buňky reagující 
na podráždění chuťových receptorů nevy-
kazovaly po vystavení neonikotinoidům 
zvýšenou aktivitu. 

Také mechanismus účinku pesticidů 
na včely může na první pohled odporovat 
tomu, čemu jsme si zvykli říkat „zdravý 
selský rozum“. V rozporu s Paracelsovou 
poučkou, že čím je jedu víc, tím je to pro 
konzumenta horší, působí neonikotinoidy 
v nižších dávkách paradoxně silněji než ve 
větších množstvích. Tento fenomén nemá 
nic společného s homeopatií, protože ne-
onikotinoidy na rozdíl od homeopatik pů-
sobí v reálných dávkách. Tento paradoxní 
efekt tzv. endokrinních disruptorů je dán 
specifickými vlastnosti těchto látek a jejich 
působením přes různé vazebné molekuly. 
Vysoká dávka může například vazebné 
molekuly zahltit, a tím donutí buňky, aby 
produkci těchto „antén pro příjem“ snížily. 
Tím se výsledná odezva na jed utlumí.  

Jaroslav Petr
Foto: WikiMedia

Pesticidní postřik kvetoucích narcisů v Nizozemsku 
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Zeptali jste se…

Jak je to s povinností označení stanovi-
ště v extravilánu obce? Všude se mluví 
o tom, že je to povinné, ale nikde jsem 
nenašel, kde je to nařízeno a co má ozna-
čení obsahovat.
 M.P.

Tato povinnost byla uvedena v § 7 vyhlášky 
na ochranu včel č. 327/2012 Sb.. Tento pa-
ragraf byl novelou vyhlášky zrušen. Takže 
povinnost značení stanovišť mimo obec již 
neplatí. Přechodná, nebo chcete-li kočov-
ná stanoviště se nyní hlásí ČMSCH, a.s. 
a to kdykoliv v průběhu roku – formulář 
hlášení – viz nová příloha č. 16 vyhlášky 
o označování a evidenci zvířat a hospo-
dářství. ČMSCH, a.s. má na zpracování 
nového kočovného stanoviště do systému 
10 dnů. Další informace najdete ve Včelař-
ství č. 2/2018 v příloze. 

Když podle zákona o rostlinolékařské 
péči má ošetřovatel porostu povinnost 
nahlásit minimálně 48 hodin předem 
ošetření nebezpečnými nebo zvláště ne-
bezpečnými přípravky včelařům v okru-
hu 5 km, má na druhé straně včelař ně-
kde stanovenou povinnost něco dělat – 
např. dočasné uzavření úlů, nebo má jen 
dostat informaci a nic dělat nemusí?

 J.S.

Hlášení včelaři min. 48 hodin před apli-
kací přípravku pro včely nebezpečného 
nebo zvlášť nebezpečného má význam 
pro včelaře jen informativní. Jde o to, aby 
si včelař mohl svá včelstva sledovat, zda 
nedochází k nějakému poškození včel, 
tj. hromadnému hynutí apod., a mohl se 
tak včas obrátit na pracovníka SVS. Pokud 
by tuto informaci neměl, došlo by ke ško-
dám na včelách, které by zjistil až s delším 
časovým odstupem. Velmi by se tím ztíži-
la možnost úspěšně se domáhat náhrady 
škod. Účinná látka přípravku na ochra-
nu rostlin se v uhynulých včelách rychle 

rozkládá a prokázání příčinné souvislosti 
mezi ošetřením porostu a úhynem včel je 
se zvyšujícím se časovým odstupem mezi 
vznikem a zjištěním škody čím dál složitější 
až téměř nemožné.

Ptáte-li se na to, jaká opatření může uči-
nit včelař, je to na něm. Ono toho na výběr 
mnoho není. Zavřít je nelze, to by hrozily 
další škody na včelách. Chovatel má mož-
nost je přesunout, ale to by muselo být na 
vzdálenost větší než 5 km, aby se nevrace-
ly na původní místo, a tím nedocházelo ke 
ztrátám létavek. Takový přesun sem a pak 
zase zpátky je příliš složitý, časově nároč-
ný, nákladný a pro včely stresující. 

Je to již několik let, co jsem žádal o za-
řazení mezi přednášející odborníky na 
téma úlová otázka nebo jak si zhotovit úl 
svépomocí. Bylo mi jednou větou odpo-
vězeno, že to není zařazeno mezi před-
nášená témata. Když jsem se o to blíže 
zajímal, bylo mi řečeno, že se to může 
zařadit do téma racionalizace. Málok-
terému včelaři řekne něco „racionali-
zace“, ale každý pochopí slovo úl,  úlová 
problematika. Proč nemůže být slovo úl 
zařazeno do témat pro přednášení? Ten, 

kdo je za témata odpovědný, nechce, aby 
tam pojednání o úlech bylo, nebo nepo-
chopil, že každý živočich (mezi které se 
řadí i naše včela) má svůj domov, své oby-
dlí, které je chrání před nepřízní počasí 
a proti vetřelcům. V každém časopisu 
Včelařství je pojednáno o úlech, nebo 
jejich částech, tak proč úl nemůže být  
mezi tématy? 

Ano, téma přednášky, která se týká úlů, ale 
i dalších včelařských potřeb a pomůcek, se 
nazývá „racionalizace chovu včel“. Téma 
s tímto názvem je také v příloze k nařízení 
vlády č. 197/2005 Sb., podle které mohou 
chovatelé žádat na přednášky s tímto téma-
tem o dotaci z unijních a národních zdrojů. 
Racionalizace v chovu včel je vžitý pojem 
a toto téma znají včelaři desítky let. Je to 
širší pojem než „úlová otázka“. Máme také 
komisi, která se zabývá racionalizací v cho-
vu včel komplexně, nejen problematikou 
úlů. Dosud nikdo proti tomu nic neměl 
a není důvod a bylo by to velmi kompliko-
vané měnit téma podle Vašeho návrhu. Pak 
by se někdo mohl také domáhat, abychom 

přidali téma „medomety“ apod. Kompliko-
vané proto, že téma „racionalizace v chovu 
včel“ je uvedeno nejen v našich vnitřních 
předpisech, ale i v nařízení vlády. 

Ve Včelařství 12/2017 v úvodu článku 
„Změna veterinárního zákona pro cho-
vatele včel“ píšete, že zemědělci mohou 
formou prodeje ze dvora v některých pří-
padech dodávat  živočišné produkty také 
do restaurací a jídelen a to po celé České 
republice. Rád bych se Vás zeptal, zda 
mezi tyto produkty patří také med? Měl 
bych možnost dodávat med do restaura-
ce těsně za hranicí kraje. Rozbory medu 
z VUVč Dol, samozřejmě mám.

 M.Š

Prodej „ze dvora“ (malá množství produk-
tů prvovýroby…) je definován ve Veterinár-
ním zákoně, v §27a. Z jednotlivých usta-
novení vyplývá, že prodej ze dvora může 
být realizován také dodávkou do místního 
maloobchodu, přičemž za maloobchod je 
považováno také zařízení veřejného stra-
vování. Vychází se z této definice: „Malo-
obchodem se rozumí manipulace s potravi-
nami nebo jejich zpracování a skladování 
v místě prodeje nebo dodávky konečnému 
spotřebiteli; zahrnuje distribuční termi-
nály, provozy veřejného stravování, závod-
ní jídelny, podnikové restaurační služby, 
restaurace a další podobné stravovací 
provozovny, obchody, distribuční centra 
supermarketů a velkoobchodní prodejny“.
 A nevadí, že je restaurace za hranicí kraje. 
Podle novely můžete prodávat med ze dvo-
ra po celé České republice.

Za jakých podmínek mohu prodávat svůj 
med prostřednictvím e-shopu? Všiml 
jsem si, že je takovýto obchod velmi roz-
šířen. Jde ještě o prodej medu ze dvora?

 K.Z.

Internetový prodej obecně dozoruje Stát-
ní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI). Je proto nutno se registrovat. Je 
to jednoduché. Podrobnosti najdete na 
webu SZPI. V žádném případě se proto 
nejedná o prodej medu ze dvora. Jde o za-
sílání medu na adresu kupujícího. Tím není 
splněna definice prodeje medu ze dvora, tj. 
prodej ze své domácnosti, stanoviště, na 
tržišti, tržnici nebo prostřednictvím ma-
loobchodu. Na internetu můžete svůj med 
jen reklamovat, nabízet, ale k prodeji vždy 
musí dojít v místech, jak to předpokládá 
zákon.

Mgr. Jarmila Machová
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Racionalizace v chovu včel je 
vžitý pojem a toto téma znají 

včelaři desítky let
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Včelařství v době feudalismu – část ii.
brtnictví

Brtnictví nebylo obecným stupněm vývoje 
včelařství. Dá se říci, že tento typ včelař-
ství byl věhlasným slovanským způsobem 
využívání lesních medných zdrojů a opat-
rování lesních včel, které žily v dutinách ži-
vých lesních stromů. Brtnictví nemůžeme 
označovat za lov, ale jednalo se o zvláštní 
živnost, která se považuje za jedno z nej-
starších a nejoblíbenějších zaměstnání. 
Z počátku měli brtníci včely jen v dutinách 
stromů, které vytvořila příroda, následně 
si už dutiny uměle vytvářeli a upravovali.

V lesích provozovali brtnictví lidé, kte-
rým se říkalo brtníci nebo lešáci. Některé 
prameny mezi lesní včelaře řadí i medaře. 
S jejich zařazením je to malinko kompliko-
vanější. Podle medařských řádů bylo zcela 
lhostejné, zda medař získal med od včel 
v lese nebo při domech, tudíž medaři se 
dají zařadit jak mezi lesní, tak mezi domá-
cí včelaře. Lešáci je název odvozený od slov 
lesní oul. Brtníci získali svůj název od slo-
va brtˇ neboli dutina ve stromě. Můžeme 
se setkat s tím, že brtníci jsou ve starých 
listinách jmenováni jako opatrovatelé nebo 
dozorci včel. Řadili se mezi služebníky 
zeměpána jako ministeriálové; toto jejich 
zařazení je uvedeno ve Zlaté bule Karla IV. 
z roku 1356.

brtnické právo

Lesy náležely větším dílem zeměpánům, 
tudíž bylo zavedeno tzv. brtnické právo, 
které náleželo k lesním požitkům zeměpá-
na. Tudíž jakási právní úprava včelařství 
byla různá podle území každého země-
pána. Jako příklad pravidel závazných 
pouze pro jedno panství si můžeme uvést 
artikule z panství Litomyšlského, které 
se vůbec nedotýkají včelařství domácího, 

a to nás může jen utvrdit v tom, že do-
mácí včelařství bylo svobodné. Jedná se 
o samodílné artikule pro lešáky a včela-
ře, jejichž součástí byl také soupis lešáků 
a přísaha staršího. Tyto artikule nebyly 
sepsány najednou, jelikož z jejich textu lze 
rozeznat tři rozdílné styly písma. U artikulí 
se nenachází žádné datum, ale odhaduje 
se, že pocházejí z období 1570–1578. Jde 
o velice důležité artikule, jelikož patří k nej-
starším pravidlům starých společenství, 
která brtníci utvářeli.  

Zeměpánové současně stanovili zvláštní 
dozorce, kterým se říkalo brtní, a ti měli za 
úkol dohlížet na brtníky. Brtnému náležel 
za výkon jeho funkce plat, kterému se 
říkalo pařené. Brtníci platili za používá-
ní lesů naturální dávky, přesněji za každý 
včelami osazený strom odváděli poplatek, 
kterému se říkalo desátek medový. Později 
desátek medový nahradily peníze.

„….například r. 1591 ve Val. Meziříčí po 
1 gr. albovém z brti: „Medaři budou povi-
nni mně (Bernardu z Žerotína) z jedněch 
každých včel starých, které v brti mají po 
jednom groši alb. Každý rok dávati, a v tom 
spravedlivě, kdo včel má, k tomu se přiznati 
(Háj XXII. 8)...“1

Kvetoucí podnikání

Brtníci byli ve své době osobami velice vá-
ženými, v rámci jejich společenství utvářeli 
vlastní cechy a dokonce tvořili spolky s vo-
lenou samosprávou. Proto nalézáme zmín-
ky, že brtníci a také medaři byli podřízeni 
svým úřadům a dokonce i soudům. V čele 
volené samosprávy stál tzv. lamfojta. Ten 
měl k ruce čtyři přísežné znalce, kteří měli 
za úkol rovnat spory mezi medaři, vydávat 
povolení ke zřizování brtí a trestat ty, kteří 
škodili lesnímu včelařství.

Význam brtnictví navyšují zmínky, že 
brtníci rozšiřovali své včelařské zkušenosti 
za hranice našeho území. Naši brtníci byli 
povoláváni do západních zemí, aby zde 
učili o brtnickém včelaření. Brtnictví bylo 
v dávných dobách kvetoucím podnikáním 
a v našich zemích má starou tradici. Bylo 
to také zapříčiněno tím, že území našeho 
státu bylo v těchto dobách na lesy velmi 
bohaté, dokonce v první polovině 18. sto-
letí byly na území Moravy pralesy. Možná 
proto se brtnictví udrželo v našich zemích 
po dlouhá staletí v podstatě v nezměněné 
podobě až do doby jeho zániku, který po-
stupně započal přibližně v 16. století, kdy 
jedním z důvodů byl nástup těžby dřeva 
holosečí, rozsáhlé lesní požáry, zvýšení 
cen dřeva, dovoz třtinového cukru ze zá-
moří a války, které byly na území našeho 
státu. Brtnictví zaniklo nejen na našem 

území, ale postupně do konce 19. století 
vymizelo v celé Evropě. Tato tradiční for-
ma včelařství se zachovala pouze v oblasti 
přírodní rezervace Shulgan Tash v jižním 
Uralu v Rusku. 

JUDr. Pavel Pumpr
Foto: archiv autora

Zdroje: 
CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan Evangelista. Brtnictví:  
(lesní včelařství). V Písku: J.E. Chadt, 1913.
BERÁNEK, Vladimír. Když plásty tekly medem: 
medařská hospodářství, práva, soudnictví, příběhy. 
1. vyd. Praha: Ostrov, 2003. 247 s.  
ISBN 80-86289-31-1.
NEPRAŠ, Josef. České včelařství. 1. vyd. Praha:  
Státní zemědělské nakladatelství, 1971.
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Typický kostým včelařů v Německu

Ve Slezsku u obce Cszarnowasy byla 
v roce 1901 v korytě řeky Odry nalezena vel
mi zachovalá brť, jejíž stáří se odhaduje na 
přibližně 2100 let. Brť se nacházela ve výšce 
přibližně 5 m nad kořeny dubového kmenu
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BEECOME 2018 

Již tradičně se o posledním únorovém víkendu stává rakouský Graz 
dostaveníčkem včelařů. Nejinak tomu bylo i v letos, kdy se brány expozice 
včelařství a s ním spojeného kongresu již druhým rokem otevřely ve  vý-
stavních prostorách nacházejících se v oblasti jižně od Grazu v rekreačním 
centru Thalerhofstrasse v Premstättu. 

Letošní ročník doznal změny v tom, že byl 
zařazen do projektů Evropských včelař-
ských kongresů BEECOME, jejichž tradi-
ce byla založena v roce 2012 ve Francii. Ná-
sledující ročníky se konaly v dalších zemích 
Evropy – v Belgii, Německu, Švédsku a Itá-
lii. V letošním roce připadla organizace kon-
gresu Rakousku. Uskutečnil se ve dnech 
23.–25. 2. 2018 a naši jižní sousedé se tak 
stali hostiteli momentálně nejvýznamnější 
včelařské aktivity v Evropě. Vždyť z celého 
starého kontinentu se do Grazu sjelo více 
než 70 vystavovatelů! První den se usku-
tečnil neveřejný workshop, který byl určen 
pouze pro omezený počet přihlášených 
osob s přednostním právem členů Rakous-
kého svazu včelařů ÖEIB (Österreichischer 
Erwebsimkerbund). Obsa hem tohoto work-
shopu bylo seznámit jeho účastníky se zá-
sadami hygieny práce a ochrany zdraví při 
práci s dřevoobráběcími stroji, včetně prak-
tických ukázek. Dřevoobráběcí stroje byly 
rovněž součástí následné veřejné expozice.

 Jedinečná příležitost

Evropské včelařské kongresy – BEECO-
ME probíhají vždy za podpory a spoluúčas-
ti předních evropských organizací a to Ev-
ropské asociace profesionálních včelařů 
(EPBA), Bee Life European Beekeeping 

Coordination a národních včelařských 
organizací, kterou pro rok 2018 byl právě 
Rakouský svaz včelařů ÖEIB. Tyto kongre-
sy se stávají jedinečnou příležitostí, při níž 
se včelaři mohou seznámit s nejrozsáhlejší 
nabídkou moderních včelařských pomůcek 
a technologií, a zároveň se stávají příleži-
tostí pro výměnu zkušeností mezi včelaři, 
pracovníky v oblasti výzkumu, veterináři 
a zástupci národních a evropských institucí. 

Trh s medem

Nosným tématem kongresu BEECOME 
2018 byl trh s medem, což se odráželo i v po-
čtu zastoupených firem a vystavovaných 
exponátů. Vystavovatelé kladli ve svých 

nabídkách důraz od tisku etiket, přes výběr 
základních obalů a nepřeberného množ-
ství dárkových obalů až pro vícero druhů 
medu. K vidění byly rovněž technické pro-
středky pro ošetření již vytočeného medu, 
a to nejen z pohledu hygieny, ale např. sní-
žení obsahu vody, pastování medu a další. 
Manipulace s medem včetně jeho čerpání 
a následného dávkování v plně automatic-
kých systémech rovněž korespondovala 
s koncepcí nosného programu.

Klima a včelařství

Koho nezajímal marketing medu, našel si 
spoustu zajímavostí v oblasti chovu, cho-
vatelských pomůcek a technických pro-
středků usnadňujících manipulaci s úly či 
nástavky. Určitá nedůvěra včelařů v čisto-
tu vosku a z něho vyráběných mezistěn se 
projevila i zvýšenou nabídkou lisů na me-
zistěny. Nicméně tato vyšší nabídka se již 
nepromítla do snížení jejich ceny. Důvod 
byl jednoznačný – zvýšení poptávky. 

Skandál se včelím voskem v Německu se 
stal i stejnojmenným názvem přednášky, 
kterou na symposiu přednesl Dr. Sebas-
tian Spiwok (Německo). Celosvětově dis-
kutovanou problematikou se stává změna 
klimatu ve vztahu ke včelařství. Stěžejní 
přednášky na toto téma přednesli Etienne 
Bruneau (Belgie) a Prof. Qingyum Diao 
(Čína).

Na své si na kongresu přišli i drobní vče-
laři-kutilové. Řada menších vystavovatelů 
v rámci svých expozic předvedla praktická 
řešení svých myšlenek, o kterých s ochotou 
nejen diskutovali, ale umožnili i pořízení 
fotodokumentace. 

BEECOME 2018 se tak stal místem se-
tkání nejen drobných a komerčních včela-
řů, pracovníků v oblasti výzkumu, ale i zá-
stupců národních a evropských institucí. 

Text a foto: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.  

Nabídka včelařských pomůcek a včelích produktů byla v Grazu skutečně bohatá
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Když jsem na konci září minulého roku připravil naše včelky na zimu, nic 
nebránilo výletu za prodlouženým létem do Karibiku, konkrétně na Ja-
majku. Vzhledem k tomu, že jsem členem ČSV, i na dovolené jsem neopo-
menul myslet na svého letitého koníčka. 

Přelom září a října je na Jamajce zcela 
mimo sezonu, takže na ostrově bylo jen 
pár turistů. Jamajka má během roku mi-
nimální rozptyl teplot. V období od čer-
vence do listopadu tu spadne více srážek 
a teplota se pohybuje okolo 32 °C. Srážky 
bývají vydatné, ale velmi krátké. Pokud se 
stihnete schovat na půl hodiny v plážovém 
baru, můžete pak pohodlně pokračovat 
v plánované náplni dne. Rizikem tohoto 
období je možný výskyt hurikánů. Jamaj-
ka však má dobrou polohu a tyto pohromy 
se jí povětšinou vyhýbají. Naopak násled-
ně pak od prosince do června je počasí bez 
výraznějších srážek a teplota se pohybuje 
okolo 28 °C. V této době však ceny ubyto-
vání a mnoha sezonních potravin vzrostou 

o 30–50 % a všude je turistů jako včel v úlu 
před rozšířením.

Pláže, jídlo, vodopády a… včely

Mimo krásných pláží, skvělého jídla, 
úžasných vodopádů, majestátných hor, 
neprostupného pralesa, pestré fauny, 
rychlých sprinterů a všudypřítomné mari-
huany se na Jamajce také včelaří. Ač je to 
většinou na jižní návětrné straně ostrova, 
my jsme na jedno včelí stanoviště narazili 
u severního pobřeží mezi městy Falmouth 
a Ocho Rios, nedaleko kterého se poprvé 
na Jamajce vylodil Kryštof Kolumbus. Za-
jímavostí nejen města Falmouth je večerní 
koupání ve fosforeskující vodě. Při každém 
tempu se voda kolem těla plavce zelenkavě 

rozsvítí. Způsobuje to zvláštní druh bičí-
kovců, který je ve vodě přítomen, a plavání 
se tak stává jedinečným zážitkem.

nedostatek vosku

Včelaření nemá na Jamajce tak dlouhou 
historii jako v Evropě. Chov včel začal až 
v druhé polovině 18. století. Každopádně 
popularita tohoto oboru je na vzestupu a za 
pomoci vládních dotací s ním začíná stále 
více lidí. Mimo klasických a nám dobře 
známých problémů, jako je například va-
rroáza, se v souvislosti s rozvojem tohoto 
odvětví nejen začínající včelaři potýkají 
s nedostatkem vosku, který se nesmí na 
Jamajku dovážet. Někteří pak vyhledávají 
divoká včelstva, jimž kradou plásty a vyrá-
bějí z nich mezistěny. Mezi nám neznámé 
škůdce včel zde patří ještěrky a různé dru-
hy žab, které chodí k úlu jako ke krmítku.

Úly se na Jamajce vyrábějí nezateplené, 
většinou z cedrového dřeva. Užívají se sys-

Jednotlivě posázené domky mezi vápencovými vrcholky Cockpit 
Country v oblasti Trelawny

Mezi políčky cukrové třtiny se nejlépe cestuje "kolmo". Podhůří 
Cockpit Country, oblast Trelawny
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systém, kterým je v podstatě medná kráva, 
ve které je plodiště, a nad touto částí se na-
chází medný nástavek. Úl pak působí po-
někud asymetricky, ale i to má své kouzlo. 
Kromě klasických rámků se pak často pou-
žívají pouze horní loučky s volnou stavbou.

medobraní třikrát do roka

Na Jamajce je přibližně 1 400 včelařů, kteří 
chovají zhruba 33 000 včelstev. Nejpočet-
nější skupinou jsou pak malovčelaři, kteří 
chovají do 5 včelstev. Pouze asi 80 včela-
řů z celého ostrova chová každý více než 
80 včelstev. Hlavní včelařská sezona pro-
bíhá od února do května, přičemž hlavní 
snůška je v březnu a dubnu, což je v pod-
statě vrchol období sucha.

Jamajka je exotická země, která se těší ze 
zcela odlišných druhů medů, než které jsou 
dostupné u nás. Včelaři mají dvě, někdy i tři 
medobraní za rok a průměrná výtěžnost je 
podle jejich vyjádření asi 23 kg medu na 
úl. Vzhledem k podnebí není nutné včely 
dokrmovat na zimu, takže necelá polovina 
včelařů nedokrmuje včely vůbec. Při med-

obraní odebírají tedy pouze tolik medu, aby 
včelstva bez problémů vydržela přes bez-
snůškové období. Ti ostatní dokrmují včely 
od srpna do prosince cukerným roztokem.

Nejčastější nektarodárné rostliny Jamaj-
ky jsou mango, poddužák lahodný plodící 
ackee (jamajské národní ovoce tvarem 
vzdáleně podobné hrušce), strom kampeš-
ky, ovocné stromy, kokos a guinep, což je 

v podstatě liči. Pestrá škála tamní exotické 
flóry dává jamajskému medu zcela neotře-
lou chuť, kterou by našinec nečekal. A za 
tento vzácný produkt si místní také nechají 
zaplatit. Jeden kilogram tohoto exotického 
medu přijde zhruba na 400–600 korun.

Mezi nejznámější produkty patří med 
kampeškový, který je světlé barvy, příjem-
ně voní a zůstává dlouho tekutý,dále pak 
campanillové medy, které pocházejí z vel-

mi početného rodu svlačcovitých rostlin. 
Poskytují medy většinou světle jantarově 
zbarvené, vonné a chutné. Zvláštností 
je med z květů kávovníku, který se hojně 
pěstuje v horách Blue Mountains, dosahu-
jících nadmořské výšky přes 2 000 m.

Pokud tedy budete mít cestu do někte-
ré exotické destinace, určitě neopomeňte 
zkusit tamní med. A když na včelnici zrov-

na narazíte na včelaře, prohoďte pár slov 
a uvidíte, že tento krásný koníček spojuje 
lidi celého světa.

Krátký pohled na pro nás exotické včela-
ření uprostřed Karibiku bych si dovolil uza-
vřít parafrází slov Toma Hankse z kultov-
ního filmu Forrest Gump: „A to je asi tak 
všechno, co vím o chovu včel na Jamajce.“

Text a foto: Petr Skalický

Jamajka je exotická země, která se těší ze zcela odlišných druhů 
medů, než které jsou dostupné u nás. Včelaři zde mají dvě, někdy 

i tři medobraní za rok

Plavba na bambusových vorech po řece 
Rio Grande nedaleko města Port Antonio, 
oblast Portland

Přiroda jako z Avataru  nezkrotná vege
tace u vodopádů yS falls v oblasti St. 
Elizabeth

Banány rostou na Jamajce v podstatě všu
de. Tento trs byl v horách Blue Mountains, 
oblast Portland

Včelí stanoviště s asi 30 včelstvy nedaleko města Falmouth 
v oblasti Trelawny

Idylická laguna s vodopádem a křišťálově čistou vodou, kde se 
každý cestovatel rád osvěží. Blue Mountains, oblast Portland
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Vítáme vás při dalším řešení úkolů nejen pro členy včelařských kroužků.
Vaše náměty a připomínky uvítám na mailové adrese: jan.podpera@gmail.com.

Vybraná řešení z minulého čísla
Přiřazování
bílá – 2021 – sněženka
červená – 2023 – vlčí mák
žlutá – 2022 – pampeliška
modrá – 2020 – chrpa
zelená – 2024 – habr obecný

Kvízové otázky
1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – c, 5 – c, 6 – d,  
7 – b, 8 – a

hádanky
1. včelí vosk
2. med 
3. propolis
4. včelí jed

Okénko do botaniky
Na fotografii byla divizna. Sbírají se a suší 
její květy. Čaj ze sušených květů má léčivé 
účinky například při nachlazení. Má také 
protizánětlivé účinky. Divizna kvete od 
července do září.

Dlouhodobá soutěž 
Od lednového čísla časopisu Včelařství vy-
cházejí vybrané úkoly označené jako sou-
těžní. Máte mož-
nost jejich řešení 
vyplnit do on-line 
soutěžního formu-
láře. Pro každé čís-
lo bude k dispozici 
nový formulář, kte-
rý najdete například na webových strán-
kách ČSV (www.vcelarstvi.cz).

Body se vám za jednotlivá čísla časopisu 
budou sčítat. Soutěž bude končit červno-
vým číslem. 

Nejúspěšnější řešitelé z řad členů vče-
lařských kroužků mládeže dostanou po-
zvánku na setkání v Nasavrkách a drobné 
odměny.

Soutěžní formulář bude vždy k dispozici 
do konce příslušného měsíce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 Soutěžní doplňovačka
Tajenka soutěžní doplňovačky nás tentokrát zavede do města, které je zapsáno 
do kulturních dědictví UNESCO. Víte, čím je město proslavené?

 1. „Pravá ústa“ včely. Zabraňují mimo jiné pronikání natrávené sladiny 
zpět do medného váčku.

 2. Včelí „krev“.
 3. Jedna z prvních částí trávicí soustavy včely.
 4. Pomocné česno do úlu.
 5. Včela má ve svém těle váček, který může obsahovat až 50 % její hmot-

nosti.
 6. Slaměný úl.
 7. Nové včelstvo, které vzniklo přirozeným oddělením včelstva v úlu.
 8. Včelí sameček.
 9. Největší buňka v úlu.
10. Nástroj pro uchopení včelího rámku.
11. Název vonné žlázy, kterou včely používají například při rojení, při zna-

čení navštívených květů nebo při hledání hnízda.
12. Hmyz, který dokáže včelám napáchat velké škody. Má žihadlo, živí se 

sladkými šťávami, své larvy krmí i masem. Je menší než sršeň.

Okénko do botaniky
Na fotografii vidíme kvetoucí popínavou rostlinu. Nepotřebuje oporu, má své přísav-
ky. Rostlina kvete v srpnu a je výborným zdrojem nektaru i pylu. Znáte její název?

R O Z P Ě R Á K A A S O V O S A L

A Č T R U B E C X K L L N V R L E

H D E V X E Ú L S Ú T S Ú O Š E Ž

T K A S K Í N D E M E A X D E Č A

R P L M L E R L L Č X É M A Ň V N

T Á Ú Á E O O K Ú K E V A T S Á N

S R L Ú T C J Á A N Ě T S I Z E M

G A V L L Ú E M P X L M E D I D L

N K L E Š T Ě Ý Y C E D N Í K E Ú

A Ú L K L Ú O D L N L Ú O X C J E

L A P Í L M E D O M E T K Á Ř U K

Osmisměrka
Po vyškrtání následujících 

slov vám vyjde tajenka. 
Písmena „X“ se nečtou.

úl (11 krát), rozpěrák, česlo, 
ležan, nástavek, česno, mezi-
stěna, medomet, langstroth, 

adamec, kleště, dýmák, kuřák, 
pyl, jed, cedník, medník, klát, 

matka, trubec, lípa, roj, včela, 
sršeň, vosa, voda, med, pára
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Kvízové otázky
 1. Čím včela dýchá?

 a. plícemi
 b. vzdušnicemi
 c. žábrami

 2. Jak se nazývá „krev“ včely?
 a. hemoplazma
 b. hemokrev
 c. hemolymfa

 3. Jaký má včela nerozvinutější smysl?
 a. čich
 b. zrak
 c. sluch
 d. hmat

4. Jakou barvu včela nevidí?
 a. zelenou
 b. modrou
 c. červenou
 d. žlutou

5. Jaký pozitivní efekt má včelí jed na 
lidský organismus?

 a. protizánětlivý účinek u revma-
toidní artritidy

 b. antibiotické účinky zejména u zá-
nětů průdušek

 c. antivirotický účinek při nachla-
zení

6. Včela tvoří jed v jedových žlázách. 
Jed ústí do jedového váčku. Jaké 
množství se do něj vejde?

 a. 0,01 až 0,03 mg
 b. 0,1 až 0,3 mg
 c. 1 až 3 mg

7. Jak velká je frekvence pohybu křídel 
včely za letu?

 a. až 200 Hz
 b. až 500 Hz
 c. až 1000 Hz

8. Včela saje nektar pomocí sosáku. 
Čím je umožněno jeho sání?

 a. přetlakem vzniklým v medném 
váčku

 b. přetlakem vzniklým v hltanu
 c. podtlakem vzniklým v medném 

váčku
 d. podtlakem vzniklým v hltanu
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yPředškoláci učí včelky tancovat

Dětem v rakovnické mateřské školce 
v Lukách se nejvíc libí, když se včelky na 
koberečku pohybují všemi směry nebo 
dokonce tančí, jak si předškoláci přejí. 
O včelích tanečcích vím, ale že by to bylo 
v předškolním zařízení – a dokonce tak, 
jak si děti přejí? 

Záhadu mi objasnila ředitelka rakovnické školky 
v lukách Mgr. jana Kovářová.
„jde o projekt, který má název etwinning – prin-
cess bee-bot, přičemž slovo bee v angličtině je 
název pro včelu, kterou zpodobňuje žlutá robotická včela,“ vysvětluje ředitel-
ka. dozvídám se, že cílem projektu je použití snadno ovladatelného malého 
robota bee-bot u předškoláků k výuce programování, cvičení odhadu, řešení 
problémů a dále spolupráce a zábava na „mezinárodní“ úrovni. lépe jednou 
vidět, než stokrát slyšet, namítám. s tím ředitelka souhlasí, odchází do ka-
binetu, odkud přináší dvě krabičky a dvě srolované barevné fólie. Zakrátko 
vcházíme do třídy, kde si předškoláci kreslí. rozbaluji obě obdélníkové fólie, 
na nichž jsou čtverečky o straně deset centimetrů, a ředitelka z krabiček 
vysvobozuje dvě žluté včelky, které mají na hrudníku čtyři tlačítka ve tvaru 
šipek: vlevo, vpravo, dopředu a dozadu. Uprostřed je tlačítko pro potvrzení 
volby a na zadečku včelky další dva puntíky. 

ředitelka si od učitelky půjčuje několik předškoláků, aby zvědavé návštěvě 
předvedli, jak dokážou žluté hračky ovládat. „je to jednoduché. pro začátek 
postačí, když si ukážeme jednoduchý pohyb včelky po fólii, kde každý čtve-
reček představuje jeden posun. Když se stiskne šipka směřující k hlavičce, 
popojede včelka vpřed. Šipky po stranách mění směr vlevo a vpravo, vzadu je 
zpátečka. děti mačkají šipky různě a včelky pochodují, jako na cvičišti. 

na druhý pokus

„Zkuste si to taky,“ vybízí mě paní ředitelka, nic to není, jak vidíte, děcka to 
hravě zvládnou.“ před zvědavými pohledy dětí a jejich ředitelky couvnout ne-
šlo. „Z toho se nevyvlíknu,“ říkám si pro sebe a nechám si poradit, že pro za-
čátek postačí, když se uprostřed fólie včelka otočí doleva a bude pokračovat 
rovně. Mačkám tedy červenou šipku jednou, pak tu samou znovu a potvrdím 
puntíkem uprostřed. Včelka zabzučí, udělá otočku doleva, pak další, ukáže mi 
zadeček a „poťouchle“ popojede ode mě o jedno čtvercové políčko. Holčička 
vedle povídá: „to musíš nejdřív stisknout šipku vlevo, aby se včelka otočila 
a pak šipku u hlavičky, aby jela přímo za nosem,“ dostalo se mi kvalifikované 
rady. Napodruhé už se mi zadařilo. Uf, otřel jsem si krůpěje potu na čele. děti 
byly shovívavé, řekli jsme si ahoj, a byl jsem rád, že lekce programování skon-
čila. Od průvodkyně školkou se dozvídám, že děti umějí včelky taky roztančit 
a když jim na zadeček připevní fixu, tak je na fólii zaznamenána cesta nebo 
i taneček včelky. 

robotická včelka princeznou

Cestou ke dveřím školky se od ředitelky Mgr. jany Kovářové dozvídám souvi-
sející informace. Od října do prosince minulého roku školka pracovala na me-
zinárodním projektu etwinning s názvem princess bee-bot. partnery byli před-
školáci z bratislavy, chorvatského Zábřehu a estonského tallinu. Hlavním cílem 
projektu bylo kreativní využití moderní pomůcky pro vzdělávání předškoláků – 
robotické programovatelné včelky bee-bot. „projekt byl především zábavný pro 
nás všechny. spolu se zahraničními partnery jsme komunikovali hlavně pomocí 
videa a fotografií, plnili jednoduché úkoly – včelku jsme ustrojili jako princeznu, 
s její pomocí jsme vytvořili pohádku, naučili ji kreslit a tancovat.“

přesvědčil jsem se, jak se předškoláci mohou atraktivní formou seznámit 
se základy jednoduchého programování. bylo na nich vidět, že si tuto moder-
ní hračku zamilovali. Vyhrají si s ní nejméně tak dobře, jako před desetiletími 
děti s hračkami na setrvačník. to však tehdy nebylo zdaleka tak zajímavé.  

Text a foto: Zdeněk Kulhánek
Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra, 

vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)
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ZO ČSV Nýrsko

vás zve na následující 
akce:

Kurz pro začínající včelaře  .................... 5. 5. 2018
Kurz pro začínající včelaře  .................. 12. 5. 2018
Kurz chovu matek ............................... 26. 5. 2018
Kurz chovu matek ................................. 2. 6. 2018
Kurz chovu matek/pořádá ZO Blížejov  ... 9. 6. 2018
Celodenní včelařský den  .................... 16. 6. 2018

Začátek je vždy v 9.30 hod. v obci Petrovice nad 
Úhlavou na včelnici přítele Tomana.

Za organizátory: 
Ladislav Toman, jednatel ZO ČSV Nýrsko
e-mail: tomanovamarie@email.cz

Významný rok včelařů v Načeradci

Základní organizace ČSV Načeradec 
v okrese Benešov slaví v letošním roce 
105. výročí založení spolku včelařů. 
První písemný zápis o něm je ze dne 
22. 11. 1913, kdy se konala ustavující 
valná hromada. První únorovou neděli 
letošního roku se konala výroční členská 
schůze včelařů ZO Načeradec. Zahájil ji 

a vedl předseda ZO František Richtr, kte-
rý mimo jiné uvedl: „Včelařství v našem 
městysu má více než stoletou tradici a my, 
současní včelaři v ní pokračujeme. Letos 
slavíme 105. výročí od založení spolku, je-
hož činností není jen včelaření, ale i pořá-
dání zájezdů, odborných přednášek, besed 
a dalších akcí. Spolupracujeme s obcemi 

Pravonín a Načeradec a s místním Agro-
družstvem, výsledky naší práce přispívají 
k ekologické rovnováze krajiny.“

V dalším programu uctili minutou ticha  
zemřelé členy. Dále se projednával průběh 
oslav 105. výročí od založení ZO, v jehož 
rámci se mimo jiné uskuteční i tematický 
zájezd do včelařského učiliště v Nasavr-
kách. Jednatel Vladimír Dědek přednesl 
zprávu o činnosti za rok 2017. Zdůraznil 
spolupráci mezi obcemi Načeradec a Pra-
vonín a připomněl desetileté výročí vče-
lařského kroužku mládeže. Od září 2017 
fungují dva kroužky, první vede učitel Pa-
vel Jakubův a druhý Jiří Volek, celkem mají 
18 žáků. 

Poté následovaly další důležité body: 
schválení návrhu plánu činnosti na rok 
2018, zpráva o hospodaření, referáty 
předsedy revizní komise a nákazového re-
ferenta, zprávy o činnosti kroužků mládeže 
a zprávy mandátové a revizní komise. V ná-
sledné diskuzi ocenila Petra Bartoníčková, 
starostka městysu Načeradec, práci včela-
řů a zejména žákovských kroužků a slíbila 
podporu a finanční pomoc. Na závěr člen-
ská schůze schválila usnesení.  

Text a foto: Petra Říhová   

Jiří Volek, úspěšný vedoucí včelařského kroužku mládeže při 
ZO ČSV v Načeradci, podává zprávu o činnosti kroužku

Hrotovičtí včelaři oslavili 
120 let
Sto dvacet let, to je přibližně pět generací. Pět generací včelařů, 
kteří se zasloužili o existenci včelařského spolku v Hrotovicích. 
Koncem února letošního roku oslavila ZO ČSV Hrotovice toto 
významné jubileum.

Organizace byla založena 20. února 1898 ustavující schůzí 
ve škole v Hrotovicích. Zasedání předsedal Josef Navrátil, farář 
z Dukovan. Horlivý včelař, který vystoupil s přednáškou na téma 
„Proč by měl hospodář včelařit“. Z přítomných včelařů se do nově 
vznikajícího spolku přihlásilo 33 a 13 z nich si okamžitě předpla-
tilo „Českého včelaře“. Spolek byl nakonec ustanoven pro dva 
okresy – Hrotovice a Moravský Krumlov. Koncem roku 1898 měl 
82 činných členů. 

V dalších letech probíhala běžná spolková činnost – pravidel-
né schůze, přednášky na různá témata, získávání nových členů 
aj., a to až do 2. světové války, kdy osvětová činnost včelařského 
spolku upadla. O tom svědčí i zápis ze schůze z 8. 4. 1943: „...
volné návrhy nebyly, poněvadž v době nacistické okupace se nesmělo 
o ničem jednat.“

Včelaření se opět začalo rozvíjet po osvobození 1945, nicméně 
až do roku 1979 nejsou o činnoti včelařů na Hrotovicku žádné pí-
semné doklady. V současné době má ZO ČSV Hrotovice 84 členů 
z 22 obcí s počtem 1693 včelstev. Přestože v posledních letech 
dochází spíše k úbytku členské základny než k přírůstku, plní zá-
kladní organizace zadané úkoly velmi dobře.

Jan Špaček,
předseda ZO Hrotovice
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Střížovští včelaři přijali čestného člena

V poslední únorovou sobotu pozvali střížo-
vští včelaři veřejnost na svůj již 6. ples. Při 
vstupu byli všichni dekorováni samolep-
kou včely a přivítáni kalíškem medoviny, 
která v mrazivém počasí příjemně zahřá-
la. Dále hosté procházeli kolem fotografií, 
které připomínaly historii i současnou 
činnost spolku. Sál byl vyzdoben různými 
hesly, která vtipně upozorňovala na vý-
znam včel a jejich produktů pro přírodu 
a život člověka. Při tlumeném osvětlení se 
na stolech tradičně rozzářily svíčky z včelí-
ho vosku. Jako každoročně byli hosté plesu 
svědky významné události. Letos předse-
da střížovského spolku Dr. Václav Pečman 
po slavnostním zahájení a přivítání hostů 
pozval na jeviště Ing. Petra Stibora, člena 
předsednictva RV ČSV a dlouholetého rád-
ce, učitele a přítele místních včelařů. Dů-
vodem bylo jeho přijetí za čestného člena 
jako vyjádření vděku za dosavadní nevšed-
ní spolupráci. Přítel Stibor obdržel dekret 
na ručním papíru ve stylovém pouzdře 
a též kravatu, jíž se může pyšnit pouze člen 
střížovského spolku. Je to pravděpodobně 
ojedinělý jev, kdy se člen jednoho spolku 

stává čestným členem spolku jiného. Poté 
se hosté bavili tancem na melodie míst-
ní kapely Hudbastr a při videoklipech ze 
70.–90. let až do pozdních nočních hodin.

Dr. Václav Pečman,
předseda ZO Střížov
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Zdeněk Langer 
slaví 85
dne 7. dubna 2018 
oslaví 85. naroze-
niny přítel Zdeněk 
langer z Nového 
dvoru u jaroměřic. 
Včelařit začal v roce 1995, kdy mu 
zemřel dědeček, a včelky tak zůstaly 
na pospas osudu. tedy ve svých 62 le-
tech. O včelaření do té doby moc nevě-
děl, a tak je obdivuhodné, že se o vče-
ličky dokázal postarat. Včelaření ho tak 
zaujalo, že si na zahradě postavil nový 
včelín a je to jeho radost dodnes. sil mu 
však ubývá, musel počet včelstev snížit, 
ale práce kolem včel se úplně nevzdává.
přejeme mu do dalších let hodně zdraví, 
pohody a radosti ze včeliček. 

Manželka a dcery s rodinami

Jiří Volhejn osmdesátiletý
dne 24. 3. 2018 se dožívá krásných 
8O let náš dlouholetý člen jiří Volhejn. 
V naší organizaci působí od roku 1950. 
Za tu dobu pracoval jako řádný člen i jako 
vzorný funkcionář. Za svou činnost byl 
oceněn mnoha vyznamenáními, mimo 
jiné čestným uznáním ÚV i jako Vzorný 
včelařský pracovník a v roce 2015 Za-
sloužilý včelařský pracovník. jiří Volhejn 
je svým poctivým přístupem vzorem pro 
ostatní členy organizace. Za tento pří-
kladný přístup  a svědomitou práci mu 
mnohokrát děkujeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví  a spokojenosti.

Výbor ZO Žďárky

Poděkování příteli 
Niedermeierovi
„letos je to poslední rok, ze zdravotních 
důvodů budu muset končit s činností 
a chovem včel,“ oznámil před časem 
přítel Karel Niedermeier.

Všechny nás to zaskočilo, protože 
každou volnou chvilku věnoval práci pro 
včelky, jak v základní organizaci blížejov, 
kde prošel všemi funkcemi (předseda, 
jednatel, pokladník, zdravotní referent), 
tak v okresní organizaci domažlice 
(pokladník a zdravotní referent). Funkce 
vykonával vždy pečlivě a za svou práci 
ručil. Miloval včelky, bohužel zdraví mu 
nedovolilo, aby v tomto koníčku pokra-
čoval dál.
Karle, díky za tvou práci pro včelky!

Jaroslav Císař,
jednatel ZO Blížejov a OO Domažlice

V sobotu 31. 3. 2018 se po zim-
ní přestávce opět otevřely dveře 
Včelího světa v Hulicích. tak jako 
každoročně je naší první tradiční 
akcí oslava Velikonoc. Kdo bude mít 
zájem, může si namalovat kraslice 
včelím voskem, zkusit si uplést 
pomlázku, nebo si vyrobit hezkou 
ozdobu třeba do velikonočního kvě-
tináče. tímto dnem se otevírá i naše 
expozice o včelách i náš obchůdek 
se včelími produkty i medovými 
dobrotami. Přijít můžete kdykoliv 
mezi 10. a 16. hodinou. Velikonoce 
slavíme i v neděli 1. 4. 2018 ve 
stejnou dobu. 

Petr Stibor si odnesl dekret a kravatu 
střížovského spolku 
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95 let
Krkoška František · ZO Praha 6 
Žalman Jaroslav · ZO Strážiště 

94 let
Kavale Josef · ZO Kašperské Hory 
Štencek Miroslav · ZO Vřesina 

93 let
Kohut Pavel · ZO Dolní Lomná 
Kovář Jaroslav · ZO Lomnice n. L. 
Tyčová Marie · ZO Ostrov 

92 let
Krmela Jaroslav · ZO Šternberk 
Křišťan Alois · ZO Červená Řečice 
Mauer Vladimír · ZO Bělá n. S.
Muchna Jaroslav · ZO Střelské Hoš.
Novák Karel · ZO Drevníky 
Reich Bořivoj · ZO Rousínov 
Stejskal Josef · ZO Šumná 
Turek Josef · ZO Mosty u Jablun.
Urie Ladislav · ZO Slaný 
Žalský Vladimír · ZO Šumperk 

91 let
Fleisig Josef · ZO Nýřany 
Maňák Antonín · ZO Stádlec 
Myška Jan · ZO Seč 
Volencová Bohumila · ZO Žichovice

90 let
Brabec Josef · ZO Plzeň střed 
Černík Jaromír · ZO Rohov. Bělá
Hloušek Adolf · ZO Křtiny 
Hrušovský Jiří · ZO Kralupy nad Vl.
Kryzan Jaroslav · ZO Slavonice 
Navrátil Karel · ZO Brno-Královo P.
Prchal Josef · ZO Ledeč nad Sáz.
Rademacher CSc. Rudolf · ZO H. K.
Secký Rudolf · ZO Heřmanův M.
Táborský Jiří · ZO Jičín 
Weinfurterová Julie · ZO Dobřany 

85 let
Beníšek František · ZO Dvory n. L.
Bílkovič Lubomír · ZO Heřmanův M.
Dušek Antonín · ZO Troubelice 
Gronát Jaroslav · ZO Čechtice 
Haškovec Josef · ZO Bechyně 
Hejduk František · ZO Městec K.
Hešík Jaroslav · ZO Lomnice n. L.
Janura Josef · ZO Choustník 
Kadlec Stanislav · ZO Havlíčkův B.
Kalousek Antonín · ZO Rousínov 
Kasáček Josef · ZO Bechyně 
Kašper Jaroslav · ZO Sedliště 
Kovář Vladislav · ZO Ledeč nad Sáz.
Kovářová Zdenka · ZO Vizovice 
Langer Zdeněk · ZO Jaroměřice 
Lazecký Jaroslav · ZO Stará Bělá 
Machálek Josef · ZO Ostrožská N. V.

Mifka Petr · ZO Traplice 
Moravcová Karla · ZO Hrabyně 
Mutinský Jaroslav · ZO Rakovník 
Nedvěd Jaroslav · ZO Měcholupy 
Nezhyba Miroslav · ZO Přerov I 
Nový Vlastimil · ZO Lochovice 
Rouček František · ZO Přibyslav n. M.
Sperl Ervín · ZO Dlouhá Ves 
Starý Petr · ZO Pacov 
Strýček Vincent · ZO Bystřice n. O.
Tylš Vladimír · ZO Česká Skalice 
Vlček Vlastislav · ZO Olomouc 
Vybíral Milan · ZO Litovel 
Zbořil Karel · ZO Křivoklát 

80 let
Bouda Jiří · ZO Jihlava 
Černý Květoslav · ZO Němčice n. H.
Čulík Ferdinand · ZO Pozořice 
Derda Jaroslav · ZO Třebenice 
Diviš Vladimír · ZO Dolní Žandov 
Dobiáš Rudolf · ZO Valašské Mez.
Doležal Oldřich · ZO Říčany 
Draslar Josef · ZO Kutná Hora 
Hájek Karel · ZO Horažďovice 
Hrdý František · ZO Borek 
Chalupová Iva · ZO Velké Hamry 
Chmelík Květoslav · ZO Police n. M.
Jánošik Vladimír · ZO Smilovice 
Jiruška František · ZO Sedlčany 
Kábele Stanislav · ZO Hrádek n. N.
Klimek Jan · ZO Třinec 
Klimeš Milan · ZO Olešnice 
Kučera Zdeněk · ZO Kralovice 
Lau Hans · ZO Smržovka 
Lebeda Jiří · ZO Sobčice 
Lopata Jiří · ZO Žákava 
Mandula Jaroslav · ZO Rožnov p. R.
Mládek Ladislav · ZO Malšice 
Morysek Jiří · ZO Znojmo 
Neoral Jiří · ZO Olomouc 
Nepovím Jiří · ZO Bojkovice 
Novák Jaroslav · ZO Volary 
Novotná Anna · ZO Modrá Hůrka 
Nuhlíček Jiří · ZO Vodice 
Nusko Jaroslav · ZO Dubné 
Pírek Stanislav · ZO Soběchleby 
Popp Jiří · ZO Miroslavské Knínice 
Pospíchal Jan · ZO Jihlava 
Pošusta Jiří · ZO Pacov 
Potměšil Zdeněk · ZO Český Brod 
Procházka Jaroslav · ZO Jince 
Protivová Hana · ZO Železnice 
Reich František · ZO Slavkov u B.
Rezek Václav · ZO Konstantinovy L.
Satrapa Jaroslav · ZO Havlíčkův B.
Smažil Josef · ZO Moravec 
Smetka Martin · ZO Šardice 
Sopuch Bohuslav · ZO Kopřivnice 
Strohmer František · ZO Slavonice 
Svojša Stanislav · ZO Kolín 
Šimíčková Jarmila · ZO Odry 

Škorvánek Silvestr · ZO Velká Kraš 
Špinar Josef · ZO Štoky 
Štohanzl František · ZO Žďár n. S.
Štůsek Josef · ZO Valašská Bys.
Švihálek Jiří · ZO Velká Bíteš 
Troják Jan · ZO Staré Město 
Valášek Bořivoj · ZO Hronov 
Vavřička Jaroslav · ZO Krouna 
Weigl Čestmír · ZO Jaroměř 
Zelenka Josef · ZO Javorník 

75 let
Aldorf Josef · ZO Havlíčkův Brod 
Anderle Jan · ZO Rosice 
Baxa Otomar · ZO Mladá Vožice 
Bocek Jan · ZO Bystřice nad Olší 
Dorotka František · ZO Telč 
Dremsová Valerie · ZO Úvaly 
Duba Zdeněk · ZO Jindřichův H.
Fiala Jaroslav · ZO Lubenec 
Hasal Petr · ZO Nejdek 
Havran Josef · ZO Střítež nad Lud.
Heitl Antonín · ZO Loučka u L. n. B.
Hejl Jaroslav · ZO Lanškroun 
Hladký Josef · ZO Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav 
Hlubocký Zdeněk · ZO Tábor 
Hnízdil Miroslav · ZO Měcholupy 
Hofmanová Jiřina · ZO Pacov 
Hrubý Karel · ZO Jince 
Hrubý Jaroslav · ZO Kunštát 
Hurt Jaroslav · ZO Ledeč nad Sáz.
Chmelík Antonín · ZO Kolinec 
Chroust Antonín · ZO Žďár nad Sáz.
Janásek Jiří · ZO Podhoří 
Juroch Svatopluk · ZO Veřovice 
Kanclíř Stanislav · ZO Stará Bělá 
Kantor Jaroslav · ZO Čeladná 
Kohout Josef · ZO Nepomuk 
Koudela Vojtěch · ZO Nové M. n. M.
Koukal Jaroslav · ZO Pelhřimov 
Kovařík Karel · ZO Kotouň 
Krahula Josef · ZO Rosice 
Kraml Jaroslav · ZO Stachy 
Krupička Ladislav · ZO Chotěboř 
Lasák Václav · ZO Zbiroh 
Lichner Jan · ZO Čáslav 
Maděra Luděk · ZO Zlín 
Maláska Karel · ZO Tišnov 
Mareš Jiří · ZO Pardubice 
Marková Jaroslava · ZO Kryry 
Mařík Václav · ZO Klatovy 
Masnica Rudolf · ZO Suchdol n. O.
Mazura Karel · ZO Frymburk 
Mizera Jiří · ZO Jičín 
Mlíčko Jiří · ZO Sedlice 
Mottl Jaroslav · ZO Bystřička 
Moučka Jan · ZO Novosedly n. Než.
Nádvorníková Marie · ZO Litomyšl 
Ondruch st. František · ZO Such. n. O.
Otmar Jiří · ZO Turnov 
Otradovec Bohuslav · ZO Heřmaničky
Páral Vladislav · ZO Vémyslice 
Pavlátka Stanislav · ZO Krnov 

Pelikan Ivan · ZO Nový Knín 
Pochop František · ZO Telč 
Polidor Rostislav · ZO Lipník n. B.
Pospíšilová Eva · ZO Benešov n. P.
Pošusta Jan · ZO Pacov 
Roik Antonín · ZO Třinec 
Řezáč Jaroslav · ZO Stádlec 
Řezníček Jaromír · ZO Hovězí 
Sladký Jiří · ZO Uherský Brod 
Svatoš Jiří · ZO Česká Třebová 
Svoboda Josef · ZO Zlín-Malenovice
Šabat Miloslav · ZO Drevníky 
Šeda Josef · ZO Luže 
Šprtová Jitka · ZO Zásmuky 
Šťastný Jan · ZO Ždánice 
Šula Jeroným · ZO Mohelnice 
Tomis Vlastimil · ZO Šenov 
Vašut Josef · ZO Horní Bečva 
Vrtil Ivo · ZO Petřkovice 
Zapletal Josef · ZO Starý Hrozenkov 
Zemánek Pavel · ZO Kojetín 
Žáček Berthold · ZO Luby 

70 let
Balíček Jaroslav · ZO Kladruby 
Bartoš František · ZO Velké Pavlo.
Bařina František · ZO Přerov I 
Beneš Jaroslav · ZO Lanškroun 
Beran Bohuslav · ZO Nepomuk 
Bleha František · ZO Mariánské L.
Buček Jiří · ZO Chvalkovice 
Bureš Josef · ZO Krouna 
Caldr Miroslav · ZO Jablonec n. N.
Čada Bedřich · ZO Vizovice 
Čechmánek Dalibor · ZO Brno-Žab.
Čermák Radvan · ZO Olomouc 
Červený František · ZO Přelouč 
Čeřovský Jaroslav · ZO Pecka 
Dohnal František · ZO Kroměříž 
Doubrava Pavel · ZO Sedlčany 
Drápal Jiří · ZO Oskava 
Dytrych Milan · ZO Chotěboř 
Faust Jiří · ZO Kolinec 
Fojtík Jan · ZO Přerov II 
Friede Jaroslav · ZO Davle 
Hájek Josef · ZO Rýmařov 
Heczko Boguslaw · ZO Smilovice 
Hitl Miroslav · ZO Krnov 
Hlaváček Jaroslav · ZO Město Alb.
Holada Miroslav · ZO Křižany 
Horák Miroslav · ZO Přerov I 
Hořejší Miroslav · ZO Rožmitál p. T.
Hromádková Anna · ZO Čerčany 
Hunák Stanislav · ZO Ústí n. O.
Chlanda Václav · ZO Volary 
Janiš Karel · ZO Bouzov 
Jelínek Karel · ZO Velemín 
Jícha Václav · ZO Náchod 
Jílek František · ZO Strunkovice n. B.
Jírovec Miloslav · ZO Kašperské H.
Kaše Pavel · ZO Zásmuky 
Knězů Vlastimil · ZO Praha 5 - Řep.
Kohoutek Bořivoj · ZO Vémyslice 
Kopejtka Jan · ZO Telč 

V dubnu 2018 slaví… 
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Kouba Milan · ZO Měčín 
Kovář Ladislav · ZO Litomyšl 
Kratochvíl Josef · ZO Svoboda n. Ú.
Kratochvíl Jaromír · ZO Byšice 
Kunc Miloslav · ZO Štoky 
Kupka Antonín · ZO České Bud.
Machotka Jan · ZO Černovice 
Málek Jiří · ZO Pardubice 
Masopust Jaroslav · ZO Lanškroun 
Mička Josef · ZO Moravec 
Mikel Josef · ZO Moravský Beroun 
Musil Oldřich · ZO Stráž u Tachova 
Němec Antonín · ZO Zátor 
Němejc Pavel · ZO Myslkovice 
Novotný František · ZO Skuteč 
Omelka František · ZO Bílovice u Uh. H.
Orság Miroslav · ZO Suchdol n. O.
Pandulová Vlasta · ZO Veltrusy 
Pařez Zbyšek · ZO Lovosice 
Patkan Miroslav · ZO Dětmarovice 
Pešinová Radoslava · ZO Litomyšl 
Plaček Petr · ZO Struhařov 
Poledna František · ZO Třešť 
Polívková Marcela · ZO Litvínov 
Popule Pavel · ZO Oráčov 
Pospíšil Jan · ZO Velké Meziříčí 
Přikryl Svatopluk · ZO Prostějov 
Pyszko Karel · ZO Bukovec-Písek 
Rataj Miroslav · ZO Praha Zbraslav 
Reitz Rudolf · ZO Velké Popovice 
Rek Jan · ZO Vyškov 
Richtr Jaromír · ZO Žďár 
Richtr František · ZO Drahotuše 
Rokos Jan · ZO Praha 8 
Roleček Jiří · ZO Solnice 
Rosol Josef · ZO Mariánské Lázně 
Řezníček Jaroslav · ZO Králíky 
Řikovský Jindřich · ZO Divišov 
Schejbal Jiří · ZO Příbor 
Scholaster Oldřich · ZO Fulnek 
Schubert Jiří · ZO Bělá pod Bez.
Sláma František · ZO Žďár nad Sáz.
Soběslavský Ondřej · ZO Tábor 
Sobotka Zdeněk · ZO Česká Kam.
Staněk Jan · ZO Žďárná 
Stodůlka Břetislav · ZO Kelč 
Stránský Jiří · ZO Zbraslavice 
Suda Jiří · ZO Kasejovice 
Suchý Jiří · ZO Jihlava 
Svítil Miroslav · ZO Kyselka 
Sýkora Miloslav · ZO Šalmanovice 
Šafra Jan · ZO Smiřice 
Šaroun Jaroslav · ZO Starý Hrozen.
Šebestová Jaroslava · ZO Plánice 
Šimák Milan · ZO Želeč 
Šimek Josef · ZO Jilemnice 
Šindler Jiří · ZO Lipník nad Bečvou
Šípek Jan · ZO Tanvald 
Šplouchal Jan · ZO Opatovec 
Šroll Josef · ZO Pardubice 
Tesař Vojtěch · ZO Boskovice 
Turek Lubomír · ZO Znojmo 
Valášek Libor · ZO Hodonín 
Vápeník Pavel · ZO Nezdenice 

Vašek Radovan · ZO Rožnov p. Rad.
Vendlbergr Josef · ZO Klatovy 
Vintr Václav · ZO Stříbro 
Vybíral Jiří · ZO Dřevohostice 
Witzany Josef · ZO Olešnice 
Zábraha Rudolf · ZO Česká Skalice
Zatloukal Jiří · ZO Ptení 
Zelený Vladimír · ZO Beroun 
Žďánský Jiří · ZO Dětenice 
Žižka Jiří · ZO Třemošná 

65 let
Bartoněk Ondřej · ZO Valašské M.
Bašus Josef · ZO Dobrovice 
Bicek Václav · ZO Velešín 
Brožová Libuše · ZO Příbor 
Březina Stanislav · ZO Jihlava 
Březka Michael · ZO Nové M. n. M.
Budil Jan · ZO Domažlice 
Buchta Lubomír · ZO Adamov 
Buřval Miroslav · ZO Radiměř 
Coufal Josef · ZO Semily 
Čermák Jan · ZO Přeštice 
Černocký Milan · ZO Bystřička 
Černý Josef · ZO Nový Jičín 
Čotek Petr · ZO Vsetín 
Daněk Jiří · ZO Šternberk 
Dibelka Vladimír · ZO Licibořice 
Dlouhý Zdeněk · ZO Morávka 
Dobiáš Petr · ZO Bratronice 
Doležal Jiří · ZO Jistebnice 
Fišar Aleš · ZO Liberec 
Frk Jaroslav · ZO Lanškroun 
Hanuš Zdeněk · ZO Nové M. n. M.
Havelka Jiří · ZO Osečná 
Havlík Dalibor · ZO Slavonice 
Havlík Václav · ZO Telč 
Heinrich Ervín · ZO Nový Bor 
Hochman František · ZO Mor. Bud.
Horák Zdeněk · ZO Hodslavice 
Hubatka Miroslav · ZO Štětí 
Hůla Václav · ZO Dobříš 
Chlanda Jiří · ZO Blatná 
Janda Ladislav · ZO Koloveč 
Jandera Václav · ZO Počepice 
Janecký Zdeněk · ZO Dolní Domas.
Jedlička Václav · ZO Mirotice 
Juřík Vladislav · ZO Domašov n. B.
Kadaňka Karel · ZO Zbraslav 
Kahoun Jaroslav · ZO Louňovice p. B.
Kaplan Jan · ZO Letohrad 
Kašpar Luboš · ZO Bělá nad Svi.
Kavka Jaroslav · ZO Vyšší Brod 
Klamtová Julie · ZO Držkov 
Konečný Jaroslav · ZO Veselí n. Mor.
Kopecký Jaroslav · ZO Chotěboř 
Koudela Filip · ZO Česká Skalice 
Kozák Václav · ZO Janovice n. Ú.
Krajščáková Marie · ZO Pozděchov 
Kratochvíl Martin · ZO Dambořice 
Kubeš Jaroslav · ZO Čkyně 
Kytnar František · ZO Frýdlant n. O.
Lemberk Bohumil · ZO Česká Skal.
Lukášek Josef · ZO Třebechovice p. O.

Mach Jaroslav · ZO Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav 
Machač Josef · ZO Přelouč 
Macho Pavel · ZO Dvory nad Luž.
Michal Zdenek · ZO Nový Malín 
Miklík Pavel · ZO Bučovice 
Müller Radomír · ZO Hranice 
Mundil Jiří · ZO Starý Plzenec 
Mužíček Josef · ZO Budyně 
Němeček Jiří · ZO Dubňany 
Novotný Eduard · ZO Dolní Kounice
Paterna Jiří · ZO Ruda nad Mor.
Pavelka Jaroslav · ZO Březová n. S.
Pavlíček Vladimír · ZO Rakovník 
Pisca Josef · ZO Radiměř 
Pospíšil Martin · ZO Stříbro 
Procházka Jiří · ZO Olbramkostel 
Prokop Josef · ZO Velké Meziříčí 
Prygušin Václav · ZO Rudná 
Ptáček Milan · ZO Jihlava 
Půbal Jaroslav · ZO Vlachovo Březí 
Radechovský Jiří · ZO Nymburk 
Richtr Jiří · ZO Načeradec 
Rokos Václav · ZO Mělník 
Růčka Igor · ZO Kladruby 
Ruda Boris · ZO Bílá Třemešná 
Rudolfský Milan · ZO Velká Bys.
Ruml Jaroslav · ZO Klobouky u Brna

Salát Jan · ZO Písek 
Sedláčková Jaroslava · ZO Přeštice
Seidl Miroslav · ZO Opočno 
Silný Antonín · ZO Lišov 
Slach Zdeněk · ZO Strážiště 
Smitek Josef · ZO Libochovice 
Sovadina Miroslav · ZO Zlín 
Spurný Antonín · ZO Bouzov 
Staněk Petr · ZO Mohelno 
Stiebler Otakar · ZO Bavorov 
Stoklasa Miroslav · ZO Horní Sloup.
Svoboda Vít · ZO Kelč 
Šírek Milan · ZO Lišov 
Škrabal Karel · ZO Lysice 
Šotkovský Jaroslav · ZO Dolní Lomná
Tesař Jiří · ZO Polná 
Těžký Bohuslav · ZO Šilheřovice 
Tichý Jaroslav · ZO Rychnov n. K.
Tomášová Zdena · ZO Stará Bělá 
Třísková Alena · ZO Otěšice 
Vejnar Jiří · ZO Poniklá 
Velehradský Miroslav · ZO Nedvědice 
Viceníková Olga · ZO Hrušovany n. J.
Vrzák Jiří · ZO Temelín 
Vybíral Antonín · ZO Olomouc 

Jubilantům 
upřímně blahopřejeme!

VZ
p

O
M

íN
ÁM

e Odešli z našich řad

Duda Josef (83) · ZO Bolatice

Chum František (87) · ZO Vacov

König Stanislav (70) · ZO Otnice

Kváš Jaromír (78) · ZO Mariánské Lázně

Matocha Alois (79) · ZO Valašské Klobouky

Mudrochová Ludmila (71) · ZO Dolní Řasnice

Pavlíček Emanuel (83) · ZO Hrádek u Sušice

Peřík Alois (95) · ZO Morávka

Přeučil Jaroslav (78) · ZO Struhařov

Šulc Ladislav (68) · ZO Turnov

Vajdjak Josef (76) · ZO Varnsdorf

Vinkelhofer Jan (40) · ZO Kamenický Šenov

Čest jejich památce!
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Včelařova devadesátka
Okresní organizace českého svazu 
včelařů plzeň-město a základní orga-
nizace plzeň-střed blahopřejí svému 
dlouholetému členu, příteli josefu brab-
covi k významnému životnímu jubileu. 
Narodil se dne 16. dubna 1928 v obci 
Vlčí u přeštic a v pozoruhodné svěžesti 
oslaví 90. výročí narození.

po studiu pracoval 42 let v plzeňské 
Škodovce jako konstruktér projektant 
velkých kovacích lisů pro výkovky jader-
ných reaktorů. tuto náročnou technickou 
práci vyvažoval svým zájmem o včelaření 
a přírodu vůbec. Včelaří od svých 18 let, 
mimo roky 1957 a 1958, kdy byl služeb-
ně v číně a za pomoc čínskému průmys-
lu obdržel od čínské vlády řád přátelství.

V posledních letech již ze zdravotních 
důvodů pečuje pouze o 5 včelstev, 
ale ještě před dvěma lety se staral 
o 25 včelstev a velkou zahradu za ro-
dinným domem. aktivně se zapojoval 
do práce i jako funkcionář ve výboru 
ZO čsV, OO čsV a Krajské koordinační 
rady. již 35 let zastává funkci pokladní-
ka OO čsV plzeň-město a celkem 45 let 
je úsekovým důvěrníkem ZO čsV pl-
zeň-střed. pro členy ZO čsV organizoval 
přednášky, profesní setkání i kurzy cho-
vu matek a spolu s dalšími odborníky 
předával zkušenosti mladším včelařům. 
Není mu lhostejný ani současný zdravot-
ní stav včelstev a je neúnavným propa-
gátorem jejich intenzivního léčení.

Za svou dlouholetou obětavou práci 
se včelami a v organizaci byl oceněn 
čestným odznakem s titulem Vzorný 
včelař a čestným odznakem s titulem 
Vzorný včelařský pracovník. K letošnímu 
životnímu jubileu je nominován na udě-
lení vyznamenání Zasloužilý včelařský 
pracovník.
příteli brabcovi přejeme do dalších let 
hodně zdraví, energie a radosti ze života 
a děkujeme mu za vše, co pro včelařství 
vykonal.

OO ČSV Plzeň-město
ZO ČSV Plzeň-střed

Zlatá včela má nové logo
Původní logo této naší tradiční soutěže 
pro včelařskou mládež bylo svou grafikou 
zaměnitelné s označením spolku, který 
existuje mimo svaz. Z těchto důvodů, aby 
bylo jak pro včelařskou tak nevčelařskou 
veřejnost zřejmé, komu patří produkt 
„Zlatá včela“, bylo připraveno šest návrhů 
nového loga soutěže. Z nich v rámci ankety 
mezi vedoucími včelařských kroužků bylo 
určeno pořadí. Předsednictvo pak svým 
usnesením 13. 2. 2018 schválilo favorita, 
který i v anketě vedoucích kroužků dostal 
nejvíce hlasů. Doufáme, že i vám se bude 
líbit. Tady je:

a kolikátý ročník Zlaté včely se letos 
bude konat?

Tuto otázku jsem dostala na semináři 
vedoucích včelařských kroužků v lednu 
tohoto roku. Ptala se mě jedna účastnice, 
která již jako dítě ve Zlaté včele soutěžila, 
a vzhledem ke svému věku pochybovala 
o tom, že by se konal letos teprve 20. roč-
ník. A měla pravdu. Nevím, kdo a jak roční-
ky počítal, když se ve Včelařství z předloň-
ska a loňska objevila čísla 18. a 19. ročník 
Zlaté včely. Nechala jsem si proto v naší 
knihovně zjistit dostupné informace jak 
o historii soutěží pro děti, tak o Zlaté vče-
le, kdy soutěž mládeže dostala toto jméno, 
a kdy tato svazová soutěž probíhala.

Vůbec první včelařská soutěž pro mládež 
se konala v r. 1967. Byla to soutěž kroužků, 
nikoliv jednotlivců. Vyhrál Školní žákovský 
kroužek ZDŠ Uherský Brod. Druhý ročník 
se konal 1969 a vítězem bylo družstvo z Ve-
lešína. Třetí ročník soutěže byl poslední 
spoluprací české a slovenské mládeže. Po 
vzniku Českého svazu včelařů a Slovenské-
ho svazu včelařů již oba svazy nastoupily 
odlišné cesty práce s dětmi a mládeží. 

Čtvrtý ročník probíhal v delším období. 
Začal v základních organizacích v roce 
1971 a skončil celostátní soutěží konanou 
o tři roky později. Vítězství si opět odvezly 
děti z Uherského Brodu. Poprvé se tu 
objevil název soutěže „Zlatá včela“. Bylo 
dohodnuto, že se soutěž bude konat ve 
čtyřletých obdobích. Ale už v roce 1977 se 
konal pátý ročník. Nesoutěžila již družstva, 
ale jednotlivci. Prvenství získal žák Jiří 

Valtera z Východočeského kraje (dnes 
člen RV ČSV, předseda OO ČSV Náchod 
a ZO Česká Skalice). I 6. ročník se konal 
dříve než za čtyři roky a to hned po roce. 
Vítězem se stal Jiří Píza z Telče. Ano je to 
tentýž Jiří Píza, který je duchovním otcem 
mezinárodních setkání včelařské mládeže 
IMYB. Sedmý ročník Zlaté včely se konal 
v roce 1979 a vítězem byl opět Jiří Valtera, 
žák 9. třídy ZDŠ Česká Skalice, který již 
v 15 letech měl svůj vlastní kočovný vůz. 
Osmý ročník Zlaté včely vyhrál Oldřich 
Veverka z Brna. To jméno také známe – 
v současné době vede Včelařskou stanici 
Kývalka, je také podepsán pod mnoha od-
bornými články ve Včelařství. Devátý roč-
ník byl vítězný pro Josefa Rybu z Jihočes-
kého kraje. Poprvé v tomto ročníku si vítěz, 
i držitelé druhého a třetího místa odvezli 
domů kromě diplomu i medaili. Jubilejní 
10. ročník soutěže se konal v r. 1988 a pak 
každé dva roky až do r. 2010. Dalšími vítě-
zi, pokud se mi podařilo vše dohledat, byli 
Vladan Hlaváč ze Severomoravského kraje 
(1988). Rudolfa Šnepa z Rokycan (1992), 
Daniel Volařík z Uherského Brodu (1994 
a 1996), Vladimír Valko z Lovosice (1998), 
Michal Šimíček (2000), Tomáš Prát z Mi-
kulčic (2002), Magdaléna Hrdinová, České 
Budějovice (2004), Jakub Machů z Lideč-
ka (2006), František Petrouš, České Budě-
jovice (2008), Veronika Šebková, Dubence 
u Dvora Králové, současná předsedkyně 
Komise pro práci s mládeží ČSV (2010 až 
2012), Maruška Machačová (2013), Bene-
dikt Janda, Třebenice (2014), Matěj Brzi-
ca, Stříbro (2015), Barbora Kašparová, 
Kladno-Čabárna (2016) a Marek Matulík, 
Uherský Brod (2017).

Jestli jsem dobře počítala (a naše 
knihovnice Jitka Frajová kontrolovala), tak 
nás letos čeká 29. ročník. Kdo bude jeho ví-
tězem, vlastně vítězi (soutěž bude probíhat 
ve dvou věkových kategoriích), to budeme 
vědět 20. a 27. 5. 2018. Děti se mohou těšit 
na nové trofeje pro vítěze, které jsme pro 
ně připravili. 

Mgr. Jarmila Machová

Foto: Jiří Píza



Zaostřeno  
na včelařskou mládež
V dubnu a v květnu se uskuteční většina oblastních kol soutěže Zlatá včela, 
proto bych se jim v tomto dílu chtěla věnovat.

V letošním roce se oblastní kola soutěže 
Zlatá včela uspořádají ve dvanácti oblas-
tech. Organizátory, místa i termíny soutě-
že najdete v tabulce uvedené níže na této 
straně.

Včelaříci soutěží v mladší a starší kate-
gorii, obě jsou postupové do celostátního 
kola. Počet postupujících z každého oblast-
ního kola v obou kategoriích je stanoven 
algoritmem podle počtu soutěžících.

Děti píší test, který je zasílán centrálně 
z Českého svazu včelařů. Test je rozdělen 
podle kategorií, mladší kategorie má 20 otá-
zek, starší dětí odpovídají na 30 otázek. 

Další disciplíny jsou vždy uzpůsobeny 
možnostem organizátora. Základními 
jsou však botanika, včelařské pomůcky, 
mikroskopování a praxe. Tyto disciplíny 
mohou být různě modifikovány s ohledem 
na kategorii soutěžících či na potřeby orga-
nizátora oblastního kola. Někde se napří-
klad používají pouze obrázky rostlin, jinde 
živé rostliny. Nejvariabilnější disciplínou je 
praxe, kdy někde děti pracují s fotorámky, 
jinde vytvářejí oddělek nebo stloukají rá-
mečky.

Mám tu jeden tip pro vedoucí kroužků, 
kteří své děti připravují na vyplňování sou-
těžního testu. Mnoho kroužků má starší 
testy z minulých ročníků soutěže a využí-
vá je v přípravě. Děti to často nebaví, je to 
pro ně zdlouhavé apod. Zkuste to trošku 
jinak! Každé dítě si natrhá kousky papíru. 
Vedoucí předčítá otázky testu a dítě si vždy 
na papír napíše číslo otázky a písmenko od-
povědi, která je podle něj správná. Po dese-
ti otázkách si správné odpovědi společně 
zkontrolují. Pokud je odpověď špatně, pa-
pírek se zmačká. 

Přináším vám také vyjádření některých 
účastníků soutěže Zlatá včela – k tomu, 
co pro ně tato soutěž vlastně všechno zna-
mená:

„Pro mne Zlatá včela znamenala vrchol 
celého včelařského roku, je to možnost 
nejen si zasoutěžit, ale i poznat nové měs-
to, lidi, vyměnit si zkušenosti s ostatními 
a v neposlední řadě také zábavu. Bral jsem 
to jako odměnu za mou práci. Soutěže si 
vážím a věřím, že byla vždy regulérní. Nyní 
jsem v pozici instruktora a baví mě takové 
akce spoluorganizovat a podílet se na vý-
chově nové generace mladých včelařů.“

Mário Herák,  
bývalý účastník soutěže Zlatá včela a IMYB

Z pohledu organizátora oblastního kola: 
„Po několikaměsíčním maratonu sháně-
ní, zařizování a obvolávání se v předvečer 
Zlaté včely organizátor na pokraji duševní-
ho a fyzického zhroucení zapřísahá, že už 
nikdy, ale opravdu NIKDY nebude soutěž 
organizovat. Zdárný průběh oblastního 
kola ho však přesvědčí o opaku.“

Z pohledu vedoucího kroužku: „Řeší, jak 
ten svůj ,pytel blech‘ připravit na „Zlatou“ 
a přitom je nenudit.“ 

Z pohledu člena VKM: „Těžko popsa-
telná směsice pocitů zkoušeného žáka 
a radosti ze setkání a prožití výjimečného 
dne.“

Dušan Dorazil,  
vedoucí VKM Slatiňany

„Zlatá včela je zejména příležitost setkat se 
s přáteli, které nemám možnost po zbytek 
roku potkat.“

Jaroslav Křížek,  
účastník Zlaté včely pro středoškoláky

„Zlatá včela pro mne znamená nejen zís-
kání hromady zkušeností, ale i hodně zá-
bavy, získání nových přátel a schopnosti 
porozumět přírodě a včelám. Soutěž mi 
pomohla vybudovat si kolem sebe okruh 
lidí, se kterými se velmi rád scházím 
i mimo Zlatou včelu nebo včelařský tábor 
v Nasavrkách.“

Marek Matulík,  
vítěz celostátního kola Zlatá včela 2017

Veronika Šebková
sebkover@seznam.cz

Poradatel email místo konání datum

Rudol Rybář rybarrud@gmail.com ZŠ Adamov, 
ul. Komenského  5. 5. 2018

Petr Příkazský petr.prikazsky@seznam.cz Suchohrdly u Miroslavi 14. 4. 2018

Lenka 
Pavelčíková

lenka.pavelcikova@
ddmsikula.cz Uherské Hradiště 21. 4. 2018

Milan Motyka milanmotyka@volny.cz Mosty u Jablunkova 21.–22. 4. 2018

Dana Belušová belusovad@seznam.cz Kladno Čabárna 12. 5. 2018

Pavel Macků mackupa@gymnsostelc.cz Gymnázium Telč 21. 4. 2018

Jan Materna materna@kthostinne.cz Hostinné 14. 4. 2018

Jiří Křivka krivkapc@seznam.cz ZŠ Sebranice 14. 4. 2018

Josef Zeman ict@zssenozaty.cz ZŠ Senožaty  5. 5. 2018

Oldřich Koubek oldbek@centrum.cz ZŠ Gagarinova ul. Stříbro 12. 5. 2018

Vendula 
Palatová vcelaricijbc@seznam.cz ZŠ Pasířská Jablonec 

nad Nisou 21.–22. 4. 2018

Pavla Ježová jezova@duhajes.cz SVČ Duha Jeseník 12. 5. 2018



PYL PRO VČELY (4)
Pokud včely úspěšně překonaly nástrahy počasí v období předjaří, čeká je postupně podstatně bohatší pylová nabídka. Včelařské jaro 
charakterizované rozkvětem třešně ptačí otevírá prostor pro celou řadu rostlin a včely si již mohou vybírat. Můžete samozřejmě i vy. 
Z velkého množství několik ukázek. 

Připravila Ing. Miroslava Novotná

I když u této třešně (Prunus ´Okame´), která  
patří do skupiny okrasných, se šťavnatých  

červených plodů nedočkáte, potěší vás záplavou  
něžně růžových květů a včely mimo nektaru 

i hnědožlutým pylem.

Všechny dřeviny patří do rozsáhlého rodu slivoní – 
Prunus (někdy botaniky jinak členěného), které poskytují 
včelám výborné zdroje výživného pylu. Na obrázku včela 

hoduje na jednom z druhů okrasných slivoní. V době 
květu se mění v nádherné sněhobílé kytice, které 

upoutají nejenom včely, ale i včelaře.

Výrazně žluté rousky pylu budou včely v tomto 
období přinášet z pěstovaných stálezelených mahonií 

cesmínolistých. Odolné nízké stálezelené keře  
mohou mimo jiné vykrýt prostory pod stromy,  

protože jim nevadí stín.

Meruzalky lákají včely také nabídkou pylu. Mimo 
tradičních ovocných „rybízů“ můžete pěstovat i okrasné 
druhy, jako je například otužilá a nenáročná meruzalka 
alpská, která včelám poskytuje hnědavý pyl a můžete ji 

pro její nenáročnost pěstovat i jako podrost.


